
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 24@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 नागपरु 
477/19   

कलम 379  
Hkknoh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन 11039 
महा. 

एक्स.कोचनं.S/
7,63 वरुन रेस्टे 

नागपरु   

 23/03/19  
17.00वा. 

 

24/03/19 
12.48वा. 

 

राजकुमार 
भिकाजी पवार 

वय 59 रा 
आंबेडकर 
कॉलनी 

प्लॉटनं.131 
समता मैदान 
,लष्करीबाग 
पाचपावली 

नागपरु 
मोनं.74998855

29 
 

अज्ञात ,dq.k 18990 : 

भववो मोबाईल 1713 भसम 
8766482592, imei no. 
866054034968990, 
866054034968982 

भक.18990 रु. 

भनरंक 
 

यातील भियादी मजकुर हे नमदू गाडीने बोदवड ते 
नागपरु  असा प्रवास करीत असतांना प्रवास 
दरम्यान रेल्वे स्टे.नागपरु येथे आल्यानंतर त्याना 
नातेवाईकांचा िोन आलेवर त्यांचेशी बोलणी 
करुन मोबाईल बथथवर ठेवला व घाई गडबडीत 
बगॅ घेवनु खाली उतरले व मोबाईल बथथवर 
राहीला त्यांना 5 भमभनटांनी लक्षात आलेवर 
जावनु बभघतले तेव्हा सदरचा मोबाईल बथथ वर 
भदसनु आला नाही.  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
भियादी यांचे गैरहजेरीचा िायदा घेवनु वरील 
नमदु वणथनाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला आहे. 

PSI 
जाधव 

2 नागपरु 
478/19   

कलम 379 

Hkknoh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy pksjh 

 

रेस्टे नागपरु 
पवुथगेट बकुींग 

ऑभिसचे 
भखडकीमध्ये 

भतकीट काढत 
असताना 

 

24/03/19  
16.17वा. 

 

24/03/19 
17.42वा. 

 

केतन वामनराव 
दधेु वय 27 वषथ 
धंदा प्रावेट जॉब 

रा. 52/1 जी 
टाईप जवाहर 
नगर ऍडनेश 
िॅक्टरी भज. 
िंडारा मो.नं. 

8511119945 

अज्ञात ,dq.k 35000 : 

वनप्लस 6 काळ्या रंगाचा 
मोबाईल एअरटेल 

नं.7738069960 भक.35000 
रु. असा माल. 

 

भनरंक 
 

नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील भियादी मजकुर 
हे अहमदाबाद जाणे करीता  रेस्टे नागपरु येथील 
पवुथगेट बकुींग ऑभिसचे भखडकीमध्ये भतकीट 
काढत असताना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
गदीचा िायदा घेवनु भियादी यांचे पनॅ्टच्या 
भखश्यातील वरील नमदु वणथनाचा मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेली. वरुन सबब 
अप कलम 379IPC प्रमाणे दाखल करुन सदर 
गनु्हायाची वर्दद भरपोटथ मा JMFC रेल्वे कोटथ 
नागपरू रवाना. सदर गनु्याचे कागदपत्र 
पढुीलतपास  कामी PSI खांडेकर यांना देन्यात 
आला आहे.  
 

PSI 
खांडेकर 

3 अकोला  
252/19  

कलम  379  
Hkknoh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन अजनी 
लोकमान्य 

भटळक रे स्टे 
वाभशम येथनु 
सटुल्या नंतर 

 

22/03/19 
22.40 वा 

 

     24/03/19  
     00.07 वा. 

:- जय अरुण 
चव्हाण  वय- 
21वषथ, धंदा- 
भशक्षण रा. 

जगजीवन राम 
नगर अकोला  

मो.नं.83295422
03 

 

अज्ञात ,dq.k 18000 : 

एक  Vivo V5 कं. चा मोबाईल 
त्याचा IMEI NO. 

864567033625313,  
864567033625305 कक. 
18,000/- रु असा एकुण 

18,000/- रु चा माल 
 

भनरंक 
 

याभतल िीयाभद मजकुर हे नमदू ता.वेळ व 
भठकाणी अकोला ते औरंगाबाद असा जनरल 
ङब्यातनु प्रवास कभरत असता नमदु गाङी रे स्टे 
वाभशम सटुल्या नंतर भियाभदचा वभरल वनथनाचा 
मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने व नजरचकुवनु  चोरुन नेले  वरून 
मा.PSO सो यांचे आदेशान्वे कलम  379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल केला तसेच गनु्हाचा पढुील 
तपास मा. PSO सो.यांचे आदेशाने NK 930 
चव्हान यांना देण्यात येत आहे.-   

NK/ 
930 

चव्हाण 



 

4 अकोला  
253/19 

कलम  379  
Hkknoh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नं. 12812 
हटीया 

लो.भट.टमी.एक्स 
चे कोच नं. 

S/1बथथ नं.49 
वरुन 

रे.स्टे.अकोला 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 
माहीत पडले. 

 10/02/19 
वेळ नमदु 

नाही 
 

 24/03/19 
00.15 वा. 

 

शिुमकुमार 
ओमप्रकाशजी 

राठी वय 
23वषथ,धंदा 

व्यापार,रा.न्य ुबस 
स्टनँ्ड बेमेञा 
तह.भज.बेमेञा 
(छ.ग.) मो.नं. 

7828504667 
 

अज्ञात 
,dq.k 50]000 : 

एक व्हाईट गोल्ड रंगाचा अँपल 
कं. चा मोबाईल 
मा.नं.7+,IMEI 

NO.359160071304561,भज
ओ भसम नं.7879767933भक. 

50,000/-रु, 
 

भनरंक 
 

वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील भियादी  मजकूर  
हे वरील नमदु गाडीचे कोच व बथथ वरुन रायपरु 
ते िुसावळ असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान भियादी यांचे पनँ्ट च्या भखशात ठेवलेला 
वरील नमदु वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने भियाभद यांचे झोपेचा िायदा घेवनु 
त्यांना नकळत रे.स्टे.अकोला येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर मदु्दाम लबाडीने  चोरुन नेला.वरुन 
सबब अप कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
केला  

ASI/ 
496 
मोयजे 

5 अकोला  
255/19 

कलम 379  
Hkknoh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन अकोला 
पणुा पसँेंजर रे 

स्टे अकोला येथे 
PF No. 5 वर 

गाङी उिी 
असतांना 

 

24/03/19  
04.30ते 
05.00वा 
दरम्यान 

 

24/03/19 
07.38 

 

अभिजीत 
वामनराव 

वानखङे  वय- 
28 वषथ, रा. 

कोरनाळा ता. भज. 
वाभशम  

मो.नं.86057097
53 

 

अज्ञात ,dq.k 17]000 : 

एक  भनळ्या रंगाची कालेँज बगँ 
त्यात रेङमी Y2 कं. चा  

मोबाईल त्यात  JIP कं. भसम नं. 
9325465691   त्याचा IMEI 
NO. 889278043584198, 
889278043584206   कक. 

10,000/- रु 2) रोख 3000/- रु 
३) संपणुथ शैक्षभणक मळु 

कागदपत्राची िाईल ४) नभवन 
दोन ङ्रेस भक. 4000/- रु 5) 
एक पसथ त्यात Axsis बकँ चे 
ATM  के्रङीट काङथ  ,आधार 

काङथ  ,पनँ 
काङथ  ,मतदानकाङथ  ,पोलीस 
आईङी काङथ , असा एकुण 

17,000/- रु चा माल 
 

भनरंक अशा प्रकारे आहे भक याभतल िीयाभद मजकुर हे 
नमदू ता.वेळ व भठकाणी  भियादी वाभशम जाने 
कभरता नमदु गाङीचे जनरल ङब्यातजावनु 
आपले जवळ ची नमदु वणथनाची बगँ वरच्या 
बाकङ्यावर ठेवनु झोपले लगेच त्यांची झोप 
उघङली असता त्यांनी आपली बगँ बघीतली 
असता भदसनु आली नाही ती भियाभद यांचे 
झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम लबाडीने व झोपेचा िायदा घेवनु  चोरुन 
नेले  वरून मा. PSO सो यांचे आदेशान्वे कलम  
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करुन पढुील 
गनु्हयाचा तपास मा. PSO सो.यांचे आदेशान्वये 
देण्याची  तजवीज ठेवली आहे 

ASI/ 
496 
मोयजे 

6 अकोला 
256/19 

कलम 379  
Hkknoh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 
 

ट्रेन 12844 परुी 
सिुरिास्ट 

एक्स चे 
समोरील जनरल 
कोच मधनु रे स्टे 

अकोला येथे 
PF No.2 वर 

उतरत असतांना 

24/03/19  
07.10वा 

24/03/19 
10.47 

िवानीकसग 
गोभवदंभसग 

राजपरुोहीत वय- 
28 वषथ, 

रा.कामारेड्डी ता. 
कामारेड्डी 

भज.भनझामाबाद रा 
राजस्थान 

मो.नं.98246608
04 

अज्ञात. 

 

,dq.k 15]000 : 

एक VIVO V5 गोल्डन 
कलरचा कं. चा मोबाईल त्यात 

Voda कं.भसम नं. 
8460351451,Idea no 

9848764063 
,कक.15,000/- रु चा माल 

भनरंक  अशा प्रकारे आहे भक याभतल िीयाभद मजकुर हे 
नमदू ता.वेळ व भठकाणी नमदु गाङीचे जनरल 
कोच मधनु सरुत ते अकोला असा प्रवास करून 
रे. स्टे. अकोला येथे गाडी मधनु उतरत असतांना 
भियादी यांचा नमदु वणथनाचा मोबाईल प्रवाभश 
लोकांच्या गदी मधे भियाभद यांचे नजर चकुीने 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने  
चोरुन नेले  वरून मा. PSO सो यांचे आदेशान्वे 
कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करुन 
पढुील गनु्हयाचा तपास मा. PSO सो.यांचे 
आदेशान्वये देण्याची  तजवीज ठेवली आहे 

nk 198 
चव्हाण 



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 नागपरु 
474/19   

कलम 65 (A) 
(E) 66(B)  म ु

दा का 
अभधभनयम 

ट्रेन नं. 07092 
रक्सोल 

भसकंदराबाद 
एक्स चे कोच 
नं. S/7 बथथ नं. 
41, 42  वरुन 

रेल्वे स्टे. नागपरु 
 

भद  
23.03.19 
चे 23.00 

 

भद  
24.03.19 
चे 01.12 

 

सरकारतिे 
PC 895  

अजय शकु्ला 
रे पो स्टे 
नागपरु 

 

अज्ञात 
 

एकुन 3900/-रु.  
एक भहरव्या रंगाची  
त्यावर Skyword 

भलभहलेली कालेँज बगँ 
त्यात Officer Choice  

दारुच्या बाटला 
Mistage Whisky 
च्या 90 Ml  च्या 60 
बाटँल प्रत्येभक भक. 

65/- रु. असा एकुन 
3900/-रु. चा 

नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील भियादी मजकुर  हे सदर गाडी PF  
डयटुी वरी कमथ HC 59, यांचे सोबत चेक केली व लावाभरस बगँ 
ऊघडुन पाहता एक भहरव्या रंगाची  त्यावर Skyword भलभहलेली 
कालेँज बगँ त्यात Officer Choice  दारुच्या बाटला Mistage 
Whisky च्या 90 Ml  च्या 60 बाटँल बेवारस स्स्थतीत  भमळुन 
आल्याने   व आपला भरपोटथ पो स्टे ला आणनु हजर केले  वरुन सबब 
अप कलम 65 (A) (E) 66(B)  म ुदा का अभधभनयम  प्रमाणे दाखल  
करुन गनु्हयाची वदी भरपोटथ मा. JMFC सो रे कोटथ नागपरु यांना 
रवाना तसेच सदर गनु्याचा पढुील तपास  मा.PSO यांचे आदेशाने 
HC 59 वासभनक कभरत आहेत 
 

HC59 
वासभनक 

2 o/kkZ  

204@19 d 

65 v]bZ]66c] 

77v] eq-nk-

dk- 

js-LVs- 

cYykj”kgk 

IYkWVQkWeZ u- 4 

oj 

23@3@19 

ps 22-35 

ok njE;ku 

24@3@19  

11-46 ok 

ljdkjrQsZ 

iksf”k@612 

fuys”k 

ds”ko 

fudksMs]o; 

28 o’kZ] jk- 

jsiks pkSdh 

cYykj”kgk 

vVd fn- 

24-03-19 ps 

11-52 ok 

kkg:[k [kku 

“kfQ [kku o; 

24 o’kZ] jk- 

lqHkk’k okMZ] 

panziqj- 2- izfo.k 

fd”kksj uUusokj 

o; 23 o’kZ] jk- 

jk.khy{eh okMZ] 

cYykj”kgk] ft- 

panziqj 

एकुन 10500/-रु.  
-,d fgjO;k fQDdV 

jaxkph izoklh cWx 

R;kr OFFICER 

CHOICE S 
daiuhph 90 ehyh 

fons”kh nk:P;k 96 

IYkWfLVd ckWVYk 

izR;sdh fd- 50@ :- 

izek.ks ,dq.k 4800@ 

o CkWxlg 5200@ 

2- ,d fgjO;k xMn 

jaxkph izoklh cWXk fda 

500@: R;kr fly 

can 90 ehyh 

IyWfLVd ckWVYkk 

T;koj officer 

choice vls baxzthr 

fyghysys iz-fd- 50@ 

izek.ks rsyaxk.k 

jkT;kph fufeZrh 

vlysyh ,dq.k 96 

ckWVYk fd- 5300@ 

l oj eky vlk 

,dq.k cWxlg 

10500@ : pk eky 

v”kk izdkjs vkgs dh ;krhy rdzkjnkj iksf”k 612 fudksMs ;kaph 

fn- 23@03@19 jksth 20-00 ok rs fn- 24@3@19 ps l- 8-

00 ikosrks js-LVs- c YYkkj”kgk ;sFks jk++=ikGh LVs”ku M;qVh 

vlrkauk M;qVh njE;ku 22-30 ok R;kauk xqIr ckkrehOnkjk 

ekQZr [kcj feGkyh fd Vzsu ua- 16093 psUubZ y[kum ,Dl us 

rsyaxk.kk ;sFkwu nk:canh ftYgk panziqj ;sFks nk:ph voS/k 

okgrqd gksr vkgs-  v”kk [kcjho:u lnj xkMh js-LVs- 

cYykj”kgk ;sFks IYkWVQkWeZ dz 04 oj lqekjs 22-35 ok ps 

njE;kus vkyh vlrk lnj xkMhps [kcjsizek.ks  xkMh psd 

djhr vlrkauk leksjhy tujy dksp e/kwu nksu ble mr:u 

vkiY;k [kkan;koj izokLkh cWx ?ksowu ?kkbZ?kkbZus tkr vlrkauk 

fnlwu vkY;kus R;kapstoG tkowu R;kaps uko xko fopkjrk 

R;kauh ojhyizek.ks uko lkaxwu R;kaph vf/kd pkSd”kh dsyh 

vlrk R;kaps cWx e/;s ojhy izek.kspk eqnn~seky feGwu vkY;kus 

R;kauh vkjksihlg o cWx lg iks- pkSdh cYykj”kgk ;sFks ys[kh 

fjiksVz fnY;kus R;kpsoj dye 65v]bZ]66c]77v] enkdk varxZr 

ek- iksmifu rMl ;kauh ikBfoysY;k dkxni=kko:u vi dz-

204@19 izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksmifu  

rMl 



 

 

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 
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