
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  29@01@2020   

 

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 

vaeynk

j 1 xksfn;k 

20@2020 d  

379 Hkknafo 

xqUgkizdkj  

ilZ pksjh 

Vªsu nqxZ 

brokjh 

iWlstj 

e/;s jsLVs 

vkexko  

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 

29@01@20  

9-45 ok  

29@1@2020 

11-3 ok 

jk.kh Jh/kjjko 

tk/ko o; 30 

o"kZ jkg okMZ ua 

13yakth  ft 

ckyk?kkV 

vKkr एकुण  5]000  रु  

,d ilZ e/kqu jks[k 

5000@# o ,Vh,e 

dkMZ vlk 5000@# pk 

eky 

fuajd  ;krhy ueqn osGh o fBdk.kh ;ksrhy fQ;kZnh 

gs ueqn xkMh us jsLVs vkexko rs xksanh;k vlk 

izokl djhr vlrkauk izok’kh yskdkap xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kps [kanîkkyk yVdfoysY;k ilZ 

e/kqu ,d ykyxqykch jaxkph ilZ ueqn ekyklg 

psk:u usys ckcr jsiksLVsyk ;soqu rdzkjfnys 

o:u ueqn xqUgk nk[ky 

lQkS@1

77 

ekudj 

2 xksfn;k 

21@2020 d  

379 Hkknafo 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

xkMh ua  

12830vk

>knfgan 

,Dlps 

tujy 

dksp e/;s 

p<r 

vlrkuk 

jsLVs xksanh;k 

;sFks 

23-01-2020 

14-30 ok 

 

29@1@2020 

19-18 ok 

vkseizdk'k 

iquqlko jkBksM 

o; 50 o"kZ 

jkg dksykj iks 

cqVhcksjh rk ft 

ukxiqj 

vKkr एकुण  9]800  रु  

,d jsMeh ok;&2 d 

eksckbzy R;kr fle au 

9763349500  
IMEI NO 

868151049476411 

fd 9800@# pk eky 

fuajd  ;krhy ueqn osGh o fBdk.kh ;ksrhy fQ;kZnh 

gs ueqn xkMh us jsLVs xksanh;k   rs ukxiqj vlk 

izokl djhr dj.ks djhrk ueqn xkMhps tujy 

dkspe/;s p<r vlarkauk izok’kh yskdkap xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kps ’kVZps f[k’kkrqu ueqn 

eksckbZy psk:u usys  

fVi%&jsiksLV sukxiqj ;sFks rdkzj fnys o:u 

tkod dz 897@2020 fn27@01@2020 

vUo;s dkxni=s izkIr .kys o:u ueqn xqUgk 

nk[ky 

iskgok  

886 

t;Loky 

3 ukxiqj 

123/2020 
कलम 

511 भा द वी 
xqUgkizdkj  

pksjh dj.;kpk 

iz;Ru 
 

रेल्वे स्टे 
नागपरु  
यथथल 
मेनगेट                 
;s.ksiqohZ 

28/01/2020 
20/20 वा 
दरम्यान 

29-01-2020  
00-08 वा 

शंकरलाल 
महेशकुमार गजुर 
वय 45 वषे धंदा 
थशक्षक  रा. 

बागरनाबा तहथसल 
बाबई थज. 

हौशंगाबाद मध्ये 
प्रदेश मोबा.नं. 
8839588496 

 

शेख गोल ु
शेख थनसार 
वय 20 वषे 
रा सरथवया 
खाला च्या 
घरा जवळ 
लाखीनगर 
चौक 

पो.आझाद 
चौक रायपरु 
छ.ग. अटक  

थद. 
2299//11//22002200  

00.37 

थनरंक 
 

 
 
 
 

 

थनरंक 
 

यातील थियादी हे  ट्रेन अमरावती जबलपरु एक्स ने  
आपल्या आईला इलाज करने कथरता नागपरु येथे 
आले व इलाज झाले नंतर रेल्वे स्टे  नागपरु मेनगेट  
अंदाजन 20.20 वा.  यातील आरोपी यांनी  त्याचे 
हातातला थववो कंपनीचा काला रंगाचा  मोबईल  
की. 9,500/ रु चोरी करुन पळण्याचा प्रयत्नकरीत 
असतांना प्रवाशी लोकांच्या मदतीने पकडले व  
पथुढल  काययवाथह कामी पो.स्टे. ला  येवनु लेखी 
थियाद दल्याने अप क्र. कलम 511 ipc   प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करुन आरोपीस अटक  करुन लॉकप 
बंद केले सदर गनु्याचा तपास  पढुील काययवाथह 
कामी  HC 599 उके यांना देन्यात आला आहे.   
 
 
 
 

HC 
599 
उके  
 



4 ukxiqj 

127/2020 
कलम 379 भा द 

वी xqUgkizdkj  

efuilZ 

pksjh 

ट्रेननं 
22137 
पे्ररणा 
एक्सचे 
समोरील 
जनरल 

कोच मधनु 
रेस्टे नागपरु 

29/01/2020 
10.15 वा 

 

29/01/2020 
18.50 वा 

 

भारत रामजी 
दलेुवाले  वय 35 
वषे , रा. लालगंज 
दलालपरुा चौक 
इतवारी नागपरू 

मोबा.नं. 
9022242900 

 

अज्ञात 
 

एकुण  3]300  रु  

एक कथीया रगांची मनीपसय 
त्यात रोख 3300/- रु, 

(2000x1,500x2,200x1,
50x2), ड्राव्हींग 

लायसंस,सेट्रंल बकँ आँि 
इंथडया चे ATM काडय, बकँ 
आँि बडोदा चे ATM 
काडय, दोन लाल रगांची 
पची असा एकुण 3300/- 

रु  

थनरंक 
 

थियादी मजकुर हे  वरील नमदु ट्रेनचे नमदु 
कोचमधनु नागपरु ते सरुत असा प्रवास करणे 
करीता समोरील जनरल कोचमध्ये चढत असताना 
त्यांचा पन्टच्या थखशातील वरील नमदु वणयनाचा 
मनीपसय आतील सामानासह कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने थियादी प्रवाशांचे गदीचा िायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन अप. 
कलम 379 भादथव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला 
fVi%&jsiksLV वधा येथनु ई मेल द्वारे गनु्हाचे 
कागदपत्र पाठथवल्यावरुन नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. 
  
 
 

lQkS  

815 

xkMxs 

5 55@2020 

dye 354 Hkk-

n-oh 

xqUgkizdkj  

fou;Hkax 

Vzsu ua-

12644lqo 

o/kkZ 

Lo.kZ 

t;arh 

,Dl ps 

dksp ua-

ch@3 cFkZ 

ua-4 o:.k 

js-lVs 

cYykj”kkg 

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 

07@12@19 

03@30 ok 

29@01@20 

18-29 ok 

dqekjh iYyoh 

d/o “kkguokt 

,e o;&21 o’kZ 

jk-olarky;e 

;qyh;k dksbZy 

dksye dsjy eks-

7389346225]7909

127130 

lkghy 

xzsoky 

j?kqohj 

flax 

o;&29 o’kZ 

/kank&xWl 

,talh 

ch>usl jk-

gkml ua-

1426 

lsDVj 45 

xqMxkoa 

gjh;k.kk 

थनरंक 
  
 

 
 

 

थनरंक 
 

ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj g;k ueqn Vzsu us js-lVs bZVkjlh r 

dksye vlk izokl djhr vlrkauk ;krhy 

vkjksih ;kus fQ;kZnh g;k >ksisr vlrkauk R;kaps 

Nkrhyk gkr ykoyk vlY;kus R;kauk tkx ;soqu 

R;kauk fou;Hkax dsY;kus ueqn xkMh js-LVs 

cYykj”kkg ;sFkqu lqVY;kus R;kauh ojhu 

bZlekfo:/n js-lVs ojaxy ;sFks fQ;kZn fnys 

o:.k  

fVi%&ek-iksfyl vf/k{kd lks dk;kZy; dza-

vkj@23@oxZ 2020&512 fn-24@01@20 

vUo;s xqUg;kps dkxni= izkIr >kY;kus uacjh 

xqUgk nk[ky dsyk- 

iksmifu 

rMl 

6 cMusjk 

44/2020 कलम 
379 भादवी 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

टे्रन नं 

12655 

नवजीवन 

एक्स चे 

समोरील 

जनरल 

डब्यात 

चढत 

असतांना 

रे.स्टे बडनेरा 

येथनु 

 

19/01/2020 

21.15 वा. 

दरम्यान. 

.29/01/2020 

07.39 वा. 

सौरभ नामदवेराव 

बेहरे वय 22वर्ष, 

धंदा-शिक्षण राह- 

नेर शपंगळाई, वाडष 

नं5 बानाईतपरु ता 

मोशिष शज अमरावती 

मो.न.ं 

9730868447 

 

अज्ञात 

 

एकुण  8]990  रु 

एक काळ्या रंगाचा शववो 

कंपनीचा मोबाईल मॉ 

नं.1801y71I त्यामध्ये 

idea शसम न.ं 

7218067870,imei no- 

860606045549212/ 

860606045549204 

शकंमत 8,990/- रु.चा 

मोबाईल 

 

शनरंक  

 

यातील शफयाषदी  gs ueqn Vzsu us रेस्टे बडनेरा ते 

चंद्रपरु असा प्रवास करण ेकरीता नमदु गाडीमध्ये 

समोरील जनरल बोगीत रेस्टे बडनेरा येथे चढत 

असताना त्यांचे पॅन्टचे शििातील एक काळ्या 

रंगाचा शववो कंपनीचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने गदीचा फायदा घवेनू मदु्दाम लबाडीने 

चोरून नेला. 

fVi%&रे.पो.स्टे.वधाष येथील FIR NO-

0042/2020अन्वये दािल होवनु जा . कं्र. 

174/2020शद. 23/01/2020तसेच इकडील आ . 

कं्र. 70/2020 शद.28/01/2020 अन्वये गनु्हयाचे 

कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने गनु्हा दािल 

करण्यात आला 

iskuk 

/459 

डोंगरे 



7 cMusjk 

..45 /2020 
कलम 379 

भादवी. 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

टे्रनन.ं 

12655 

नवजीवन 

एक्स. चे 

मागील 

जनरल 

कोच वरुन  

रेस्टे बडनेरा 

येथनु चढत 

असताना 
 

.19/1/2020 

21.00 वा 

29/1/2020   

11.54 वा 

राजेंन्द्र वासदुवेराव 

िेंद्र ेवय 33 वर्ष, रा. 

रामनगर चंद्रपरु मो 

9904545280 

 

अज्ञात एकुण  7500]  रु 

एक मोटो G3 पॉवर 

मोबाईल त्यातbsnl 

9420126518,jio88558

81008,imei no 

351887080752244, 

351887081100617 शकं. 

7500/-रु. चा माल 
 

शनरंक  
 

अश्या प्रकारे आह ेशक , यातील शफयाषदी नामे राजेंन्द्र 

वासदुवेराव िेंद्र ेवय 33 वर्ष, रा. रामनगर चंद्रपरु 

यांनी रे पो स्टे वधाष येथे शफयाषद शदली शक , ते नमदु 

ता.वेळी व शठकाणी  टे्रन  नवजीवन एक्स. चे मागील 

जनरल कोच ने रेस्टे बडनेरा ते चंद्रपरु असा प्रवास 

करण ेकरीता नमदु गाडीमध्ये रेस्टे बडनेरा येथे चढत 

असताना त्यांचे पॅन्टचे शििातील मोटो G3 पॉवर 

मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने लोकांचे 

गदीचा फायदा घवेनु चोरुन नेला . वरुन अप.क.379 

ipc प्रमाण े नंबरी गनु्हा  

fVi%&रेपो स्टे वधाष येथील जा . क्र. 175/2020 शद. 

23.01.2020  अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने 

प्राप्त झाले वरुन 

iskgok 

1022 

बोरकर 

8 cMusjk 

46/2020 कलम 
379 भादवी 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

टे्रन18030 

अप 

िालीमार 

एक्स चे 

मागील 

जनरल 

कोच मधनु  

रे स्टे बडनेरा 

येथनु गाडी 

सटुल्यानंतर 

दहा 

शमशनटांनी 

 

27/01/2020 

17.10   वा 

.29/01/2020 

12.24 वा 

– पराग नरेंन्द्र 

दधुाट,  वय 21 

वर्ष, धंदा िाजगी 

नोकरी, रा. सातेफळ 

ता. चांदरु शज. 

अमरावती मो न.ं  

967332890996

37128467 

अज्ञात एकुण  12]990  रु 

एक  A5 4/64 ओपो 

कं.चा ब्लु डायमंड रंगाचा   

मोबाईल   त्यात दोन शसम 

नं. Jio no 8308664132, 

voda no 8552947811  

IMEI No 

866278046705757 

शकंमत 12990/-रु 

शनरंक  
 

वरील तारिेस वेळी व शठकाणी शफयाषदी नामे  पराग 

नरेंन्द्र दधुाट,  वय 21 वर्ष, धंदा िाजगी नोकरी, रा. 

सातेफळ ता. चांदरु शज. अमरावती रे स्टे धामणगाव 

ते अकोला  टे्रन 18030 अप िालीमार एक्स चे 

मागील जनरल कोच मधनु प्रवास कररत असतांना 

प्रवासादरम्यान  रे स्टे बडनेरा येथनु गाडी 

सटुल्यानंतर दहा शमशनटांनी  लक्षात आले शक  

कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने     एक  A5 4/64 

ओपो कं.चा ब्लु डायमंड रंगाचा   मोबाईल   मदु्दाम 

लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन  कलम 379, 

भादशंव प्रमाण ेदािल 

eiksgok 

 1019 

इगंळे 



9 cMusjk 

..47/2020 
कलम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

टे्रनन.ं 1285 

9 शगतांजली 

एक्स. चे 

मागील 

जनरल 

कोच  S/7 

वरुन  रेस्टे 

बडनेरा 

येथनु गाडी 

सटुल्यानंतर

येथनु गाडी 

सटुताच  

लक्षात 

आले 

 

.24/1/2020  

17.30 rs 

18.00 वा 

 

.29/01/20 

14/33 वा 

आशिन पांडुरंगजी 

येवलेकर वय 34 

वर्ष, धंदा माकेशटंग 

जााँब रा. शपल्लु पांडु 

मंदीराजवळ 

भानिेडा रोड, 

शटमशक नागपरु मो 

नं. 9007474243 

अज्ञात एकुण  11]990  रु 

एक शववो कं. चा मााँ न.ं 

Y71 गोल्डन रंगाचा 

मोबाईल त्यात आयडीया 

शसम न.ं9067474243 

IMEI no 

868907038917776, 

868907038917768  

शकं. 11990/-रु. चा 

शनरंक  

 

हशककत अश्या प्रकारे आह ेशक , यातील शफयाषदी 

नामे आशिन पांडुरंगजी येवलेकर वय 34 वर्ष, धंदा 

माकेशटंग जााँब रा. शपल्लु पांडु मंदीराजवळ भानिेडा 

रोड, शटमशक नागपरु ह ेशद . .24/1/2020 नमदु 

ता.वेळी व शठकाणी    टे्रननं . 1285 9 शगतांजली 

एक्स. चे    मागील जनरल कोच  S/7 वरुन   रेस्टे 

अकोला ते नागपरु  असा प्रवास कररत असतांना  

शववो कं . चा मााँ नं . Y71 गोल्डन रंगाचा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  चोरुन नेला . वरुन 

अप.क.379 ipc प्रमाण े नंबरी गनु्हा दािल 

fVi%& रेपो स्टे नागपरु येथील जा . क्र. 904/2020 

शद. 27.01.2020  अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र 

टपालाने प्राप्त झाले वरुन 

lQkS 

759 

सेवाने 

10 अकोला 

64/2020 कलम 

379  IPC 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

- टे्रन  नं. 

11039 

महाराष्ट्ट्र  

एक्स चे 

कोच नं. 

A/1 बथष नं. 

01,02,03 

वरून   रे स्टे  

अकोला 

येथनु टे्रन 

सटुताच 

28/01/2020  

17.00 वा 
29/01/2020 

चे  00.05 वा 
मनोहर चांगोजी 

वाहन े, वय –

71वर्ष, धंदा- 

सेवा.शनव.ृरेल्वे गाडष 

नोकरी रा.एकता 

हाउशसंग 

सोसा.पलााँट नवं. 

13 कुलमती 

ले.आऊट लोहार 

समाज भवन 

बेलतरोडी नागपरु  

मो नं. 

9730720922 

अिपाि 

िान जमुा 

िान वय-

28 वरे्, रा. 

अमरावती 

ता.शज. 

अमरावती 

एकुण  8]000  रु  

 एक  सॅमसंग  SM 

G55OFY   कंपनीचा 

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. 

354459073330748 

,354460073330746  

त्यात  AIRTEL  शसम न.ं 

9766146712  GIO  

शसम न.ं माहीत नाही  शकं. 

8000/-रू  चा मोबाईल 

ueqn 

izek.ks 

याशतल शफयाषदी पणु ेते नागपरु असा प्रवास करीत 

असताना अकोला येथनु टे्रन सटुाताच शफयाषदी 

यांच्या लक्षात आले की, त्यांचा एक  सॅमसंग  SM 

G55OFY   कंपनीचा मोबाईल बथष वर ठेवला 

असता यातील नमदु आरोपीने रे.स्टे.अकोला येथनु 

टे्रन सटुताच बथष वरून मदु्दाम चोरून घऊेन जात 

असताना शफयाषदी यांच्या लक्षात आले व प्रवािी 

लोकांच्या  मदतीने  आरोपीस पकडुन आाँन ड्यटुी 

TTEयांना माहीती शदली व मतुीजापरु येथील आाँन 

ड्यटुी पोलीस यांच्या ताब्यात दऊेन शफयाषदीने तक्रार 

शदले वरून  OP मतुीजापरु On Duty कमषचारी 

PC/95 तायडे, PC/947 यांनी आरोपी व मदु्दमेाल 

व शफयाषदी ची  लेिी तक्रार सह पो.स्टे.ला हजर 

केल्याने  कलम 379  IPC प्रमाण ेगनु्हा दािल   

iskUkk 

630 

 रायकवार 



11 अकोला   

65/2020 कलम 

379  IPC  
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

- टे्रन नं. 

11039 

सेवाग्राम 

एक्स. चे  

जनरल 

कोच मधनु 

रे.स्टे.मतुीजा

परु 

येण्याच्या 

10 शम. 

लक्षात 

आले 

वरून 

26/01/2020 

01.30 वा. 

29/01/2020 

07.12  वा 

संशदप श्रीधर पटले 

,वय 24 वर्ष 

रा.शत्रकुट चौक 

मोहाडी शज.गोंशदया 

मो.नं. 

8806691410 

अज्ञात एकुण  11]999  रु  

एक रेडमी नोट  05 प्रो 

कं.चा सोनेरी रंगाचा 

मोबाईल त्याला कोळे 

रंगाचे कव्हर लावलेले  

त्याचा 

IMEI NO. 

861181043875422, 

861181043875430  , 

त्यात VODA SIM NO. 

8007432970, 

AIRTEL SIM 

NO. 9156484685 शकं. 

11,999/- रू.चा मोबाईल 

 शनरंक    वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील शफयाषदी  संशदप 

श्रीधर पटले  रा.शत्रकुट चौक मोहाडी शज.गोंशदया  ह े

टे्रन सेवाग्राम एक्स. चे  जनरल कोच मधनु  

रे.स्टे.दादर ते रे.स्टे.नागपरु असा प्रवास कररत 

असतांना प्रवासादरम्यान रे.स्टे.मतुीजापरु येण्याच्या 

10 शम.पवुी त्यांचा  एक रेडमी नोट  05 प्रो कं.चा 

सोनेरी रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

मदु्दाम लबाडीने झोपेचा व गदीचा फायदा घवेनु 

चोरून नेला आह.े असे लेिी शदले वरून कलम 

379  IPC प्रमाण ेगनु्हा दािल  

fVi%&रे.पो.स्टे.ऩागपरु येथील  जा.क्र.922/20 शद. 

27/01/2020  ईकडील आ.क्र. 139/2020 शद 

.28/01/2020 अन्वये गनु्याचे कागदपञ टपालाने 

प्राप्त झाल्याने मा PSO सो यांचे आदिेाने गनु्हा 

दािल  

 

iskuk 

76 

 िान 

12 अकोला  

66/2020 कलम 

379  IPC  

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

टे्रन  12655 

नवशजवन 

एक्स चे 

मागील 

जनरल 

बोगीतुन  

रे.स्टे.अको

ला येथनु 

गाडी 

सटुताना 

24/01/2020  

19.55 वा 

29/01/2020चे 

16.22  वा 

हमेंत लक्ष्यमणशसंग 

ठाकुर वय 26 वर्ष, 

धंदा- नोकरी, रा. 

शिमला शवहार 

,दस्तुर नगर 

अमरावती 

अमरावती मो न.ं 

7507910347 

अज्ञात एकुण  18]999  रु  

एक Real me XTकं.चा 

पांढ-या रंगाचा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO. 

866121048094491 

त्यात Vodafone शसम न.ं 

7507910347शकं. 

18999/-रू चा मोबाईल 

 शनरंक    वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील  शफयाषदी  नामे 

हमेंत लक्ष्यमणशसंग ठाकुर वय 26 वर्ष , धंदा- 

नोकरी, रा. शिमलाशवहार  ,दस्तुर नगर अमरावती 

अमरावती  ह े टे्रन   नवशजवन एक्स चे मागील 

जनरल बोगीतुन रे स्टे िेगाव ते रे.स्टे.बडनेरा असा 

प्रवास करीत असतांना प्रवासादरम्यान रे स्टे 

अकोला येथनु गाडी सटुत असताना चालु गाडीत 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  शफयाषदी यांच्या 

शजन्सपाँन्टच्या उजव्या शििात ठेवलेला एक Real 

me XTकं.चा मोबाईल मदु्दाम व लबाडीने प्रवािी 

लोकांच्या गशदषचा फायदा घवेनु  चोरून नेला असे 

लेिी शदले वरून कलम 379  IPC प्रमाण ेगनु्हा 

दािल   

fVi%&रे.पो.स्टे.बडनेरा येथील जा.क्र. 227/2020  

शद. 25/01/2020  ईकडील आ.क्र.  143/2020  

शद. 28/01/2020अन्वये गनु्याचे कागदपञ आननु 

हजर केल्याने गनु्हा दािल  

 

 

 

  iskgok 

/370 

वानिडे   



 

13 अकोला  

67/2020 कलम 

379  IPC  

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

रे.स्टे.अकोला 

PF NO.01 

वरून 

29/01/2020     

02.35 वा 

29/10/19    चे 

21.04 

पवन रूपचंद 

वरणगांवकर  वय – 

20 वर्ष,धंदा- शिक्षण  

, रा.भतवाल 

टांशकजजवळ दवेपरु 

धळेु  मो न.ं 

9049315784( 

भाऊ) 

अज्ञात एकुण  14]999  रु  

एक  VIVO Y93  कं.चा 

पपषल शनळ्या रंगाचा  

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. नमदु नाही. त्यात 

VODA  9637114602, 

7769842202   शकंमत 

14999/-  रू चा  मोबाईल 

शनरंक शफयाषदी नामे पवन रूपचंद वरणगांवकर  यांनी तोंडी  

शफयाषद पो. स्टे. ला.शदले वरून गनु्हा दािल केला  

  ह ेशद . 29/01/20  रोजी रे .स्टे.अकोला PF NO.01 

वर  टे्रन प्रेरणा एक्स ची वाट पाहत असताना शफयाषदी    

  यांनी आपला   एक  VIVO Y93  कं.चा पपषल   

शनळ्या रंगाचा  मोबाईल चाशजिंग पााँईट ला लावला 

असता शफयाषदी यांचा गैरहजेरीचा फायदा घऊेन 

रे.स्टे.अकोला PF NO.01 वरून कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने  माझा मोबाईल  चोरून 

नेला अिी यांनी लेिी शफयाषद पो. स्टे. ला.शदले वरून  

कलम 379  IPC प्रमाण ेगनु्हा दािल करण्यात आला 

iksgok 116  

Bkdqj 

14 अकोला  

68/2020 कलम 

379  IPC  

xqUgkizdkj   
हँन्डबँग pksjh 

टे्रन न.ं 

02113 

सोलापरु  

नागपरु  

हमसफर 

एक्स च े

कोच न.ं S/8 

बथष 

न.ं01,2,3,4  

वरून 

रे.स्टे.अको

ला येथनु  

गाडी 

सटुताच . 

24/01/20    

03.30 वा    

29/01/20    

22.23वा   

शकिोर िांतीलाल  

कनाषवट , वय 58 

वर्ष,धंदा- नोकरी 

(शिक्षक)  रा. पलााँट 

नं. 101 अमय 

एशलगन्स ,वसंत 

शवहार िाळेजवळ 

ठाण ेपशिम  मो न.ं 

9284800927 

,9890311117 

अज्ञात एकुण  74]900  रु  

एक  गुलाबी कलरची लेशडज 

हाँन्डबाँग त्याच १) साँमसंग ए-३  

डाकष  शनळ्या रंगाचा त्याचा 

IMEI NO. 

354872/10/844410/4,  

354873/10/844410/2  त्यात 

शसम JIO 7977020373 , 

शकं.15000/- रू, मोबाईल च्या 

आतील कव्हर मध्ये आधार 

काडष, TJSB Bank ATM      

२)  MICROMAX काळ्या 

रंगाचा मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. 

91153015126890021,  

91153015151890029   

SIM NO JIO 

932384690030    शकं. 

15000/- रू. चा मोबाईल   ३)  

रोि 5000/- रू, 03 गााँगल  

शकं.1200X3 = 3600, 01 

काळा गााँगल शकं. 400/- रू, 

दोन एअर फोन शकं.3900/- रू, 

घड्याळ गेस कं.ची गोल्डन 

कलरची शकं. 10,000/- रू, दोन 

सोन्याच्या अंगठ्या 06 GM  

शकं. 22,000/- रू, असा एकुण 

74900/- रू.चा माल . 

शनरंक शफयाषदी  नाम ेशकिोर िांतीलाल  कनाषवट  रा. पलााँट 

नं. 101 अमय एशलगन्स ,वसंत शवहार िाळेजवळ 

ठाण ेपशिम  ह े टे्रन न.ं सोलापरु  नागपरु  हमसफर 

एक्स च ेकोच न.ं S/8 बथष नं .01,2,3,4  वरून  रोजी 

मनमाड ते नागपरु असा प्रवास करीत असताना 

शफयाषदी यांची एक  गलुाबी कलरची लेशडज हाँन्डबाँग 

त्याच १) साँमसंग ए-३  डाकष  शनळ्या रंगाचा त्याचा 

मोबाईल च्या आतील कव्हर मध्ये आधार काडष , 

TJSB Bank ATM      २)  MICROMAX काळ्या 

रंगाचा मोबाईल त्याचा ३)  रोि 5000/- रू, 03 

गााँगल  शकं.1200X3 = 3600, 01 काळा गााँगल शकं . 

400/- रू, दोन एअर फोन शकं .3900/- रू, घड्याळ 

गेस कं .ची गोल्डन कलरची शकं . 10,000/- रू, दोन 

सोन्याच्या अंगठ्या 06 GM  शकं. 22,000/- रू, असा 

एकुण 74900/- रू.चा माल . अिी बाँग आतील 

सामानासह रे .स्टे.अकोला येथनु टे्रन सटुताच  

कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े मदु्दाम व लबाडीन े 

चोरून नेली 

रे.पो.स्टे.नागपरु येथील जा .क्र. 898/20 शद. 

27/01/2020  ईकडील आ .क्र. 146/20 शद. 29/01/20 

अन्वये गनु्याचे कागदपञ आननु हजर केल्याने मा 

PSO सो यांचे आदिेाने  गनु्हा दािल  

 

 



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

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v- 

dz 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o dye exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynk

j 01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-

dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 ukxiqj xq- j ua 123@2020 dye 511 

Hkknoh 

अटक  थद.2299//11//22002200  ?? ??  00.37 शेख गोल ु शेख थनसार वय 20 वषे रा सरथवया खाला च्या घरा जवळ लाखीनगर 
चौक पो.आझाद चौक रायपरु छ.ग.   

2 ukxiqj xq- j ua 127@2020 dye 379 

Hkknoh 

fn 29@01@2020 ps 20-38 ok :#पेश राज ुलारोकर, वय 25 वषे, रा. पावयती नगर कळमना नागपरु 

 
3 o/kkZ vi-dz-694@19 dye 379 Hkk-n-fo fn  fouksn NksVsyky xkslkoh o;&22 o’ksZ- jkg&xzke lgkoy lruk e/;-izns”k  

4 vdksyk vi-dz 64@2020 dye 379 Hkk-n-

fo 

 अिपाि िान जमुा िान वय-28 वरे्, रा. अमरावती ता.शज. अमरावती    


