
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  12@07@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 

217@19 

dye 

307 

504 

506 

34 

Hkknafo   

 

 

xqUgkizdkj 

ftos 

ekj.;kpk 

izR;Ru dj.ks 

Vsªu ua- 78819 

cYykj’kkg 

xksafn;k iWlsatj 

xkMhe/khy 

bathutoGhy 

nqljh cksxh] 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFkhy 

gkse flXuy 

toG 

 

11-07-19 

23%30 

oktrk 

njE;ku 

12-07-19 

17%17 

oktrk 

jkgqyizlkn 

rqy’khizlkn dkWy 

o; 19 o"ksZ /kank 

etqjh jk-fctjh 

dkWysjh ft-vuqiiqj 

¼e/;izns’k½ 

eksck ua- 

9022759633 

 

1- iadt 

nsojko 

esJke o; 

29 o"kZ 

/kank & 

etqjh jkg- 

fHkeuxj 

mes’k 

Mksaxjs ;kaps 

?kjktoG 

xksafn;k rk-

ft- xksafn;k 

2- xksYMh 

mQZ vfuy 

flaxkGs o; 

20 o"kZ 

/kank & 

etqjh jkg- 

lqanjuxj 

ckS/n 

fogkjktoG 

xksafn;k rk-

ft- xksafn;k 

vVd 

fnukad  

12@07@

019 ps 

22-41ok- 

 

fujad fujad ojhy ?kVuk rkjh[k osGh o  fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs vkiY;k lqijokbZtj lg ojhy 

uewn xkMhus jssLVs cYykj’kk rs xksanh;k  v’kk 

izokl djr vlrkuk izoklkr >ksiys vlrk 

jsYps LVs’ku xksfn;k vkÅVoj flXuy toG 

xkfM FkkacY;koj >ksi m?kMyh vlrk rsOgk 

fQ;kZnh leksj ,d eksBk dkG;k jaxkpk o 

nqljk nqcyk iryk vls nksu ble clqu gksrs- 

R;kP;k iSfd nqcyk iryk O;Drhus R;kaps 

vkrsHkkokph fgjO;k jaxkph pIiy okijyh 

gksrh- R;kuarj yxsp ek÷;k Hkkokph >ksi 

m?kMyh vkf.k vkiyh pIiy ekx.;k dfjrk 

R;kps dMs xsys vlrk-R;kuh xkyh xyksp djr 

ekjgk.k djr vlrkuk idMqu Bsoqu R;kps 

lkscrhus dkG;k jaxkpk eqBokyk /kkjnkj pkdq 

dk<qu eS rsjs dks [kREk dj MkyqxkW  vls 

cksyqu fifMr O;DrhP;k iksVkr pkdq ek:u 

iGqu xsys- o fifMr t[keh blekl M;qVh 

ojhy iksyhl deZpkjh enfrus R;kl 

vkS"k/kksmipkjdkeh ds-Vh-,l-nok[kuk xksafn;k 

;sFsk HkfrZ dsys- rsFkhy oSn;fd; vf/kdkjh 

;kuh izFke mipkj d:u R;kl iq<hy mipkj 

dkeh esfMdy dkWyst ukxiqj ;sFks HkrhZ 

dj.;kr vkys- vlwu mipkj lq: vkgs- 

R;ko:u nksu vKkr O;Drhus R;kaps Hkkoklkscr 

>xMk d:u ftos ekj.;kph /kedh  iksVkoj 

pkdq ek:u ftos ekj.;kpk izR;Ru dsyk- 

v’kk tckuh fjiksVZ o:u j s-iks-Bk.ks xksafn;k 

vi-dz-217 dye 307 ]506 504 34 

Hkk-n-fo- vUos; xqUgk nk[ky dsyk rlsp nksUgh 

vkjksihrkauk xqUg;kr vVd dj.;kr vkyh 

vlqu xqUg;kr okijysyk pkdq tIr dj.;kr 

vkyk vkgs- 

liksfu

@ 

iadt 

pdzs 

 



2 नागपरु  
1090/19 

U/S 379 IPC 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 
 

रे. स्टे. नागपुर 
जनरल बुकींग 

ऑफीस मध्ये. 
 

12/07/19 
02:00  वा. 

12/07/19 
06:19  वा. 

रुपेश ददनकर तुमरे, 

वय 27, राह. 

ताडसावळी, ता. 

धाांरजी, दज. 

यवतमाळ.  मो. 

नां.9405408319 

 

अज्ञात एकुण 16,600  रू 
एक काळ्या रां गाची बॅग त्यावर 

Fast Trak, त्यात शाळेचे 

ओरीजनल कागदपत्र, 10  वी व 

12चे माकक दशट व बोडक  

सटीफीकेट, इांदजदनअरींग चे 

माकक दशट व बोडक  सटीफीकेट, 

SBI चे पास बुक, आधार काडक , 

पॅन काडक, कपडे, तसेच RRB 
दबलासपुर ररकु्रटमेंट चे 

कागदपत्र, व ONGC ररकु्रटमेंट 

चे कागदपत्र , 1.एक पाांढ-या 

रां गाचा सॅमसग कां . चा मोबाईल 

मॉ.नां. गॅलेक्सी ग्रॅन्ड न्यु त्यात 

आयडीया दसांम 8888720842, 

IMEI No माहीत नाही दकां . 

12000/- रु., 2. नोकीया कां . 

चा मोबाईल त्यात दसम नां. व 

IMEI No. माहीत नाही दकां . 

1600/- रु., रोख 3000/- रु. 

असा एकुण 16600/- रु. चा 

माल. 

 

ननरंक आज रोजी आम्ही HC/941 पवार असे स्टे डायरी 

चाजक मध्ये हजर असताांना दफदी पे.स्टे. येवुन लेखी 
दफयाकद ददले वरुन नांबरी गुन्हा दाखल करण्यात 
आला, अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 

दिकाणी यातील दफयाकदी मजकुर हे रे. स्टे. नागपुर 
जनरल बुकींग ऑफीस मध्ये झोपले असता त्याांची 
नमुद वणकनाची बॅग आतील सामानासह कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्याांचे झोपेचा फायदा घेवुन मुद्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले बाबत दफयाकदी याांचे दफयाकद 

वरुन अप. कलम 379 भाददव  

eiksgok 

671 

rksMkls 

3 नागपरु  
. 1091/19 
U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 
 

रे स्टे नागपरू 
बुदकां ग आँदफस 

मध्ये 
 

12/07/19  
2.30 वा 

12/07/19 
06:41 वा 

 

दभकनलाल श्रीराम 

बरकडे वय42 वषक, 

रा.करहीया पोस्ट. 
सालपानी पो स्टे 

केद्ाांई दज. दशवनी 

मो. नां. 

9399674506 
दद. 

अज्ञात एकुण 1,750  रू 
एक काळ्या रगाांचा बँग त्यात 

जुने वापरते कपडे पँट,शटक, एक 

lava कां  चा मोबाईल दकां  

1750/- रु,आधार काडक, SBI 
बँकेचे पास बुक 

ननरंक  अशा प्रकारे आहे की नमुद ता वेळी व दिकाणी 
यातील दफयाकदी हे रे स्टे नागपुर येथे काटपारी 

जाण्या करीता आले असता. रे स्टे नागपरू बुदकां ग 
आँदफस मध्ये अचानक झोप लागली असता  
कुनीतरी  अज्ञात चोरट्याने दफयाकदी याांचा झोपेचा 
फायदा घेउन वरील वणकणाची बँग आतील सामाना 

सह चोरुन नेले वरुन सबब अप कलम 379 IPC 

प्रमाणे दाखल करुन सदर गुन्याचे वदी ररपोटक मा. 

JMFC रेल्वे कोटक नागपुर येथे रवाना, तसेच 
गुन्याचे कागदपत्र मुळ केसडायरी सह पुढील 

तपास कामी मा. PSO याांचे पेशीत िेवण्यात आला 

 
 
  

eiksgok 

671 

rksMkls 



4 नागपरु 
1093/19   

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे.स्टे. नागपरु 
प्लटँफामम 

न.01वर उभी 
असलेल्या ट्रेन 

नगतांजली एक्सचे 
समोरील जनरल 

बोगीत मध्ये 
चढत असतांना  

 

09.07.19 
19.00 वा 

12/07/19 
18:22 वा. 
दरम्यान 

मनोज नभमराव उके 
वय37 वषम, धंदा- 

व्यापार, रा. 
आंबेडकर चौक 
कुडवा ता.नज. 

गोंनदया 
मो.नं.9607865328 

अज्ञात एकुण 22,990  रू 
एक नववो V9 कंप.चा पलम 

काळ्या रंगाचा मोबाईल त्यात 
नजओ 

नसमन.8308332722,IMEINo.
868494039496456,868494
03949449कक 22,990/-रु चा 

माल 

ननरंक वरील ता वेळी व निकाणी यातील नफयादी मजकुर हे 
नमदु ट्रेनने  नागपरू ते गोंनदया असा प्रवास  करणे 
करीता  रेस्टे नागपरु येथनु प्लटँफामम न.01वर उभी 
असलेल्या ट्रेन नगतांजली एक्सचे समोरील जनरल 
बोगीत मध्ये चढत असतांना कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नफयादी यांचा पनँ्टचे निशातील नमदु 
वणमनाचा  मोबाईल गदीचा  फायदा घेवनु  मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले. वरुन  रेपोस्टे  गोंनदया येनथल 
जा.क्र.1635/19 नद.11/07/19 अन्वये गनु्हाचे 
कागदपत्र पो.स्टे आ.क्र.1583/19नद.12/07/19  
अन्वये  आज रोजी टपालाने  प्राप्त झाल्याने नदले 
वरुन नंबरी गनु्हा दािल करण्यात आला   

ASI/ 
815 
गाडगे 

5 नागपरु 
1094/19 
379 IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 12767 
सरुत मालदा 

एक्स. चे जनरल 
मधनु रे.स्टे. 

नागपरु आऊटर 
वर गाडी थांबली 

असतांना. 
 

नद.  
02/07/19 चे 
01:30  वा.  

दरम्यान 

नद.  
12/07/19 
चे 22:45  

वा. 

श्री अनमत दास महंत 
S/o आनंद दास 

महंत, वय 24वषम, 
राह. कसहपरु रोड, 
पडमननया िदुम, 

पो.स्टे. कसहपरु, नज. 
हडोल. मो. नं. 
7089870106 

अज्ञात एकुण 15,990  रू 
एक नववो Y95 कं. चा मोबाईल 
त्यात नसम नं. 9754631157, 
7987045892, IMEI NO. 
868018047798916 कक. 

15990/- रु. चा माल. 
 

ननरंक 
 

वरील ता वेळी व निकाणी यातील नफयादी मजकुर हे 
नमदु ट्रेन ने नागपरु ते नबलासपरु असा प्रवास करीत 
असता प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. नागपरु आऊटर वर 
गाडी थांबली असतांना एका अज्ञात मलुाने नफयादी 
यांची नजरचकुवनु  हातातील नमदु वणमनाचा 
मोबाईल चोरुन नेला अशा नफयादी यांचे नफयाद 
वरुन अप. कलम 379 भादनव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
जा.क्र. आर/23/वगम/2019-4278 नद. 11/07/19 
अन्वये इकडील पो.स्टे. आवक क्र. 1585/19 नद. 
12/07/19 प्रमाणे प्राप्त झाले वरुन नंबरी गनु्हा 
दािल करण्यात आला 
 
 

ASI/63
6 
लोिंडे   

6 नागपरू 
1095/19 
379 IPC   
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं 18244 
बगत की कोिी 
एक्स चे कोच नं 
एस/4 बथम नं 7 

वरुन रे. स्टे 
नागपरू येथे 

नफयादी ची झोप 
उघडल्यावर 

 

नद. 30/06/19  
चे 2.30 वा. 

नद. 
12/07/19 

चे 
22:47 वा 

 

रोहन कुमार अनील 
राय वय30 वषम, 

रा.शनकन मल्हीपरु, 
पोस्ट महेशपरु, पो स्टे 

भगवानपरु, नज. 
बेगसुराय, नबहार मो. 
नं. 9024458140 

अज्ञात एकुण 6000  रू 
एक काळ्या रगांची नपटु्ट बगँ 
त्यात पनँकाडम,आधार काडम, 

ड्राव्हींग लायसंस,एक समँसंग कं 
चा मोबाईल नकपडँ कक 6000/- 

रु चा माल, चाजमर, पावर बकँ,10 
वी 12 वी ची माकम शीट, बी टेक, 
प्रोनवजनल, नडग्री,कोनसोलीडेटेड 

माकम शीट,माईगे्रशन, 
आरसीआयटी चे सटीनफकेट, 

कपडे,SBI चे ATM 
काडम,डाक्यमुेंट वेरीफीकेशन 

असा एकुण 6000/- रु चा माल 
 

ननरंक 
 
 
 
 

नमदु ता वेळी व निकाणी यातील नफयादी जयपरु ते 
नबलासपरु असा प्रवास करीत असता प्रवासा 
दरम्याण नफयादी यांची रे. स्टे नागपरू येथे झोप 
उघडल्यावर माहीती पडले की कुनीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नफयादी यांचा झोपेचा फायदा घेउन वरील 
वणमणाची बगँ आतील सामाना सह चोरुन नेले वरुन 
सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे दािल 
 पोलीस अधीक्षक कायालय, लोहमागम नागपरू 
येथील जावक  कं्र आर/23/वगम/2019-4776 कद 
11/07/19 अन्वये तसेच येथील आवक कं्र 
1587/2019 कद 12/07/2019 अन्वये  ने पो स्टे ला 
नंबरी गनु्हा दािल करण्यात आला आहे    
 
  

HC/5
9 
वासनी
क.  
 



7 o/kkZ  

554@19 

dye 379 

Hkknoh  

 

 
xqUgkizdkj 

gW.M cWx 

pksjh 

Vsu ua- 

02193 

fr:usoyh 

&tcyiqj 

,Dl- ps 

dksp ua0- 

,l 4 cFkZ 

ua- 65]68 

o:u js-LVs- 

panziqj ;sFks 

08@07@19 

ps 03@30 

ok 

12/07/19  

16/05 

hrs. 

ds-,l- 

ioudqekj o;& 

46 o;] /kank& 

[kktxh uksdjh 

jkg& 

37&1&470¼51½ 

lsdaM ykbZu 

HkkX; uxj 

vksaxy vka/kzizns”k 

eks-ua-

9493467666 

अज्ञात एकुण 64,500  रू 
,d ysMht gW.M cWx fxzu 

dyjpk R;kr  dkGs euh 

ps  eaxGlq= lksU;kps 

otu 17 xze fda- 

50]000@&: nksu 

eksckbZy ,d jsMeh dai-

pk R;k ch,l,u,y ps 

fle ua9494877077 fada- 

12]000@& nqljk 

uksdh;k dai- pk eksckbZy 

fdaer 1]000@&: ,d 

,-Vh-,e- 

vk;lhvk;lhvk; cWdsps 

Mk;fOgax yk;lUl jks[k 

1500@&: vlk ,dq.k 

64]500@&: pk eky 

fujad ueqn rkjh[k oosGh fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs vkiY;k iRuhlg 

ueqn Vsu ps dksp o cFkZ Ok:u vksaxy 

rs bVkjlh vlk izokl dfjr vlrkauk 

izoklk njE;k.k R;kapk >ksispk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kapk 

MskD;k [kkyh Bsoysyh ueqn  o.kZukph 

gW.M cWx vkrhy lkekuklg jsLVs 

panziqj njE;k.k pks:u usys  o:u  

lcr vijk/k dye 379 Hkknfo izek.ks 

nk[ky  vkgs 

fVi%& vksih cYykj’kkg ;sFkqu dkxni= 

vkY;kus  

liksmfu

@113 

Mkcsjko 

8 o/kkZ  

555@19 

dye 379 

Hkknoh  

 

 

 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vsu ua- 

12669  

xaxk dkosjh 

,Dl- ps 

dksp ua0- 

,l4 cFkZ ua- 

23o:u js-

LVs- 

cYykj”kkg 

;s.ks ps 15 

feuhVs iqohZ s 

07@07@19 

ps 05@30 

ok 

12/07/19  

to 16/30 

hrs. 

dsyke 

Jhfuokljko 

o;& 47 o’kZ 

/kank& 

,yvk;lh ,tsaV 

jkg& Vaeoje 

fuvj clLV.M] 

2&74 ft- xqaVqj 

vka/kzizns”k eks-ua- 

8978974960 

अज्ञात एकुण 13,500  रू 
,d lWelax dai- pk 

ts&7 eksckbZy R;kr 

fc,l,u,y ps fle ua- 

9441816218] ftvks fle 

au& 8247721462 fda& 

13]500@&: pk eky 

fujad ueqn rkjh[k oosGh fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vsu  ps dksp 

CkFkZ o:u fot;okMk rs vykgckn vlk 

izokl dfjr vlrkauk izoklk  njE;k.k 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus jsLVs cYyk”kkg 15 

feuhVs vxksnj R;kapk ueqn o.kZukpk 

eksckbZy pks:u usys  o:u  lcr 

vijk/k dye 379 Hkknfo izek.ks nk[ky  

vkgs  

fVi%& vksih cYykj’kkg ;sFkqu dkxni= 

vkY;kus 

iksgok@

289 

/kksVs 



9 cMusjk 

489@19 

dye 379 

Hkknoh  

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

????? ????? 
1122665555?????? ?????? 
????????..  ?? ??????? ?????  

????????   ????????  
????????  

????..????????..????????????????????
? ???? ? ???? 

??????????? ??????????? 
????? ?????????????? ?????????  

  

1100//0077//22001199  
2233  ..1155  

????..??????????????  

1122..0077..1199  
1133..0033????.. 

  

???? ???????? ???? ???????? 
?????? ?? ?????? ?? --2277????? ????? 

????????--  ????? ????? 
??????..??????? ??? ??????? ??? 

,,????????,,????????????     ????..  
????..--  99776655220099992222  

  

????????????  
 

एकुण 10,000  रू   
?? ?? VViivvoo  ????..?? ?????? ??????  ?? ?????? ??????  

?????? ???????? ?? ..????..YY9911????????? ????????? 
??????? ??? ??????? ??? 

????..99997700008866220022,,IIMMEEII  NNOO  
886644221111004499772211221188//0000  
??????????1100,,000000//--  ???????  ???????  

????????????  
  

ननरंक ??????????   ????????????????  ??????????   ????  ????????  ??????????  ????  ????..????????..??????????   
????  ??????????????   ??????   ????????????  ????????   ??????????????  ??????????????  
??????????????  ????..????????..????????????  ??????????  ????????  ??????????????????????  ??????????  
??????????????????    ????????????  ?????? ..???? ,,??????????????????  ??????????????????  ??????????   
????????????   ????????????   ??????????????   ????????????  ??????????????????  
????????????????????????  ??????????????    ??????????   ????????   ??????????????  ??????????????  
??????????   ????????..??????   ????????  ??????????????  ????????   ??????   337799  
??????????  ??????????????  ????????????..  
  

HHCC//  
221177  

????????????  

10 cMusjk 

490@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

????? ????????????? ????????--
???? ???????? ????..  ?? ?? 

????? ???? ????? ???? 
??? ???? ??? ???? 

????..????????..?????? ?? ?????? ?? 
????..????????..  ??????? ??????? 

??????? ??????? 
 

1100//0077//22001199    
2222  ..1155  

????..??????????????  

....1122..0077..1199    
1155..5533????..  

???? ????????? ??????? ????????? ???  
????   --2266????? ????????? ????--  
????????..????? ???????? ???..  ??? ??? 

??????????????,,????..??????????
??     ????..  ????..--  

99442222441199442222  

???????????? एकुण 14,000  रू    
?? ?????? ???????? ?????? ??????((MMII  NNoottee--55  

PPrroo))  ????..?? ?????? ????????? ?? ?????? ????????? 
??????? ??? ??????? ??? 

????..88448855886600118811,,IIMMEEII  NNOO--  
?????? ?????????? ????..????? ????? 1144,,000000//--

??????? ????????? ??.. 
  

ननरंक  ????? ???????? ????? ?? ???? ????? ?? ?? ????? ???????? ????? ?? ???? ????? ?? ??..????????..?????? ?????? 
?? ?????? ??? ?????? ???? ??????? ????????? ?? ?????? ??? ?????? ???? ??????? ????????? 
????????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ????????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? 
????????? ???????????? ??????? ????? ???? ????????? ???????????? ??????? ????? ???? 
????..????????..?????? ?? ???????? ?? ??..????????..  ??????? ??????? ????? ??????? ??????? ????? 
????????..??? ???? ??????? ???? ??? ??? ???? ??????? ???? ??? 337799  ????? ????? 
??????? ?????? ??????????? ?????? ????.. 
  

NNKK//  
998833  

??????????????  

11 अकोला 
618/19  

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

ट्रेन नं 18421 
अप परूी अजमेर 
एक्स चे कोच नं 
S/3 बथम नं 63 
वरून रे.स्टे. 
अकोला येथे 
लक्षात आले. 

 

17/05/19    
22.50 वा. 

12/07/19 
चे 00.03वा 

सचूी वदाकन शैय, 
वय- 27वषे, रा. 
मनुीयरा नसटी 

ओरीसा  मो.नं. 
7008419723 

 

अज्ञात. 
 

एकुण 10,000  रू    
एक गोल्डन रंगाचा  मोटो कं 

मोबाईल मडॅल नं EAप्लस त्यात 
एयरटेल नसम नं 9073635315, 

ओडाफोन नसम नं 
7504594384 नकमत 10,000/- 

रू एकूण 10,000 चा माल 

ननरंक             नमदू ता. वेळ व निकाणी यातील फीयादी 
मजकूर हे वरील नमदु ट्रेन चे नमदू कोच व बथम 
वरून रे.स्टे भुवनेश्वर ते रे.स्टे बडोदरा असा प्रवास 
करीत असताना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. अकोला येथे 
लक्षात आले की, नफयादी यांचा वरील नमदु 
वणमनाचा मोबाईल नफयादी यांच्या झोपेचा फायदा 
घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम चोरून नेले 
नदली तक्रारी वरुन सबब अप कलम 379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दािल. 
पोलीस अनधक्षक कायालय लोहमागम नागपरू यांचे 
आस्था क्र. आऱ/23/वगम/2019- 4011 नद 
02/07/19 अन्वये ईकडील आवक क्र 405/19 नद. 
10/07/19 रोजी गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने 
गनु्हा दािल  
 

WNK 
/951 

झामरकर 



12 अकोला  
619/19  

dye 379 

Hkknoh  

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नांदेड हजरत 
ननजामउद्दीन 
एक्स मागील 
जनरल कोच 
मधनू रे स्टे 

नशवनी येथनू 
गाडी सटुल्यानंतर 

5 नमननटाने 

12/07/19   
वेळ नमदू 

नाही. 

12/07/19 
चे 06.03  

वा 

राहूल रामजी पिाडे 
वय -34 वषम, धंदा. 

नोकरी (िाजगी) रा. 
प्लाटँ नं. 738 

वैशाली नगर नागपरू 
मो.नं.8975101713 

अज्ञात. 
 

एकुण 16,890  रू    
एक गोल्डन व्हाईट रंगाचा नववो 
कं मोबाईल मडॅल नं V3 त्याचा 
IMEI No. माहीत नाही.  त्यात 

ओडाफोन नसम नं 
9823749270 नकमत 16890/- 

रू एकूण 16890 

ननरंक नमदू ता. वेळ व निकाणी यातील फीयादी मजकूर हे 
वरील नमदु ट्रेन चे नमदू कोच व बथम वरून रे.स्टे 
नांदेड ते रे.स्टे अकोला असा प्रवास करीत असताना 
प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. रे स्टे नशवनी येथनू गाडी 
सटुल्यानंतर 5 नमननटाने, नफयादी यांचा चानजिंग ला 
वरील नमदु वणमनाचा मोबाईल नफयादी यांच्या यांची 
नजर चकुवनू कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
चोरून नेले   
नफयानद यांनी  पो स्टे ला येवनु  लेिी नफयानद नदले 
वरुन  गनु्हा दािल         

WNK/ 
951 

झामरकर 

13 अकोला 
621/19  

dye 379 

Hkknoh  

 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन 
नं.18421अप 

परुी अजमेर एक्स 
चे समोरील 

जनरल कोच 
मध्ये रे. स्टे. 

अकोला येथनु 
 

 09 /04/19  
चे वेळ नमदु 

नाही 

12/07/19 
09.47 वा 

आनशष कुमार S/O 
अक्षय नाईक वय 

25वषे रा.ग्राम बानरगा 
पो. स्टे.बरमोदा 

नज.जसपरु ओनरसा 
मो. नं.7873109173 

अज्ञात. 
 

एकुण 13,700  रू    
एक लाल ननळ्या रंगाची ट्रालँी 

बगँ नक.1900/- रू,त्यात काळ्या 
रंगाची मनी पसम त्यात रोि 

6,800/- रू,नजन्स पटँ,एक चेक्स 
शटम,4 T शटम,नक.5000/-रू B-
Tech सर्टटफीकेट,10,12 वी 

माकम नशट,SBI,BOI चे 
ATM,आधार क्राड,रेल्वे प्रवास 

चे नतकीट असा एकुन 13,700चा 
माल 

 

ननरंक  वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील नफयादी मजकूर 
हे नमदु ट्रेन ने रे.स्टे. परुी ते अजमेर असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान वरील नमदु 
वणमनाची ट्रांली बगँ नफयादी यांचे झोपेचा फायदा 
घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेला 
वरून  कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दािल 
करण्यात आला. 
पोलीस अनधक्षक कायालय लोहमागम नागपरु येथील 
जावक कं्र.4024/19 नद.3/7/19 अन्वयेगनु्हयाचे 
कागदपत्र इकडील आवक कं्र.406/19 
नद.11/07/19 अन्वये गनु्हा दािल केला   
 

पो हवा 
64 

प्रमोद 
घ्यारे 

14 अकोला 
622/19  

dye 379 

Hkknoh  

 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे अकोला 
प्लटँफामँ नं.01 

वर ट्रेन 
अमरावती सरुत 
गाडी मध्ये चढत 

असताना 

 12/07/19  
10.35 वा 
दरम्यान 

12/07/19   
12.52  वा 

सरेुश नवठ्ठल राव ढोरे 
वय -41 वषम,  

रा.आसरा ता.अकोट 
नज.अकोला  

मो.नं.9923041983 
 

संशयीत 
ईसम (पांढरा 
रंगाचे शटम व 

ननळ्या 
रंगाचा पनँ्ट 
घातलेला 

16ते 20 वषम 
वयोगटातील 

) 
 

एकुण 12,000  रू    
एक काळ्या रंगाचा समँसंग 

कंपनीचा मोबाईल माडँल नं. J-5  
त्याचा IMEI NO माहीत नाही 

त्यात 1)IDEAनसम नं. 
8975800088, 2)IDEAनसम 
नं.9923941977असा एकुण 

12000/-Rsचा माल 

ननरंक वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील नफयादी मजकूर 
हे रे स्टे अकोला प्लटँफामँ नं.01 वर आपल्या पत्नी 
ला सोडणेकरीता नमद गाडी वर आले असता  
प्रवाशी लोकांच्या गदीमध्ये नमदु नफयादी यांचा 
वरील नमदु वणमनाचा मोबाईल कोणीतरी संशयीत 
चोरट्याने  (पांढरा रंगाचे शटम व ननळ्या रंगाचा पनँ्ट 
घातलेला 16ते 20 वषम वयोगटातील )मदु्दाम व 
लबाडीने   चोरून नेला वरून रे पो स्टे अकोला येथे 
नदले लेिी  नफयाद वरून  मा.PSO सो यांचे 
आदेशान्वे कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दािल  

पो हवा 
64 

प्रमोद 
घ्यारे 



 

 

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

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 अकोला 
623/19  

dye 379 

Hkknoh  

 

 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

रे स्टे अकोला 
येथनु ट्रेन नरिेड 
भुसावळ पसेँजर 

मध्ये चढत 

12/07/19  
09.35 वा 
दरम्यान 

12/07/19  
13.20 वा 

रनव गजानन पेलने 
वय -29 वषम, 

रा.क्वाटँमर नं. 9दधु 
डेअरी कागेँ्रस नगर 

अमरावती 
नज.अमरावती 

मो.नं.8408025404 

अज्ञात. 
 

एकुण 8,00  रू    
एक नीळ्या रंगाचा मनी पसम 

त्यामधे रोि 800/-रू, आधार 
काडम,पनँ काडम,ड्रावँ्हीग 

लायसनATM Axis,SBI चे 
असा एकुण 800/-Rsचा माल 

 

ननरंक वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील नफयादी मजकूर 
हे नमदु ट्रेन ने रे स्टे अकोला ते अमरावती असा 
प्रवास करणे करीता नमदु ट्रेन मध्ये चढत असतांना 
नफयादी यांचे पनँ्टच्या निशातील नमदु वरील 
वणमनाची मनी पसम कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम व लबाडीने चोरून नेला वरून रे पो स्टे 
अकोला येथे नदले लेिी  नफयाद वरून  मा.PSO सो 
यांचे आदेशान्वे कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दािल   

पो हवा 
64 

प्रमोद 
घ्यारे 

 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 & & & & & & & & & 

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 

& & & & & & & & & 



yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k 217@19 dye307]504 506]34 Hkknafo fn-12@07@019 ps 22-41ok- 

 

1- iadt nsojko esJke o; 29 o"kZ /kank & etqjh jkg- fHkeuxj mes’k 

Mksaxjs ;kaps ?kjktoG xksafn;k rk-ft- xksafn;k 

2- xksYMh mQZ vfuy flaxkGs o; 20 o"kZ /kank & etqjh jkg- lqanjuxj ckS/n 

fogkjktoG xksafn;k rk-ft- xksafn;k 

2 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- 

xq-j-ua- 1089@19 dye 379 Hkknfo fn- 11@07@19 ps 21%36 ok “ks[k lksgsy “ks[k [kkyhn 22 jk- Hkkth ekdsZV] dkeBh] ukxiqj 

3 o/kkZ  vi ua 455&2019 dye 328] 379] 34 Hkk-n-fo  09-07-2019 ps 18-35 ok  

ihlhvkj fn- 14-07-19 ikosrks 

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

4 अकोला  अप क्र 56/19 कलम 379,411 IPC नद. 12/07/19 चे  14.22 वा 1)मोहम्मद फैजान मो.उस्मान रा.िैर मोहम्मद प्लाटँ डाबकी रोड अकोला  
2) शेि  शाकीर  शेि. यामीन  रा.िैर मोहम्मद प्लाटँ डाबकी रोड अकोला 

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 brokkjh 2233//1199  ??????   
117744  ????..???? 

js-LVs- 

dGeuk 

baftu ua 

31386 - 
KM no 

1123@2123 

njE;ku 

12-07-19 ps  

00%25 ok 

iqohZ 

 

12-07-19 

ps 

16%34 

ON DUTY 

DYSS 

 jsYos LVs’ku 

brokjh 

Vkdk’k 

lnkf’ko ‘kkgq 

o; 25 o"kZ jk 

vkse lkbZ uxj 

ljLorh 

‘’kkGstoG 

dGeuk ukxiqj 

gdhdr v’kk izdkjs vkgs dh ojhy ek- osGh o fBdk.kh ;krhy 

e`rd ble gs js-LVs- dGeuk baftu ua 31386 & KM no 

1123@2123 njE;ku jsYos xkMhus ju vksOgj gksoqu ej.k ikoyk 

vkgs- mlk eseks vkWu M;wVh Mh-ok; ,l-,l- js- LVs brokjh ;kauh 

fnys o:u exZ dz 23@19 dye 174 CRPC izek.ks exZ nk[ky  

iks- gok 

362 

baxGs 

2 ????????????     --            2277//1199  
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