
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 05-02-2022   

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky- 

feGkyk  

eky- 

gdhdr riklh 

vaeyn

kj 

01 ukxiwj 
अप  . 

 79//2022  
 कलम  
 379  
      
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh  

 रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथिल 
PF NO.02 
वथरल स्टा ाँल 

जवळ. 
 

01/02/2022 
14.30वा. 
दरम्यान 

 

05/02/2022 
15.27वा. 

नाजमा शेख 
आरीफ खान 

कैवसर.वय 32 
वरे्ष,धंदा-

घरकाम,रा.हैथिरोड 
अजीज 

का ाँम्पलेक्स के 
पास मोथमनपरुा 

नागपरु 440018 
मोबा. नं. 

9765667722 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 15]000 : 
Redmi नोट 6 pro.कं चा 
काळ्या रंगाचा मोबाईल 

त्यात वोडाफोन थसम 
8552994332,jio 

8208193970 IMEI 
NO माहीत 

नाही.थक.15,000/-रू चा 
माल. 

 

    क    क वरील तारखेस वेळी व थिकाणी यातील थफयादी हे ifjokjklg नमदु 
ट्रेन कोच व बिथ वरुन रे.स्टे  jk;iwj rs ukxiwj ;s.ks dfjrk jsYos 

LVs’ku jk;iwj ;sFks ;sowu fQAA ;kaps ifr jsYosr ukSdjh dfjr 

vlY;keqGs jsYos ikl o#u TTE yk fopk#u TTE ps 
lkax.ks o#u fLsyij dksp e/;s clwu ukxiwj ;s.sk lkBh 

izokl dsyk- jsYos LVs’ku ukxiwj ;sFks mr#u IyWVQkWe 02 

ojhy LVkWy o#u fpIl iWadsV ?ksr vlrkuk vkeP;k 

toGhy cWx e/;s ueqn o.kZukpk eksckbZy LVkWyojhy 

xnhZpk Qk;nk ?ksowu utj pqdowu dksf.krjh vKkr pksjV;kus 

cWxe/kwu dk<wu pks#u usys ckcr y{kkr vkys o#u थफयादी 
यांचे जबाबा वरुन सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे  नंबरी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला.  
 

ASI/ 
699  
iokj 

02 vdksyk 
अप  . 

26 /2022 
कलम 

325,504 
      
xqUgkizdkj  

f’kohxkG 

nq[kkir 

 

  

guqek.k 

मंदीराचे 
पािीमागे रेल्वे 
गेट थप्रमायसेस 
अकोट फैल 

अकोला 

  23/01/2022    
21.30 वा. 
दरम्यान 

  05/01/2022   
16.02  वा. 

शौकत अली 
मतीउल रहेमान 

वय- 34  वरे्ष,  रा. 
ग्राम पपपराथज. 

थकसन 
गंज(थबहार) ह.म.ु 
लासरु ता.दयापरु 

थज. 
अमरावतीमो.नं. 
9166477152 

 

  ऋर्षी भेले रा. 
लाडीस फैलअकोट 

फैल अकोला    
थद.05/02/2022   

20.18  वा 

    क    क     क    क   यातील थफयादी etdqj यांनी पो.स्टे. अकोट फैल अकोला येिे 
जबानी थरपोटथ थदला की,मी ड्रायवर म्हणनु काम करतो आपातापा रोड 
चे काम सरुू असतांना  थद. 23/01/2022 रोजी चे रात्री 09.30 
वाजता चे दरम्यान आपातापा रोड वथरल guqek.k मंदीराच्या पािीमागे 
रेल्वे गेटच्या थप्रमायसेस मध्ये आम्ही मजरु लोक जेवन करण्या कथरता  
बसलो असता लाडीस फैल येथिल राहनारा  etdqj ueqn vkjksih हा  
माझ्या जवळ आला व त्याने मला पाण्याची बा ाँटल मागीतली मी 
त्याला  म्हटले की, आम्ही जेवन करत आहे आमच्या जवळ पाणी 
नाही तर त्याने मला थशवीगाड करून त्याचे हातामथधल लोखंडी  कळ 
माझ्या नाकावर मारून जखमी केले त्यामळेु माझ्या नाकावर जखम  
होऊन रक्त थनघाले व ऋर्षी भेले हा मला मारून थनघनु  गेला म्हणनु 
मी पोलीस स्टेशन ला येऊन त्याचे थवरूद्ध थरपोटथ देत आहे कारवाई 
व्हावी असा जबानी थरपोटथ पो.स्टे आकोट फैल अकोला येिे थदल्याने 
पो.स्टे आकोट फैल येिे  कलम 325,504 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करून सदर गनु्याची हद्द रे.पो.स्टे अकोल्याची येत असल्याने गनु्याचे  
मळु कागदपत्र इकडेस प्राप्त झाल्या वरून  गनु्हा दाखल आहेत.  
यावेळी पोथलस अथधक्षक सो. कायालय  अकोला येथिल  कं्र. 
आर/16- अआर/गनु्हा  वगथ -रेल्वे अकोला /264/अफै-74/2022, 
अकोला थद.03/02/2022 अन्वये इकथडल आवक कं्र.130/2022 थद. 
05/02/2022 अन्वये पो.स्टे. आकोट फैल येथिल वगथ गनु्याचे 
कागदपत्र  प्राप्त झाल्याने  गनु्हा दाखल केला . 
 

PSI  
जाधव 



 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 05-02-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 05-02-2022  

 

 

 

 

 

03 vdksyk 
अप  . 

27//2022 
कलम 
379 
      
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

 pksjh 

ट्रेन नं. 22738 
थहसार  एक्स  चे 
कोच S/1 बिथ 

नं.7 वरून 
रे.स्टे.अकोला 

येिनु गाडी सरुू 
होताच लक्षात 

आले   

  27/12/2021    
21.00 वाजता 

दरम्यान 
 

   05/02/2022  
21.07 वाजता 

 

कु.साधवी पे्रम बेस  
वय- 42 वर्षथ,रा. 
सदगरुू कबीर 

आश्रम ,जोधपरु 
राजस्िान मो.नं.  
8209371689 

अ   अ    
 

,dq.k 3]000 : 
एक VIVO 

Y20Gकंपनीचा मोबाईल 
त्याचा IMEI NO. 

86611505344671त्यात 
JIO थसम नं. 

9588810712, 
6376847375 पक.  

3000 /- रू. चा मोबाईल 
. 

थनरंक वरील  ता.वेळी व थिकाणी यातील थफयादी   हे  नमदु ट्रेन कोच व बिथ 
वरुन रे.स्टे जोधपरु ते रे स्टे थसकंदराबाद असा प्रवास कथरत असतांना 
प्रवासा दरम्यान थफयादी मजकुर त्यांचा मोबाईल बिथ वर िेवनु 
बािरूम ला गेले असता बािरूम वरून परत आले तेव्हा त्यांचा  
VIVO Y20G कंपनीचा मोबाईल बिथ वर थदसनु आला नाही असे                                          
 थफयादी यांच्या रे स्टे अकोला येिनु ट्रने सटुल्यानंतर लक्षात आले 
की कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा  नमदु कंपनीचा मोबाईल मदु्दाम  
लबाडीने चोरून नेला  अशी तक्रार थदल्या वरुन  सबब  अप कलम 
379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल  
 या वेळी पोलीस अथधक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु येिील जा क्र 
84/2022 थद.02/02/2022 अन्वये ईकथडल पो स्टे ला आवक क्र  
129/22 थद.05/02/2022 रोजी गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झालेवरून   
गनु्हा दाखल केला   
 

ASI/496 
मोयजे 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ –k- rk- 

osG 

fQ;kZnh@[kcj  ns.kkjk 

uko 

e`rdkps uko o 

iRrk 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

      01 o/kkZ 07/2022कलम 
174 CRPC 

प्रमाणे 

ट्रेन नं.12578 
चे कोच नं.S/1 
मध्ये PF no.04 

रेल्वे स्टेशन  
बल्लारशाह 

05/02/2022  
12.00 
वा पवुी 

 

05/02/2022 
17.45 वा. 

 

ऑन डयटुी DYSSरे.स्टे. 
बल्लारशाह तफे अथभरे्षक 

थदलीप प्रसाद साव वय 
28वर्षथ धंदा-पाईसमन तफे  

ऑन डयटुी मेडीकल 
ऑथफसर सो.ग्रामीण 

रूग्णालय बल्लारपरु तफे 
पो.हवा.214 धनराज नेवारे 
रे.पो.स्टे.वधा अंतगथत दरुक्षेत्र 

बल्लारशाह 

देवेि सदा जगुतु सदा 
वय 62 वर्षथ 

रा.थजतवारपरु चौि 
ता.थज. समस्तीपरु 

(थबहार राज्य) 
 

अशा प्रकारे आहे की,नमदु ता.वेळी व थिकाणी ऑन डयटुी 
DYSSरे.स्टे.बल्लारशाह यांनी एक लेखी मेमो थदला की, PF no.04 
मे खडी गाडी नं.12578 म ेS/1 coach म ेunconsious passenger 
पाया गया है।उर्चचत कायथवाही हेतु" अशा मेमो वरून सदर इसमास 
पो.हवा. 214 नेवारे व पो.थश. 571 यांनी उपचारकामी ग्रामीण 
रूग्णालय बल्लारपरु येिे नेले असता तेिील मा.  oSn~;fd; 

अथधकारी यांनी त्यास चेक करून मतृ घोथर्षत केले  o#u  नमदु मगथ 
चे कागदपते्र दरुक्षेत्र बल्लारशाह येिील जा.क्र. 44/2022 थद. 
05/02/2022 अन्वये  ईकडील पो. स्टे .चे सरकारी टबॅ च्या 
व्हॉट्सअपद्वारे प्राप्त झाल्याने मगथ नं. 07/2022कलम 174 CRPC 
प्रमाणे  चे कागदपते्र नंबरी मगथ दाखल करणे कामी आल्याने   मगथ 
दाखल करण्यात आला 

पो.हवा. 
214 नेवारे 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 05-02-2022 

 

 ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 05-02-2022  

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 xksafn;k 06@22 dye 379 Hkkanfo fn 05@02@22 ps 11-50 ok   jkgqy jk/ks';ke gseus o; 22 o"kZ irk lkbZ eanhj toG xksafoniqj 

xksafn;k 

 
02 vdksyk 26/2022 कलम 325,504 भा.द.थव थद.05/02/2022 चे 20.18  वाजता आरोपी नामे  ऋर्षीकेश अबंादास बेले वय 19 वर्षथ रा. लाङीस फैल guqek.k 

मंदीरच्या बाजलुा अकोला 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


