
 Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  26@06@2020  

 

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 

01 नागपरु 

369/2020 

कलम 379 

IPC  
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

टे्रन नं. 12843 

परुी - 

अहमदाबाद 

एक्स. च ेकोच 

नं. S/9, बथथ 

नं. 17 वरुन रे. 

स्टे. नागपरु 

येथे गाडी उभी 

असतांना 

20/03/2020 

05:30 वा 

 

26/06/2020 

22:09 वा 

 

श्री. सरेुशभाई 

गीधथरलाल 

चंदाराणा, वय 

72 वषे, राह. 

16 वसुंधरा 

सोसायटी 

वाधोडीया रोड, 

वडोदरा. मो. नं. 

9898413126 

 

अज्ञात ,dq.k 17]499 : 

एक काळ्या रंगाचा 

सॅमसंग A 50 S 

कं.चा मोबाईल त्यात 

आयडीया ससम 

9904070330, 

IMEI No. 

3521581112485

97, सकं. 17499/-

रु.चा. 

सनरंक नमदु ता.वेळी व सिकाणी यातील सियाथदी मजकूर 

ह ेनमदु टे्रन ने रे. स्टे. दगुथ ते वडोदरा असा प्रवास 

करीत असता प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथे 

गाडी उभी असतांना सियाथदी ह े पाण्याची बाटल 

भरणे करीता गाडीतुन उतरले असता कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने सियाथदी यांच ेपॅन्टच्या सिशातील 

नमदु वणथनाचा मोबाईल प्रवाशी लोकांच्या गदीचा 

िायदा घेवनु मदु्दाम लबासडने व कपटाने चोरुन नेले  

fVi%&*jsiksLVs cMksnjk ;sFkqu oxZ gksoqu vkY;kus 

ek- पोलीस अधध.कायाा  लोहमागा नागपरु येथील  

जा.क्र.आर/23/वगथ/2020-2847 सद. 

26/06/2020 अन्वये तसेच ईकडील आ क्र. 

1291/2020 सद. 26/06/2020 अन्वये च े

गुन्हयाच ेकागदपत्र प्राप्त झाले कलम 379 भादसव 

वरुन गुन्हा दािल  

 

 

HC/ 

59 

वाससनक 

02 नागपरु 

370/2020 

कलम 392 

IPC 

xqUgkizdkj 

tcjh pksjh 

टे्रन नं. 12967  

चेन्नई  जयपरु 

एक्स च ेकोच 

नं. S/7, प्लॅट 

नं. 7, 8 वरुन 

रेल्व ेस्टे  

नागपरु येथनु 

गाडी 

सटुल्यानंतर. 

 

18/03/2020 

वेळ  नमदु 

नाही. 

 

26/06/2020 

22:15 वा 

 

सकशोर प्रताप 

कुमार शमाथ, वय 

32 राह.  2/3 

LIG  कॉलनी, 

न्य ुबाहक 

रेक,चेन्नई, 

तासमलनाडु  मो. 

नं. 

9840492858 

 

अज्ञात ,dq.k 50]000 : 

एक सोन्याची चैन 

लॉकेटसह  वजन 15 

ग्रॅम  सकं.  50000/- 

रु.,  असा एकुण 

50000/- रु. चा 

माल 

 

 सनरंक नमदु ता. वेळी व सिकाणी यातील सियाथदी मजकूर 

ह ेनमदु टे्रन ने रे. स्टे. चेन्नई ते जयपरु असा प्रवास 

करीत असतांना प्रवासादरम्यान रे. स्टे. नागपरु 

येथनु गाडी सटुल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

सियाथदी यांच ेआई नामे सरोज शमाथ यांच े  नजर 

चकुीचा िायदाघेवनु त्यांच े गळ्यातील नमदु 

वणथनाची सोन्याची चैन ओढुन तोडुन गाडीतुन उडी 

मारुन घेवनु पळाला वरुन कलम 392 भादसव 

प्रमाणे गुन्हा दािल  

fVi%&* jsiksLVs t;iqj ;sFkqu oxZ gksoqu vkY;kus 

ek- पोलीस अधध.कायाा  लोहमागा नागपरु येथील जा. 

क्र.आर/23/वगथ/2020/2846 सद. 26/6/20अन्वये 

तसेच ईकडील आ क्र. 1290/20 सद 

26/06/2020 अन्वये चे गुन्हयाच ेकागदपत्र सदले 

वरुन गुन्हा दािल  

 

 

PSI 

िांडेकर 



 

 

 

 

 

03 अकोला 

201/20 

कलम 379 

भादवी  

xqUgkizdkj  

cWx pksjh  

टे्रन  नं. 

गोंडवाना 

एक्स. चे कोच 

नं. S/5 बथा नं. 

1 वरून  रे.स्टे. 

अकोला येथे 

लक्षात आले 

02/03/2020  

13.50  वा 

26/06/2020    

00.05 वा 

धदनकर 

पुंडलीक 

फोकाटे वय 39 

वषा नोकरी 

BSF रा. BN 

72 पुंच 

कनतरनाला 

(जम्म)ू  सध्या 

रा. वाडा नं. 01 

गजानन 

टॉधकजच्या 

पाठीमागे 

बलुढाणा मो.नं. 

9982551679 

 

अज्ञात ,dq.k 2300 : 

एक काळ्या रंगाची 

बॅग धक. 500/- रू 

त्यात BSF ची वदी 

धक. 1500/- रू लॉग 

शजु धक. 300/- रू. 

BSF चे ओळखपत्र 

नं. 444117  व इतर 

सामान असा एकुण 

2300/- रू चा माल 

 

धनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील धफयाादी  gs 

ueqn xkMhus  रे.स्टे. हजरत धनजामदु्दीन ते भसुावळ 

असा धमत्रासह झोपनू प्रवास कररत असतांना 

प्रवासा दरम्यान धद. 02/03/2020 रोजी जेवन 

करुन इटारशी स्टेशन गेल्यावर झोपले व रे.स्टे. 

अकोला येथे त्यांचे धमत्र उतरऩार असल्याने त्यांचे 

धमत्रांचे सामान उतरवतांना त्यांची एक काळ्या 

रंगाची बॅग पाहली असता ती धमळून आली नाही 

ती कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने धफयाादी यांच्या 

झोपेचा फायदा घऊेन मदु्दाम व लबाडीने नेले बाबत 

रे.स्टे. अकोला येथे लक्षात आले वरून कलम 379  

IPC प्रमाण ेगनु्हा दाखल   

fVi%&* jsiksLVs  HkqlkoG   ;sFkqu oxZ gksoqu 

vkY;kus ek- पोलीस अधध.कायाा  लोहमागा नागपरु 

येथील जा.कं्र. 1861/2020 धद. 26/03/2020  

अन्वये प्राप्त झाले वरून 

HC/ 

240 

गणशे 

वाघाडे 

04 अकोला 

202/20 

कलम 380 

भादवी    

xqUgkizdkj  

ysMht ilZ 

pksjh 

टे्रन  नं. 

02485नांदडे 

धनजामदु्दीन  

एक्स. चे 

कोचनं. S/7 

बथा नं. 1 वरून 

रे.स्टे.अकोला 

येणेचे 15 

धमनीटापवुी 

06/03/2020  

04.30  

ते  04.45  वा 

दरम्यान 

26/06/2020   

17.37 वा 

रधवन्दर कौर 

W/o राजेन्दर 

धसंहवय 67 वषा 

नोकरी BSF रा. 

B/79A,धतलक 

नगर नवी धदल्ली 

11018मो.नं 

9212611479 

अज्ञात ,dq.k 8000 : 

एक लेडीज पसा त्यात 

रोख3500/- रू, एक 

सॅमसंग कं.चा मोबाईल 

त्यात धसम नं 

9810770042धकं. 

4500/- रू ,आधार 

काडा,वोटरकाडा,धाधमा

क पसु्तकअसा एकुण 

8000/- रू चा माल 

 

धनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील धफयाादी  gs ueqn 

xkMhus आपल्या पत्नीसह रे.स्टे. नांदडे ते धनजामदु्दीन 

असा प्रवास कररत असतांना प्रवासा दरम्यान 

रे.स्टे.अकोला येणेचे 15 धमनीटापवुी  धफयाादी यांची 

डोक्याखाली ठेवलेली एक लेडीज पसा vkrhy 

lkekuklg  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने धफयाादी 

यांच्या झोपेचा फायदा घेऊन मदु्दाम व लबाडीने नेले 

बाबत रे.स्टे. अकोला येथे लक्षात आले वरून कलम 

380 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  

fVi%&* jsiksLVs  धनजामदु्दीन   ;sFkqu oxZ gksoqu 

vkY;kus ek- पोलीस अधध.कायाा  लोहमागा नागपरु 

येथील जा.कं्र. 1862/2020 धद. 26/03/2020  

इकडील आ.कं्र. 459/2020 धद. 26/05/2020 अन्वये 

प्राप्त झाले वरून 

HC/ 

561 

शेख 

कलीम 



 

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

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghr  

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghr 

   

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-

dz 

 

 

 

 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- rk-osG exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-

dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


