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अप क्र 

415/2020 

IPC कलम 

395 IPC 

xqUgkizdkj 

njksMk pksjh 

–   टे्रन नं.  

02887 समता 

एक्स चे कोच नं. 

D/2 बथथ नं. 40 

वरुन रे.स्टे 

नागपरु येणेपवुी  

आउटरवर 

28/10/2020  

चे 21.30 वा. 

दरम्यान 

 

12/11/2020 चे 

14.41 वा.  

 

– जजतेश जशवदयाल 

पटले वय 28 वषे 

धंदा  व्यापार रा. वार्थ 

नं. 2 भटेरा चौक 

बालाघाट मोबा.नं.  

8839535148 

vuksG[kh 
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एकूण-4]500@& रू 

–  रोख 4500/रु.  

 

जनरंक जियाथजद मजकुर यांनी पो.स्टेला वॉटएअप द्रारे जियाथद हजर 

केल्याने मै प्राथी जजतेश पटले जनवाशी बालाघाट  जज. 

बालाघाट  ( म.प्र.)  का हु.  जद. 08/10/2020 को गोंजदया से 

भोपाल  तक का सिर था इस दौरान नागपरु के पहले  आउटर 

मे गार्ी नं.  02887  vskpnxm special train थोर्ी स्लो 

हुइ थी उस दौरान 5-6 लोग जजनकी उम्र20 ते 25वषे के जबच 

हजथयार बंद लटेुसे कोच मे चढ गये  जजसमे से एक वेक्ती  रंग 

सावला बाल लंम्बे हलके घुंगराले हाइट लगभग 5ते सारे्पाच 

िुट  पतला दबुला जजसके  हाथ मे धार वाला लंम्बाचाकु 

गोल्र्न  मठु्ठी जसल्वर  कलरकी घार र्ीजाइन वाली थी उसने 

मझुे चाकु से हमला कीया जजससे मोरा बाया हाथ की हथेली  

चोट आने से खनु जनकला व उसने मझुे जान से मारने की 

थमकी देखर मझुसे 4500 रु. लटु लीया जजसकी जशकायत 

मैने नागपरु पहुचकर 182 मे कॉल करने अपनी जशकायत दजथ 

करायी व मेर्ीकल  हले्प मांगी  कुछ देर बाद RPFके कुछ 

जवान व स्टॉि मेरे पास पहुचा जजससे  मेरी जशकायत सनुी गइ 

बाद मे मेर्ीकल होनेके बाद मे अपने सिर के जलए उसी टे्रन 

से भोपाल जाने रवाना हो गया संबंधीत उक्त अज्ञात उपराधी 

के जवरुध्द  कायथवाजह करने की कृपा करे  अशा वररल प्रमाणे 

ची जियाथद वरुन कलम 395 भादजव प्रमाणे गुन्हा दाखल  

  

 

Api  

श्रीम्हतेै्र सो 

02 o/kkZ                  

अप क्र 

220/2020 

कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेंन नं.जी टी 

एक्स.चे कोच नं 

S/4 बथथ नं 40 

वरुन रे. स्टे 

सेवाग्राम येथनु 

गाडी सटुताच 

माहीत पडले 

 

 

20/10/2020 चे 

11/30 वा दरम्यान 

12/11/2020 चे 

13/00 वा 

 

श्री शिवराज मीना 

S/O बाबुलाल मीना 

वय-36 वर्थ 

रा.झौपडीया,पोस्ट 

झाडगाव,शदगोर,शज. 

कोटा, राजस्थान -

325204  

मो.नं.9929517991 

 

अज्ञात एकूण-8000@& रू 
एक  spice-F 302कं चा मोबाईल 

त्यात शजओ  शसम नं 

9929517991,आयडीया शसम नं  -

9610781096 

,IMEIno.911572000554721 

शकं.8,000/- रू असा एकुन 8,000/- रु 

चा माल 

 

    शनरंक वरील तारखेस वेळी व शिकाणी यातील शियाथदी मजकुर ह े

शद.20/10/2020 रोजी वरील  नमदु टे्रन ने रे. स्टे चेन्नई ते 

कोटा  असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 

रे.स्टे.सेवाग्राम येथे शियाथदी ने चाशजिंग ला लावलेला वरील 

नमदु वणथनाचा मोबाईल पाहीला असता त्याला सदर 

शिकाणी त्याचा मोबाईल शदसनु आला नाही ,सदरचा 

मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा नजर चकुीचा 

िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने  चोरून नेली  

पोलीस अशधक्षक कायाथलय लोहमागथ नागपरू क्र. 

आर/23/वगथ/2020-4587/अन्वय े गुन्हयाचे कागदपत्र पो 

स्टे ला टपाल्याने प्राप्त झाल्याने मा. PSO सो.यांचे 

आदेिान्वये नंबरी गुन्हा दाखल  

lQkS 

357 esgj 



 

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

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh                                     

03 अकोला 

अप  कं्र. 

220/2020  

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

:रे.स्टे. 

अकोला PF 

NO.01 गाडी 

नं. 

02810हावडा 

मबंुई मेल मध्ये 

चढत 

असताना 

11/11/2020 चे 

वेळ 18.30 वा 

.12/11/2020 

चे वेळ 13.49 वा  

सशचन सभुार् 

झोपे, वय-38 वरे्, 

रा.िाशिय नगर 

अकोला  मो.नं. 

9370276518   

शद.12/11/20

20  चे   

16.33  

बाबिुाह 

िौकतिाह , 

वय-29 

रा.परुशपडीत 

कााँलनी  , 

अकोट िैल 

अकोला 

एकूण-32000@& रू 

एक  काळ्या रंगाचा मोबाईल one 

plus मॉडेल 5 T कं.चा मोबाईल 

त्याचा  IMEI 

NO.867287033802518, 

867287033802500  त्यात  VI 

Sim No. 9370317750 ,JIO Sim 

no. 7020549001  शक. 32000/- 

रू चा मोबाईल,असा एकुण 32000/-  

रू चा माल 

 

    शनरंक शियाथदी  नामे सशचन सभुार् झोपे वय-38 वरे् , रा.िाशिय 

नगर अकोला  मो.नं. 9370276518  यांनी  

पो.स्टे.ला.लेखी शियाथद शदले वरून मा PSO सो यांचे 

आदेिाने  गुन्हा दाखल केला तो खालीलप्रमाणे 

वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील शियाथदी ह ेशद. 

11/11/2020 रोजी अकोला ते नाशिक असा प्रवास करणे 

कामी टे्रन हावडा मेल 02810 मध्ये रे.स्टे. अकोला PF 

NO.01  येथनु  चढत असताना  मोबाईल कोणीतरी अज्ञात  

चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने गदीचा िायदा घेऊन त्यांच्या 

पाँन्टच्या डाव्या शखिातील नमदु मोबाईल चोरून नेला  

पो.हवा 

240 वाघाडे  
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vkjksihps uko 

01 अकोला अप कं्र. 220/2020 कलम 379 भा.द.वी  शद.12/11/2020  चे   16.33  बाबुिाह िौकतिाह , वय-29 रा.परुशपडीत कााँलनी  , अकोट िैल अकोला  

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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