
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  06@02@2020   

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 नागपरू  

169 /2020 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

टे्रन आझाद हहिंद 

एक्स चे कोच 

निंA/2 बथथ निं39 

वरून रे स्टे 

नागपरू येथनू 

गाडी सटुल्यानिंतर              

04/02/2020 

चे  16.35 वा 

 

06/02/2020 

चे  23.05 वा 

 

आनिंत शिंकर 

शकपाळ वय 50 

वषथ राह-MHB 

सोसायटी सवे निं 

14/107 फुले नगर 

ओमडी हि रायगड  

मो.निं.84466133

09  

 

अज्ञात 

 

एकुण   15]000 : 
1 हसल््हर रिंगाचा MI 5 रेडमी नोट 

किं .चा मोबाईल त्याचा  IMEI 

NO.869822036868245,त्यात सीम 

voda-8007371590 हकिं  15000/- रु 

 

  हनरिंक 

 

. नमदु ता. वेळी व ठीकाणी याहतल हफयाथदी ह े

कोलकत्ता ते पणेु असा प्रवास करीत असताना रे स्टे 

नागपरू येथनू गाडी सटुल्यानिंतर हफयाथदी यािंचा 

चािज िंगला लावलेला कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

हफयाथदी यािंच्या झोपेचा फायदा घेवनू मदु्दाम लबाडीने  

चोरून नेला बाबत त्यािंनी हदले लेखी हफयाथद वरून 

कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल  करण्यात 

आला  

पोलीस स्टेशन अकोला येथील िा क्रिं  414/2020 

हद.04/02/2020 अन्वये इकडील पो.स्टे. आ.क्र 

390/2020 हद. 06/02/2020 अन्वये गुन्हाच े

कागदपत्र प्राप्त झाल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला 

ASI/699 

पवार 

2 बडनेरा            

63/2020 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

ilZ  pksjh 

टे्रन सेवाग्राम 

एक्स चे कोच नं 

s/8 बथथ नं 

15,16 वरुन रे 

स्टे बडनेरा 

येण्याचे 10 मी 

पवुी 

 

04/02/2020 

चे वेऴ नमदु 

नाही. 

06/02/2020 

चे 12/32 वा. 

सनुनता अमोल 

तडेले वय- 31 

वषथ,  राह- जनुा 

सातारा खडवाडी 

नशव कालनी 

भसुावऴ नज 

जऴगाव     मो.नं. 

9511710874 

 

अज्ञात 

 

एकुण   1]15]000 : 
एक लेडीज पसथ त्यात एक पोत वजन 5 

ग्राम नक 15000/- रु नतन अंगठ्या 

वजन 18 ग्राम नक 60,000/- एक जोड 

कानाचे झमुके वजन 5 ग्राम नक 

15000/-  एक सोन्याची साखळी वजन 

5 ग्राम नक 15000/- 2 ग्राम ची नथ नक 

10,000/- रु असा एकुण 1,15,000/- 

रु चा माल 

ननरंक 

 

वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील नियाथदी ह ेनमदु टे्रन 

ने रे स्टे भसुावल ते नागपरू असा प्रवास करीत असता 

प्रवासा दरम्यान रे स्टे बडनेरा येण्याचे 10 मी पवुी 

नियाथदी यांची नमदु वणथनाची लेनडज हनँ्डपसथ आतील 

सामानासह  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नियाथदी यांचे 

झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले   

त्यांनी नदले लेखी नियाथद वरून कलम 379  IPC 

प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला.  

रे.पो.स्टे. नागपरू येथील FIR NO-156/2020अन्वये 

दाखल होवनु जा . कं्र. 1146/2020नद. 

04/02/2020तसेच इकडील आ . कं्र. 120/2020 

नद.06/02/2020 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र टपालाने 

प्राप्त झाल्याने 

 

ASI 

812 नमश्रा 



 

 

 

3 बडनेरा      

64/2020 

dye 363 

Hkk n oh   

xqUgkizdkj 

iGoqu us.ks 

रेल्वे स्टेशन 

धामणगाव येथे 

04/02/2020 

चे  01/30  वा 

दरम्यान 

 

06/02/2020 

चे 17/03 वा. 

सौ. सारीका संतोष 

इगंऴे वय 30 वषथ 

धंदा भांडे नवक्री 

रा. तारपरूा जय 

भारत चौक 

यवतमाऴ 

अज्ञात 

 

ननरंक 

 

ननरंक 

 

अशा प्रकारे आह ेकी , यातील नियाथदी यांचा मलुगा 

नामे अंकुश संतोष इगंऴे वय 16 वषथ रा . तारपरूा जय 

भारत चौक यवतमाऴ ( मलुाचे वणथन – रंग - काऴा 

सावऴा , उंची - अंदाजे 5 िुठ, चेहरा - लांबट, 

शरीरबांधा - सऴपातऴ , नाक - सरऴ, डोऴे - 

बारीक, केस – साधारण, नशक्षण- 2 री , नमशी - 

बारीक दाढी- नाही, भाषा- मराठी, धमथ – नहदं,ु जात- 

कोमटी मराठी , पोषाख – ननऴ्या रंगाचे िुल बायाचे 

टी शटथ व काऴ्या रंगाचे जीन्स पॅन्ट ) हा नद 

03/02/2020 रोजी नागपरू येथे जातो असे त्यांना 

सांगुन नद 04/02/2020 रोजी तो घरी कोणालाही न 

सांगता घरुन ननघनू गेला . तो रेल्वे स्टेशन धामणगाव 

येथे त्याचे आजीला भेटला व रेल्वे गाडीत बसनु 

नागपरूला जातो असे सांगुन ननघनु गेला तो अद्याप 

पावेतो घरी तसेच नातेवाईका कडे पोहोचला नाही  

dks.khrjh vKkr blekus Qql ykoqu iGoqu 

usys vlkos अशा vkt jksth नदले िीयाथद वरुन 

मा प्रभारी अनधकरी यांचे आदेशान्वये कलम 363 

भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा दाखल केला  

 

HC 549  

िुसाटे 

4 अकोला 

81/2020  

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

-  टे्रन पणुाथ 

अकोला पॅसेंजर 

मधनू रे स्टे नशवनी 

येथे लक्षात आल.े 

 

नद 06/02/2020   

चे नमदू नाही 

नद 06/02/2020   

चे 04.10  

अननल साहबेराव 

चव्हाण वय –

30वषथ, रा.नपरतांडा 

पो. सोमनाथपरू ता. 

उदगीर नज. लातूर मो 

नं.787582862  

अज्ञात एकुण   7800 : 
एक सॅमसंग कं.चा मोबाईल त्याचा 

IMEI NO. माहीत नाही. त्यात JIO 

नसम नं 9834423332, Idea नसम नं 

7058350522नक. 7800/- रू असा 

एकुण 7800/-रू चा माल   

 

ननरंक  यानतल नियाथदी ह ेरे.स्टे नांदेड ते अकोला असा प्रवास 

करीत असताना प्रवासा दरम्यान नियाथदी यांनी आपला 

मोबाईल चानजथग ला लावनू झोपले त्यांची झोप रे स्टे 

नशवनी येथे उघडली असता त्यांना त्यांचा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवनू 

मदु्दाम लबाडीने  चोरून नेला बाबत त्यांनी नदले लेखी 

नियाथद वरून कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल  

करण्यात आला 

WHC/869 

5 अकोला 

82/20 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

-टे्रन नरखेड 

भसुावळ  

पॅसेंजरमधनु 

रे.स्टे.अकोलायेथे 

उतरत असताना   

 

नद 04/02/2020   

चे वेळ नमदु नाही  

 

- नद 06/02/2020 

चे   17.57  

सरेुश शंकरराव 

डकरे, धंदा- खाजगी 

काम रा.शेन्दरुजणा 

घाट वाडथ नं.12 

ता.वरूड 

नज.अमरावती  मो 

नं.8669284942  

 

अज्ञात - एकुण   10]000 : 
OPPO कं.चा मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. 

865158033498759,86515803349

8742 त्यात SIM  BSNL 

9403882600,  JIO 9834108402 

नकं. 10,000/- रू.चा मोबाईल  

 

ननरंक  यानतल नियाथदी ह ेटे्रन नरखेड भसुावळ  पॅसेंजर मधनु  

वरूड ते अकोला असा प्रवास करून रे.स्टे.अकोला 

येथे उतरत मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा 

िायदा घेवनू मदु्दाम लबाडीने  चोरून नेला बाबत 

त्यांनी नदले लेखी नियाथद वरून  कलम 379  IPC 

प्रमाणे गुन्हा दाखल  करण्यात आला  

HC/116 



 

6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  

 

Hkkx  yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

    

ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

          

v- 

dz 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

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 

vaeynk

j           

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 अकोला  80/20 dye 379 Hkk n oh 06/02/20 चे 18.09 वा  अब्दलु सानजद अब्दलु रनिक वय 22 वषे, रा,परुनपडीक काँलनी अकोला  

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


