
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  10@06@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 xksafn;k 

179@19 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vsªu ua- 

12106 

fonHkZ ,Dlizs

lps leksjhy 

tujy dksp 

e/;s jsYos 

LVs’ku 

HkaMkjkjksM;sFks 

xkMh ;s.;kiq

ohZ 

10-06-19 

16%00 

oktrk 

njE;ku 

11-06-19 

20%07 

oktrk 

lqUnj 

lqUuhyky 

'kj.kkxr o; 

36 o"kZ /kank 

baftuh;j jkg- 

,&7] th&16 

mRre OgkWyq 

LVhy uxj 

Hkwxkao o/kkZ 

eksck ua- 

079871309

68 

 

vkjksih & vKkr 

vKkr 

 

एकुन 20]000 रू 
,d Nokia 7.1 

daiuhpk eksckbZy] xzs jaxkpk] 

vk;,ebZvk; dza- 

3569540903016
47 R;kr vk;Mhvk; 

daiuhps fledkMZ ua- 

9822939508 
fdear 20]000 :pk- 

fujad v'kk izdkjs dh] g;k ueqn xkMhus jsYos LVs’ku 

okjkflouh rs o/kkZ vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklkr jsYos LVs’ku HkaMkjkjksM ;sFks xkMh 

;s.;kiqohZ dks.kh rjh vKkr pksjV;kus izoklh 

yksdkaP;k xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kaps toG 

vlysY;k ueqn o.kZukpk eksckbZy eqn~nke 

yckMhus pks:u usys ckcr xqUg;kps dkxni= 

jsYos iksyhl LVs’ku o/kkZ ;sFkqu bZ&esyOnkjs oxZ 

gksouq izkIr >kY;kus fQ;kZnh ;kaps fQ;kZno:u 

ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs-  

iksuk 

259 

jaxkjh 

2 ukxiqj 

877/19   
कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेस्ट ेनागपुर  

PF न.ं 8  वर 

 

09/06/19 
02.00 वा 

.11/06/19 
00/30 वा. 

डीलशे्वर 
नामसेसया 

कालीकेश्वर वय 

20 वषष, रा. 
ललैुंगा ग्राम 

हुरवुरा सि. 

रायगड मो न.ं 

9516543356 
 
 
 
 
 
 

vKkr 

 

एकुन 12000 रू 
एक Vivo Y93 कं. चा 

मोबाईल त्यात Jio sim no 

9516543356 IMEI no 
865203046994715 
सकंमत 12000/-रु चा 

माल 
 

ननरंक 
 

 यातील सियाषदी मिकुर हे   रे स्ट ेरायगड िाण्या कररता 

रे स्ट ेनागपुर च ेप्लँटिामष न.ं 8 वर आल ेअसता गाडीला 
उशीर असल्यान ेत ेआराम कररता असतांना त्यांना झोप 
लागली असता त्यादरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े
त्यांचे झोपचेा  िायदा घवुेन त्यांचा नमुद वणषनाचा 
मोबाईल मुद्दाम लबाडीन े चोरुन नलेा वरुन  सबब अप 

कलम 379 IPC  प्रमाण ेदाखल  

सियाषदी हे स्वता:पो स्ट े ला यवुेन चोरीची सियाषद सदल े
वरुन गुन्हा  दाखल 

iksgok@168 

usokjs 

3 ukxiqj 

878/19   
कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

रेस्ट ेनागपुर  
यथेील 

ररटायरींग रुम 

न.ं10 यथे े

 

11/6/10
1.30 वा.त े

3.45 वा 
 

11/6/19  
7.47 वा 

. 
 

खमेराि श्रीराम 

िांभुळकर वय 53 

धंदा TTE CIT 

office cr 
नागपुर c/o 

कंुदन सोनटक्के 
आंबडेकर नगर 

धरमपठे नागपुर 

मोनं. 

8446530083 

vKkr 

 

एकुन 10]000 रू 
एक स्कायबगॅ क.ननळ्या 

रंगाची बगॅ त्यात मोटोरोला 
कं.चा मोबाईल imei no. 

358221071378715/358
2210711378723 त्यात 
bsnl .9423108340, jio-

9022933211 नक.10000रु 
efr बकु c253251 to 300 
रेल्वेच ेzेcard ,duty card 

pass,रेल्वे पाकींग पास 
,गाडीची चाबी ,लाईन 

बॉक्सची चाबी नरकाम्या 
तीन नपशव्या असा एकुन 

10000 रु चा माल 
 

ननरंक 
 

हयातील सियाषदी मिकुर हे  ट्रनें.12642 सतरुकुल एक्सन े
इटारसी त े नागपुर डयुटी करुन रेस्ट े नागपुर 
पोहचल्यानंतर त्यांना बर वाटत नसल्यान े त े ररटाररंग 

रुमनं. 10 यथेे िावुन आराम करत असताना कोणीतरी 
अज्ञात  चोरट्यान ेत्यांच ेझोपचेा  िायदा घवुेन त्यांची नमुद 
वणषनाचा बॅग आतील सामानासह मुद्दाम लबाडीन े चोरुन 

नलेा वरुन  सबब अप कलम 379 IPC  प्रमाणे दाखल  

सियाषदी हे स्वता:पो स्ट े ला यवुेन चोरीची सियाषद सदल े
वरुन गुन्हा  दाखल 

eiksuk 

101 

neds 



4 ukxiqj 

881/19   
कलम  379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं.  12410  
गोंडवाना एक्स 
चे  कोच नं.  

s/2 बथथ नं. 1 
वरुन रेल्वे स्टे 
गोंदनी येथे 

 

11/06/19  
चे वेळ 

नमदु नानह 

11/06/19 
चे  19/18 

वा. 
 

बाबलुाल सहादेव 
चौकीकर  वय 28 
वषे धंदा  प्रावव्हेट  

नोकरी  रा. 
जवाहर वाडथ   

पांढुणा छिंदवाडा 
म.प्र.  मोबा.नं. 
7987826131 

अज्ञात एकुन 10]000 रू 
sater lite  tach    motoji  

G -4  काळे रंगाचा नसम नं.  
7987826131 IMEI no  

मानहत नानह की. 10.000/rs  
असा एकुन माल. 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की , यातील नियादी मजकुर हे नमदु  
पांढुणा ते नागपरु असा प्रवास कीरत असतांना 
प्रवासदरम्यान नियानद हे मोबा. चानजिंगल लावनु 
बांथरुमला xsले असता    कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांचे गैरहजरीचा  िायदा घेवनु त्यांचा नमदु वणथनाचा 
मोबाईल मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला  

PSO  
पेf'kत 

5 ukxiqj 

CR No  

A-882/19   

कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन 18246  

बिकानेर 

बिलासपुर एक्स 

चे  कोच S/2 

िथथ नं. 14 

वरुन रे स्टे 

नागपरू येथे 

03.06.19 

चे 04.30 

वा 

11/06/19 
चे 22.38 वा 

 

नवबदप बसंह,  

गुरुजंट बसंह, वय 

21 वषथ, रा. सेक्टर 

3 हाऊस नं. 445 

PHQ आँबिस के 

पास हनुमानगढ  

बज. हनुमानगढ 

राजस्थान मो नं. 

9982588868 

 

अज्ञात 

 
एकुन 14]999 रू  

एक रेडमी नोट 5 प्रो कं. चा 

मोिाईल बसम नं. 

9516617648 IMEI no 

868622031909700बकंम

त 14999/-रू चा माल 

 

बनरंक 

 
हसककत – अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
सठकाणी यातील सियाषदी मिकुर हे नमूद गाडीन े ियपुर 
त ेरायपुर असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान 
रे स्ट े नागपूर यथेे कोणीतरी अज्ञात चोरटयान े त्यांचा 
झोपचेा िायदा घवुेन  नमुद वणषनाचा मोबाइल  मुद्दाम 

लबाडीन े  चोरुन नलेा . वरुन सबब कलमान्वये नंबरी 
गुन्हा दाखल  

मा. पोबलस अबधक्षक  सो आर /23/ वगथ 3633 कायाथ 

पोलीस अबधक्षक लोहमागथ बद. 11.06.19 अन्वये गुन्हयाचे 

कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने 

API 
Shri 
Shekh    

6 ukxiqj 

CR No  

A-883/19   

कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

टे्रन 16031  

अंदमान  एक्स 

चे  कोच S/4  रे 

स्टे नागपरू येथे  

 

 30.05.19 चे 

वेळ नमुद नाही  
11/6/19 च े 

23.08 वा 
 

  खमेराि श्रीराम 

िांभुळकर वय 53 

धंदा TTE CIT 

office cr 
नागपुर c/o 
कंुदन सोनटक्के 
आंबडेकर नगर 
धरमपठे नागपुर 

मोनं. 

8446530083  
 

अज्ञात 
 

एकुन 10]000 रू  
एक Vivo V7+  त्यात 

बसम नं. 7505902324,  

9506321390 IMEI no 

866066037989476,/68  

चा मोिाईल त्यात बसम नं. 

9516617648 IMEI no 

868622031909700बकंम

त 10000/-रू चा माल 

 

बनरंक 
 

हबककत – अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व बिकाणी 
यातील बियाथदी मजकुर हे नमदू गाडीने  चेन्नई ते झाँसी 
असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान रे स्टे नागपरू 

येण्यापुवी कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने त्यांचा झोपेचा िायदा 
घेवुन  नमुद वणथनाचा मोिाइल  मुद्दाम लिाडीने  चोरुन 

नेला . वरुन सिि कलमान्वये नंिरी गुन्हा दाखल  

मा. पोबलस अबधक्षक  सो आर /23/ वगथ 3634 कायाथ 

पोलीस अबधक्षक लोहमागथ बद. 11.06.19 अन्वये गुन्हयाचे 

कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने 

PSI श्री 

जाधव,  

 



7 o/kkZ 

457@19 

d 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

xkMh ua 

22647 

fo”kk[kkiV~Vu

e ,yVhVh 

,Dlps dksp 

au ,@1 cFkZ 

ua 07 o:u 

js LVs o/kkZ 

;sFkqu xkMh 

lqVys aurj 

10-06-19 

ps 01-45 

ok 

11-06-19 ps 

07-35 ok 

vfer rkjkpan 

vxzoky o; 38 

o’kZ jkg 

fxrkatyh uxj 

jk;iqj 

vKkr एकुन 63]000 रू 
,d yMht ilZ R;kr 

jk[k 13000@#  

lWelax d fd aeksckby 

R;kr IMEI No 

352743066754184 
fd 50]000@# dsMhV 

dkMZ vlk 63000@# 

pk eky 

fuajd ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jsLVs jk;qij rs 

eqacbZ vlk  iRuhlg izokl djhr vlrkauk R;kps 

>ksispk  Qk;nk ?ksoqu dks.krjh vKkr pskjV;kus 

R;kps iRuhph ysMht ilZ uenq vkrhy lkekuklg  

psk:u usys ckcr jsiksLVs cMusjk ;sFks rdkzj  fnys 

o:u dkxni=s bZ esy n~okjs izkIr >kys o:u 

ueqn xqUgk nk[ky                                                           

iksuk 06 

easMyokj 

8 o/kkZ 

458@19 

d 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

jsYos LVs”ku 

cYykj”kkg   

eqlkfQj 

[kk.;k 

leksjhy 

oÚgkaMîkr 

11-06-19  

ps   00-

30 ok 

njE;ku 

 

11-06-19  

ps 11-58 

ok 

 

xksfoank eqadqank 

yksucys o; 23 

o’kZ O;olk;&  

fcLdhV 

pkWdysV  

nqdkukr uksdjh 

jk  ykokjh rk 

fpeqj ft pazniqj 

g eq  Jh fojk  

vUUkk ;kps ?kjh 

fHkokiqj okMZ 

panziqj 

 

 

lfpu  

Ncqjko 

xk;dok

M o; 

27 o’kZ 

jk 

daMkjh 

uk{ky 

dkWyksuh 

HkqlkoG 

ft 

tGxko 

fn 11-

06-19 ps 

11-55 ok 

एकुन 10]000 रू 
eksVks da  xksYMu jaxkpk 

eksckbzy R;kr fle  ua 

7620570618 

IMEI No 
356479088773607 fd  

10]000@# 
 

ueqn 

izek.ks 

ueqn osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  ukes 

xksfoank eqadqank yksucys o; 23 o’kZ O;olk;&  

fcLdhV pkWdysV  nqdkukr uksdjh jk  ykokjh rk 

fpeqj ft pazniqj g eq  Jh fojk  vUUkk ;kps ?kjh 

fHkokiqj okMZ panziqj ;kps ekyd ukes foj vUUkk gs 

xkmh  psUubZ vgenkckn  uoftou ,Dlus ;sr 

vlY;kus R;kauk ?ks.ks djhrk jsLVs cYykj”kkg ;sFks 

vkys o xkMhyk osG vlY;kus eqlkfQj [kk.;k 

leksjhy oÚgkaMîkr ysVys vlrk R;akauk >ksi 

ykxY;kus R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu ;krhy ueqn 

vVd vkjksih ;kaus R;kps f[k”kkrhy eksVks da 

eksckbzy pks:u xkmh psUubZ vgenkckn  uoftou 

,Dle/;s clqu o/ksZdMs ziokl djhr vlrkauk 

lnj xkMh e/;s isVªksyahx M;qVh djhrk vlysys 

iksdkW 909  oj[kMs o vkj ih ,Q LVkWQ ;kauk 

la”k;hr fjR;k feGqu vkY;kus R;kuh ueqn vVd 

vkjksihl eksckbZy  o fjikVZlg iksLVsyk gtj dsYks  

R;kps toG feGqu vkysY;k eksckbzy  aucj  

8329236836 o:u fQ;kZnhlh laidZ lk/kyk 

vlrk fQ;kZnh ;kauh le{k iksLVsyk  gtj ;soqu  

lnjpk eksckbzy R;kpkp vlY;kps [kk=h >kY;kus 

R;akuh vkiyk ys[kh fjiksVZ  fnys o:u 

iskgok 

357 

furhu 

esgj 

9 o/kkZ 

459@19 

d 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

lksU;kph 

pSu pksjh 

xkMh ua12772 

fldanjkckn 

,Dlps dksp 

ua ,l@2 

cFkZ ua 7 

o:u jsLVs 

fgax.k?kkV  

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 

08-06-19 

ps 23-42 

ok 

njE;ku 

11-06-19 p 

s 16-38 ok 

lkS lksekuh 

vklhedqekj 

cWuthZ  o; 34 

o’kZ jk  Nkruk 

rk tykokdqaMk 

ft ckdqGk 

vKkr एकुन 40]000 रू 
14 xWzze lksU;kph pSu 

fd 40]000@# 

fuajd ;krhy fQ;kZnh gs vkiys ijhokjklg jsLVs ukxiqj 

rs jkekxqaMe vlk izokl djhr vlrkauk  jsLVs 

fgax.k?kkV ;sFkqu xkMh lqVrkp R;kps >ksispk 

Qk;nk  ?ksoqu R;kps xGîkrhy ueqn pksU;kph pSu  

psk:u usys ckcr  nqj{ks= cYykj”kkg ;sFks rdzkj  

fnys o:u dkxni-=s tk dz 293@19 fn 

09@06@19 vUo;s izkIr >kys o:u ueqn xqUgk 

nk[ky 

   

iskgok 

549 

QqlkVs 



10 o/kkZ 

461@19 

d 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

euhilZ 

pksjh 
 

xkMh ua 

11040 

egkjk’Vª 

,Dlps dksp 

au ,l@09 

e/;s p<r 

vlrkauk js 

LVs o/kkZ ;Fks 

11-06-19 

ps 13-30 

ok 

11-06-19 ps 

21-35ok 

dq rUoh izHkkdj 

yksgdiqjs o; 

19 o’kZ jk 

tkeuh rk lsyq 

ft o/kkZ 

vKkr एकुन 1]000 रू 
,d euh ilZ R;kr 

1000@#  o ,Vh,e 

dkMZ o dkxni=s vlk 

1000@# pkeky 

fuajd ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jsLVs o/kkZ rs 

cMusjk vlk  izokl djhr dj.ks djhrk ueqn 

dkspe/;s p<r vlrkauk xnhZpk   Qk;nk ?ksoqu 

dks.krjh vKkr pskjV;kus R;kps cWx ef/ky ueqn 

ilZ vkrhy lkekuklg  psk:u usys ckcr jsiksLVs 

cMusjk ;sFks rdkzj  fnys o:u dkxni=s bZ esy 

n~okjs izkIr >kys o:u ueqn xqUgk nk[ky                                                           

lQkS  

45 

f{kjlkxj 

11 अकोला 
5 16/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन पणूा 
अकोला पसँेंजर 

मध्ये रे.स्टे 
अकोला PF 
No.5 वरून 

 

10/06/19 
चे 03.40 

वा दरम्यान 

.11/06/19 
चे 

00.15 वा. 

अच्यतू 
वैजनाथराव रसाळ 
वय-40 वषष धंदा- 

शेती रा.नांदरूा 
ता.जज. परभणी 

मो.नं. 
9765325124 

अज्ञात 
 

एकुन 10]000 रू 
एक पांढ-या रंगाचा नॉट फोर 
रेडमी कं. चा मोबाईल त्याचा 

IMEI No. 
8662550364574891 

त्यात जजओ जसम नं 
9588648495 ककमत 

10,000/- रू असा एकुन 
10,000/-रू. चा. माल 

 

जनरंक अशा प्रकारे आहे जक वजरल फीयाजद मजकुर हे नमदू वेळ व 
जठकाणी नमदू गाडीने पणूा ते अकोला असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासात नमदू ची गाडी ही रे.स्टे अकोला PF 
No.5 वर थांबली असता जफयादी यांचा चाजजिंग ला 
लावलेला वरील नमदू वणषनाचा मोबाईल गदीचा फायदा 
घेउन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदू्दाम लबाडीने चोरून 
नेला. जदली तक्रारी वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल  

पोहवा 
941 
पवार 

12 अकोला 
517/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 
 

रे.स्टे अकोला 
PF No.1 वरून  

11/06/19 
चे 02.30 

वा दरम्यान 
 

11/06/19 चे 
04.28 वा. 

रजव राजेश पाखरे 
वय-26 वषष धंदा- 
मजरूी रा.चौसाळा 
ता. अंजनगाव जज. 
अमरावती मो.नं. 
9922380528 

 

अज्ञात 
 

एकुन 9]000 रू 
एक जनळ्या रंगाचा MI कं. 

चा मोबाईल त्यात आयजडया 
जसम नं 9922380528 

त्याचा IMEI No. माहीत 
नाही ककमत 9,000/- रू 

असा एकुन 9,000/-रू. चा. 
माल 

 

जनरंक अशा प्रकारे आहे जक वजरल फीयाजद मजकुर हे नमदू ताजरख 
वेळी जफयादी यांना पणेू जाणे असल्याने रे.स्टे अकोला PF 
No.1 वर येवनू आपला मोबाईल चाजजिंग ला लावला व 
झोपला असता जफयादी यांचा चाजजिंग ला लावलेला वरील 
नमदू वणषनाचा मोबाईल जफयादी यांच्या झोपेचा फायदा घेउन 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदू्दाम लबाडीने चोरून नेला. 
जदली तक्रारी वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करून पढुील तपास PSO सो यांचे आदेशाने देण्याची 
तजवीज ठेवली आहे. 
 

पोहवा 
941 
पवार 



13 अकोला 
518/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 
 

रे.स्टे अकोला 
PF No.1 वरून  

 
 

11/06/19 
चे 03.00 

वा दरम्यान 

11/06/19 चे 
05.15 वा 

जशवनंदन रोहीदास 
राठोड वय-28 वषष 

रा.जकनखेड पो. 
जमकेस्वर ता.  

कारंजा (लाड) जज. 
वाजशम मो.नं. 

9623737811 
 

अज्ञात 
 

एकुन 6]300 रू 
एक काळ्या रंगाची बगँ त्यात 

रोख 500/-रु,एक पांढ-या 
रंगाचा लावा Z60 कं. चा 
मोबाईल त्यात आयजडया 

जसम नं बंद आहे.जजओ जसम 
नं.8766975340 त्याचा 
IMEI No.माहीत नाही 
ककमत 5800/- रू,जनेु 

वापरते कपळे असा एकुन 
6300/-रू. चा. माल 

 

जनरंक अशा प्रकारे आहे जक वजरल फीयाजद मजकुर हे नमदू ताजरख 
वेळी वजठकाणी जफयादी हे रे.स्टे.अकोला येथनु मुंबई जाणे 
करीता रे.स्टे.अकोला PF No.1 वर गाडी ची वाट पाहत 
असतांना जफयाजदस झोप लागल्याने कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  वरील नमदू वणषनाचा मोबाईल जफयादी यांच्या 
झोपेचा फायदा घेउन  मदू्दाम लबाडीने चोरून नेला. जदली 
तक्रारी वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करून पढुील तपास PSO सो यांचे आदेशाने देण्याची 
तजवीज ठेवली आहे. 

पोहवा 
941 
पवार 

14 अकोला 
520/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 
 

रे.स्टे.अकोला 
PF no.01वरुन 

Latitude 
20.72308 
Longitude 
77.00792 

11/06/19 
चे 01.30 

वा दरम्यान 
 

11/06/19 चे 
06.50 वा 

रकवद्र उत्तम कांबळे 
वय-22 वषष 

रा.वरुड ता.पसुद 
जज.यवतमाळ 

मो.नं. 
8605218718 

 

अज्ञात 
 

एकुन 1500 रू 
एक लाल  रंगाची कालेँज  
बगँ कक.600/-रु,त्यात 1 

जोड नजवन डे्रस कक.900/-
रु,जणुा वापरता डे्रस,कुटे 

सरांचे क्लासेस असा एकुन 
1500/-रू. चा. माल 

 

जनरंक अशा प्रकारे आहे जक वजरल फीयाजद मजकुर हे नमदू ताजरख 
वेळी व जठकाणी जफयादी हे रे.स्टे.अकोला येथे रे.स्टे.अकोला 
PF No.1 वर गाडी ची वाट पाहत असतांना जफयाजदस झोप 
लागल्याने कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  वरील नमदू वणषनाची 
बगँ जफयादी यांच्या झोपेचा फायदा घेउन  मदू्दाम लबाडीने 
चोरून नेली. जदली तक्रारी वरुन सबब अप कलम 379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करून पढुील तपास PSO सो यांचे 
आदेशाने देण्याची तजवीज ठेवली आहे. 

पोहवा 
941 
पवार 

15 अकोला . 
521/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 
 
 

ट्रेन अकोला 
पणुा पसँेंजर 

मधनु 
रे.स्टे.अकोला 
PF no.05 वर 

गाडी उभी 
असतांना. 

 

11/06/19 
चे 04.30 

वा दरम्यान 
 

11/06/19 चे 
08.17 वा 

महादेव जनळकंठ 
सवेु वय-24वषष 

रा.जचखली 
जज.वाजशम  

मो.नं.848383798
2 
 

अज्ञात 
 

एकुन 8]000 रू 
एक काळ्या रंगाची कालेँज  

बगँ त्यात एक गोल्डन रंगाचा 
समँसंग कं.चा मोबाईल त्यात 

जजओ जसम 
नं.9518973176,Vodafon
e 8550962449कक.8000/-

रु,पन काडष,आधार 
काडष,ईतर कागदपञ,असा 
एकुन 8000/-रू. चा. माल 

 

जनरंक अशा प्रकारे आहे जक वजरल फीयाजद मजकुर हे नमदू ताजरख 
वेळी व जठकाणी वरील नमदु ट्रेन मध्ये झोपले असता त्यांची 
बगँ आतील सामानासह  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  वरील 
नमदू वणषनाची बगँ आतील मालासह जफयादी यांच्या झोपेचा 
फायदा घेउन  मदू्दाम लबाडीने  रे.स्टे.अकोला PF no.05वर 
गाडी उभी असतांना.चोरून नेली.जदली तक्रारी वरुन सबब 
अप कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करून पढुील 
तपास PSO सो यांचे आदेशाने देण्याची तजवीज ठेवली 
आहे. 

पोहवा 
941 
पवार 



 

 

 

 Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  11@06@19 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghr 

 

 

16 अकोला 
523/19 

कलम 363 
IPC  

xqUgkizdkj 

iGoquus.kss 

 
 

रे स्टे अकोला 
प्लटँफामँ नं.2 

वरून 
 

10/06/19 
चे 10.00 

वा दरम्यान 

11/06/19 चे 
14.48 वा 

अंकुश 
जचरकुटरावजी 

सोमकुवर वय-24 
वषष धंदा-मजरुी 
(कुक) रा.संजय 
नगर आवी वधा 

मो.नं. 
7721003476 

 

अज्ञात 
 

जनरंक जनरंक :- अशा प्रकारे आहे जक वजरल फीयाजद मजकुर यांनी रे पो स्टे 
अकोला येथे येवनु तोंडी जरपोटष जदला की नमदु जफयादी व 
सोबत 1) आई-प्रजमलाबाई सोमकुवर 2)पतुने -नाम े वंश 
सोमकुवर,शांतन ु सोमकुवर 3)भाची-नामे जदक्षा जवनोद 
पाटील  असे शेगाव येथनु गजानन महाराजांचे दशषन घेवनु 
भुसावळ नरखेड पसँेंजर ने घरी परत जाण्यासाठी बडनेरा 
पयिंत जात असताना अंदाजे 10.00 वाजता रे स्टे अकोला 
येथे गाडी थांबली असता नमदु जफयादी यांची भाची नाव-
जदक्षा जवनोद पाटील वय-17 वषष 6मजहने ही अचानक बेपत्ता 
झाली जफयादी यांनी नमदु मलुीचा शोध नातेवाईका कडे 
तसेच रे स्टेशन अकोला येथे  घेतला ती आज पावेतो जमळुन 
न आल्याने आज रोजी समक्ष पो स्टे ला येवनु  जफयादी यांनी 
जदले जफयाद वरून बेपत्ता मजुलचे वणषन खालीलप्रमाणे १)  
उंची 150 cm. , २) रंग गोरा ,३)चेहरा गोल ४) केस लांब 
काळे ५) गळ्यात आजण डाव्या पायात धागा ६) नेसनीस – 
जपवळ्या रंगाचे जट शटष व जनळ्या रंगाचे जजन्स त्यावर पांढरे 
भुरकट रंगाचे पटे्ट  . अशा नमदु   मलुगी अचानक बेपत्ता 
झाल्याने गनु्हा दाखल केला  

PSI 
बजहरम 

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- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 o/kkZ vi au 768@18 d 379 Hkknafo fn 11@06@19 ps 

11-08 ok 

tkcsj [kku mLeku [kku iBk.k o; 48 o’kZ O;olk;& gkrxkMhoj nkus QqVkus fod.ks  

jk feBh [kkMh yhack;r lqjr   vi au 458@19 d 379 Hkknafo fn 11@06@19 ps 11-58 ok lfpu Ncqjko xk;dokM o; 27 o’kZ jk daMkjh uk{ky dkWyksuh HkqlkoG ft tGxko 



 

 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

vdz 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 

          

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 

         


