
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  30@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 

vaeynkj 

01 नागपरू 
130/2020  
कलम 379, 
IPC दाखल 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 
  

ट्रेन माहाराष्ट्ट्र 
एक्स समोरील 
जनरल कोच 
मध्ये रेल्वे 

स्टेशन नागपरू 
 

.  28/01/20 
चे 23.30वा 
दरम्यान 

 

30/01/2020 
चे 16.51 वा 

 

ददलीप पे्रमदास 
राऊत एस एस 
आँदिस रेल्वे 

स्टेशन 
बाशीटाकली दज 
अकोला मोबा. 
नं.9637301269 

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

एकुण  10]999  रु 
एक मोटोरोसा 1  एक्सन डेनीम 
ब्लल्य ुरगांचा मोबाईल त्यात दसम 

Idia-7057017910 IMEI NO-
357227101896536,  कक 

10,999/- रु चा माल. 
 

?? ????????   
 

नमदु ता वेऴी व दिकाणी यातील दियादी मजकुर हे 
नमदु ट्रेन चे वरुन रे स्टे अकोला ते कामिी असा 
प्रवास कदरत असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. नागपरु 
येथे  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने दियादी यांचे प्रवासी 
गदीचा िायदा घेऊन  त्यांची नमदु वणणनाचा मोबाईल 
मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले वरुन  कलम 379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आले.  

ASI/699 
पवार 

02 नागपरू 
131/2020   
कलम 379, 
IPC दाखल 
xqUgkizdkj  

cWx pksjh 

ट्रेन न 12860 
अप दगतांजली 
एक्स चे कोच न 
S/1 बथण न 38 
वरुन  रेस्टे 
नागपरु येथनु 
गाडी सटुल्या 
नंतर समजले 

 

.12/01/2020 
चे वेळ नमदु 

नाही 
 

30/01/2020 
चे 20.09 वा 

 

सलमान अन्सारी 
खदलद अहमद 
वय 28 वषण , 
राह- जोगेशवरी 

ईस्ट 
मादहन,मद्रासी 
मदजद रुम न 22 
ईस्ट, मुंबई  मोबा. 
नं.8800184748 

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

एकुण  9]000  रु 
एक दनऴ्या रंगाची बग त्यात 
पनकाडण,आधारकाडण,नवीन तीन 
जोड कपडे दक 3500/- रु, ड्राव्हहग 
लायसंस, चांदीची एक साखडी दक 
5500/- रु, दोन शेकवग क्रीम, असा 

एकुन  
9000/- रु चा माल 

 

?? ????????   
  

नमदु ता वेऴी व दिकाणी यातील दियादी मजकुर हे 
आपल्या पत्नीसह नमदु ट्रेन चे कोच व बथण वरुन 
हावडा ते मुंबई असा प्रवास कदरत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे.स्टे. नागपरु येथनु गाडी सटुल्या नंतर 
लक्षात आले की कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने दियादी 
यांचे झोपेचा िायदा घेऊन  त्यांची नमदु वणणनाची बगँ 
आतील सामानासह मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले वरुन  
कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आले. 
पोलीस अदधक्षक कायालय लोह.नागपरू येथेल जा.कं्र 
आर/23/वगण/2020-578 दद 29/01/2020 अन्वये 
तसेच ईकडील आ.कं्र 273/20 दद 29/01/2020 
अनहय गनु्हाचे कागदपत्र ददले वरुन मा. pso सो 
यांच्या आदेशाने नंबरी. गनु्हा दाखल करन्यात आला 
आहे. 
 

तपास 
ASI/699 
पवार  

03 o/kkZ  

56@20 

dye 379 

 Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

Vzsu ua-12139 

lsokxzke 

,Dl ps 

ekxhy 

tujy dksp 

e/kqu js-LVs 

o/kkZ ;sFks 

26-01-2020 

ps 04-40 ok 

30-01-2020 

ps 00-39 ok 

vkns”kdqekj 

;qojkt 

v<kxGs 

o;&26 o’kZ jk-

lar xkMsxs 

uxj ikpksjk 

ft-tGxkoa eks-

9765845191 

vKkr एकुण  22]000  रु 
,d fooks da-pk dkG;k 

jaxkpk eksckbZy R;kr 

,vjVsy fle ua-

8999271428]vk;Mh;k ua-

7038270799 vk;,ebZvk; 

ua-869184045330570 fda-

22]000@&: 

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

etdqj gs ueqn Vzsu us ikpksjk rs ukxiqj 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklk njE;k.k 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu ueqn o.kZukpk eksckbZy pks:u 

usyk- 

fVi%& js-iks-LVs ukxiqj ;sFkqu nlj xqUg;kps 

dkxni= izkIr >kyso:u lnj xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

iksgok@ 

214 usokjs  



04 o/kkZ  

57@20 

dye 379 

 Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu ua-12721 

futkeqnnhu 

,Dl ps dksp 

ua-,l@8 

cFkZ ua-18 

o:.k js-LVs 

cYykj”kkg 

;sFks y{kkr 

vkys- 

24-01-2020 

ps 05-30 ok 

30-01-2020 

ps 01-00 

ok 

jktq 

foBByjko 

ikVhy 

o;&42 o’kZ 

jk-[kkijh 

QkVk o/kkZ 

jksM ys 

esjhMh; toG 

ukxiqj eks-

8329191537 

vKkr एकुण  14]990  रु 
,d vksiks da-pk dkG;k 

jaxkpk eksckbZy R;kr 

vk;Mh;k fle ua-

9689184857 vk;,ebZvk; 

ua-864625034141019@001 

fda-14]990@&: pk 

दनरंक 
 

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

etdqj gs ueqn Vzsu us fldanjkckn rs 

ukxiqj vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;k.k dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu ueqn o.kZukpk eksckbZy pks:u 

usyk-  

fVi%& js-iks-LVs ukxiqj ;sFkqu nlj xqUg;kps 

dkxni= izkIr >kyso:u lnj xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

iksuk@ 

697 

HkkanxsZ  

05 o/kkZ  

58@20 

dye 392 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj  

tcjh pksjh 

jsYos LVs”ku 

iqyxkoa IyW-

ua-02 oj 

-26-01-2020  

ps 21-00 ok 

30-01-2020 

13-30 ok 

izdk”k ckcqjko 

ipkjs o;&62 

o’kZ jk-xatokMZ 

panziqj eks-

9422579830 

vKkr एकुण  6]000  रु 
,d fuG;k jaxkpk “kkvkseh 

jsM eh 7 , da-pk eksckbZy 

R;kr ch,l,u,y fle ua-

9422579830 vk;,ebZvk; 

ua-868158046721590@608 

fda-6]000@&: 

दनरंक 
 

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

etdqj gs js-LVs iqyxkoars panziqj vlk izokl 

dj.ksdkeh js-LVs iqyxko ;sFks IyW-ua-2 oj Vzsu 

ph okV ikgr vlrkauk vpkud ueqn 

la”kbZr bZlekus fQ;kZnhps gkrkrhy ueqn 

o.kZukpk eksckbZy cGtcjhus fgldkoqu 

iGqu xsyk R;kpk ikBykx djrkuk njE;k.k 

R;k la”kbZr bZlek”kh <VkiV njE;k.k 

fQ;kZnh ;kapk rksy tkoqu iMys vlrk 

R;kaps mtO;k gkrkyk xaHkhj nq[kkir >kyh 

o lnj la”kbZr bZle gk va/kkjkpk Qk;nk 

?ksoqu iGqu xsyk fQ;kZnhl xaHkhj nq[kkir 

>kY;kus R;kauh panziqj ;sFks mipkj d:.k js-

iks-pkSdh cYykj”kkg ;sFks tkoqu pksjhph 

rdzkj fnys o:.k xqUgk nk[ky dsyk- 

liksuh 

oMrs lks  

06 o/kkZ  

59@20 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj  

,vj cWx  

pksjh 

jsYos LVs”ku 

iqyxkoa 

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 

29-01-2020 

ps 18-50 ok 

30-01-2020 

ps 14-21 

ok 

jk/kk lquhy 

tkstkjs 

o;&31 o’kZ 

jk-ukbZd jksM 

ukbZd 

okM;ktoG 

ukaniqjsP;k 

?kjktoG 

egky ukxiqj 

eks-

9890443660 

vKkr एकुण  81]500  रु 
,d dkG;k jaxkph ,vj cWx 

R;kr lksU;kps dkukrhy 

otu 4 xzWe]dkukrhy 

lksU;kps osy 3 xzWe nksUghph 

fdaer 29]000@&:]lksU;kps 

eaxGlq= otu 10 xzWe fda-

38]000@&:]lksU;kph NksVh 

jhax otu 1 xzWe fda-

3500@&:]NksVs fM>kbZups 

dkukrys fda-4000@&:]nksu 

NksVs Mksjys otu 1@5 xzWe 

fda-5]000@&:]thorh 

lksU;kph fda-2000@&: 

vlk ,dq.k 81]500@&: pk 

eky 

दनरंक 

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

etdqj gs ueqn Vzsu us ukxiqj rs “ksxkoa 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklk 

njE;k.k fQ;kZnh ;kauh vkiyh ueqn 

o.kZukph ,vj cWx leksjhy cFkZ[kkyh 

Bsoyh vlrk js-LVs iqyxkoa ;sFkqu xkMh 

lqVrkp dks.khrjh vKkr pksjV;kus utj 

pqdhpk Qk;nk ?ksoqu pks:u usyh- 

iksgok@ 

758 

nkHkkMs  



07 बडनेरा 

48/2020  

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj  

eksckbZy   

pksjh 

टे्रन नं 

12833अहमदा

बाद – हावडा  

एक्स चे 

समोरील जनरल 

डब्यातुन  रे.स्टे 

बडनेरा येथनु 

गाडी 

सटुल्यानंतर 

 

.27/01/2020 

चे 15.25 वा. 

दरम्यान. 

30/01/2020 

चे 12.35 वा. 

 

शिवम शनतीन रोंघे. 

वय 20 वर्ष, धंदा-

शिक्षण, राह. 

शवरुळ रोंघे ता. 

धामणगाव रेल्वे, 

जी. अमरावती.मो. 

नं.7558667252 

अज्ञात 

 

एकुण  11]990  रु 
एक शनळ्या रंगाचा ओपो A5 

कंपनीचा मोबाईल मॉ नं.4132 

त्यामध्ये Jio शसम नं. 

7558667252,IMEI No- 

866278041418059 शकंमत 

11,990/- रु.चा मोबाईल 

 

शनरंक 

 

यातील शियाषदी नामे  टे्रन नं 12833अहमदाबाद – 

हावडा  एक्स चे समोरील जनरल डब्यातुन  रे .स्टे बडनेरा 

ते चांदरु रेल्वे असा प्रवास करीत असताना रे .स्टे बडनेरा 

येथनु गाडी सटुल्यानंतर त्यांचा एक शनळ्या रंगाचा ओपो 

A5 कंपनीचा मॉ नं .4132 मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने प्रवाशयांचे गदीचा िायदा घेवनू मदु्दाम 

लबाडीने चोरून नेला . अिा प्राप्त िीयाषद वरुन 

अप.क्र.48/2020कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा 

दाखल करुन सदर गुन्याची खबरी ररपोटष मा.JMFC सो. 

रेल्वे कोटष नं . 09यांना रवाना करण्यात आली . fVi – 

िीयाषदी पो. स्टे. ला येऊन लेखी िीयाषद दीले वरुन 

 

ASI/812 

शमश्रा 

08 बडनेरा 

49/2020  

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj  

eksVjlk;dy  

pksjh 

रे स्टे धामणगाव 

पाकीगं मधनु 

 

25.01.2020 

चे 10.30 वा ते 

शद 

26.01.2020 

चे 09.30 वा 

दरम्यान 

 

.30/01/2020 

चे 17.12 वा. 

 

परुुर्ोत्तम 

महादेवराव 

आंबटकर वय 35 

वर्ष, धंदा- िेती , 

राह. मंगरुळ 

दस्तगीर,ता.धामण

गाव, जी, 

अमरावती मो. 

नं.9689529209 

अज्ञात 

 

एकुण  30]000  रु 
एक   काळ्या-शनळ्या रंगाची 

शहरोहोंडा स््लेन्डंर ्लस मोटर 

सायकल क्र. MH 27-AL-6479 

चेशचस नं. 

MBLHA10EEAHF38099 

इशंजन नं. HA10EAAHFB5909 

शकंमत 30000/- रु. 

 

शनरंक यातील शियाषदी   ह े  रे स्टे धामणगाव पाकीगं मध्ये एक   

काळ्या-शनळ्या रंगाची शहरोहोंडा स््लेन्डंर ्लस मोटर 

सायकल क्र . MH 27-AL-6479 चेशचस नं . 

MBLHA10EEAHF38099 इशंजन नं . 

HA10EAAHFB5909 शकंमत 30000/- रु. अिी 

गाडी ऊभी ठेऊन  रे. स्टे. धामणगाव येथनु रे. स्टे. बडनेरा  

येथे िॅमीली िन्गिन अटेन्ड करणे करीता गेले असता 

त्यांच्या गैरहजेरीचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने त्यांची वर नमदु वणषनाची मोटार सायकल  

मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले . वरुन सबब अपराध कलम 

379 IPC प्रमाणे दाखल आह े 

fVi – िीयाषदी पो. स्टे. ला येऊन लेखी िीयाषद दीले 

वरुन 

HC/549 

िुसाटे   

09 बडनेरा 

50/2020  

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj  

euh ilZ   

pksjh 

टे्रन नं. 11040 

एक्स.चे जनरल 

बोगीमधनु वरुन 

रेल्वे स्टेिन 

बडनेरा ्लॅटिामष 

नं. 1 वरुनगाडीत 

चढत असतांना 

 

30/01/2020 

चे 14.20 वा. 

समुारास 

 

30/01/2020  

चे 18.29 वा. 

 

गणेि छगनराव 

इगंोले, वय 30 

वर्ष, धंदा- 

सवीसींग सेन्टर, 

राह. समथषवाडी, 

आयषवैशय भवन 

यवतमाळ.  मो. 

नं.9765246200 

 

अज्ञात 

 

एकुण  15]000  रु 
एक काळ्या रंगाचे मनी पसष त्यात 

ड्रायव्हींग लॉयसन्स 2/4 

व्हील्हर,पॅनकाडष, रोख 15000/-रु, 

असा एकुण 15000/-रु चा माल 

 

शनरंक यातील शियाषदी मजकुर ह ेनमदृ टे्रन ने धामणगाव ते दौंड 

असा प्रवास करणे  करीता रेल्वे स्टेिन बडनेरा ्लॅटिामष 

नं. 1 वरुनगाडीत चढत असतांना प्रवािांचे गदीचा 

िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने शियाषदी यांचे 

एक काळ्या रंगाचे मनी पसष त्यात ड्रायव्हींग लॉयसन्स 

2/4 व्हील्हर,पॅनकाडष, रोख 15000/-रु, असा एकुण 

15000/-रु चा माल असलेले  चोरुन नेल्या बाबत  

अिा शियाषद वरुन कलम 379 भादवी प्रमाणे नबरी 

गुन्हा दाखल करुन गुन्हयाची वदी ररपोटष मा . JMFC 

रेल्वे कोटष नं. 09अमरावती यांना रवाना करण्यात  

fVi – िीयाषदी पो . स्टे. ला येऊन लेखी िीयाषद दीले 

वरुन 

 

HC/217

खारोडे 



 

 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 

10 अकोला  

69/20 कलम 

379  IPC 

प्रमाणे 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

रे.स्टे अकोला 

दशक्षण 

मध्यबुशकंग 

ऑशिसमध्ये 

30/01/2020   

चे  15.30 वा 

दरम्यान. 

30/01/2020  

चे 18.12 वा 

सरेुि शितलप्रसाद 

शवस्वकमाषवय –

55वर्ष, धंदा- 

मजरुी  

रा.जगशजवन 

रामनगर 

चंडीकामातामंशदर 

चे जवळ 

आपातापा 

रोडअकोलामो 

नं.9881453037,

9822282627 

vKkr एकुण  7]500  रु 
एक ब्राऊन रंगाचा OPPO  A3s  

कं.चा  मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. 869762047833392,त्यात 

Jio शसम नं 9822282627शक. 

7500/- रू. असा एकून 7500- रू 

चा मोबाईल   

दनरंक 
 

शियाषदी ह ेशद 30/01/2020 रोजी टे्रन महाराष्ट्ट्र एक्स ने 

रे.स्टे अकोला ते चालीसगाव असा प्रवास करणे करीता 

रे.स्टे अकोला दशक्षण मध्य बुशकंग ऑशिसमध्ये 

प्रवासाची शतशकट काढणे करीता गेले असता शियाषदी 

यांचा िटषच्या वरील शखशयात ठेवलेला एक ब्राऊन 

रंगाचा OPPO  A3s  कं.चा  मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 

मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  गशदषचा िायदा 

घेवनू मदु्दाम व लबाडीने  चोरून नेली  त्यांनी शदले 

शियाषद वरून मा. PSO सो यांच्या कलम 379  IPC 

प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला 

HC/618 

बाबर 

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 o/kkZ vi-dz 15@2020 dye 379 Hkk-n-fo rqGf”knkl nkeks/kj jkBksM o;&30 o’kZ jk-fVpj dkWyuh okMZ ua-15 xMpkanqj ft-panziqj 



 

                                                   

                                                     &%Xkks"kokjk%& 

                                                  

                                               yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUg 
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Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih 01 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl 02 

vdLekr e`R;q fujad 

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1  iksyhl vf/k{kd Jh- fo’o ih- ikuljs 
gtj  

2 vij iksyhl vf/k{kd & && 

3 Mhok;,lih ¼ gkse ½  injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu 
gtj 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj  

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 


