
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  23@06@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 

1 xksafn;k 

192@19 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
 
 

 

Vsªu ua- 

18030 

'kkyhekj 

,Dlizslps 

dksp ua-

 ,lA 12 

cFkZ ua- 

1]2 o:u 

jsYos 

LVs’ku 

xksafn;k 

;sFks 

xkMh ;s.;k

iqohZ 

njE;ku 

23-06-19 

11%25 

oktrk 

23-06-19 

15%18oktrk 

jktq d`".kdqekj 

pqVs o; 29 

o"kZ jkg- 

lksuiqjh 

QquchVksyk 

lkysdlk 

eksck ua- 

897525449

3 

 

vKkr ,dq.k 26000 : 

,d fdze jaxkph cWx 

R;kr lksU;kph iksr otu 

07 xzWe fdear 15000 

:] lksU;kps fjax otu 

03 xzWe fdear 5000 

:] pkanhP;k rksjM;k 

fdear 2000 :]ygku 

eqykps lksU;kpk dG 

fdear 4000 : vlk 

,dq.k 

26]000 : pk 

eky 

 

ननरंक 
 

v'kk izdkjs dh] gs R;kaps iRuhlg ueqn 

xkMhus  jsYos LVs’ku lkysdlk rs xksafn;k 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklkr jsYos 

LVs’ku xksafn;k ;sFks xkMh ;s.ksiqohZ dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kaps xSjgtsjhpk Qk;nk 

?ksoqu R;kaps iRuhph ueqn o.kZukph ysMht 

ilZ vkrhy lkekuklg eqn~nke yckMhus 

pks:u usys ckcr fQ;kZnh gs le{k iksLVsyk 

gtj >kY;kus fQ;kZnh ;kaps fQ;kZno:u 

ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

vkgs- 

l-QkS- 

461 

lkGos 

 

2 नागपरु 
.955/19 

 कलम 379 
भादवी   

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
 
 

रे. स्टे. नागपरु 
येथील सेकंड 
क्लास बकुकग 

हॉल मधनु  

23/06/19 
चे  05/30 

23.06.19  
चे 05:39वा. 

 

सबुक सधुाकर 
पेकरेकर, वय 47 
वषष, धंदा- संपादक 
(दैननक भास्कर), 

राह. 173, 
लोकमाऩ्य नगर, 

कहगणा रोड, नागपरु 
मो. नं. 

9545493222 
 

1) y{e.k 

HkŞ ;kyky 

?kMSoky o; 

38 o’kZ jk- 

rkaMkisB 

>ksiMVVh 

ikpikoyh 

ukxiqj 

2½ jkds”k 

v”kksd 

eYyhd o; 

40 o’kZ jk-  

Lohij 

dkWyksuh, 

BDdj xzke] 

ikpikoyh 

ukxiqj 
vVd   

fn-  23-6-19 ps 

18:47 वा. 

,dq.k 20]000 :  

एक OPPO F5 कं. चा 
गोल्डन रंगाचा मोबाईल 
त्यात नसम वोडाफोन नं. 

9545413222, निओ नसम 
नं. 9834816299, IMEI 

NO. 
866558031178254, 

866550831178247, कक. 
20,000/- रु. असा एकुण 

20,000/- रु चा माल 
 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व नठकाणी यातील 
नफयादी हे नागपरु ते गोंनदया असा प्रवास करने करीता 
रेल्वे स्टेशन नागपरु येथील सेकंड क्लास बकुकग हॉल 
मधनु नतकीट काढत असतांना त्यांचे शटष चे निशातील 
नमदु वणषनाचा मोबाईल  ueqn vVd vkjksihrkauh 

lax.ker d:u गर्ददचा फायदा घेवनु चोरुन नेला वरुन 
सबब अप  कलम 379 IPC प्रमाणे दािल - 
. 
 

lQkS 

988 

ejkis 

. 
 



3 नागपरु 
958/19    
dye 

379Hkknafo 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
 

रे.स्टे. नागपरु 
येथे FP no. 5 
वर झोपले 
असता. 

 

23.06.19  
चे 01.00 

वा. 
 

23/06/19 चे 
13.05 

वा 
 

सत्यम नारायण 
दबेुजी, वय 30 वर,् 
धंदा मजरुी, रा. 
करैया, नज. 

आमीरपरु, पो.स्टे. 
मोदाहा (यपुी)  मो 
नं. 8269702791 

 

vKkr ,dq.k 12]278 :  

एक समॅसंग A20 कं.चा 
मोबाईल त्यात 
एअरटेलsim no 

8269702791, IMEI 
No. 

355037100668576, 
355038100668574 नक. 

12,278/- रु चा 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व नठकाणी यातील 
नफयादी हे रे.स्टे. नागपरु येथील  FP no. 5 वर झोपले 
असता कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने त्यांचे झोपेचा फायदा 
घेवनू वरील नमदु मोबाईल मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले 
बाबत नफयादी यांनी नदलेल्या नफयाद वरुन सबब अप  
कलम 379 IPC प्रमाणे दािल. 
 

iksgok 

186 

iVys 

 

4 नागपरु 
959/19 

कलम 379 
भादवी  

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
 

रे. स्टे. 
नागपुर 

प्लॅटफॉमम नं. 

5 वर 

 

23.06.19  
05:30 वा. 

23.06.19  
17:30 वा. 

कृष्णा एकनाथ 

शाहु, वय 21 वषम, 

धंदा शशक्षण, राह. 

शास्त्री नगर, 

राखुडे हाऊस, 

वणी, शज. 

यवतमाळ. मो. नं. 

9767517823 
 

केसल लालजी 

शसंग, वय 20 

वषम, धंदा 

मजुरी, राह. 

गल्ली नं. 1, 

धोबीघाट, 

महालक्ष्मी, 
मंुबई vVd  

fn- 

23.06.19  
चे 17:30 वा. 

 

,dq.k 11]700:  

एक ररयल मी कं. चा 

मॉडल नं.U1, काळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यात 

शसम नं. 

7020160327, 
IMEI NO. 

86745504248929
2/84, शकं. 11,700/- 

रु. असा एकुण 

11,700/- रु चा माल 
 

ojhy 

izek.ks 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व शिकाणी 

यातील शफयामदी हे नागपुर ते वणी जाने करीता रे. 

स्टेय. नागपुर येथे प्लॅटफॉमम नं. 5 वर नंशदग्राम 

एक्स. ची वाट पाहत असतांना अचानक झोप 
लागली असता यातील अटक आरोपीने शफयामदी 
यांचे झोपेचा फायदा घेवुन त्यांचा नमुद वणमनाचा 
मोबाईल चोरुन नेला वरुन सबब अप दाखल  

HC/ 
933 
पांडे, 

5 js-iks-LVs 

cMusjk vi 

ua-444@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

छोटी पसम 

pksjh 
 

टे्रन 12159 

अमरावती 
जबलपुर 

एक्स. ने 

जनरल 

शटकीट 

काढुन, 

समोरील 

बोगीमध्ये 

चढत 

असतांना रेस्टे 

धामनगाव 
LLaatt--2200..9900  

LLoonngg--7788..1133  

  

22.06.19
चे 18.45 

वा दरम्यान  

23.06.19 
चे 14.02  

कुमारी कांजन 

रशवद्र शभसे वय-28 

वषम, धंदा- 

शशक्षीका-नोकरी, 

राह- गाधीनगर 

वधाम  

   
मो.क्र.8830064

790  

vKkr ,dq.k 8]200:  
एक महरुन रंगाची छोटी 

पसम त्यामध्ये सोन्याचे 

टााँप्स वजन 2 ग्राम शकमंत 

6000/-रु, रोख रक्कम 

1500/-रु.A.T.M.card 

Centerl Bank of 
India, PAN Card, 

Adhar Card, Voting 
Card, रेल्वे शटकीटPen 

drive 700 /-रु,असा 

एकुण 8200/-रु चा माल 

fujad नमुद ता.वेळी व िीकाणी यातील फीयामदी मजकुर हे  

टे्रन 12159 अमरावती जबलपुर एक्स. ने  वधाम येणे 

करीता जनरल शटकीट काढुन समोरील बोगीमध्ये चढत 

असतांना रेस्टे धामनगाव येथुन बोगीमध्ये चढत 

असतांना त्याचा जवऴील असलेली वरील वणमनाची 
पसमची चनै उघडुन कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने गदीचा 
फायदा घेवुन वर नमुद वणमनाचा माल चोरुन नेले बाबत  

रे. पो. स्टे. वधाम येथुन ईमेलव्दारे गुन्हाचे कागदपत्र प्राप्त 

झाल्याने तक्रार वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे 

गुन्हा दाखल   

fVi& ????  ????  ????????  ??????????  ??????????  ????????????????????  ????????????????   ????  ????????  ????   

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

  

पो.हवा/ 

1027 
काबऴे   



6 अकोला  
556/19  

कलम 379 
IPC प्रमाणे 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
 
 

ट्रेन  नं. 
17037 

नसकंदराबाद 
नबकानेर 

एक्स चे कोच 
नं. A-1 बथष 
नं. 14 रे.स्टे. 

अकोला 
येथनु ट्रेन 
सटुताच 

19 /06/19  
चे  11.10  

वा दरम्यान. 
 

23/06/19 
चे 00.04 

वा 

नि.मद्दीलेट्टी 
रािन्ना वय 46 

वषे , धंदा - 
इंनिननयर रा. 

92/4/88 RTC 
का ाँलनी 

नि.मेडचाल रा.  
हैद्राबाद  मो. नं. 
8074241309, 
9490332170 

 

अज्ञात ,dq.k 32]000:  

एक VIVO V-9 
काळ्या रंगाचा मोबाईल 

IMEI NO. 
868492038115432, 
868492038115424  
त्यात ,Airtel नसम नं. 
9860635888, JIO 

नसम नं.8074237355  
नक.32,000/- रू.चा 

माल 

 ननरंक  नफयादी मिकूर हे  ट्रेन नसकंदराबाद नबकानेर एक्स 
ने नसकंदराबाद ते मलकापरु असा प्रवास करीत 
असताना नफयादी यांना प्रवासादरम्यान झोप लागली 
वनरल नमदु वणषनाचा मोबाईल चािींग लावला 
असता  रे.स्टे.अकोला येथनु ट्रेन सटुताच कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा फायदा घेऊन नमदु 
वणषनाचा मोबाईल चोरून नेला 
रेल्वे पोलीस स्टेशन शेगाव  येथील िा. कं्र. 
1060/2019  नद.19/06/19अन्वये 
रे.पो.स्टे.अकोला येथील आ.क्र.354 /19 
कद.22/06/19 गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त 
झाल्याने 
 

पो.ना. 
198 
चव्हाण  

7 अकोला 
558/19 

कलम  379 
IPC प्रमाणे  
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
Latitude 

20.72308 
Longitude 
77.00510 

 

ट्रेन No. 
12859 

नगतािली  
एक्स कोच नं 
S/6 बथष नं 
43 वरून  

रे.स्टे. 
अकोला येथे 

गाडीतनु 
उतरत 

असतांना 
 

21/06/19  
चे 15.00 

वा दरम्यान 

23/06/19 
चे 13.22 

वा . 

सौ नशल्पा 
रामनक्रष्णा 

काळबांडे  वय- 
56 वषष, धंदा 
नशनिका रा. 

अमरावती उत्कषष 
नगर माललेुआउट 

कठोरा रोड 
अमरावती  मो.नं. 
9405405513, 
9404379596 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 11]999:  

एक रेडमी नोट 7  कं 
मोबाईल काळ्या रंगाचा 

त्याचा IMEI No. 
863052045576565, 
863052045576557  
त्यात BSNL  नसम नं 

9405405513, , Airtel 
नसम नं 7387718868  
ककमत 11,999/- रू  

असा  एकुण नक. 
11999/- रू चा माल 

 

 
ननरंक 

नफयादी  मिकूर हे नमदू गाडीचे नमदू कोच व बथष 
वरून नानशक ते अकोला असा प्रवास करुन  रे.स्टे. 
अकोला येथे वरील नमदु गाडीतनु उतरत असतांना  
नफयादी यांचे िवळील लेडीि पसष मधनु वरील 
नमदु वणषनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
चोरून नेला 
 रे पो स्टे बडनेरा येथनु इमेल ने गनु्याचे कागदपञ 
आि रोिी पो स्टे ला प्राप्त झाले वरुन   
 
 
 
 
 
 
  

स.फौ. 
496 

मोयिे 

8 अकोला अप 
कं्र. 559/19 
कलम  379 
IPC प्रमाणे  
xqUgkizdkj  

सोन्याचे 
मंगळसञु 
pksjh 

ट्रेन No. 
11039 
डावनु 

महाराष्ट्र  
एक्स लेडीि 
बोगी मधनु   

रे.स्टे. 
मतुीिापरु 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

दहा 
नमनीटानी 

लिात आले 
 

21/06/19  
चे 12.30 

वा दरम्यान 
 

23/06/19 
चे 14.00 

सौ भावना नंद ु
गौरीहार वय- 47 
वषष, धंदा घरकाम  
रा. सालोरा ता नि 
अमरावती  मो.नं. 

800732255 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 92]932:  

एक लेडीि पसष मधनु 
एक सोन्याचे मंगळसञु 
विन 27.890 ग्रॉ. नक. 

92932 /-रु.  असा  
एकुण नक. 92,932 /- रू 

चा माल 
 

 
ननरंक 

नफयादी  मिकूर हे वरील नमदू गाडीचे नमदू बोगी 
मधनु मलकापरु ते बडनेरा  असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासादरम्यान नफयादी यांची वरील नमदु 
लेडीि पसष आतील सामानासह   रे.स्टे. मतुीिापरु 
येथनु गाडी सटुल्यानंतर दहा नमनीटानी लिात आले   
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरून 
नेली आहे   
 रे पो स्टे बडनेरा येथनु इमेल ने गनु्याचे कागदपञ 
आि रोिी पो स्टे ला प्राप्त झाले वरुन   
 

स.फौ. 
496 

मोयिे 



 

gekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghr 

    

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

9 अकोला 
562/19 

कलम 379 

IPC  

xqUgkizdkj   
पसम 

pksjh 
 

 

 

ट्रने न ं

12655 
अहमदाबाद 

चनै्नई 

नवजीवन 

एक्सचे कोच 

न ंS/6 मध्य े

चढतअसतां
ना 

PF.No.2  
वरून 

23/06/19  

च े20.00 

वा. 

23/06/19 
चे 22.41 वा 

पवन प्रभूदास 

ढक्करवय- 47 

वर्ष, रा. जलाराम 

उपहार आनंद 

मंगलअपरमने्ट 

ब्लॉक 6 अकोला 

मो.न.ं 

9405515820 

अज्ञात ,dq.k 7]000:  
एक ब्राऊन रंगाची लडेीस 

पसष त्यात रोख रक्कम 

7000/- रू, बडोदा बॅकेच े

ATM काडष, प्रवासाच े

ततकीट असा 

एकुण तक. 7000/- रू 

चा माल 

 निरंक  वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील नियादी  
मजकूर हे आपल्या परीवारासह नमदू गाडीचे 
नमदू कोच मधनु अकोला ते धामणगाव असा 
प्रवास करण्याकरीता रे.स्टे अकोला PF No.2 
वरून गाडीत चढत असतांना नियादी यांच्या 
पत्नीच्या खांद्यात अडकवलेली वरील वणणनाची 
लेडीस पसण आतील रोख रक्कम व 
कागदपत्रासह लोकांच्या गदीचा िायदा घेऊन 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले  
नियादी नामे पवन प्रभदूास ढक्कर यांनी 
पो.स्टे.ला येऊन नदले लेखी तक्रारी वरुन   
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toGhy lh 
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fnukad 
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19%22 

oktrk 

vkWu M;qVh 
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LVs’ku xksafn;k rQsZ 

fot; lkyVdj 

o; 45 o"kZ /kank 

ikbUleSu jkg- 

xkSre uxj xksafn;k 

vKkr 

nksu bZle 
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vankts 

35 o"kZ 

v’kk izdkjs dh] fn- 23@06@19 jksth ;krhy e;r 

bZle gs jsYos ykbZu&3 Bridge ps toGhy lh MCyq jksyhax psdhax 

toG ukyk r;kj dj.;kps dke djhr vlrkauk ekrh [kpY;kus 

e;r >kys ckcr vkWu M;qVh fMok;,l,l jsYos LVs’ku xksafn;k ;kauh 

ys[kh eseks fnY;ko:u ueqn izek.ks exZ nk[ky dj.;kr vkys vkgs- 

liksfu 

iadt 

pdzs 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 ukxiwj vi Ø- 955@19 dye 379] 34 

Hkknfo 

vVd  fn-  23-6-19 ps 18:47 वा. 

 

1) y{e.k HkS¸;kyky ?kMSoky o; 38 o’kZ jk- rkaMkisB >ksiMVVh ikpikoyh ukxiqj 

2½ jkds”k v”kksd eYyhd o; 40 o’kZ jk- Lohij dkWyksuh, BDdj xzke] ikpikoyh ukxiqj  
 

vi dza-959/19 कलम 379 भादवी   vVd  fn- 23.06.19  चे 17:30 वा. केसल लालजी शसंग, वय 20 वषम, धंदा मजुरी, राह. गल्ली नं. 1, धोबीघाट, महालक्ष्मी, मंुबई 

 

2 o/kkZ  455@19 d 328 379 34 Hkk n 

oh 

fn 20@06@19 ps  lksuq jkevfHkyk”k “kqDyk  o; 24 o’kZ jk jkepj.kiqokZ iksLVs&/kkusiqj  rk&ft- 

xksaMk  mRRkj  izns”k  

ih lh vkj & 24@06@19 ikosrks 

 


