
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  09@07@19 

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM 

 tkxk 

xqUgk ?kM rk-  

osG 

xqUgk nk[ky  

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 नागपुर   

CR NO. 
1064/19 

U/S 379 IPC  
 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं. 12646 
मेलेनीयम  

एक्स.कोच नं 
s/4 बथथ नं 54, 
56 वरुन  रे. 
स्टे. नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुताच . 

 

02.07.19  
22:50 वा. 
दरम्यान 

 

09/07/19 
00:52 वा 

 

छाया ललीत जैन, 
वय 41 वषथ, धंदा 

घरकाम, राह. ताली 
भाराचरु ता. 
राजपरु, जज. 

बडवानी मो. नं. 
7694041147 

अज्ञात एकुण 29,500 रू 
एक काऴ्या रंगाचा समॅसंग कं. 
चा मोबाईल त्यात BSNL Sim 

9424841147, Jio 
9754141147 कक. 12500/- 

रु, 2. एक गोल्डन रंगाचा 
समॅसंग कं. चा मोबाईल त्यात 

जसम नाही कक. 10000/- रु, रोख 
7000/- रु. असा एकुण 
29,500/- रु. चा माल. 

ननरंक 

 

 

 

 

रे.  अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व ठिकाणी 
यातील ठियादी हे रे स्टे भोपाल ते ठतरुपती असा 
प्रवास करीत असताांना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. 
नागपरु येथनु गाडी सटुल्या नांतर कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने ठियादी याांचे झोपेचा िायदा घेवनु तयाांचा 
नमदु वणणनाचे सामान चोरुन नेला वरुन सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल .  
पो. स्टे. वधा येथील जा. क्र. 2085/19 जद 4/7/19 अन्वये 
चे कागदपत्र ईकजडल आवक क्र. 1522/19 जद.  
06/07/19 प्रमाणे प्राप्त झाले वरुन पो. स्टे. ला नंबरी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे 
 

WHC/
671 
तोडासे 

2 नागपुर  

Cr No  
1065/19 

कलम  379  

IPC  

 

xqUgkizdkj  
हॅन्डबॅग  

pksjh 
 

ट्रेन नं. 12808 
समता एक्स. 
कोच नं. A/1, 

बथथ नं. 19, 20, 
21 वरुन रे. 

स्टे. नागपरु येथे 
गाडी उभी 
असतांना 

26/06/19   
02:00 ते 

02:19 वा. 
दरम्यान 

09/07/19 
11.30 वा. 

मनोज कुमार जमश्रा 
S/o उमाशंकर 

जमश्रा, वय 52 वषथ, 
राह. प्लॉट नं. 50, 

स्ट्रीट नं. 4/B, 
महाराजा चौक, न्य ु

आदशथ नगर, 
पो.स्टे. दगुथ, 

कोतवाली, जज. 
दगुथ, मो. नं. 

9669099300 
 

अज्ञात एकुण 1,50,000 रू 
एक काळ्या व भु-या रंगाची हनॅ्डबगॅ 

त्यात दोन मोबाईल 1. Xiamio 
Poco F1 कं. चा मोबाईल त्यात 

जसम क्र. 8770141359, 
977044110, IMEI NO. 

866021044061892, 
866021044061900, कक.  

19000/- 2. लावा कं. KKT 05 
Plus चा मोबाईल त्यात जसम नं. 

9827159259, IMEI NO. 
911447952464767, 

911447952464775, कक. 
1000/- रु. एक सोन्याची चैन 2 
तोळे कक. 56000/- रु., सोन्याची 

बाळी 1 तोळे अं. कक. 26000/- रु., 
चांदीची पायल 5 तोळे अ.ं कक. 
3000/-रु. घराची चाबी, चष्मा, 

चाजथर, मलुाचा पसथ त्यात ड्रायव्हहग 
लायसन, आधार काडथ, गाडीचे पेपर, 
मेट्रो काडथ,  देना ब ॅंकेचे ATM काडथ, 
मजहलांचे उपयोगी वस्तु, रोख नगद 

45000/- रु. असा एकुण 
1,50,000/-चा माल 

ननरंक वरील ता वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे आपल्या 
पजरवारासह नमदु ट्रेन ने मथरुा ते दगुथ असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथे उभी 
असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने जियादी यांचे 
झोपेचा िायदा घेवनु त्यांचा वरील नमदु वणथनाची बगॅ 
आतील सामानासह व रोख रुपयासह मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेली   
जा. क्र. आर/23/वगथ/2019-4174 जद 6/7/19 अन्वये चे 
कागदपत्र ईकजडल आवक क्र. 1549/19 जद. 08/07/19 
प्रमाणे प्राप्त झाले वरुन   सबब अप कलम 379 IPC 
प्रमाणे दाखल 

API 
शेख 



3 नागपुर   

CR NO. 
1066/19 

U/S 379 IPC   
 

xqUgkizdkj  
लेनडज पसस  

pksjh 

 

ट्रेन नं. 12687 
मदरुाई देहरादनु 

एक्स. चे कोच नं. 
S/8, बथथ नं. 2 
वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 
गाडी सटुताच 

21/06/19   
04:15वा. 
दरम्यान 

09.07.19  
13:15 वा. 

सरीता वामनराव 
एरने, वय 45 वषथ, रा. 

समाधी वाडथ, जेल 
रोड, चंद्रपरु मो. नं. 

9158357710 

अज्ञात एकुण 4,000 रू 
एक लेनडज पसस त्यात एक नोकीया 

कं. चा मोबाईल त्यात नसम 

क्र.9689173598 नकं.  3000/- 

रु., रोख 1000/-रु., दोन चाव्या, 

मोबाईल चाजसर, नोटबुक, 

आधारकाडस  असा एकुण 4,000/-

रु. चा माल 

ननरंक वरील ता वेळी व ठिकाणी यातील ठियादी हे नमदु 
ट्रेन ने बल्लारशा ते अांबाला असा प्रवास करीत 
असताांना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी 
सटुताच कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने ठियादी याांचे 
जवळील नमदु वणणनाची बगॅ आतील सामानासह व 
रोख रुपयासह ठियादी याांचे झोपेचा िायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेली  
 गनु्याचे कागदपत्र जा. क्र. आर/23/वगथ/2019-4183 
काया. पो. अजध. लोह नागपरु जद 6/7/19 अन्वये चे 
कागदपत्र ईकजडल आवक क्र. 1547/19 जद. 08/07/19 
प्रमाणे आणनु जदलेवरुन  अप  कलम 379 IPC प्रमाणे 
दाखल 

तपास  

WHC
/1020 
प्रधान 

 

4 नागपुर  

CR No  -
1070/19   

कलम 379 

IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नां.12139 
सेवाग्राम एक्स. 
चे जनरल कोच 
मधनु रे. स्टे. 
नागपरु येथे 

05/07/19 
20:18 वा. 

09/07/19 
18:55 वा. 

मयरुी लेहनदास 
बोदलकर, वय 23 
वषण, राह. बाजारपेि 
पोस्ट. अड्याळ,ता. 
पवनी ठज. भांडारा, 

मो. नां. 
9637707664 

अज्ञात एकुण 5,000 रू 
एक OPPO A35 कं. चा लाल 

रंगाचा मोबाईल त्यात नसंम ऩ.ं 

9637707664, IMEI NO. 
868278040343751, 

8682780403437474, नकं. 

5,000 असा एकुण 5,000/- रु. 

चा माल 

ननरंक वरील ता वेळी व ठिकाणी यातील ठियादी मजकुर हे 
नमदु ट्रेन ने नागपरु ते शेगाांव असा प्रवास करीत 
असताांना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथे गाडी 
मध्ये चढत असताांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
प्रवाशी लोकाांचे गर्ददचा िायदा घेवनु तयाांचा वर नमदु 
वणणनाचा मोबाईल चोरुन नेल ेवरुन नांबरी गुन्हा दाखल 
केला 

PSO 
पशेीत 

5 नागपुर 

CR NO. 
1071/19 
U/S 379 

IPC  

 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रने न.ं 22893 

नसडी शाईनगर 

एक्स.कोच न ं

A/1 बथथ न ं45 

वरुन  रे. स्ट.े 

नागपुर गाडी 

उधी असता. 

 

23.06.19  

च े22:15 

वा. 
 

09.07.19
चे 22.57 

 

श्री. कावेरी मुखर्जी 

W/O  सनमर 

कुमार मुखर्जी  वय 

51 वषथ, राह. 

NTPC फररक्का 

युनीट CISF 

पबारान टाउन 

नशप, पो स्ट े

बसंवनगर, 

नर्ज.मालदा मो. न.ं 

8900399657 

vKkr एकुण 25,000 रू 
एक ब्राउन रगांची बँग त्यात 

रोख 25,000/- रु , ATM 

काडथ,एक मोबाईल नसम न ं

8170089993 असा एकुण 

25,000/- रु चा माल. 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व निकाणी यातील 
नियासदी हे रे स्टे नशडी  ते हवडा असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपुर येथे गाडी उभी 
असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नियासदी यांचे झोपेचा 
िायदा घेवुन त्यांचा वरील नमुद वणसनाची बँग आतील 
सामाना सह चोरुन नेला वरुन सबब अप कलम 379 IPC 
प्रमाणे दाखल  

 

PSI 
वाघ   



 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 नागपुर 

CR NO. 
1072/19 

U/S 379 IPC  
 

 

xqUgkizdkj 

ट्रॉली बॅग 

pksjh 

टे्रन नं. 15119 

डा. रामेश्वरम 

मडुवाडीह एक्स. 

चे कोच नं S/3, 

बथस नं. 71, रेल्वे 
स्टेशन नागपुर 
येथे जाग आली 

तेव्हा लक्षात 

आले. 

  

28/06/19  
चे 08:00 वा. 

09/07/19  
चे 23.09 

वा. 

श्री. बाला सुब्रामण्यम 

D/o रामप्रसाद, वय 

60 वषस, राह. 3/1, 

आि क्रास स्ट्रीट, 

पो.स्टे. बालाजी 

नगर, नज. कुल्लातुर, 

चनै्नई. मो. नं. 

8825801151 

vKkr एकून 30,000 रू 
एक ट्रॉली बॅग क्रीम कलर त्यात 

वापरडे कपडे 6 जोडी, पॅन्ट शटस, 

स्वेटर, शॉल, रोख 30000/- रु. 

असा एकुण 30,000/- रु. चा माल. 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की नमुद ता वेळी व निकाणी यातील 
नियासदी हे रे स्टे चनै्नई ते इलाहाबाद असा प्रवास करीत 

असतांना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपुर येथे जाग आली 
तेव्हा लक्षात आले कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नियासदी 
यांचे झोपेचा िायदा घेवुन त्यांची नमुद वणसनाची ट्रॉली 
बॅग आतील सामानासह चोरुन नेला वरुन सबब अप 

कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल करुन  

PSI 
खांडेकर 

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 

 & & & & & & & & & 



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

v-dz iksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

èrdkps uko 

o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 o/kkZ मगण 
नां.51/2019 
कलम 174 
CRPC 
प्रमाणे 

रे.स्टे.वरोरा,प्लटँ
िामण नां.4वर 

ठद.05/07/19 
चे 18.30 वा ते 

24.00वा. 
दरम्यान 

ठद.09/07/19 
चे 12.30 वा. 

सौ.सठुशला रमन 
बरकडे वय-
19वषण ,धांदा-

मजरुी,रा.जगुराई 
लखनादोन 
ठशवणी 

(म.प्र.),हल्ली 
म.ुT.S.S.वरोरा 
स्टेशन जवऴ 

मो.नां.78286796
99 

रमन सांतलाल 
बरकडे,वय-22 
वषण,रा. जगुराई 
लखनादोन 
.ठशवणी 

(म.प्र.),हल्ली म.ु 
T.S.S. वरोरा 
स्टेशन जवऴ 

 

नमदु मयत इसम (तक्रारदार याांचे पती)हा ठद.05/07/2019 रोजी गुपचपु 
खाणे करीता बाहेर जावनु येतो असे साांगुन घरून ठनघनु गेला 
होता.परांत ुपरत न आल्याने तयाांचे सोबत कामावर असलेला राहुल 
मनोहर ठपसे याांनी खबर देणार ठहस कळठवले की ,रमन हा 
रे.स्टे.वरोरा,प्लटँिामण नां .4वर कोणतयातरी धावतया रेल्वे गाडीतनु कटुन 
मरण पावला आहे .अशा तक्रारीवरून इकडील पो .स्टे.ला मगण 
नां.51/2019 कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल 

ASI/113 
डाबेराव 
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v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 ukxiqj xq-j-ua- 1040@19 dye 379 Hkknfo fn- 8@07@19 ps 17%45 ok 

ihlhvkj fn- 10-07-19 ikosrks 

lqfer ujs”k frjiqMs 22 jk ukxiqjh QSy] fp=k VkWdht toG ft o/kkZ 

xq-j-ua- 129@19 dye 328]379 34 Hkknfo fn- 9@07@19 ps 13%04 ok lksuh jkevfHkyk’k “kqDyk 23] jk- jkepj.k] iksLV- jktkjke] ?kkusiqj] xksaMk m- iz- 

xq-j-ua- 129@19 dye 328]379 34 Hkknfo fn- 9@07@19 ps 13%04 ok dUgS;kyky lqdb ;kno 24] jk- jkepj.k] iksLV- jktkjke] ?kkusiqj] xksaMk m- iz- 

2 o/kkZ  vi ua 455&2019 dye 328] 379] 

34 Hkk-n-fo  

09-07-2019 ps 12-35 ok  eukst flax jkeujs”kflax o; 22 jk- jksguh lsDVj 17 U;q fnYyh  


