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1 ukxiqj 

1269/19 U/S 

379 IPC 
xqUgkizdkj 

cWx  pksjh 

 

टे्रन नं GT 

एक्स.चे 
मागील 
जनरल 

डब्यात PF 

No. 01 वर 
रेस्टे नागपुर 

16/08/19  
12.30 वा. 

16/08/19 

22:49 वा. 

जसननद के 
हमजा के 

वय25वषष, रा. 
कुरकन्न हाउस 
बडा मन्नपुरम 
हडातनतुकरा 
पल्लकड 

मो.नं.8714150

223 
 

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

,dq.k 14500/- 
एक ट्रव्हल बँग लाल काळ्या 

रंगाचा त्यात तीन पँन्ट,चार T 

शटष, दोन बरमुडे, दोन कबंल, 

एक सँमसंग कंप.चा टँबलेट 

ओटा नकं.14000/- रु.,एक 

पेन ड्राईव्ह 8 GB  नकं500/-

रु., एक पासपोटष 

नं.P4085555, 

नद.20/09/2016 चा असा 

एकुण 14500/- रु.चा माल 

 

?? ???? ????  यातील नियाषदी हे रे स्टे चनै्नई ते इटारसी  
असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्याण रे स्टे  रेस्टे नागपुर येथे नपण्याचे 
पाणी घेण्याकरीता खाली उतरले असता 
कुणीतरी अज्ञात चोरट्याने नियाषदी यांचा  
गरै हजरीचा िायदा घेवुन वरील वणषनाची 
बँग आतील सामानासह चोरुन नेले वरुन  
अशा नियाषदी यांनी नियाषद नदले वरुन 

सबब अप.कलम 379 भादवी प्रमाणे 
दाखल   

llQQkkSS  

663366  

yykkss[[kk aaMMss  

2 -cMusjk a-

551@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  pksjh 

 

ट्रने नं 51285 
भुसावऴ नागपुर 

ऩॉवैजय, येल्ले 
स्टेळन च ॊदयु 

दयम्म न  ..  

12/08/19 

02/00 ल  त े

5.30 ल . 
दयम्म न 

 
 
 
 
  

16 /08/19 

16.20 ल   
शंकर डोमाजी इंगोल,े  

वय – 53 वष,े पलााँट 

नं- 94, संरस्वती 

नगर भ नेल ड  रयग 

योड 

नागपूर मो नं - 

7387743835 

  

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

,dq.k 8999/- 
एक honorमााँडल नं- 9N कंपनीचा 

मोबाईल, त्यात Idea ससम नं- 

9763229973 IMEI नं- 

869484038333759सक 8,999/- 

रू. चा. मोबाईल, 

  

निरंक वरील ता वऴेी व सिकाणी  म तीर फपम ादी शे  टे्रन 

नॊ 51285 बुव लऴ न गऩुय ऩॉवैजय ने ये स्टे 

ळेंग ल  त े अजनी अव  प्रल व करयत अवत ॊन   
प्रल व दयम्म न    तम ॊच्म  झोऩेच  प मद  घेलुन 

कोणीतयी  अस त चोयटम न े तम ॊच  एक 

honorमााँडल नं- 9N कंपनीचा मोबाईल, त्यात 

Idea ससम नं- 9763229973 IMEI नं- 

869484038333759सक 8,999/- रू. चा.मोबाईल 
रेल्व े स्टशेन चांदुर दरम्यान चोरुन नलेा अश्या 

सियााद वरुन कलम 379 भादवी   

WNK/ 

1018 
डाहाके 

3 cMusjk 

552@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  pksjh 

 

ट्रने नं -11201  

L.T.T अजनी 

एक्स. च ेकोच 

नं- एस/4 बथा 

नं-9 मधुन  येल्ल े

स्टेळन फडनेय  
मेण्म ऩूली  

13/08/19 

0 5.10 ल .   
16 /08/19 

17.08 ल .  
Dq.kky 

लक्ष्मणससह परदसेी  

लम – 30 वषे,  राह – 

सशवम रेशीडन्सी, 

पलााँट नं- 11, पलाँट 

नं- 302, सवश्वभारती 

कलनी, गोरखडेा, 

औरगाबाद,  मो नं - 

9869415992  

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

,dq.k 12000/- 
एक SUMSUNG  कंपनीचा काऴ्या 

रंगाचा टाँबलटे मोबाईल,  IMEI नं- 

359475072227870, 

359576072227975सक-12,000/- 

रू. चा. माल. 

 

निरंक 
अशा प्रकारे आह े की वरील ता वऴेी व सिकाणी  

म तीर फपम ादी शे टे्रन नॊ -11201  L.T.T अजनी 

एक्स. च ेकोच नं- एस/4 बथा नं-9 मधुन रे स्ट े
औरगाबाद त े वधाा असा प्रवास कररत असतांना  

प्रल व दयम्म न येल्ल े स्टेळन फडनेय  मेण्म ऩूली,   
त्यांच्या झोपचेा िायदा घवुेन कोणीतरी  अस त 

चोयटम न े तम ॊच  एक SUMSUNG  कंपनीचा 

काऴ्या रंगाचा टाँबलटे मोबाईल,  . चोरुन नलेा 

अश्या सियााद वरुन कलम 379 भादवी प्रमाण ेगनु्हा 
दाखल   

HHCC//996644  
????????     
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4 cMusjk 
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xqUgkizdkj 
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टे्रन नॊ 12106 
UP वलदबा   
एक्व चे 

भ गीर जनयर 
फोगीभध्मे येल्ल े

स्टेळन 
च ॊदयुयेल्ले मेण्म  

ऩुली 

16/08/19 
19.30ल  

16/08/19   
21.54 ल  

मळ य भद व क ऱे 
लम 19  लऴा, धॊद  
शळषण, य . ब्रम्शे 

त . भुतीज ऩुय जज. 
अकोर  भो नॊ. 
8788637346, 
8888166788 

अस त ,dq.k 32999/- 
एक One Plus कॊ . च  तम त 

शवभ न. Jio 9511734304, ल 
IMEI no 869430042797430 
,869430042797422 फकॊ भत 

32999/- रु. च  भ र 
 

ननयॊक म तीर फपम ादी नभुद कोच भधुन येल्ल े
स्टेळन   न गऩुय ते अकोर   अव  प्रल व 
भ गीर जनयर कोच भधुन कयीत अवत ॊन  
प्रल व दयम्म न   येल्ले स्टेळन  च ॊदयुयेल्ल े 
मेण्म  ऩुली 19.30 ल  वुभ य व   कोणीतयी  
अस त चोयटम न े गदीच  प मद  घेलुन  
फपम ादी म ॊच  एक  भोफ ईर ,  भुदद भ 
रफ डीने कऩट न े चोरून नेर  फ फत ददरे 
प्र प्त फपम ादलरून भ  प्रब यी अधधक यी वो 
म ॊचे आदेळ न्लमे गुन्श  द खर  

NK 
983 
वुयल ड े

5 . vdksyk 

710/19 

क.379/ 
भादवि. 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  pksjh 

 

टे्रन अप हावडा 
म ुंबई मेलएक्सच े
समोरील जनरल 

डब्यात न रे.स्टे 
म तीजाप र येथून 

गाडी स टताच. 
 

16/08/19 

19.00 वा. 

16/08/19 

19.57 वा. 

मोननका फ लचुंद 

पातालबुंशीवय-

24वषष,धुंदा- 

MSCB नोकरी,ज नी 
वस्ती परदेशी प रा 

म तीजाप रनज.अकोलामो 

नुं.9766157606 

अज्ञात ,dq.k 14000/- 

एक Red mi note 5 PRO 

कुं .चा  मोबाईलत्याचा IMEI 

NO863731040952687, 

863731040952695 .Airtel 

9766725970,JiO नसम नुं 

7839033672त्यात नकुं मत 

14,000/-रू,असा एक ण 

14,000/-रू,चा माल 

निरंक यातील नफयाषदी मजक र टे्रन अप हावडा म ुंबई मेलएक्सच े

समोरील जनरल डब्यात न रे.स्टे.म तीजाप र ते अकोला 
असा  प्रवास   करणे करीता   सदर टे्रन मध्ये बसले 
असताुंना गदीचा फायदा घेव न  कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने नफयाषदी याुंचा  मोबाईल रे.स्टे.म तीजाप र येथ न 

म द्दाम व लबाडीन ेचोरून नेला. असी नदले नफयाषद वरून 

मा.PSO सो याुंच्या आदेशान े  कलम 379  

IPCप्रमाण े ग न्हा दाखल करून प ढील तपास कामी 

रे.पो.चौकी म तीजाप र येथे पाठनवण्यात येत आह ेनफयाषदी 

नाम ेमोननका फ लचुंद पातालबुंशी याुंनी पो.स्टे.ला येवनू 
नदले तक्रारी वरून  ग न्हा दाखल  
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1 अकोला मगग नं.35/19 
कलम 174 

Crpc 

रे.स्टे.अकोला 
KM.584/37 
गेट नं.38 जवळ 

अकोला 

16/08/19  
06.15 
वा.पवुी 

 

16/07/19  
चे12.12 वा. 

ON Duty 
DYSSरे.स्टे.अको
ला  तरे्फ ववजय 
श्रावण गवई वय 

53 वषग धंदा. 
पाईंन्टसमनॅ रा. 

मोठी उमरी लोखंडे 
लेआऊट अकोला 

मो.नं 
7798498677. 

 

संजय प्रल्हादराव 
भागवत वय 

55वषे,रा.पवन नगरी 
खरीप रोड अकोला. 

अशा प्रकारे आहे की  वद.18/08/19 रोजी ON Deuty DYSS 
अकोला तरे्फ पा ाँईंन्टसम ाँन ववजय श्रावण गवई वय 53 वषग धंदा. 
पाईंन्टसमनॅ रा. मोठी उमरी लोखंडे लेआऊट अकोला मो.नं 
7798498677.यांनी एक लेखी मेमो आननु हजर केला वक अप 
गाडी BTW BTPN के लोको पायलट व्दारा 06.15बजे वाकी टाकी 
पर उप.स्टे.प्रबंधक (वभतरी)श्री आर.एन.वमना को सचुीत वकया वक 
एक अज्ञात व्यक्ती ने उनकी गाडी के सामने कुदकर आत्महत्या वक 
है घटनास्थळ KM.584सेक्शन यावलखेड अकोला अपरोड 
लोकोपायलट श्री के.पी. चौधरी मखु्यालय भुसावळ वरुन नमदु मगग 
ची पतुगता कामी HC 1024  मगग पहारा कामी PC 354  यांना 
घटनास्ळी रवाना केले. 
आाँन डु्यटी DYSS अकोला तरे्फ ववजय श्रावण गवई वय 53 वषग 
धंदा. पाईंन्टसमनॅ रा. मोठी उमरी लोखंडे लेआऊट अकोला मो.नं 
7798498677 यांनी एक लेखी मेमो आणनू हजर केल्यानेमा.PSO 
सो. यांच्या आदेशाने मगग दाखल केला  

HC 1024 

v-dz- 
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vkjksihps uko 

1 ukxiwj अप क्र 830/19 कलम 379,34 भा द नव नद. 14/08/19 चे 11:35 वा.  

 

11))  ubZe “kkg fcLehYyk “kkg  , वय 28    

22))  vknhe “kkg gk:u “kkg o; 28    

  2 o/kkZ अप क्र 114/19 कलम 379,34 भा द नव नद. 16/08/19 चे 21.16 वा.  
 

lqjt mQZ psyk enu rsG.ks o; 19 o"kZ jk uqt[ksMk iqyxko 

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 

& & & & & & & & & 


