
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 27@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 
489/19   
कलम 379 
IPC प्रमाणे 
दाखल  

xqUgk izdkj 

ilZpksjh 
 

ट्रेन 12859 
गगताजली 
एक्स.चे 

कोचनं.S/10,
64 वरुन रेस्टे 
नागपरु येथनु 

 

11.01.19 
चे 11.55 

वा 

27.03.19 चे 
22.51वा 

पवुी 

श्री.गिगदब कुमार 
गोस्वामी s/o नानी 
गोपाल गोस्वामी 
वय 60 वषष रा. 

ए/118 
आय.आय.टी 

कम्पस ,पो 
.खरगपरु पसचीत 
मोगदनीपोरे मो.नं. 
9647485515 

अज्ञात 
 

,dq.k 96]000 : 

एक छोटी लाल रंगाची  पसष 
मधनु एक डबी त्यात 

सोन्याचे चपलाकंठी  हार 
वजन 2gm ककमत 6000/-
रु,  व सोन्याचे  गपगटव व  

गहुमन्याचे व सोन्याचे पदक 
असलेली  मंगळसिु  वजन 
तीन तोळे ककमत 90000/-
रु, असा एकुन 96000/-रु. 

चा माल 
 

गनरंक  
 

नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील गियादी 
मजकुर हे नमदु ट्रेन ने रे स्टे भुसावळ ते 
खरगपरु असा प्रवास कगरत असतांना 
प्रवासादरम्यान रेस्टे नागपरु येथनु ट्रेन 
सटुल्यानंतर  कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
गियागदचा  झोपेचा िायदा घेवनु वगरल 
वणषनाचा मोबाईल लबाडीने व कपटाने  
चोरुन नेले वरुन सबब अप कलम 379 
IPC प्रमाणे दाखल. 
fVi- मा. SP सो काया पि क्र. 2135/19 
गद. 27.03.19 अन्वये  गनु्हयाचे कागदपि 
टपालाने प्राप्त झाल्याने मा. PSO यांनी गनु्हाचे 
कागदपिाचे अवलोकन करून नंबरी गनु्हा 
दाखल. 
  

  ASI 

741 

चाहाांदे  

2 . अकोला 
263/19  

कलम 379 
IPC 

 xqUgk izdkj 

ilZpksjh 
 

ट्रेन नं.12135 
पणेु नागपरु 

एक्स चे  कोच 
नं. S5बथष नं. 

65,66 वरुन रे 
स्टे अकोला 
येथनु गाडी 
सटुताच  

 

22/03/19 चे 
04.50  

वा.दरम्यान 
 

27/03/19 चे 
00.04  वा. 

गनखत यासगमन 
मोहम्मद आजम 
शेख वय-46 वषष 
धंदा-घरकाम रा. 
गांधीबाग िवारा 

चौक नागपरु मो.नं. 
9325595199 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 27]000 : 

एक गक्रम रंगाची लेडीज पसष 
त्यात रोख 7000/- रू ,1)एक 
ओपो REAL-ME कंपनीचा 
मोबाईल त्यात गजओ गसम 
नं.8275544786,एअरटेल 

गसम नं.8657293040ककमत 
12000/- रू,  2) VIVO Y-21 
पांढ-या रंगाचा मोबाईल त्यात 
गजओ गसम नं 8208706702  

एअरटेल गसम नं 
9175196426ककमत 8000/- 

रू. ATM काडष(यनुीयन 
बकँ) ,डायरी, िोटो असा एकुन 

27000/-  रु चा माल 

गनरंक   वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील गियादी  
मजकूर  हे  नमदु ट्रेन ने मलकापरु ते नागपरु  
असा प्रवास आपल्या परीवारा सोबत करीत 
असताना रे स्टे  अकोला येथनु ट्रेन सटुताच 
वरील नमदु वणषनाची लेडीज पसष  आतील 
सामानासह  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी 
लोकांच्या गदीचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने 
व कपटाने चोरुन नेली.  
उगशराचे कारण-  वेळी  रेल्वे  पोलीस स्टेशन 
बडनेरा  येथील जावक क्र. 774/2019 गद 
22/3/2019 अन्वये  गनु्हयाचे कागदपि 
टपालाने प्राप्त झाल्याने मा. PSO यांनी गनु्हाचे 
कागदपिाचे अवलोकन करून नंबरी गनु्हा 
दाखल. 

सिौ. 
288 

खांदवे .  



 

 

 

 

3 . अकोला 
264/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgk izdkj 

ikdhV pksjh 

 
 

ट्रेन नं भुसावऴ 
वधा पेसेंजरमध्ये 
रे.स्टे अकोला ते 
बोरगाव दरम्यान 

 

23.03.19  
चे वेळ 

माहीत नाही. 
 

 27.03.19 चे 
12.31 वा 

गनकेश प्रल्हादराव 
मोरे वय 26 वषे धंदा 

Saftweare 
Enginear, रा. 

गजुराती SBI रोड 
बाळापरू ता. 

बाळापरूधा गज. 
अकोला मो.न. 

9404849336,727
6228818 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 600 : 

एक लेदरचे गहरव्या रंगाचे 
पागँकट त्यात रोख 600/- रू. टु 
व्व्हलर ड्रायव्हींग लायसन्स, 3 

Atm काडष, (SBI,ICICI,YES 
BANK) ओटर आयडी, कंपनी 

आयडी, के्रडीट काडष, 
(ICICIBANK)एकुन ककमत 

600/-रु, चा माल 
 

 
गनरंक 

       नमदू ता. वेळ व गठकाणी यातील िीयादी 
मजकूर हे वरील नमदु ट्रेन ने रे.स्टे.पारस ते 
बडनेरा असा प्रवास करीत असतांना  
रे.स्टे.अकोला ते बोरगांव दरम्यान प्रवाशी 
लोकांचे गदीचा िायदा घेवनु त्यांचे  पनँ्ट च्या 
मागील गखशातनु वरील नमदू वणषनाचे पाकँीट 
आतील सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने   
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले.  
उगशराचे कारण-  रे. पो. स्टे. बडनेरा येथनू 
गनु्याचे कागद पि ईमेल व्दारे प्राप्त झाल्याने 
गनु्हा दाखल केला. 

HC 240 
वाघाळे 

4 . अकोला 
265/19 

 कलम 379 
IPC 

xqUgk izdkj 

ikdhV  pksjh 

 
 

ट्रेन अहमदाबाद 
हावडा एक्स चे 
मागील जनरल 
बोगी मध्ये रे. 

स्टे.अकोला PF 
no.2वरुन चढत 

असतांना  

27/3/19  चे 
13.30. वा 
दरम्यान 

27/03/19 
चे 14.21 

वा 

संतोष मातागदन 
गबहावदु  वय- 47 
वषष, रा.गीतानगर 

बायपास 
आकोली.अकोला. 

मो नं 9767061453 

अज्ञात 

 

,dq.k 4800 : 

एक काळ्या रंगाचे पागकट त्यात 
रोख 4800/-

Rs(500x9,100x3नोटा),ड्रायँ
व्हीग लायसन,,असा एकुन 

4800/-Rs चा माल. 
 

गनरंक अशा प्रकारे आहे गक , यागतल िीयागद  हे वरील 
तारीख वेळी व ठीकाणी नमदु ट्रेन ने अकोला ते 
नागपरु असा प्रवास करणे करीता रे.स्टे.अकोला 
PF no.2वरुन वर नमदु गाडीचे मागील जनरल 
कोच मध्ये चढत असतांना गियादी यांचे मागील 
पनँ्ट च्या खीशातनु पाकीट आतील पैशासह  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेउन 
नजर चकुवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले.  
उगशराचे कारण -  िीयागद यांनी पो.स्टे.ला येऊन 
लेखी गियाद गदल्यावरून  गनु्हा दाखल केला. 

 
HC 240 
वाघाळे 

5 अकोला 
266/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgk izdkj 

मोबाईल pksjh  
 
 

रे. स्टे.अकोला 
येथे PF no.1 

वर टी.सी 
आँगिस समोर 

वट्यावरून 
 

26/3/19  चे 
22.30. वा 
दरम्यान. 

 

27/03/19 
चे 15.12 

वा. 

गशवकूमार गदपक 
तेलगोरे वय- 25 
वषष, धंदा गशक्षण 
रा.पंचगशल नगर 
वागशम रोड बाय 

पास अकोला. मो नं 
8390811429 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 24]900 : 

एक गनळ्या रंगाचा समँसंग कं. 
चा मोबाईल मडँल नं C7 Pro 

त्यामध्ये 
IMEI NO. 

357169083006272, 
357170083006270 

ककमत 24900 /- रू असा 
एकुन 24900 /- रू चा माल. 

गनरंक
 
             

अशा प्रकारे आहे गक , यागतल िीयागद  हे वरील 
तारीख वेळी व  रे. स्टे.अकोला येथे PF no.1 
वर टी.सी आँगिस समोर वट्यावर बसले असता 
गतथेच गियादी यांना झोप लागली असता 
गियादी यांचे पनँ्ट च्या समोरील खीशातनु वरील 
वणषनाचा मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
झोपेचा िायदा घेउन  मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेला.  
उगशराचे कारण-  िीयागद यांनी पो.स्टे.ला येऊन 
लेखी गियाद गदल्याने गनु्हा दाखल केला. 
 

HC 240 
वाघाळे 



 

 

 

 

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          

 

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 

1          

 

 

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 

         


