Hkkx 1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 07@03@2019
vdz1

iks-LVsxq-j-ua

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk- xqUgk nk[ky
osG
rk- osG

fQ;kZnhps ukao

vkjksih

xksfa n;k
76@19
dye
379
Hkk-n-fo

Vsªu ua28@02@19 07-03-019
12105
11%30 oktrk
12%00
fonHkZ ,Dlizs
oktrk
lps dksp ua,lA 02
cFkZ ua- 54
o:u] jsYos
LVs’ku
HkaMkjkjksM
;sFks xkMhrqu
mrjrsosGh

lkS- ljyk
uanfd’kksj 'ksM
a s
o; 55 o"kZ
/kank & ukSdjh
jkg- fdrhZuxj
IykWV ua- 10
fn?kksjh]
ullkGk jksM]
ukxiwj rk-ftukxiwj

vKkr

07-03-019
16%56
oktrk

Jh- iqj.kyky
egk: vxMs
o; 43 o"kZ
jkg- rqe[ksMk]
ekrkpksd
S ]
xksafn;k] ftxksafn;k

vKkr

xqUgkizdkj

eksckbZy]
pksjh

2

xksfa n;k
77@19
dye
379
Hkk-n-fo
xqUgkizdkj

eksckbZy]
pksjh

Vsªu ua12834
gkoMk
vgenkckn
,Dlizslps
ekxhy
tujy
dkspe/kqu]
jsYos LVs’ku
xksafn;k rs
rqeljjksM
njE;ku

04@03@19
17%30 rs
18%30 oktrk
njE;ku

xsyk eky
,dq.k 12]000:,d fyuksok daiuhpk
eksckbZy] flYOgj
jaxkpk vk;,ebZvk;
ua861895038283561,
8661895038283579

R;kr ftoks daiuhpk
fledkMZ ua9511750803]

vk;Mh;k daiuhpk
fledkMZ ua9423179815 fdaer
12]000 :-pk

,dq.k 9]000:,d Oppo daiuhpk
eksckbZy] ekWMsy uaA35, CPH/803
vk;,ebZvk; ua868278041863351
,
868278041863344
R;kr ftoks daiuhpk

fledkMZ ua7499595496]
vksMkQksu daiuhpk
fledkMZ ua9049799210

fdaer 9]000 :-pk
feGkyk eky %& fuajd

feGkyk
eky

gdhdr o m’khjkps dkj.k

riklh
vaeynkj

fuajd v’kk izdkjs vkgs dh] ueqn rk- osGh o
fBkd.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn
xkMhus jsYos LVs’ku ukxiwj rs HkaMkjkjksM
vlk izokl d:u jsYos LVs’ku LVs’kUk
HkaMkjk jksM ;sFks xkMhrqu mrjr vlrkauk
dks.kh rjh vKkr pksjV;kus R;kaps
utjpqdhpk Qk;nk ?ksoqu R;akpk ueqn
o.kZukpk eksckbZy eqn~nke yckMhus pks:u
usY;k ckcr fQ;kZnh ;kauh jsiksLVs ukxiwj ;sFks
rdzkj fny;ko:u fQ;kZnh ;kaps rdzkj o:u
jsiksLVs xksfa n;k ;sFks ueqn izek.ks xqUgk nk[ky
dj.;kr vkyk vkgs-

l-QkS@453
;kno

fuajd v’kk izdkjs vkgs dh] ueqn rk- osGh o
fBkd.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn
xkMhus jsYos LVs’ku xksfa n;k rs ukxiwj vlk
izokl d:u jsYos LVs’ku LVs’kUk xksfa n;k rs
rqeljjksM njE;ku dks.kh rjh vKkr
pksjV;kus izoklh yksdkaP;k xnhZpk
Qk;nk ?ksoqu R;akpk ueqn o.kZukpk eksckbZy
eqn~nke yckMhus pks:u usY;k ckcr
fQ;kZnh
;kauh
rdzkj
fny;ko:u
fQ;kZnh ;kaps rdzkj o:u jsiksLVs xksfa n;k ;sFks
ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk
vkgs-

iksgok
@
569
eMkoh

3

xksfa n;k
78@19
dye
379
Hkk-n-fo
xqUgkizdkj

eksckbZy]
pksjh

4

Vsªu ua06@03@19 07-03-19
07007
13%30
17%31
njHkaxk
oktrk
oktrk
,Dlizsl ps
dksp ua,lA 09
cFkZ ua- 24
o:u] jsYos
LVs’ku
lkSanM rs
xksfa n;k
njE;ku
njE;ku

brokkjh Vªsu VkVkuxj 06@03@19
as j e/;s ps 22%00 ok41@19 iWlt
js-LVs- dUgku
njE;ku
dye 379
;sFks
Hkknoh
iyWvQkeZ
xqUgkizdkj

eksckbZy]

नागपुर
383/19
कलम 379
IPC

xqUgkizdkj
cWXk pksjh

04/03/19 चे
08.30वा.

,dq.k 12]000 :

,d Vivo daiuhpk
eksckbZy] fdze o
xksYMu jaxkpk ekWMsy
ua- 1601
vk;,ebZvk; ua-

fujad v’kk izdkjs vkgs dh] ueqn rk-

osGh o fBkd.kh ;krhy fQ;kZnh
etdqj gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku
xksfa n;k rs ukxiwj
vlk izokl
d:u jsYos LVs’ku LVs’kUk xksafn;k
rs rqeljjksM njE;ku dks.kh rjh
vKkr pksjV;kus izoklh yksdkaP;k
xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;akpk ueqn
o.kZukpk eksckbZy eqn~nke yckMhus
pks:u usY;k ckcr fQ;kZnh ;kauh
rdzkj fny;ko:u fQ;kZnh ;kaps
rdzkj o:u jsiksLVs xksafn;k ;sFks
ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr
vkyk vkgs-

862500031238773,
862500031238765

R;kr ftoks daiuhpk
fledkMZ ua9511750803]

vk;Mh;k daiuhpk
fledkMZ ua9423179815 fdaer
12]000 :-pk

rk- frjksMk
ft- xksfa n;k

panz'ks[kj
ukjk;.k
oklfud] o;
37 o"ksZ] jk;'kks/kjk uxj]
?kksjiM jksM]
dkeBh] ftukxiqj- eks-ua9730610066

vKkr

07-03-19
ps 12-54 ok

समवता चं द्रकांत
रॉय वय 32 वषे
धंदा घरगुतीकामी ,
रा. बांद्रा वेस्ट मुंबई
मो. नं.
8779746490

अज्ञात

ua- 1 oj

ट्रेन नं. 12860
हावडा मुंबई
एक्स ने कोच नं
S/12 चे बथथ नं.
47 वरुन रे .स्टे
नागपुर येथन
ु
ट्रेन सुटल्यानंतर
10 मम. नंतर

vKkr

07@03@19
ps 15%20 ok-

pksjh

5

Jhfuokl e/kq
yqgh¸;k eUFkkuh
o; 40 o"kZ
/kank &
vnkuhe/;s
MsI;qVh eWustj
jkg- edku ua129
'kkarhxzke]
vnkuh Vkmqu
f’k¶V csM
a sikj

,dq.k 17]990 :

,d vksiks da-pk eksckbZy
ekWMy ua- ,Q 15] R;kr
fle ftvks 7020723182]
,vjVsy fle 9372013381]
vk;,ebZvk; ua864725035437356]
864725035437349] fdaer
17]990@&:- pk
,dq.k 12]000 :
एक ट्रॉली बैग ब्राउन रं गाची
की. 12.000/ रु. त्यात जुने
कुती , चादर खायचे वस्तु असा
एकुन 12.000/rs असा एकुन
माल.

l-QkS@177
ekudj

fujad ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh iksgok@
gs ueqn Vªsu us dkeBh rs lkyok vlk
313
izokl djhr vlrkauk xkMh js-LVs- Bkdqj
dUgku ;sFks Fkkcyh vlrkauk izoklkaP;k
xnhZr fQ;kZnh ;kaps iWUVP;k f[k'kkrhy
uequ o.kZukpk eksckbZy dks.khrjh vKkr
pksjV;kus pks:u usys ckcr fQ;kZnh ;kaps
fQ;kZn o:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky
dj.;kr vkyk vlqu rikl iksgok@313
Bkdqj ;kaps dMs ns.;kr vkyk vkgs

fujad

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व
मिकाणी यातील मियादी हे नमुद ट्रेनने रे स्टे
नागपुर ते दादर असा प्रवास करीत असतांना
प्रवासादरम्यान रे ल्वे स्टे . नागपुर येथन
ु ट्रेन
सुटल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे
झोपेचा िायदा घे वन
ु मियामद यांची वमरल
वणथनाची ट्रॉली बैग व आतील सामानासह चोरुन
नेले वरुन सबब अप कलम 379
IPC प्रमाणे
दाखल सदर गुन्हयाचा पुढील तपास मा.
PSO
पेशीत िे वण्यात येत आहे .

. WHC
522/

esJkke

6

नागपुर
384/19
कलम 379
IPC

xqUgkizdkj

eksckbZy
pksjh

7

नागपुर
386/19
कलम 379
ipc

xqUgkizdkj
ल ँपटॉप बैग

pksjh

8

ट्रेन नं. दानापुर
एक्स चे
समोरील जनरल
बोगी मध्ये
चढल्यानंतर
रे .स्टे . नागपुर
PF no 1 वर

0 6/03/19 चे
19.25वा.

ट्रेन राजधानी
एक्स चे कोच B
1मध्ये चढत
असतांना रे .स्टे
नागपुर येमथल
PF no 06
वरुन

06/03/19 चे
05.34 वा.

नागपुर
ट्रेन नं. 02193
389/19 U/S
मिरुनेवेल्ली
कलम 379 जबलपुर एक्स
IPC
चे कोच S/3,
xqUgkizdkj बथथ नं. 51 वरुन
बैग pksjh
रे ल्वे स्टे . नागपुर
येथन
ु ट्रेन
सुटल्यानंतर

मद. 18.02.19
चे 04.00वा.

07-03-19
ps 14-05

धमेन्द्र प्रयाग शमा
वय 34 वषे धंदा
प्रॉवेट जॉब रा.
राजीव नगर आजाद
हहद चौक वाडथ नं.
04 वानाडोंगरी
MIDC हहगना रोड
नागपुर मोबां .
9588668734 मपन
कोड नं. 441110

अज्ञात

fn-07-3-19
ps 16-21 ok

केतन महे न्द्र शाहा
वय 40 वषे धंदा
प्रायव्हे ट जॉब plet
no B 1202 सन
ग्रनेडीयर सोसायटी
DSK रनवरा रोड
बावधान पुणे 411021 मोबा. नं.
9822081862

अज्ञात

मद. 7/3/19 चे
22.18 वा

नुरी खातुन
आिताब आलम
खान वय 38 वषथ,
रा. सुखवाना
मुहल्ला पोस्ट गढबा
झारखंड मो नं.
7842296256

अज्ञात

,dq.k 19]990 :

fujad

एक मववो V 5 PLUS
पांढयागोल्ड रं गाचा मोबा. त्यात
मसम मजवो नं. 9588668734
टाटा डोकोमो मसम नं.
8446758440, imei no
863855035169518,
863855035169500 की.
19,990 असा एकुन माल.

,dq.k 56]200 :
एक HP ल ँपटॉप बैग त्यात
एक मलनोवा TPE 450 ल ँपटॉप
E 450 -42 IG, SR no PGOONC55 की.
45,000/रुपये ल ँपटॉप चाजथर
हाडथ डीक्स , की. 3,000/रुपये
आय िोन केबल , हे डिोन ,
पॉवर बैंक की. 1200/ रुपये
एक रँबेन चा गॉगल्स की.
4000/रुपये दोन पेन एक शेिर
कंपनीचा स्याइ पेन की.
3000/रुपये एक आिॉस
डायरी असा एकुन 56,200/
रुपये

,dq.k 28]000 :

एक लेडीज ब ँग त्यात रोख
10000/रु. , नगदी दोन जोड
सोन्याची माळ, हकमत 10000
चांदीची पायपट्टी हकमत 8000/रु, आधारकाडथ , प ँनकाडथ , असा
एकुन 28000/-रु. चा माल

fujad

fujad

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व मिकाणी
यातील मियादी हे नमुद ट्रेनवर आपल्या
नात्यावामहकाला सोडणे करीता रे .स्टे नागपुर येथे
आले असता ट्रेन PF no 1 वर आली असता
सोरील जनरल बोगी मध्ये नातेवाइकांचे सामान
चढवत असाताना ट्रेन मध्ये चढल्यानंतर
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे प ँन्ट च्या
मखशातील वमरल वणथनाची मोबाईल मियामदचा
नजरचुकीचा िायदा घे वन
ु चोरुन नेले तसेच
सदर गुन्हयाचा पुढील तपास मा.
PSO पेशीत
िे वण्यात येत आहे .
अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व मिकाणी
यातील मियामद मजकुर हे नमुद ट्रेन ने रे ल्वे
स्टे . रायपुर येथे जाणे कमरता वमरल ट्रेन मध्ये
चढत असतांना रे ल्वे स्टे . नागपुर येथील pf no
06 वरुन कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने नजर
चुकीचा िायदा घे वन
ु वमरल वणथनाची ल ँपटॉपब ँग
व आतील सामानासह मुद्दाम लबाडीने व
कपटाने चोरुन नेले वरुन सबब अप कलम 379
Ipc प्रमाने गुन्हा दाखल तसेच गुन्याचा पुढील
तपास मा. psoसो. यांच्या पेमशत आहे

. WHC
522/

अशा प्रकारे आहे की वरील मियामद हे नमुद
ट्रेन ने नेल्लुर ते जबलपुर असा प्रवास कमरत
असतांना प्रवासादरम्यान रे स्टे नागपुर येथन
ु गाडी
सुटल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने मियादी
यांची एक ब ँग त्यांचा झोपेचा िायदा घे वन
ु मुद्दाम
लबाडीने चोरुन नेले .

eiksuk
307
fjuds

fVi%& मा. SP सो काया पि क्र. 1767/19 मद.
7.03.19 अन्वये गुन्हयाचे कागदपि टपालाने
प्राप्त झाल्याने इकडील आ. क्र. 485/19 मद.
7.03.19 अन्वये izkIr

>kT;kus

esJkke

. WHC
522/

esJkke

9

o/kkZ
166@19
dye 379
Hkk-n-oh
xqUgkizdkj
>ksGh pksjh

10

अकोला
202/19
कलम 379
IPC

xqUgkizdkj

eksckbZy
pksjh

11

अकोला
203/19
कलम 379
IPC

xqUgkizdkj
cWx pksjh

-xkMh ua
fnukad
12656 ,Dlps 07@03@19
tujy dksp ps 02-30 ok
jsLVs o/kkZ
njEW;ku
;s.ksiqohZ

fn07@3@19
ps 14-20 ok

Hkars oaxhl o;
48 o’kZ jk ik<jh
rk vtuxko
lqthz ft
vejkorh

अज्ञात

ट्रेन काचीकुडा
एक्स चे मधुन
रे .स्टे .अकोला
PF no.05 वर
उतरत असताना
Latitude
20.72292
Longitude
– 77.00643

मद 06/03/19
चे वेळ नमुद
नाही.

मद. 07/03/19
चे 13.01 वा.

:- पंकज अशोक
डोंगरे वय- 35 वषथ
रा.शंकर नगर
अकोट रोड अकोला
मो.नं.
9588628849,

अज्ञात

रे .स्टे .अकोला
PF no.01
वरून
Latitude
20.72335
Longitude
– 77.00344

मद 06/03/19
चे 22.00 वा
दरम्यान

मद. 07/03/19
चे 14.13 वा.

अमनल महादे वराव
कळसकर वय-46
वषथ धंदा-व्यापार रा.
मुंबई दहीसर ईस्ट
मुंबई
मो.नं.9969189888

अज्ञात

,dq.k 14]800 :
,d >ksGh R;kr
vksIIkks da eksckbzy R;kr
fle au 9673684686
IMEI No ekghrh ukgh
fd 10]000@# jks[k
4000@# p”ek fd
800@# iWudkMZ
vk/kkjdkMZ o brj lkeku
vlk 14]800@# pk eky
,dq.k 14]500 :
एक मववो कं.चा मोबाईल त्याचा
IMEI NO. माहीत
नाही.त्यामध्ये JIO
9588628849 , IDEA NO.
7875868830 एकूण मक
14,500/- रू चा माल

,dq.k 3]000 :
एक मनळ्या रं गाची ब ँग त्यावर
HDFC मलहलेले त्यात
1)आधारकाडथ ,प ँनकाडथ ,चे क
बुक, व रोख रक्कम 3000/- रू
चा माल

fujad ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh iksgok
gs ueqn xkMhus panziqj rs HkqlkoG vlk 289
izokl djhr vlrkauk jsLVs o/kkZ ;s.ksiqohZ /kksVs
R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh
vKkr pskjV;kus R;kps ueqn >ksGh
pks:
s u usys ckcr iksLVsyk ;soqu rdkzj
fnys o:u xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk

मनरं क

यामतल िीयामद मजकूर हे नमूद ट्रेन ने , वामशम ते
अकोला असा प्रवास करून रे स्टे अकोला
प्ल ँटिाँम नं. 5 वर उतरल्या नंतर मियादी यांच्या
लक्षात आले की वरील नमुद वणथनाचा मोबाईल
प ँन्टच्या मखशातुन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने
चोरुन नेले मदले मियाद वरूनसबब अप कलम
379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल
मियादी यांनी पो.स्टे .ला येऊन लेखी यांची
तक्रार मदले वरून गुन्हा दाखल केला

मनरं क

यामतल िीयामद मजकूर हे रे स्टे अकोला
प्ल ँटिाँम नं.1वर ट्रेन ची वाट पाहत असतांना ट्रेन
लेट असल्या कारणाने त्यांना तीथेच बाकड्यावर
झोप लागली त्यांची झोप उघडल्या नतंर त्यांनी
त्यांची ब ँग पाहीली असता ब ँग मदसुन आली नाही
तरी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची नमुद
वणथनाची ब ँग आतील सामाना सह मुद्दाम
लबाडीने चोरुन नेली मदले मियाद वरूनसबब
अप कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल
मियादी यांनी पो.स्टे .ला येऊन लेखी यांची तक्रार
मदले वरून गुन्हा दाखल केला

सा.िौ.2
80
गवई. .

सा.िौ
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गवई. .

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

iksLVs
&

exZ Ø o
dye
&

exZ ?kM
tkxk
&

exZ ?kMrk-osG
&

exZ -nkrk-osG
&

fQ;kZnh@[k
cj ns.kkjk
uko &

e`rdkps uko o
iRrk
&

gdhxr

fQ;kZnhps
uko
ljrQsZ
eiksuk
1010
lohrk
esJke jsYos
LVs’ku o/kkZ

vkjksih

feGkysyk ekykps o.kZu

furhu jkes’oj
pkS/kjh o; 28
o"ksZ] jkgcksjxko es?ks fto/kkZ
vVd rk-o osG
%&
fn07-03-19 ps
21-44 ok-

vkjksih dMs ,d fiV~Vq cWx xzs
jaxhph cWxdh 100: R;kr baXyh’k
nk: OC BLUE czkaM Pks 180
ehyh okys 16 ux izR;sd ckVyh
fdaer 120 : vlk ,dqu 1]920
:] o OC BLUE
czkaM Pks
375 ehyh okys 02 ux izR;sd
ckVyh fdaer 280 : fdear
560: vlk ,dq.k 2]580 :]
pk eky

&

rikl
h
&vaey
nkj

jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky xqUgs %&
vØ
1

xq-j-ua

xqUgk ?kM tkxk

xq- ?kMrk-osG

xq-nk- rkosG

o/kkZ
167 @19
dye
65¼v½
66¼c½77
¼v½ eqacbZ
nk:canh
vWDV

Vsªu ua12159
tcyiqj
xkMh e/;s
jsYos LVs’ku
o/kkZ ;sFkhy
IyWVQkWeZ ua01 oj xkMh
mHkh vlrkauk

07-03-19
ps 20-00
ok-

07-02-19
ps 21-43
ok-

gdhxr

riklh
vaeynkj
ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj ijh
o R;kpk LVkWQ ueqn xkMh oj xqUgsxkj okWp djhr iksmifu@
vlrkauk lnj xkMh gs jsYos LVs’ku o/kkZ ijhljkr Mks.ksdj
gtj vlrkauk ;krhy ueqn nksUgh vkjksih gs
ueqn ekyklg ueqn xkMhe/;s la’k;hrfjR;k
p<or vlrkauk feGqu vkY;kus eiksuk 1010
lohrk esJke jsYos LVs’ku o/kkZ ;kauh fjiksVZklg
vkjksihauk iks-LVs- yk gtj dsY;kus ueqn izek.ks
xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs-

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh
v-dz-

js-iks-LVsps uko

1

o/kkZ

Xkq-ja-ua- o dye

vVd fnukad o osG

804@18 d 379 Hkkanfo
101@18 d 379 Hkkanfo

fn 07@03@19 ps 12-15 ok
fn 07@03@19 ps15-40 ok

72@19 d 379 Hkknafo
475@18 d 379] 34 Hkkanfo

fn 07@03@19 ps18-32 ok
fn 07@03@19 ps 16-40 ok

475@18 d 379] 34 Hkkanfo
167@19dye65¼v½66¼c½77¼
v½ eqacbZ nk:canh vWDV

fn 07@03@19 ps ps 18-40 ok
fn-07-03-19 ps 21-44 ok-

vkjksihps uko
vtgj gqlus bdcky gqlus o; 19 o’kZ O;olk;& etqjh jk lat; uxj uk;xko ft vdksyk
“ks[k vCnqy jTtkd [kktkoyh o; jkg 5&1&9&25 jktk iuxy jskM ftOgh,l gk;Ldqy
toG vksxy ft izdk”ke~¼vka/kzzizns”k½
/kesna z y[kir dksy o; 20o’kZ jk Hkxnok iks jkt/kkoq ft fjok eksgEEkniqjkjskM eksehuiqjk ukxiqj
,e Mh fu>keqnn~ hu ,e Mh ;qlQ
q qnn~ hu o; 30 o’kZ
jkg ljlhykWd dkWyuh dkxtxuj ft mejkefHke rsyaxkuk
“ks[k xkSl “ks[k ljoj o; 32 o’kZ jkg ljlhykWd dkWyuh dkxtxuj ft mejkefHke rsyaxkuk

furhu jkes’oj pkS/kjh o; 28 o"ks]Z jkg- cksjxko es?ks ft- o/kkZ
vVd

