
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  24@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 brokkjh 

113@19  

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

fcykliqj 

brokjh 

bZaVjflVh 

,Dl- ps 

dksp ua-s/7 

dksp 

toG 

brokjh 

;sFks 

IySVQkeZ 

ua- 06 

oj- 

18-06-19 

07%00 ok-

rs 07%30 

ok- njE;ku 

24-06-

19ps 

08%58 ok- 

vehrkHk jfoanz 

oktisbZ o; 

42 jk- 

Vsdkukdk nsoh 

uxj ukxiqj 

eks-ua- 

83799094

70 

vKkr 

 

,dq.k 11]990:  

,d fooks daiuhpk 

eks-dkG~;k jaxkkpk 

ekWMy u- ok;@93 

R;kr fle 

vk;fM;k - ua--

9226707078 

vk; b ,e vk; 

u-

865203049006

459@42 dh- 

11990@ vlk 

,dqu 11]990@: 

pk eky 

fujad वरील तारखेस वेळी व ठिकाणी यातील ठियादी ह्या 
नमदु ट्रेन ने vkiY;k iqruh yk js-LVs- brokjh 

;sFksa lksM.ks dfjrk vkys असता fQ;kZnh 

;kaP;k ueqn eksckbZy   dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus गदीचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने  
pks:u usys बाबत ठियादी याांनी रे पो स्टे yk- 

;soqu ys[kh  ठियाद ठदले वरुन सबब अपराध 
कलम 379 भादठव प्रमाणे गनु्हा दाखल केला 

Ikksgok@ 

313 

Bkdqj 

2 नागपुर 

962/19 
कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन  

नं.12296 
संघममत्रा 
एक्सचे 

जनरल बोगी 
मध्ये मतकीट 
चेक करत 

असतांना रे. 

स्टे. नागपुर 

येथे. 

 

23.6.19 चे 

16:40 वा. 

24.06.19  
चे 13:27 

वा. 

शंकर सत्यमवर 

मसंग पुनीया, वय 

30 वषष, धंदा- 

TC, रा. अजनी 
सेंट्रल रेल्वे 

कॉलनी, क्वॉटषर 

नं.RB 2-353, 

नागपुर मो. नं. 

8055939298, 
7820518485 

vKkr एकुन 11,900/- रु 

एक OPPO F3 कं. चा 

गोल्डन रंगाचा मोबाईल, 

मॉडेल नं. WG 

91561, त्यात मसम 

BSNL 
8055939298, JIO 

7020518485, 
IMEI No. 

86524603483048
2 मकं.11900/-रु असा 

एकुन 11,900/- रु चा 
माल 
 

fujad अशा प्रकारे  आहे की यातील मियाषदी हे नमुद टे्रन 
चे जनरल कोच मध्ये मतकीट चेक करत असतांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांचे गमदषचा 
िायदा घेवुन त्यांचे प नं्ट चे मिशातील नमुद 
वणषनाचा मोबाईल चोरुन नेला वरुन सबब अप  

कलम 379 IPC प्रमाणे दािल करुन मा.  

Ikksgok@

1003 

jaxkkjh  



3 नागपुर . 

963/19 
कलम 

379 
भादवी   

xqUgkizdkj  

मनी पसष 

pksjh 

टे्रन  नं. 

12040 
सेवाग्राम 

एक्स. चे 
जनरल कोच 
मध्ये चढत 

असतांना रे. 

स्टे. नागपुर 
येथे प्ल टिॉमष 

क्र. 4 वर 
 

 21.06.19 
21:00 वा. 

24.06.19
18-11वा. 

धनंजय देवचंद 

भुरे, वय 47 वषष, 

रा. प्लॉट नं. 

150, न्यु सुभेदार 

ले आऊट नागपुर, 

मो. नं. 

7875902720 

vKkr एकुण 2,000/- रु  
एक काळ्या रंगाचा मनी 
पसष त्यात कॉपोरेशन चे 

ATM काडष, प नकाडष, 

रोि 2000/- रु. 

अ क्नॉलेजमेंट कॉपी, 
पासपोटष िोटो असा 

एकुण 2,000/- रु. चा 

माल. 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील मियाषदी हे नमुद टे्रन ने 

रे. स्टे. नागपुर ते शेगांव असा प्रवास करने करीता 
जनरल कोच मध्ये चढत असताना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांचे गमदषचा िायदा 
घेवुन त्यांचे प नं्ट चे मागील मिशातील नमुद 
वणषनाचा पसष मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेला वरुन 

सबब अप  कलम 379 IPC प्रमाणे दािल करुन 

मा. PSOयांचे पेशीत ठेवण्यात आले. आहे. 
 

Ikksgok@

1003 

jaxkkjh  

4 नागपुर . 

965/19   
कलम  

379  
IPC 

xqUgkizdkj  

मनी पसष 

pksjh 

चंचलकुमार 
मसंग 

कृष्णामसंग 

वय 28 वषष 

रा. 
घरघनगाव 
पोस्ट रामपट्टी 

मज. मधुबनी 
मबहार 

मो.80023

31717 
 
 

टे्रन नं 

12194 
जबलपुर 
यशवंतपुर 

एक्स.चे 

कोच नं s/1 

बथष नं 40 

वरुन रे.स्टे. 
नागपुर गाडी 
प्ल टिॉमष ला 
थांबला 
असता 

उतरतेवेळी 

 
 

15/06/19  
चे 15.55  

वा. 

 

24/06/19 चे 

23.07 
वा 

 

vKkr एकुण 1800/- रु  
 एक मनी पसष काळ्या 

रंगाची त्यात ATM 

कनाषटक ब क, ब क ऑि 

इंडीया, आधाक काडष, 

वोटर काटष, ड्रायव्हींग 

लायसन्स, प नकाडष, 

रोि 1800/- रु. असा 

एकुण 1800/- रु चा 
माल 

fujad अशा प्रकारे आहे की नमुद ता.वेळी व मठकाणी 
यातील मियाषदी हे नमुद टे्रन ने जबलपुर ते 

यशवंतपुर असा प्रवास करीत असतांना रे.स्टे. 
नागपुर गाडी थांबली असता  मियाषदी यांची नमुद 
वणषनाचे पसष आतील सामानासह कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने नेला अशा मियाषदी यांचे मियाषद वरुन 

सबब अप  कलम 379 IPC प्रमाणे दािल  

xqUgk js iks LVs o/kZk ;sFkqu Vikykus 

vkY;kus nk[ky  

Ikksgok@ 

59 

oklfud 

5 नागपुर . 
966/19   
कलम  

379  IPC  

xqUgkizdkj   
मोबाईल 

pksjh 

शखे ईमरान 

शखे सलाम 

वय 20  वषष, 
धंदा शशक्षण 

रा. हसनबाग 

कब्रस्तान 

दुसरी लाईन 

नागपूर  मो. 

न.ं 

76651163
79 
 
 
 

vkjksih vKkr 

– रे स्ट े

नागपूर PF 

no 8 वरुन 

 

23.06.19चे 

23:45 वा. 

 

24.06.19चे 

23:20 वा. 

 

vKkr एकुण 12,990/- रु  

एक vivo Y93 ब्लु 
रगांचा मोबाईल त्यात 

शसम jio 

9824129242, idia 
9623776729 imei 

no 
863877043782892/
863877043782884 

कीं 12,990/- रु चा 
माल 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील शियाषदी हे  न ेरे. स्ट.े नागपुर 

त ेमुबंई अस े असा प्रवास करन ेकरीता रे स्ट ेनागपूर PF 

no 8 वरती ट्रने ची वाट पाहत असता कुणीतरी  अज्ञात 

चोरट्यान ेशियाषदी यांचा नजर चुकीचा िायदा घवुेन त्यांच े

प नं्ट च े  शखशातील नमुद वणषनाचा मोबाईल मुद्दाम 

लबाडीन ेचोरुन नलेा वरुन सबब अप  कलम 379 IPC 

प्रमाण ेदाखल    

     

     

     

     
  

Ikksgok@ 

59 

oklfud 



6 o/kkZ 

499@19 

dye 379 

Hkk n oh  

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
 

jsYos LVs”ku 

o/kkZ cqdhax 

dkmVjoj 

24-6-19 ps 

09-40 ok 

24-6-19 ps 

13-59 ok 

fou;dqekj 

e/kqdjjko 

fo:Gdj o; 

33 jkg jfonkl 

dkWyuh 

dSykluxj 

vejkorh 

eksckbZy uacj 

9665679375 

vKkr ,dq.k 10]999:  

,d gkWuj daiuhpk 

eksckbZYk ekWMy ua 9 

ykbZV fuG;k jaxkpk 

fder 10]999@&: 

fujad ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnsh gs 

jsYos LVs o/kkZ rs cMusjk tk.ks djhrk jsYos 

dkmUVjoj frdhV dk<r vlrkauk R;kps 

utj pqdoqu R;kps “kVZps f[k”;krhy ueqn 

o.kZUkkpk eksckbZy pks:u usyk o:u xqUgk 

nk[ky- 

uk;d 

06 

eaMyokj 

7 o/kkZ 

500@2019 

dye 379 

Hkk n oh  

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
 

 

 

xkMh ua 

17233 

HkkX;uxj 

,Dl ps 

tujy dksp 

e/kqu js-LVs-

ekfudx< 

;sFkqu xkMh 

lqVrkap 

22-6-19 ps 

00@45 ok 

24-6-19 ps 

16-59 ok 

iqtk ;”koar 

jkmr o; 23 

jkg ps d 

osYYkqj iksLV 

cksjxko rk 

xksMfiijh ft 

panziqwj 

vKkr ,dq.k 12]000:  

,d vksiks daiuhpk 

fuG;k jaxkpk 

eksckbZYk R;kr  ftoks 

fle ua 300076590 

vk; ,e bZ vk; uacj 

866278042236559@

42 fder 12000@& 

: eky- 

fujad ;krhy fQ;kZnh et gs jsYos LVs epsfj;ky rs 

cYykj”kkg vlk izokl djhr vlrkauk ueqn 

fBdk.kh fQ;kZnh ;kaps xSjgtsjhpk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kpk ueqn 

eksckbZYk eqnke yckMhus pks:u usyk  

lQkS@ 

113 

nkcsjko 

8 o/kkZ 

501@20

19 dye 

379 Hkk 

n oh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
 

 

jsYos LVs 

cYykj”kkg 

IykVQkeZ 

ua 1 

ukxiqj ,UM 

dMs 

21-6-19 ps 

23@30 ok 

24-6-19 ps 

17-13 ok 

foosdflax 

t;panzflax 

Bkdqj o; 21 

jkg-lkbZckck 

okMZ izseftr 

mijs ;kaps ?kjh 

fdjk;k.ks 

cYykj”kkg ft 

panziqj 

vKkr ,dq.k 16]999:  

,d jsMeh uksV 7 

daiuhpk eksckbZYk 

R;kr oksMkQksu ua 

7800877029 ftoks 

fle ua 8999729672 

vk; ,e bZ vk; uacj 

861646042165736@

44 fder 16999@& 

- 

fujad ;krhy fQ;kZnh et gs okWVj osUMjhax ef”ku 

oj M;qVhl vlrkauk M;qVh njE;ku rs ueqn 

fBdk.kh >ksiys vlrk R;kps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pskjV;kus R;kpk ueqn 

eksckbZYk eqnke yckMhus pks:u usyk- 

lQkS@ 

113 

nkcsjko 

9 cMusjk a-

446@19 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
 

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

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

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

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

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

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

2244//0066//22001199  

????  1144..0000  ????..  
??????????????  

..2244//0066//22001199  

????  1166..1144  ????.. 
  

??????????  ????????????  
????????????  ????   --3355??????????  

????????--  ??????????  

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

????..22??????????  ????????????  
????????????????????????  
??????????????  ????..  ??????????????  

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

????..99886677777722446655  

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

 
,dq.k 10]600:  

????   OOPPPPOO??????????????  
MMooddeell  NNoo--AA3355--22111166  

RReedd  ????????????  ??????????    
AAiirrtteell  ??????  ????..  
88445577887777995588,,    

MMEEII  NNOO--    

886655005533004422225588113300  

??????????  1100,,660000 -/ -/????..  ????  
????????????  

मनरंक  

  

??????????  ????????????????  ??????????  ????  ????????  ????  ????????  ??  ????????????  ????  
????..2244//0066//1199  ????????  ????????????  ????  ????????????  ??? ?????? ??? ?????? 
?????? ????? ???????????? ????? ??????  ????????????  ?????? ????? ??????????? ????? ?????  

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

OOPPPPOO??????????????  ??????????  1100,,660000//--  ????..  ????   ????????????  
??????????????  ????????????  ??????????????????  ??????????????  ??????????  ????????  
??????????????  ??????????????  ??????????  ????????  ??????  ????????  ??????????????  ????????  
??????   337799  ??????????  ??????????????  ????????????  ????????     

 
  

AASSII//447766  

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



 

 

10 
अकोला 

562/19  

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
 

 

 

ओव्हर मिज च्या 
आसपास शेगाव 

एन्ड कडे रे.स्टे 

अकोला 

23/06/19  चे 

16.30 वा 
दरम्यान 

. 24/06/19 
चे  01.01 वा 

मोहम्मद सममशट 

गुलाम शब्बीद वय- 

49 वषष, रा. नायगाव 

संजयनगर अकोला 

मो.नं. 

9373988107, 
9595313383 

1) अमोल 

मवष्ण ूरक्षक 

वय 24 वषष 

रा. अशोक 

नगर नाना 
उजवने यांच्या 
घराजवळ 

अकोट िैल 

अकोला 2) 

अमोल अशोक 

इंगळे वय 33 

वषष 

रा. रेल्वे 

क्वॉटर नं 

RBI 164 
अकोट िैल 

अकोला 

,dq.k 16]50:  

. एक काळ्या रंगाचा मजओ 

कं मोबाईल  त्यात मजओ मसम 

नं 9373988107 मकंमत 

1500/- रू,  रोि 150 रू  

असा 

एकुण मक. 1650/- रू चा 
माल 

 

 वरील 

प्रमाणे  
वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील मियाषदी मजकूर हे आपल्या 
दवाई आनने करीता तार िैल कडून अकोट िैलकडे रेल्वे 

लाईन पार करून रेल्वे िीज कडून अकोट िैल कडे जात 

असतांना यातील नमदू दोन्ही आरोपी यांनी मियाषदी यास रेल्वे 

लाईन क्रास केल्याच्या कारणावरून व RPF पोलीस 

असल्याचे दशषवनू त्यांचा जरूमाना भरण्यास सांमगतले व रेल्वे 

लाईन क्रास चा जरूमाना म्हणनू 150/- रू व मोबाईल घेतला 

व मियाषदीस पनू्हा आधाऱ काडष व 1000/- रू  घेवनू येण्यास 

सांमगतले. मियाषदी हे RPF ठाणा अकोला येथे जावनू येथे 

हजर असलेले अमधकारी यांना घडलेली हकीकत सांमगतली 

त्यावरून RPFअमधकारी व स्टॉि सह रेल्वे आडष ओव्हर मिज 

जवळ जावनू नमदू दोन्ही आरोपी यांना RPF यांनी ताब्यात 

घेतले नमदू दोन्ही आरोपी हे RPF कमष. नसतांना RPF 

पोलीस असल्याचे िोटे सांगनू त्यांनी माझी नमदू पसेै व 

मोबाईल घेवनू िसवेगीरी केली करीता सबब अप. कलम 

170,34 IPC प्रमाणे दािल करण्यात येवनू नमदू आरोपी 
यांची वदै्यकीय तपासनी करण्यात येवनू आरोपी यांना व त्यांचे 

वडील नामे 1) मवष्ण ूयादव रक्षक वय 44 वषष रा. अशोक 

नगर नाना उजवने यांच्या घराजवळ अकोट िैल अकोला 2) 

अशोक बबन इंगळे वय 59 वषष रा. रेल्वे क्वॉटर नं RBI 164 

अकोट िैल अकोला त्यांच्या मोबाईल वर माहीती देण्यात आली 

HC 240   

11 
अकोला 

563/19  

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

ikWfdV 

pksjh 
 

रे. स्टे. अकोला 

प्लााँटिामष नं. 5 
वरील 

ओट्यावरून 

मद 24/06/19  

चे 05.30 वा 
दरम्यान 

मद. 24/06/19 
चे 11.24 

मकरण रामदास मगर 

वय- 30 वषष, धंदा -

ड्रााँयव्हर रा.अन्नाभाऊ 
साठे नगर 
उस्मानाबाद 

मज.उस्मानाबाद 

मो.नं.7517827133, 

अज्ञात ,dq.k 3]000:  
एक काळ्या रंगाचे पााँकीट 

त्यामधे रोि 3000/-

RS,आधार काडष,जुने पााँकीट 

डायरी असा  एकुण मक. 

3000/- रू चा माल 
 

निरंक वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील मियाषदी  मजकूर हे 

मद.24/06/19 रोजी टे्रन पुणाष अकोला पाँसेजर ने 03.15 वा 

दरम्यान रे. स्टे अकोला येथे आले व त्यांना शेगाव येथे जाने 

करीता टे्रन नसल्याने ते प्लााँटिामष नं. 5 वरील ओट्यावर येउन 
झोपले त्या दरम्यान त्यांच्या पाँनटच्या मिशातील नमुद 
वणषनाचे पााँकीट आतील रोि रकमे सह कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेउन चोरून नेले असे मदले 

मियाषद वरून  मा.PSO सो यांचे आदेशान्वे कलम  379 IPC 
प्रमाणे गुन्हा  

पो िा 
752 
पाटील 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 ukxiqj vi Ø- 955@19 dye 379] 34 

Hkknfo   

 

23-6-19 ps18-47 ok 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  
fn- 24@06@19 rs 25@06@19 ih lh vkj 

2 o/kkZ vi Ø- 445@19 dye 328]379] 34 

Hkknfo   

 

24-6-19 ps 22-50 ok 1) dUgS;k lqdh;k ;kno o; 23 o’kZ jk- f=Hkou uxj fxzUVk ft- xksaMk 

2½ eukst jkeujs’k flax o; 22 o’kZ jk- jksghuh lsDVj &7 fnYyh 
 3 अकोला ग.ुर.न. 562/19 कलम 170, 34 ठद 24/06/2019 चे 01.01 वा अमोल ठवष्ण ूरक्षक वय 24 वषष रा. अशोक नगर नाना उजवने याांच्या घराजवळ अकोट िैल अकोला 
अमोल अशोक इांगळे वय 33 वषष रा. रेल्वे क्वॉटर  नां RBI 164 अकोट िैल अकोला    


