
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  27@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 

197@19 

dye 

379 

Hkknafo  

dye 

379 

Hkknafo 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

- ट्र ेन 

विशाखाप

ट्ट््नम 

एक्सचे  

समोरील 

जनरल 

कोच मधून  

रे. से्ट. 

भंडारा 

गाडी 

सूट्ल्यानंत

र 
 

23-06-19 

osG ueqn 

ukgh 

27@06@19 

12-42 

oktrk 

भागेन्द्र 

वशिशंकर 

बोपचे िय-29 

िर्ष धंदा-मजूरी 

रा.िसंत नगर 

गोवंदया 

मो.न.940371
2820 

 

vKkr 

 
????????   88,,550000//--   

एक ओप्पो A35 

लाल रंगाचा 

मोबाईल त्यात 

वजओ वसम 
6260379246 

वमत्राचे नाि 

प्रकाश कने्हरे यांचे 

नािाचे वसम वजओ 

9764027790 

IMEI-

869185032875

899,86918503

2875881असा 

असून त्याची 

एकूण वकमंत 

8,500/- रू चा 

माल  
 

fujad v'kk izdkjs dh] िरील ता.िेळी ि विकाणी 

यातील वियाषदी हे नमूद ट्र ेन राजनांदगाि ते 

नागपूर असा प्रिास करीत असतांना ट्र ेन 

रेले्व से्ट.भंडारा येथून गाडी सूट्ल्यानंतर 

वियाषदी यांचा नमूद िणषनाचा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे पँन्टच्या 

समोरील खखशातील नमूद िणषनाचा मोबाईल 

गदीचा िायदा घेऊन चोरून नेला .अशा 

वियाषदीचा वियाषद िरून सबब अप कलम 

379 IPC प्रमाणे नंबरी गून्हा दाखल 

करण्यात आला 

l-QkS@ 

453 

;kno 

 

2 नागपुर 

975/19   
कलम  

379  IPC 
दाखल 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे. स्टे 

नागपुर चे 

प्लॅटफॉमम 

क्र. 3 वर 

ववदभम 

एक्स. 

मध्ये चढत 

असताांना 
 

 27.06.19 

08:50 वा.  

ते 09:00 

दरम्यान 
 

27.06.19 

12:48 वा. 

राहqल सांतोष 

यादव, वय 27  

वषम, राह. 

सुरें द्रगढ, मानव 

सेवा नगर, 

नागपुर मो. नां. 

7385988762 
 

अज्ञात 

 

एकुण 15,000/- 

रु. एक सॅमसांग कां . 

चा मोबाईल मॉ. 

नां.J6, ब्ल्यु रां गाचा, 

त्यात वसम क्र. 

Idea NO. 

7887430158, IMEI 

NO. 

358461091855553, 

358462091855551

वकां . 15000/- असा 

एकुण 15,000/- 

रु. चा माल 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील वफयामदी हे नमुद टे्रन 

ने नागपुर ते गोंवदया असा प्रवास करणे करीता 
नमुद टे्रन मध्ये चढत असताांना कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने वफयामदी याांचा नमुद 

वणमनाचा मोबाईल गवदमचा फायदा घेवुन चोरुन 

नेला बाबत वफयामद वदले वरुन सबब अप कलम 

379 IPC प्रमाणे नांबरी गुन्हा दाखल केला 

असुन तपासकामी मा.PSO याांचे पेशीत ठेवण्यात 

येत आहे. 

 

मा.PS

O याांचे 

पेशीत 



3 नागपुर 

.976/19   
कलम  379  

IPC दाखल 

 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे. स्टे 

नागपुर चे 

प्लॅटफॉमम 

7 वर 

27.06.19

चे 14.30 

वा. दरम्यान 

27.6.19चे. 

15/46 वा. 

वितेन्द्र  शवलक 

भोयर वय  37 

वषे  धांदा मिुरी 

वनवाशी मु. 

वशवनी पोस्टे 

माडगी ता. 

तुमसर वि. 

भांडारा  

441913 

मोबा.नां.  

9890378936 

अज्ञात 

 

एकुण 6,000/- रु. 

एक मोबीस्टार  

कां पनी चा मोबा. मॉ. 

नां. C-1  शाइन ब्ललु 

रां गाचा  त्यात 

आयडीयाचे  वसम 

नां. 9890378936 

, jio  sim  नां 

मावहत नावह.  त्यात 

IMEI no 

911650251743563 

की. 6,000/rs  

असा एकुन माल. 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील वफयामदी हे रे्वे . स्टे 

नागपुर चे प्लॅटफॉमम 7 वर  गटर साफाइचे काम 

कररत असताांना निर चुकीचा फायदा घेवुन  

वररल वणमनाचा मोबा. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

मुद्दाम लबाडीने  चोरुन नेला  वरुन सबब अप 

कलम 379 IPC प्रमाणे नांबरी गुन्हा दाखल   

मा.PS

O याांचे 

पेशीत 

4 o/kkZ  

xq ja ua 

512@19 

dye 379 

Hkk noh  

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

xkMh ua 

17037 

fglkj 

,Dlps 

dksp u ach 

4 cFkZ ua 

36 o:u 

js LVs o/kkZ 

;sFks y{kkr 

vkY;kus 

27-06-19 ps 

08-00 ok 

27-06-19 ps 

17-40 ok 

lqHkk’k 

vtqZuyky 

csMh;k o; 61 

jkg-ikFkZ 602 

vikVZesUV 

flVhykbZV 

lqjr eksck ua 

7878827180 

vKkr एकुण 8,000/- रु. 

,d bVsDl 

daiuhpk eksckbZYk 

vk; ,e bZ vk; 

uacj ekghr ukgh 

R;kr fle 

oksMkQksu uacj 

9016355333 fder 

8]000@: 

fujad ;krhy fQ;kZnh et gs ueqn xkMh ps cFkZ 

o:u js LVs fladanjkckn rs lqjr vlk izokl 

djhr vlrkauk R;kps toGhy vlysyk 

eksckbZYk jk=h fnM oktrk ps lqekjkl pkthZx 

ikbZUVyk ykoqu cFkZoj >ksiys vlrk jsYos LVs 

o/kkZ ;sFks R;kph >ksi mMyh vlrk pkthZx 

ikbZUV ykoysyk eksckbZYk ikghys vlrk fnlqu 

vkyk ukgh v”kh rdzkj js iksLVs cMusjk ;sFks 

fnY;kus rsFkqu bZ esy }kjs  ueqn xqUgk iks LVs 

izkIr >kY;kus ueqn dyekUo;s xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

iks gok 

214 

usokjs 



5  o/kkZ  

xq-j-ua- 

513@ 

19 

dye 379 

Hkk n oh 

 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ  

pksjh 

xkMh uacj 

12809 

eqcabZ 

gkoMk esy 

,Dlps 

dksp uacj 

ch 3 cFkZ 

ua 5]6 

o:u js 

LVs o/kkZ 

;s.ksiqohZ 

20-06-19 ps 

10-20 ok 

27--06-19 

ps 18-15   

ok 

vfHk”ks[k 

txnh”k 

ukjk;.k ikaMs 

o; 37 jkg ,y 

,l 401 

flVhgkVZ 

jsflMssUlh 

dSykliqwjh 

jk;iqj eksck ua 

9752934999 

vKkr एकुण 20,500/-

,d ysMht ilZ 

xzhu jaxkpk R;kr 

,d fooks daiuhpk 

eksckbZy dkG;k 

jaxkpk ekWMy ua 

Ogh 15 R;kr thoks 

fle ua 

9303122527 vk; 

,e bZ vk; uacj 

ekghr ukgh fder 

16]000@: jks[k 

4500@: vlk 

,dq.k 20]500@: 

eky 

fujad ;krhy fQ;kZnh et gs ueqn xkMhus  vkiys 

ifjokjklg ukf”kd rs jk;iqj vlk izokl 

djhr vlrkauk izoklk njE;ku js LVs o/kkzZ ;s.ks 

iqqohZ fQ;kZnh ;kaps iRuh toGh ueqn ilZ 

dks.krjh vKkr pksjV;kus R;kps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu pks:u usyh v”kh rdzkj js iks LVs 

ukxiqj ;sFks fnY;kus lnj dkxni= Viky 

}kjs izkIr >kY;kus ueqn dyekUo;s xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs 

iksgok 

136 

FkksVs 

6 js-iks-LVs 

cMusjk 

vi ua-

451@19 

dye 379 

Hkknoh   

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

????? ??????? ??--  
1122110055  
?????? ?????? 

?????? ????????? ???  
????..  SS//11???? ???? 
????..  1166  ???? ???? 
?????? ?????? ?????? ?????? 
????????????  ?????????? 

  
  

2200//0066//22001199  
?? ?? 0077..1155  ????..  

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

2277//0066//22001199  
????  1144..2222  ????.. 

  

??????????  ????????????????  
????????????  ????   --  
5522??????????,,  ????????--  
??????????,,  ??????--  

?????? ?????? ?????? ?????? 
?????? ??? ?????? ??? NNDDSS  
SSccoottee  ?????? ???????? ??..  
????..--  99992233990044443300  

  

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

एकुण 12,000/- 

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

????????????   ????????   ????..  JJ  
2266?????  ?????  jjiioo??? ????? ??..--  

99883344771166000066,,BBSSNNLL  
SSiimm  NNOO--

99442233991133222244  ????? ????? 
1122,,000000//--  ????..  ?? ?? 

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

ननरंक  
 

?????????? --??? ??????? ??? ?? ????? ???????? ????? ?? ??? ??????? ??? ?? ????? ???????? ????? ?? 
???? ?? ???? ? ?????? ???? ???? ????? ?? ????  ??? ???? ?? ???? ? ?????? ???? ???? ????? ?? ????  ??? 
???? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ???? ?????? ??????? ???? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ???? ?????? ??????? 
??????? ???????? ????? ?? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????? ???????? ????? ?? ?????? ?????? ?????? ??????? 
???????????? ..?????? ?????? ?????? ???????????? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????????? ??????? ?????? 
????????? ???????? ??????? ?????? ????? ???? ??????? ????????? ???????? ??????? ?????? ????? ???? ??????? 
??????? ????? ???? ??? ???? ??????? ???? ??? ??????? ????? ???? ??? ???? ??????? ???? ??? 337799  
????? ??????? ?????? ???? ???? ????? ???? ???? ??????? ??????? ?????? ???? ???? ????? ???? ???? ??..  
??????? ??????? ????????? ??????? ??..????? ?????????? ????? ?????????? HHCC//440022  ??????? ??????? 
????? ??????? ???????? ??????? ???..  
????..???? ???? ..?????? ????? ???????? ????? ??..??????..44002255//1199    ?????? ?????? 2211//0066//22001199  
??????  ?????????  ???????? ????? ????????  ?????????  ???????? ????? ?? ..????????..?? ??? ? ..??????..  
557722//1199  ????..  2277//0066//1199  ?????? ???? ?????? ??????? ???? ???? ?????? ???? ?????? ??????? ???? ???? 
????..??????? ??????? ????????? ??????? ??..????? ????????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ???? 
??????? ?????????? ??? ..  

HHCC//440022  
??????????????  



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 vdksyk  
575/19  

कलम  379 
IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे.स्टे परीसर 
पानकिं ग 
जवळ 

नद 27/06/19  
चे 00.30 वा. 

 

27/06/19 चे 
01.27 

शेख शाबीर शेख 
चांद वय- 19 वषष, 

धंदा नशक्षण रा. 
मन्नास पपपरी पोस्ट 

कें द्राबदू्रकू ता. 
शेनगाव नज. पहगोली  
मो.नं.8551922442 

 

अज्ञात एकुण 8,500/-  

एक ननळ्या रंगाचा 
समॅसंग गलेॅक्सी कं.चा 
मोबाईल मडॅल J4 प्लस  

त्याचा IMEI NO 
353414104613613, 
353415104613610  
त्यात नजओ नसम नं. 

8552887341, पकमत 
8500/-रू असा  एकुण 

नक. 8500 /- रू चा माल 
 

:-ननरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील नियादी  मजकूर हे 
अकोला ते पहगोली असा प्रवास करण्या करीता रे.स्टे 
अकोला येथे आले असता त्यांना चाहा नास्ता करणे 
असलयांने बाहेर गेले व बाहेरून परत रे.स्टे वर येत असतांना 
कार पानकिं ग परीसरात नियादी यांच्या पनॅ्टच्या नखश्यातील 
वरील नमदु वणषनाचा मोबाईल नदसनू आला नाही तरी 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नियादी यांची नजर चकूवनू 
मदु्दाम व लबाडीने  चोरून नेले असे नदली नियाद वरून  मा 
गनु्हा दाखल नियादी नामे शेख शाबीर शेख चांद यांनी 
पो.स्टे.ला येऊन नदले  लेखी तक्रारी वरुन  मा PSO सो 
यांच्या आदेशाने  गनु्हा दाखल 

NK/76 
खान  

8 vdksy. 
576/19 

कलम  379 
IPC प्रमाणे 
गुन्हा दाखल 

latitude 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन 
भुवनेश्वर 

एक्स चे कोच 
नं.S3 मध्ये  

रे.स्टे 
अकोला  

येथनू चढत 
असताना 

नद 26/06/19  
चे वेळ नमदु 

नाही 

नद. 27/06/19 
चे 17.30 

मनोहर आत्माराम 
वासनीक वय- 

40वषष, रा. सयुोग 
ननसगष अपाटषमेंट 

फ्लटँ नं.11कोठारी 
वाटीका नं.2 

मलकापरु अकोला  
मो.नं.9823488234 

 

अज्ञात एकुण 9,000/-  

एक MI कं.चा मोबाईल 
त्याचा IMEI NO 

माहीत नाही. त्यात  नसम 
नं. 

9422162695,878883
7089  पकमत 9000/-रू 
असा एकुण नक. 9,000 

/- रू चा माल 

:-ननरंक         वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील नियादी  मजकूर हे 
नमदु ट्रेन नी  अकोला ते बडनेरा असा प्रवास करण्या करीता 
रे.स्टे अकोला येथनु नमदु ट्रेन व कोच मध्ये  चढत असताना 
नियादी यांच्या पनँ्टच्या नखशात  ठेवलेला वरील नमदु 
वणषनाचा मोबाईल नियादी यांची नजर चकूवनू कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम व लबाडीने  चोरून नेले असे नदली 
नियाद वरून  मा.PSO सो यांचे आदेशान्वे कलम  379 
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करून पढुील तपासकामी  देण्याची 
तजनवज ठेवली आहे 
नियादी नामे मनोहर आत्माराम वासनीक यांनी पो.स्टे.ला 
येऊन नदले  लेखी तक्रारी वरुन  मा PSO सो यांच्या 
आदेशाने  गनु्हा दाखल केला तो खालीलप्रमाणे   
 

म.पो.हवा.
869 
राऊत 

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 

 & & & & & & & & & 



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghr 

 

   

 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

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 

1 o/kkZ 50@19 

dye 174 

tk QkS 

js LVs fprksMk 

rs Hkqxko 

njE;ku vks 

,p bZ iksy 

dza 762&ch 

@24, 22, 

njE;ku 

fnukad 

27@6@19 

ps 00-45 

ok iqohZ 

fnukad 

27@6@19 

ps 07-05 

ok 

vkWu M;qVh Mh 

ok; ,l ,l 

o/kkZ rQsZ “ks[k 

xkSre /kank 

i=okgd o/kkZ 

vuksG[kh 

iq:’k 

o; 

vankts 

25 o’kZ 

v”kk izdkjs vkgs dh vkWu M;qVh Mh ok; ,l ,l o/kkZ ;akuh 

ys[kh eseks }kjs dGfoys dh js LVs fprksMk rs Hkqxko njE;ku 

vks ,p bZ iksy dza 762&ch @24, 22, toG ,d vuksG[kh 

ble e`r voLFksr iMyk vkgs v”kk eesk o:u uacjh exZ 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs 

iksgok 

357 

esgj 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 o/kkZ  vi dza 445@19 dye 328]379 34 

Hkk n oh  

vi dz 455@19 dye 328 379 34 

Hkk n oh  

 

fnukad 22@6@19 ps 16-00 ok 

fnukad 26@6@19 ps 13-00 ok  

fnukad 25@6@19 ps 13-00 ok  

eukstflax jkeujs”kflax Bkdqj o; 22 jkg dqrqcxat cktkj jktkiqj ft xksMk 

dUuS;k lqdh;k ;kno o; 20 jkg f=Hkouuxj iksLV jktkiqj rk ft xksMk 

flek eusktflax Bkdqj o; 22 jkg dqrqcxat cktkj jktkiqj ft xksMk 

ihlhvkj e/;s 

 


