
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  29@09@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 नागपरु 
1441/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

ilZ pksjh  

ट्रेन भुसावळ 
नागपरु पसॅेंजर 
मधनु रेल्वे स्टे. 
नागपरु येथे 
गाडी 

पोहचल्यावर 
 

. 29/9/19  
10:30 वा 

 

. 29/9/19 
13:38 वा 

शभुाांगी प्रभाकर 
दादा खेडकर, वय 
27 वषष, राह. चचच 
टाकळी, ता. 
गांगाखेड, जज. 

परभणी महाराष्ट्ट्र 

अज्ञात 
 

,dq.k 8]999 : 

एक पोपटी काळ्या रांगाची लेडीज 
पसष त्यात रोख 3000/- रु, 

आधारकाडष, मतदान काडष,  एक 
MI कां . चा मोबाईल त्यात जसम 

Jio 7498686784, IMEI NO. 
519010374650310501, 

P169541546500992268 चक. 
5999/- रु. असा एकुण 8999/- 

रु. चा माल. 
 

जनरांक 
 

आज रोजी आम्ही  HC/874 बारड असे स्टे डायरी 
चाजष मध्ये हजर असताांना जियाजद याांनी पो. स्टे ला 
येवनु लेखी  तक्रार जदल्यावरुन मा PSO सो याांचे 
आदेशाने  गनु्हा दाखल करण्यात  आला  आहे. 
हजककत – अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व 
जिकाणी यातील जियादी हे नमदु ट्रेन ने अकोला ते 
नागपरु असा प्रवास करीत असताांना प्रवासा दरम्यान 
जियादी याांचे झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने जियादी याांची नमदु वणषनाची बगॅ आतील 
सामानासह मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला 
वरुन अप. कलम 379 IPC प्रमाणे नांबरी गनु्हा दाखल 
आहे. 

 

ASI/ 
699 
iokj 

 

02 नागपरु 
1445/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vªsu ua- 

12859 

fxrkatyh 

,Dl ps 

ftuhy dksp 

e/;s p<r 

vlrkuk IyWV 

QkWeZ ua- 01 

oj  

29/9/19  
19:30 वा 

 

29/9/19  
21:54 वा 

 

jes'k czEgkuan 

ukxiwjs o; 37 

o"jZ jk- 

eqDdke iksLV 

dkjatk] rk- 

ft xkasfn;k 

eksu 

83299411322 

अज्ञात 
 

,dq.k 7500 : 

,d fooks ok; &2vk; ,y 

dai pk eksckbZy dkG;k 

jaxkpk eksckbZy R;kr fle 

ftvks 8329414322] 

vk;fMvk ua- 7719908890] 

IMEI NO 865920038674639 
fd- 7]500@&# 

जनरांक 
 

हजककत – अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व 
जिकाणी यातील जियादी हे नमदु ट्रेन ने ukxiwj rsa 
xksafn;k tk.ks dfjrk ueqn Vªsu ps tujy 

dksp e/;s p<r vlrkuk R;kaps iWUVP;k 

f[k'kkrhy ueqn o.kZukpk eksckbZy कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने izok'kh yksdkaps xnhZpk  िायदा 
घेवनु चोरुन नेला वरुन अप. कलम 379 IPC प्रमाणे 
नांबरी गनु्हा दाखल 

 



3 

 

अकोला . 
818 /19 
कलम 379  

IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

ट्रेन नं. 22138 
पे्ररणा एक्स चे 
कोच नं. S/3 
बथथ नं. 31  
वरून रे.स्टे. 
अकोला  येथे 

ट्रेन उभी 
असताना 

लक्षात आले. 

27/09/19 
चे  06.30  
वा.दरम्यान 

29/09/19 
चे 00.03 

साजीद शफीभाई 
अमरावतीवाला 
,वय- 34 वषथ, 

धंदा- HDFC बकँ 
मनँेंजर 

(अहमदाबाद )  
रा. 1103  
नवावास 

,मदीनाचौक 
रायखड , 

अहमदाबाद,(गुजरा
त)   

मो.नं.93743215
01 
 

अज्ञात 

 

,dq.k 8]000 : 

एक GIONEE कं.चा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल मा.ँनं. P6 त्याचा 

IMEI NO माहीत नाही 
AIRTEL SIM NO. नं. 

9725018441  ककमत 8000/-रू 
,असा एकुन 8000/-रू. चा. माल 

निरंक   वरील ता.वेळी व ठिकाणी ठफयादी मजकुर हे   
ट्रेन नं. 22138 पे्ररणा एक्स चे कोच नं. S/3 बथथ 
नं. 31  वरून अहमदाबाद ते बडनेरा असा प्रवास 
करीत असताना  प्रवासादरम्यान ठफयादी यांच्या 
वठरल नमदु बथथवर चाजींग ला लावलेला मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने ठफयादी यांचा झोपेचा 
फायदा घेऊन मदु्दाम लबाडीने चोरूऩ नेला नमदु 
चोरीची घटना रे.स्टे.अकोला येथे गाडी उभी 
असताना त्यांना झोपेतनु जागे झाल्यावर माहीत 
पडले असे ठदले ठफयाद वरून सबब अपराध 
कलम  379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल  
 fVi %& यावेळी  रेल्वे पोलीस स्टेशन बडनेरा 
येथील जावक  कं्र. 26471/19 ठद. 27/09/19 
अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र इकडील आवक 
कं्र.779/19  ठद. 29/09/19 रोजी गुन्याचे 
कागदपत्र   izkIr >kys 
        

 

NK/930 
अरूण 
चव्हाण   

4 अकोला  
819 /19 
कलम 379  

IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

ट्रेन पणुा 
अकोला पसॅेंजर 

मध्ये रे.स्टे. 
वाठशम येथनू 

.21/09/19 
 चे 05.49 
वा.दरम्यान 

24/09/19 
चे 12.30 

उमेश कबदा 
पाण्डेय वय 36 
वषथ रा. ठबहार 
थावे गोपालगंज 
ग्रॉम ठचत ुटोला 
पोस्ट. थांबे ठज. 
ठबहार मो.नं. 

7004470722 

अज्ञात 

 

,dq.k 12]450 : 

एक Vivo Y553 कं मोबाईल 
त्याचा IMEI 

No.865427036912516 त्यात 
JIO  ठसम नं 9934262179 
ठकमत 12450/- रू एकूण 

12450/- रू चा माल 

निरंक  वरील ता.वेळी व ठिकाणी ठफयादी हे ट्रेन पणुा 
अकोला पसॅेंजर मधनू पणुा ते अकोला असा 
प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान रे.पो.स्टे 
वाठशम येथनू ठफयादी यांचा एक Vivo Y553 
कं मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने ठफयादी 
यांचा झोपेचा फायदा घेऊन मदु्दाम लबाडीने 
चोरूऩ नेला ठदले ठफयाद वरून सबब अपराध 
कलम  379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल   
fVi %&रे.पो.स्टे नागपरु नोंद कं्र.6730/19 
ठद.25/09/19 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र इकडील 
आवक कं्र.780/19  ठद.29/09/19 रोजी 
गुन्याचेकागदपत्र izkIr >kys 
 

NK/403 
अतूल 
गेडाम 

5 अकोला  
820/19 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रने 
अमरावती 
म ुंबई एक्स 

चेमागीलजनर
ल डब्यात न 

रे.स्ट.ेअकोलाP

F no.01 
वरुन बसल े

नुंतर. 

29.09.19  

च े20.30 

वा.दरम्या

न. 
 

29.09.19  
च े22.25 

प्रददप गोदवुंदा 

महाजनवय-28 

वर्ष,धुंदा-

दिक्षण,रा.क क
सा 

ता.ररसोड,दज.वा

दिम.मो नुं. 

9673739547 

अज्ञात ,dq.k 11]500 : 

एकMI Note 5 काळ्या 
रुंगाचा मोबाईल त्याचा 

IMEI NOमाहीत नाही.   

JIO दसम नुं.9673739547 

,दकुं .11500/-असा एक ण 

11500/- रु. चा माल. 
 

निरंक वरील ता. वेळी व नम द ट्रने अमरावती म ुंबई 
एक्स चमेागील जनरल डब्यात न अकोला त ेम ुंबई 
असा प्रवास करणे करीता बसल ेअसता गदीचा 

फायदा घवे न एक MI Note 5 काळ्या रुंगाचा 

मोबाईल त्याचा IMEI NOमाहीत नाही.   JIO 

दसम नुं.9673739547 ,दकुं .11500/-असा 

एक ण 11500/- रु. चा माल कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्यान े म द्दाम व लबाडीन ेरे.स्ट.ेअकोला यथे न 
गाडीत बसल ेनुंतर चोरून नले्याच ेलक्षात आले 

वरुन ददल े दफयाषद वरून मा.PSO सो याुंच्या 

आदिेान े अप.कलम 379  IPC प्रमाणे ग न्हा 

दाखल करण्यात आला.  

ASI 496 
मोयज े



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

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  
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xq-nk- rk-
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fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 

          

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 

& & & & & & & & & 

v

dz 

jsiksLVs 

uko 

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 

vaeynkj 

1 o/kkZ 77@2019 

dye 174 

tk QkS 

jsYos LVs’ku 

lsokxzke 

IykWVQkeZ ua- 

03 ps cktqyk 

29@9@2019 

ps 15-45 ok 

iqohZ 

29@9@201

9 ps 16-50 

ok 

vkWu M;qVh Mh ok; 

,l ,l js LVs o/kkZ 

rQsZ xkSre /kous 

/kank dkVsokyk jk- 

o/kkZ 

,d vuksG[kh iq:"k o; 

vankts 20 rs 22o"kZ 

v’kk izdkjs vkgs dh vkWu M;qVh Mh ok; ,l ,l js LVs 

o/kkZ  rQsZ xkSre /kous /kank dkVsokyk jk- o/kkZ ;kapk  

ys[kh esekas vkys o:u jsYos LVs’ku lsokxzke IykWVQkeZ ua- 

03 ps cktqyk ,d vuksG[kh iq:"k o; vankts 20 rs 

22o"kZ vlk ju vksoj >kyk vkgs v’;k eseks o:u exZ 

nk[ky d:.k lnj ?kVukLFkG iapukek dk;Zokgh dkeh 

iks gok 357 esgj o izsr igkjk M;qVh dkeh iks-uk- 394 

vls jokuk dj.;kr vkys- 

iks gok 357 

esgj 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

     


