
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn-13@02@2019 
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xksafn;k 
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12-02-19 

14%30ok 

13-02-19 

10%42 ok 

dq- ique jkts’k 

tejs o; 19 o"ksZ 

/kank & f’k{k.k 

jkg- dklk] iks- 

dkVh rk-ft- 

xksafn;k 

vKkr ,dq.k 6000  : 

,d Nokia –Ni 
daiuhpk eksckbZy] 

vk;,ebZvk; dza- 

357311080834476]

354489090814473 

R;kr fledkMZ ua- 

8390726045] 

9021005378 fdear 

6000 :- pk eky 

fujad  ;krhy fQ;kZnh  etdqj g;k ueqn xkMhus 

jsYos LBs’ku xksafn;k ;sFkqu dkVh ;sFks 

tk.;kdjhrk jsYos LVs’ku xk safn;k ;sFkhy 

IyWVQkWeZ ua 06 o:u xkMhr p<r vlrkauk  

dks.khrjh vKkr pksjV;kus izoklh yksdkaP;k 

xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn eksckbZy 

eqn~~nke yckMhus pks:u usys ckcr 

fQ;kZnh ;kauh fnysY;k rdzkj o:u fn-

13@02@2019 ps 10%42 oktrk xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs-  

 

iksuk@ 

259 

jaxkjh 

2 ukxiqj 

251/19 

U/S 379 

ipc 
xqUgkizdkj  

cWx  pksjh 

टे्रन  12976 
म्हसुैर  एक्स 

चे कोच क्र. 

B/4 बथथ नं. 

61  वरुन रे 
स्टे नागपुर 

येथे गाडी उभी 
असतांना 

 

05/2/19चे  

14.00 वा 
 

13/2/19 चे 

19-29 वा 
 

सममर कुमार 
राधाकांत चौधरी 

वय 44  वषथ रा. 

हाऊमसंग बोडथ, 

कलनी टोक, 
राजस्थान धंदा 
अजीज पे्रमजी 

हाऊमसंग 
फाऊंडेशन 

2/400 मो नं. 

963660116 

अज्ञात ,dq.k 19000  : 

एक काळ्या रंगाची बँग 

त्यात एक लँपटाँप RDP 

कं. चा मक. 15000/- 

एक मोबाईल Spice  कं. 
चा त्यात मसम 

9934579751 मक. 

4000/-रु, वोमटंग काडथ, 

आधारकाडथ , असा एकुन 

19000रु. चा माल.  
 

मनरं
क  
 

यातील मफयाथदी मजकुर हे नमुद -  नमुद 
ता वेळी व मिकाणी यातील मफयाथदी 
मजकुर  हे  नमुद टे्रन ने रे स्टे जयपुर 
ते बँग्लोर   असा प्रवास कररत   
असतांना प्रवासादरम्यान रे स्टे नागपुर 
येथे गाडी उभी असतांना मफयाथदी पामण 
घेण्याकररता गाडीखाली उतरले असता 
त्यांचा गरैहजरीचा फायदा घेवुन  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वररल 
वणथनाची बँग आतील सामानासह  मुद्दाम   
चोरुन नेली  

fVi %& js-ik-sLVs o/kkZ ;sFkhy tk dz 

499@19 fn10@02@19 vUo;s izkIr 

>kys o:u xqUgk nk[ky  

HC 

164 
कुवर 



 

3 ukxiqj 

252/19   

कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj  

cWx  pksjh 

टे्रन 12975 

मसुैर जयपुर 

एक्सने रेस्टे 

नागपुर येथे 

 

28/.01.19 
वेळ नमुद 

नाही. 

 

13-2-19  s 

23-32 ok 

एम हुसेनय्या 

रा.CISF आर 

बी अजमेर 

राजस्थान मोनं. 

9398657047 
 

fujad ,dq.k 1300  : 

एक मपटु्टबॅग त्यात cisf 

आयकाडथ,पॅनकाडथ,चाबी 

,रोख 200रु 

टॅ्रकसुट,कपडे तसेच 

m.teck क.चा मोबाईल 

त्यात एअरटेल मसम 

नं.9940107199 

मक.1100 रु imei no 

नमुद नाही.असा एकुन 

1300 रु  चा माल. 

 

fujad यातील मफयाथदी मजकुर  हे  नमुद टे्रन ने 

रे स्टे मसुैर ते जयपुर   असा प्रवास कररत  

असतांना प्रवासा दरम्यान रे स्टे नागपुर 

येथे मफयाथदी यांचे लक्षात आले की, त्यांची 
वरील नमुद वणथनाची मपटु्टबॅग आतील 

सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

चोरुन नेली वरुन सबब अप कलम 379 

IPC  प्रमाणे दाखल  

 fVi %& ek- iksyhl vf/k{kd yksgekxZ 

ukxiqj ;kaps dk;kZ ;sFkqu vkyso:u 

xqUgk nk[ky 

WNK 

202 
नागदेव
ते 

4 o/kkZ 

120@19 d 

379 Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 
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Vzsu u 
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uoftou 
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cYykj”kkg 

njE;ku  
 

25-01-19 

osG ueqn 

ukgh 

13-02-19 s 

00-20  ok 

Vejflax 

xksafoanHkkbZ  

ckjhvk o; 48 

o’kZ jk Qk;j 

LVs”ku “kgkiqj 

vgenkckn 

vKkr ,dq.k 29980 : 

lWelax xWyDlh da 

eksckbzy IMEI 

No35921109088

7704 
fd 29980@# 

fujad  ueqn rk o osGh fQ;kZnh etdqj gs 

ueqn Vzsu us jsYos LVs psUubZ rs 

vgenkckn vlk izokl djhr vlrakuk  

R;kpsa >ksispkk Qk;nk ?ksowu dks.;krjh 

vKkr pksjV;kus ueqn lkeku pks:u 

usys ckcr nqj{ks= cYykj”kkg ;sFks 

iks’Vkus rdzkj ikBfoys o:u ueqn 

dkxni= tk dz 78@19 fn 

07@02@19 vUo;s izkIr >kys o:u 

iksLVsyk ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk 

iskgok  

214 

 usokjs 

5 अकोरा 
134/19 करभ 

325,34 IPC   

xqUgkizdkj 

tcj nq[kkir 

-   ये.स्टे 

अकोरा ऩाससर 

आॉपीस सभोय 

 

12/ 02/ 19 

14.00ते 
14.30 वा. 

 

13/02/19 चे 
00.05 वा. 

ववजम गॊगायाभ 

वाठोये वम 42  वषस 
धॊदा ऩाससर हभार 

या. शॊकय नगय 

अकोट पैर अकोरा 
भो.नॊ. 

9834824281,सह
फपमासदी नाभ ेफफरु 
भोतीरार कैतवास 

वम 43 वषे या. 
अशोक नॊगय अकोट 

पैर अकोरा भो.नॊ. 
9657352061 

 

ननतेश 
कभर 

चावरा वम 

28 वष े 
ससॊधी 
कॉ म्ऩ 

खदान 
अकोरा  
vVd fn]  
13/02/19 

चे 15-21  
वा. 
 

ननयॊक 

 

ननयॊक 

 

  अशा प्रकाये आहे की वयीर ता. वेऴी ठठकाणी 
मातीर  फपमासठद व सहफपमासदी माॊचेशी भोटाय 
सामकरच्मा काभावरून वाद घारुन 

आयोऩीताॊनी सॊगनभत करून फपमासदी व 

सहफपमासदी माॊना राता बुक्मानी भायहान करून 

ईच्छाऩुवसक दखुाऩत ऩोहचवसर फपमासदी व 

सहफपमासदी माॊची वैद्मकीम अहवारावरून 

सफफ अऩ करभ 325 ,34 IPC प्रभाने दाखर   

ASI/288 



 

 

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

vd 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          

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&  
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v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

1 अकोरा  134/19 करभ 325,34 बादवी  ठद. 13.02.19 चे  15.21 वा .  ननतशे  कभर चावरा वम 28 वषस  या. . ससॊधी कॉ म्ऩ खदान अकोरा 

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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