
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  27@06@2020  

 

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

 

 

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 vdksyk 

204/20 

कलम 379  

IPC  

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

 

: टे्रन नं. 

12140 अप 

नागपरु 

सेवाग्राम 

एक्स. चे कोच 

नं. S/3  बथथ 

नं. 65 वरून 

रे.स्टे. पारस 

येण ेअगोदर 

समजले 

22/03/2020 

चे वेळ नमदु 

नाही 

27/06/2020  

च े

श्री ववनीत 

अरूण वनखारे 

वय 30वषथ 

रा.प्लॉट नं.01 

मेहता 

शाळेजवळ 

नावशक मो.नं. 

7507889137 

 

अज्ञात ,dq.k 9]999 : 

एक रेडमी नोट 7 एम 

आय कंपनीचा 

वनळ्या रंगाचा 

मोबाईल त्यात 

AIRTEL वसम 

नं.9665348593 

,JIO वसम 

नं.8788701911 

त्याचा IMEI NO 

माहीत नाही वकंमत 

9,999/- रू चा 

मोबाईल 

वनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील वियाथदी  ह ेटे्रन 

नं. 12140 अप नागपरु सेवाग्राम एक्स. चे कोच न.ं 

S/3  बथथ न.ं 65 वरून नागपरु ते नाशीक असा 

प्रवास कररत असताना प्रवासात त्यांना झोप 

लागली असता रे स्टे पारस येणअेगोदर वियाथदी 

यांच्या झोपेचा िायदा घवेनु कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने त्यांचा मोबाईल मदु्दाम व लबाडीने 

चोरून नेले वरून कलम 379  IPC प्रमाण ेगनु्हा 

दाखल करण्यात आला . 

fVi%&* ek- पोलीस अवध.कायाथ  लोहमागथ नागपरु 

येथील जा.क्र. आर/23/वगग/ 2020 -2663 दि. 

09/06/2020 अन्वये गुन्हयाचे कागिपत्र प्राप्त झाले 

कलम 379 भािदव वरुन गुन्हा िाखल  

 

NK 

403 

गेडाम 

02 vdksyk 

205/20 

कलम 379  

IPC  

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन न.ं 12130 

अप हावडा 

पणु े एक्स. चे 

मागील जनरल 

कोच मधनु 

रे.स्टे.अकोला 

येथनु गाडी 

सटुताच 

17/03/2020  

चे  वेळ नमदु 

नाही 

27/06/2020  

चे 21.08 वा. 

संवदप 

अजाबराव  

वानख़डे  वय 

35वषथ  धंदा - 

मजरुी ,रा. 

करंडा , पोस्ट- 

एरंडा, 

ता.बारशी 

टाकळी 

वज.अकोला  

मो.नं.828650

5093 

अज्ञात ,dq.k 10]000 : 

एक वनळ्या व 

काळ्या रंगाचा 

OPPO A-35  

कं.चा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO. 

8688700442017

36,  त्यात JIO 

कं.चे SIM 

NO.8317200965   

वकंमत10,000/- रू 

चा मोबाईल 

वनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील वियाथदी  ह े  

टे्रन न.ं 12130 अप हावडा पणु े एक्स. चे मागील 

जनरल कोच मधनु  रे.स्टे.अकोला ते मलकापरु 

असा प्रवास कररत असताना  प्रवासादरम्यान  

रे.स्टे.अकोला येथनु टे्रन सटुताच त्यांचा कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने  गदीचा िायदा घऊेन मोबाईल   

मदु्दाम व लबाडीने चोरून नेले असे लेखी वदले 

वरून कलम 379  IPC प्रमाण ेगनु्हा दाखल 

पोलीस अवध.कायाथ लोहमागथ नागपरु येथील 

जा.कं्र. 2738/2020 वद. 17/06/2020  इकडील 

आ.कं्र. 462/2020 वद. 27/06/2020 अन्वये प्राप्त 

झाले वरून 

 

पो.ना 

७६ 

खान 

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 



YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghr  

 

 

 

v-

dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 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 o/kkZ 23@2020 

dye 174 

tk-QkS- 

Vªsu ua-

02295 

iVuk ,Dl 

ps dksp ua 

,l@2 cFkZ 

ua 08 o:u 

csxyksj rs 

nkukiqj 

vlk izokl 

djhr 

vlrkauk js-

LVs- 

lsokxzke 

;sFks 

mrjohys 

27-06-2020 

09@42 ok 

iqohZ 

27-06-2020 

ps 10@45 

ok 

vkWu MÓqVh 

,e-vks lks 

ftYgk lkekU; 

:Xuky; o/kkZ] 

Ekskgean uklj 

valkjh oYn 

vYet o; 16 

o’ksZ]jkg.kkj& 

eksgkykckn] 

u;kVksyk] 

uksglk]iks-

LVs]Qqyokjh]iV

uk 

¼fcgkj½ 

v”;k izdkjs vkgs dh] Vªsu ua-02295 iVuk ,Dl ps 

dksp ua ,l@2 cFkZ ua 08 o:u csxyksj rs 

nkukiqj vlk izokl djukjk ueqn e;r izoklh gk 

cs”kq/n voLFksr vkgs-mipkj gsrq mrjoqu 

nkok[kk.;kr us.;kph O;oLFkk djkoh v”;k eseks 

o:u ueqn e;r izok”khyk ft-lk-: o/kkZ ;sFks   

l-QkS@121 ;kauh usys vlrk vkWu MÓqVh ,e-vks 

lks ftYgk lkekU; :Xuky; o/kkZ];kauh psd dsys 

vlrk ueqn blekl er̀ ?kksf’kr dsys o rlk ys[kh 

eseks fnys o:u ]iapukek dk;Zokgh dkeh PSI 

Mksusdj lks-o iszr igkjk MÓqVh dkeh iksuk@394 

;kauk jokuk dj.;kr vkys vlqu lnj uacjh exZ 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

PSI 

Mksusdj 

lks- 

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 


