
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  15@07@19   

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 brokjh 

128@19 

dye 

379Hkknafo  

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

Vªsu f’kukFk 

,Dl ps 

tujy MC;kr 

js-LVs- dkeBh 

;sFks 

15-7-19 

04-30 ok 

15-7-19 

08-56 ok 

y{eh larks"k dsdrh 

o; 19o"kZ jk- fMIVh 

flaXkzy cktkj pkSd 

ckck diMs fd 

nqdku dsikl ukxiwj 

vKkr एकुण 6,500  रू 
,d eksckbZy jsMeh 6da 

fuG;k jaxkpk R;kr ,vjVsyps 

fle ua-8624810867 

vk;,ebvk; ua 

864780044318881@99 

fd 6]500 :- 

fujad ueqn rk osGh o fBdkuh ;krhy fQ;kZnh js-LVs- 

HkkVkikjk rs brokjh vlk izokl djhr vlrkuk 

izoklk njE;ku js-LVs dkeBh ;sFks dkas.khrjh vKkr 

pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps ojhy ueqn o.kZukpk eksckby 

fQ;kZnhP;k >ksispk Qk;nk ?ksowu eqn~nke yckMhus 

pks:u usY;kus fQ;kZnh ;kauh js-iks-LVs- yk ;sowu ys[kh 

fQ;kZn fnys o:u vi dz 128@19 dye 379 

Hkknfo izek.ks xqUgk nk[ky dsyk vkgs- 

iksgok 

875 

ianksj 

02 नागपरु . 
1111/19  

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 
 

रे. स्टे. नागपरु 
मेन गेट स्कॅनींग 
मशीन जवळ 

 

15.07.19  
05:50 वा. 

दरम्यान 
 

15.07.19  
11:10 वा. 
दरम्यान 

 

ससमा श्यामसवर ससग 
चौधरी, वय 43 वषष, 
धंदा घरकाम, राह. 
श्रीनाथ सचकीत्सा 
कें द्र कानपरु, ता. 

सगरवा, सज. उदयपरु, 
राजस्थान. 313003, 

मो. नं. 
9352257898, 
9950802689 

vKkr एकुण 25,000  रू 
एक गे्र लाल रंगाची कॉलेज बगॅ 
त्यात एक गोल्डन रंगाची लेडीज 
पसष त्या मध्ये रोख 25000/- रु. 

आधार काडष, वोटर आय डी काडष, 
चष्मा, दवाईया, असा एकुण 

25000/- रु. चा माल. 

fujad अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व सठकाणी 
यातील सफयादी ह्या आपल्या परीवारासह नागपरु ते 
अशा प्रवास करीता रे. स्टे. नागपरु येथे आले असता 
गाडीला उशीर असल्याने सफयादी आपल्या 
परीवारासह  रे. स्टे. नागपरु मेन गेट स्कॅनींग मशीन 
जवळ थांबले व त्यांना झोप लागली असता 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने सफयादी यांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु त्यांची नमदु वणषनाची बगॅ आतील 
सामानासह चोरुन नेला वरुन सबब अप कलम 
379 IPC प्रमाणे दाखल  

lQkS 

815 

xkMxs 

03 नागपरु 
1114/19   

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 
 

रे.स्टे. नागपरु 
सेकंडक्लास 

बकुींग आँफीस 
मध्ये 

 15.07.19  
06.30 वा 

 

15.07.19 
13.45 वा 

 

अमोल देसवदासजी 
दांडगे वय27 वषष, 
धंदा- कँटरस चे 
काम,रा.वायगाव 

बाजार चौकात ता. 
देवळी सज वधा  

मो.नं. 
9158671395 

 

सोन ुरोशनलाल 
अहीरवार वय 23 
वषष रा. खीरका 
मोहल्ला,वाडष नं 
23 संत रसवदास 
मंदीर च्या मागे 
सिंदवाडा fn- 

15@07@19 ps 

17-46 ok 

एकुण 2,000  रू 
एक लाल रगांची बगँ त्यात वापरते 

कपडे 2 t-shirt,1 jeans पटँ,2 बरमोडे, 
दोन मोबाईल एक कारबाईन कं चा 
काळ्या रगांचा मोबाईल त्यात ससम 

नसलेला सक 1000/- रु , एक जलसा 
कं चा मोबाईल त्यात ससम नसलेला  
sim व imei no माहीती नाही. सक 

1000/- रु असा एकुन 2000/- रु चा 
माल. 

 

ueqn 

izek.ks 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व सठकाणी 
यातील सफयादी मजकुर हे नमदु सठकाणी वधा 
जाणेकरीता येऊन झोपले असता कोणीतरी अज्ञात  
चोरट्याने त्याची वर नमदु वणषनाचा  ट्राली बगँ 
झोपेचा फायदा घेवनु  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले. 
वरुन कलम379 भादवी अन्वये नमदु गनु्हा   दाखल 
करण्यात आला सदर गनु्हाची प्रथम खबरी सरपोटष 
मा.jmfc सो रेल्वे कोटष येथे रवाना तसेच पढुील 
तपास PSO सोयांचे आदेशान्वये HC/874 बारड  
यांना  देण्यात  आला  

HC/ 
874 
बारड 

04 नागपरु 
1117/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy   

pksjh 
 
 

ट्रेन नं. 12296  
संघसमत्रा एक्स. 
चे कोच नं. S/9,  
बथष नं. 71 वरुन 
रे. स्टे. नागपरु 

येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर. 

 

11/07/19   
22:00 वा. 

15.07.19 
22:08 वा. 

सरुेंद्रकुमार वय 
30 वषष, राह. 
गरुुगडेु पाली, 
बैंगलोर मो. नं. 
8147626249 

vKkr एकुण 10,000  रू 
एक MI Note 5 कं. चा मोबाईल 

त्यात Jio ससम क्र.  7483945638, 
Tata Docomo क्र.  8147062624 

सक. 10,000/- असा एकुण 
10000/- रु. चा माल. 

 

fujad नमदु ता वेळी व सठकाणी यातील सफयादी हे नमदु 
ट्रेन ने रे स्टे आग्रा ते बैंगलोर  असा प्रवास करत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  सफयादी 
यांचे झोपेचा फायदा घेवनु त्यांचा नमदु वणषनाचा 
मोबाईल चोरुन नेला  वरुन  रे . पो. स्टे. वधा येथील 
जा. क्र. 2180/19 सद. 14/7/19 अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र izkIr >kys वरुन अप. कलम 379 भादसव 
प्रमाणे गनु्हा दाखल केला  

WNK/
1003 



05 o/kkZ  

560@19 

dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ  

pksjh 
 

Vªsu ua- 12626 

dsjyk ,Dl 

dksp ua- ,@1 

cFkZ ua 05 

o:u js-LVs- 

fpduh rs 

ojksjk njR;ku 

13-07-19  

06-00 rs 06-

30 ok- 

15-07-19 

13-40 ok 
rkjEek ,e ds 

fiYys o; 69 

o’kZ jk- 

42@11 

egkohj 

,udysOg 

ikye fnYyh 

 

vKkr - 

 

 

एकुण 2,59,000  रू 
एक ऱेडhज पसZ काळ्या रगॊkची त्यात 02 

,Vh,e काड Z ( 
एक सोन्याची चनै वजन 28 ग्रॉम fकॊ - 

90]000 

रू एक सोन्याची चैन वजन 28 ग्रॉम 

fकॊ -90]000@& एक सोन्याची चैन 

वजन 

16 ग्रॉम fकॊ  -55]000 सोन्याच ेटाॉप्स 

कानातीऱ वजन 02 ग्रॉम fकॊ - 
10]000 रू एक सोन्याच ेऱाॉकेट वजन 

01 ग्रॉम fकॊ -3000- 
पॉनकाड Z रोख-3000-रू एक ऱेनोवा कॊ  चा 

गोल्डन रॊगाचा मोबाईऱ त्यात 

fजओ-7701882428 fकॊ -8000-रू असा 
एकुण 2]59]000 pk eky 

 

 

fujad ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs ueqn Vªsu us js-LVs- fnYyh rs 

fr:oYyk vlk Áokl djhr vlrkauk 

vKkr pksjVîkus fQ;kZnh ;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu R;kaph ilZ vkrhy lkekuklg 

pks:u usyh- 

fVIk %& xqUg;kps dkxni= vksih cYgkj”kkg 

;sFkqu vkt jksth izkIRk >kys o:u ueqn 

xqUgk nk[ky- 

psi  
fgjs lks- 

06 cMusjk 

498@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 
 

रे.स्टे. अकोला ते 
बडनेरा मध्ये 
गाडी थांबली 

असता 
 

11/07/19  
11.30 

वा.दरम्यान 
 

.15/07/19  
00. 37 वा 

अनरुूप सवनोद 
सातले वय- 30 

वषष, धंदा- नोकरी  
रा. H-15 ठक्कर 

सरटसरट जनुा 
गंगापरू नाका 
नासशक - 5, 

मो.नं.-
7263988136 

अज्ञात एकुण 25,000  रू 
एक ट्रालँी बगँ अमेरीकन टुसरस्ट 

कंप. काळ्या रंगाची सक. 8000 /- 
रु. त्यात 1 सेव्हींग मसशन रंगाची 
सक. 10,000/- रू. जनेु वापरते 4 
पनँ्ट, 4 शठष , एक ब्ल ुरंगाचा कोट, 

सक. 7000/- रू. 1फाईल त्यात 
बायोडाटा असलेले सप्रन्टआऊट 

असे एकूण 25000/- रू. चा माल. 
 

सनरंक यातील सफयादी मजकुर हे रेल्वे स्टेशन मनमाड ते  
भुवनेश्वर असा  प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान 
रे.स्टे. अकोला ते बडनेरा दरम्यान कुठेच मध्येतरी 
गाडी थांबली असता सफयादी यांचे झोपेचा फायदा 
घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने वरील नमदु 
वणषनाची ट्रालँी बगँ आतील सामानासह मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेली  
fVi %& jsiksLVs o/kkZ ;sFkhy tk-Ø 2155@19 fn-

11-07-19 vUo;s xqUg;kps dkxni= vkt jksth 

izkIr >kys o:r ueqn xqUgk nk[ky- 

 

ASI/ 
759 

सेवाने 

07 cMusjk 

500@19 

dye 

332255,,3344 
Hkknoh 

xqUgkizdkj 

tcj 

nq[kkir 
 

रेस्टे बडनेरा 
प्लटॅफाॅॅमष क्र 4 

चे बाजलूा 
असलेल्या नवीन 

बकुींग 
आॅॅफीसचे 

पाकींग जवळील 
झाडाजवळ 

14/07/19  
16/30 वा 

15/07/19  
16.32  वा 

 

राकेश भगवानदास 
राईकवार वय 23 
वशष धंदा मजरूी रा 
मनोरमा काॅॅलनी 
सतसरी गल्ली साई 
आसशवाद हाॅॅटेल 
जवळ सागर मप्र मो 
नं 8349786243 

1 करण ठाकूर 
वय 26 वशष 2. 
श्री ठाकूर 3. 

अतलु 
अहेरवार सतन्ही 

रा मनोरमा 
काॅॅलनी ता 
सज सागर मप्र 

सनरंक सनरंक यातील सफयादी जखमी यांनी बयाण सदले की सद 
14/07/2019 चे 16/30 वा दरम्यान प्लटॅफाॅॅमष नं 4 
चे बाजलुा असलेले नवीन बकुींगचे जवळील पाकींग 
जवळील झाडाजवळ जनु्या भंडणाचे कारणावरून 
आरोपी करण ठाकूर ,श्री ठाकूर , व अतलु अहेरवार 
सवष रा . मनोरमा काॅॅलनी सागर मप्र यांनी संगनमत 
करून तक्रारदार यांचे दोन्ही पायावर ,चेह-यावर व 
डोळयावर लाठीने , हाताबकु्कयांनी मारहान करून 
जख्मी केले अशा बयाणवरून व मा MO सो यांनी 
सदलेले मेडीकल सटीसफकेट वरून कलम 325,34 
भादसव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
 
  

सपोउप
सन 812 
समश्रा 



08 cMusjk 

501@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

. ट्रेन महाराष्ट्र 
एक्स चे मागील 
जनरल डब्यात 
रेस्टे बडनेरा येथे 

 

12/07/19 
13/30  वा 

 

15/07/19 
17.08 वा 

 

शभुम प्रभाकरराव 
चांदोरे वय 20 वशष 

धंदा सशक्षण रा 
नाचनगाव ता देवळी 

सज वधा मो नं 
9960494235 

. अज्ञात 
 

एकुण 12,000  रू 
एक लेलोवो कं चा काळया रंगाचा 

मोबाईल त्यात सजयो ससम नं 
9325497834 नं 

864829037609033 सक 
12000/- रू 

 

सनरंक यातील सफयादी मजकुर हे ऩमदु ट्रेन ने पलुगाव ते 
शेगाव असा प्रवास  करीत  असता रेस्टे बडनेरा येथे 
चढत असतांना त्यांचा वरील नमदु वणषनाचा मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे नजरचकुीचा 
फायदा घेवनु चोरुन नेला असे  सदले फीयादवरुन  
कलम 379  भाण्दण्वी प्रमाणे गनु्हा दाखल  

HC/ 
786 

सचचाऴे 

09 cMusjk -

503@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेन अहमदाबाद 
एक्स चे मागील 

जनरल कोचमध्ये 
रेस्टे चांदरू येथे 

 

13/07/19  
19/45 वा 

 

15/07/19  
19.20 वा 

असमत राजकुमार दबेु 
वय 28 वशष धंदा 

प्रायवेट नोकरी रा. 
म्हाडा काॅॅलनी 

अकोली रोड 
साईनगर अमरावती 
मो नं 8208287899 

 

अज्ञात 
 

एकुण 21,990  रू 
एक ओप्पो कं चा मोबाईल ज्यात 

सजयो नं 8208287899 वोडफोन नं 
9823596504 IMEI NO नं 

869066041323453 सक 
21990/- 

सनरंक 
 

यातील सफयादी मजकुर हे ऩमदु ट्रेन ने नागपरू ते 
बडनेरा असा प्रवास  करीत  असता रेस्टे चांदरू येथे 
त्यांचा वरील नमदु वणषनाचा मोबाईल  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचे नजरचकुीचा फायदा घेवनु 
चोरुन नेला असे  सदले फीयादवरुन  कलम 379  
भाण्दण्वी प्रमाणे गनु्हा दाखल  

पोना 
231 

व-हेकर 

10 अकोला 
632/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

ट्रेन नं.12810 
अप हावडा मुंबई 
एक्स चे मागील 
जनरल बोगी 

मध्ये 
रे.स्टे.अकोला 

येथनु गाडी सरुू 
होताच लक्षात 

आले 

 12 /04/19  
19.20 वा 

15/07/19  
00.07  वा 

सवजय सामाधान 
इंगळे वय-19 वषष 

धंदा- सशक्षण 
रा.टाकळी नागझरी 

ता.शेगाव 
सज.बलुढाणा 

अज्ञात एकुण 10,900  रू 
एक काळ्या रंगाचा समँसंग गलँक्सी 

J7next कं.चा मोबाईल त्यामध्ये 
JIO ससम नं.9359457247 ,IDEA 

ससम नं.9637820524 सक. 
10900/- रु.असा एकुण 10,900/- 

रु.चा माल 

सनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील सफयादी मजकूर 
हे रे स्टे अकोला ते शेगाव असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान  सफयादी यांचा वरील 
नमदु वणषनाचा मोबाईल प्रवाशी लोकांच्या गदीचा 
फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम व 
लबाडीने  चोरून नेले  
पोलीस अधीक्षक कायालय नागपरु लोहमागष येथील 
जावक  क्र 4106/19 सद.03/7/19 अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र इकडील आवक कं्र. 411/19 सद. 
14/07/19  प्राप्त झाले वरून   

ASI/ 
288 

खांदवे 

11 अकोला 
633/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

ट्रेन 12655  
अहमदाबाद 

चेन्नई नवसजवन 
एक्स चे समोरील 

जनरल कोच 
मधनु मतुीजापरु 

येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 
लक्षात आले 

 07/07/19   
20.35 वा 
दरम्यान 

 15 /07/19 
00.24  वा 

लखन रामेश्वर 
पांडे वय 28 वषष 

रा.ससदी मेघे 
आकरे ले आऊट 

वाडष 
नं.03सज.वधा 

अज्ञात एकुण 10,000  रू 
एक समँसंग कं.मोबाईल मा.ँ नं.J4  

त्याचा IMEI NO 
352980103972433त्यात IDEA 

ससम नं.7218456093 
,8975613597 सक. 10,000/- रु. 
व मनी पसष त्यात पनँ काडष,ATM 
1)esaff Bank 2)syncate bank 
3)vijaya bank ,आधारकाडष ,व 

इतर कागदपत्र असा एकुण 
10,000/- रु. चा माल 

सनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील सफयादी मजकूर 
हे वरील नमदु ट्रेन व  कोच मधनु मतुीजापरु ते वधा 
असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे स्टे 
मतुीजापरु येथनु गाडी सटुताच लक्षात आले की 
सफयादी यांच्या पनँ्टच्या सखशातील वरील नमदु 
वणषनाची पसष व मोबाईल  प्रवाशी लोकांच्या गदीचा 
फायदा घेवनु  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम व 
लबाडीने  चोरून नेले 
रेल्वे पोलीस ठाणे वधा  येथील जावक क्र 2109/19 
सद.09/7/19 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र इकडील 
आवक कं्र. 412/19 सद. 14/07/19  प्राप्त झाले  

ASI/ 
288 

खांदवे 



 

 

 

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

12 अकोला 
635/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

ikdhV pksjh 
 

ट्रेन नवजीवन 
एक्स ने  शेगाव 

येथे जात 
असतांना जनरल 

डब्यात चढत 
असातंना रे. 
स्टे.अकोला 

येथनु 

 15/07/19  चे 
वेळ नमदु नाही 

15/07/19 
चे 09.33  

वा 

असनल श्रीराम 
घाटोळ   वय -45 
वषष, धंदा. नोकरी  
रा. वधषमान नगर 
सरगरोड कौलखेड 
अकोला मो.नं. 
9049791344 

अज्ञात एकुण 1,300  रू 
एक लाल रंगाचे पॉकीट त्यात रोख 
1300/- रु. , आधार काडष, आईचे 

आधार काडष, अकोला को 
ऑपरेटीव्ह बकेॅचे व SBI चे ATM,  
शेगाव येथील सेन्ट्रल बकेॅचे ATM, 
RC बकु फोर व्हीलरचे, टु व्हीलर 

4व्हीलर चे ड्रायव्हीग लायसन, चार 
फोटो  असा एकुण 1300/-Rsचा 

माल 

सनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील सफयादी मजकूर 
हे वरील नमदु ट्रेन ने नमदु कोच मधनु अकोला  ते 
शेगाव असा प्रवास करणे करीता रे. स्टे.अकोला 
येथनु नमदु ट्रेन मध्ये चढत असातंना   सफयादी यांचे 
वरील नमदु वणषनाचे पॉकीट आतील सामानासह 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम व लबाडीने 
चोरून नेला  
सफयासद नामे असनल श्रीराम घाटोळ  यांनी  पो स्टे ला 
येवनु  लेखी सफयासद सदले 

NK/ 
76 

खान 

13 अकोला 
636/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

euhilZ  

pksjh 
 

ट्रेन पणुा अकोला 
पसॅेंजर चे 

मागीलबोगीमध्ये
रे.स्टे वासशम 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 
5 समसनटांनी 

 15/07/19  चे 
वेळ नमदु नाही 

15/07/19 
चे 13.08 

समलींद भाऊराव 
राजगरुू  वय -42 
वषष, धंदा. शेती  
रा.आय.ुडी.पी. 

कॉलोनी 
वासशममो.नं.985

0650490 

अज्ञात एकुण 2,300  रू 
एक ब्राउन रंगाची मनी पसष 

त्यातरोख 2300/- रु. , ओरीजनल 
आधार काडष, ड्रायव्हींग लायसन्स, 

वासशम रे.स्टे. मोटार सायकल 
पासकिं ग चे पास, असा एकुण 

2300/-Rsचा माल 

सनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील सफयादी मजकूर 
हे वरील नमदु ट्रेन ने नमदु कोच मधनु वासशम ते 
अकोला  प्रवास  करीत असतांना रे.स्टे वासशम 
येथनु गाडी सटुल्यानंतर 5 समसनटांनी  सफयादी यांचे 
वरील नमदु वणषनाचे मनी पसष आतील रोख रक्कम 
व सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम व 
लबाडीने चोरून नेला 
सफयासद नामे समलींद भाऊराव राजगरुूयांनी  पो स्टे 
ला येवनु  लेखी सफयासद सदले वरुन   

NK/ 
76 

खान 

14 अकोला 
637/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 
 

ट्रेन No. 11405 
पणेु अमरावती 
एक्स चेकोच न 
S/1 बथष न 4 
वरुन रे.स्टे 
वासशम येथे 
लक्षात आले 

वरुन 

 15/07/19  चे 
04.45 वा 
दरम्यान 

15/07/19 
चे 13.47 

कु. गायञी 
गणेशराव मकंुुद 
वय - 21 वषष, 

धंदा. शेती  
रा.येरळी ता 
नांदरुा सज 

बलुढाणामो.नं.86
68422816 

 
 
 

अज्ञात 
 
 
 
 
 
 
 

एकुण 7,000  रू 
एक केशरी  रंगाची बगॅ त्यातरोख 
1000/- रु. ,ATM (MH) एक 
ससंॅग क चा मोबाईल पाढऱ्या 

रगाचा त्यामध्ये ससम वोडाफोन न 
9145124340 सक. 6000/- रु.  
असा एकुण 7000/-Rsचा माल 

सनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील सफयादी मजकूर 
हे वरील नमदु ट्रेन ने नमदु कोच मधनु लातरु रोड  ते 
अकोला  असा प्रवास  करीत असतांना रे.स्टे 
वासशम येथे  सफयादी यांचे लक्षात आले त्याची  
वरील नमदु वणषनाचे बगॅ  आतील रोख रक्कम व 
सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम व 
लबाडीने चोरून नेला 
सफयासद नामे कु. गायञी गणेशराव मकंुुदयांनी  पो 
स्टे ला येवनु  लेखी सफयासद सदले वरुन   

NK/ 
76 

खान 

15 अकोला . 
638/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

ट्रेन अकोला 
परळी पसेॅ मध्ये 

चढते वेळी 
प्लॉटफामष न 6वर 

रे स्टे अकोला 

  06/07/19  
चे वेळ नमदु 
नाही 

15/07/19 
चे 14.10 

शंकर मोती परुी 
वय - 39 वषष, 

धंदा. शेती  
रा.जउलखेड खदुष 
ता आकोट सज 

अकोलामो.नं.97
63337927 

अज्ञात एकुण 4,999  रू 
एक काळ्या रंगाचाAsus क चा 

मोबाईल त्यामध्ये ससम वोडाफोन न 
7261996832 Jio Sim No. 

7499177439 सक. 4999/- रु.  
असा एकुण 4999/-Rsचा माल 

सनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील सफयादी मजकूर 
हे वरील नमदु ट्रेन ने अकोला ते परळी  असा प्रवास  
करणे करीता  रे.स्टे अकोला प्लॉटफामष 6 वर वरील 
नमदु ट्रेन मध्ये चढत असातंना सफयादी   वरील नमदु 
वणषनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
मदु्दाम व लबाडीने चोरून नेला 
सफयासद नामे शंकर मोती परुी  यांनी  पो स्टे ला येवनु  
लेखी सफयासद सदले वरुन   

NK/ 
76 

खान 



 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekg 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

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 

1 & & & & & & & & & 

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 

1 o/kkZ 52/2019 js-LVs-

cYykj”kk PF 

NO 03 oj 

13.07.19 ps 
23-35 ok iqohZ 

15-07-2019 

ps 14-30 ok 

On Duty 

DYSS  js-LVs- 
cYykj”kk  jfoaUæ 

u;uokj 

,l-fOg- 

lqczeU;e 

fdLuu o; 62 

o’kZ /kank etqjh 

jk- iqyqV rk- 

iqMqlyqj ft- 

f=”kqy dsjyk 

v”kk Ádkjs vkgs dh] ;krhy [kcj ns.kkj On Duty DYSS  js-LVs- 
cYykj”kk  jfoaUæ u;uokj ;kauh ys[kh eseks Onkjs dGfoys dh] ,d 

vuksG[kh Áok”kh Vªsu ua- 12296  ps dksp ua- ch@2 cFkZ ua- 06 o:u 

Áokl djhr vlrkauk R;kauk “okl ?ks.;kl =kl vlY;kus vVsUM djkos 

R;ko:u js-iks-pkSdh cYyhj”kk iksyhl deZpkjh ;kauh lnj Vªsu vVsUM 

d:u o jsYos MkW ;kauh R;kyk psd d:u e;r ?kks’khr dsys- 

ASI 

133 
Mkcsjko 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k 217@19 dye307]504 506]34 Hkknafo fn-12@07@019 ps 22-41ok- 

 

1- iadt nsojko esJke o; 29 o"kZ /kank & etqjh jkg- fHkeuxj mes’k Mksaxjs ;kaps ?kjktoG xksafn;k 2- 

xksYMh mQZ vfuy flaxkGs o; 20 o"kZ /kank & etqjh jkg- lqanjuxj ckS/n fogkjktoG xksafn;k rk-ft- 

xksafn;k 

2 ukxiwj xq-j-ua- 129@19 dye 328]379 34 Hkknfo fn- 9@07@19 ps 13%04 ok 

ihlhvkj fn- 15-07-19 

ikosrks 

lksuh jkevfHkyk’k “kqDyk 23] jk- jkepj.k] iksLV- jktkjke] ?kkusiqj] xksaMk m- iz- 

xq-j-ua- 129@19 dye 328]379 34 Hkknfo fn- 9@07@19 ps 13%04 ok 

ihlhvkj fn- 15-07-19 

ikosrks 

dUgS;kyky lqdb ;kno 24] jk- jkepj.k] iksLV- jktkjke] ?kkusiqj] xksaMk m- iz- 

xq-j-ua- 1114@19 dye]379 Hkknfo fn- 15@07@19 ps 17-46 

ok 

सोन ुरोशनलाल अहीरवार वय 23 वषष रा. खीरका मोहल्ला,वाडष नं 23 संत रसवदास मंदीर च्या मागे 
सिंदवाडा.  

  xq-j-ua- 1075@19 dye 379  Hkknfo fn- 15@07@19 ps 21%26 

ok 

“ks[k “kfdy “ks[k c”khj] o; 60] jkg- tcyiqj 

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 

& & & & & & & & & 


