
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  19@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 नागपरु 
1126/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे 
पवुवगेट चे 

ततकीट बकुकग 
हॉल मध्ये  

 

19/07/19  
00:30 वा. 

19.07.19 
07:58 वा. 

रंतजत सभुाषचंद्र 
गौतमकुमार, 

वय23, धंदा कपडा 
सेलींग, राह. 

तबजारधर मड्ड, तज. 
जौनपरु, तह. मछली 
शहर. बैंगलोर, मो. 
नं. 09740695883 

vKkr एकुण 10500/- रु.  
एक मोबाईल VIVO X9i C7 
कं. चा ब्लल्य ुरंगाचा त्यात JIO 
तसम नं 9110214764, IMEI 
NO. 867408046676893, 
867408046676885, कक. 

10500/- रु. 
असा एकुण 10500/- रु. चा 

माल. 

fujad नमदु ता वेळी व तिकाणी यातील तफयादी हे 
ब ॅंगलोर येथे जाणे करीता रे स्टे नागपरु येथे 
आले असता व झोपले असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचा वर नमदु वणवनाचा मोबाईल 
त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबातडने व 
कपटाने चोरुन नेला वरुन सबब अप कलम 
379  IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला केला 

iksgok 

59 

oklfud  

02 नागपरु 
1128/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे 

प्लटॅफॉमव नं. 8 
चे वरुन 

 

17/07/19  
20:35 वा. 

 

19.07.19  
16:14 वा. 

रमेश देवाजी खराबे , 
वय37, राह. सावरकर 

नगर तवरसावरकर 
का ॅंन्वेट जवऴ नागपरू 

मो. नं. 
9082571129 

 

vKkr एकुण 10,000/- रु.  
एक गे्र रगांचा सॅंमसंग कं चा 

मोबाईल त्यात तसम bsnl 
9403678609 jio- 

8329471808 imei no माहीती 
नाही कक 10,000/- रु चा माल 

 

fujad आज रोजी आम्ही HC/59 वासतनक  असे स्टे डायरी 
चाजव मध्ये हजर असतांना तफयादी यांनी पो. स्टे. ला 
येवनु लेखी तक्रार तदले वरुन नंबरी गनु्हा दाखल 
केला  हतककत  – अशा प्रकारे आहे की नमदु ता 
वेळी व तिकाणी यातील तफयादी हे  रे. स्टे. नागपरु 
येथे मबंुई येथे जानेकरीता PF NO 8 वरती  आले 
असता  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा नजर 
चकुीचा फायदा घेवनु वर नमदु वणवनाचा मोबाईल  
मदु्दाम लबातडने व कपटाने चोरुन नेला वरुन सबब 
अप कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल. 

 

iksgok 

774 

ckjM  

03 नागपरु 
1129/19 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु पवुव गेट 
बकुींग आॅंफीस 

मध्ये 
 

24.6.19 
18:51वा. 

 

19/07/19  
16.30 वा. 

. 

संजय रामेश्वर 
खंडेवाल, वय50वषव, 
साधरुाम तोलाराम 
दगळी पलुा जवळ, 

तज. अकोला 
444001  मो. नं. 
82754011354 

 

vKkr एकुण 11,000/- रु.  
एक काळ्या रगांचा तरयल तम कं 

चा मोबाईल त्यात तसम bsnl 
9405518597,9403602355  

imei no माहीती नाही कक 
11,000/- रु चा माल 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व तिकाणी 
यातील तफयादी हे  रे. स्टे. नागपरु येथे अकोला  येथे 
जाने करीता पवुव गेट बकुींग आॅंफीस मध्ये आले 
असता  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा नजर 
चकुीचा फायदा घेवनु शटाचा तखशातनु  वर नमदु 
वणवनाचा मोबाईल  मदु्दाम लबातडने व कपटाने चोरुन 
नेला वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला असनु सदर गनु्हयाचे 
कागदपत्र मा .JMFC रेल्वे कोटव नागपरू येथे रवाना 
तसेच  पढुील तपास कामी मा. PSO यांचे पेशीत 
िेवण्यात येत आहे. 

 

iksgok 

59 

oklfud 



 

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

 

04 o/kkZ 

572@19 

dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेननं.12655 
नवजीवन 

एक्सचे मागील 
जनरल 

कोचमधनु रेस्टे 
पलुगांव येण्याचे 

5 तमतनट 
अगोदर 

 

17/07/2019 
22.00वा. 

 

1199//0077//1199  
1111..1100  ????.. 

राहुल ज्ञानेश्वर राव 
तचरडे वय 28 वषव रा. 
कृष्णनगर मलुरोड 

चंद्रपरु 
मोनं.7304167480, 

8830775667 
 

???????????? एकुण 22,990 /- रु.  
एक vivo v9 कं चा काळ्या 

रंगाचा मोबाईल त्यात आयडीया 
तसम नं. 730416780,jio-
8830775667 , imei no- 

868493039096274/66 तक. 
22990रू. चा  माल 

 

fujad यातील तफयादी मजकूर हे नमदु ट्रेन ने बडनेरा ते 
चंद्रपरु  असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान 
रेस्टे पलुगांव येण्याचे 5 तमतनट अगोदर तफयादी यांचा 
वरील नमदु मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांची नजरचकुुन चोरून नेले वरून सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला. 
गनु्हयाचा वदी तरपोटव मा JMFC सो रे कोटव नागपरू 
यांना रवाना.सदर गनु्याचे कागदपत्र 
मळुकेसडायरीसह पढुील तपास कामी मा PSO सो 
यांचे आदेशाने hc 758 दाभाडे  यांचे कडे देण्यात 
आला. 

 

hc 758 
दाभाडे 

05 cMusjk a-

510@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

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

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

1177//0077//1199  
1188//4455  ????  

1199//0077//1199  
2200//0000  ????..  

????????   ??????   
????????????????   ??????   ????   
5500  ????????  ????  ??????????????  

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

????????   ????????????  
????????????   ??????????????   
????  ????  77779988779944882266  

  

???????????? एकुण 8927 /- रु.  
????   MMII  ??????????  ??????  77  ????  ????  
????????????   ??????????   ????????????  ??????????  

????????  ????  ????  ????                                                                                    
99663377885500008844    IIMMEEII  NNOO  ????  

8866330055220044776633889955  ????   88992277//--  
?? ?? 
  

?????????? ??????????   ????????????????  ??????????   ????  ????????   ????  ????????  ??   ????????????  
????????   ????????  ??????????  ????    ????????????  ??????????????   ????  ??????????   ??????   
????????????  ????????   ????????   ????????????  ??????????????   ????????  ??????????????  
????????????  ??????????????????  ??????????????  ????????  ????????????????  ????????????   
??????????????  ??????????????    ??????????  ????????    ??????   ??????????????  
??????????????????????????  ??????   337799  ??????????  ??????????????  ????????????  
????????   ????????   ??????????  ????????   ????????  ????  ??????????????  
??????????????   ????  ??????????  ????????????????????  ??????????  550022  ????????????  
??????????  ??????????????  ?????? ..  

 

??????????  
550022  

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

06 अकोला 
652/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 57583 
अकोला पणुा 
प ॅंसेंजर मधनु 
रे.स्टे.अकोला 
येथे ट्रेन उभी 

असताना 

16/07/19  
21.45 वा. 

19/07/19 
08.09 वा. 

राजहंस गलुाबराव 
घरडे वय – 36 वषव, 
धंदा - नोकरी रा. सेल ु

(परभणी)  
मो.नं.9359034825 

 

अज्ञात एकुण 17,700 /- रु.  
एक सॅंमसंग J7 max गोल्डन 
रंगाचा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO. 358344088446612 , 
358345088446619 SIM 

IDEA No. 9146311942 JIO 
NO. 8208861506  तक. 
17700/- रू. असा एकुण 

17700/- रु.चा माल 

तनरंक वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील तफयादी मजकूर हे  
वरील नमदू ट्रेन मधनु अकोला ते पणुा असा प्रवास 
करणे कामी गाडी मध्ये  त्यांनी त्यांचा वतरल नमदु 
वणवनाचा मोबाईल चाजींग ला लावनु बसले असता 
त्यांची नजर चकुवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम व लबाडीने त्यांचा मोबाईल चोरूऩ नेले वरून 
तद. 19/07/19 ला पो.स्टे.हजर होऊऩ लेखी तफयाद 
तदल्याने  मा.PSO सो यांच्या आदेशाने  कलम  379 
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
     तफयादी नामे राजहंस गलुाबराव घरडे यांनी 
पो.स्टे.ला येउन तदले लेखी तफयाद वरून गनु्हा दाखल 

HC 
1024 

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 ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 
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js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k 

 

vi Ø 135@2019 dye 328]379]34 Hkknafo fn- 19@07@2019 ps  

14%16 oktrk  

1- lksuq jke vHkhuk’k 'kqDyk o; 24 o"kZ  jkg- jkepj.k iqjok nkusiqj rk-ft- xksaMk 

2- eukst jkeujs’kflax Bkdqj o; 22 o"kZ jkg- dqVaqc iap cktkj iks- Fkkusiqj rk-ft- 

xksaMk mRrjizns’k 

vi Ø 222@2019 dye 379 Hkknafo fn- 19@07@2019 ps  

00%43 oktrk  

lfpu jes’k mds o; 28 o"kZ jkg- nl[kksyh xkSlkyk okMZ guqeku eanhjtoG 

xksafn;k 

2 ukxiqj vi Ø- 1129@19 dye 379]  Hkknfo   

 

19-7-19 ps  20%46 ok 1) eksgEen eqtnflax eks-valkjh o; 38 o’k Z jk- fVaeih eksfeuiqjk ukxiqj 

 

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 

& & & & & & & & & 

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 

          


