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

220@19  

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

efuilZ pksjh 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k 

IyVQkeZ u-

03 oj 

 

15-07-19 

23%05 ok 

16-07-19 

08%17 ok 

Jh- xksiky 

xksikyizlkn 

nekgs o; 

30 o"kZ 

/kank& etqjh 

jkg- okMZ u-

30 “kkjnk                               

eafnj toG 

ljs[kk 

ckyk?kkV ft-

ckyk?kkV 

 ¼e-iz- ½ 

 

efu’k mQZ 

xqPpq eUuq 

dqyfni o; 

21 o’kZ jk- 

nl[kksyh 

ctkt 

okMZ ?kkV 

jksM xksafn;k 

ft-xkasfn;k 

vVd rk o 

osG %& 

fnukad 

16@07@19 

13%24 oktrk 

 

एकुण 4,000  रू 
,d dkG;k jaxkph 

efu ilZ R;ke/;s 

500@:- njkps 8 

uksVk &4000@:  

iWudkMZ vlk 

,dq.k&4000@: 

eky 

 

ueqn 

izek.ks  

ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn xkMhus jsYos LVs’ku xksafn;k rs ckyk?kkV 

tk.ks dfjrk jsYos LVs’ku xksafn;k IYkWVQkeZ 

u03 oj ;soqu jk=h xkfM ulY;kus >ksiys 

vlrk R;kps Qk;nk ?ksoqu iWUVP;k f[k’kkrqu 

ojhy o.kZukpk dks.kh rjh vKkr pksjV;kus  

ueqn efu ilZ vkrhy ekyklg  eqnnke 

yckMhus pksjys R;ko:u fQ;kZnhps fjiksVZ 

o:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk vlqu lnj xqUg;krhy vVd vkjksihl 

js-iks-LVs xksafn;k ;sFkhy M;qVhojhy iksyhl 

deZpkjh o vkj-ih-,Q- deZ ;kauh ojhy 

ueqn vkjksihl idMys o R;kl fopkjiql 

djrk dkgh lek/kku dkjd mRrj nsr 

ulY;kus R;kl iksLVsyk vk.kqu R;kph  >Mrh 

?ksryh vlrk R;kps toG ueqn o.kZukpk 

eky eky ehGqu vkY;kus rlsp iks-LVs pk 

fjdkMZ riklys vlrk jsiksLVs xksafn;k ;sFkhy 

xq-j-u- 220@19dye 379 Hkk-n-fo-izek.ks  

xqUgk nk[ky   
 

iksgok 

569 

eMkoh 

 

02 xksafn;k 

221@19  

dye 

379]34 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

Vªsu ua 

12833 

vgenkckn 

,Dl ps 

leksjhy 

tujy cksxh 

e/kqu jsYos 

LVs- xksafn;k 

;s.ks iqohZ 

 

15-07-19 

20%00 ok 

16-07-19 

10%50 ok 

Jh- 

foosdkuan 

ckykth eksjs 

o; 21 o"kZ] 

/kank 

etqjh]jk- 

gklrxat rk 

vkSlk 

ft]ykrqj 

 

fo/khla?kf"krZ 

ckydkps uko 

o irk   1- 

vftr larks’k 

cSjkxh  o; 

16  o"kZ jk-

jkeuxj cSjkxh 

eksgYyk 

jk;iqj ¼N-x½ 

2- eksuq oYn 

jktq flUgk 

o; 17 o"ksZ 

jk-jkeuxj 

f“krykijk ft 

jk;iqj ¼N-x½ 

fMVsu 

dsY;kph rk 

o osG %& 

fnukad 

16@07@019 

16%25 oktrk 

एकुण 8,700  रू 
,d eksckbZy VIVO  

daiuhpk Mcy flepk 

eksckbZy xksYMu jaxkpk 

T;kr ftoks daiuhpk 

fle-8766818319] 

,;jVsy daiuhpk fle 

ua- 9890093436 

vk;,ebvk; ua- 

866614031009211] 
866614031009203 

fdear 8]700 

:Ik;kpk eky 

 

,d 

eksckbZy 

VIVO  

daiuhpk 

eksckbZy 

fdear 

8]700 : 

eky 

xqUg;k 

O;rhjhDr  

1- nksu 

eksckbZy 

ek;dzkseWDl 

da-pk fdiWM  

eksckby 

fdaer 

4]000 :- 

vlk 

,dq.k 

12]700 

:- pk 

eky- 

v’kk izdkjs vkgs dh] v’kk izdkjs vkgs dh] 

fn- 15-07-19 jksth ;krhy fQ;kZnh gs Vªsu 

ua 12833 vgenkckn ,Dl ps leksjhy 

tujy cksxh e/kqu jsYos LVs- ukxiqj rs nqxZ 

vlk izokl djr vlrkuk jsYos LVs”ku 

xksafn;k ;s.ks iqohZ izoklh yksdkaP;k xfnZP;k 

Qk;nk ?ksoqu iWUVP;k f[k’kkrwu ueqn o.kZukpk 

eksckbZy pks:u usys vlrk lnj xqUg;krhy 

fo/khla?kf"kZr ckykdkauk js-iks-LVs xksafn;k ;sFkhy 

M;qVhojhy iksyhl deZpkjh o vkj-ih-,Q- 

ps VkWDl fVeps deZ ;kauh IyWVQkeZ oj xLr 

njE;ku la’k;hr fjR;k Qhjr vlrkauk 

idMys o R;kl fopkjiql djrk dkgh 

lek/kku dkjd mRrj nsr ulY;kus R;kauk 

iksLVsyk vk.kqu R;kph  >Mrh ?ksryh vlrk 

R;kps toG ueqn o.kZukpk eksckbZy o 

xqUg;kO;frjhDr nksu eksckbZy feGqu vkY;kus 

rlsp iks-LVs pk fjdkMZ riklys vlrk jsiksLVs 

xksafn;k ;sFkhy xq-j-u- 221@19 dye 379 

34 Hkk-n-fo- izek.ks nk[ky dj.;kr vkys 

vkgs- 

 

eiksgok 

1002 

esgj 

 



03 brokjh 

129@19 

dye 

379 Hkknafo  

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

Vªsu f’kukFk 

,Dl ps 

tujy 

MC;kr js-LVs- 

brokjh  ;sFks 

16-07-19 

05-10 ok 

16-07-19  

12-25 ok 

fodkl firk 

lqjsUnz ’kekZ 

o; 21 o"kZ 

jk- flrkjke 

MMksfy;k 

okyhxkyk 

jkeuxj 

cqjsuk e-iz 

vKkr एकुण 6,499 रू 
,d eksckbZy 

iWukWlksfud da ekW ua- 

Eluga plusee x 

vk;fM;kps fle 

8269029727 

vk;,ebvk; ua 

35724908018553

3@541 fsd 6499 

: pk eky 

fujad ueqn rk osGh o fBdkuh ;krhy fQ;kZnh 

js-LVs- nqxZ rs brokjh vlk izokl djhr 

vlrkuk izoklk njE;ku js-LVs  brokjh ;sFks 

dkas.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps 

ojhy ueqn o.kZukpk eksckby pkftZx oj 

ykoysyk 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 129@19 dye 379 

Hkknfo izek.ks xqUgk nk[ky dsyk vkgs- 

iksgok 

399 

ukxjs  

04 brokjh 

131@19 

dye 

379 Hkknafo  

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

js-LVs- brokjh  

mRrj cqfdax 

dkamVj 

14-07-19  

osG ueqn 

ukgh 

16-07-19 

 18-38 ok 

;ksxs’k dqekj 

jgkxaMkys 

/kank yscj 

dksVZ tt jk- 

ukansM 

vKkr एकुण 14,000  रू 
,d eksckbZy jsMeh 

uksV R;kr 

940544188 dz 

fle fsd 14000 : 

pk eky 

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

LVs- brokjh mRrj cqfdax dkamVj frfdV 

dk<wu ckgsj fu?kkys vlrk  R;kpk oj 

ueqn o.kZukpk eksckbZy dkas.khrjh vKkr 

pksjV;kus eqn~nke yckMhus o diVkus pks:u 

usY;kus fQ;kZnh ;kauh js-iks-LVs- yk ;sowu 

ys[kh fQ;kZn fnys o:u vi dz 131@19 

dye 379 Hkknfo izek.ks xqUgk nk[ky 

dsyk vkgs- 

iksgok 

362 

baxGs 

05 o/kkZ 

563@19 

dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन सेवाग्राम  
एक्स के मागील 

जनरल कोच 
मध्ये चढतेवेळी 
रे स्टे वधा PF                                                     
NO  2 वर 

 

15/07/19  
22.30 वा. 
दरम्यान - 

16/07/19 
13.32 वा. 

 

प्रणणत शंकरराव 
बेंडे ,वय-20 
वषष, राह- राम 

नगर हहगणघाट 
णज वधा मो.नं. 
7507642101 

अज्ञात एकुण 13,999  रू 
एक  HOnor कं चा मोबाईल 

काळे रंगाचा मा ाँ नं 9N , 
Vodafone sim no 

7774887102, IMEI no 
869484031195452हक 

13999/- रू असा                                        
एकूण 13999/- रू चा माल 

 
 

fujad नमदू ता वेळी व णठकाणी यातील णियादी मजकुर हे 
मुंबई येथे जाणे कणरता हहगणघाट ते मुंबई असे 
प्रवासाचे रेल्वे णतकीट घेवनू प ाँसेंजर गाडीने रे स्टे वधा 
येथे येवनू PF NO 2 वर उभी असलेली सेवाग्राम 
एक्स चे मागील जनरल कोचमध्ये चढत असतांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेवनू 
तयांच्या प ाँन्टचे णिशात ठेवलेला नमदू वणषनाचा 
मोबाईल मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला. 

Npc 
394 
नेहारे 



 

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

 

06 अकोला 
 640/19  

कलम 379  
IPC   

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन अहमदाबाद 
परुी एक्स चे  

मागील जनरल 
बोगी मधनु 

प्रवासा दरम्यान  
रे.स्टे.अकोला 

येथे जाग आली 
असता 

 

07 /07/19   
06.30वा 
दरम्यान 

 16/07/19 
00.10  वा 

वैभव णवष्णपंुत 
वानिडे वय-20 
वषष धंदा-णशक्षण 

रा.जैनपरु 
ता.चांदरु बाजार 
णज.अमरावती  

मो.नं. 
7620822505 

 

अज्ञात एकुण 7,600  रू 
एक VIVO काळ्या रंगाचा 
कं.मोबाईल मा ाँ.नं.Y9 तयाचा 

IMEI NO 
866468044531236   णक. 
7600/- रु.तयामध्ये णजओ 

णसम नं. 7620853637असा 
एकुण 7600/- रु.चा माल 

णनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील णियादी मजकूर हे  
ट्रेन अहमदाबाद परुी एक्स चे मागील जनरल बोगी 
मधनु रे स्टे कल्लपरु ते बडनेरा  असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान णियादी यांना झोप 
लागल्याने तयांच्या प ाँन्टच्या णिशात असलेला वरील 
नमदु वणषनाचा माबाईल णियादी यांच्या झोपेचा 
िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम व 
लबाडीने  चोरून नेले वरून  कलम  379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दािल 
रे पो स्टे बडनेरा  येथील जावक क्र 1837/19 
णद.11/07/19 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र इकडील 
आवक कं्र. 416/19 णद. 15/07/19  प्राप्त झाले 
वरून 

NK 

 630 

07 अकोला 
 641/19  

कलम 379  
IPC   

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

रे. स्टे.अकोला 
PF no.01 वर  

ट्रेन अप 
सेवाग्राम एक्स 
मधनु उतरत 

असताना लक्षात 
आले 

16/07/19   
01.20 वा 
दरम्यान. 

 

16 /07/19  
02.38  वा 

णवजय राघोजी 
हलबडेु वय -22 
वषष, धंदा. पांघरी 
ता.णज.हहगोली  

मो.नं.9527480
430 

 

अज्ञात एकुण 15,999  रू 
एक  णसल्वर रंगाचा होनर मा ाँ 

नं.9I  कंपनीचा मोबाईल 
तयाचा IMEI NO 

866717032841654 
हकमत 15999/-रू  तयात 

आयणडया णसम 
नं.8412088357 , JIO णसम 

नं. 7620950113 असा 
एकुण 15999/-Rsचा माल 

 

णनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील णियादी मजकूर हे 
ट्रेन अप सेवाग्राम एक्स ने   नागपरु  ते अकोला असा 
प्रवास करीत असताना  रे. स्टे.अकोला PF no.1 वर 
ट्रेन सेवाग्राम एक्स मधनु उतरल्यावर  णियादी यांचे 
लक्षात आले की तयांचा वरील नमदु वणषनाचा 
मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी 
लोकांच्या गदीचा िायदा घेउन मदु्दाम व लबाडीने 
चोरून नेला वरून रे पो स्टे अकोला येथे णदले लेिी  
णियाद वरून  मा.PSO सो यांचे आदेशान्वे कलम 
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दािल 
 
 

NK  

630 

08 अकोला 
 642/19  

कलम 379  
IPC   

xqUgkizdkj 

 ilZ pksjh 

रे स्टे मतुीजापरु 
प्लॉटिामष न 01 
वरील णहरकणी 

कक्षामध्ये 

 14 /07/19  
06.00वा 
दरम्यान 

 

16/07/19 
13.08 वा 

नरेंद्र श्रीकृष्ण 
झीपरकर वय-

48 वषष रा. 
नालवाडा ता 
दयापरु णज 
अमरावती  

मो.नं. 
9922281173 

 

अज्ञात एकुण 4,000  रू 
एक पसष तयामध्ये बदामी 

रंगाचा काबषन 
(A1)कं.मोबाईल तयात JIO 
णसम No. 7498699073 

Airtel Sim 
No.8975544092 तयाचा 

IMEI NO माहीत नाही  णक. 
4000/- रु. असा एकुण 

4000/- रु.चा माल 
 

णनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील णियादी मजकूर हे  
पंढरपरु ते मतुीजापरु  असा प्रवास करीत असतांना 
राञीची वेल असल्याने  प्लॉटिामष न 01 वरील 
णहरकणी कक्षामध्ये झोपले असता तयाचे झोपेचा 
िायदा घेवनु तयाचे पसष मधनु काबषन क चा मोबाईल 
A1 णक 4000 रु असा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम व लबाडीने  चोरून नेले वरून  
कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दािल 

HC  

370 

 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 & & & & & & & & & 



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

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  मगष क्र 65/19 
u/s 174 Crpc  

दािल 

रे.स्टे. नागपरु 
इटरसी एन्ड 

कडील 
रामझलुा णिज 

िाली 

16/07/19  चे 
09:30  वा पवुी 

 

16/07/19  चे 
10:37  वा 

पवुी 
 

on duty dyss 
मणनश गौर, रेल्वे 

स्टे. नागपरु 
 

मतृक अनोळिी 
इसम वय अंदाजे 

60 वषे, 
 

आज रोजी आम्ही स्टे. डा चाजष मध्ये हजर असतांना on duty dyss  रेल्वे स्टे. 
नागपरु यांनी एक लेिी मेमो णदला तो पाहता िालील प्रमाणे आपणास 
कणळवण्यात येते की, रे.स्टे. नागपरु इटरसी एन्ड कडील रामझलुा णिज िाली एक 
अज्ञात व्यक्ती वय अंदाजे 60 वषे मयत झाला तयास रेल्वे डॉ यांनी चेक करुन मतृ 
घोषीत केले बाबतचे मेमो वरुन पो स्टे ला मगष क्र. 65/19  कलम 174 Crpc 
प्रमाणे  मगष दािल करुन मयताचे पे्रतावर इन्क्वेस्ट पंचनामा व इतर पो. कायषवाही 
करणे कामी HC/874  बारड यांना व पे्रत पहारा डयटुी कामी PC/232 लवटावार 
यांना घटनास्थळी रवाना करण्यात आले.  
 

HC/874  
बारड 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k 

 

220@19 dye 379 Hkknafo 16@07@019 

13%24 oktrk 

efu’k mQZ xqPpq eUuq dqyfni o; 21 o’kZ jk- nl[kksyh ctkt okMZ ?kkV jksM 

xksafn;k ft-xkasfn;k 

 

221@19 dye 379]34 Hkknafo fMVsu dsY;kph rk o osG  

16@07@019 ps 16%25 oktrk 

1- vftr larks’k cSjkxh  o; 16  o"kZ jk-jkeuxj cSjkxh eksgYyk jk;iqj Fkkuk ft 

jk;iqj ¼N-x½  

2- eksuq oYn jktq flUgk o; 17 o"ksZ jk-jkeuxj f“krykijk Fkkuk xqMh;kjh ft 

jk;iqj ¼N-x½ 

2 ukxiwj xq-j-ua- 259@19 dye]379 Hkknfo fn- 16@07@19 ps 14-59 ok शेख सोहेy शेख खालीद  o; 22 o’kZ jk-HkkatheaMh dkeBh ukxiqj 

xq-j-ua- 300@18 dye]328]379 Hkknfo fn- 16@07@19 ps 15-29 ok मनोज flax o; 22 o’kZ jk-dqrqcxat cktkj mRrjizns”k 

xq-j-ua- 500@19 dye]328]379 Hkknfo fn- 16@07@19 ps 15-33 ok lksuh jkevfHkyk’k “kqDyk 23] jk- jkepj.k] iksLV- jktkjke] ?kkusiqj] xksaMk m- iz- 

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

ih-lh-vkj e/;s 

“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 

& & & & & & & & & 


