
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  28@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  

xqUgkizdkj 

gWaM cWx 

pksjh 

xkMh ua- 

58111 

VkVk&ukx

iwj iWlsatj 

e/;s jsYos 

LVs’ku 

xqnek rs 

vkaexkao 

njE;ku 

 

24-06-19 

05%00 rs 

05%30 oktrk 

njE;k 

28-06-19 

13%00 oktrk 

lS¸;n ekasgEen 

vyh o; 35 

o"kZ jkg- 

bZlykeiqjk] 

XkkSfl;k eLthn 

toG ;orekG 

ft- ;orekG 

eksck ua- 

9922875611 
 

 

vKkr एकुण 47,000/- रु 

,d yky ika<&;k 

jaxkpk gWaM cWx T;kr 

,d Vivo  Y69 
daiuhpk eksckbZy 

vk;,ebZvk; ua- 

86557103560
6494 R;kr 
ftoks daiuhpk 

fledkMZ ua- 

9145172882,  
fdaer 15000 

:-] ,d OPPO 
F1S  daiuhpk 

eksckbZy R;kr 

ftoks daiuhpk 

fledkMZ ua- 

8830549482, 
7843002086  
fdaer 14000 

:- rlsp jks[k 

17]000 : vlk 

,dq.k 47]000 

:Ik;kpk eky 

 

fujad v’kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh  

etdqj gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku jk;xM 

rs ukxiwj vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklkr jsYos LVs’ku xqnek rs vkaexkao 

njE;ku ; dks.kh rjh vKkr pksjV;kus 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;akPkh ueqn 

o.kZukph gWMcWx vkrhy lkekuklg 

eqn~nke yckMhus pks:u usY;k ckcr 

fQ;kZnh ;kauh jsiksLVs bZrokjh ;sFks rdzkj 

fnY;ko:u dkxni= oxZ gksoqu izkIr 

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

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

 

l-QkS@ 

461 

lkGos 

 



2 xksafn;k 

200@19 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

cVok pksjh  

jsYos 

LVs’ku 

xksafn;k 

cqdhax 

vkWQhl 

toG 

28-06-019 

18-30oktrk 

28-06-19 

22%38 

oktrk 

izehyk 'ksljke 

dqFks o; 52 o"ksZ 

jk iqjkuk lqHkk"k 

uxj xksaohniqjk 

?kj ua 27@24 

'kkarh eafnj ps 

leksj Hkksiky] 

eksck ua- 

7580933321 
 

vKkr एकुण 19,400/- रु 

,d vkjsat jaxkpk 

cVok  R;kr nksu 

vk/kkj dkMZ  cWd 

vWQ egkjk"VªP;k 

ikl cqd jks[k 

19400 ,dq.k 

19]400 : P;k 

eky 

fujad अशा प्रकारे आहे की वरील नमुद तारखेस 

वेऴी व ठिकाणी यातील ठियाादी मजकुर ही  

भोपाल जाने करीता आपले गाव भानेगाव  ते 

रेसे्ट गोोंठदया 17-00 वा आली तसेच रेण् से्ट 

गोोंठदया रेल टोली बुकी ोंग आँिीस मधे्य 

आपल्या नातेवाईकाचा वाट पाहत असताना 

साोंयकाळी  रेल टोली बुकी ोंग आँिीस मधे्य 

18-30 वा रेलवे ठटकीट काऴत्या वेऴी त्याोंचा 

आँरेंज रोंगाचा बँटवा मधुन रोख 19400 रु  

नगद  असे एकुण 19400 रु च्या माल कोणत्या 

तरी अज्ञात चोटायाने  लक्ष्यभेदुन मूद्दाम 

लबाडीने व कपटाने चोरून नेला सदर 

गुन्हयाचे कागदपत्र ek PSO lks  याोंचे पेशीत 

िेवण्यात आले  

 

 

iksgok 

567 

HktHkqts 

3 brokjh 

116@19  

dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

js-LVs-

brokjh 

IysVQkeZ 

ua- 06 oj 

Vszu 

bZaVjflVh 

,Dl- ps 

tujy 

MC;kr- 

28-06-19 

ps 06%45 

ok rs 

06%50 ok 

njE;ku 

28-06-19 

ps 10%07 

ok- 

jkts'k 

‘’kkfydjkue 

jghys 

o; 40 jk- 

IykWV ua- 

38]lkbZckck uxj 

[kjch&ys&vkmV  

ukxiqj eks ua- 

8788539889 

 

vKkr 

 

एकुण 23,990/- रु 

,d vksIiks ,Q 11 izks 

daiuhpk eks-dkG~;k 

jaxkkpk R;kr fle 

ft;ks&992375143

5] vk;fM;k& 

9371886088- 

vk; b ,e vk; u-

8662080447274

12 dh- 23990@ 

vlk ,dqu 

23]990@: pk 

eky 

fujad वरील तारखेस वेळी व ठिकाणी यातील ठियादी ह्या 
नमदु ट्रेन ने brokjh rs vkexko vlk izokl djus 

dfjrk vkys असता fQ;kZnh ;kaP;k iSaVpk f[k’;kr 
Bsoysyk 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 

eiksgok@ 

849 

;s’kulqjs 

4 नागपुर 

978/19 
कलम 379 

भादवी   

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

रे. स्टे 
नागपुर चे 

प्लॅटफॉमम  1 
वर इटारसी 
एन्ड कडे 

 

28.6.19चे 

03.20 वा.  

28.06.19  चे 

07:46वा. 
 

अंशुल ससंग S/o 

सनहाल ससंग, वय 

17 वषे, धंदा 

सशक्षण, रा. 

फीरोजाबाद, 

बछगांव (उ.प्र.) 

मोबा.नं.  

9761142840 
 

vKkr एकुण 14,000/- रु 

एक  Real Me 2 Pro 
कंपनी चा ब्लु रंगाचा 

मोबाईल त्यात jio  sim  

6397278990, imei 
no 

863905044196323
/86390504419633
1सकं. 14000/- रु.चा 
मोबाईल कव्हर मध्ये 

रेल्वे प्रवासाचे सतकीट. 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील सफयामदी हे रे. स्टे नागपुर चे 

प्लॅटफॉमम  1 वर इटारसी एन्ड कडे झोपले असता त्यांच्या 

झोपेचा फायदा घेवुन त्यांचा वररल वणमनाचा मोबा. 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने  चोरुन नेला  

बाबत सफयामदी यांचे सफयामद वरुन सबब अप कलम 379 

IPC प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल   

iksgok 

933 

ikaMs 



5 नागपुर 

979/19   
कलम  379  

IPC दाखल. 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

टे्रन नं. 

12289 
दुरंतो एक्स. 

चे कोच नं. 

S/4 ससट नं. 

34,35 वरुन 

रे. स्टे 
नागपुर येथे 
गाडी उभी 
असतांना 

 

28.6.19चे 

07.15 वा.  
 

28.6.19चे 

08.59 वा.  

 

कौस्तुभ महेंद्र 

जसै्वाल, वय 18 

वष,े धंदा सशक्षण, 

रा. 523 आनंद 
नगर गजानन 

चौक, सक्करदरा 

रोड नागपुर 09, 

मोबा.नं.  

9960611000 

vKkr एकुण 23,000/- रु 
एक  सॅमसंग गॅलेक्सी 

A50 कंपनी चा मोबाईल 

त्यात jio  sim  

9422211197, imei 
no 

354471103107228, 
354447210310722
6, सकं. 23000/- रु.चा 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील सफयामदी हे नमुद टे्रन ने रे. 

स्टे CSTM ते नागपुर असा प्रवास करीत असतांना 

प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. नागपुररे. येथे गाडी उभी 
असतांना  सफयामदी यांची झोप उघडली असता त्यांचा 

वररल वणमनाचा मोबा. समळुन आला नाही तो कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने  चोरुन नेला  बाबत 

सफयामदी यांचे सफयामद वरुन सबब अप कलम 379 IPC 
प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल   

 
 

iksgok 

933 

ikaMs 

6 नागपुर 

980/19 

कलम  379  

IPC दाखल. 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 
 
 

ट्रने न.ं 

18238 
छत्तिसगढ 

एक्स. च े

कोच न.ं 

B/2, बथथ 

न.ं 9, 12 

वरुन रे. स्ट े

नागपुर 

यथुेन गाडी 
सुटल्यानंतर 

 

03.6.19च े

03.45 वा. 
दरम्यान 

 

  28.6.19 चे 

15:00 वा. 

श्री नुह सोना S/O 

सी. आर. सोना  

वय 65 वषथ, प्लॉट 

न.ं24, अयप्पा 

नगर, पो. स्ट.े 

स्मतृ्तत नगर, 

त्तिलाई त्तज. दुगथ. 

छ. ग. मो. न.ं 

9425447883 
 

अज्ञात 

 

एकुण 9,000/- रु 

एक पांढ-या रंगाची 
लते्तडज पसथ त्यात रोख 

8000/- रु. ATM 

काडथ, आधार काडथ, 

चाबी, एक नोत्तकया 

कं. चा मोबाईल त्यात 

त्तसम 982649227 

त्तकं. 1000, असा 

एकुण 9000/- रु. चा 
माल 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील त्तियाथदी हे नमुद ट्रने न े

रे. स्ट ेहबीबगंज  त ेदुगथ असा प्रवास करीत असतांना 

प्रवासा दरम्यान रे.स्ट.े नागपुर यथुेन गाडी 
सुटल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े मुद्दाम 

लबाडीन े त्तियाथदी यांचे झोपचेा िायदा घवुेन नमुद 

वणथनाची पसथ आतील सामानासह चोरुन नलेी 

बाबत गुन्हयाच े कागदपत्र  मा . पो. अत्तध. रेल्व े

लोहमागथ नागपुर क्र. आर/२३/वगथ-2019-3879  

त्तद. 26/6/19 अन्वये च े कागदपत्र ईकत्तडल आवक 

क्र.1439/19 त्तद. 29/6/19 नुसार  प्राप्त  झाल ेवरुन 

सबब अप कलम 379 IPC प्रमाण े नंबरी गुन्हा 
दाखल  

HC/ \ 
847 
थॉमस 

7 नागपुर 

.983/19   

कलम  379  

IPC 

xqUgkizdkj 

हॅन्ड बॅग Z 

pksjh 
  

टे्रन नं. 

16093 
चनै्नई 

लखनऊ 

एक्स. चे 

कोच नं. 

B/2, बथम नं. 

50 वरुन रे. 

स्टे नागपुर 

दरम्यान. 

Latitude 

21.1499 

Longitud

e-79.0882 

12.6.19चे 

वेळ नमुद 

नाही 
 

28.6.19चे 

22.36 

 

श्रीमती सुसनता 

W/o  कृष्णा शमाम, 

वय 42 वषम, राह. 

घर क्र. 442/201 

बटसा कॉलनी 

जनरेली गंज, 

लखनऊ, मो. नं. 

9919188895 

 
vKkr 

एकुण 23,000/- रु 
एक काळ्या रंगाची 

लेसडज हॅन्ड बॅग त्यात 

रोख 23000/- रु. एक 

सॅमसंग कं. चा मोबाईल 

ससम क्र. 

7570313534, 

7408413754, लॉकर 

ची चाबी, चार ATM 

काडम, सोन्याची दोन 

कानातील बाली, चांदी  

ची पायल दो नग, 

सोन्याच्या बांगड्या दोन 

तोळा, एक सोन्याची 

चनै एक तोळा, घराची 

चाबी, असा एकुण 

23000/- रु. चा माल 
 

त्तनरंक अशा प्रकारे आहे की नमुद ता. वेळी व सठकाणी यातील 

सफयामदी हे नमुद टे्रन ने रे. स्टे सवजयवाडा ते लखनऊ 

असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान सफयामदी 

यांचे झोपेचा फायदा घेवुन रे.स्टे. नागपुर दरम्यान 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने नमुद 

वणमनाची लेसडज हॅन्ड बॅग आतील सामानासह चोरुन 

नेली बाबत गुन्हयाचे कागदपत्र प्राप्त झाले वरुन सबब 

अप कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल  

API  
शेख सर  



8 नागपुर 

984/19   

कलम  379  

IPC  

 

 

xqUgkizdkj 

बॅग pksjh 
 

ट्रने न.ं 

18246 
िगत की 

कोठी  

एक्स. च े

कोच न.ं 

S/5 बथथ न.ं 

7वरुन रे. 

स्ट ेनागपुर 
यणेपेुवी 

आउटरवर 

Latitude 

21.1531 

 Longi

tude-

79.0890 

त्तद.  

04.6.19च े

वेऴ नमुद 

नाही. 

  

त्तद.  

28.6.19च े

22.49 

 

अमन राकेश 

पुलकेर वय 23 

वषथ, राह. प्रकाश 

नगर ,415/04 

नागदा, त्तजं उज्जनै 

म.प्र  मो. 

न.ं9907008617 

 

vKkr एकुण 12,000/- रु 
एक एक बँग त्यात 

एक रेडमी-2 कं चा 
मोबाईल त्यात त्तसम न ं

7974276559,756

6550056, 6 नग 

साड्या, औषधी  असा 

एकुण 12,000/- रु 

चा माल 

त्तनरंक अशा प्रकारे आहे की यातील त्तियाथदी हे नमुद ट्रने न े

रे. स्ट ेिोपाल त ेदुगथ  असा प्रवास करीत असतांना 

प्रवासा दरम्यान रे.स्ट.े नागपूर  यणे पुवी आउटरवर 

कुणीतरी  अज्ञात चोरट्यान े त्तियाथदी यांचा 
डोक्याजवऴ ठेवललेा वर नमुद वणाथचा मोबाईल 

मुद्दाम लबाडीन े त्तियाथदी यांच े झोपचेा िायदा घवुेन 

चोरुन नलेी बाबत गुन्हयाच े कागदपत्र प्राप्त झाल े

वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाण े नंबरी 
गुन्हा दाखल  

Hc 59 
वासत्तनक 

9 jsYos o/kkZ 

514@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

xkMh uacj 

12707 

laidZdzkrh 

,Dlps 

dkasp uacj 

,l 9 cFkZ 

ua 20 

Ok:u js LVs 

cYykj”kkg 

;Fkqu xkMh 

lqVrkp 

 

fnukad 

21@6@19 

ps 23-15 

ok 

fnukad 

28@6@19 

ps 00-05 

ok 

,e ,l tslu 

lkeh;y o; 

37 /kank tkWc 

jkg gkml ua 

304 CykWd ch 

fdzeMsy Vkoj 

2 Ogh vk; ih 

jksM ftjdkiqj 

iatkc eksck ua 

9988124771 

vKkr एकुण 13,000/- रु 

,d jsMeh&6 izks 

daiuhpk dkG;k 

jaxkpk eksckbZy 

R;kr oksMkQksu 

fle 9988124771 

,vjVsy fle 

9815195982 vk; 

,e bZ vk; uacj 

868134033635035

1@69 fder 

13]000@: eky 

fujad v”kk izdkjs vkgs ueqn rk osGh o fBdk.kh 

;krhy fQ;kZnh et js LVs dukZy rs 

fu>kemnhu vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;ku R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pskjV;kus js LVs cYykj”kkg 

;sFkqu xkMh lqVrkp eqnke yckMhus diVkus 

pks:u usyk lnj dkxni=  js LVs ukaxiqj 

;sFkqu tk dz 4048@19 

fnukad 24@6@19 vUo;s izkIRk >kys o:u 

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

vkgs 

iks gok 

289 

/kksVs  

10 o/kkZ 

xq ja ua 

515@19 

dye 379 

Hkk noh  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

xkMh ua 

12295 

laxfe=k 

,Dlps 

dksp u 

a,l 8  cFkZ 

ua 1 o:u 

js LVs 

cYykj”kkg 

;sFks xkMh 

mHkh 

vlrkauk 

fnukad 

23@6@19 

ps 06-00 

ok  

fnukad 

28@6@19 

ps 00-35 

ok 

fnid fuGdaB 

pojs o; 30 

jkg ikpuy 

pkSd jkeckx 

bekeokMk 

ukxiqj eksck ua 

9960894888  

vKkr एकुण 29,000/- रु 
,d fyuksok daiuhpk 

yWiVkWi ekWMy ucj 

vk;ih 320 ,e Vh 

,l@,u PFOTN 
294 fder 

29]000@: 

fujad ;krhy fQ;kZnh et gs ueqn xkMh pSubZ rs 

ukxiqj vlk izokl djhr vlrkauk izoklk 

njE;ku xkMh jsYos LVsa”ku cYykj”kkg ;sFks mHkh 

vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kpk yWIkVkWi eqnke 

yckMhus pks:u usyk lnj dkxni=s js iks LVs 

ukxiqj ;sFkqu tk dz 4067@19 fnukad 

26@6@19 vUo;s izkIr >kys o:u ueqn 

dyekUo;s xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs  

l-QkS 

113 

nkcsjko 



11 o/kkZ 

xq-j-ua- 

516@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 
 

xkMh uacj 

12139 

lsokxzke   

,Dlps 

dksp uacj 

ch 1 cFkZ 

ua 55 

o:u js LVs 

lsokxzke 

;sFks ekghr 

>kY;kus 

fnukad 

26-06-19 ps 

04-55  ok 

fnukad 

28-06-19 ps 

00-55  ok 

;”k eqds”k 

ekyfo;k o; 

24 jkg 04 

d`’.kdqat 

,yvk; lh 

dkWyuh 

foosdkuan 

ukxiqj eksck ua 

7770076688 

vKkr एकुण 76,900/- रु 

,d dkG;k jaxkph 

cWx R;kr ,IyeWd 

cqd,vj daiuhpk 

yWiVkWi fder 

71]900@ yWiVkWi 

pktZj jks[k 

5000@: eksck 

pktZj nksu xoZesUV 

vxzesUV MkdqesUV 

vlk ,dq.k 

76]900@: eky 

fujad ;krhy fQ;kZnh et gs ueqn xkMhus  ukf”kd rs 

ukxiqj vlk izokl djhr vlrkauk izoklk 

njE;ku jsYos LVs”ku lsokxzke ;sFkqu dks.khrjh 

vKkr pskjV;kus R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

ueqn cWx vkrhy lekuklg pks:u usyh ckcr 

ys[kh rdzjkj js iks LVs ukxiqj ;sFkqu tk daz 

4097@19 fnukad 26@6@19 jksth izkIr >kys 

o:u ueqn dyekUo;s xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk vkgs   

 

iksgok 

136 

FkksVs 

12 o/kkZ 

xq-j-ua- 

517@ 

19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

xkMh uacj 

12772 

ukxiqj 

fladanjkck

n  ,Dlps 

tujy 

dksp js 

LVs ojksjk 

;sFks xkMh 

Fkkacyh 

vlrkauk 

fnukad 

28@6@19 

ps 00-35  

ok 

fnukad 

28@6@19 

ps 10-30ok 

lat;dqekj 

“kadjyky 

nsoxMs o; 28 

jkg okMZ ua 10 

ykth pkSd 

ckyk?kkV 

egs”k 

Hktunkl 

esJke o; 

30 jkg 

dsjsxko rk 

ykath ft 

ckyk?kkV 

vVd rk 

28-06-19 

ps 10-30 

 

एकुण 12,500/- रु 

,d vkssiks diauhpk 

eksckbZy eksji[kh 

jaxkpk T;kr 

nksufle ftoks fle 

uacj 6281800514 

vk;fMvk fle 

uacj 9705914743 

fder 12]500@: 

eky 

,d vkssiks 

diauhpk 

eksckbZy 

eksji[kh 

jaxkpk 

T;kr 

nksufle 

ftoks fle 

uacj 

62818005

14 

vk;fMvk 

fle uacj 

97059147

43 fder 

12]500@

: eky 

;krhy fQ;kZnh et gs ueqn xkMhus  ukxiqj 

rs fladanjkckn vlk izokl djhr vlrkauk 

R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu ojhy ueqn 

o.kZukpk eksckbZy ;krhy vVd vkjksih et 

;kaus fQ;kZnh ;kaps iWUVps f[;krqu pks:u 

?ksoqu xkmhps Mkmu lkbZM dMqu js LVs 

ojksjk ;sFks mr:u iGqu tkr vlrk 

xkMhrhy LdkWM M;qVh deZ ;kauk feGqu 

vkY;kus ueqn vkjksihl eqnseky ofjiksVZ lg 

gtj dsys fQ;kZnhus R;kps eksckbZyoj Qksu 

d:u eksckbZy pksjh xsysckcr dGoqu R;kuh 

iks LVs bZ esy oj rdzkj fnys o:u ueqn 

vVd vkjksih ;kl ueqn vVd dj.;kr 

vkyh vkgs 

 

l QkS 

113 

nkcsjko 

13 o/kkZ 

xq-j-ua- 

518@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

xkMh uacj 

17234 

HkkX;uxj 

,Dlps 

tujy 

dksp e/kqu 

js LVs 

ekfudx< 

;sFkqu 

xkMh 

lqVrkp 

fnukad 

24-06-19 ps 

02-25 ok 

fnukad 

28-06-19 ps 

12-35 ok 

jkts”k jkeyq 

oMquvkyk o; 

49 jkg lkLrh 

rk jktqjk ft 

panziqj eksck ua 

9637073884 

vKkr एकुण 24,000/- रु 

,d fooks daiuhpk 

Ogh 15 fuG;k 

jaxkpk eksckbZy 

vk; ,e bZ vk; 

uacj 

865840046551290

@82  ftoks fle 

9021915531 fder 

24]000@!: eky 

ठनरांक 
 

;krhy fQ;kZnh et gs ueqn xkMhus   

cYykj”kkg rs tEehxqmk vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklk njE;kus js LVs ekfux< 

;sFkqu xkMh lqVrkp fQ;kZnh ;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

eqnke yckMhus dIkVkus ueqn o.kZukpk 

eksckbZy pks:u usyk  

 

iks gok 

289 

?kksVs 



14 js-iks-LVs 

cMusjk vi 

ua-453@19 

dye 379 

Hkknoh   

 

xqUgkizdkj 

???????? pksjh 
 

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

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

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

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

????..2233//0066//2200
1199    ????  1188..5500  
????  ??????????????  

????..2288//0066//2200
1199  ????  0000..1155  

????  

????????   ??????????????   
?????? ..  ,,???? --2222    ????????,,  

????????--  ??????????,,    
????..????????  ????????????????  
??????????????  ??????  ??????,,  
??????????????????  ????????????  

??????????  ??????   ????????????  
..????..????..--

88669988004411886655  

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

एकुण 300/- रु 

????   ????????????  ????????????  ????????  
??????????????????  22AATTMM((????????????  
??????,,  ??????  ????   ??????????))  
????  ????????????,,  ??????????????????  

??????????????,,  
????????????????,,????????????????  ????????   

????????,,  ?????? ,,330000//--????..  
??????   ????????   330000//--????  ????  

??????   
  

ठनरांक 
 

??????????   ????????????????  ??????????   ????  ????????   ????????????    ????????????  ????????????  
??????????????     ????  ????????????  ??????     ????????????  ????????   ??????????   ????..  ????????  
..??????????????     ????????????????????  ????..22    ????????    ??????????  ??????   ??????????????  
    ??????????????   ????????????  ??????????????????  ????????????????????  ??????????????  ??????????  
??????????  ????????????????  ??????????  ????????????????   ????????????  ????????  ??????????????????  
22AATTMM((????????????  ??????,,  ??????   ????   ??????????))  ????  ????????????,,  
??????????????????  ??????????????,,  ????????????????,,????????????????  ????????   ????????,,  
?????? ,,330000//--????..  ??????   ??????????  ????????  ??????     ????????????  ??????   ??????   
??????????????????  ??????????????  ????????   ??????   337799  ??????????   ??????????????    ??????????  
????????????  ????????     

HHCC//778866  
??????????????  

15 अकोला  
अप कं्र 

578/19  

कलम  379 

IPC  

xqUgkizdkj 

सँग बँग  

pksjh 

 

टे्रन 

नं.12844 

अहमदाबाद 

पुरी एक्स चे 

कोच नं.S/5 

बथम नं.70 

वरून रे.स्टे. 

अकोला येणे 

पुवी 

23 /06/19  
चे 07.00ते 

07.30 वा. 
दरम्यान 

. 
 

28/06/19 चे 
00.43 वा 

यशवंत शंकरराव 

भगत वय 58 वष े

रा.क्वाटमर 

नं.B30/2केप्स 

टाउनसशप 

तह.व्यारहा 

सज.तापी गुजरात  

मो. नं. 

9428822339 
 

अज्ञात एकुण 2,000/- रु 
एक सनळ्या रंगाची सँग 

बँग त्यात 3जोडी 

कपळे,सँमसंग मोबाईल 

सकंमत 2000/-

रु,चाजमर,समाज 

कल्यान वीभागाचे 

कागदपञ,च्याब्याच्या  
असा एकुन 

सकंमत.2,000/- रू.चा 
माल 

 
 

सनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील सफयामदी मजकूर हे 

नमुद टे्रन चे कोच व बथम वरुन सुरत ते नागपुर असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान सफयामदी यांची 
वर नमुद कंपनीची बँग आतील सामानासह 

सकं.2000/-रु.चा माल रे.स्टे.अकोला येणे पुवी  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला 

रे.पो.स्टे नागपुर येथील जावक क्र.4072/19 

सद.24/6/19 अन्वये गुन्याचे कागदपञ ईकडेस वगम 

होवुन आल्याने ईकडील आ.क्र.364/19 

सद.27/06/19 अन्वये प्राप्त झाल्याने मा.PSO सो.यांचे 

आदेशाने गुन्हा दाखल केला तो खालील प्रमाने 

 

ASI/ 

496 

मोयजे 



 

 

 

16 अकोला  

अप कं्र. 

579/19 

कलम  379 

IPC  

xqUgkizdkj 

बँग  pksjh 

 

टे्रन 

नं.12139d

n सेवाग्राम 

एक्स चे 

कोच नं.A/1 

बथम नं.26 

वरून 

रे.स्टे.ठाणे ते 

अकोला 
दरम्यान 

27 /06/19  
चे वेळ नमुद 

नाही 

28/06/19 चे 
06.11 वा 

वभैव चंद्रशेखर 

जोशी वय 27 

वष,ेधंदा खाजगी 

नौकरी,रा.प्लाँट 

नं.403मंगलमुती 
अपाटममेंट अवला 
नाका घोडडबंदर 

ठाणे,  मो. नं. 

9168734562 
 

अज्ञात एकुण 6,500/- रु 
एक काळ्या रंगाची  

बँग सकं.500/-रु, 

त्यातकाळी पँन्ट 

सकं.1100/-रु,ब्लु शटम 

सकं.700/-रु,ब्लु सजन्स 

पँन्ट सकं. 1800/-दोन 

सट शटम सकं.1200/-

रु,BSNL राउटर 

केबलसह सकं.1200/-

रु,असा एकुन 

सकंमत.6500/- रू.चा 
माल 

 

सनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील सफयामदी मजकूर हे 

नमुद टे्रन चे कोच व बथम वरुन CST ते अकोला असा 

प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे.ठाणे ते 

अकोला दरम्यान सफयामदी यांचे झोपेचा फायदा घेवुन 

वरील वणमनाची बँग आतील सामानासह  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेली. 

सफयामदी नामे वभैव चंद्रशेखर जोशी यांनी पो.स्टे.ला 
येवुन बँग चोरी झाले बाबत तक्रार सदली वरुन 

मा.PSO सो.यांचे आदेशाने गुन्हा दाखल केला तो 
खालील प्रमाने 

 

ASI/ 

496 

मोयजे 

17 अकोला  

अप कं्र. 

580/19 

कलम  379 

IPC प्रमाणे 
गुन्हा दाखल 

xqUgkizdkj 

मनी पसम  

pksjh 

 

टे्रन 

कं्र.12859

मुबंई हावडा 
सगतांजली 
एक्स चे 

जनरल कोच 

मधुन रे.स्टे 

अकोला  येथे 

उतरत 

असताना 

28/06/19  
चे 03.00 वा 

दरम्यान 

28/06/19 चे 

16.15 वा 

योगेश रमेश 

आसोलकर वय- 

30वषम, 

रा.सखडकीवेस 

माळीपुरा शेगाव  

मो.नं.99211234

50 

अज्ञात एकुण 600/- रु 
एक मनी पसम त्यामधे 

रोख 600/- रू ,SBI 

,Union,Bank 
ATM,ड्ाँयव्हीग 

लायसन,ईलेक्शन 

काडम,आधार काडम,एकुन 

600/-Rsचा माल 

 

सनरंक  वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील सफयामदी  मजकूर हे 

टे्रन कं्र.12859मुबंई हावडा सगतांजली एक्स चे जनरल 

कोच मधुन शेगाव ते अकोला असा प्रवास करून रे.स्टे 

अकोला  येथे उतरत असताना सफयामदी यांचे वरील नमुद 

मनी पसम आतील रोख व कागदपत्रा सह कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम व लबाडीने  चोरून नेले.  

सफयामदी नामे  योगेश रमेश आसोलकर यांनी पो.स्टे.ला 

येऊन सदले  लेखी तक्रारी वरुन  मा PSO सो यांच्या 
आदेशाने  गुन्हा दाखल केला  

 

पो.हवा 
1024 
अवचार 

18 अकोला 
581/19 

कलम 379 

IPC प्रमाण े

गनु्हा दाखल 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

 

 

ट्रेन 
कं्र.18030 
शालीमार 
एक्स चे 

समोरीलजन
रल बोगी 
मधनु रे.स्टे 
अकोलाPF 

No. 1 
वरून 

28/06/19  
चे 19.00 वा 

दरम्यान 

28/06/19 चे 
21.04 वा 

गणेश भास्कर 
जाधव वय- 

20वषष, रा.कडती 
ता. जज. हहगोली 
मो.नं.96575972

09 

अज्ञात एकुण 8,400/- रु 

एक करड्या रंगाचा 
Redmi Y2 black 
3/32 कं. चा मोबाईल 
त्याचा IMEI No. 

864330043254552
, 

864330043254560
त्यात जजओ जसम नं 
8805041024हकमत 
8400/- रू ,असा 
एकूण 8400/-Rs 

चा माल 

ठनरांक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील जियादी मजकूर 
वरील नमदू ट्रेन चे नमदू बोगीमधनु वधा ते अकोला 
असा प्रवास करून रे.स्टे अकोला  येथे उतरत 
असताना जियादी यांचे पनॅ्टच्या समोरील जिश्यातील 
वरील नमदु वणषनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने जियादी यांची  नजर चकूवनू मदु्दाम व 
लबाडीने  चोरून नेल े 
 
जियादी गणेश भास्कर  जाधव  यांनी पो.स्टे.ला 
येऊन जदले लेिी तक्रारी वरुन   
 

HC/240 
वाघाड े



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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghr 

 

   

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

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 

 & & & & & & & & & 

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 

          

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 

 xq-j-ua- 517@19 dye 379 Hkknoh vVd rk 28-06-19 ps 10-30 

 

egs”k Hktunkl esJke o; 30 jkg dsjsxko rk ykath ft ckyk?kkV  


