
   

  

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 24@02@2019 

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 नागपरू 
320/19 
U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy   

pksjh 
 

ट्रेन नं.  12290 
अप दरंुतो एक्स 
चे कोच नं S/2 
बथथ नं. 40 वरुन 
रे.स्टे नागपरु 
येथनु ट्रेन 
सटुल्यानंतर 

 .18/01/19  
21.30 वा.  
 

24/2/19 वा. 
12-17 वा.   

अजय वसंतराव 
मडुके  वय 42 
वषे धंदा वकील 
रा. 38 साइमंददर 
जवळ अयोध्या 
नगर नागपरु 
मोबा. नं.  
9011254928,  
8999464636 

 

अज्ञात ,dq.k 14]500 : 

एक काळ्या  रंगाचा  दववो 
कंपनीचा मोबा. त्यात  

BSNL दसम नं.  
9422123180 JIO दसम 
नं.  8999464639 की.  

14.500/ रुपये असा एकुन 
माल. 
 

 अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
दिकाणी यातील दियादी हे नागपरु ते 
इगतपरुी  असा प्रवास कदरत असतांना 
प्रवास दरम्यान रे स्टे नागपरु येथनु ट्रेन 
सटुल्यानंतर  ियादी यांचे नजर चकुीचा 
िायदा घेवनु  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
नमदु वणथनाचा मोबाईल चोरुन नेले वरुन 
सबब अप कलम 379 ipc  प्रमाने नंबरी 
क्र.   गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.   

fVi%& यांनी मा. पो. अदध.लोहमागथ नागपरु 
कायालय येदथल आर/23/ वगथ /2019-1459 
दद. 22/02/19 अन्वये  पो.स्टे य़ेदथल जावक 
क्र.  1459/19 दद.  23/02/19  अन्वये 
गुन्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने कागदपत्र 
टपालाने प्राप्त झाल्याने   

 

2 नागपरू 
322/19   

कलम 379  
IPC Hkknfo 

xqUgkizdkj 

efuilZ  

pksjh 
 

रे स्टे नागपरू 
पवुवगेट 
बकुींग 
ततकीट 
काऊंटर 
ततकीट 

काढतेवेळी 
 

24/02/19 
17.45 वा.  

 

24/02/19  
19.40 वा. 

 

तमलींद श्यामराव 
डहाके वय 56 
वषव रा. प्ला ाँट नं 

403 काना तवहार 
गोकुऴ हाऊससग 

सोसायटी 
गोरेवाडा रोड 

बोरगाव नागपरू 
मो नं.  

9421878746 

अज्ञात ,dq.k 900 : 

एक मनीपसव त्यात SBI 
Atm card,Debit 

card,ड्रायव्हींग 
लायसन्स,प ाँनकाडव,दरुदशवन 

कें द्राचे ऑफीसचे 
आयकाडव,रोख 900 रू असा 

एकूण 900/- रू चा माल 
 

तनरंक 
 

अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
तिकाणी यातील तफयादी हे रायपरू जाणे 
कतरता रे स्टे नागपरू येथे पवुवगेट बकुींग येथे 
ततकीट काढत असतांना कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गदीचा फायदा घेवनू त्यांचे 
प ाँन्टचे तखशातील मनीपसव आतील 
सामानासह मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. 

Pso 
पेशीत 



3 brokjh 

33@19 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 

js-LVs brokjh 

IyWVQkWeZ ua-6 

o:u 

24-02-19 

 06-30 ok- 

24-02-19  

15-38 ok- 

fu[khy 

euksgjyky 

Vgykuh]o; 29 

o"kZ]jkg- 

vyeksy foyk 

IykWV ua- 19 

vkjk/kuk dkWyuh 

ukjk jksM 

tjhiVdk ukxiwj 

eksua- 

888866855

8 

vKkr ,dq.k 34]990 : 

,d ouIyl da-pk eksckbZy 

ekW-ua-MIDNIGHT BLACK 

R;kr fle ua- ft;ks 

7020953927 

vk;,ebZvk; ua-

865300045907613]86

5300045907605 fd-

34990@: pk eky 

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

etdqj gs js-LVs fcykliwj rs brokjh 

vlk izokl d:u f’koukFk ,Dl-us 

xkMhrwu js-LVs brokjh ps IyWVQkWeZ ua- 6 

o:u ?kjh tk.;kdjhrk dWQ cqd dsys 

o eksckbZy iWUVP;k f[k’kkr Bsowu 

IyWVQkWeZ o:u Hkkgsj tk.ksl fu?kkys 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnhps 

iWUVP;k f[k’kkrwu ueqn o.kZukpk 

eksckbZy pks:u usys o:u lcc vi 

dye 379 Hkknfo izke.ks nk[ky  

iksgok@ 

40 

;kno 

4 अकोला 
गरुन 

160/19 
कलम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 

रे स्टे 
अकोला 

प्लॉटफामव न 
01 वर 
DYSS 
ऑफीस 
समोर 

 

23/02/19 
18.30 वा द 

 

24/02/19 
00.10 वा  

 

राज ुकल्ल ुपववते 
वय- 35 

वषव,धंदा- वेन्ङसव  
रा. मोचीपरुा 
अकोट फैल 

अकोला. मो. नं. 
9075577863 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 12]990 : 

एक तववो गोल्ङ रंगाचा मा ाँ 
नं. Y81 कं. चा मोबाईल 

त्यात Idea तसम 
नं.9922512411 त्याचा 

IMEI NO. 
8654700475975388654

70047597520  सक. 
12,990/- रु असा असनु 

12,990/- रु 
 

तनरक नमदु ता.वेऴी व तिकाणी यातील तफयादी 
मजकुर हे आपला मोबाईल चातजिंग वर 
लावनु नमदु गाङीवर पानी बा ाँटल व 
कोल्रींस तवकण्या कतरता गेले असता  
तफयादी यांचा गैरहजेरीचा फायदा घेऊन  व 
त्याची नजर चकुवनु  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  रे.स्टे.अकोला येथनु चोरून 
नेला . तदले तफयाद वरुन सबब अप.कलम 
379 IPC प्रमाने गनु्हा दाखल  

ASI 496 
मोयजे 

5 अकोला 
161/19 

कलम 379 
भादवी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 

ट्रेन 
नं.गंगानगर 

एक्स चे 
समोरील 
जनरल 

ङब्यात कैची 
फुलाजवळ 

 

23/02/19 
19.40 वा . 

 

24/02/19 
00.27 वा. 

 

सय्यद सतमर 
सय्यद तफरोज  

वय- 25 
वषव,धंदा- 

आटोचालक  रा. 
शकु्रवार पेि 
बागवान परुा 

वातशम मो. नं. 
9730897382 

अज्ञात 
 

,dq.k 23]000 : 

एक तववो कं. चा मोबाईल 
त्यात JIO तसम नं. 

9325382765 Idea तसम 
नं. 8805143122 त्याचा 

IMEI NO. 
868492036120616, 
असा असनु त्याची सक. 

23,000/- रु 
 

तनरक नमदु ता.वेऴी व तिकाणी यातील तफयादी 
मजकुर हे नमदु गाङीने अकोला ते वातशम 
असा प्रवास कतरत असता सदर गाङीत 
कैची फुलाचे जवळ हळु हळु धावत 
असतांना तफयातद हे नमदु मोबाईल वरुन 
घरी बोलतअसतांना  एक अज्ञात इसम 
ङब्यामध्ये चढला व त्याने त्याचे हातातील 
मोबाईल घेवनु चाल ुगाङीतनु खाली 
उतरुन पळुन गेला अशा तोङीं तफयाद 
वरुन सबब अप.कलम 379 IPC प्रमाने 
गनु्हा दाखल 

ASI 496 
मोयजे 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 अकोला 
162/19 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 

ट्रेन पणुा 
अकोला पसेॅ 
चे  जनरल 

ङब्यात रे स्टे 
वातशम येथनु 
गाडी सटुताच 

 

24/02/19  
10.30 ते 
11.00वा 
दरम्यान.. 

 

24/02/19 
13.43 वा. 

 

नवनाथ रुस्तमराव 
देशमखु  वय- 42 
वषव,धंदा- नोकरी 
रा. नागेश्वर नगर

        
औंढा नागनाथ ता 
औंढा तज तहगोली  

मो. नं. 
9730897382 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 17]200 : 

एक रेडमी कं. चा Note 5 Pro  
काळ्या रंगाचा मोबाईल त्यात 

JIO तसम नं.         
7620762817 Idea तसम नं. 
9604647821 त्याचा IMEI 

NO. माहीत नाह तक. 17,200/- 
रु चा असा एकुण सक. 

17,200/- रु 
 

तनरक नमदु ता.वेऴी व तिकाणी यातील तफयादी 
मजकुर हे नमदु गाङीने वातशम ते अकोला 
असा प्रवास कतरत असताना नमदु गाडी ही रे 
स्टे वातशम येथे थांबली असता गाडीत 
प्रवाश्याची गदी झाल्याने यातील तफयादी याचे 
वरील शटवच्या तखशातनु वरील नमुदु वणवनाचा 
मोबाईल गदीचा फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गाडी ही रे स्टे वातशम येथनु सटुताच 
चोरुन नेला आहे  वरुन सबब अप.कलम 379 
IPC प्रमाने गनु्हा दाखल 

PSI तभसे 
सो 

7 अकोला 
गरुन 

163/19 
कलम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 

-  ट्रेन डावनु 
तगतांजली 
एक्स  चे  
समोरील 
जनरल 

ङब्यात रे स्टे 
मतुीजापरु 
येथनु         
गाडी जात 
असताना 

 

23/02/19  
10.30 ते 
15.00वा 
दरम्यान.. 

 

24/02/19 
20.22 वा. 

 

शभुम धनंजय 
कराळे  वय- 23 
वषव, रा. गोळेगाव 
ब.ु ता शेगांव तज 
बलुढाणा   मो. 

नं. 
7775989037 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 5]000 : 

एक Asus  कं. चा  मोबाईल 
त्यात JIO तसम नं. 

9158907029 त्याचा 
IMEI      NO. माहीत नाही 

तक. 5000/- रु चा असा 
एकुण सक. 5000/- रु चा 

माल 
 

तनरक नमदु ता.वेऴी व तिकाणी यातील तफयादी 
मजकुर हे नमदु गाङीने अकोला ते नागपरु 
असा प्रवास कतरत असताना 
प्रवासादरम्यान नमदु गाडी ही रे स्टे 
मतुीजापरु येथनु जात असताना सदर  
गाडीत प्रवाश्याची गदी झाल्याने यातील 
तफयादी याचे वरील जीन्सच्या पनॅ्टच्या 
तखशातनु समोरील तखशातील  वरील नमुदु 
वणवनाचा मोबाईल गदीचा फायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला 
आहे  वरुन सबब अप.कलम 379 IPC 
प्रमाने गनु्हा दाखल 

PSI 
तभसे सो 



 

jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %& 

    

vd 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 

          

 

jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph 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 

e`rdkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaey

nkj 
          

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

 

 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

1 bzrokjh vi dz- 74@18dye 379 Hkknfo fn- 24-02-19 ps 12-28 ok  izfni jktdqekj fiYysokj o; 23 o"kZ jk- dqaHkkjVksyh ukxiqj 

 

 

bzrokjh vi dz- 74@18dye 379 Hkknfo fn- 24-02-19 ps 12-28 ok  izfni jktdqekj fiYysokj o; 23 o"kZ jk- dqaHkkjVksyh ukxiqj 

2 js-iks-LVs-cMusjk अप नं.716/18 कलम 379 भा.द.वी  fn  24@02@19    ps 23.37  ok - मोहम्मद समीर मोहम्मद जमीर वय-23 वर्ष रा.मोमीनपुरा अचलपुर जज.अमरावती  

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 

& & & & & &  

& 

& & 


