
 

 

 Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  07@08@2021  

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

 नागपरु  
CR. No 
300/21 
कलम 379 

IPC  
xqUgkizdkj 

cWx pksjh  
 

  ट्रेन नं. 
02105  

विदभभ एक्स 
के कोच 
नं.S/3  

दरिाज्याज
िल बथभ  
िरुन  रे. 
स्टे.  नागपरु 
प्लेटफामभ नं. 
3 िर गाडी 

उभी  
असतांना 

07/08/2021 
चे 08.50 िा. 

 

07/08/2021 
चे 11.49 िा. 

 

कोलीकीपडुी  
प्रसादराि उम्र 37 
िरे्ष धंदा - कोब्रा 
बटावलयन रा. घर 
नं. 4/8 -201 
अरुणधतीनगर 
गुंटुर आंध्रप्रदेश  

मो. नं.  
9703080715 

 

अज्ञात ,dq.k 25]289 : 

काळया रंगाची पीटटु 
बगॅ त्यात एक वििो 
कं. चा मोबाईल 
मॉ.न.1050त्यात 

वजओ कं. चे वसम नं. 
9347049607 वक.  
14289/- रू. 2) दोन 

समॅसंग वकपडॅ 
मोबाईल वक.6000/-  

3) रोख5000/- रू. 4) 
ओळखपञ crpf 

कोब्रा बटालीयन 206, 
आधार काडभ  चाजभर  

ऐसा  एकुण  
25289/-रु.चा. माल                                                                                                               

 
वनरंक 

 नमदु ता.िेळी ि वठकाणी यातील वफयादी हे नमदु 
ट्रेन चे  कोच मधनु रे.स्टे. नागपरु  ते भंडारा जाणे 
कवरता आपली वपठ्ठ ु बगँ  दरिाज्याजिल िरच्या 
बथभिर ठेिनु फे्रश होणे कवरता िाशँ बेवसन मध्ये 
तोंड धणेु कवरता गेले  असता त्यांची  एक काळया 
रंगाची पीटटु बगॅ त्यात एक वििो कं. चा मोबाईल 
2) दोन समॅसंग वकपडॅ मोबाईल 3) रोख 5000/- 
रू. 4) ओळखपञ crpf कोब्रा बटालीयन 206, 
आधार काडभ  चाजभर  ऐसा एकुण  25289/-रु.चा. 
माल कोणीतरी अज्ञात चोरटयांने त्यांची गैहजेरीचा 
फायदा घेिनु िरील नमदु बगँ मदु्दाम लबाडीने ि 
कपटाने चोरुन नेले िरुन  सबब अपराध कलम 
379 भादवि प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला.  
आहे. 

तपास  
HC/ 
235 
िघारे   

02 cMusjk 

vi क्र. 

98/2021 

कलम  

379 

भादवी. 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh  
 

 

 

 

* 

ट्रेन नं. 
02105 

विदभभएक्स  
चे कोच नं. 
D/2 सीटी 

नं.88 िरून 
ऱेल्िे स्टेशन 
बडनेरा येथे 

07/08/2021  
चे   06.00 

िा. 
 

07/08/2021  
चे   06.59 

िा. 
 

हर्भल शरद 
भंगाळे िय 43 , 

धंदा . उद्योग, 
राह.C-602, हरी 

ओम पजुा 
कोसो,गरीबाचा 
िाडा, महात्मा 

फुले रोड, 
डोंबीिली  -
421202,  

मो.क्र. 
9819451892 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 15]000 :  

एक िीिो कं.चा 
1802 मोबाईल रोझ 

गोल्ड रंगाचा मोबाईल 
त्यात वजओ वसम क्र. 

9819773573 
कक.15000/- रू 

वनरंक िरील घटना तारखेस िेळी ि विकाणी यातील 
वफयादी हर्भल शरद भंगाळे िय 43 , धंदा . उद्योग, 
राह.C-602, हरी ओम पजुा कोसो,गरीबाचा िाडा, 
महात्मा फुले रोड, हे ट्रेन नं. 02105 विदभभएक्स  चे 
कोच नं. D/2 सीटी नं.88 िरून  कल्याण ते 
नागपरु असा   प्रिास करीत असताना त्यांचे   
प्रिासा दरम्यान फीयादीस झोप लागली असता 
रे.स्टे.बडनेरा येथे  त्यांची झोप उघडली असता 
त्यांचा  एक िीिो कं.चा 1802 मोबाईल रोझ गोल्ड 
रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे 
झोपेचा फायदा घेिनु चाजींग ला लािलेला चोरुन 
नेला बाबत दील्या तक्रार िरुन मा. प्रभारी 
अवधकारी साहेब यांचे आदेशान्िये  कलम 379 
भा.द.वि प्रमाणे गनू्हा दाखल  आहे. 

ASI/ 
395 
गािंडे 



 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

 

03 अकोला 
vi  क्र.  
105/21 
कलम  

379 IPC 
प्रमाने  

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh  
 

रे स्टे 
अकोला चे 

PF  नं. 
1िर 

खचुीिर 
बसल्यािर

झोप 
लागली 
असता. 

 

04/08/2021 
चे 21.00 िा 

दरम्यान 
 

07/08/2021
चे 16.30 िा. 

आप्पाराि 
ज्ञानोबा दराडे 

िय 48 िर्भ धंदा-
मजरूी  रा.  
औरंगपरू 
ता.परळी 

िैजनाथ वज. वबड   
मो.नं 

8605815757 

 
अज्ञात 

,dq.k 21]999 :  

एक  काळ्या  रंगाचा 
VIVO कं. चा मा ाँ नं. 
Y51 मोबाईल त्याचा 

IMEI NO. 
860567055139551  
त्यात वसम काडभ JIO 
No. 9340849983  
कक. 21,999/-रु, 

असा एकुण  
21,999/- रू  eky 

 
वनरंक 

यातील वफयादी नामे आप्पाराि ज्ञानोबा दराडे िय 
48 िर्भ धंदा-मजरूी  रा.  औरंगपरू ता.परळी  रे स्टे 
अकोला चे PF  नं. 1िर ट्रेन नं. 02850 पणेु हटीया 
एक्स ने रे.स्टे. अकोला ते रे.स्टे वबलासपरू येथे ट्रेन 
ने जायचे असल्याने त्यांच्या गाङीला बराच िेळ 
असल्याने  PF नं. 1िर खचुीिर बसल्यािर झोप 
लागली असता त्यांच्या िवरल वखशामध्ये िेिलेला  
एक  काळ्या  रंगाचा VIVO कं. चा मा ाँ नं. Y51 
मोबाईल त्यांची नजर चकुिनु   झोपेचा फायदा 
घेऊन मदु्दाम ि लबाडीने चोरून नेला अशी 
वफयादीनी वदली वफयाद िरून  कलम  379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल आहे. 

पोहिा/
647 
पिान 

vdz exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  

ns.kkjk uko 

e`rdkps uko o 

iRrk 

gdhdr  riklh 

vaeynk 

01 xksafn;k  

exZ dz- 

11@2021 

dye 174 

tkQkS 

jsYos LVs’ku 

nsoyxko 

fdeh ua 

1068@ 

15&16 oj 

06@08@21 

ps 22-30 ok 

iqohZ 

07@08@2021 

ps 06-35 ok 

vkWu Duty 

DYSS jsLVs 
nsoyxko 

vuskG[kh e;r 

iq:"k o; vankts 35 

o"kZ 

;krhy e`rd gk ueqn fBdk.kh dks.kR;krjh 

/kkoR;k jsYos [kkyh ;soqu dVqu ej.k Ikkoyk  

lQkS@ 

567 

HktHkqts 

02 अकोला 
मगग क्र. 

13/2021 

कलम-174 

CRPC 

 

स्टेशन 

मरु्तीजापरु 

बाथरूम मध्ये 

रेल्वे मतु्री घरार्त 

 

07/08/2021 
च े10.30  

वा. 

07/08/2021 चे 

18.09 वा. 

 

ON DUTY  

मा.MO सो.उप 

जजल्हा रूग्नालय 

मरु्तीजापरू  जज. 

अकोला 

  कैलास जकशन 

चव्हाण 

 वय 55 वषग रा. 

गौलखेडी, र्ता. 

मरु्तीजापरू  जज. अकोला 

जद.07/08/2021  रोजी  ON DUTY  मा. MO 

सो.उप जजल्हा रूग्नालय मरु्तीजापरू  जज. अकोला  

याांनी नमदु मयर्त इसम नामे  कैलास जकशन चव्हाण 

वय 55 वषग रा. गौलखेडी, र्ता. मरु्तीजापरू  जज. अकोला 

अशा लेखी मेमो वरुन  मा. PSO सो याांचे आदशेान्वये 

मगग दाखल करण्यार्त आला असनु सदर मगग वर 

कायगवाही कामी ASI/496 मोयजे व पे्रर्त पहारा ड्यजुट 

कामी NK/76 याांना रवाना करण्यार्त आले र्तसेच  मगग 

खबरी मा. SDM सो मरु्तीजापरू  याांना पाठजवण्याची 

र्तजजवज ठेवली आह.े 

 

ASI 

496 

मोयजे. 



 

 

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

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ 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 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 cMusjk vi dz- 65@2021 dye 379] 

Hkknfo 

05@08@2021   

00-37 ok- 

filhvkj fn- 09-08-2021  

 

1½lksuq fot; xxZ o; 25 o"kZ /kank& etqjh]   jkg& ?kj ua- 8@69] f=yksdiqjh ] 

fnYyh 

2½iou dqekj jkegsrlhax oekZ  o; 50 o"kZ   H.W.458 , lqHkk"k ikj[k 1] 

[kksaMk dkWy.kh] ft- xkft;kckn jkT;&mRrj izns'k 

  

 



 
                                                     & xks"kokjk & 

 

 

                                                       yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

03 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih 02 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q 01 csokjl iq:"k ] 01 okjl iq:"k 

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1  iksyhl vf/k{kd 
Jh- ,e- jktdqekj  

 

gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd Jherh oS’kkyh f’kans iq.ks ;sFks izkFkfed pkSd’kh dkeh eqDdke 

 
3 

Mhok;,lih ¼ gkse ½ 

mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj   

injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu 

  

 

gtj 

 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 


