
 

 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph [kkyhy izekus ekghrh lknj vkgs 

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 
1047/19   

कलम  379  
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेन नं. 12968 
जयपरु चैन्नई  

एक्स. चे कोच नं. 
A/2, बथथ नं. 29 

वरुन  रे.स्टे. 
नागपरु येथनु 
गाडी सटुताच 

 

01/07/19 चे 
14:20 वा. 

 

06/07/19 
15.04 वा. 

 

अभिमऩ्य ुS/o 
अमीत मोहन 

सक्सेना, वय 21 
वषथ, रा. 1 C 27 

SFS कॉलनी 
तलवंडी, भज. कोठा.  

मो नं. 
9414309304 

 

vKkr ,dq.k 13]000 : 

एक MI Note 5 कं.चा गोल्डन 
रंगाचा मोबाईल त्यात भसम 

Airtel Sim 7550171255, 
IMEI No माहीत नाही कक. 

13000/- रु चा , 
- भनरंक 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व भठकाणी 
यातील भियादी हे नमदु ट्रेन ने कोठा  ते चैन्नई  असा 
प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. नागपरु 
येथनु गाडी सटुताच नमदु वणथनाचा मोबाईल त्यांचे 
झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले बाबत भियादी यांनी रे.पो.स्टे. वधा 
येथे  भियाद भदले वरुन सबब अप कलम 379 IPC 
प्रमाणे दाखल करुन  
 
 

iksgok 

59 

oklfu

d  

02 नागपरु 
1048/19   

कलम  379  
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

रे. स्टे. नागपरु 
येथील पाकींग 

जवळील बकुींग 
मध्ये झोपले 

असता 
 

.  06.07.19  
03:00वा .  

 

.  06.07.19  
15.33 वा. 

 

भप्रया रामाजी धवेु, 
वय 23 वषथ, धंदा 
प्रायव्हेट नौकरी, 

राह. मोक्षधाम गेट 
जवळ टेकडी वाडी, 

नागपरु मो. नं. 
9075328195 

 

vKkr ,dq.k 12]990 : 

एक भनळ्या रंगाचा OPPOकं. चा 
मोबाईल त्यात भसम JIO NO. 
9359306939, IMEI NO. 

868848041200869, 
868848041200877, कक.  

12990/-  रु. चा. 
 

- भनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व भठकाणी 
यातील भियादी ह्या भद. 06/07/19 रोजी 03:00 वा. 
िंडारा येथनु नागपरु येथे ट्रेन छत्तीसगढ एक्स ने आले 
व पाकींग जवळील बकुींग मध्ये झोपले असता नमदु 
वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने भियादी 
यांचे झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. 
वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल  

iksgok 

933 

ikaMs 

03 नागपरु 
1049/19   

कलम  379  
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 04155 
कानपरु 

काचीगडुा एक्स. 
चे कोच नं. B/2, 
बथथ नं. 52 वरुन  

रे.स्टे. नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुताच 

 

28/06/19 चे 
01:00 वा. 

 

7/06/19 चे 
015.59 वा. 

 

देवेंद्र स्वगथजगभदश 
कसग, वय 31 वषथ, 
रा. ताहारपरु मैद,ु 

अकबरपरु, जनपत 
कानपरु देहात.  मो 
नं. 9956088164 

 

vKkr ,dq.k 12]000 : 

एक Redmi MIE कं.चा 
मोबाईल त्यात भसम 

7905479551, IMEI No 
868943035087685/95 कक. 

12000/- रु चा , 
 

- भनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व भठकाणी 
यातील भियादी हे नमदु ट्रेन ने कानपरु  ते हैद्राबाद असा 
प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. नागपरु 
येथनु गाडी सटुताच त्यांचा नमदु वणथनाचा मोबाईल 
त्यांची नजर चकुवनु कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले बाबत भियादी यांनी रे.पो.स्टे. वधा 
येथे  भियाद भदले वरुन सबब अप कलम 379 IPC 
प्रमाणे दाखल. 
 

lQks 

636 

yks[kaMs 



04 नागपरु  
1050/19   

कलम  379  
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेन नं 12106 
भवदिथ एक्स चे 
मागील जनरल 
कोच मध्ये रे स्टे 
नागपरू ते अजनी 

दरम्यान 

.  04.07.19  
वेळ नमदु नाही 

 

06.07.19  
19.11 वा. 

 

कांता भशवराम 
सोमकुवर वय 58   
वषथ, धंदा गहृीनी, 
राह. Plot no 50 

पावथती नगर 
पोस्ट,कैलास नगर  

नागपरु मो. 
नं.8380864075 

vKkr ,dq.k 8]000 : 

एक भनळ्या रगांचा samsung 
J4मोबाईल त्यात भसम idia 

8380884075,7350263832 
imei no 

359429091960219/60 कक 
8000/- रु चा माल 

भनरंक अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व भठकाणी 
यातील भियादी हे नमदु ट्रेन ने तमुसर ते अजनी असा 
असा प्रवास करीत असतांना रे स्टे नागपरू ते अजनी 
दरम्यान  नमदु वणथनाचा मोबाईल भियादी यांचा नजर 
चकुवनु कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेले बाबत भियादी यांनी रे.पो.स्टे. नागपरू येथे  
भियाद भदले वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे 
दाखल करुन सदर गनु्ह्याचे वदी भरपोटथ मा. JMFC 
रेल्वे कोटथ नागपरु यांना रवाना, तसेच सदर गनु्ह्याचे 
कागदपत्र मा. PSO पेशीत ठेवण्यात आले. 
 

iksgok 

59 

oklfu

d 

05 o/kkZ  

540@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

xkMh uacj 

12721 nf{k.k  

,Dlps dksp ua 

,l 2 cFkZ 

03]05]06]07 

o:u js LVs 

cYykj”kkg 

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 

26-06-19 

05%00  ok  
06-07-19 

01-50 ok 
uqdk jktq nseqMq 

dkMheh o; 40 

jk-togkj uxj 

dkW-ua-125@6 

HkaMkjk 

eks-u-9966135122 

vKkr  ,dq.k 45]500 : 

,d yky jaxkph fMYDl 

daiuhphg cWx fd-5000 #-5 

lkMh 2 QkWx 1 ?kkxjk fd-

7000#- dkukyhy fjax 

lksU;kps  otu 03 xzke 

fder 3000@: eky 

eaxGlq= out 10 xzke fd-

28000 #-pkanhph ik;y 

otu 50 xzke fd-2500#- 

vlk ,dq.k 45]500#-pk 

eky 

fujad ojhy rk oasGh o fBdk.kh gs ueqn xkMh ps 

dksp o cFkZo:u js LVs jktesnzh rs ukxiqj  

vlk izokl djhr vlrkauk izoklk njE;ku rs 

vkiys cFkZoj >ksiys vlrk js LVs cYykj”kkg  

;sFkqu xkMh lqVrkp dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus  R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu fQ;kZnh 

;kaph ,d ysMht cWx pks:u usys ckcr ys[kh 

rdzkj ukxiqj ;sFks fnys o:u lnj dkxni= 

js-iks-LVs-ukxiqj ;sFkqu  tk dza 5038@2019  

fnukad 29@6@19 vUo;s izkIr >kys o:u 

xqUgk dye 379 Hkk n oh vUo;s nk[ky 

dj.;kr vkyk- 

iks gok-

289 

/kksVs 

06 o/kkZ  

541@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

efuilZ  

pksjh 

xkMh uacj 

12860 

fxrkatyh  

leksjhy 

tujy dksp 

e/kqu  jsYos 

LVs o/kkZ  ;s.kss 

iqohZ 

13-04-19 ps 

osG ueqn 

ukgh 

06-07-19 

02-15 ok 

fuys”k x.ks”k 

[kaMsjko o; 25 

jk-Jhjke uxj 

“ksxkao ft-

cqy<k.kk 

eks-u-7507540213 

vKkr ,dq.k 1]000 : 

,d dkGk jaxkps euhilZ 

R;kr ,l-ch-vk;-,-Vh 

,e]ch-vks-,e-,-Vh-,e-

iWudkWMZ vk/kkj dkWMZ 

bysD”ku dkWMZ o jks[k 

1000@: vlk ,dq.k 

1]000@: eky 

fujad ojhy rk oasGh o fBdk.kh fQ;kZnh ueqn 

xkMhus ukxiqj rs “ksxkao   vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklk njE;ku  js LVs o/kkZ ;s.ks iqohZ 

dks.kh rjh v>kr pksjV;kus izoklh yksdkaps 

xnhZpk  Qk;nk ?ksoqu pks:u usys o:u 

lnjps dkxni=s ek-iks vf/k{kd dk;kZ 

ykasgekxZ ukxiqj ;sFkhy tk dza vkj@ 23 

@oxZ@2019&4111 fnukad 03@7@19 

vUo;s izkIr >kys o:u xqUgk dye 379 Hkk 

n oh vUo;s nk[ky dj.;kr vkyk- 

ikssgok 

192 

?kksMdj 



07 o/kkZ 

542@2019 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

gWUM cWx 

pksjh 

xkMh ua-22416 

,-ih-,Dlps 

dksp ua-ch-5 

cFkZ ua-1rs4 

o#u js-LVs-

cYykj”kkg 

;sFkqu xkMh 

lqVys uarj 

13-06-19 ps 

05-00 ok 

06-07-19  

02%53 ok 

Jhdksdk 

O;adVs”ojjko 

d`’.kèrh o; 54 

jk-?kj dz-

19&6&169 

jaxklkbZ isB 

ojaxy rsyax.kk 

eks-ua-9849462669 

vKkr  ,dq.k 70]300 : 

,d fioGk jaxkph gWUM cWx 

R;kr lksU;kpk paxzgkj 

otu 30 xzke fd-30000 

lksU;kps usdysl 30xzke  

30000 jks[k 1800 fudkWu 

da-dWesjk fd-2000 ,d 

jsMeh da-eksckbZy fd-

2000R;kr fle ua-

8801361370 vk/kkj dkWMZ 

jks[k 4500 vlk ,dq.k 

70]300 pk eky- 

fujad  ueqn rk osGh o fBdk.kh et gs ueqn xkMhus 

js LVs ukxiqj  rs fldanjkckn  vlk izokl 

vkys ijhokjklg izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;ku jsYos LVs cYykj”kkg  ;sFkqu 

xkMh lqVrkp dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

fQ;kZnh ;kapk ojhy o.kZukpk eqnnsseky pks:u 

usyk lcc vi dye 379 Hkk n oh izek.ks 

xqUgk nk[ky lnj dkxni= ek iksfyl 

vf/k{kld lks jsYos ukxiqj  ;sFkhy tk daz 

vkj@23@oxZ@2019&4018 fnukad 

02@7@19 vUo;s- 

l-QkS 

113 

nkcsjko 

08 cMusjk 

472@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं. 12140 
up  सेवाग्राम 
एक्स चे कोच 

नं.S/3 बथथ नं.7  
वरुन  रे. स्टे  

बडनेरा 
 

..08.05./201
9  वेळ नमदु 

नाही. 
 

06/07/19 
13.48 वा. 

आकाश शामराव 
ठाकरे वय 25 वषथ 

धंदा खाजगी नोकरी 
रा. म्हासरुळ 

नाभशक 
रा.मकु्कमपोस्ट 
कोहीलारी ता. 

भतरोडा भज. गोंभदया 
मो नं. 

8888400322 

अज्ञात 
 

,dq.k 500 : 
एक  रेड कलरची बगँ ककमत 

500/-रु, 2) बकेँचे पासबकु बकँ 
आँि इंडीया  म्हासरुळ ब्ांच चे व 
जनेु वापरते कपडे भतन शटथ , एक 

पनँ्ट, एक बनवलेला पासपोटथ 
शाळेचे आठभवचे सर्टटभिकेट 
असा एकुन 500/-रु. चा माल 

 

भनरंक  
 

यातील भियादी मजकुर हे नमदु ट्रेन ने रे स्टे नागपरु ते 
नाभशकरोड असा झोपनु  प्रवास कभरत असतांना त्यांचे 
लक्षात आले भक  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने झोपेचा 
िायदा घेवनु भियादी यांचे  क  रेड कलरची बगँ ककमत 
500/-रु, 2) बकेँचे पासबकु बकँ आँि इंडीया  
म्हासरुळ ब्ांच चे व जनेु वापरते कपडे भतन शटथ , एक 
पनँ्ट, एक बनवलेला पासपोटथ शाळेचे आठभवचे 
सर्टटभिकेट असा एकुन 500/-रु. चा माल  रे . स्टे 
.बडनेरा  येथनु  चोरुन नेल्याचे लक्षात आले पोलीस 
अधीक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु येथील जावक कं्र. 
4113/19 भद. 03/07/19 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र 
पो. स्टे.ला प्राप्त झाले वरून 
 
 

HHCC  5566  
?????  ?????   

09 cMusjk 

473@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 12137 
पे्ररणा  एक्स चे  

समोरील जनरल 
कोच मधनु   रे. 

स्टे  बडनेरा येथनु 
गाडी सटुल्यानंतर 

5 भम. नी 

.06.05./19  
13.15 वा 

 

.06.05./19  
16.53 वा 

 

- प्रभशक पंजाबराव 
पांडे, वय 32 वषथ, 
धंदा भशक्षण रा. 

गल्लीक्र. 2 डा ँढोरे 
हासँ्स्पटल जवळ 
कल्याण नगर 

अमरावती मो नं. 
7721012836 

अज्ञात 
 

,dq.k 5998 : 
एक  रेडमी  4 A कं. चा मोबाईल 
गे्र रंगाचा ककमत 5998/- रु. चा 

त्यात वोडा भसमनं. 
7507701754 Idea 

9552536359 IMEI no 
862114034750683, /691 

 

भनरंक  
 

यातील भियादी मजकुर हे नमदु ट्रेन ने  रेस्टेबडनेरा ते 
अकोला असा प्रवास कभरत असतांना प्रवासादरम्यान   
रे. स्टे  बडनेरा येथनु गाडी सटुल्यानंतर 5 भम. नी  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने मदु्दाम लबाडीने  नमदु 
वणथनाचा मोबाईल  चोरुन नेल्याचे लक्षात आले असे 
प्राप्प्त भियाद वरुन कलम 379 िादवी प्रमाणे  नंबरी 
गनु्हा दाखल  

NNKK  
445599  
??????   ??????    



10 cMusjk 

474@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नागपरु 
कोल्हापरु 

एक्स.चे मागील 
जनरल डब्यातनु 
रे.स्टे.धामनगांव 

येथनु गाडी 
सटुल्यावर 

10भमनीटांनी 

-06/07/19 
17.45 वा. 

 

06/07/19 
21.29 वा. 

 

अंकेश भवजयराव 
िगत वय -36वषे, 
धंदा- प्रायव्हेट जॉब 

राह- बारीपरुा 
चौक,जभुनवस्ती 

बडनेरा भज-
अमरावती मो.नं.-
9890923864 

अज्ञात ,dq.k 7999 : 
एक Asusकं. चा मोबाईल 

मॉ.नं.WN71524त्यात एअरटेल 
नं.9503464489, डोकोमो सीम 
नं.9028377261,IMEI NO-

356813080549054,356813
080549047ककमत7999/-रु.चा 

मोबाईल 

भनरंक यातील भियादी मजकुर हे भद -06/07/2019 रोजी 
पभरवारासह ट्रेन नागपरु कोल्हापरु एक्स .चे मागील 
जनरल डब्यातनु धामनगांव ते बडनेरा असा प्रवास 
करीत असता रे .स्टे.धामनगांव येथनु गाडी सटुल्यावर 
10भमनीटांनी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने भियादी यांचे 
िुलपेंटच्या भखशातनु एक Asusकं. चा मोबाईल 
भियादी यांची नजर चकुवनु चोरुन नेला . असे भदले 
भियाद वरुन कलम 379 िादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करुन गनु्ह्याचा पढुील तपास  ASI/812 भमश्रा यांना 
देण्यात आला आहे .  तक्रारदार समक्ष पो .स्टे.ला येउन 
चोरी झाले बाबत लेखी भियाद भदले वरुन मा .प्रिारी 
अभधकारी सो . यांचे आदेशान्वये  गनु्हा दाखल  
करण्यात आला. 
 

AASSII//  
881122  
???????????? 

11 अकोला 
601/19 

कलम  379 
IPC  

xqUgkizdkj 
ilZ  pksjh 

ट्रेन अकोला पणुा 
पसँेंजर  

रे.स्टे.अकोला ते 
वाशीम प्रवासा 

दरम्यान 

15 /03/19  
वेळ नमदु नाही 

06/07/19 
00.04 वा 

सौ.उषा ज्ञानदेव 
पेठकर वय 37वषे 

रा.गल्ली वाडथ नं.13 
नांदरुा भज.बलुढाणा  

मो. 
नं.8329777759,9

423146067 
 

अज्ञात ,dq.k 41]300 : 
एक लेडीच पसथ भवटकरी रंगाची 

कींमत 1300/-रू त्यात रोख 
रक्कम 10,000/-रू एक तोळेची 
सोन्याची पोत ककमत 30,000/-
रू.पनँकाडथ ,SBI ATM काडथ 
असा एकुण 41300/- रू. चा 

माल 

भनरंक
 

            

यातील भियादी मजकूर हे ट्रेन अकोला पणुा पसँेंजर 
गाडीत प्रवास करीत असताना रे.स्टे.अकोला ते वाशीम 
प्रवासा दरम्यान  भियादी यांची वरील नमदु वणथनाची 

पसथ आतील सामानासह भियादी यांच्या झोपेचा िायदा 
घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली. 

पोलीस अधीक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु येथील 
जावक कं्र. 4009/19 भद. 02/07/19 अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र इकडील आवक कं्र. 382/19 भद.05/07/19  

पो. स्टे.ला प्राप्त झाले वरून 
 

HC 

116 

12 अकोला  
.602/19 

कलम  379 
IPC  

xqUgkizdkj 
ikWdhV 

pksjh 

रे.स्टे.अकोला 
PF NO. 01 वर 
जैन कँटींगच्या 
बाजलुा भसमेंट 
ओठ्याजवळ 

06/07/19  
03.00 वा 

05/07/19 
06.30 वा 

प्रकाश प्रल्हाद 
वानखडे वय-  

34वषथ, धंदा- भशक्षण 
रा.ता.जळगाव 

जामोद गौतम नगर 
भज.बलुढाणा 

अकोला  मो.नं. 
8530602485 

 

अज्ञात ,dq.k 13]320 : 
एक लाल रंगाचे पाकँीट त्यात 
रोख 320/-रू, एक भनळ्या 

रंगाचा OPPO कंपनीचा मोबाईल 
त्याचा IMEI NO.व माडँल 

नं.माहीत नाही त्यात Idea भसम 
नं.7744818588,7447670187 

भक.11000/- रू. असा एकूण 
11320/-Rsचा माल 

भनरंक
 

            

यातील भियादी मजकूर यांना  नांदरुा जाने असल्याने 
रेल्वे  भटकीट काढुण  रे.स्टे.अकोला PF NO. 01 वर 

गाडीला उशीर असल्या कारणाने जैन कटींग च्या 
बाजलुा भसमेंट ओठ्यावर बसले  असता त्यांना झोप 
लागली त्या दरम्यान  भियादी यांच्या पनँ्टच्या भखशात 
ठेवलेले वरील नमदु वणथनाचे पाकँीट व मोबाईल व 

रोख रक्कम  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने भियादी यांचा 
झोपेचा िायदा घेउन मदु्दाम व लबाडीने  चोरून नेले 
प्रकाश प्रल्हाद वानखडे  यांनी पो.स्टे.ला येऊन भदले  

लेखी तक्रारी वरुन   

HC 

116 



 

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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

13 अकोला 
603/19 

कलम  379  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन हैद्राबाद 
जयपरु एक्स चे 
कोच नं.S5 बथथ 

नं.33 वरून रे स्टे 
अकोला 

येण्याच्या 20 
भमनट अगोदर 

लक्षात 

06/07/19  
04.50  वा 

06/07/19 
07.35 वा 

साई स्वराज 
चंद्रशेखर 

तंगीलीपेल्ली वय-  
20वषथ, धंदा- भशक्षण 
रा.द्वारका नगर जनेु 

कांगे्रस  पाटी  
आँिीसजवळ 
अदीलाबाद 

ता.भज.अदीलाबाद 
(तेलंगना)मो.नं. 
9490127646 

 

अज्ञात ,dq.k 66]900 : 

एक समँसंग गलँक्सी  कंपनीचा 
पांढ-या रंगाचा  मोबाईल माडँल 

नं. S10 त्याचा IMEI 
NO.354622100369803व  

त्यात Idea भसम 
नं.9666500948,एअरटेल भसम 
नं.7075800948 भक.66900/- 
रू. असा एकूण 66900/-Rsचा 

माल 

भनरंक
             

यातील भियादी मजकूर हे नमदु ट्रेन ने नमदु कोच व 
बथथ वरून नांदेड ते अकोला असा प्रवास करीत 
असताना प्रवासा दरम्यान भियीदी यांना झोप लागली 
असता  रे स्टे अकोला येण्याच्या 20 भमनट अगोदर 
झोप उघडल्याने लक्षात आले  भियादी यांच्या पनँ्टच्या 
भखशात ठेवलेले वरील नमदु वणथनाचा मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने भियादी यांचा झोपेचा 
िायदा घेउन मदु्दाम व लबाडीने  चोरून नेला. 
साई स्वराज चंद्रशेखर तंगीलीपेल्ली यांनी पो.स्टे.ला 
येऊन भदले तोंडी तक्रारी वरुन   
 
 
 
 

 
HC 
116 
 

14 अकोला 
604/19 

कलम  379  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन न 11039 
महाराष्ट्ट्र  एक्स 

चे समोरील 
जनरल डब्यात रे 

स्टे अकोला 
येथनु गाडीमध्ये 
चढत आसतांना 

06/07/19  
11.30  वा  

06/07/19 
18.10 वा 

अजय भदनकरराव 
देशमखु  वय-  

52वषथ, धंदा- नोकरी 
रा.  तापडीया नगर 

वायचाळ 
दवाखान्याजवळ 
अकोला मो.नं. 
9890105265 

 

अज्ञात ,dq.k 12]000 : 

एक Vivo  Y 71 कंपनीचा  
काळ्या रंगाचा  मोबाईल  त्याचा 

IMEI NO. 
866201038336050, 

866201038336043व  त्यात  
वोडािोन  भसम नं. 

7798515601 , भक.12000/- 
रू. असा एकूण 12000/-Rsचा 

माल 

भनरंक
             

वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील भियादी मजकूर हे  
अकोला  ते मतुीजापरु असा प्रवास करीत करणे करीता 
रे स्टे अकोला येथनु वरील नमदु ट्रेन चे नमदु बोगी  
मध्ये चढत असतांना  भियीदी यांचा वरील नमदु 
वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवासी 
लोकाच्या गदीचा िायदा घेवनु चोरून नेले असे भदले 
तोंडी भियाद वरून  मा.PSO सो यांचे आदेशान्वे 
कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

ASI 
496 

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 

01 o/kkZ 

539@19 

dye 65 

v bZ 66 c 

77 v e-

nk-dk 

jsYos LVs”ku 

o/kkZ fOg vk; 

ih jqe toG 

ckdG;kP;k 

[kkyh 

05-07-19 ps 

20-30 ok 
06-07-19 

ps 01-16 

ok 

ljrQZs lgk 

mi fujh 

,l ds 

dukasth;k 

vKkr ,d dkG;k jaxkph 

lWx cWx ihoG;k 

yksckse?;s dasih uko 

fyghysyh fd-200@& 

: R;kr 90 ,e ,y 

VWaxksaiap IykWLVhdP;k 

108 ckVY;k izR;sdh 

fd-26-00 : 

fderhP;k ,dq.k fd-

2808@& : pk eky 

;krhy fQ;kZnh etdqj gs LVs”ku M;qVhl gtj vlrkauk 

fOg vk; ih jqe toG ckdG;kP;k [kkyh ykokjhl fLFkrhr 

cWx feGqu vkY;kus ueqn M;qVhojhy vkjih,Q vkj{kd 

?ku”;ke f”kans jsYos lqj{kk cy o/kkZ ;kauh js iks LVs o/kkZ ;sFks 

fjiksVZ vkuqu gtj dsY;kus nksu iapkle{k tIrh iapukek 

r;kj d:.k vKkr vkjksih fo:/n rdzkj fnyso:.k ueqn 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

iksgok 214 

usokjs 



 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz iksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

èrdkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 Xkksafn;k 51@19 dye 

174 

lhvkjihlh 

रे jsYos LVs’ku 
xksafn;k jsy Vksyh 

lkbZM cqfdax 

vkWfQlP;k toG 

 06/07/19  
06.15 वा. 

पवुी 

06/07/19 
  19.04 वा   

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l xksafn;k 

rQsZ jkts’k fHkokth 

Hkks;j o; 38 o"kZ 

jkg- flOghy ykbZu 

xksafn;k jsYosr 

ikWbZUVleu  

vuksG[kh bZle o; 

vankts 55 o"kZ 
v'kk izdkjs dh] fnukad 06@7@2019 jksth ;krhy 

vuksG[kh bZle gk jsYos LVs’ku xksafn;k jsy Vksyh lkbZM cqfdax 

vkWfQlP;k toG vpsruk voLFksr vlqu R;kr jsYos MkWDVjkauh psd d:u 

e;r ?kksf"kr dsys ckcr vkWu M;qVh Mhok;,l,l xksafn;k ;kauh ys[kh eseks 

fnY;ko:u ueqwn izek.ks exZ nk[ky dj.;kr vkys vkgs- 

iksgok 

197 

uUukojs 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

     

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 

& & & & & & & & & 



 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

1  iksyhl vf/k{kd Jh- veks?k xkaodj gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd Jh- nRrkjke-jkBksM gtj 

3 Mhok;,lih ¼ gkse ½  Jh- eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home gtj 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj infjDr pktZ Jh-eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home gtj 

5 
mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos 

vdksyk 

Jh- lrh'k f’kans  SDPO dksVZ lk{k dkeh iq.ks jokuk fn- 04-07-19ps 19-30ok 

6 iks-fu;a=.k d{k ukxiqj infjDr pktZ  Jh- eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home 
gtj 


