
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  05@10@19   
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1 नागपरु 
.1472/19 

379 
 Hkk-n-fo 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

ट्रेन नं. 18422 
अजमेर परुी 
एक्स. चे कोच 
नं. S/2, बथथ नं. 
3 वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

18/09/19 चे 
10:10 वा. 

 

 05/10/19 चे 
00:49 वा. 

श्री. स्वागत दास S/o 
सोमेंद्र कुमार दास, 
वय 24 वर्थ, राह. 
शिवम कॉलनी, 
इन्कम टकॅ्स 

ऑफीसचे जवळ, 
सम्बलपरु मो. नं. 
8249155034 

 

अज्ञात ,dq.k 15]500 :-  

एक ब्लकॅ रंगाचा समॅसंग A30 
मोबाईल त्यात IMEI No. 
354872105413672 कक. 

15,500/- रु. चा 
 

शनरंक 
 

नमदु ता. वेळी व शिकाणी यातील शफयादी हे नमदु ट्रेन 
ने सरुत ते संम्बलपरु असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने शफयादी यांचा नमदु 
वणथनाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन 
नेले वरुन कलम 379 भादशव प्रमाणे गनु्हा दाखल.  
पो.अशध. लोहमागथ नागपरु क्र. आर/23/वगथ/2019-
5748 अन्वये शद. 04/10/19 अन्वये इकडील आवक 
क्र.2474/19  शद. 04/10/19 प्रमाणे प्राप्त झाल्याने 
गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
 

मा. PSO 
सो. यांच्या 
पेशित 

2 नागपरु 
1475 /19   
कलम  379   
Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

gWUM cWx 

pksjh 

रेल्व ेस्टे नागपरु  
चे प्लंट फॉमथ नं.  
1 वरील लेडीस 
वेकटग हॉल 
मधनु 

 

04/10/19 चे  
16.30 ते  

16.40 वा. 
दरम्यान 

05/10/19 चे 
13/28   वा. 

श्रीमती  शचत्रा शक्रष्णा 
डोभळे वय  48 वरे् 
रा.  सरेुि भरणे 

काका चौक शसव्हहल 
लाईन गोंशदया मोबा. 

नं.  
7887307910,883

0041883 
 

अज्ञात ,dq.k 13]999 :-  

एक गलुाबी रंगाची हनँ्डबगँ  त्यात 
एक oppo कं.चा. A53  मोबा. 

त्यात शसम jio no 
7499955033, imei no 

869187037676033 की.  
8999/ रु.  SBI बकेँचे  दोन 

ATM काडथ  एक छोटा 
मायक्रोमकँ्स  कं.चा मोबा. त्यात  
शसम BSNL no 9404113542 
की.  3.000/rs   रोख  2000/रु.  
ट्रेन ची पास आय काडथ  असा 
एकुन   13.999/रु. चा माल. 

शनरंक 
 

अिा प्रकारे आहे  वरील ता. वेळी  िीकामी यातील 
शफयादी हे नमदु ट्रेन ने रे. स्टे नागपरु ते गोंशदया  असा 
प्रवास  करने करीता  रेल्वे स्टे. नागपरु येथे येवनु  
ट्रेनला वेळ असता प्लंट फॉमथ नं.  1 वरील लेडीस 
वेकटग हॉल मध्ये बसले असता  त्यांची  वरील 
वणथनाची  बगँ िेवनु वॉसरुमला गेले असता कोणीतरी  
अज्ञात चोरट्याने शफयादी यांचा  गैरहजरीचा फायदा 
घेवनु वशरल वणथनाची बगँ व आतील रोख रुपये , 
मोबा. व आतील सामानासह मदु्दाम लबाडीने  चोरुन 
नेली  वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा. 

पढुील 
तपास  मा. 
PSO यांचे 
यांच्या 
पेशित 
आहे. 

3 नागपरु 
1476 /19   
कलम  379   
Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन शदक्षाभुणी 
एक्स चे जनरल 
कोच मध्ये चढते 
वेळी  रेल्वे स्टे 
नागपरु येशथल 
प्लटँ  क्र. 1 

वरुन 
 

05/10/19  
चे 11.30 वा. 

 

05/10/19  चे 
14.27 वा. 

 

संतोर् रामायण िमा 
वय 23 वरे् राह.  
प्लॉट नं. 79  प्राची 
कीरामा जवळ 
बेझनबाग नागपरु 

मोबा. नं. 
9371724069 

 

अज्ञात ,dq.k 15]900 :-  

एक समँसंग  गलेँक्सी J-7  प्राइम 
कंपनीचा मोबा. काळ्य रंगाचा 

त्यात शसम jio no 8237645609 
, idea no 7447691664 imei 

no  358972082119460 , 
358973082119468 की.  
15.900/रु.  असा एकुन 
15.900/ रु. चा माल. 

 

शनरंक 
 

वरील ता. वेळी  िीकामी यातील शफयादी हे  आपले  
वडीलांना सोडणे  कशरता रे. स्टे नागपरु  चेप्लटँ  क्र. 1 
वर आले असता नमदु ट्रेन चे जनरल  कोच मध्ये 
चढते वेळी  कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने  प्रवािी 
लोकांच्या  गर्ददमध्ये  वशरल वणथनाचा मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने  चोरुन नेला   वरुन  शफयाशद स्वता पो.स्टेला 
येवनु चोरीची लेखी तक्रार शदल्यावरुन  नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला 

मा. PSO 
यांचे 
यांच्या 
पेशित 



4 नागपरु 
.1478 /19   
कलम  379   
Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 12771 
कसकदराबाद 
नागपरु एक्स चे 
कोच नं. S/3 

बथथ नं. 58 वरुन 
रेल्वे स्टे . 
बशुिबोरी ते 

अजनी दरम्यान 
 

04/10/19  
चे08.15वा. 

 

05/10/19  चे 
16.21वा. 

 

शजनांग  शरणेि नायडु 
वय 18 वरे्  राह. 
104 सवोदय श्री 
पी.के साल्वे रोड 
मोहननगर  नागपरु 

मोबा.  
9372540760 

 

अज्ञात ,dq.k 13]499 :-  

एक mi कंपनीचा  Redmi 6 pro  
मोबा. त्यात शसम शजवो  नं. 

9370354014 वोडाफोन नं. 
8390893042 imei no 

86469044126412 
,864669044126420  की. 

13.499/रु.  असा एकुन माल. 
 

शनरंक 
 

वरील ता. वेळी  िीकामी यातील शफयादी हे   नमदु ट्रेन 
नं.  हैद्राबाद ते नागपरु असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान रेल्व ेस्टे . बशुिबोरी ते अजनी दरम्यान   
वशरल वणथनाचा मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने   
शफयाशदचा झोपेचा फायदा घेवनु  मदु्दाम लबाडीने  
चोरुन नेला   वरुन  शफयाशद स्वता पो.स्टेला येवनु 
चोरीची लेखी तक्रार शदल्यावरुन  नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला 

मा. PSO 
यांचे 
यांच्या 
पेशित 

5 नागपरु 
1482/19   
कलम  379   
Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

रेल्व ेस्टे अजनी 
PF no 1 वरुन 

 

30/09/19 चे 
17. 00 वा. 
दरम्यान 

05/10/19  चे 
20.22वा. 

 

शपयरु् गजाननराव 
थोरात वय 29 वरे् 

रा. साईनगर  
अमरावती मोबा.नं. 

9545960751 
 

अज्ञात ,dq.k 18]000 :-  

एक oppo F 11 त्यात jio sim 
no  9545960751 imei no 

868632042080417 
,868632042080409 की. 

18.000/rs 
 

शनरंक 
 

वरील ता. वेळी   यातील शफयादी हे ट्रेन नागपरु 
अमरावती इंटरसीशट ने अजनी ते अमरावती 
जाणेकशरता रेल्व े स्टेिन अजनी येथे PF no 1 वर 
झोपलागली असता  कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने  
शफयाशदचा झोपेचा फायदा घेवनु    वशरल वणथनाची  
मोबाईल मदु्दाम लबाडीने  चोरुन नेला   वरुन सबब 
अप कलम 379 IPC प्रमाणे    शफयाशद स्वता पो.स्टेला 
येवनु चोरीची लेखी तक्रार शदल्यावरुन   गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 

मा. PSO 
यांचे 
यांच्या 
पेशित 

6 o/kkZ  
737/19  

कलम  379   
Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

ट्रेननं.12804 
स्वर्णजंयती 

एक्सने 
कोचनं.b/1बर्णनं
.62 वरुन रेस्टे 
बल्लाररशाहा 
येर्नु गाडी 
सटुताच 

 

30/09/201
9 चे 2.30 

वा. दरम्यान 
 

05/10/2019 
चे 10.30 वा. 

दरम्यान 
 

झाररना बेगम रा. शेख 
मस्तान गोल्डन रश 
माटण शॉप नं.1-14 

बस स्टनॅ्ड 
नररसपातनम रज 
रवशाखापट्टर्म 

मोनं.9553955186 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 5800 :-  

एक रनळ्या रंगाची लेडीज पसण 
त्यात रोख 800 रु ,एक नोकीया 

मोबाईल वोडाफोन रसम 
नं.9963036944 रक.5000रु 

,स्पोटण ग्लास ,आधार काडण 
,औषधी असा एकुन 5800 रु चा 

माल. 
 

रनरंक. 
 

नमदु ता.वेळी व रिकार्ी यातील रफयादी मजकूर हे 
नमदु ट्रेनने, कोच ,बर्ण मधनु  रे.स्टे. नागपरु ते 
रवशाखापट्टर्म  असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे.स्टे. बल्लाररशाहा येर्नु गाडी सटुताच 
कोर्ीतरी अज्ञात चोरटयाने त्यांची  वरील वर्णनाची 
लेडीज पसण आतील सामानासह प्रवाशी झोपेचा फायदा 
घेवनु मदु्दाम चोरून नेले बाबत ऑन डयटुी TTE यांचे 
कडे तक्रार रदले .सदर TTE फामण वरून सबब अप 
कलम 379 IPC नंबरी गनु्हा दाखल केला. 

nk 583 
सखुदेवे   



 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

7 o/kkZ 
.738/19  

कलम  379   
Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

ट्रेननं.12511 
राप्तीसागर 

एक्सचे 
कोचनं.B/2,बर्ण 
नं.63,64 वरुन 
रेस्टे सेवाग्राम 
येर्नु गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

04/10/201
9 चे 7.40 

वा. दरम्यान 
 

05/10/2019 
चे 11.49 वा. 

दरम्यान 
 

प्रसाद c.p बालकृष्र् 
मेनन वय 57 वषण 
धंदा रबजनेस रा-
श्रीदेवी मंदीरम 

पटर्जेरी 
पो.पल्लकड केरला 
मो.नं.8281494220 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 81]000 :-  

एक लाल रंगाची लेडीज पसण 
त्यात सोन्याची चैन वजन12 gm 
रक.36000 रु ,सोन्याचे कानातले 

5 gm रक.15000रु,रोख 
30000रु ,पासपोटण रटचर,SBI 
पासबकु,PNB चे पासबकु व 

चेक बकु असा एकुन 81,000 रु 
चा माल. 

 

रनरंक. 
 

नमदु ता.वेळी व रिकार्ी यातील रफयादी मजकूर हे 
आपल्या पररवारासह नमदु ट्रेनने,  कोच बर्ण मधनु  
रे.स्टे. गोरखपरु ते पाल्लकड  असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान गाडी रेस्टे सेवाग्राम येरे् 
र्ांबली असता रफयादी हे बाहेर खाली उतरले व 
त्यांची पत्नी आपल्या बर्णवर बसनु मोबाईल वर 
बोलत असताना रेस्टे सेवाग्राम येर्नु गाडी सटुताच 
कोर्ीतरी अज्ञात चोरटयाने त्यांच्या पत्नीची वरील 
नमदु वर्णनाची लेडीज पसण आतील सामानासह 
रफयादी यांचे नजर चकुीचा फायदा घेवनु चोरून नेले 
वरून सबब अप कलम 379 IPC नंबरी गनु्हा दाखल 
केला. 
 

nk 
357मेहर 

8 cMusjk 

633/19 
कलम 379 
भा.द.वी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 11040 
महाराष्ट्ट्र  एक्स 
चे  समोरील 

जनरल 
बोगीतरे.स्टे. 

चांदरु 
येथनुगाडी 
सटुल्यानंतर 

04 /10/19 
चे  13.16वा 

05/10/19चे  
11/29 वा 

शुभम धनराज 
गव्हाणे वय 20 
वषष,धंदा शशक्षण, 
रा. अयोध्या नगर 
प्लाट नं. 149साई 

मंदीरजवळ 
नागपरुमो 

नं.9890936388 

अज्ञात 
 

,dq.k 10]000 :-  

एक MI कं. चा मोबाईल त्यात 
Jio sim no 8788540119, 
9623168951 Idea sim व 

IMEI no 
869798036444056,  

869798036444064ककमत 
10,000/-रु. चा माल 

निरंक. 

 

नमदु ता वेऴी व शिकाणी यातील शियादी मजकुर 
हेनमदू ट्रेन ने रे.स्टे अकोला ते रे.स्टे.चंद्रपरू   नमदु  
एक्स चे  समोरील जनरल बोगीतनु प्रवास करीत 
असतांना  रे.स्टे.   नागपरु ते बडनेरा  असा प्रवास 
कशरत असतांना  रे .स्टे. चांदरु येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर   त्यांचे लक्षात आले की , मोबाईल 
कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने   प्रवाशयांचे गदीचा  
िायदा घेऊन चोरुन नेला . असे प्राप्त शियाद 
वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा दाखल 
????? ??????? ??..????????..?? ???? ?????? ???? ???? ????  ?? ???? ?????? ???? ???? ????  
???? ??????? ???? ????  ???? ??????? ???? ????   

HC 1027 
कांबळे    

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 feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

dz 

jsiksLVs 

uko 
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1 नागपरु मगथ 
नं.90/19 
कलम 174 
CRPC 
तपास 

-  रे.स्टे. नागपरु  
D कँशबन शकमी 
क्र. 1179-
1177 च्या मध्ये  

05/10/2019 
चे 17/00 वा. 
पवुी 

05/10/2019 
चे 18/35 वा. 
पवुी  

on duty Dyss  
रेल्वे स्टेिन नागपरु 
मोहन लाला पोटथर 
म.रे. नागपरु   
 शश्रवास्तव  
  
 
 

एक अनोळखी इसम वय अं. 50 
ते  55 वर्थ, 

अिा प्रकारे आहे की,  ON DUTY DYSS मध्य रेल्वे नागपरू 
तफे मोहन लाला पोटथर म.रे. नागपरु  यांनी लेखी मेमो आणनु 
पो.स्टे ला हजर केला की, स्टेिन मास्टर D कँशबन श्री शवजय 
पाटील यांनी कायथलय येथे 16/45 वा. माहीती शदली की, D 
कँशबन शकमी क्र. 1179-1177 च्या मध्ये एक अज्ञात हयक्ती 
मतृ अवस्थेत पडलेला आहे  अिा मेमो वरुन  सदरचा मगथ 
दाखल- 
  

WHC 
1020 
 प्रधान 

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 
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