
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  16@06@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 

1 brokjh 

108@19 

dye 

353]332]50

4]506]34 

Hkknfo 

ljdkjh  

dkekr 

vMFkMk 

jsLVs ewy 

LVs’ku ekLVj 

vkWfQl 

15-06-19 

23-10 rs 

00-10 ok 

ikosrks 

16-06-19 

19-41 ok- 
euu dqekj 

ukxsUnza o; 29 

o"kZ] /kank& 

LVs’ku ekLVj 

jkg-xzke 

csjkxhHkweh] 

iksLV csyksj] 

Fkkuk- ikukiwj 

ft-lkju fcgkj 

 x.ks’k jfoUnza 

vkxcRruokj] o; 

28 o"kZ] jk-rkMkyk 

jksMewy rk-eqy ft-

panziwj 

2½ tsBkuan jes’k 

eqypankuh]o; 20 

o"kZ]jk- okMZ dz-11  

vkaunuxj >wysyky 

eanhj P;k ekxs ft-

panziwj vVd fn-

16]06]19 ps 

20]02 ok 

निरंक निरंक 
ojhy rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  M;wVh oj 

vlrkauk ;krhy vVd nksUgh vkjksih ljdkjh dkekr 

vMFkMk fuekZu d:u o ekjgku d:u ftos 

ekj.;kph /kedh fnyh ckcr fQ;kZnh ;kauh vkt 

jksth iksLVsyk ;sowu fQ;kZn fnys o:u ueqn izek.ks 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk-lnj xqUg;kpk rikl 

iksmifu Jh frokjh ;kauk ns.;kr vkkyk- 

iksmifu  

Jh frokjh 

2 ukxiqj 

919/19   
कलम 379 

IPC, 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रनेनं.11204 
जयपुर 
नागपुर 
एक्सच े

कोचनं.s/7,

बथथ न.ं67 
वरुन  रेस्ट े

नागपुर pfno 

8 

 

15.06.19 
18.30वा 

16-06-19 
08.17 वा 

शखे शाहरुख 
शखे वाहाब 

वय 21 वषथ रा. 
यशोदरा नगर 

nit क्वाटथर 

62/7 नागपुर 

मोनं.721812

2785 
 

vKkr एकुन 13]000 रू 
एक वववो क.काळ्या 
रंगाचा चा मोबाईल 

त्यात आयडीया वसम 

7218122785, 
9370356690, imei 

no. 
8685580490135, 

868558049013509 
वक.13000रु  चा माल 

- 

 

निरंक 
यातील वियाथदी मजकुर हे  नमुद ट्रनेन े अजमरे त े

नागपुर असा प्रवास करीत आले. रेस्ट ेनागपुर यथेे गाडी 
आल्यानंतर गाडीतनु उतरत असताना वियाथदी यांच े
पॅन्टचे वखश्यातील वरील नमुद वणथनाचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े गदीचा व नजरचुकीचा 
िायदा घवुेन चोरुन नलेा वरुन लखेी ररपोटथ वदल्यान े

नमुद गुन्हा दाखल.  

िीयाथदी स्वत: रे.पो.स्ट.े ला यवूेन चोरीची वियाथद 
वदलवेरून 

पोहवा 64 
घ्यारे 

3 ukxiqj 

920/19   
कलम 379 

IPC,  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रनेनं.11039 
महाराष्ट्ट्र  
एक्सच े

कोचनं.s/5,
मध्य ेचढत 
असतांना रे 
स्ट ेनागपुर 

 

16.06.19 
वेळ नमुद 

नाही   . 
 

16.06.19 
19.32 वा     

. 
 

– परवेज खान 

वय 29 वषथ, 
धंदा प्रायवेट 

जााँब, रा. वज. 

बालाघाट तह. 
लालबराथ ग्राम 

अमोली वाडथ न.ं 

9 छोटी मवस्जद 
च्या जवळ 

शोख 
सब्जीवाल ेमो 

न.ं95891301

39 

vKkr एकुन 20]000 रू 
एक Oppo S9 pro  

मोबाईल Airtel न ं 

8085338210, Jio 
sim no 

7987796924 IMEI 
no नमुद नाही  

वक.20000रु  चा माल 
 

निरंक 
यातील वियाथदी मजकुर हे  नमुद ट्रनेन े नागपुर त े

गोंवदया जाण्याकररता आल े असता   कोचनं.s/5,मध्य े
चढत असतांना रे स्ट े नागपुर  यथेे  नमुद वणथनाचा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े गदीचा िायदा 
घवुेन चोरुन नलेा वरुन लखेी ररपोटथ वदल्यान े नमुद 
गुन्हा दाखल  
 

 

पोहवा 64 
घ्यारे 



4 o/kkZ 

475@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

xkMh ua 

12140  

lsokxkze 

,Dlps osGh 

IyWVQkeZ ua-2 

oj js-LVs-o/kkZ 

15-06-19 

22-00 ok  

16-06-19 

00-05 ok 

izToy fd”kksj 

jko nkHkkMs o; 

22 o’ksZ jk- 

iatkc dkWyuh 

guweku eanhj 

toG =heqrhZ 

uxj mejh  es/ks 

o/kkZ eks-

7558442762 

vKkr एकुन 14]800 रू 
,d dkG;k jaxkpk ,e 

vk; ekW- ua- ,&1 da- 

pkk eksckby R;kr 

,vjVsy  fle 

7744932115- 

vk;,ebvk; ua-

866409034273504 

dh- 14800 : 

निरंक 
Ukeqn osGh o fBdk.kh ;krhy fQ etdqj gs ueqn Vsu 

e/;s vkiY;k ukrsokbdkauk cloh.;kdjhrk vkys 

vlrk dks.khrjh vKkr pksjV;kus izoklh yksdkaP;k 

xnhZpk Qk;nk ?ksowu R;akpk ojhy o.kZukpk eksckbZy 

pks:u usyk lcc vi- dye 379 Hkknoh izek.ks 

nk[ky 

iks gok 

192 

?kskMdj 

5 अकोला 
535/19 
कलम 
379 
भादवी  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नं. 

18422  
अजमेर पुरी 

एक्स चे 

मागील 

जनरल कोच 

मधुन रे.स्टे 

कुरूम जवळ 

08/06/19 
18.00 ते 

18.30 वा 

16/06/19 
00.06 वा. 

संजय शंकरराव 

राठोड रा. 

सावंगी मु.पो. 

वधाा मो.नं. 

992109020
0 

अज्ञात एकुन 8]500 रू 
एक MI Note 1S कं. 

मोबाईल त्यात IDEA 

ससम नं. 

9921090200 त्याचा 

IMEI NO. माहीत 

नाही. 

सकं. 8500/- रु असा 

एकून 8500/- रू चा 
माल 

निरंक नमदू ता. वेळ व सठकाणी यातील फीयाादी मजकूर हे वरील 

नमुद टे्रन ने नमुद कोच मधनू रे.स्टे अकोला ते वधाा असा 

प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. कुरुळ 

जवळ सफयाादी यांचा नमुद वणानाचा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने सफयाादी यांच्या  गदीचा फायदा घेवनू 

मदू्दाम लबाडीने चोरून नेले 

रे.पो.स्टे बडनेरा येथील जावक क्र 1551/19 चे सद. 

10/06/19 अनेन्व रे.पो.स्टे. अकोला येथील आ.क्र. 

330/19 सदं.14/06/19 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र 

टपालाने प्राप्त झाल्याने नंबरी गुन्हा दाखल  

पो हवा 
240 

वाघाडे 

6 अकोला 
536/19 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

Vªkyh cWx 

pksjh   

रे.स्टे.अकोला 
येथील महीला 
प्रसतक्षालयातू

न 

16/06/19  
02.30 ते 

04.00वा. 

दरम्यान. 

16/06/19  
07.24  वा. 

सुसनता 
ताराससंग 

चव्हाण वय- 

22 वषा धंदा 

मजरूी  रा. फूल 

उमरी ता. 

सज.वासशम 

मो.नं.83901

26494 

अज्ञात एकुन 22]400 रू 
एक ब्ल ूरंगाची नसवन 

ट्रॉली बँग सकंमत 

900/- रू,  त्यामध्ये 1) 

रोख 50002), 2) एक 

गोल्डन रंगाचा vio कं. 

मोबाईल. त्यात IDEA 

ससम नं माहीती नाही. 

सकंमत 12,000/- रू, 

3)नसवन कपडे 6 जोड 

सकंमत 4500/- रू,  

असा एकून 22400/- 

रु चा माल 

निरंक 
अशा प्रकारे आहे सक यासतल फीयाासद मजकुर हे नमदू 

ता.वेळी व सठकाणी सफयाादी मजकुर हे कल्यान ते अकोला 

असा प्रवास करून  रे.स्टे.अकोला येथील महीला 
प्रसतक्षालयात झोपल्या असता त्याच्या झोपेचा फायदा घेवनू 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  

 सफयाादी त्यांची वरील नमुद वणानाची ट्रॉली बँग आतील 

रोख रक्कम व सामानासह मुद्दाम लबाडीने चोरून नेला  

सफयाादी नी पो.स्टे.ला येऊन तोंडी  सफयााद सदली  

पो हवा 
240 

वाघाडे 

7 अकोला 
537/19 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh   

रे.स्टे.अकोला 
येथील बसूकंग 

ऑसफस मधनू 

16/06/19  
वेळ नमदू 

नाही 

16/06/19  
07.52  वा 

बाळू शामराव 

सशंदे वय- 34 

वषा धंदा मजरूी  

रा. अंबासन ता. 

सटाना सज. 

नासशक 

मो.नं.70575

5077 

अज्ञात एकुन 9]200 रू 
एक काळ्या रंगाचा 

सँमसंग कं. मोबाईल 

मॉडल नं A10  त्यात 

सजओ ससम नं 

9022718342 , 
703841999  सकंमत 

9,200/- रू,  असा 

एकून 9200/- रु  

निरंक 
अशा प्रकारे आहे सक यासतल फीयाासद मजकुर हे नमदू 

ता.वेळी व सठकाणी सफयाादी मजकुर हे  रे.स्टे.अकोला 
बसूकंग ऑसफस मध्ये झोपले असता त्याच्या झोपेचा फायदा 
घेवनू कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  सफयाादी त्यांची वरील 

नमुद वणानाचा त्यांच्या पँन्टच्या सखश्यातनू  मुद्दाम 

लबाडीने चोरून नेला 

सफयाादी नी पो.स्टे.ला येऊन तोंडी  सफयााद सदली 

पो हवा 
240 

वाघाडे 



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

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghr 

 

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 ukxiqj मगथ क्र 

58/19 u/s 

174 Crpc  

रेस्ट े  

nagpurरामझुला 
पुलाखाली 

16/06/19  

03.30  वा 
 

16/06/19  

05.00  वा 

आाँन डयटुी   

DYSS श्री सतीश 

म .रे.नागपुर 
 

एक अनोळखी 

पुरुष वय अं 35 

to 40 वषथ 
 

अशा प्रकारे आहे की आाँन डयटुी   DYSS श्री सतीश म .रे.नागपुर यांनी एक 

लखेी ममेो आणुन  वदला वक ,एक अनोऴखी व्यक्ती वय 35 to 40 वषथ रामझुला 

पुलाखाली उवचत  अवस्थते आहे त्यास डॉ.रेल्व ेसो यांनी चके करुन मतृ घोषीत  

केल.ेअशा ममेो वरुन  पो स्ट ेला मगथ क्र. 58/19 U/S 174 Crpc प्रमाण ेदाखल 

करुन  मयताचा घटनास्थळ व इंन्कव्वसे्ट पंचनामा कारवाई करन े   कामी HC 

59 वासवनक  यांना रवाना करण्यात आल े 
 
 
 
 
 
 
 
 

HC 59 
वासवनक 

2 अकोला 28/19 कलम 

174 भादवी 
रे.स्टे.वासशम 

सक.सम.नं.820/8-9 
. 15/06/19   

21.20 वा.पुवी 
.16/06/19 

18.09 वा. 
ON Deuty 

DYSS  
रे.स्टे.वासशम 

लक्ष्मन आसरण 

थोरात वय- 

अंदाजे 40वषा 

रा.खामगांव 

सजना जवळ 

वासशम 

अशा प्रकारे आहे की  ON Deuty DYSS वासशम यांनी लेखी मेमो सदला सक 

वरील तारीख वेळी व सठकाणी यातील नमुद मयत याने टे्रन 12440श्री गंगा नगर 

नांदेड समोर आत्महत्या केली आहे. अशा मेमो वरुन पंचनामा कारवाई करीता HC 

941 व NK 930यांना पंचनामा कारवाई करीता घटनास्थळी रवाना करण्यात 

आले त्यांनी झाले तपासाचे कागदपञ आनुन हजर केले असुन  मगा 

क्र.28/19दाखल  

HC 941 

पवार 

3 xksfn;k 49@19 

dye 

174 

lhvkjihlh  

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFks 

t[eh >kys 

vlrkvkS"k/kksipk

jk njE;ku 

dsVh,l nok[kkuk 

xksafn;k ;sFks 

e;r >kyk 

16@06@19 

02-10 oktrk 

iqohZ 

16@06@19 

02-37 

oktrk 

vkWu M;qVh oSn;dh; 

vf/kdkjh lkks- 

dsVh,l nok[kkuk 

xksafn;k rQsZ 

iksgok@679 

mRre Hkrkus] 

iksLVs xksafn;k 'kgj 

Mksax: /kqosZ o; 

35 jkg- txyk 

cgksjh;k ft- 

ckyk?kkV 

v'kk izdkjs dh] ;krhy e;r ble gk fn- 16@06@19 jksth 

jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFks t[eh >kys vlrk vkS"k/kksipkjk njE;ku 

dsVh,l nok[kkuk xksafn;k ;sFks e;r >kyk ckcr vkWu M;qVh oSn;dh; 

vf/kdkjh lkks- dsVh,l nok[kkuk xksafn;k rQsZ iksgok@679 mRre 

Hkrkus] iksLVs xksafn;k 'kgj ;kauh izek.ki= lknj dsY;ko:u ueqn 

izek.ks exZ nk[ky dj.;kr vkyk vkgs-  

Ikksgok 

822 

dksMsdj 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 Xkksafn;k 156@2019 dye 317 Hkknafo vVd fn- 16@06@2019 ps 11%09 ok Ekghyk vkjksih ukes& eatqyrk gjhpan /kqosZ o; 20 o"kZ jkg- cjVksyk pkSdh ikFkjh Fkkuk 

eykt[kaM ft- ckyk?kkV 

02 jsiksLVs brokjh vidz-108@19mdye 

353]332]504]506]34 Hkknfo 

fn-16@06@19 ps 20-02 ok- 1½ x.k s’k jfoUnza vkxcRruokj] o; 28 o"kZ] jk-rkMkyk jksMewy rk-eqy ft-panziwj 

2½ tsBkuan jes’k eqypankuh]o; 20 o"kZ]jk- okMZ dz-11  vkaunuxj >wysyky eanhj P;k 

ekxs ft-panziwj 

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 

         


