
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  10-12-2021  

 

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 vdksyk 

xq-j-u- 

211@2021 

dye  

392  

Hkk-n-oh  

xqUgkizdkj 

eksckbZy  
हिसकावनु 
घेऊन पळुण 

गेला  

ट्रेन 
नं.17641 

काचीकुडा -
नरखेड एक्स 
चे कोच नं. 
D/4 बर्थ नं. 
10 वरून  

रे.स्टे. 
मरु्तिजापरु 

09/12/2021 
चे  19.05 वा. 

दरम्यान 

10/12/2021 
चे 19.22 

हसद्धी घनश्याम 
जोपट, वय – 20 
वर्थ, धंदा -हिक्षण 

BAMS , 
रा.मावाडी परुा 
वलगाव िा.हज. 

अमराविी, 
मो.नं. 

7410722104 

vKkr 

 
,dq.k 13]999  

एक नेबलुर रेड रंगाचा 
REDMI NOTE-7 
PRO कं.चा मोबाईल 

IMEI NO. 
861934047323918, 
861934047323926 

त्याि हसम  
AIRTEL NO 
.9730966753,  

JIO NO 
.9307065230 

 कक. 13999/- रू चा 
मोबाईल 

हनरंक  नमदु िा.वेळी व हिकाणी यािील हियादी ह्या हद. 
09/12/21 रोजी  ट्रेन नं.17641 काचीकुडा -
नरखेड एक्स चे कोच नं. D/4 बर्थ नं. 10 वरून 
अकोला िे वलगाव असा प्रवास करीि असिांना 
रे.स्टे.अकोला येर्नु 18.25 वा गाडी हनघाली व 
रे.स्टे.मरु्तिजापरु येरे् 19.05 वा 
आली.रे.स्टे.मरु्तिजापरु येर्नु 19.10 वा ट्रने 
िळुिळु सटुि असिांनाच माझ्या िािािील  
मोबाईल कोणीिरी अज्ञाि इसमाने हखडकीिनु 
िाि घालनु हिसकावनु पळुण घेऊन गेला.मी 
त्याचा चेिरा अंधार असल्यामळेु बरोबर पािु 
िकली नािी. त्यांने माझा मोबाईल अंधाराचा 
िायदा घेऊन ट्रेनच्या हदिेने िािािनु हिसकावनु 
घेऊन पळुण गेला.मी स्विा रे.पो.स्टे.बडणेरा येरे् 
जाऊन लेखी िक्रार हदली वरून कलम  392 
भादहव प्रमाणे  गुन्िा दाखल करण्याि आला.   
fVi & रे.पो.स्टे.बडणेरा येहर्ल अप कं्र.199/21 
कलम 392 IPC अन््ये गुन्ह्याचे कागदपत्र ई-मेल 
्िाट्सअप द्वारे गुन्ह्याचे कागदपत्र प्राप्ि झाल्याने 
कागदपत्रा वरून सदरचा गुन्िा िान्वये दाखल  

PSI     
वानखडे 

02 vdksyk 

xq-j-u- 

212@2021 

dye  

379  

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh  

 

ट्रेन नं 02112 
अप 

अमरावती 
एक्स.चे कोच 
नं. D/3 मध्ये 
रे स्टे अकोला 
येथनु गाडीत 

चढत 
असतांना                                                       

.14/11/2021 
20.45वा. 
दरम्यान      

10/12/2021
22.01 वाजता  

 

पे्रमदास उत्तम राठोड, 
वय 38 वरे्ष, 
व्यवसाय- नोकरी, 
राह. म.ु पो. 
राजनखेड, ता.- 
बार्शिटाकळी, जज. 
अकोला, सध्या 
राहणार - रुम. 06, 
िांताबाई चाळ नं. 
01, जवजयनगर, 
कल्याण (प),जज 
ठाणे, मो. नं. 87672 
07649, 
8369411209   

अज्ञात ,dq.k 7]200 : 

एक Redmi कंपनीचा मा ाँडेल 
नं. 9 A, जनळया रंगाचा 

मोबाईल फोन, त्याचा IMEI 
NO.860563054384157,86

0563054384165 त्यात 
जजओ जसमकाडड 

नं.1)8369411219 
2)आयजडया जसमकाडड नं. 

8419947124 कक 7200/-
रु,.असा एकूण-7200/- रू,चा 

मोबाईल 

जनरंक  यातील जफयादी हे  ट्रेन नं 02112 अप अमरावती 
एक्स.चे कोच नं. D/3 मध्ये रे स्टे अकोला येथनु 
गाडीत चढत असतांना जफयादी यांचे प ाँन्ट च्या ऊजव्या 
खीिातील एक Redmi कंपनीचा मोबाईल मा ाँडेल नं. 
9 A,जनळया रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  मदु्दाम लबाडीने  चोरुन नेला असे जफयादी 
यांचे लक्षात आले वरून सबब अपराध कलम 379 
भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
पोलीस अजधक्षक कायालय लोहमागड नागपरु येजथल 
टपाला द्वारे प्राप्त गनु्याचे कागदपत्र 
जा.कं्र.6807/2021 जद.31/12/2021 अन्वये  आज 
रोजी इकडील आ.कं्र.1019/2021 जद. 
10/12/2021अन्वये  गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने 
गनु्हा दाखल  
 

HC/   
 1024    

  अवचार 



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

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy iksyhl dLVMh e/;s vlysY;k vkjksih ckcr  

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 -nk- rk- 

osG 

fQ;kZnh@[kcj  

ns.kkjk uko 

e`rdkps 

uko o 

iRrk 

gdhdr o#u riklh 

vaeyn

kj 

01 अकोला मगथ नं. 
25/2021 

कलम 
 174  

CRPC 
प्रमाणे  

टे्रन नं.02279 
आझाद किद एक्स 
चे कोच नं.S/3 
बर्थ नं.27,29 
वरून रे.स्टे.अकोला  
 

23/07/2021
चे 06.00 वा 
दरम्यान     

10/12/2021
चे 16.16 वा 
दरम्यान     

िेख रब्बानी वल्द 
िहबबलु 

रिमान,वय-45 
वरे्,रा.दनु्द ु

सहरि पो.स्ट.दनु्द ु
हज.मपरुगंज 
रा.ओहडसा 

मो.नं.8080632
816 

मोिम्म्द 
मसु्िाक वल्द 
िेख रब्बानी 

,वय-17 
वरे्, रा.दनु्द ु

सहरि 
पो.स्ट.दनु्द ु
हज.मपरुगंज 
रा.ओहडसा 
मो.नं.8080
632816 

 

वहरल िा.वेळी व हिकाणी यािील मयि इसम िे  टे्रन नं .02279 आझाद किद एक्स चे 
कोच नं.S/3 बर्थ नं.27,29 वरून रे.स्टे.पणेु िे टाटा नगर असा प्रवास करीि असिांना 
त्यांची प्रवासादरम्यान रे.स्टे.अकोला येर्नु गाडी चाल ु झाल्यानंिर अचानक प्रकृिी 
खराब झाल्याने त्यांना अहि हिव्र हृदयाचा झटका येऊन िे मरण पावले त्यांच्या सोबि 
त्यांचे नािेवाईक असल्याने त्यांनी परस्पर राित्या गावी  घेऊन जाि असिानंा रेल्वे 
स्टे.टाटानगर हज.आर.पी यांना संपकथ  साधनु सदर मिृकाची िहककि सांगुन  रेल्वे 
स्टेिन  प्रबंधक यांनी लेखी मेमो हदला वरून सदर मिृकावर घटनास्र्ळ व इन्क्वेस्ट 
पंचनामा करून  सदर पे्रि PM कामी हज.सा.रू.टाटानगर येरे् पािहवण्याि आले 
.सदर पे्रिावर PM करून पे्रि नािेवाईक यांच्या िाब्याि देऊन .हज.आर.पी.टाटा नगर 
यांनी सदर मगथ  २१/२१ हद.२४/०७/२१ रोजी  कलम १७४ हस.आर.पी.सी प्रमाणे 
दाखल करून सदरचे घटनास्र्ळ िे रे.पो.स्टे.अकोला चे येि असल्याने पढुील कायथवािी 
कामी  मगथ  दाखल करून मगथ खबरी SDM ऑिीस अकोला येरे् पािहवि आिो. 
 पोलीस अहधक्षक कायालय ,लोिमागथ नागपरु येहर्ल जा.कं्र.6884/21 हद. 7हडसें 
2021 अन्वये रे.पो.स्टे.अकोला येहर्ल आ.कं्र. 1021/21 हद.10/12/21 अन्वये 
कागदपत्र टपालाद्वारे प्राप्ि झाल्याने मा. PSO सो यांनी कागदपत्राचे अवलोकन केले 
असनु मगथ दाखल केला िो खालील प्रमाणे 

HC/6
18 
बाबर   

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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 रेपोस्टे नागपरूरेपोस्टे नागपरू   अप क्रमांक अप क्रमांक 112255//22002211  कलम कलम 337799,,  3344  भादवीभादवी vVd rk-osG :- 10@12@12 ps 20@00 

ok- 

 

  मोमो..  हारून िेख वल्द मोहारून िेख वल्द मो..  अजजज अजजज   oo;;  3300  oo""kk ZZ  jjkk--  jjttkkuuxxjj  ccMMuussjjkk    ..      

02 jsiksLVs cMusjk 

 

vi dz 146@2021  dye 307 Hkk-n-oh vVd rk-osG :- 10@12@12 ps 19@56   lksgsy Ls;n lkthn Ls;n o; 22 o”Kz jk-vdksV Qkby vdksyk 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 



 


