
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  20@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 

224@19 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

ysMht ilZ 

pksjh 
 

Vsu xksafn;k 

dVaxh iWlsatj 

leksjhy 

tujy dksp 

e/kqu jsYos 

LVs’ku 

xksafn;k 

IyWVQkWeZ ua- 

02 o:u 

xkMh lqVrkp 

 

20/07/19 
14.42 वा. 

 

20/07/19 
17.42 वा. 

 

Jherh fp=k ykypan 

[kSjokj o; 34 o"kZ 

/kank ?kjdke jkg- 

fot;uxj Hkxrflax  

okMZ dza- 05 

ckyk?kkV jksM xksafn;k 
 

vKkr एकुण 21,267/- रु.  
,d ysMht ilZ ika<&;k 

czkmqu jaxkph R;ke/;s MI 

Redmi Note 5 pro  daiuhpk 

eksckbZy vk;,ebZvk; dza- 

863710042394474 
863710042394466 
fdear 11267@& :] 

jks[k 5000 :] lksU;kps 

nksu xzWe otukps osy 

fdear 5000 : vlk 

,dq.k 21267  :Ik;kpk  

 

ननरंक 
 

v’kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh  

etdqj g;k ueqn xkMhus jsYos LVs’ku 

xksafn;k rs ckyk?kkV vlk izokl 

dj.;kdjhrk ueqn xkMhr clys vlrk 

xkMh jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkhy IyWVQkWeZ 

ua- 02 o:u lqVrkp dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus izoklh yksdkaP;k xnhZpk Qk;nk 

?ksoqu R;kaph ueqn o.kZukph ilZ vkrhy 

ekyklg  eqn~nke yckMhus pks:u usY;k 

ckcr fQ;kZnh ;kaps fQ;kZno:u ueqn 

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

 

l-QkS- 

461 

lkGos 

 

02 नागपरु 
1131/19 

 dye 379 
दाखल 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
 

रे स्टे नागपरु चे 
पवुव गेट बकुींग  

मघ्ये 

18/07/19 
12:30 वा. 

 

20/07/19 
15.06 वा. 

 

मक्सदु साईदखात 
मोमीना वय 50 वषव 
धंदा  मकेँननकल रा 
पंजाबी गरुूव्हास 
नानक वार्व ईमान 

नकराण दकुान जवव 
नशवनी नज नशनवी मो 

न 9421712235 
 

vKkr एकुण 10,000/- रु.  
एक  OPPO  कं, चा मार्ल न 
A3 काळ्या रंगाचा  मोबाईल   
नसम न 9425873864  नक 

10000/- 
 

ननरंक 
 

 अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व निकाणी 
यातील नफयादी हे  नागपरु ते गोंनदया जाणे करीता रे 
स्टे नागपरु चे पवुव गेट बकुींग मघ्ये नटकीट काळत 
असतांना  फीयादी यांचा नमदु वणवनाचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने गदीचा  फायदा घेवनु 
रे.स्टे. नागपरु  येथनु मदु्दाम लबार्ीने कपटाने चोरुन 
नेले वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी क्र. गनु्हा 
दाखल करुन गनु्हयाची वदी मा JMFC सो रेल्वे कोटव 
नागपरु यांना सादर तसेच गनु्हयाचा पढुील तापस 
कामी गनु्हयाचे कागद पत्र मा pSO सो यांचे पेशीत 
िेण्यात येत आहे 

 
 
 
 

iksgok 

59 

oklfud  

03 वधा  
574/19 
dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेननं.11040 
महाराष्ट्ट्र एक्सचे 

समोरील  
जनरल 

कोचमधनु रेस्टे 
पलुगांव येथनु 
गार्ी सटुताच 

 

17/07/2019 
12.00वा. 

 

20/07/19 

15.40 ok 
आकाश नक्रष्ट्णाजी 
मांजरे, वय-22वषव, 
धंदा खोदकाम रा. 
सालोर् नज. वधा 

मो.नं. 
7774879701 

 

vKkr एकुण 13,000/- रु.  
एक समसंग कं चा काळ्या 

रंगाचा मोबाईल त्यात आयर्ीया 
नसम नं. 9075863406 jio-
7499742984, imei no-

355875100507934/8 नक. 
13000/-रू. चा  माल 

 

fujad वरील घटना ता.वेळी व निकाणी यातील नफयादी 
मजकूर हे नमदु ट्रेन ने वधा ते भुसावऴ  असा प्रवास 
करीत असताना प्रवासा दरम्यान रेस्टे पलुगांव येथनु 
गार्ीत सटुताच नफयादी यांचा वरील नमदु मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची नजरचकुुन चोरून 
नेले वरून सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी 
गनु्हा दाखल केला.  
fVi%&fQ;kZnh vkt jksth iks LVs yk vkY;kus 

 

hc 758 
दाभारे् 



04 वधा  
575/19 

dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj  

cWx pksjh 

रेस्टे वधा येथे 
बकुींग ऑनफस 

मध्ये 
 

.20/07/19 
11.00 to 
12.00वा. 

 

20/07/19 
16.01 वा. 

 

माननकचंद 
केदारनाथ जैस्वाल 
वय 56 वषव रा.रेल्वे 

क्वाटवर rb186a 
गौरक्षण वार्व वधा 

मोनं.9923274342
, 9579887524 

rqdkjke 

dk'khjke 

/kqekG o; 

40 o’kZ 

jkg 

guqeku 

eafnj 

toG 

lkyksM 

ft o/kkZ 

20-7-19 ps 

17-54 ok 

एकुण 1,200/- रु.  
एक कथ्था रंगाची बगॅ त्यात 

(स्टेट बकॅ निनकार्व) ,पनॅ कार्व 
की झेरॉक्स hdfc बकॅ का रे्नबर् 

कार्व, नरझवेशन कार्व,रोख 
1200रु  चा  माल 

ueqn 

izek.ks  

वरील घटना ता.वेळी व निकाणी यातील नफयादी 
मजकूर हे रेस्टे वधा येथील ए.टी व्ही मशीन पर काम 
करत असताना नफयादी यांची वरील नमदु वणवनाची 
बगॅ आतली सामानासह  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांची नजर चकुुन चोरून नेले वरून सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला. 
गनु्हयाचा वदी नरपोटव मा JMFC सो रे कोटव नागपरू 
यांना रवाना.सदर गनु्याचे कागदपत्र 
मळुकेसर्ायरीसह पढुील तपास कामी मा PSO सो 
यांचे आदेशाने मा psi गजनभये यांचे करे् देण्यात 
आला. 
 

psi 
गजनभये 

05 cMusjk  

511@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेन नवजीवन 
एक्स चे मागील 
जनरल कोच 

मधनु बर्नेरा ते 
धामनगाव 

दरम्यान चाल ु
गार्ीत 

19.07.19 
21.10 वा 

20.10.19 
12.12 वा 

 

शभुम संजयराव सरुसे 
वय 21 वशव धंदा 

नोकरी रा धामणगाव 
रेल्वे शास्त्री चैक नज 

अमरावती मो नं 
7249446442 

 

अज्ञात एकुण 22,000/- रु.  
एक  मोबाईल समँसंग A6+ 

त्यात Airtel  sim no 
7249446442,  8793438854 

व IMEI no 
356553094641477/01, 
356554094641475 /01 
ककमत 22000/-रु. चा माल 

 

ननरंक यातील नफयादी मजकुर हे ऩमदु ट्रेन ने  बर्नेरा  ते 
धामनगाव असा प्रवास  करीत  असता  
प्रवासादरम्यान   रे स्टे बर्नेरा ते धामनगाव दरम्यान 
चाल ु गार्ीत  वरील नमदु वणवनाचा मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  गदीचा  फायदा घेवनु 
चोरुन नेला 

 

HC 
964 
गर्वे 

06 अकोला 
655/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेन नं.12879 
लोकमान्य 

नटळक 
भुवनेश्वर एक्स 
चे  कोच नं. A-

1,बथव नं.17   
वरून रे.स्टे 

अकोला येथनु  
गार्ी सटुताच 

 

 10/07/19  
09.00 वा  

20/07/19 
00.06 वा 

पजुा शैलेश वर्लकर 
वय- 27 वषव रा.नशव 

श्कती अपाटवमेंट 
फ्लैट नं.12  नवी 

मुंबई महाराष्ट्ट्र 
 

अज्ञात एकुण 12000/- रु.  
एक गोल्र्न रंगाचा समँसंग 

कंपनीचा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO माहीत नाही त्यात  JIO नसम 
नं.09372694166,IDEA नसम 
नं.9575874399असा एकुण 

12000/- रु.चा माल 

निरंक   वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील नफयादी मजकूर 
हे ट्रेन नं.12879 लोकमान्य नटळक भुवनेश्वर एक्स ने 
आपल्या सह परीवारा मुंबई ते रायपरु असा  प्रवास 
करीत असताना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे अकोला येथे 
गार्ी थांबली असता  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
नफयादी  यांनी  चाजींग ला लावलेला  मोबाईल 
त्यांच्या गैरहजेरीचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबार्ीने  
नफयादी यांचा वरील नमदु वणवनाचा मोबाईल चोरूऩ 
नेले वरून  कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
      सदर नफयादी ची नफयाद ही नोंदणीकृत कुरीयरने 
प्राप्त झाल्याने मा.PSO सो यांनी सदर नफयाद चे 
अवलोकन करून गनु्हा दाखल 

NK 
630 



 

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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

07 अकोला  
656/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन पणुा 
अकोला पसँेंजर 

मधनु  रे स्टे 
बार्शशटाकळी 
येथे ट्रेन मध्ये 

चढत असताना 

 19/07/19  
02.55  वा. 

20/07/19 
00.28 वा 

अरूण जानकीराम 
भवाने  वय –54  

वषव, रा. जल 
शदुअधीकरण कें द्र 
क्वाटँर टेलीफोन 
कायालय जवळ 

नरसोर् नज.वाशीम 
मो.नं.7588793561 

अज्ञात एकुण 8,100/- रु.  
एक काळ्या  रंगाचा 

ASUSकंपनीचा मोबाईल त्याचा 
IMEI NO.माहीत नाही असा 

एकुण 8100/- रु.चा माल 
 

निरंक वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील नफयादी मजकूर हे  
वरील नमदू ट्रेन मधनु बाशीटाकळी ते वाशीम असा 
प्रवास करणे करीता  रे स्टे बार्शशटाकळी येथे ट्रेन मध्ये 
चढत असताना नफयादी यांचा वनरल नमदु वणवनाचा 
मोबाईल त्यांच्या  पनँ्टच्या नखशातील  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम व लबार्ीने चोरूऩ नेले वरून 
NK/930 चव्हाण यांनी नफयादी ची नफयाद पो स्टे ला 
नदले वरून मा.PSO सो यांच्या आदेशाने  कलम  
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
       

NK 
630 

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 

01 ukxiqj  मगव क्र  
68/19 u/s 174 
Crpc  दाखल 

km no 
834/13-14 रे 

स्टे अजनी 
 

20/07/2019 
15.10 वा पवुी 

 

20/07/2019 
19.14  वा 

पवुी 
 

-     on duity dyss 
रेल्वे स्टेशन अजनी 

 

,d vuksG[kh 

ble  

आज रोजी आम्ही स्टे. र्ा चाजव मध्ये हजर असतांना  on duty dyss  यांनी लेखी 
मेमो डु्यटीवरील PC/585 लाउतकर यांनी पो स्टे ला आणनु हजर केले वरुन मगव 
दाखल करण्यात आले. सदर मेमो वरुन HC/933 पांरे् यांना  ईंकवेस्ट व 
धटनास्थऴ पंचनामा कामी  रवाना केले व पे्रत र्यटुी कामीPC/585 लाउतकर 
यांना रवाना केले   
 

HC/ 
933  
पांरे् 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

2 o/kkZ  575@19 dye 379 Hkknafo 20-7-19 ps 17-54 ok- rqdkjke dk'khjke /kqekG o; 40 o’kZ jkg guqeku eafnj toG lkyksM ft o/kkZ 

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 

& & & & & & & & & 


