
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  09@08@19   

 

 

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 bZrokjh 

147@19 

dye 

-379 Hkknoh 

xqUgkizdkj 

gW.McWx 

pksjh 

 

Vsªu ua-  

NRrhlx< ,Dl 

ps dksp ,l@3 

cFkZ ua-33 e/;s 

js-LVs- dkeBh 

rs dUgku 

njE;ku 

06@08@19

ps 04-30 ok 

njE;ku 

09@08@19 

ps 11-30ok 

Jherh gsek fnyhi 

ruokuh o; 42 o’kZ 

jk tykjke ikjMh 

jksM ika<q.kkZ ft- 

fNanokMk ¼e-iz-½ eks-

ua 9425023952 

अज्ञात एकुन 25,000/- 
,d ysfMt gWUM cWx xzs vkf.k 

fiad jaxkph R;kr lWelax 

xWysDlh usOgh Cyq jaxkpk da 

pk eksckbZy ek Wua ,e&10 

R;kr fle BSNL-

9402223281 IMEI NO 

354075104945971 fd-  

10]000: jks[k 15]000 : 

vk/kkjdkMZ vlk ,dqu 

25]000@& : pk eky 

ननरंक v’;k izdkjs vkgs dh-;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn xkMhus ika<q.kkZ rs HkkVkikjk vlk izokl 

djhr vlrkauk izoklk njE;ku jsLVs dkeBh rs 

dUgku njE;ku dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

fQ;kZnh ;kaps ueqn o.kZukpk eksckbZy eqnnke 

yckMhus >ksispk Qk;nk ?ksowu pks:u usys 

o:u xqUgk nk[ky  

fVi %& lnj fQ;kZnh gs vkt jksth jsiksLVs 

yk vkys o:u xqUgk nk[ky 

 

iksgok 40 

;kno 

2 नागपरु 
1240/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे 

पवुवगेट बकुींग 
मधील नतकीट 
काउंटर वरुन. 

 

09/08/19 
12:30 वा. 

 

09/08/19  
14:56 वा. 

 

अरववद गोववदराव 
मालपे, वय 76 वषव, 

राह. आष्ठि ( शहीद), 
ता आठिी, नि वधा 

मो. नं. 
9970076990 

 

अज्ञात एकुन 10,000/- 
एक MI Redmi कं. चा मोबाईल 
काळ्या रंगाचा त्यात निओ नसम 
नं.8999938628 वक. 10000/- 
असा एकुण 10000/- चा माल 

ननरंक वरील ता वेळी व निकाणी यातील नियादी 
मिकुर हे नदल्ली ते नागपरु असा प्रवास संपवनु 
रे. स्टे. नागपरु येथे उतरुन नागपरु ते प ं डीचेरी 
अशी पवुवगेट बकुींग मधील नतकीट काउंटर वरुन 
नतकीट काढत असतांनी कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नियानद यांचे शटव चे निशातील नमदु 
वणवनाचा मोबाईल गर्ददचा िायदा घेवनु चोरुन 
नेला.  वरुन अप क्र. 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दािल   

मा. PSO 
पेशीत 

3 अकोला 
701/19 
कलम 379 

IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 
 

ट्रेन नं. 12859  
मबंुई हावडा  

गितांजली एक्स 
चे मािील 

जनरल कोच 
मध्ये 

रे.स्टे.अकोला 
PF NO. 02 
वरून चढत 
असताना 

 

गद  03/08/19   
चे 15.10 वा 

 

गद.9/08/19   
14.31 वा. 

बदु्धदुास बाबदुास 
बेंडे, वय 61 वषे रा. 
िाडिे निर पला ाँट नं. 

28 पाण्याच्या 
टाकीजवळ नािपरु 

 

अज्ञात एकुन 12,000/- 
एक चा ाँकलेटी रंिाचा OPPO  
कं.चा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO. नमदु नाही.  त्यात गसम   

JIO no.7387155565 
गक.12000/- रू. असा  एकुन 

12000/-रू चा माल . 

गनरंक   वरील ता वेळी व निकाणी यातील नियादी 
मिकुर हे अकोला ते नािपरु असा प्रवास करणे 
करीता रे.स्टे.अकोला PF 02 येथनु ट्रेन नं. 
12859 मबंुई हावडा  गितांजली एक्स चे मािील 
जनरल कोच मध्ये चढत असताना रे.स्टे.अकोला 
येथे गफयादी यांचा प्रवाशी लोकांच्या िदीत 
प ाँन्टच्या गिशातील मोबाईल मािील जनरल 
कोच मध्ये चढत असताना  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नमदु मदु्दाम लबाडीने  चोरूऩ नेले 
वरून  कलम  379 IPC प्रमाणे िनु्हा दािल 
रे.पो.स्टे.नािपरु  येथील जा.कं्र. 5812/19  
गद.04/08/19 अन्वये इकडील आवक 
कं्र.492/19 गद.09/08/19 अन्वये िनु्याचे 
कािदपत्र प्रापत झाल्याने िनु्हा  दािल 
 

म.पो.ना. 
257 
रामटेके 



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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh %& 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

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 

      

 

   

v

dz 

jsiksLVs 

uko 

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          

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 ukxiwj 1125+@+19 dye 379 Hkknoh fn +01 +08 +2019 ps00 +18 ok + 11  ?? ?? ????   ?? ????   ?? ????????   ?? ?? ??  ?? ??   2233  ?? ??????    

??   ?? bbee  ?? ?? ??  ?? ???? ?? ???? ??  ?? ?? ??  ?? ??   2244  ?? ??????  ?? ???? ???? ??  ????  ++  ?? ?? ????   ?? ?? ???? ?? 

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 

& & & & & & & & & 


