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xq-j-ua 

xqUgk ?kM 

 tkxk 

xqUgk ?kM rk-  
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xqUgk nk[ky  
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1 bZrokjh 

125@19 

dye 379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रेन शशवनाथ 
एक्स इंशिनच्या 
मागील िनरल 
डब्यात चढते 
वेऴी  रे स्टे  
इतवारी येथे 

 

11-07-19  

06-20ok 

11-07-19 

ps 13-12 

ok- 

अतलु आत्माराम 
लगास वय. 31 वषष 
धंदा प्रायव्हेट नौकरी  

रा इंदीरा नगर 
चोसाऴा  ता शि शिड 
मो- 8605456920 

 

अज्ञात एकुण 18,500  रू 
चोरीस गेला माल रू. 
एक मोबाईल सॅमसंग  
कंण्चा मॉण्न ंj8 काऴा 

रंगाचा ftvks fle  
7276260162 vk;fMvk 
fle ua 8421741464  

IMEI no 

3517531032472753

51754103247273 

कक  18500 चा माल 
 

शनरंक . वरील तारखेस वेळी व शिकाणी यातील शियादी हे 
नमदु ट्रेन ने रेण्सस्टेण् इतवारी ते रािनांदगाव असा 
प्रवास करत असताना प्रवासा दरम्यान रे स्टे इतवारी 
येथे गाडीत चढते वेऴी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
शियादी यांचे शटषचे शखशातनू वरील वणषनाचे 
मोिाईल शियादीचे निर चकूीचा  िायदा घेवनु 
मदु्दाम लिाडीने चोरुन नेल्याचे शियादी यानी 
पोस्टेला लेखी तक्रार शदल्याने कलम 379 भादशव 
प्रमाणे गनु्हा दाखल                                                                                                                                                                                                                            
 

 

Ikksgok

362 
baxGs  

2 नागपरु  
1082/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे नागपरू PF 
नं 4 येथे मोिाईल 
चारिींग वरती 

लावलेला 
असता. 

. 
 

11.07.19 
02:00 वा. 

. 

. 

11.07.19 
08:30 वा. 

 

नीलािर रववद्र तांडी 
वय 29 वषष, राह. 
मोहनगीरी वसगपरु 
त.यमरायपरू वि 

कलहांडी आरीसा 

अज्ञात एकुण 8,000  रू 
एक कोमीयो C/2 कं चा 

मोिाईल त्यात शसम airtel 
9937069637 jio माहीती 
नाही वक 7000/- रु , रोख 

1000/- असा एकुण 
8000/- रु चा माल 

 

निरंक अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व शिकाणी 
यातील शियादी हे समता एक्स ने  रे. स्टे. नागपरु 
येथे आले असता आशण PF नं 4 वरती  मोिाईल 
चािींग वरती लावले असता   कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने शियादी यांचे निर चकुीचा  िायदा घेवनु  
चोरुन नेली वरुन सिि अप कलम 379 IPC 
प्रमाणे नंिरी गनु्हा दाखल करुन सदर गनु्याचे 
कागदत्र मा JMFC रेल्वे कोटष नागपरू यांना रवाना 
तसेच गनु्हाचा पढुील तपास तपास मा.  PSO यांचे 
पेशशत िेवण्सयात आले  

eiksuk 

127 

eqjkns] 

3 नागपरु  
-1086/19 
कलम 379 

IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन 12105 
शवदभष एक्स. चे 
कोच नं  S/7, 

िथष नं. 70 
वरुन रे. स्टे. 

अिनी येण्सयाचे 
10 शमनीट 
अगोदर. 

Latitude- 
79.0887E 

 
Longitude -
21.0523N 

शद.  
10/07/19 चे 
08:45  वा. 

शद. 
11/07/19 
चे 15:34 

वा. 
दरम्यान 

पंकि भगवान 
अडावतकर, वय 

40 वषष, राह. 
पंिािी लाईन डॉ. 

रामवसग चांद 
परुाना गरुुद्वारा 
कामिी रोड, 

नागपरु मो. नं. 
7020177925 

अज्ञात एकुण 15,990  रू 
एक समॅसंग J7 कं. चा 
मोिाईल त्यात शियो 

शसम नं. 8788162358, 
IMEI NO. 

35711009130939, 
35711109130393 
वक. 15990/- असा 

एकुण 15990/- रु. चा 
माल. 

शनरंक वरील ता वेळी व शिकाणी यातील शियादी 
मिकुर हे नमदु ट्रेन ने अकोला ते नागपरु असा 
प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. 
अिनी येण्सयाचे 10शम. पवुी कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने शियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु 
त्यांचा वर नमदु वणषनाचा मोिाईल चोरुन नेला 
वरुन अप. कलम 379 भादशव प्रमाणे नंिरी 
गनु्हा दाखल केला 

eiksuk 

202] 

ukxnsos 



4 नागपरु  
1088/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन 22865  
LTT- परुी 
सपुरिास्ट 

एक्स. चे कोच 
नं  S/8, िथष नं. 

33 वरुन रे. 
स्टे. अिनी 

येण्सयाचे 15 मी. 
पवुी. 

Latitude- 
79.0887E 

Longitude -
21.0523N 

  11/07/19 
चे 00:15  

वा. 

11/07/19 
चे 17:03  

वा. 

सधुाकर नामदेव 
शिरसाट, वय 35 

वषष, राह. टेंभी, पो. 
हातोळा, ता 

िार्शशटाकडी, शि.  
अकोला. मो. नं. 
9373704264, 
8103406299 

अज्ञात एकुण 19,000  रू 
एक OPPO कं. चा F 
15 64 GB मोिाईल 
त्यात शसम Idea नं. 
9921697962, Jio 

93100305358, IMEI 
NO. 

86341703607580, 
863497036075822 
वक. 9000/- व रोख 
10,000/- रु. मेमरी 
काडष असा एकुण 

19000/- रु. चा माल. 

शनरंक वरील ता वेळी व शिकाणी यातील शियादी 
मिकुर हे नमदु ट्रेन ने लोकमान्य शटळक ते 
नागपरु असा प्रवास करीत असता प्रवासा 
दरम्यान  रे. स्टे. अिनी येण्सयाचे 15 मी. पवुी 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने शियादी यांचे 
झोपेचा िायदा घेवनु त्यांचा वर नमदु वणषनाचा 
मोिाईल  कव्हर मधील रोखसह चोरुन नेला 
वरुन अप. कलम 379 भादशव प्रमाणे नंिरी 
गनु्हा दाखल केला 

PSI 
जाधव 

सो. 

5 नागपरु 
1089/19 
कलम 379 

IPC  
xqUgkizdkj 

लेशडि पसष 
pksjh 

 

ट्रेन 22866  
परुी-LTTएक्स. 

चे कोच नं  
S/2, िथष नं. 
72 वरुन रे. 

स्टे. नागपरु येथे 
गाडी उभी 
असतांना. 

  10/07/19 
चे 01:35  

वा.  दरम्यान 

11/07/19 
चे 20:06  

वा.  
दरम्यान 

िोगेधरवसग 
देवरीया, वय 36 

राह. पारी मकंुुदपरु 
पोस्ट िरोदाशदया, 
तह. रािकनीका, 

शि. कें द्रपाडा, 
उशडसा मो. 

नं.9818968482 

एक  30 ते 
35 वषाचा 

ईसम 
िरमडुा 

घातलेला 

एकुण 74,500  रू 
एक लाल रंगाची लेशडि 
पसष त्यात शिओ कं चा 
मोिाईल त्यात एअरटेल 
वसम9326046792 वक. 
1500/- रु., कानातील 

सोन्याची िाली विन 05 
gm वक. 15,000/-रु, 

गळ्याशतल सोन्याची चैन 
विन 5 gm वक.  

15000/- रु., सोन्याची 
िांगडी विन 12gm वक. 

35000/- रु., एक 
सोन्याची अंगिी 2gm 
वक. 5000/- रु. रोख 

3000/- रु. असा एकुण 
74,500/- रु. चा माल. 

शनरंक वरील ता वेळी व शिकाणी यातील शियादी 
मिकुर हे नमदु ट्रेन ने आपल्या वशहनी सोित 
रे. स्टे. कटक ते LTT असा प्रवास करीत 
असता प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथे 
गाडी उभी असतांना कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने शियादी यांचे वशहणी िवळील नमदु 
वणषनाची पसष आतील सामानासह व रोख 
रुपयासह यातील नमदु संशईत ईसमाने शियादी 
यांचे निर चकुीचा िायदा घेवनु चोरुन नेली 
वरुन E-Mail द्वारे प्राप्त कागदपत्रावरुन अप. 
कलम 379 भादशव प्रमाणे नंिरी गनु्हा दाखल 
केला 

PSI 
श्री 

खाांडेकर 



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

 yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

6 vdksyk 
616/19 
कलम 379 

IPC  
xqUgkizdkj 

मोिाईल 
pksjh 

 
 

vdksyk िवुकग 
ऑशिस 

कायालयाच्या 
समोर वलिाच्या 

झाडाखाली 
झोपले असता 

11/07/19   
05.00वा 
दरम्यान 

 

11/07/19  
07.20वा 

 

संतोष वसंत टेकाम  
वय -27  वषष,  रा. 
दािगाव ता. मलु 
शि. चंद्रपरु  मो.नं 
9623937233 

 

अज्ञात एकुण 30,500  रू 
एक  आँनर कंपनीचा 
मोिाईल त्याचा IMEI 

NO माहीत नाही  वकमत 
9500/-रू  त्यामध्ये 

Idea शसम नं 
7218614838, एक 
काळ्या रंगाची पसष 

त्यामध्ये रोख रक्कम 
21000/-रू, आधार 
काङष  , वोटींग काङष  

,ATM काङष  , िाईँवनग 
ऑङष र एअर पोटष 
पणेु,असा एकुण 

30,500/-Rsचा माल 
 

शनरंक  वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील शियादी 
मिकूर हे िलाशा ते अकोला आले व रे स्टे 
अकोला िवुकग ऑशिस कायालयाच्या समोर 
वलिाच्या झाडाखाली झोपले असता शियादी 
यांच्या पनॅ्टच्या शखशातील वरील नमदु 
वणषनाचा माल त्यांचा झोपेचा िायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम व लिाडीने  
चोरून नेले असे शदली शियाद वरून  मा.PSO 
सो यांचे आदेशान्वे कलम 379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल  
 

पो.ना. 
76 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 ukxiwj xq-j-ua- 129@19 dye 328]379 34 Hkknfo fn- 9@07@19 ps 13%04 ok 

ihlhvkj fn- 15-07-19 ikosrks 

lksuh jkevfHkyk’k “kqDyk 23] jk- jkepj.k] iksLV- jktkjke] ?kkusiqj] xksaMk m- iz- 

xq-j-ua- 129@19 dye 328]379 34 Hkknfo fn- 9@07@19 ps 13%04 ok 

ihlhvkj fn- 15-07-19 ikosrks 

dUgS;kyky lqdb ;kno 24] jk- jkepj.k] iksLV- jktkjke] ?kkusiqj] xksaMk m- iz- 

2 o/kkZ  vi ua 455&2019 dye 328] 379] 34 Hkk-n-fo  09-07-2019 ps 12-35 ok  

ihlhvkj fn- 12-07-19 ikosrks 

eukst flax jkeujs”kflax o; 22 jk- jksguh lsDVj 17 U;q fnYyh  

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 

& & & & & & & & & 


