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ट्रेन नं 08239 
शिवनाथ एक्स 
S/5 बथथ नं  20 

वरून रे. स्टे 
गोंशिया  
इतवारी 
िरम्यान 

j 

 05 / 10/21 
चे 9.51वा 

 

5.10.2021  
02. 30 ते 
04:40  वा 
िरम्यान 

 

यि आंनि  
शितरका उम्र  20वर्थ 

धंिा शिक्षण 
रा.शतरूपती टाईल्स 
OPP इिंरा गांधी 

स्टेशियम गोशिया मो 
9518583206/ 

9421966530 

अज्ञात एकुण कक. 26,500/- रु  
स्कुल बगँ स्कॉय बगँ शलहलेले 

एक काळ्या रंग का Soni 
कंपशनका मॉ नं Soni Cyber 
shot Hx400 कँमेरा अं शक. 
26500/िो B.B. Aकोसथ शक 

First yearशक First Sem and  
2st Sem  माकथ शलस्ट असा 

एकून 26500/- 
 

शनरंक  वरील तारखेस वेळी व शिकाणी यातील शियािी 
मजकुर हे ट्रेननं 08239शिवनाथ Exp. चे S/5बथथ नं 
क्र 20 वरून रे.स्टे. गोशिया ते इतवारी असा प्रवास 
करीत शियािी यांना झोप लागली असता  रे स्ट 
इतवारी येथे गािी आल्यावर शियािी यांचे झोप 
उघिली असता वरील बथथ वर िेवलेली बगँ 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याची  बगँ रे स्टे गोशिया 
ते इतवारी प्रवासा िरम्याण मदु्दाम लबाशिने व 
कपटाने चोरुन नेली आहे अिी लेखी शियाि 
शिल्याणे गनु्हा िाखल केला  

HC/ 

362 

इंगऴे 

अकोला  
149/2021

कलम 
 379  

भािशव 
प्रमाणे  

 

ट्रेन नं 02485 
गंगानगर एक्स 
चे  कोच  नं  
D/1चे बथथ नं 
47,48, 49 
वरुन  रे.स्टे. 

अकोला येथनु 
चढते वेळी 

शि.13/09/21 चे 
16.00 वा 
िरम्यान 

शि.05/10/21 
चे 12.25 वा 

 

मोहम्मि सलीम 
अहमि वय – 65 

वर्थ,  रा. घर क्र. 02, 
सेक्टर नं 11 

गांधीनगर भोपाल 
(म.प्र) मो.नं. 

9893957321 

अज्ञात एकुण कक. 14,000/- रु  

एक काळ्या  रंगाचा OPPO  
कं.चा मोबाईल  

त्याच्या IMEI No.  
माहीत नाही.  
त्यात IDEA 

 शसम नं 9200579285 
शक.14000/- रू चा मोबाईल 

शनरंक     नमिु ता.वेळी व शिकाणी यातील शियािी  हे   
ट्रेन नं 02485 गंगानगर एक्स चे  कोच  नं  D/1चे 
बथथ नं 47,48,49 वरुन अकोला ते भोपाळ असा 
प्रवास करणे कामी रे स्टे अकोला येथनु नमिु ट्रेन 
मध्ये चढते वेळी शियािी यांच्या िटाच्या शखिात 
िेवलेला  काळ्या रंगाचा OPPO कं.चा मोबाईल 
गर्दिचा िायिा घेवनु   कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम लबािीने चोरून नेला अिी शिले लेखी 
शियाि अपराध क्र 149/2021कलम 379 भािशव 
प्रमाणे  गनु्हा िाखल  
       पोलीस अशधक्षक सो, कायालय लोहमागथ  
नागपरु येथील जावक क्र. 6003/21  
शि.28/09/2021  अन्वये गनु्याचे कागिपञ आज 
रोजी इकिील आवक क्र. 772/21  
शि.04/10/2021अन्वये प्राप्त झाल्याने 
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अकोला 
150/2021

कलम 
379 

भािशव 
प्रमाणे  

 

ट्रेन नं 07624 
गंगानगर 

एक्स चे  कोच  
नं  S/7चे बथथ 
नं 65 वरुन  

रे.स्टे. 
अकोलाप्लटॅ

िॉमथ नं 3 
वरून गािीत 

बसल्या 
नंतर लक्षात 

आले. 

शि.03/10/21 
चे 21.30 वा 

िरम्यान 

शि.05/10/21 
चे 16.10 वा 

 

मनोज शिजलाल 
शननवानी वय – 40 

वर्थ,  रा. इश्वरी 
कॉलनी पोलीस 
स्टेिन च्या मागे 
वाशिम मो.नं. 

9881811888 

अज्ञात एकुण कक. 68,000/- रु  

एक काळ्या रंगाचा समॅसंग 
गलेॅक्सी मिॅल नं नोट 10+ कं.चा  

मोबाईल त्याच्या 
 IMEI No. 

359259103109244, 
359259103109242 
त्यात Airtel sim no. 

9881811888, 9423174760 
शक.68,000/- रू चा मोबाईल 

शनरंक     नमिु ता.वेळी व शिकाणी यातील शियािी हे 
शि.03/10/2021 रोजी ट्रेन नं 07624 
गंगानगरएक्स चे  कोच  नं  S/7चे बथथ नं 65 वरुन  
रे.स्टे अकोला ते रे.स्टे वाशिम असा प्रवास करणे 
कामी रे स्टे अकोला येथनु नमिु ट्रेन मध्ये बसले 
असता शियािी यांच्या लक्षात आले की, त्यांच्या 
पनॅ्टच्या  शखिात िेवलेला एक काळ्या रंगाचा 
समॅसंग गलेॅक्सी मोबाईल गर्दिचा िायिा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबािीने चोरून 
नेला सबब अपराध क्र 150/2021कलम 379 
भािशव प्रमाणे  गनु्हा िाखल  
        fVi&शियािी नामे मनोज शिजलाल 
शननवानी यांनी पो स्टे ला vkt jksth लेखी शियाि 
शिले वरून xqUgk nk[ky  
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नागपरू मगथ क्र 
47/2021 

 

रे स्टे नागपरू 
PF NO 6/7 
मुंबई एन्िकिे 

05/10/2021 
10:50 वा.पवुी 

 

05/10/2021  
12:49 वा. 

 

आँन ियटुी 
DYSS म रे 
नागपरू तिे 

शवक्की बांगिे, 
वय-31 वरे्,LPP 

रे स्टे नागपरू  

एक अनोळखी 
इसम वय अं 
55ते 60 वरे् 

आँन ियटुी DYSS म रे नागपरू यांनी एक लेखी मेमो िा ँचे प्रमाणपत्रसह पािशवले  
मेमो पाहता खालीलप्रमाणे. -PF NO 4/5 मुंबई एक अज्ञात व्यक्ती के अचेत 
अवस्था में होने के संबंध में. RPF श्रीमती सहुानी मिँल ने 10/30 बजे बताया शक 
PF NO 6/7 मुंबई एक व्यक्ती शक जाचँ शक और मतृ घोशर्त कर मतृ्य ूप्रमाणपत्र 
जारी शकया उशचत कायथवाही हेत ूमेमो पे्रशर्त शकया जाता है । अिा लेखी मेमो वरून 
व िा ँ चे प्रमाणपत्र वरून मगथ िाखल करण्यात आला असनू घिनास्थळी पंचनामा 
कायथवाही करणे कामी HC/549 िुसाटे व पे्रत पहारा ियटुी कामी pc/909 यांना 
रवाना करण्यात आले  

HC/ 
549  

िुसाटे 

fujad fujad fujad fujad fujad 


