
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  13@02@2020   

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 xksfn;k 

38@2020 

d 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

Vªkyh cWx 

pksjh 

xkMh ua 

22647 

dksjck ,Dlps 

dksp ua 

,l@03 cFkZ 

ua 27]33]36 

o:u jsLVs 

rqelj njE;ku 

02@02@20 

03-15 ok 

13@2@2020   

16-11 ok 

jbZZZl vgen 

ufteksn~nhu o; 

61 o"kZ jk  okMZ 

ua  02 edku ua 

786 xsjok ?kkV 

dksjck 

¼N x½ 

vKkr ,dq.k  47]400 : 

Ykky jaxkph VªkWyh cWx R;kr 

lskU;kph pSu otu  07 xzWe 

fd 21]000@#  paknhph 

ik;iV~Vh otu 100xzWe  fd 

4700@#] lWelax da 

eksckbzy R;kr fle ua 

ftoks&8839678189 

vk;Mh;k&7879318023 

fd 15500@#  ,d QkWLV 

VªWd d agkr?kMh fd 

5200@#  gsMQksu fd 

1500@#  ufou ftUl fd 

1500@#  vlk 

47]400@# pk eky 

fujad Ukeqn osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

xkMhus ijhokjklg dksjck rs cYykj’kkg vlk 

izokl djhr vlrkauk R;kps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus ueqn cWXk jsLVs 

rqelj njE;ku psk:u usys ckcr nqj{ks= 

cYykj’kkg ;sFks rdkzj fnys o:u  

jsiksLVs o/kkZ ;sFkqu tk dz 256@2020 fn 

04@02@2020 vUo;s dkxni=s izkIr >kys 

o:u ueqn xqUgk nk[ky 

lQk@ 

453 

;kno 

02 नागपरु 
198@2020 

d 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

 cWx pksjh 

ट्रेन नं.  
12625 केरला  
एक्स पे्रसचे 
कोच नं. A/1 
बथथ नं. 20,24 
वरुन रेल्वे स्टे 
नागपरु येथनु 

 

26/01/2020 
08/00वा 

13/02/2020 
22/33वा 

डॉ. गैरव S/o  
सामिल दास वय 
34 वरे्ष राह. 403  
अलका नंदन 

निथदा  
अपाटथिेंन्ट न्य ु
मदल्ली िोबा.नं. 
9958374341 

 

अज्ञात 
 

,dq.k  10]000 : 

एक गे्र रंगाचा बगँ त्यात 
एप्पल िेक कंपनीचा िोबा.  

लपँटॉप , पासपोटथ  , 
हेडफोन, एक पसथ  त्यात रोख 

10,000/रु.  चा िाल. 
 

मनरंक 
 

  आर /23/वगथ /2020 -866 कायालय  पोलीस 
अमधक्षक लोहिागथ नागपरु निदु वेळी ता. वेळी 
ठीकाणी मफयामद हे रेल्वे स्टे काटपाडी ते नवी 
मदल्ली असा प्रवास कमरत असता प्रवास 
दरम्यान मफयामद हे रेल्वे स्टे नागपरु येथे खायचे 
सािान आणण्याकमरता  गेले असता कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मफयादी यांच्या गैरहजरीचा  
फायदा घेवून िदु्दाि लबाडीने  चोरून नेला  
वरून सबब अप.  कलि 379  IPC प्रिाणे 
गनु्हा दाखल  करण्यात आला  
मटप – मफयामद यांनी लपँटॉप चे मबल सादर 
गेल्यानंतर त्याची कीिंत लावन्यात येईल  
 

 

psi कवास 



03 o/kkZ 

98@20 

dye 379  

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

ysMht 

gW.MilZ pksjh 

Vzsu ua-12669 

xaxkdkosjh 

,Dl ps dksp 

ua-,@2 cFkZ 

ua-19 o:.k 

js-LVs 

cYYkkj”kkg 

09@02@20 

07@30 ok  

13@02@2020 

11-29 ok 

iqtk ns”kikaMs 

o;&31 o’kZ jk-

xksiy uxj 

ukxiqj eks-

9665758294 

vKkr ,dq.k  9]500 : 

,d ysMht gW.MilZ R;kr 

7500@&: jks[k ysMht 

?kM;kG nksu ux fda-

2000@&:]iqtk ns”kikaMs 

o lkxj ukokps 

iWudkMZ]MzkW;fOgax 

yk;lal]euh ilZ czkmu 

jaxkph R;kr ,pMh,Qlh 

dxsMhV MschV 

dkMZ]dkWLesVhd ckWDl 

lhVH cWad dzsMhV dkMZ 

MschV dkMZ ,lchvk; 

dzsMhV dkMZ vlk ,dq.k 

9500@&: pk eky 

fujad   ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs ueqn Vzsu us psUubZ rs ukxiqj 

vlk izokl djhr vlrkauk js-LVs cYkkj”kkg 

;sFks >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus ueqn o.kZukpk eky pks:u usyk  

xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs ukxiqj ;sFkqu 

vkY;kus vkt jksth xqUgk nk[ky 

iksgok@ 

531 

guors  

04 o/kkZ 

99@20 

dye 379  

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu ua-12295 

la?keh=k 

,Dl ps dksp 

ua-,l@1 cFkZ 

ua-41 o:.k 

js-lVs panziqj 

;sFks 

10@02@20 

5-30  ok 

13@02@2020 

12@03 ok 

n”kjru ih 

“ksVVh o; 37 

o’kZ jk-ctuh 

dksbZy LVzhV 

dhyQrqj 

oanolh ft-

rh:ukeybZ 

rkehyukGq eks-

9488644030 

vKkr ,dq.k 10]000 : 

,d vksiks da-pk eksckbZy 

dkG;k jaxkpk R;kr fle 

ua-6909272955 

vk;,ebZv; ua-

869577046015415 fda-

10]000@&: pk 

fujad ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs ueqn Vzsu us psUUkbZ rs ukxiqj 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklk njE;k.k 

fQ;kZnh >ksiys vlrk js-LVs panziqj ;sFks >ksi 

m?kMY;kus R;kps y{kkr vkys >ksispk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u 

usy;kps y{kkr vkys-  

xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs ukxiqj ;sFkqu 

vkY;kus vkt jksth xqUgk nk[ky 

iksuk@ 

640 Hkqjys  

05 बडनेरा 
81/2020 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

efuilZ pksjh 

ट्रेन नं. 
11039महारा
ष्ट्ट्र  एक्स चे  
जनरल कोच 
मधनु रे.स्टे. 

बडनेरा स्टेशन 
वरुन गाडी 

सटुल्या नंतर 
10/15 

ममनीटांनी 
 

.04/02/2020  
14.15 वा 

 

13/02/2020 
चे 14.07 वा. 

कैलास सखाराम 
चव्हाण, वय-42 
वषष, धंदा-शेती,  
राह- धामणगाव 

(वाठोडा), ता.जी. 
वधा मो नं 

8805242651 
 

अज्ञात 
 

 ,dq.k 20]500 : 

एक काळ्या रंगाचे मनी पसष 
त्यात ATM (SBI)  मतदान 

काडष,रोख 500, वATM 
(SBI) द्वारा काढलेले 

20000/-रु.  असा एकुण 
20500/--रु चा माल 

?????  ?????  
 

अशा प्रकारे आहे की ,वरील ता वेऴी व मठकाणी 
यातील मियादी   नमदू  ट्रेन नं . 11039महाराष्ट्ट्र  
एक्स चे  जनरल कोच मधनु  रे .स्टे बडनेरा ते 
रे.स्टे. वधा असा प्रवास  करीत असतांना  रे .स्टे. 
बडनेरा स्टेशन वरुन गाडी सटुल्या नंतर 10/15 
ममनीटांनी लक्षात आले की ,    त्यांचे   
खीशातील एक काळ्या रंगाचे मनी पसष 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे नजर चकुीचा  
िायदा घेऊन चोरुन नेला . असे    
रे. पो. स्टे. वधा जा . कं्र.305/2020 
मद.11/02/2020 तसेच इकडील आ . कं्र. 
152/2020कलम13/02/2020अन्वये  गनु्याचे 
कागदपत्र टपालाने प्राप्त झालेवरून वरुन कलम 
379 भा.द.वी प्रमाणे गनु्हा दाखल करुन  सदर 
गनु्याचे पढुील तपास कामी सदर गनु्याचे 
कागदपत्र NK/459डोंगरे यांना देण्यात आले   
  

NK/459
डोंगरे  



 

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

 

 

 

 

 

 

06 बडनेरा 
82/2020 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 

ट्रेन  
अमरावती  

जबलपरु एक्स 
चे  समोरील 

जनरल  
डब्यात चढत 

असतांना रे स्टे                           
धामनगाव  

येथे 
 

08.02.2020 
18.50 

13/02/2020 
चे 22.17 वा. 

वसंत जागोबाजी 
मानकर वय 64  

वषष, धंदा 
सेवामनवतृ्ती 

मशक्षक, रा. संत 
तकुडोजी वाडष 
आमशष नगर 

प्राध्यापक 
कालनी 

हहगणघाट मो नं. 
9175246901, 
9834220286 

अज्ञात 
 

,dq.k 7699 : 

एक 10 on 10 Amazon  
कंपनीचा मोबाईल काऴ्या 
रंगाचा त्यात  vodafonमसम 
नं. 9823047006, IMEI 
no 911602251869823,  

911602251869831 
हक. 7699 /- रु. 

 

मनरंक 
 

       अशा प्रकारे आहे की ,वरील ता वेऴी व 
मठकाणी यातीलवसंत जागोबाजी मानकर वय 
64  वषष, धंदा सेवामनवतृ्ती मशक्षक , रा. संत 
तकुडोजी वाडष आमशष नगर प्राध्यापक कालनी 
हहगणघा हे नमदु ता .वेळी व मठकाणी यातील 
मियादी मजकूर हे वरील ट्रेन  अमरावती  
जबलपरु एक्स चे  समोरील जनरल  डब्यातनु रे. 
स्टे धामणगाव ते वधा असा प्रवास करणे करीता 
वरील नमदु गाडीत चढत असतांना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचा   एक 10 on 10 
Amazon  कंपनीचा मोबाईल    प्रवाशी 
लोकांच्या गदीचा िायदा घेऊन चोरुन नेले 
वरुन अशा प्राप्त िीयाद वरुन 
अप.क्र.83/2020कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे 
गनु्हा दाखल 
TIP-असतांना  रे पो स्टे वधा येथील FIR NO-
0086/2020 अन्वये दाखल होवनु  जा क्र. 
306/2020  मद. 11.02.20  तसेच इकडील आ. 
कं्र. 153/2020मद. 13/02/2020 अन्वये 
गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने 

HC 549 
िुसाटे   

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



YkksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

 ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghr 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

 

 

 

v-

dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 अकोला अप क्र 97/2020 कलम 379 भा.द.मव 13/02/2020 चे 17.03 वा. गजानन रमेश गायकवाड वय 22 वषष रा. हमरहर पेठ जनेु शहर अकोला  

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 

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 

vaeynk

j 01 bZrokjh eXkZ dz 

06@19dye 

174 QkS-tk 

js LVs dkeBh 

fd-eh 

1115@14 

toG 

13@02@2020 

14-15 ok iwohZ 

13@02@2020 

-21-06 ok 

vkWu M;qVh 

DYSS jsYos 

LVs”ku dkeBh 

fdlu jkek/khu /kqosZ o; 

25 o"kZ jk- xzke cqjyk 

CykWd ftjikyh ft-

djo/kk N-x  

ojhy rkj[ksl osGh o fBdkuh ;krhy e;r ble gk 

dks.kR;krjh /kkoR;k jsYos xkMhus dVwu ej.k ikoyk vkgs  

Ikksgok 

875 

isanksj  


