
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 10@03@2019 

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 

1 नागपुर 

403/19 U/S 

379 ipc    

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्ट.े 

नागपुर PF 

no 1 वर 
जनरल वेटटिंग 

हॉल समोर 
 

10/3/19  चे 

02.00 वा. 
दरम्यान 

 

10/3/19 च े

23.08 वा. 
 

शुभम सिंतोष 

गरपडे वय 19 वष े

धिंदा टशक्षण रा. 

मु. पोस्ट.े पोहरा  

तह. लाखनी ,टज. 

भिंडारा  मोबानिं.  

8806021672 

vKkr ,dq.k 8]500: 

एक सिंमसिंग J2  pro 

गोल्डन रिंगाचा मोबा. 

त्यात वोडाफोन टसम निं.  

7798038849 , आयटीया 

टसम निं.  7796126787 

imei no 

353573097535982,35

740975359810 की.  

8500/रुपये असा एकुन 

माल. 
 

fujad अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
टिकाणी यातील टफयाादी मजकुर हे   
भिंडारा जानकेररता आल ेअसता ट्रने 

नसल्यान े रेल्वे स्ट.े नागपुर PF no 1 वर 
जनरल वेटटिंग हॉल समोर झोपल ेअसता 
त्यािंचा झोपचेा फायदा घवुेन टफयााटदच्या 
टखशातील  नमुद वणानाचा मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयान े मुद्दाम 

लबाडीन ेचोरुन नलेा. वरुन  सबब अप. 

कलम 379 ipc प्रमाणे दाखल  

PSO  lks- 

is’khr 

2 brokjh 

43@19 

dye 379 

Hkknoh  xqUgk 

izdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

Vªsu ua- 

f”koukFk 

,Dl- ps 

tujy dksp  

e/kwu xkMh 

lqVY;kuarj 

js-iks-LVs- 

brokjh ;sFks 

- 

 

10@03@18 

ps 00-15 ok- 

njE;ku 

10@03@19 

ps 16-49 ok- 

/kesZUanz “kadj 

egriqjs] o; 53 

o"ksZ] jk- 

lqHkk’kokMZ]ojBh 

rk- eksgkMh ft-

HkaMkjk eks- ua- 

9403365841 

vKkr ,dq.k 12]499:  

,d 

WG21148/PANASO

NICE ] fle ftvks 

9370884366 vk;,ebZvk; 

ua- 

358027080354161]358027

080729164 fda- 12499@& 

:- pk 

 fujad ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs ueqn Vªsu us brokjh rs 

HkaMkjk jksM vlk izokl djus djhrk 

xkMhr clys vlrk izok”kh yksdkaps 

xnhZr js-LVs brokjh ;sFkwu xkMh lqVrkp 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh 

;kapk iWUVP;k f[k”kkrhy eksckbZy pks:u 

usys ckcr  

fQ;kZnh gs vkt jksth iks-LVs- ;soqu 

fQ;kZn fnY;kus iks-LVs- yk dye 379 

Hkknoh izek.ks xqUgk nk[ky - 

iksmifu 

Jh fgjs 



3 बडनेरा 

अप.क्र. 

162/19 

कलम 379 

भादवी. 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

टे्रन 

अमरावती-
पुणे एक्स चे 
मागील 

जनरल कोच 

मधुन रे-स्टे 
बडनेरा 
येथुन 

गाडीत चढत 
असताांना 

 
 
 
 
 
 

10/03/19 
वेऴ नमुद 
नाही 

10/03/19 

चे 11-31 

वा.  

आशशष अरुणराव 
कवटे वय-22 वषष 

रा.कानशशवनी 
रोड अकोला 
मो.8766797203 

vKkr ,dq.k 11]000: 

एक सॅमसांग J7 Next 

कां -चा मोबाईल त्यात jio 

शसम नां.8766797203 

airtel-7420884602 

IMEI NO माहीती 

नाही शकां .11000/-रु चा 
मोबाईल 

fujad ??????   ??????????????  ??????   ???? ,,????????   ????   ????????  ??   

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

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

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

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

????????   ??????????   ????????  ????????   ????..????????  ????????????   

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

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

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

??????   337799  ?????? ..????  ??????????????  ????????????  ????????   

--  

ffVVii  %%  &&  bbZZeessyyOOnnkkjjss  jjss --iikk ss --LLVVss--vvddkkssyykk  ;;ssFFkk qquu  

ddkkxxnnii==ss  iizzkkIIrr  >>kkYY;;kkuuss  xxqqUUggkk  nnkk[[kkyy  

ddjj..;;kkrr  vvkkyykk  

ASI/ 
759    
???????????? 

4 बडनेरा 

अप.क्र. 

163/19 

कलम 379 

भादवी.  

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

टे्रन अप 
हावडा मुांबई 
गीताांजली 
एक्सने 

नागपुर ते 
बडनेरा असा 
प्रवास करीत 
असताांना 
मालखेड ते 
बडनेरा 
दरम्यान 

 
 

10@03@19 

10-15 वा  
दरम्यान  

1100//0033//1199  
????  1133..0000 

सांकेत सशतशराव 

खेडकर वय-23 
वषष व्यवसाय-
खाजगी नौकरी 

राह.मुांडवाडा 
पो.नाांदसावांगी 
ता- नाांदगाांव 

(खांडेश्वर) शज. 

अमरावती  मो-नां-

9623891324, 
9404517192 

  

vKkr ,dq.k 9]999: 

एक शनऴ्या रां गाचा 

नोकीया 5.1 plus कां .चा 

मोबाईल त्यात idea 

शसम नां.9404517192 

Airtel-8485088765 

IMEI NO-

356928092514415 , 
356928097414413 

शकां .9999-रु असा एकुण 

9999-रु चा माल  

fujad   अशा प्रकारे आहे की,वरील ता वेऴी व 
शिकाणी यातील शियाषदी हे नमुद टे्रन 

हावडा -मुांबई गीताांजली एक्स.ने नागपुर 
ते बडनेरा असा प्रवास करीत असताांना 

प्रवासादरम्यान रे.स्टे मालखेड ते 
बडनेरा दरम्यान शियाषदी याांच्या पॅन्टच्या 
समोरील शखशात िेवलेला एक शनऴ्या 
रां गाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरुन नेल्याचे लक्षात आले 

बाबत शदले शियाषद वरुण कलम 379 भा-

द-वी प्रमाणे गुन्हा दाखल  
ffVVii  %%&&  ffQQ;;kk ZZnnhh  ggss  iikkssyyhhll  LLVVss””kkuuyykk  llee{{kk  

ggttjj  >>kkYY;;kkuuss  xxqqUUggkk  nnkk[[kkyy  ddjj..;;kkrr  vvkkyykk--  

 

पोहवा 
@402 

rsyeksjs   



5 अकोरा –  

अप 211/19  

कलम 379 IPC 

प्रमाणे दाखल  

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

–  ये.स्टे. 

अकोरा PF 

no. 2 लय. 

 09/03/19  

च े00.45 ला. 
 

   10/03/19 
च े00.05 

कपऩर भशादेल 

बगत लम- 20 

लऴष, धंदा शळषण 

या.शनलतखेडा  
ऩो. आभखेडा ता. 
भारेगाल 

जि.लाशळभ. भो 
नं .7350358119 

 

- असात 

 

   ,dq.k 3]100:  

एक कोभीमो  कं. 

भोफाईर भााँडर नं. S1 

IMEIno.35590804354

8360, 

355908043548378 . 

Idea no. 

7038082382ककं. 

3,100/- रू  चा भार. 

ननयंक            अळा प्रकाये आशे कक, मानतर पीमाषदद भिकुय 

शे लयीर तायीख लेऱी ल ठीकाणी अकोरा त े

नागऩुय  िाण्मावाठी वेलाग्राभ एक्व ची लाट 

फघत अवतांना ये.स्टे. अकोरा  PF no. 2 लय 

फवल्मा फवल्मा झोऩरे अवता झोऩेचा 
पामदा घेलुन चाजििंगरा रालरेरा भोफाईर 

कोणीतयी असात चोयट्मान े भुद्दाभ 

रफाडीन ेचोरुन नेरी अव े कपमाषदद मांनी ददरे 

तक्रायी लरुन वफफ अऩ करभ  379 IPC 

प्रभाणे गुन्शा दाखर .   

उशळया दाखर कायण -----    कपमाषदी मांनी 
आि योिी  ऩो स्टे रा मेलुन ददरे कपमाषदी 
लरुन गुन्शा दाखर 

HC 941 
ऩलाय  

6 अकोरा 
अप.212/19,क
लम 379 IPC    

xqUgk izdkj 

jks[k : pksjh 

ये.स्टे. 

अकोरा PF 

no. 5 लय 

दाद-मा 
िलऴ . 

 

 10/03/19  

च े लेऱ 

नभुद नाशी  
 

 10/03/19 

च े06.42 ला. 
आनंद भशादेल 

िाधल लम- 25 

लऴष, धंदा भिुयी 
या.भुतीिाऩुय 

िुनी लस्ती टांगा 
चौक  जि.अकोरा 
भो 
नं .7721914563 

 

- असात 

 

,dq.k 26]000:   

योख 26,000/- 

रू .(500/-रू दयाच्मा ल 

2000/-रू दयाच्मा 
नोटा ) 

- 

ननयंक  

 

अळा प्रकाये आशे कक, मानतर पीमाषदद भिकुय 

शे लयीर तायीख लेऱी ल ठीकाणी भुतीिाऩुय 

मेथुन रयवोड िाण्मावाठी एव. टी.नी  ये.स्टे. 

अकोरा मेथे आरो अवता रयवोड िाण्मायी 
अकोरा  ऩुणाष ऩाँवेंिय गाडी ननघुन गेरी शोती 
म्शणुन ये.स्टे. अकोरा PF no.5 लय दाद-मा 
िलऴ झोऩरे अवता तमांच्मा ऩाँन्टचा 
खखळातीर योख खखवा ब्रेडने काऩुन नकऴत 

झोऩेचा पामदा घेलुन  योख रूऩमे कोणीतयी 
असात चोयट्मान े भुद्दाभ रफाडीन े चोरुन 

नेरी अवे  कपमाषदद मांनी ददरे तक्रायी ल लरुन 

वफफ अऩ करभ  379 IPC प्रभाणे गुन्शा 
दाखर .   

HC 941 
ऩलाय 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 अकोरा 
अप.213/19,
कलम 379 

IPC 

xqUgk izdkj 

eksckbZy pksjh 
 

ये.स्टे. अकोरा 
PF no. 1 लय 

टे्रन 
गीतांिरी 
एक्व च े
वभोयीर 

िनयर कोच 
भध्मे चढत 
अवतांना 

09/03/19  

च ेलेऱ नभुद 

नाशी 
 

 10/03/19 च े

11.50  ला. 
वचचन तायशवगं 

चव्शाण लम- 25 

लऴष, धंदा नौकयी 
या.धाभनगाल फढे 

ता. भोताऱा 
जि.फुरढाणा भो 
नं 7263076304 

 

- असात 

 

-     ,dq.k 8]999:  

एक Redmi-5कं. चा 
भोफाईर तमात Imei no 

518082495370487601

,P1695215350822480

62,शवभ नं.Idea 

8805947303,Airtel 

7559165059 

कक.8999/-Rs चा भार 

 

- 

ननयंक  

 

अळा प्रकाये आशे कक , मानतर पीमाषदद 
भिकुय शे लयीर तायीख लेऱी ल ठीकाणी 
नभुद टे्रन ने अकोरा ते ळेगाल अवा 
प्रलाव कयणे कयीता ये . स्टे. अकोरा मेथुन 
टे्रन चे वभोयीर िनयर कोच भध्मे चढत 
अवतांना .कपमाषदी मांचा ऩाँन्टचा खखळातीर 
नभुद लणषनाचा भोफाईर कोणीतयी असात 
चोयट्माने प्रलाशळ रोकांच्मा गदीचा पामदा 
घेलुन भुद्दाभ रफाडीने चोरुन नेरा अवे  
कपमाषदद मांनी ददरे तक्रायी लरुन वफफ 
अऩ करभ  379 IPC प्रभाणे गुन्शा 
दाखर    उशळया दाखर कायण -----    

कपमाषदी मांनी आि योिी  ऩो स्टे रा मेलुन 

ददरे कपमाषदी लरुन गुन्शा दाखर 

HC 941 
ऩलाय 

8 अकोरा 
अप.214 

379 

IPC प्रभाणे 

गुन्शा 
दाखर   

xqUgk izdkj 

lksU;kps 

eaxGlq= pksjh 

 

 

टे्रन 

भशायाष्ट्ट्र 

एक्व चे 

कोच न.ंA1 

भध्मे ये.स्टे. 

अकोरा 
मेथुन चढत 

अवताना 

04/03/19 च े

15.30 

ला.दयम्मान 

10/03/19 चे 

21.43 ला - 
पलदंा भनोशय 
पाटक लम- 57 

लऴष,धंदा नौकयी 
या.ऩलन ऩुत्र 

अऩाटषभेंट फ्राँट 

न.ं8 याऊत लाडी 
अकोरा भो न ं

9975436937 

असात 

 

,dq.k 47]763:   

एक वोन्माचे भंगऱवुत्र 

काऱे भनी अवरेरे 

लिन 15 ग्राभ ककंभत 

47763/- रू चा भार 

ननयंक 
अळा प्रकाये आशे कक, मातीर कपमाषदी 
भिकुय शे लयीर तायीख लेऱी ल ठीकाणी 
नभुद टे्रन कोच भध्मे कपमाषदी शे आऩल्मा 
बफशनीरा फशवलत अवताना प्रलाळी रोकांच्मा 
गदीचा पामदा घेलुनकोणीतयी असात 

चोयट्मान ेनिय चुकलून भुद्दाभ रफाडीन े

चोरुन नेरे तवेच कपमाषदीतमांची प्रकृती फयी 
नवल्मान ेतमांनी आि योिी ऩो स्टे रा मेलुन 

कपमाषद  ददरे  लरून वफफ अऩकरभ 379 

IPC प्रभाण ेगुन्शा दाखर 

HC/93
खतीफ 



jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph 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 e`rdkps 

uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 xksafn;k exZ ua- 

18@19 dye 

174 

lhvkjihlh 

jsYos LVs’ku 

rqeljjksM ;sFkhy 

izfr{kky;kr 

vktkjh voLFksr 

vlrkauk mipkjk 

njE;ku 'kkldh; 

:X.kky; HkaMkjk 

;sFks e;r 

07@03@

19 

Psk 

10%00 

oktrk 

iqohZ 

10@03@1

9 

Psk 

18%06 

oktrk  

vkWu M;qVh MkW- vyh eWMe] 

'kkldh; :X.kky; HkaMkjk rQsZ 

iksuk@1109 lfr"k iqjke 'kgj 

iksyhl LVs’ku HkaMkjk 

vuksG[kh 

eghyk 

o; vankts 

20 o"ksZ 

v'kk izdkjs dh] ueqn rk- osGh o 

fBdk.kh ;krhy eghyk gh jsYos LVs’ku 

rqeljjksM ;sFkhy izfr{kky;kr vktkjh voLFksr 

vlrkauk mipkjk njE;ku 'kkldh; :X.kky; 

HkaMkjk ;sFks uSlfXkZd fjR;k ej.kk ikoys ckcr 

lnj exZ ps dkxni= 'kgjiksyhl LVs’ku 

HkaMkjk ;sFkqu oxZ gksoqu izkIr >kY;kus ueqn 

izek.ks exZ nk[ky dj.;kr vkys- 

l-QkS- 

453 

;kno 

 

jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %& 

 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 

1 o/kkZ 

171@19 d 

65v]65bZ66c

]77v  

enkdk 

 

xkMh ua 

51195 

o/kkZ&cYYkkj”k

k  ps 

leksjhy 

tujy  dksp  

e/;s  xkMh 

IyWVWQkWeZ ua 4 

oj xkMh mHkh 

vlrkauk 

10-03-19 

ps 5-45 

ok 

njE;ku 

10-03-19 

ps 11-20 

ok 

iksmifu 

lfpu 

nyky 

vkjih,Q 

Fkkuk o/kkZ 

vKkr ,d dkG;k jaxkph jsDthu cWx 

R;koj fioG;k /kkX;kusd 

LONG LIFE fyghysys R;kr 

VWaxks iap ns”kh nk: 90 ehyh 

v”kk 129 IYkWLVhd P;k ckWVYk 

izR;sdh fda26 : vlk ,dq.k 

3354@& 

v”kkizdkjs vkgs ;krhy fQ;kZnh etdqj gs 

ojhy rk o osGh fBdk.kh vkj-ih-,Q Fkkuk 

o/kkZ ;sFks gtj vlrkauk R;kaps deZpkjh vk-

vfudsr pkaMs ;kauk Vzsu ua51195 

o/kkZ&cYykj”kk islastj leksjhy tujy dksp 

e/;s IYkWVQkWeZ u-04 oj xkMh mHkh vlrkauk 

isVzkfyax njE;ku lnj Vzsu P;k leksjhy 

tujy dksp e/;s laMkltoG ,d dkG;k 

jaxkph jsDthu cWx feGqu vkyh R;kr VWaxks 

iap ns”kh nk: 90 ehyh P;k 129 IYkWfLVd ps 

ckWVy izR;sdh fdaer 26:- v”kh csokll 

fjR;k feGqu vkY;kus R;kckcr o lnj dksp 

e/;s gtj vlysY;k izok”kkauk fopkjiql dsyh 

vlrk dks.khgh iq<s vkkys ukgh-  Eg.kqu rs 

cWx R;kauh vkj-ih-,Q- Fkkuk c/kkZ ;sFks vk.kqu 

tek dsyh-  R;kaurj fQ;kZnh ;kauh R;kaps 

deZpkjh iksyhl dkW-08366003 vej oku[kMs 

vkj-ih-,Q o/kkZ ;kapsOnkjs jsiksLVs o/kkZ ;sFks cWx 

o fjiksVZ lg vk.kqu gtj dsY;kus vKkr 

vkjksih fo:/n xqUgk lcc dye 

65v]bZ]66c]77v  e-nk-dk- vUo;s xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk- 
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yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

 

 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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