
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  10@09@19   

v-
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01 xksafn;k 

267@19 

dye 379 

Hkk-nfo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh. 
 

 

Vªsu u- 

18237 

NRrhlxM ,D

l-ps ekxhy 

tujy dksp 

e/kqu jsYos 

LVs’ku xksafn;k  

xkfM 

lqVY;kuarj 

 

05-09-19 

19-30 ok  

10-09-19 

15-30 ok 

lqfuy 

foðyjko 

jktqjdj o; 

45 o"kZ jkg- 

cks:tokMk iks-

ekGsxko rk-

lkousj  ft-

ukxiqj 

 

अज्ञात ,dq.k 14]000 : 

,d fooks daiuhpk xksYMu 

jaxkpk eksckbZy R;kr Jio 
fle u-  9511876113] 

IMEI NO. 

863715030049711 

,863715030049703 

fdaer 14000@:-] vlk 

,dq.k 14000@: 

 

निरंक v’kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh  

etdqj gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku xksafn;k 

rs ukxiqj vlk izokl dj.ks dfjrk jsYos 

LVs’ku xksafn;k ekxhy tujy dksp e/;s 

clqu xkfM lqVY;kuarj  xfnZpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kP;k iWUVP;k f[k’kkrqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus eqn~nke yckMhus 

pks:u usYkk- vlk fQ;kZn o:u js-iks-Bk.ks 

ukxiqj ’kqU; dzekdkaus tk-d- 6435  

@2019 fn- 9@09@19 vUos; vkt 

jksth eqGdkxni= Vikykus izkIr >kyso:u 

ykxyhp xqUgk nk[ky dsyk-  
 

iks-gok-

@886 

tSLoky 

02 नागपरु  
1365/19  
कलम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh. 
 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु प्लटॅ नं. 4 
वर नागपरु - 

कोल्हापरु एक्स. 
मध्ये चढत 
असतांना. 

 

08/09/19   
11.00 वा. 

 

10/09/19  
08.48  वा 

 

ममनाक्षी चेतन 
पंढरे, वय30 वषष, 
राह कोरा, तह. 
समदु्रपरु मि वधा, 

मो. नं. 
9049767445 

 

अज्ञात ,dq.k 8]500 : 

एक मलनोवो कं. चा मोबाईल 
काळ्या रंगाचा त्यात वोडाफोन मसम 
क्र. 8552844590,  IMEI NO. 
866941038132872/80 कक.  

8500/- रु. असा एकुण 8500/-रु. 
चा माल. 

 

निरंक अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व मिकाणी यातील 
मफयादी हे नागपरु ते मशडी असा प्रवास करणे करीता 
रेल्वे स्टेशन नागपरु येथील प्लटॅ नं. 4 वर नागपरु - 
कोल्हापरु एक्स. मध्ये चढत असतांना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रवासी लोकांचे गर्ददचा फायदा घेवनु 
त्यांचा वरील नमदु वणषनाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने 
व कपटाने चोरुन नेला वरुन अप. कलम 379 IPC 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल  
मफयामद यांनी पो. स्टे ला येवनु लेखी तक्रार मदल्यावरुन 
गनु्हा दाखल    
    

psoसो 
यांच्या 
पेमशत 
आहे. 
 

03 o/kkZ 

687@19 

dye 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh. 
 

ट्रेंन 
नं.12810हावडा 
म ंबई एक्स.चे 

कोच नं A/2मध्ये 
बथथ नं11 वरुन रे. 
स्टे वधा येथे 

माहीत पडल्यास 
4 

04/09/19 
  16.45 वा. 
दरम्यान 

10/09/19  
 12.00 वा 

जगदीश थकाजी 
गाडे ,वय-37 वषथ, 
धंदा- खाजगी 

नौकरी  रा. प्लॉट 
नं 08स खसागर 
अपाटथमेन्ट 

शशवराम नगर जेल 
रोड नाशशक  मो 
नं. 7887307997 

?????? ?????? 
 

,dq.k 16]000 : 

एक vivoकं चा काळ्या रंगाचा  
मोबाईल त्यातAirtel शसम नं 
8626086999,Idea शसम नं 

9527086999, IMEI no- माहीत 
नाही असा एक ण 16000/- रू. चा 

माल 

निरंक नम द ता.वेळी व शिकाणी यातील शियादी मजकूर हे 
वरील नम द गाडीने रे. स्टे नागप र ते रे. स्टे अकोला 
असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे 
नागप र येथ न ट्रेंन शनघाल्यावर शियादी हे आपल्या बथथ 
वर झोपले असता त्याची झोप रे. स्टे वधा येथे उघडली 
असता त्यांचा लक्षात आले की, त्याचा चाशजिंग ला 
लावलेला vivo कं. चा मोबाईल रे. स्टे वधा येथ न 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याचा झोपेचा  िायदा 
घेऊन  चोरुन नेले बाबत रे. पो. स्टे अकोला येथे 
शदलेली शरपोटथ वरुन सबब अप कलम 379 IPC नंबरी 
ग न्हा दाखल केला.  

WHC/
872 
बोधी 



 

 

 

 

 

04 cMusjk  

592/19  
कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं. 11039 
महाराष्ट्ट्र एक्स चे 
समोरील जनरल 
कोचमध न   

रे.स्टे. धामणगाव  
येथे गाडी उभी 
असता  लक्षात 

आले  

07/08/19 
14.30 वा 
दरम्याण 

10/09/19 
13.02वा   

प्रकाश 
भाऊरावजी 

इंगोले, वय-70वषथ 
धंदा-सेवाशनव्र त्त   
राह- 18 B 

कोलबा स्वामी 
कॉलणी , फे्रन्डस् 
कॉलणी जवळ, 

काटोल 
रोड.नागपरू,मो नं  
8087194842 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 10]000 : 

एक समँसंग J6कंपनीचा ब्राऊन 
रंगाचा  मोबाईल त्यात JIO शसम नं. 

9834036992, BSNL- 
9423264611,IMEI NO- माहीती 
नाही. .कक10,000/-रु चा मोबाईल, 
असा एक ण 10,000/- रु.चा माल  

शनरंक 
 

वरील ता वेऴी व शिकाणी यातील शियादी मजक र हे 
नमदू ट्रेन ने रे .स्टे धामणगाव  ते रे .स्टे. नागपरू  असा 
प्रवास करणे करीतागाडीत चढले  असतांना  रे .स्टे 
धामणगाव  येथेच  शियादी यांच्या लक्षात आले 
मोबाईल कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने प्रवासी लोकांचे 
गदीचा   िायदा घेऊन म द्दाम लबाडीने चोरुन नेला . 
असे प्राप्त शियाद वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे 
ग न्हा दाखल आहे.  fVi%& रे. पो. स्टे. नागपरू येथील 
जा. कं्र.6450/19 शद.9/9/19 तसेच इकडील आ .कं्र. 
771/19 शद. 10/09/19  अन्वये ग न्याचे कागदपत्र 
टपालाने आज रोजी प्राप्त झाले 

WNK/ 
1018 
डहाके 

05 cMusjk  

593/19  
कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं. 11040 
महाराष्ट्ट्र एक्स 
चेजनरल 

कोचमध्ये चढत 
असता रे.स्टे. 

चांद र रेल्वे  येथे. 
 

.05/09/19 
13.30 वा 

10/09/19 
17.51वा   

यशवंत शनळकंि 
पौशनकर, वय- 
38,वषथ धंदा- 
माकेटींग  राह- 
प्लॉट नं.  46 

महाकाली नगर  , 
मानेवाडा करग 

रोड.नागपरू,मो नं  
.7620734692 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 8]981 : 

एक  लेनोवो कंपनीचा मोबाईल 
त्यात JIO शसम नं. 7620734692 

,IMEI NO-  
867062031015797 .कक. 

8981/-रु चा मोबाईल, असा एक ण 
8981/-रु.चा माल 

  

शनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की ,वरील ता वेऴी व शिकाणी 
यातील शियादी मजक र हे नमदू ट्रेन ने रे .स्टे. चांद र 
रेल्वे   ते रे .स्टे. बडनेरा असा प्रवास करणे करीता 
गाडीत चढत  असतांना  रे .स्टे. चांद र रेल्वे येथे ,त्यांचा  
एक  लेनोवो कंपनीचा मोबाईल कोणीतरी  अज्ञात 
चोरट्याने प्रवासी लोकांचे गदीचा   िायदा घेऊन 
म द्दाम लबाडीने चोरुन नेला . असे प्राप्त शियाद वरुन 
कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे ग न्हा दाखल करुन  खबरी 
शरपोटथ मा . JMFC सो कोटथ नं . 16 यांना रवाना . सदर 
ग न्याचे प ढील तपास कामी  मा .PSO सो यांचे 
आदेशान्वये ASI/759 यांना देण्यात आला आहे. 

ASI/ 
759 

 

06 अकोला  
769/19 
कलम 379  
 IPC प्रमाणे  
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh. 
 
 

ट्रेन NO 
12139सेवाग्राम 
एक्स चे समोरील 
जनरल कोच 
मध न  रे. स्टे. 

अकोला येणे प वी 

07/09/19  
01.30वा 
दरम्यान 

 

 10/09/19  
च18.35 वा 

रामलाल शपसाराम 
शहारे वय-40 
वषथ. रा.सडक 

अज थनी गोंशदया  मो 
नं. 7447738179 

 अज्ञात 
 

,dq.k 10]999 : 

एक झेन िोन क चा मा.ँमकँ्स प्रो 
MIमोबाईल त्यात IDEAशसम 

7447738179,Vodafone sim 
no.7798265392,IMEI 

no.359376099982341/358 
कक.10,999/-रु.चा माल 

शनरंक वरील ता. वेळी व ट्रेन NO 12139सेवाग्राम एक्स चे 
समोरील जनरल कोच  मध न यातील शियादी रामलाल 
शपसाराम शहारे वय-40 वषथ. रा.सडक अज थनी गोंशदया  
मो नं. 7447738179 हे  मनमाड ते नागप र असा  
प्रवास कशरत असतांना प्रवासा दरम्यान शियादी हे 
झोपले असता रे.स्टे.अकोला येणे अगोदर त्यांचे 
झोपेचा िायदा घेव न एक नम द वणथनाचा मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  चोरून नेला. शियाशद चे 
शियाद वरून मा.PSO सो यांच्या आदेशाने  कलम 
379  IPC प्रमाणे ग न्हा दाखल करण्यात आला. सदर 
ग न्हयाचा तपास   मा.PSO सो.यांचे आदेशाने HC 
1032घटे हे करीत आहेत. 

HC 
1032 
घटे 



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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh %& 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

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 

          

v

dz 

jsiksLVs 
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exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- 

rk-osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk 

uko 

e`rdkps 

uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 ukxiqj  मगष क्र. 84/19 
कलम 174 

CrPC 

अप ट्रॅक KM no 
824/13 रे.स्टे. 

खापरी 

10/09/19 
00:30 
वा.,iqfoZ 

10/09/19  
17:50 वा., 

ऑन ड्युटी 
DYSS रे.स्टे. 

खापरी 

अनिान 
व्यक्ती उम्र 30 
से 35 साल 

यावेळी आम्ही HC/186 पटले स्टे.डा. चािष मध्ये हिर असतांना HC/235 
वघारे यांनी ऑन ड्यटुी DYSS रे.स्टे. खापरी  यांचे कडील लेखी मेमो 
हिर केला ज्यात मद. 09/09/19 रोिी एक अनिान व्यक्ती उम्र 30 से 35 
साल तकरीबन मतृ अवस्थामे अप ट्रॅक KM no 824/13 पर पडा है। 
कृपया उमचत कायषवाही करे अशा लेखी मेमो वरुन नमदु मगष दाखल केला 
असनु सदर मगष मधील मयत अनोळखी इसमाचे पे्रतावर इंन्क्वेस्ट पंचनामा 
व इतर पो. कायषवाही कामी  HC/235 वघारे यांना व PC/1159 रािपांडे 
यांना पे्रत पहारा ड्युटी कामी घटना स्थळी रवाना करण्यात आले.  
 

HC/ 
235 
वघारे 

 
 
 
 
 
 

02 cMusjk  मर्ग क्र 36/19 
कलम 174 

जा.फौ. 
 

अतीदक्षता 
शवभाग, शजल्हा 
सा. रु. ईर्ववन 
अमरावती 

09/09/19 
20.15 वा. 

प वी  

10/09/19  
 17.20  वा. 

  ON duty 
M.O. शजल्हा 
सा. रु. ईर्ववन 
अमरावती 

दामोदर 
नागोराव झोड, 
वय अं. 66 
वषथ,रा. 

बळेगाव,ता. 
अचलप र,जी. 
अमरावती 

अशा प्रकारे आहे शक,शद 09/09/2019 रोजी ट्रेन नं. 11406  कोच नं. S/3 
बथथ नं . 31,39वर बेश ध्द अवस्थेत रे . स्टे. अमरावती येथे गाडी उभी 
असतांना शमळ न आल्याने ON duty  DYSSअमरावती  यांचे  लेखी मेमो 
पािशवले वरुन दामोदर नागोराव झोड , वय अं . 66 वषथ,रा. बळेगाव,ता. 
अचलप र,जी. अमरावती. यांना  शजल्हा सा . रु. ईर्ववन अमरावती येथे 
उपचारा कामी दाखल केले तेव्हा  ON duty M.O. सो यांनी चेक केले 
असता मतृ घोषीत केले व मा . ON duty M.O. सो यांनी दीले लेखी मेमो 
वरुन मगथ दाखल  करण्यात आला पे्रतावर PM झालेवर   मतृकाचे  
नातेवाईकाचे पे्रत ताब्यात दीले तसेच मगथ खबरी शरपोटथ सबन्धीत मा . 
SDM सो यांना रवाना करण्यात आली . 

HC/ 
502  

वानखेडे 

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 

& & & & & & & & & 


