
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  16-02-2022   

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 

vaeynkj 

01 vdksyk 

CR NO 
42/2022   
कलमकलम  337799  

भादवीभादवी 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh  

ट्रेन नं 12833 
अहमदाबाद 

हावडा एक्सचे 
कोच नं D 1 
वरुन रे स्टे 

अकोला येथे 
गाडी उभी 
असतांना 

 

11/02/22 
13.50  वा. 

दरम्यान 

16/02/22 
13.08 

   पंकज प्रमोदराव 
ढोक  वय  47वर्ष,  

धंदा- पे्रझेनटेटीव एम 
.आर .  रा. पला ाँट नं 

142  D श्रीराम  
नगर ढोबी 

नगर सोसायटी बेला 
नागपरु  मो.नं  

8055328775 , 
7385670848 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 24]999 : 
एक   एक साँमसंग ग्लेक्सी 
A/58 कंपनीचा मोबाईल 

फोन मा ाँडल नं. 
SMA507FZLW   
जांभळया रंगाचा 

तयांत जजओ कं. चा जसम 
कार्ष  नं. 8055997844 

तयाचा IMEI NO. 
351595111069310 कक. 
24,999/- रु असा एकुन 

24,999/- रु चा 
माल 

 

निरंक 
 

वजरल ता वेळी ठीकानी यातील जफयाजद 
etdqj gs  आकोला रेल्वे स्टेशन वरुन नागपरु 
येणे कजरता ueqn ट्रेन चे कोच  मध्ये 
चढतयावेळी  जफयाजद यांच्या  शटषच्या  
पा ाँकेट मध्ये ठेवलेला ueqn o.kZukpk मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयांनी  गदीच्या फायदा 
घेऊन  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला वरुन 
कलम 379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल आहेत.  
lnj xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs- ukxiwj tk 

dz- 651@22 fn- 12-02-2022 o 

bdMhy iks-LVs- vk dz- 167@2022 fn- 

15-02-2022 jksth izkIr >kY;kus uacjh 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

HC/ 
93 

खतीब    

02 vdksyk 

CR NO 
43/2022   

कलमकलम  337799,,  
3344  भादवीभादवी 
xqUgkizdkj  

मनी पसष 
pksjh  

अकोला रेल्वे 
स्टेशन  PF 
NO. 5  वर 

उभी असलेले 
अकोला पणुा 

प ाँसेंजर  
चेजनरल बोगी 

वर 

 16/02/22  
14.00  वा. 

दरम्यान 
 

16/02/22 
18.55 वा. 

मौ. हाशम शेख 
अब्दलुा शेख  वय  

65वर्ष,  धंदा- 
सेवाजनवतृ सपोजन  
रा. वाजशममो.नं 
9923796650 

 

1)  फैजल खान उफष  
बजहरा रजहम खान वय 25 
वर्ष,रा. परुपीर्ीत का ाँलनी 

आकोट फैल अकोला 
२) बाब ुशहा शौकत शहा 
वय 30 वर्ष रा. परुपीर्ीत 

का ाँलनी जसटी बेकरी 
जवळ आकोट फैल 

अकोला, 
३) सलीम खान अकबर 

खान वय 25वर्ष ,रा. 
परुपीर्ीत का ाँलनी 

आकोट फैल अकोला 
vVd rk osG 

जद.16/02/2022 
21.50 वा. 

 

,dq.k 1]900 : 
एक  मनी पसष तयात रोख 
रुपये 1900/- रु ATM 

कार्ष  ,आय कार्ष  , पासपोटष 
फोटो व दस्तएवज असा 

एकुन 1900/- रु चा माल 
 

एक  मनी 
पसष तयात 
रोख रुपये 
1900/- 
रु ATM 

कार्ष  
,आय 
कार्ष  , 
पासपोटष 
फोटो व 

दस्तएवज 
असा 
एकुन 

1900/- 
रु चा 
माल 

 

अशा प्रकारे आहे की नमदु घटना ता वेळी 
ठीकानी यातील जफयाजद मजकुर हे आपले 
कुटंुजबयांना वाजशम जाणे कजरता नमदु गार्ीचे 
जनरल कोच मध्ये बसजवत असतांना  गदीच्या 
फायदा घेऊन यातील जदले वणषनाचे संशईताने 
जफयाजद यांचे  प ाँन्ट च्या मागील जखशातील 
पा ाँकीट आतील रोख रुपये ATM कार्ष  ,आय 
कार्ष   पासपोटष फोटो व दस्तएवज असा एकुन 
1900/- रु चे पा ाँकीट  मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेला वरुन कलम 379 ,34 IPC प्रमाणे  गनु्हा 
दाखल आहे. 

HC/971 
वर्तकर 



 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 16-02-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 16-02-2022  

 

03 vdksyk 

CR NO 
44/2022   

कलमकलम  337799,,  
भादवीभादवी 

xqUgkizdkj  

मोबाईल 
pksjh  

ट्रेन नं 12720 
हैद्राबाद जयपरु 
एक्सचे कोच नं 
D /8, बथष नं.57 

वरुन रेस्टे 
अकोला येणे चे 

20 जम.पवुी. 

27/01/22    
05.20 वा. 
दरम्यान 

 

16/02/22    
21.38 वा. 
दरम्यान 

 

रामरतन जाट S/O 
देवाराम जाटवय 46 
वर्ष, धंदा प्रायव्हेट 
जा ाँब, रा. सरुसरुा, 
तह. जकशनगंज, 

पो.स्टे. रुपनगंज ,जज. 
अजमेर मो.नं. 
8003168591 

अज्ञात 
 

,dq.k 12]000 : 
एक अाँनड्ा ाँईंड स ाँमसंग 

कंपनीचा मोबाईल काळया 
रंगाचा तयांत एअरटेल कं. 

चा जसम कार्ष  नं. 
9426948591तयाचा 
IMEI NO. माहीत 

नाही.कक. 12,000/- रु 
असा एकुन 12000/- रु. 

चा माल. 
 

जनरंक 
 

हकीकत - नमदु ता. वेऴी व जठकाणी यातील 
जफयादी  etdqj gs नमदु ट्रेन, कोच, बथष वरुन 
रेस्टे जसकंदराबाद ते अजमेर असा प्रवास 
करीत असता प्रवासादरम्यान तयांचा 
चाजींगला लावलेला एक अनेड्ा ाँईंड साँमसंग 
कंपनीचा मोबाईल जफयादी यांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु रेल्वे स्टेशन अकोला येणे चे 20 
जम.पवुी. चोरुन नेला वरुन जफयादी यांच्या जद. 
27/01/2022 चे 05.20 वा. दरम्यान लक्षात 
आले अशी प्रापत जफयाद वरुन कलम 379 
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
यावेळी रेल्वे  पोलीस  स्टेशन नागपरू  येथील 
जावक क्र. 146/2022  जद.14/02/2022  
अन्वये गनु्याचे कागदपञ आज रोजी 
इकडील आवक क्र. 165/2022 
जद.15/02/22अन्वये टपालाव्दारे प्रापत 
झाल्याने गनु्हा दाखल केला    
 

HC 971 
वडतकर 

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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj ग ुर नं  97/22 कलम 379 IPC   16@02@2022 ps 13@03 ok- 1) जावीर अहमद बुंद ुखौ  वय 40 वर्ष रा ग्राम कालाल परु पीस नोगावा  सादालत जज अमरोहा  
(उ.प्र ) 
2)मो.तयैब मो.हाजसम वय 57वर्ष रा H No B 468  स्ट्रीट नं 5/12चमपाकष  इंद्र जवहार  गोकुलपरुी 
उत्तर पवुष जदल्ली 

02 vdksyk .43/2022 क.379,34भादवी 16/02/2022 चे  21.50 वा. दरम्यान 
 

1)  फैजल खान उफष  बजहरा रजहम खान वय 25 वर्ष,रा. परुपीर्ीत का ाँलनी आकोट फैल अकोला   
२) बाब ुशहा शौकत शहा वय 30 वर्ष रा. परुपीर्ीत का ाँलनी जसटी बेकरी जवळ आकोट फैल 
अकोला, 
३) सलीम खान अकबर खान वय 25वर्ष ,रा. परुपीर्ीत का ाँलनी आकोट फैल अकोला 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 16-02-2022 

 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 16-02-2022  

                                                                                       

  

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 riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k exZ dz 

07@22 

dye 174 

tkQkS 

xkMh ua 17007 

njHkaxk ,Dlus 

izokl djhr 

vlrkuk   izd`rhZ 

[kjkc >kY;kus ft 

lk 

:X.kky;”xksafn;k 

;sFks vkS"k/kksipkjk 

njE;ku 

16@2@22 

16-45 ok 

iwohZ 

16@2@22 

19-37 ok 

vkWu M;qVh ,e- vks 

lks  ¼ds-Vh-,l-½ 

lkekU; :X.kky; ft- 

xksafn;k rQsZ iksuk @92 

panz’ks[kj eMkoh use 

'kgj iksLVs xksafn;k 

jktdqekj jkds’k 

dkSy o; 18 o"kZ 

jkg dklk rk ft  

vuqiuxj e-iz 

;krhy e;r ble gk ueqn xkMhus iozkl 

djhr vlrkuk R;akph izdqrhZ [kjkc >kY;kus 

jsLVs xksafn;k ;sFks mrjoqu R;kl vkS"k/kksipkjk 

djhrk ft lk : xksafn;k ;sFks Hkjrh dsys 

vlrk mipkjk njE;ku rks e;r >kyk 

vkgs- o#u ueqn dzekapk exZ nk[ky >kyk 

vkgs- 

iskgok@ 

197  

’ks"kjko 

uUukojs 

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 



 


