
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  18@05@19  
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dz- 
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gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k 

146@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

euhilZ pksjh 

 

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFkhy 

IyWVQkWeZ ua 01 

o:u 

 

18-05-19 

17%00  

oktrk  

njE;ku 

18-05-19 

20%02  

oktrk 

ifo=dqekj 

lq[kukFk jkfB;k 

o; 21 o"kZ /kank 

& yscj dke 

jkg- xzke dqudqjh 

[kqnZ iks- isaV 

iksLVs lhrkiwj 

rg- eSuikB ft- 

ljxqtk N-x- 

jktq 

vf[kys’k 

;kno o; 

25 o"kZ 

jkg- 

ia<jh >saMk 

pkSd jk;iwj 

vVd rk- 

osG 

18-05-19ps 

20%02  

oktrk 

,dq.k 1100 : 

,d euh ilZ R;kr jks[k 

1100  :] vlk ,dq.k 

1100 :- pk eky 

 

 ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  

etdqj gs R;akps jkgR;k xkoh djkM ft- lkaxyh ;Fks 

tk.;klkBh jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFks vkys o R;kauk 

tk.;kl xkMh miyC/k ulY;kus rs jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFkhy IyWVQkWeZ ua 01 clys 

vlrk ;krhy ueqn vkjksihus R;kaps utjpqdhpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn ilZ vkrhy ekyklg 

eqn~~nke yckMhus pks:u usys ckcr vkjih,Q 

deZpkjh ;kauh vkjksih ;kl fQ;kZnhlg iksLVsyk gjt 

dsY;ko:u fQ;kZnh ;kauh fnysY;k rdzkj o:u 

vkjksih fo:/n ueqnizek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk vkgs-  

 

iksgok 

569 

eMkoh 

02 ukxiqj 

744/19 
कलम  379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZzy pksjh 

 

रेस्टे नागपरु सेकंड 
क्लास बकुींग 
ऑफिस मध्ये 

 

18/05/19  
01.00 वा. 

18/05/19 
07.49 वा. 

मनोज ससह सरुफवर 
फसह राणा वय 25 वषष 
रा.57 गाव चन्दी पो 

बराफसर चांदी 
रुदप्रयाग जखोली 
उत्तरखंड 246141 
मोनं.7500421631 

 

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

,dq.k 12]000 : 

एक समॅसंग j7 गलेॅक्सी फसम 
आयडीया 7796041121, imei no 
माहीती नाही. फक. 12000रु  चा 

माल. 
 

ननरंक अशा  प्रकारे आहे की यातील   फियाफद  हे देहरादनु ते 
नागपरु असा प्रवास करीता आले . यांना फबलासपरु जाणे 
करीता गाडी लेट असल्याने ते  रेस्टे नागपरु सेकंड क्लास 
बकुींग ऑफिस मध्ये आराम करीत असताना तयांना झोप 
लागली तयांचे झोपेचा िायदा घेवनु पनॅ्टचे फखश्यातील  
नमदू वणषनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले.   

iksuk 

155 

Hknksjh;k 

 

03 ukxiqj 

748 /19 
कलम   

379 IPC प्रमाणे 
दाखल 

xqUgkizdkj 

eksisM xkMh  

pksjh 

 

रे स्टे अजनी नो 
पाफकिं ग मधनु 

 

  17/5/19चे 
21.15 वा पवुी 

  18/5/19चे 
15.40 वा.  

प्रलय राज ुपोटवार 
वय 23 वषष धंदा 

फशक्षण, रा. हाऊस 
नं. 402/C/O  कृष्णा 
शेंडे धरमपेठ महीला 
बकँ जवळ फिमतुी 
नगर नागपरु मो नं. 

7666430998 
  

 

  ,dq.k 68]000 : 

एक  अँक्टीवा 4G पांढरा रंगाची 
MH 33U6502, Chassis no 

ME4JF507JHU543532 Engine 
no JF50EU5543570 सकमत 

68000/-रु. चा माल 
 

 यातील   फियाफद  यांची गाडी तयांचा फमि नामे सफचन 
फवनायक रोहनकर वय 22 रा. नागपरु हा आपल्या 
फमिाला सोडण्याकफरता नमदु वणषनाची अँक्टीवा गाडी 
घेवनु रे स्टे अजनी येथे आले व गाडी नो पाफकिं गमध्ये 
लावनु  फमिाला सोडण्याकफरता प्लटँिामषवर गेले असता 
तयांचा गैरहजरीचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले वरुन सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल  
फियाफद स्वत: पो.स्टेला येवनु लेखी तक्रार फदल्याने 

NK 521 
खडतकर 

 



04 cMusjk 

351@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZzy pksjh 

 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा प्लटफामम 
नं 2 वर शेडच्या 

चबतुरयावर 
गाडीची वाट 

पाहत असतांना 
  

16/05/019 
चे 14.30 वा 

दरम्यान  

18/05/019 
चे 00.28 वा  

अनितससग  
प्रतापससह ससग वय 

60 वसे धंाादा 
सेवाननव्रत्त रा िी.3 
आशेरगड महावीर 
हाउसींग सोसायटी 
केळकर वाडी वधा 

मो नं 
9850402046  

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

,dq.k 11]500 : 

एक संमसगं कंपनीचा मोबाईल 
त्यात  आयडीया नं नसम 

9850384917 आय एम ई आय 
नं 352302070879402 नकमत 

11500 /रू चा मोबाइल 
 

ननरंक यातील नफयादी मिकूर हे वरील ता वेळी  व निकाणी 
हे नद नद 16/05/019 रोिी ट्रेन अहमदाबाद हावडा 
एक्स या गाडी ने बडनेरा ते वधा  येणे करीता रेल्वे 
स्टेशन बडनेरा प्लटॅफामम  नं 02 वर शेड च्या 
चबतू.यावर गाडी  ची वाट पाहत बसले असता गाडी 
ला वेळ असल्याने त्यांनी त्यांचे डोळयात आयड्रााॅप 
टाकुन डोळे बंद केले व बसले असता कोणीतरी 
चोरटयाने त्यांना न कळत त्यांचे शमट च्या निशात 
िेवलेला  एक संमसगं कंपनीचा मोबाईल मदुदाम 
लबाडीने चोरून नेलाबाबत मौिीक नरपोटम नदल्याने 
कलम 379 भा द नव प्रमाणे गनु्हा दािल 
fVi%& गनु्हयाचे कागदपश्र ईमंल दवारे प्राप्त 
झाल्याने xqUgk nk[ky  

AASSII//  
775599  
???????????? 

05 cMusjk 

352@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZzy pksjh 

 

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

????????????  ??????????  ????????  
??????????????????????  1100  

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

1166//0055//22001199  
????  1133..3300  ????  
????  1133..4455  ????  

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

1188//0055//220011
99  ????  1111..0011  

????  

????????  ????????????????  
????????  ???? --2255  ????????  

????????--????????????  
????..??????????  ????..????????   
????????????  ????..????????????  ????????????  

????..??????????????   
????..77666666442277773300  

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

,dq.k 10]000 : 

????   OOPPPPOO  ????  ????  ????..????..AA33SS  
??????????????????  ??????????????    ??????   

????..99667733773377665599    jjiioo    ??????   
????..88332299660033553333  IIMMEEII  NNOO--

886644005544004488775566666644,,  
886644005544004488775566667722  ??????????  

1100,,000000//--????..  ????  ????????????   
  

ननरंक ????????   ????  ????????  ??   ????????????  ??????????   ????????????????  ??????????   ????  
??????????  ????????????????????  ????????  ????  ??????????  ????????   ??????????????  ????????????  
????????????  ????  ????????????  ??????   ????????????  ????????   ??????????????  ??????????????  
??????????????  ????????????  ????????????  ????????????  ????????????  ??????????  ????????  
??????????????????????  1100  ??????????????????    ??????????????  ??????????????  ??????????  
??????????   ??????????????  ????     OOPPPPOO  ????  ????  ????????????   
????????????  ????????   ????  ??????????  ??????   ????????  ??????????????  
????????????  ??????????????????  ??????????????  ??????????  ??????????  ??????????  ????????????????  
????????????  ??????   ????????   ????????  ????????    ??????????????  ????????   ??????   
337799  ????  ??  ????  ??????????????  ????????????  ????????     
  fVi%& fQ;kZnh ;kauh le{k iks-LVs yk 

;soqu fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky  

AASSII//  
775599  
????????????  

06 cMusjk 

354@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

efuilZ  pksjh 

 

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

????????  ????????????  ????????????  
????????????  ????????????????  
1100  ????????????????????????  

  
  

1188//0055//22001199  
????  1133..3300  ?? ?? 

1188//0055//220011
99  ????  1144..2299  

?? ?? 

????..????????????  ????????????????  
????????????  ???? --3399  ????????  

????????--??????????  ????????  
??????????   ??????????????  
????..????????????  ????????   

????..????????  
????..??????????????   

??????..99663377332200112299  

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

,dq.k 6]300 : 

????   ????????????  ????????????  ????????  ??????????  ??????  
AATTMM  ??????????  ((????????   ??????  

?????????? ,,??????????????  ????????????)),,??????????   
????????????  ??????..550000//--????,,??????   

55880000//--????  ????????  550000  ??   110000  ????  
??????????????  ??????   ????????   66330000//--????  

????  ??? ??? 

ननरंक ??????????   ????????   ????????  ????????????????  ????  ????????  ??????????  ????  ????????????  
????????   ????????   ????????????  ????????????  ????????????  ????????  ??????????  ??????????????   
????????????????  ??????????????  ??????????????  ??????????  ??????  ????????   ??????????   
????????????????  ????   ????????????  ????????????  ????????  ??????????????  ????????????  
??????????????????  ????????   ????????????   ??????????  ????????  ????????   ??????????????  
??????????????  ????????  ??????   337799  ????..??..????  ??????????????  ????????????  
????????   
fVi%& fQ;kZnh ;kauh le{k iks-LVs yk ;soqu 

fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky  

??????????//
778866  
??????????????  



 

 

07 अकोला 
450/19  

कलम 379 
 IPC प्रमाने 
गनु्हा दािल 
xqUgkizdkj 

ysMht ilZ  

pksjh 

 
 

  रे स्टे 
अकोला ,ट्रेन 
आदीलाबाद 

अकोला पसँेंिर 
चे PF NO. 5 वर 
गाङी मध्ये झोपले 

असता 
 

18/05/19  
चे 03.00 वा 
ते  04.30 वा 

दरम्यान 
 

. 18/05/19 
चे 05.35 

स्वाती नागनाथ 
कौरव वय-30 

वषम,धंदा-नौकरी  
रा.लोहारा नि. 
उस्मानाबाद 

मो.नं.848300097
8 
 

अज्ञात ,dq.k 9]500 : 

एक लेडीच पसम त्यामध्ये त्यात 
रोि 500/-रू. व एक MI  कं. 
नसल््हर रंगाचा  मोबाईल त्याचा 
IMEI NO माहीत नाही त्यात  
idea नसम नं.8975653007 

सकमत 8500/-रू. चांदीची चैन 
सकमत 500/- रू,तसेच पोलीस 
आय काडम असा एकुण 9500/-

रू. चा माल 
 

ननरंक अशा प्रकारे आहे नक यानतल फीयानद मिकुर हे नमदू 
ता.वेळ व निकाणी नमदु ट्रेन ने नांदेङ  ते अकोला 
असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान नफयादी 
यांना रे. स्टे. अकोला PF NO. 5 वर गाङी मध्ये 
झोपले असता  त्यांची झोप रे. स्टे. अकोला येथे 
उघडल्या नतंर त्यांनी त्यांची वरील नमदु वणमनाची 
लेङीि पसम पहीली असता ती नदसनु आली ती  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नफयादी यांचे झोपेचा 
फायदा घेउन मदु्दाम लबाडीने आतील सामानासह  
चोरून नेले  नदले नफयाद वरून कलम 379 IPC 
प्रमाने गनु्हा दािल 

HC/ 
463  
िंडागळे  

08 अकोला  
451/19 कलम 
379 IPC प्रमाने 

गनु्हा दािल 
xqUgkizdkj 

dkWyst cWx  

pksjh 

 
 

रे स्टे अकोला  चे 
PF NO. 3वर 
भुसावळ एन्ङ 
च्या संङास 

िवळ 
 

- .18/05/19  
चे 02.30  वा 

दरम्यान 
 

18/05/19 चे 
06.18 

नागोराव मेहपती 
नाईक  वय- 27 
वषम धंदा- मिरुी  

रा. िाम्ब पो . ससगी 
ता. कऴमनरुी नि. 

सहगोली  
मो.नं.992335662

8 
 

अज्ञात ,dq.k 7]600 : 

 एक कालेँि काळ्या रंगाची बगँ 
त्यात वापरते कपङे , मोबाईल 
ली फोन कं. चा त्यात Airtel 
नसम नं. 9881227569 , JIO 
नसम नं. 8830578315 त्याचा 
IMEI NO माहीत नाही सकमत 
6000/-रू. तसेच त्यात लाल 
रंगाचे पाकीट त्यात पत्नी व 
नफयानदचे ओळिपत्र रोि 

1600/- रु असा एकुन 7600/- 
रु चा माल 

 

निरंक अशा प्रकारे आहे नक यानतल फीयानद मिकुर हे नमदू 
ता.वेळ व निकाणी नमदु ट्रेन ने  रे. स्टे. अकोला PF 
NO. 3 वर भुसावळ एन्ङ च्या संङास िवळ  झोपले 
असता नफयानद यांच्या कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
झोपेचा फायदा घेउन मदु्दाम लबाडीने आतील 
सामानासह  चोरून नेले  नदले नफयाद वरून कलम 
379 IPC प्रमाने गनु्हा दािल 

HC/ 
463  
िंडागळे  

09 अकोला  
452/19 

कलम 379 
IPC प्रमाने 
गनु्हा दािल 

 

ट्रेन सेवाग्राम 
एक्स चे कोच 
नं.B/1मधनु  रे 

स्टे अकोला येथनु 
गाडी सरुू झाल्या 

नतंर लक्षात 
आले 

 

10/05/19  
चे 01.45  वा 

दरम्यान 
 
 
 

.18/05/19 
चे 15.53 वा 

कुशल 
नकरणकुमार शहा 
वय- 25 वषम धंदा-  

्यापार रा. 
शातांननकेतन न्य ु
राधानकशन प्लाटँ 

अकोला 
मो.नं.750700767

6 
 

अज्ञात ,dq.k 38]000 : 

एक ONE Plus 6 T कं. चा 
मोबाईल त्याचा IMEI NO 

861803042750591,861803
042750583,त्यात वोडाफोन 

नसम नं.7507007676  
नक.38,000/- रु चा माल 

 

 ननरंक अशा प्रकारे आहे नक यानतल फीयानद मिकुर हे नमदू 
ता.वेळ व निकाणी नमदु ट्रेन ने अकोला ते नागपरु 
असा प्रवास करणे करीता रे. स्टे. अकोला येथनु 
नमदु ट्रेन व नमदु कोच मधे चढल्या नतंर नफयादी 
यांनी पानहले की त्यांचा  ONE Plus 6 T कं. चा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे पनँ्टच्या 
निशातील मोबाईल मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले  
 तसेच नफयादी हे आि रोिी पो. स्टे. ला. आल्याने 
गनु्हा दािल करण्यात आला 

WNK 
1009 
पचांगे 


