
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 04@03@2019 

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 नागपुर  

364/19 U/S   

कलम  379 IPC  

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रने 18246 
भगत की कोठी 
एक्स च े जनरल 
कोच मध्य ेरेल्व े

स्ट.े नागपुर यथे े  

04/03/19  

04.50 वा 

 04/03/19  

07.31 वा 

सागर ककशन 

वनसकर  वय 23 वषष 

रा. घर नं 131 
ररशीनगर चार इमली 

थाना हबीबगजं 

भोपाळ म.प्र 462016  

मोबा.नं.  

7697538420 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 19]990 : 

एक सँमसंग गलँक्सी J8 
कंपनीचा काळे रंगाचा  त्यात 

कसम नं.  

7566291331,6265748637, 

IMEINo  

359053093633150, 

359054093633158  की.  

19,990/ रु. चा माल. 

 

कनरंक 
 

अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
ठिकाणी यातील ठियाठद मजकुर  हे आपल्या  
मलुाला सोडण्याकठरता आले असता रेल्वे स्टे. 
नागपरु पवुवगेट बकुींग ठतकीट काउंटर जवळ 
प्रवाठश लोकांच्या गर्ददचा  िायदा घेवनु  
कोणीतरी अज्ञात  चोरट्याने नमदू वणवनाचा 
मोबा.    मदु्दाम लबाडीने कपटाने चोरून नेल.े 
वरुन सबब अप कलम 379 ipc  प्रमाने गुन्हा 
दाखल करण्यात आला  
 

eiksuk 

202 

ukxnsos  

2 नागपुर  

365/19 U/S   
कलम   

379 IPC  

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रने 18246 
भगत की कोठी 
एक्स च ेकोच नं 

S/5 बथष नं 10 

वरून रेल्व ेस्ट.े 
नागपुर यथे े 
उतरतवेळेी  

04/03/19  

04.50 वा 
 

 04/03/19  

07.50 वा 
 

मुकेश रतनलाल जनै 

वय 51 वषष रा. 
इतवारी बापुराव 
गल्ली कगरनार 

सोसायटी नागपूर  

मोबा.नं. 

9423405105 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 11]750 : 

एक कजओनी S10 lite 
कंपनीचा काळे रंगाचा मोबाईल 

त्यात कसम नं.  

9403613913,IMEI No  

867103030442259/67  की.  

11,750/ रु. चा माल. 
 

कनरंक 
 

अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
ठिकाणी यातील ठियाठद मजकुर  हे नमदु ट्रेन 
ने  भोपाळ ते नागपरू असा प्रवास कठरत 
असतांना रे स्टे  नागपरु येथे उतरतेवेळी 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयांचे नजर 
चकुीचा िायदा घेवनू तयांचा नमदू वणवनाचा  
मोबाईल मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन 
नेला. 

eiksuk 

202 

ukxnsos  

3 नागपुर अप 

क्र 368/19 
कलम   

379 IPC  

 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

ट्रने कवदभष 

22352 एक्स 

च ेikVyhiq= 

,Dk ps dksp 

uka ch@1  

cZua 15 o:u 

js LVs  
नागपुर 

;s.;kps 15 

feuhViqfoZ 

12/2/19 च े

वा. osG 

ueqn ukgh 

04@3@19 

ps 12-38 ok 
 

osdaV csjh S/O 
ujflgxjko  o; 23 

jkg- dsfM;k QkWeZ 

gkmlps ekxs osuq 

uxj fcykliqj N x 

eks ua 8319647384 

 

अज्ञात ,dq.k 4]000 : 

एक cWx R;ke/kqu ilZ 4 

MsfcV dkMZ jks[k 4000@:  

dkWyst cWx vk; dkMz iWu 

dkMz] Mªk; yk] brj 

dkxni= jsYos frdhV 

vlk ,dq.k 4]000@: pk 

eky 
 

fujad अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी 
व ठिकाणी यातील  ठियादी ह्या नमदू 
गाडीने cWxyksj त े  bykgkcn असा प्रवास 

kjfr vlrkauk izoklk njE;ku fQAA ;kaps 

utj pqdhpk Qk;nk ?ksoqu js LVs ukxiqj 

;s>;kps 15 eh vKkr pksjV;kus fQAA 

;kaps oj uen lkeku eqnnke yckMhus o 

diVkus pks:u  usys . 

fVi- dz@vkj@23@oxZ@19 1606 fn 

01-3-19 vk dz 451@19 fn-1-3-19  
 

eiksuk 

101 

neds 



4 ukxiwj 

370/19   
कलम  379 

ipc 
xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

ट्रने पुरी 
अहमदाबाद 

एक्स च े
मागील जनरल 

कोच मध्य े
चढत असतांना 

 
 

24.02.19 
च े 17.15वा 

01//03/19 
च े21.36 वा. 

 

शुभम जनादषन 

मांजरे , वय 24 वषष, 

धंदा नोकरी रा. 

जवडी ता. अचलपुर 

कज.अमरावती मो न.ं 

9284424022 
 

अज्ञात ,dq.k 15]500 : 

एक  Vivo  V7 कं. चा 
मोबाईल त्यात वोडाफोन 

कसम न.ं 9673120045, 

jiono 8830799279 , IMEI 
no 866946037760375,  

/367 ककंमत 15500/-रु. चा 
माल 

fujad अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
कठकाणी यातील कफयाषकद मजकुर  हे नागपुर 
त े बडनरेा असा प्रवास करने कररता आल े
असातांना व नमुद जनरल कोच मध्य े चढत 
असताना रे स्ट े नागपुर यथेे कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्यानने गदीचा फायदा घवूेन त्यांचा नमूद 
वणषनाचा  मोबाईल मुद्दाम लबाडीन े व 

कपटाने चोरुन नलेा. वरुन सबब अप कलम 

379 Ipc प्रमान ेगुन्हा दाखल करण्यात आला  

PSO 
पशेीत 

5 ukxiwj 

371/19   
कलम  379 

ipc 
 xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

ट्रने 12290 
दुरंतो  एक्स चे 

कोच B/3,  

बथष न.ं 48 
वरुन रे स्ट े

नागपुर यथुेन 
गाडी 

सुटल्यानंतर  

27.02./19 
च े 08.50 

वा 
 

01//03/19 
च े22.37  वा 

कवशाल नथ्थुजी 

कांबळे वय 36 वषष, 

रा. पलाँट न.ं 256 
जवाहर नगर 

मानवेाडा रोड, 

नागपुर मो न.ं 

9766066875 
 

अज्ञात 
संशईत 

इसम उंची 

5x6 
सडपातळ 

चहेरा 
लांबट 

 

,dq.k 62]000 : 

एक Apple  Iphone X6  कं. 
चा मोबाईल त्यात कसम 

Airtel 9766066875 असा 

एकुन  ककंमत  62000/-रु. 
चा माल 

 

fujad अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 

कठकाणी यातील कफयाषकद मजकुर  हे नागपुर 
त े मुंबई असा प्रवास करीत  असातांना 
प्रवासादरम्यान रे स्ट े नागपुर यथुेन गाडी 
सुटल्यानंतर  अज्ञात   संशईत इसम उंची 

5x6 सडपातळ चहेरा लांबट  वणषनाचा  
इसमान े नजर चुककचा  फायदा घवूेन त्यांचा 
नमूद वणषनाचा  मोबाईल मुद्दाम लबाडीन ेव 

कपटाने चोरुन नलेा. वरुन सबब अप 

कलम 379 Ipc प्रमान ेगुन्हा दाखल  

PSO 
पशेीत 

6 o/kkZ 

158@19 

dye 379 

Hkk-n-oh 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

-js-LVs-o/kkZ 

cqdhaax 

vkWQhl 

eqlkfQj[kku

k 

12@1@1

9 ps 04-

30 ok 

04@3@19  

ps 12-00 

ok 

Kkus”oj Qdhjk 

mbZds o; 62 

jkg-nsoGh ft 

o/kkZ eksck-

7038893220 

अज्ञात ,dq.k 1]500 : 

,d ftvks daiuhpk 

cVuokyk eksckbZy 

dkG;kjaxkpk 

IMEI NO 

911589555851179 
fder 1]500@: 

fujad ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh et gs jsYOks LVs-o/kkZ eqlkfQj 

[kkuk ;sFks osGki=d ikgus djhrk 

vkyk vlrk R;kauh vkiyk eksckbZy 

pkthZx ikbZVyk ykoqu osGki=d 

ikgr vlrkauk dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kph utj pqdoqu R;kpk 

ueqn eksckbZy eqnke yckMhus pks:u 

usyk 

fVi %& fQ;kZnhus vkt jksth jsiksLvs 

yk ;soqu ys[kh fQ;kZn fnY;kus xqUgk 

nk[ky- 

iks-gok 

186 

iVys- 



7 o/kkZ 

159@19 

dye 379 

Hkk-n-oh 

 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

jsYos LVs-

cYykj”kkg 

IykVQkeZ ua 

1 ojhy 

eghyk 

osVhax :e 

e/;s 

12@2@19 

ps 17-15 

ok 

04@3@19 

ps 14-05 ok 
Jherh dqank 

rqdkjke ikVhy 

o; 58 jkg-

veksy fcYmhax 

MkWDVj 

jktsUnzizlkn jksM 

Mkschoyh ft 

Bk.kk eksckbZy ua-

9920210448 

अज्ञात ,dq.k 1]01]500 : 

,d dkG;k jaxkph 

“kksYMj IklZ R;kr 

psdcqd vk/kkjdkMZ 

dzsMhVdkMZ pkC;k jks[k 

8000@: ,d fjckWu 

daiuhpk xkWXy fder 

8500@: ,d jkWMksoks 

da ph ?kM;kG dha 

15]000,d xksYMu 

jaxkpk lWelax ,l&8 

diuhpk eksckbZy R;kr 

oksMkQksu fle uacj 

9323278989 fder 

70]000@: vlk ,dq.k 

1]01]500@: eky- 

fujad ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh et gs jsYOks LVs-cYykj”kkg rs 

dY;k.k vlk izokl dj.;klkBh jsYOsk 

LVs-cYykj”kkg ;sFks IykVQkEZk ua 1 oj 

;soqu eghyk osVhZx :e e/;s xsY;k 

vlrk R;kps xSjgtjhpk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kph 

ueqn ilZ vkrhy lkekuklg pks:u 

usyh- 

fVi %& iks-vf/k- dk;kZ- tk-dza- 

vkj@23@oxZ @2019&1607 fnukad 

01-03-19  vUo;s xqUg;kps dkxni= 

vkY;kus xqUgk nk[ky- 

iks-mi 

fujh 

rMl 

8 बडनेरा  

अप क्र. 
कलम 

143/19 
कलम 

379,34 

भादवी. 

xqUgkizdkj 

लेडीज 

हँडबॅग, 

pksjh 

टे्रन नं. 11040 
महाराष्ट्ट्रएक्स 

चे कोच नं. 

S/7   बथथ 

नं,3,5वरुन रे. 
स्टे बडनेरा 
येथुन गाडी 

सुटल्यानंतर रे. 

स्टे. बडनेरा ते 
मुतीजापरू 
दरम्यान 

 

  

03/03/19 

चे 14.45 वा 
दरम्याण  

04/03/19 

चे 00.43 वा 

शफीकोद्दीन 

नाझीमोद्दीन , वय- 

36वषथ,धंदा- शशक्षक  

रा. प्लॉट नं. 17/A 
पोलीस लाईन 

टाकळी योगेन्द्र नगर 

नागपरू, मो. 

9850603517  

  

दोन 
संशईत 
इसम 

,dq.k 99]750 : 

एक चॉकलेटी लेडीज 

हँडबॅग,शकं. 250/-रु,  त्यात 

रोख 700/-रु,एक सोन्द्याचे 

मंगळसुत्र वजन अं. 26.5 ग्रा. 

शकंमत 68900/- रु., 

सोन्द्याचे ररंग व. अं. 5.5शकं. 

14300/-रु,दोन सोन्द्याचे 

अंगठ्या वजन 6 ग्रा. शकं. 

15600/-रु. असा एकुण 

99,750/-रु चा माल 

  

शनरंक अशा प्रकारे आहे की,वरील ता वेऴी व 
कठकाणी यातील कफयाषदी मजकुर हे नमुद 
ट्रने न े नागपूर त े मुतीजापुर असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासादरम्यान त्यांनी  
त्यांची ब्राऊन रंगाची ट्रॉली बॅग वरच्या बथष 

वर ठेवली सदर ट्रने ही रे. स्ट ेबडनरेा यथुेन 

कनघाली तवे्हा अंदाज े 14.45 वाजल े होत े
त्यावेळी बॅगजवळ एक प्रवाशी यऊेन बसला 
त्यानंतर काही वेळान े दुसरा प्रवाशी त्यांच े

जवळ जाऊन बसला त े प्रवाशी रे. स्ट े

बडनरेा यथुेन चढल े होत े सदर फीयाषदी रे. 

स्ट.े मुतीजापूर यथेे आल्यावर त्यांनी बॅग 

सह रे. स्ट,े बडनरेा त े मुतीजापुर दरम्यान 
त्याच्या ट्रॉली बॅग मधुन एक चॉकलटेी 

.लडेीजबॅग  नमुद आतील सामानासह  दोन 
संशईत इसमांनी चोरुन नले्य़ाच े लक्षात 
आले बाबत कदल ेकफयाषद वरुण गुन्द्हा दाखल  
 

 fVi-& शफयाथदी  यांनी  समक्ष पो.स्टे ला येवुन 
मोबाईल चोरी झाले बाबत लेखी ररपोटथ 
शदलेवरुण  गुन्द्हा दाखल 

 

पोहवा

/1022 
बोरकर   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 अकोला 
189/19   
कलम 379 
भादवि 

 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे. स्टे. अकोला 
येथनु 

बकुींगआँफीस 
मधनु 

 

03/03/190
7.45 वा. 

04/03/19 
00.05िा. 

वदनेश बळिंत 
जनुनुकर िय 41िरे्ष 
रा.गणेश देिनगर 
कौलखेडअकोला 

अज्ञात ,dq.k 11]000 : 

एक व सल्िर कलरचा OPPO 
A28 कं. मोबाईल त्यात IMEI No. 
868839032091599,86883903

2091581 त्यात idea व सम 
नं.9850316948, व कंमत 

11,000/- रु, माल. 

वनरंक अशा प्रकारे आहे व क, याव तल वफर् ीयायावदवद हे 
अकोला ते अमरािती जाण्यासाठी रे.स्टे.अकोला 
बकुींग आँव वफसस मधनु व वतकट काढत असतांना 
त्यांनी आपला मोबाईल व तकीट व खडकी िर ठेिला 
असता व वफयायादवदी यांची नजर चकूिनू 
व खडकीिरुन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
रे.स्टे.अकोला बकुींग व खडकी िरुन चोरुन नेला. 
असे व वफयायावदवद यांनी व वदले तक्रारी िरुन   गनु्हा 
दाखल उवशरा दाखल कारण ------- वफयादी हे पो. स्टे. 
ला. येउन वदले वफयाद िरून गनु्हा दाखल करण्यात 
आला 

HC/ 
240 
वाघाडे 

10 अकोला 
190/19  
कलम 379 
भादवि 

 
xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

टरेन अमरािती 
मुंबई एक्स.चे 
समोरील जनरल 
बोगी मधनु PF 

no.1 िर 
रे.स्टे.अकोला 

 

ठद.03/03/1
9 वेळ नमदु 

नाही 

वद. 04/03/19 

00.10 िा. 
व िकास प्रकाश 
अय्यराि िय 24 
िर्षयाद, धंवदा 

व शक्षण,रा.राजंवदा 
ता.बाशीटाकळी व ज. 

अकोला मो नं 
7875171857 

अज्ञात ,dq.k 200 : 

एक काळ्या रंगाचे मनी  ilZ  
त्यात रोख 200/-रु(100x2 

नोटा),आधार काडयाद,डरायव्हींग 
लायसन,SBI बकँ चे 

ATM ,ईलेक्शन काडयाद,व कंमत 
200/- रु, माल. 

वनरंक हकीकत अशा प्रकारे आहे व क, याव तल 
व वफयायावदवद मजकुर हे त्यांचे आईविडलांना िरील 
नमवुद गाडीमध्ये बवसिणे करीता रे.स्टे.अकोला PF 
no.1 िर गाडी मध्ये चढिनु बसनु वदेिनु उतरत 
असतांना व वफयायादवदी यांचे पनँ्ट च्या मागील 
व खशातील िरील िणयादनाचे पाकीट आतील 
सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गवदीचा 
वफर् ायवदा घेिनु रे.स्टे.अकोला PF no.1 िरुन चोरुन 
नेले. असे व वफयायावदवद यांनी व वदले तक्रारी 
िरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा वदाखल 
करून पढुील गनु्याचा तपास मा. PSO सो, यांच्या 
आवदेशाने वदेण्याची तवजिज 
उवशरा दाखल कारण ------- वफयादी हे पो. स्टे. ला. 
येउन वदले वफयाद िरून गनु्हा दाखलकरण्यात आला 
 

HC/ 
240 
वाघाडे 

11 अकोला 192/19  

कलम 379 

 भादवव   
 

xqUgkizdkj 

पसस  pksjh 

रे.स्टे.अकोला 
येथनु दादरा 

उतरत असतांना 
लक्षात आले 

 

04/03/19  
चे सकाळी 
18.30 िा 
दरम्यान 

 

04/03/19 
19.090 िा. 

कु.आरती गजानन 
आप्पा महाजन िय 
20 िर्षस, धंदा वशक्षन 
रा,सेनगाि वज. 
हहगोली  मो नं 
9763149673 

 

अज्ञात ,dq.k 500 : 

कालेँज बगँ मधील पीकं 
कलरची पसस त्यामधे ATM 

काडस,आधार काडस,पासपोटस रोख 
500/-RS रु, माल. 

 

वनरंक हकीकत अशा प्रकारे आहे वक ,  यावतल 
फीयावद हे वहगोंली ते अकोला असा प्रिास 
करून रे.स्टे.अकोला येथे उतरल्या नतंर 
दादरा उतरत असतांना वफयादी यांचे नमदु 
िणसनाची पसस त्यांचे  नजर चकुिनु आतील 
सामाना सह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
चोरुन नेली. असे   वफयावद यांनी वदले तक्रारी 
िरुन सबब अप कलम  379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल  

HC/ 
647 
पठाण 



jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >ky sY;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          

 

 

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 

er̀dkps uko o iRrk gdhxr riklh 

v aeynkj 

& & & & & & & & & & 

 

 

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 

     

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 

& & & & & &  

& 

& & 


