
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  24@07@19   
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eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 brokjh 

136@19 

कलम 
379 ipc  
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

18029 

,yVhVhbZ 

gkoMk ,Dlps 

leksjhy 

tujycksxh 

e/kqu ukxiwj 

rs HkaMkjk vlk 

izokl djhr 

vlrkauk 

xnhZe/;s js-LVs-  

brokjh rs 

dGeuk 

njE;ku 

fn-23-07-19 

ps 14-00 ok 

njE;kku 

24-07-19 ps 

12-19 ok 
fQ;kZnh & usj”k 

foBksck ikj/kh] o; 

43 o’ksZ] /knk& 

f”k{kd] jk- “kkL=h 

okMZ] eq-iks- ojBh] rk- 

eksgkMh ft- HkaMkjk- 

441905 eks- ua- 

9579095999 

 

अज्ञात 

 
,dq.k 13]999 : 

Red MI Note 7 Pro 
mobile IMEI No. 

865115043880293@301 

R;kr oksMkQksups fle 

dz- 9764021399] ftvks 

ps 8999040253 fd- 

13999@: 

ननरंक ojhy rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

xkMh dz- 18029 ,yVhVhbZ gkoMk ,Dlps 

leksjhy tujy cksxhe/kqu ukxiwj rs HkaMkjk 

vlk izokl djhr vlrkauk xnhZe/;s js-LVs-  

brokjh rs dGeuk njE;ku fQ;kZnhps ftUl 

iWUVe/khy MkO;k f[k”kkrhy eksckbZy 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus  izok”kh yksdkaP;k 

xnhZpk Qk;nk ?ksmu pks:u usyk-  

 

HC@ 

978 

ukjuojs 

2 ukxiqj 

1144/19 
कलम  379 

ipc  
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

रे.स्टे. नागपरु 
येथील 

सेकंडक्लास 
नतकीट बकुींग 

हॉल मध्ये 

23/07/19 
23:10 वा. 

24/07/19 
04:31 वा. 

नमनष श्रीभोला पासवान, 
वय 24 वषे, धंदा -

प्रायव्हेट जॉब, रा. ग्राम 
शबदा, पो. कोठीया, 
थाना फलका नज. 
गडीयान. मो नं. 
9973994291 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 8]550 : 

एक ननळ्या रंगाचा MI 6 
Pro कं. चा मोबाईल त्यात 
नसम Jio- 6280624145, 

Vodafone 7549934343, 
कक 8550/- रु. चा, 

 

ननरंक अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व नठकाणी 
यातील नफयादी हे नागपरू ते पटना जाणे करीता रे.स्टे. 
नागपरु येथील सेकंडक्लास नतकीट बकुींग हॉल मध्ये 
आले असता गाडी ला वेळ असल्याने नफयादी हे झोपले 
असता कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने त्यांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु त्यांचा नमदु वणणनाचा मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले बाबत नफयादी यांनी नदलेल्या 
नफयाद वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल  
 

ASI/ 
815 
xkMxs 

 

3 नागपरु 
1145/19   

कलम  379  
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं.  12722 
दनिण एक्सचे 

ननजामदु्दीन 
हैद्राबाद जनरल 

कोचमध्ये 
चढतेवेळी  रेल्वे 

स्टे नागपरु 
 

नद. 19/07/19  
चे 18.15 वा. 

21.152. 
79.088 

नद. 24/07/19  
चे 13.47 वा. 

 

राहुल मधकुरराव धीरडे 
वय 26 वषे गाडगे नगर 

नज. वधा मो.नं.  
8975864779 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 14]000 : 

एक समँसंग कं.चा मोबा. एस 
/6 त्यात  नसम नजओ 

8484914911,98905540
92 imei no 

35846109769232/3 की.  
14.000/rs चा माल. 

 

ननरंक अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व नठकाणी 
यातील नफयादी हे नमदु ट्रेन ने.  नागपरु ते सेवाग्राम 
असा प्रवास करणे कामी जनरल कोचमध्ये  
चढतेवेळी रेल्वे स्टे नागपरु येथे  नमदु वणणनाचा मोबा. 
पनँ्ट नखश्यातील  कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेला. वरुन सबब अप  कलम 379 
IPC प्रमाणे दाखल  
रे.पो.स्टे. वधा जा. क्र. 2296 /2019   

HC 
933 
पांडे  
. 

4 नागपरु 
1146/19   

कलम  379  
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

रेल्वे पो.स्टे. 
नागपरु येनथल 
पश्श्चम बकुींग 
कांउटर मधरु 
कांउंटर नं. 05 
मधनु नतकीट 
काढते वेळी. 

 

नद.18/07/19 
चे 06.03 वा. 

 

नद.24/07/19 चे 
14.10 वा 

भारतलाल मालनवय 
S/O स्वे. श्री. दशरथ नज 

मालनवय वय 50 वषे 
धंदा प्रा. जॉब रा. एकता 
नगर नभलाइ नजल्हा दगुण 

छ.ग. मोबा. नं. 
9329956507 

अज्ञात 
 

,dq.k 15]000 : 

एक MI Redmi  note -5 
काळ्या रंगाचा  मोबा. त्यात  

नजयो नसम नं.  
8770472288 imeino 

861194045616405,861
194045616413की.  

15.000/rs 

ननरंक अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व नठकाणी 
यातील नफयादी हे  रेल्वे स्टे नागपरु ते  मलुताइ 
जाणेकनरता रेल्वे स्टे नागपरु येनथल पश्श्चम बकुींग 
कांउटर मधरु कांउंटर नं. 05 मधनु नतकीट काढते 
वेळी. नफयानदचा नजर चकुीचा फायदा घेवनु  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने  मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेला. वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे 
दाखल 

Asi 
636 
लोखंडे  
 
 
 
 
 
 
 



5 नागपरु 
1147/19   

कलम  379  
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

रेल्वे स्टे. नागपरु 
बकुींग  मसुानफर 

खाना मेनगेट 
जवळील पोचण 

चे बाजलुा. 
21.151 
79.088 

नद. 11/7/19 
चे  01.30 वा. 

 

नद. 24/7/19 चे  
15.35वा. 

 

शेख नबन मोहम्मद शेख 
कसकदर वय 48 वषे रा. 

राणी लक्ष्मीबाई वाडण 
बल्लारशाह  नज. चंद्रपरु 
मोबा.नं.  7507814196 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 16]500 : 

एक समँसंग ग्लॉक्सी  A6 
कंपनीचा मोबा. काळ्या 

रंगाचा त्यात airtel चे सीम 
नं.  951089075 imei no 

356469096331100 
की.16.500 

ननरंक अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व नठकाणी 
यातील नफयादी हे  रेल्वे स्टे नागपरु ते  बल्लारशा  येथे 
जानेकनरता  रेल्वे स्टे. नागपरु येथील मसुानफर 
खान्यात  झोपले असता त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने  मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेला. वरुन सबब अप  कलम 379 IPC प्रमाणे 
दाखल  

Asi 
636 
लोखंडे  
 
 
 
 
 
 
 6 नागपरु 

1148/19   
कलम  379  

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं.  22416 
आंद्रप्रदेश  एक्स 

चे कोच नं . 
B/5 बथण नं. 60 

वरुन रे.स्टे 
नागपरु येथनु 
ट्रेन सटुताच 

 

नद. 20/7/19 
चे  01.00 वा. 

 

नद. 24/7/19 चे  
17.16 वा. 

 

भुपेंन्द्र कसग  उत्तमसींग  
चौधरी वय 24 वषे धंदा  
नोकरी रा. राडउंदराव 

तह सादबाग नज. हाथरस 
उ.प्र. मोबा.नं.  

9720385691 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 23]000 : 

एक oppo F 37  कंपननचा 
गोल्डन रंगाचा मोबा. त्यात 
jiosim no 9188289853 
की.  23000/rs असा एकुन 

माल 

ननरंक अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व नठकाणी 
यातील नफयादी हे नमदु ट्रेन ने रेल्वे स्टे आग्रा ते  
नवशाखापट्टन  असा प्रवाश करीत असतांना 
प्रवाशादरम्यान रेल्वे स्टे.नागपरु येथनु ट्रेन सटुताच  
चानजिंवर लावलेला वनरल वणणनाचा मोबा.  कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. वरुन 
सबब अप  कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल  

HC 
809  

7 cMusjk 

520@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 
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,dq.k 7]000 : 

????   ????????????  ????????????  ????????????  
??????????  ????????  ????????????  ???????? ,,  ??????  
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Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

8 अकोला  
662/19 

कलम 379 
IPC   

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन अकोला 
पणुा पसँेंजर ने 
प्रवास करीत 

असताना 
रे.स्टे.वानशम 

येथे जाग 
आल्यावर 

लिात आले 

नद 29/06/19  
चे 02.30 वा 

दरम्यान 

नद. 24/07/19 
चे 

13.50 वा 

सतेंन्द्र राजाराम रोहीदास 
वय- 22 वषण व्यवसाय- 
कटलरी सामान रा. रूम 

नं. 345पत्रानी गल्ली 
नेहराम पाडा बांद्रा पवुण 

मुंबई मो.नं. 
8291761466, 
9821939315 

 

अज्ञात ,dq.k 10]990 : 

एक काळ्या रंगाचा नरअलमी 
2कंपनीचा मोबाईल त्याचा 

IMEI NO 
863910043671516 त्यात 

Airtel  नसम नं. 
7219853153, 

7304158628 असा एकुण 
10,990/- रु.चा माल 

 

ननरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील नफयादी मजकूर हे 
ट्रेन अकोला पणुा पसँेंजर ने अकोला ते वानशम असा 
प्रवास जनरल कोच मधनु करीत असताना प्रवासा 
दरम्यान नफयादी  यांना झोप लागली  त्यांच्या झोपेचा 
फायदा घेऊन नफयादी यांच्या नखशात ठेवलेला वनरल 
नमदु वणणनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
चोरूऩ नेले वरून  कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल. 
पोलीस अनधिक काया.लोहमागण नागपरु येथील 
जा.कं्र. 4420/19  नद. 20/07/19 इकडील आवक 
कं्र. 434/19 नद. 23/07/19  गनु्याचे  कागदपत्र 
टपालावरून प्राप्त झाले वरून गनु्हा दाखल                       

WHC/
869 
राऊत 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 
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o iRrk 
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js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

& & & & & 

v]d iksLVs  feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr   riklh vaeynkj 


