
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 31@03@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 

8 xksfn;k 

100@19 

dye 

379]34 

Hkknafo  

xqUgk izdkj 

eksckbZy o 

jks[k :i;s 

pksjh 

 

xkMh ua- 

07007 

njHkaxk ,Dl 

izslps ekxhy 

tujy dksp 

e/kqu jsYos 

LVs’ku xksafn;k 

;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj 

31-03-19 

10-05 ok 

 

31-3-19  

12-10  ok 

 

lkS-fejk eksrhyky 

xqIrk o; 62 o"kZ /kank 

&?kjdke  jkg- fV-ch-

Vksyh nRr eafnj toG 

xksafn;k ft-xksafn;k 

lqyrkuh  /kudj fxjh 

o; 33 o"ksZ jk-

jkeuxj rk- dqleh 

ft cyjkeiqj N-x-2- 

fujk ftrsanz fxjh o; 

40 o"ksZ jk- jkeuxj 

rk- dqleh ft 

cyjkeiqj N-x- 

vVd & 

fn-31@03@19 ps 

17%23 ok 

fo/khla?k"khZr ckyd 

ukes & 

3- fnid yq<gq    

fxjh o; 15 o"ksZ jk-

jkeuxj rk- dqleh 

ft cyjkeiqj N-x-4-

eufni cudqoj fxjh 

o; 13 o"ksZ jk- 

jkeuxj rk- dqleh 

ft cyjkeiqj N-x-

fMVsu rk- o osGfn-

31@03@19 ps 

17%23 ok- 

 

,dq.k 1177000000//--  ??  ??  

pkWdysVh jaxkph ,vj cWxph 

pSu m?kMqu vkrhy BOI 
cWdps ATM vk/kkj dkMZ 

jks[k&2000@: ,d 

ysuksOgk diuhpk eksckbZy 

IDEA fle-u- 
9146362010 Jio 

fle u-

7974156967 fdear 

15000  :- pk eky 

vlk ,dq.k& 17000@: 

eky- 

BOI cWdps ATM 

vk/kkj dkMZ 

jks[k&1450@: ,d 

ysuksOgk diuhpk 

eksckbZy fdear 

15000  :- pk 

eky vlk ,dq.k& 

16450@: eky- 

 

 

v'kk izdkjs dh] ;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

xkMhus jsYos LVs’ku xksafn;k rs cksdkjks 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklkr 

jsYos LVs’ku xksafn;k xkfM lqVY;kuarj 

dks.kh rjh vKkr pksjV;kus R;kaps 

utjpqdhpk Qk;nk ?ksoqu R;kaP;k ,vj 

cWxph pSu m?kMqu vkrhy ueqn o.kZukpk 

eksckbZy jks[k o dkxni= eqn~nke 

yckMhus pks:u usys ckcr fQ;kZnh ;kaps 

fQ;kZno:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

iksgok 

569 

eMkoh 

 

2 नागपरु 
510/19   

कलम 379 
IPC  

xqUgk izdkj 

ilZ pksjh 

रेल्वे 
स्टे.नागपरु 
पवुवगेट 
बकुींग 

31.03.19   
12.50 वा. 

31-03-19 
14.51    वा. 

बंन्सीधर 
दयालचंद सतीजा  
वय  50 वषे  धंदा 
प्रो. नोकरी रा. 

प्लॉट नं 303  दत्त 
नगर जनुा 

बगडगंज  ले 
आउट शास्री 

नगर शाळेजवळ 
नागपरु मोब. नं.  
9422816949 

अज्ञात 
 

,dq.k 22000000  ????  
एक पसव  त्यात नगद 

2000/रु.  ATM card बकँ  
ऑफ बडोदा चे 02 ATM , 

IDBI बकेँचे  1. ATM  
ड्रायव्हहग लायसन्स  टु+ 

फोर व्हहलर  पाकींग स्लीप  
pan card,  आधार काडव   
असा एकुन 2000/रु. 

चामाल. 

ननरंक नमदु ता वेळी व ठीकाणी  यातील 
नफयादी मजकुर हे पांढुणा  जामे 
कनरता रे.स्टे. नागपरु  येनथल पवुवगेट  
बकुींग  ऑनफस कॉन्टंर वरुन नतकीट 
काढत असतांना नफयानद यांची नमदु  
वणवनाची पसव  व आतील 
कागदपरासह व रोख रुपये सह नजर 
चकुीचा फायदा घेवनु  कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने   चोरुन नेले वरुन सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल.  
 

 



3 नागपरु 
511/19   

कलम 379 
IPC 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे 
स्टे.नागपरु 

सेकंडक्लास 
बकुींग मध्ये 

31.03.19 
17.00 वा. 

31.03.19 
19.01  वा 

रोहीत कुमार महेन्द्र 
प्रताप यादव वय 
21 रा. दाऊदपरु 

पो.ददयावा ता.पट्टी 
दि. प्रतापगड उ 

प्र.मोनं. 
7897346797 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 66000000  ????  
एक समॅसंग मोबाईल मॉ7 
वोडाफोन 9167237901, 
bsnl 9616535918, imei 
no माहीती नाही. दक.6000  

रु. चामाल. 
 

दनरंक  
 

-----नमदु ता वेळी व ठीकाणी  
यातील नफयादी मजकुर हे ईलाहाबाद 
जाणे करीता रेस्टे नागपरु येथे आले व 
गाडी नसल्याने ते  रेल्वे स्टे.नागपरु 
सेकंडक्लास बकुींग मध्ये आपला 
मोबाईल चाजींगला बसले  असता 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने   चोरुन नेल े
वरुन सबब अप कलम 379 IPC 
प्रमाणे दाखल. 
  

 

4 अकोला 
.273/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgk izdkj  
पा ाँकीट pksjh 

 

रे.स्टे. 
अकोला येथे  
ट्रेन गंगानगर 
नांदेङ एक्स 
चे मागील 

िनरल कोच 
मध्ये चढत 
असतांना  

30/03/19 
18.30 वा 
दरम्यान 

31/03/19  
00.11 वा . 

अशोक दौलतराव 
आंबसुकर वय- 
56 वषे रा.एस टी 

स्ट ाँन्द्टच्या मागे 
वेरोवल दि.दगर 
सोमनाथ राज्य 

गिुरात 
मो.नं.992463466

5 
 

अज्ञात 

 

,dq.k 22550000  ????  
एक ब्राउन रंगाचे पा ाँकीट 

त्यात आधार काडड,कंपणीचे 
ओळखपत्र,इंडीयन रेया ाँन 

वेरावल,पासपोटड 
फोटो,ATM काडड,HDFC 

ब ाँकेचे,रोख रक्कम 2,500/-
RS ,500x5 रू एकुन 
2,500/-Rs चा माल - 

 

दनरंक वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील 
दफयादी  मिकूर  हे नमदु ट्रेन ने नमदु 
कोच व बथड वरून मतुीिापरु ते शेगाव 
असा प्रवास करीत असताना प्रवासा 
दरम्यान रे.स्टे मतुीिापरु येथनु चढत 
असतांना दफयादी यांचा वदरल नमदु 
वणडनाचा पा ाँकीट आतील सामाना सह 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी 
लोकांचे चढणे उतरण्याच्या गदीचा  
फायदा घेऊन मदु्दाम लबाडीने चोरून 
नेले. नमदु  गनु्द्हयाचे कागदपत्र  
टपालनी प्राप्त झाल्याने गनु्द्हा आि 
रोिी दाखल  

ASI/280 
गवई 

5 अकोला 
.274/19 

कलम 379 
IPC 

 xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

रे.स्टे. 
अकोला  येथे 
ट्रेन गंगानगर 
नांदेङ एक्स 
चे मागील 

िनरल कोच 
मध्ये चढत  
असतांना  

30/03/19  
18.30  वा 
दरम्यान 

31/03/19 
09.56 वा 

संतोष आयािी 
बोगरे  वय-36  

वषड,  रा. वादशम 
अल्लाङा 

प्ला ाँट ,मो. नं 
9850706219 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 1155999900  ????  
एक VIVO Y83 त्यात 

IMEI NO. 
869936033317335  कक. 

15990/- रु 

 
दनरंक 

अशा प्रकारे आहे दक , यादतल फीयादद 
मिकुर हे अकोला ते वादशम िायचे 
असल्या कारनाने  ट्रेन गंगानगर नांदेङ 
एक्स चे मागील िनरल कोच मध्ये 
चढत  असतांना वरील नमदु कं. चा 
मोबाईल दफयादद  ह्ांच्या शटडच्या  
दखशात ठेवलेला मोबाईल  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला. 
        दफयादी यांनी स्वता पो स्टे येवनु 
दफयाद ददली 

HC/ 
647 

पठाण 



 

 

6 अकोला 
.275/19 

कलम 379 
IPC 

 xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

रे.स्टे. 
अकोला  चे 

बकुकग 
ऑदफस 
कायालय 

मध्ये दटकीट 
काढत 

असतांना  
 

31/03/19  
11.00  वा 
दरम्यान 

 

31/03/19 
12.31 वा 

कु अश्ववनी नरेन्द्र 
इंगळे वय- 22 

वषड,रा.दवठ्ठलवाङी 
पो पांगरखेङ ता. 

मेहकर दि. 
बलुढाना  ,मो. नं 
8308402857 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 77000000  ????  
एक MI रेङमी 4गोल्ङन 

रंगाचा IMEI NO. 
866759032552162 , 

866759032552170 कक. 
7000/- रु 

दनरंक अशा प्रकारे आहे दक , यादतल फीयादद 
मिकुर हे रे.स्टे.अकोला येथील बकुकग 
ऑदफस कायालय मध्ये दटकीट काढत 
असतांना दफयादीनी आपला मोबाईल 
काउंटरवर ठेवले असता सदर काउंटर 
वरुन  सदर चा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने दफयादी यांची  निर 
चकुवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. 
        दफयादी यांनी स्वता पो स्टे येवनु 
दफयाद ददली  

HC/647 
पठाण 

7 अकोला 
.276/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन अकोला 
पणुा प ाँसेंिर 
मध्ये  रे.स्टे. 
अकोला PF 
no.5वरुन  

चढत 
असतांना  

 
 

29/03/19  
22.15 वा 
दरम्यान 

 

31/03/19 
13.52 वा 

शेख ईस्माईल शेख 
शब्बीर वय- 52 

वषड,धंदा 
शेती,रा.रािेश 
का ाँलनी रेल्वे 

स्टेशन च्या समोर 
बार्शश टाकळी 

दि.अकोला,मो. नं 
9325229935 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 77000000  ????  
एक साँमसंग ग ाँलक्सी J2 
गोल्ङन रंगाचा मोबाईल 

IMEI NO. 
353630095518228, कक. 

7000/- रु 

दनरंक अशा प्रकारे आहे दक , यादतल फीयादद 
मिकुर हे वरील नमदु ट्रेन ने अकोला 
ते बार्शशटाकळी असा प्रवास करणे 
करीता रे.स्टे.अकोला येथनु PF 
no.5वरुन नमदु गाडीत चढत असतांना  
दफयादी यांचे शटड च्या खीशातनु वरील 
वणडनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गदीचा फायदा घेवनु  मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेला -----      
       दफयादी यांनी स्वता पो स्टे येवनु 
दफयाद ददल्याने गनु्द्हा आि रोिी 
दाखल  

HC/647 
पठाण 

8 अकोला 
.278/19 

कलम 379 
IPC 

 xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

रे स्टे 
अकोला PF 
NO .2 वरून 

चािींग 
पा ाँईंटवर  

31/03/19  
00.30 
वािता 

 

31/03/19 
15.41 वा 

आतीष पंकि 
सरकार वय-21 

वषड  धंदा -दशक्षण 
रा. रािोली ता. 

अिुडदन दि. गोंदीया 
 

अज्ञात 

 

,dq.k 88999900  ????  
एक साँमसंग  M10 कंपनीचा 

काळ्या रंगाचा मोबाईल 
त्याचा IMEI 

NO.354075101210841 
कक. 8990/- रु 

दनरंक अशा प्रकारे आहे दक , यादतल फीयादद 
मिकुर हे वरील नमदु ट्रेन ने अकोला 
ते नागपरु असे रेल्वे प्रवासाचे दतकीट 
घेवनु  PF NO .2 वर आले असता  व 
गाडीला वेळ असल्याने त्यांनी आपला 
मोबाईल चािींग पा ाँईंटवर लावले होते 
काही वेळा नंतर दफयादी यांची 
सेवाग्राम गाडी चे वानींग झाल्याने सदर 
चािींग पा ाँईंटवर लावलेला मोबाईल 
पाहले असता तो ददसनु आला नाही  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नमद 
मोबाईल चोरून नेला.-----      
     दफयादी यांनी स्वता पो स्टे येवनु 
दफयाद ददल्याने गनु्द्हा आि रोिी 
दाखल 

HC/647 
पठाण 



jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %& 

 

 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 

1 xksfn;k 

99@19 dye 

65¼v½¼bZ½ 66 

¼c½ eq-nk-

dk;nk- 

js- LVs- 

lkSanM ;sFkqu 

xkfM lqVY;koj 

Vªsu u-58804 

xksafn;k 

cYykjlk 

/kkoR;k  iWlstj                      

xkfMr 

 

30-03-19 

18-15 okk  

31-03-19 

01-32  ok 

ldkjrQsZ 

lqfurflag 

psruflag 

c?ksys o; 

35 o"kZ /kank  

vkjih,Q] 

mifujh{kd] 

xksafn;k jkg- 

jsYos DokWVZj 

MCyhax 

dkWyksuh] 

xksafn;k 

 

js’kehdqekj gtkjhyky jk; 

o; 49 o"kZ jk-egkdkyh 

dkWyksuh];kno pkSd okMZ 

ua-15 panziqj ft-panziqj 

2½larks’k jkthjke cudj  

o; 29 o"kZ jk-vkacsMdj 

okMZ]lkSnaM  ft-xksafn;k 

3½ckcq ccu “kgkjs  o; 

36o"kZ jk-izdk’k 

uxj]panziqj  ft-panziqj 

vVd rk- osG 31-03-19  

ps 

02-11 oktrk 

 

,dq.k  1155,,221100  ??  ??  

d fuG;k dkG;k jaxkph  cWx R;kr jkdsV ns’kh 

nk: P;k 90 ML 85 ux IyWLVhd ckWVy 

izR;sdh fdear 26 : ,dq.k fdaer 2210@ 

2½ dkG;k jaxkph o yky jaxkph  cWx R;kr 

jkdsV ns’kh nk: P;k 90 ML 200 ux 

IyWLVhd ckWVy izR;sdh fdear 26 : ,dq.k 

fdaer 5200@ :-  

3½ dkG;k o fgjO;k jaxkph cWx R;kr jkdsV 

ns’kh nk: P;k 90 ML 300 ux IyWLVhd 

ckWVy izR;sdh fdear 26 : ,dq.k fdaer 

7800@ :- vls ,dq.k & 585 ux loZ 

feGqu 15210@ :Ik;kpk eky-   

 

v’kk izdkjs dh] ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn xkMhoj vkiys LVkWIklg xqUgsxkj 

okWp M;qVh djhr vlrkauk ;krhy 

frUgh vkjksih gs jsYos LVs’ku lkSanM 

xkMh ua- 58804 xksafn;k& 

cYykj’kgk iWlastje/;s /kkoR;k xkfMr 

ueqn nk: foukijokuk okgqu usr 

vlrkauk feGqu vkY;kus R;kl 

eqn~nsekyklg iks-LVs- yk gtj 

dsY;ko:u ueqn izek.ks xqUgk uksan 

dj.;kr vkyk vkgs- 

iksgok-

@168 

usokjs 

 

 

jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&   

                

 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 

          

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

01 Xkksfn;k 99@19 dye 65¼v½¼bZ½ 66 ¼c½ eq-nk-

dk;nk 

 

vVd rk- osG 31-03-19  ps 02-11 oktrk  

 

1½js’kehdqekj gtkjhyky jk; o; 49 o"kZ jk-egkdkyh dkWyksuh];kno pkSd okMZ ua-15 panziqj ft-

panziqj 2½larks’k jkthjke cudj  o; 29 o"kZ jk-vkacsMdj okMZ]lkSnaM  ft-xksafn;k 

3½ckcq ccu “kgkjs  o; 36o"kZ jk-izdk’k uxj]panziqj  ft-panziqj 

 02 Xkksfn;k 100@19 dye 379]34 Hkknafo 

 

fn-31@03@19 ps 17%23 ok 

 

1- lqyrkuh  /kudj fxjh o; 33 o"ksZ jk-jkeuxj rk- dqleh ft cyjkeiqj N-x- 2½- fujk ftrsanz 

fxjh o; 40 o"ksZ jk- jkeuxj rk- dqleh ft cyjkeiqj N-x-  

 

fMVsu rk- o osG 

fn-31@03@19 ps 17%23 ok 

3- fnid yq<gq fxjh o; 15 o"ksZ jk-jkeuxj rk- dqleh ft cyjkeiqj N-x- 

4-eufni cudqoj fxjh o; 13 o"ksZ jk- jkeuxj rk- dqleh ft cyjkeiqj N-x- 

 

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 

         


