
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  27@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 नागपरु 
1164/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

ikdhV pksjh 

 

ट्रेन नं. केरला 
एक्स चे कोचे 
नं. B/4 बतत नं. 
55 वरुन   रे 
स्टे नागपरु 
येथनु गाडी 

सटुल्या नंतर 
 

21.07.19  चे 
06.06 वा. 

 

27.07.19  
चे 22.32 वा. 

 

डशँनायक 
मलनकानससग वय  
23 वषत, रा. गडरीया 

नगला पो. फतेगढ जि. 
फारुखाबाद  मो नं. 

8004736355 
 

vKkr एकुण 850 रु एक 
काऴ्या रगांचा पाकेँट 

त्यात रोख 850 , SBI  चे 
ATM काडत, आमी 
कानँ्टीन काडत , असा 

एकुण 850/- रु चा माल 

fujad 
 

नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील जफयादी 
मिकुर हे नमदु ट्रेन  ने रे स्टे मथरुा ते एणतकुलम  
असा प्रवास कजरत असतांना प्रवासादरम्यान रे 
स्टे नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने झोपेचा फायदा घेवनु जफयादी 
यांचा नमदु वणतनाचा पाकेँट आतील सामानासह 
चोरुन नेले रे पो स्टे वधा येथील िा. कर्. 
2321/19 जद. 24.07.19 अन्वये टपालाने प्राप्त 
झाल्याने  तसेच इकडील आ. क्र. 1727/19 जद. 
26.07.19 अन्वये गनु्हा  दाखल करन्यात आला 
आहे. 

 

HC/59 
वासजन
क    

2 नागपरु 
1169/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेल्वे स्टे नागपरु 
येथील  पासतल 
ऑजफस समोर 

 

जद. 27/7/19 चे 
10.30 वा. 

 

जद. 27/7/19 
चे 16.19वा. 

21.150-
79.088 

 

जवकाश बालासहेब 
कांबळे  वय 28 वषे धंदा  
नोकरी crpf घोरनापाल  

रा.सम्राट नगर पातरी जि. 
परभणी मोबा.न.  
9400714943 

अज्ञात 
 

एकुण 18,000 रु 
एक समँसंग G7 कंपनीचा 
काळ्या रंगाचा मोबा. त्यात 

BSNL चे जसम नं. 
6265581503  imei no 

माजहत नाजह की. 18.000/rs 
असा एकुन माल. 

 

जनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व जठकाणी 
यातील जफयादी मिकुर हे  CRPF येथील डॉग बॉक्स  
बकु करन्याकजरता  रेल्वे स्टेशन नागपरु येजथल पासतल 
ऑजफस समोर आले असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  जफयाजद यांची निर चकुवनु त्याच्या 
िवळील वजरल नमदु वणतनाचा मोबा. चोरुन नेले 
वरुन सबब अप. कलम 379 भादजव प्रमाणे  नंबरी 
गनु्हा दाखल.  
 

HC/ 
59 

वासजन
क 

3 नागपरु 
1171/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

  ट्रेन समता 
एक्स चे मागील 
िनरल बोगीत रे 
स्टे नागपरू येथनु 
गाडी 
सटुल्यानंतर  

24.07.19  चे 
01.56 वा.   
  

28.07.19  चे 
21.30 वा.   
 

अबुंि भभुतीराम शाहु  
वय 24 वषत, कुभांर टोली 
जसताबडी ताल 
मन्यफँुक्चरींग जमहान 
नागपरू  मो नं. 
9175156734 
  

अज्ञात 
 

एकुण 14,711 रु 
एक ocean blue रगांचा one 
real me कं चा 
मोबाईलत्यात जसम jio 
7020948253, idia 
9021054761 imei no 
864132040250837/29 
सक 14,711/- रु चा माल  
 

जनरंक 
 

-नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील जफयादी मिकुर हे 
नमदु ट्रेन  ने रे स्टे नागपरू ते गोंजदया असा प्रवास 
कजरत असतांना प्रवासादरम्यान रे स्टे नागपरु येथनु 
गाडी सटुल्यानंतर मोमीनपरुा ब्रीि वरती जसग्नल चा 
आजध कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने जफयादी यांचा निर 
चकुीचा फायदा घेवनु नमदु वणतनाचा मोबाईल चोरुन 
नेले वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल 
रे पो स्टे ईटारसी येथील िा. कं्र. 901/19 जद. 
26.07.19 अन्वये टपालाने प्राप्त झाल्याने  तसेच 
इकडील आ. क्र. 1733/19 जद. 27.07.19 अन्वये 
मा. PSO सो यांचे आदेशाने नंबरी दाखल करनेकामी 
जदले वरुन गनु्हा दाखल करन्यात आला आहे.  
 आहे.  
  

HC/59 
वासजन

क 



4 इतळारी  
140@19 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

रे LVs 
इतळारी  

येथीऱ P/F 

ua 6 o:u  

Vªsu 

f’koukFk 

,Dl- ps 

ekfxy 

tujy 

dksp e/;s  

p<r  

असताना 

23:07:19 
11:30  ळा- 

27:07:19 चे 
15:14 वा 

 

Xkksiky cSlk[kq 

lkgq  o;% 26 

o”kZ jk-dye.kk 

ekdZsV ukxiqj eks-

ua-9372073720 

 

अज्ञात 

 

एकुण 12,500 रु 
एक मोबइल jsMeh uksV 6  

pro blue  da- pk R;kr  
idea sim no 

867774041553431 2) 
jio  sim no 8329834125 

IMEI NO 
354143092691070 

किमत 12500 रू चा 
माऱ 

 

जनरंक 
 

ळरीऱ तारखेस ळेली ळ ठििाणी यातीऱ 
कियाादी हे रे  LVs इतळारी येथीऱ  येथीऱ 
P/F ua 6 o:u  Vªsu f’koukFk ,Dl- ps 

ekfxy tujy dksp e/;s  p<r  असताना 
कियाादी;kapk ueqn o.kZukpk मोबइऱ 

िोणीतरी अज्ञात चोरट्याने xnhZpk 
िायदा घेळुन मुद्दाम ऱबाडीने चोरुन 
नेल्याणे कियाादी gs Lor iks-LVs yk 

gtj >kY;kus o ऱेखी तक्रार ठदल्याने 
िऱम 379 भादवळ प्रमाणे गुन्हा दाखऱ                                                                                                                                                                                                                                          

 

HC/ 

362 

इंगले 

5 o/kkZ 

591@19 d-

379 Hkknoh 

xqUgkizdkj  

ikWdsV  pksjh 

Vsu ua- 

12296 

la?kfe=k,Dl 

ps dksp uacj 

,l@10 

e/kqu js LVs 

cYykj'kk 

;s.ksiqohZ 

24-07-19 

23-30 ok- 
27-07-19 ps 

00-05 ok- 

jk/ks”;ke fl;klj.k 

eaMy o; 32 o’kZ jk-

teqbZ iz/kkupy rk-

[kSjk ft-teqbZ eks-ua-

8521049505 

8544216065 

vKkr एकुण 300 रु 
,d ckzoqu jaxkps ikWdsV 

R;kr ernku dkMZ lh-

vkj-ih-,Q-ps vk;dkMZ 

u 520319 jks[k 300#-a 

vlk ,dq.k 300@# pk 

eky 

जनरंक 
 

ojhy rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn Vsªuus ueqn  cFkZ o:u js-LVs-nkukiqj  

rs cYykj”kkg vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;ku xkMh js LVs cYykj”kkg ;s.ks 

iqohZ dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu  eqnke yckMhus R;kaps ueqn 

ikWdsV vkrhy lkekuklg pks:u usys ckcr 

ys[kh rdzkj js iks pkSdh cYykj”kkg  ;sFks 

fnys o:u lnj dkxni= tk dzaekd 

364@19 fnukad 25@7@19 vUo;s 

dkxni= iks LVs yk Viky }kjs izkIr 

>kY;kus ueqn dyekUo;s xqUgk nk[ky 

iks 

gok@1

92 

?kksMdj 

6 o/kkZ 

592@19 d-

379 Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vsu ua- 

17232 

HkkX;uxjh 

,Dl-e/kqu js-

LVs-ekuhdxM 

;sFkqu xkMh 

lqVys uarj 

25-07-19 ps 

00-10 ok- 

27-07-19 ps 

00-10 ok- 

egs”k ey¸;k lnkyk 

o; 47 o’kZ jk-U;q 

dkWuh dkWVZj ua-

,p@764 “kkarh uxj 

cYykj”kkg ft-panziqj 

eks-ua-9881487893 

7843067869 

,d 

la”kbZr 

ble o; 

25 o’kZ 

“kjhjkus 

lMikrG 

map 

 

एकुण 15,015  रु 
,d vksIiks daiuhpk 

fuG;k  jaxkpk eksckbZy 

ekW-ua-,&5 R;kr ftvks  

fle ua 8788025094 ch-

,l-,u-,y- 

9422560399 vk; ,e bZ 

vk; uacj 

86914703210661800 

fder 15015@: eky 

जनरंक 
 

ojhy rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn Vsªuus js-LVs-csYyeiYyh rs cYykj”kkg 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklk njE;ku 

js_LVs-ekf.kdxM ;sFkqu xkMh lqVys uarj 

ojhy la”kbZr blekus fQ;kZnh ;kaps gkrkrhy 

ueqn o.kZukpk eksckbZy R;kaps utj pqdhpk 

Qk;nk ?ksoqu pks:u usyk ckcr ys[kh rdzkj 

js-iks-pkSdh cYykj”kkg ;sFks fnys o#u rsfFky 

tk-dz-365@19 fn-25@07@2019 vuo;s 

dkxni= vkY;kus uacjh xqUgk nk[ky 

iks 

gok@1

92 

?kksMdj 



7 o/kkZ 

594@19 d-

379 Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsu ua- 

17234 

HkkX;uxjh 

,Dl-e/kqu js-

LVs-ekuhdxM 

;sFks xkMh 

Fkkacys uarj   

08@07@19 

ps 03%00 ok-

njE;ku 

27@07@19 

ps 12%25 ok- 

iou fydpan /kdkrs 

o; 28 o’kZ jk-flouh 

iks-fpjpkG cka/k rk-

vkexkao ft-xksfn;k 

eks-ua- 

7798058953 

vKkr एकुण 10,999  रु  
,d fuG;k jaxkpk ,e-

vk;-uksV 6 daiuhpk 

eksckbZy R;kr oksMkQksu 

ps fle ua-7798058953 

vk;-,e-bZ-vk; ua- 

864353048071755 fd-

10999@&#-pk eky 

जनरंक 
 

ojhy rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn Vªsups tujy dksp e/kqu js-LVs-

cYykj”kkg rs csYyeiYyh vlk izokl djhr 

vlrkauk ueqn xkMh js-LVs-ek.khdxM ;sFks 

mHkh vlrkauh dks.kh rjh vKkr pksjV;kus 

R;kps utj pqdhpk Qk;nk ?ksoqu R;kapk 

ojhy o.kZukpk eksckbZy pks#u usys o#u 

vlh ys[kh rdzkj js-iks-pkSdh cYykj”kkg ;sFks 

fnY;kus rsfFky tk-dz-366@19 fn-

26@07@19 vUo;s xqUg;kps dkxmi= iks-

LVs-yk vkY;kus uacjh xqUgk nk[ky  

iks 

gok@2

89 /kksVs 

8 cMusjk 

523@19 

dye 379 

Hkknoh 

eksckbZy 

pksjh 

 

शालीमार कुला 
एक्स चे मागील 
िनरल डब्यातनु 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येथे 

गाडी 
पोहोचण्याच्या 

दहा जमऩीटांपवुी  

जद.09/04/201
9 चे 09.30  वा 

समुारास  

जद.27/07/19
19 चे 12/51  

सजुनल प्रभाकर कांबळे 
वय 48 वषे धंदा- मिरुी, 
रा. पाचबंगला िनुीवस्ती 
बडनेरा, जि. अमरावती 
मो नं -9326090119 

  

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

एकुण 9,900 रु 
एक समॅसंग J26 कंपनीचा 
मोबाईल त्यातairtel  sim 
no-9175926629 Imei 

no- 
352801080294809,352
802080294807 कींमत 

9900/- रु. चा माल.  

जनरंक यातील जफयादी मिकुर हे नमदु ने रे .स्टे मतुीिापरू ते 
रे.स्टे बडनेरा  असा प्रवास मागील िनरल कोच मधनु  
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने रेल्वे स्टेशन बडनेरा येथे गाडी 
पोहोचण्याच्या दहा जमऩीटांपवुीएक मोबाईल गदीचा 
फायदा घेउन मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला असे जदले 
जफयाद वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे गनु्हा 
दाखल   
..  
  

ASI/ 
759 
सेवाने  

9 अकोला 
.669/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं.12422  
सपुरफास्ट एक्स 

चे कोच 
नं.S/2बथत नं. 

24 वरुन रे. स्टे. 
वाजशम  येथनु 
गाडी सटुताच 
लक्षात आले 

 

जद. 14/05/19 
चे 20.30वा. 

दरम्यान 

-   जद. 
27/07/19 चे  

00.08 

जदनकर जवठ्ठलराव 
पाटील  वय- 49 वषत  रा. 

लातरु रोङ पो स्टे 
मोहनाळ ता, चाकुल  

जि. लातरु  मो.नं. 
8698979394 

अज्ञात ( 
एक इसम 
वय अं. 
20ते 25 

वषत वयाचा 
इसम उंची 
अंदािे 5 

फुट सावळा 
रंगाचा ) 

 

एकुण 17,500 रु  
एक समँसंग कं. मा ँनं. J8 

मोबाईल त्याचा IMEI NO 
359053096106550 त्यात 
Jio  जसम नं. 9325655038 

, वोङाफोन नं. 
9637135284 सक. 

17,500/- रु असा एकुण 
17,500/- रु चा माल 

जनरंक  जफयादी  हे नमदु ट्रेन व नमदु कोच वरून लजुधयाना 
ते नांदेङ  असा प्रवास करीत असताना प्रवासा 
दरम्यान रे स्टे वाजशम येथनु गाङी सटुताच जफयाजद 
यांचा वजरल नमदु वणतनाचा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गदीचा फायदा 
घेऊन  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले  वरून मा. PSO 
सो यांचे आदेशान्वे कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल 
पोलीस अजधक्षक कायालय लोहमागत नागपरु  येथील 
िा. कं्र.  4470/2019  जद.24/07/19 अन्वये 
रे.पो.स्टे.अकोला येथील आ.क्र.446/19 
सद.26/07/19 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने 
प्राप्त झाल्याने गनु्हा दाखल  
 

NK/ 
630  
रायकवा
र  



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

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

 

 

yksgkxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

10 अकोला 
670/19 

कलम 379 
भादवी  

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh  . 

ट्रेन  अकोला 
पणुा पसँेंिर 
मध्ये  रे.स्टे. 

वाजशम दरम्यान 
 

जद. 14/05/19 
चे 01.00 वा 

समुारास 

जद. 27/07/19 
चे  14.41 

जनतीन बाळासाहेब 
भरोसे  वय - 25 वषत 

धंदा- जशक्षण , रा. 
यशवंत नगर ,परभणी 
मो.नं. 9423683296 

अज्ञात 
 

एकुण 11,999 रु  
एक काळ्या रंगाचा लेनोवा  
K8 PLUS कं. चा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO. 
867062034098998  , 

त्यात BSNL no. 
9423133818,  Airtel 

जसम नं.8600082314,  जक. 
11999/- रू, एक चाितर 

असा एकुन 11999/- रु चा 
माल 

जनरंक  वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील जफयादी  मिकूर  हे 
वजरल नमदु ट्रेन ने अकोला ते पणुा असा प्रवास 
करीत असताना प्रवासादरम्यान जफयादी यांना झोप 
लागली त्या झोपेचा फायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने जफयादी यांच्या बगँ मध्ये चािींगला 
लावलेला वजरल नमदु वणतनाचा मोबाईल व चाितर  
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने रे.स्टे.वाजशम दरम्यान 
चोरुन नेले  वरून मा.PSO सो यांचे आदेशान्वे 
कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल   
पोलीस अजधक्षक कायालय नागपरु येथनु कं्र. 
आर/23/वगत /2019- 4469  जद.24/07/19 अन्वये 
रे.पो.स्टे. अकोला येथील आ.क्र.441/19 
सद.26/07/19 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने 
प्राप्त झाल्याने गनु्हा दाखल 

ASI/ 
988 
मरापे  
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[kcj ns.kkjk uko 
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gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k 56@2019 

dye 

174 

Lhvkjihlh 

 

jsYos LVs’ku 

uosxkaocak/k ;sFks 

xkMhrqu iMqu 

t[keh gksoqu 

mipkjk njE;ku 

ljdkjh 

nok[kkuk 

lkdksayh ;sFks 

e;r 

25@07@1

9 ps 

15%30 

oktrk iqohZ 

27@07@19 

ps 17%19 

oktrk 

ek- oSn;dh; 

vf/kdkjh MkW- 

cMokbZd rQsZ 

iksuk@910 

iq:"kksRre 

fx&gsiqats iksLVs 

lkdskyh 

lat; Qkaxksth 

cksjdj o; 35 

o"kZ jkg- 

rkMxkao rk- 

vtqZuh@eksj ft- 

xksafn;k 

v’kk izdkjs dh] ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy ble gk jsYos 

LVs’ku uosxkaocak/k ;sFks xkMhrqu iMqu t[keh gksoqu mipkjk 

njE;ku ljdkjh nok[kkuk lkdksayh ;sFks e;r >kY;kckcr eqG 

dkxni= iksLVsyk oxZ gksoqu iksLVs lkdskyh ;sFkqu izkIr >kY;kus 

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

iksgok@ 

168 usokjs 



 

 

2 bZrokjh 24@19 

dye 174 

CRPC izek.ks 

Vªsu ua-12855 

fcykliqj 

bZrokjh 

baVklhVh ,Dl- 

ps tujy 

cksfxr  js-iks-

LVs-bZrokjh ;sFks  

P/F ua 6 oj   

fn-26-07-

19 ps  

23%33 ok- 

iqohZ 

fn-27-07-

19 ps 

16%37 ok- 

ON DUTY DYSS js-iks-

LVs-bZrokjh 

Tk;yky jkyq 

;kno o;%25 

o"kZ jkg- fMIVh 

flXuy cklq 

xYyh NUuq 

fdjk.kk nqdk.k 

toG] ukxiqj 

;krhy e;r iq:"k gk Vªsu u-12855 fcykliqj bZrokjh 

baVklhVh ,Dl- ps tujy cksfxr 'kkSpky;k toG  js-iks-LVs-

bZrokjh ;sFks  P/F ua 6 oj ej.k ikoyk vkgs vlk eseks  ON 

DUTY DYSS js-iks-LVs-bZrokjh ;kauh fnys o:u exZ dz-

24@19 dye 174  CRPC izek.ks nk[ky dj.;kr vkyk- 
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अकोला  30/19कलम -
174 CRPC 

रे.स्टे.अमनवाडी 
कक. मी. नं. 786-
4-5 FM च्या 
मधील याडात  
 

कद. 
26/07/19   
चे 20.10 
वा.पवुी 

कद.27/07/19 
चे 18.59 

ON Deuty DYSS 
रे.स्टे.अमनवाडी 

अरूण अय्यर 
सामी पांडी वय- 
अंदाजे 24 वषष 
रा.नाथापट्टी 
पो.उसेलम पट्टी 
मोहल्ला 
कोवेलकुलम,मदु
राई रोड 
कज.मदरुाई राज्य 
तामीलनाडु   

 ON Deuty DYSS अमनवाडी यांनी पो. स्टे. ला. फोन द्वारे माहती 
कदली की रे. स्टे. अमनवाडी कक. कं्र. 786-4-5 FM च्या मधील याडात 
एक इसम मरण पावला आहे. अशा माहीती वरून शहानीशा व पढुील 
कायषवाही कामी ASI 496 मोयजे,PC 490 रवाना केल ेअसता आँन 
ड्युटी DYSS अमनवाडी यांनी लेखी मेमो कदला की इसम नामे 
कृष्णमतुी गांधी यांनी DYSS कायालयात येउन कळकवले की तयांचे 
मीत्र नामे अरूण पांडी हे ट्रेन कं्र.17641 इटंरकसटी एक्स मधनु धावतया 
गाडीतनु पडुन मरण पावला आहे.अशा कदले मेमो वरून ASI 496 
मोयजे, यांनी मयताचे पे्रतावर घटनास्थळ ,ईन्कक्वेस्ट पचंनामा 
कायषवाही करून केल ेकायषवाहीचे कागदपत्र पो. स्टे. ला. आननु हजर 
केल्याने नमदु प्रमाने मगष दाखल  

ASi/988 
मरापे  


