
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 17-7-2022  

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 नागपरु 
508/22 
कलम 

379 IPC 
xqUgk 

Ádkj 

eksckbZy 

pksjh  
 

 

xkMh u- 

12106 

fonHkZ 

,Dlps 

tujy dksp 

e/;s p<rs 

osGh  
ih-,Q u-

08 oj js-

LVs ukxiwj  

1177//0077//2222  
????  

1177..0000????..  
??????? ??????? 

 

1177//0077002222  
?? ?? 

1188::3355  ????..  
 

gfj’k jkepanz 

gksys o; 42 o"kZ 

/kank lh-vkj-ih-

,Q uksdjh jk-eq- 

iks-ygkuvkfoZ rk- 

vk"Vh ft o/kkZ 

eks-u- 

9011547093 

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

एकुण 10,500/- रू 

  ,d fjvy eh da 

eksckbZy ekW-u-lh-25 

Cyq jaxkkP;k R;kr 

ft;ks da fle u- 

9284208095  

ch,l,uy fle u- 

9423428286 

vk;,ebZvk; u-ekghr 

ukgh 

 fd-10]500 : pk 

eky 

     ??????????  ojhy rk-osGh o fBdkuh ;krhy fQ;kZnh gs fn- 

17@07@2022 jksth vkiY;k iRuh o eqyklg 

'ksxko ;sFks tk.;kdfjrk js-LVs ukxiwj ih-,Q u-

08 oj xkMh u- 12106 fonHkZ ,Dlps tujy 

dksp e/;s p<rs osGh fn- 17@07@2022 ps 

17-00 ok R;akP;k ,d fjvy eh da eksckbZy 

ekW-u-lh-25 Cyq jaxkkP;k R;kr ft;ks da fle u- 

9284208095 ch-,l,uy fle u- 

9423428286 vk;,ebZvk; u-ekghr ukgh 

fd-10]500 : pk eksckbZy R;kaP;k iWUVP;k 

leksfjy f[k’;krqu dksf.krjh vKkr pksjV;kus 

izoklh yksdkaP;k xfnZP;k Qk;nk ?ksoqu pks:u usys 

ckcr pksjhps ys[kh fQ;kZn fnyso:u vi-dye 

379 Hkk-n-oh izek.ks xqUgk nk[ky..    

wwnnkk//  
882266   
dskYgsa 

02 वधा 
249/22 
कलम 

379 IPC 
xqUgk 

Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 
 
 

रे.स्टे. 
हहगणघाट 

बहुकग रेल्वे 
कॉउटर. 

17/07/22 
चे 02.30 

वा. दरम्यान 
 

17/07/202
2 चे 16.25  

वा. 

प्रमोद ततरथदास 
वाघवाणी वय 50 
वषष धंदा गारमेन्टस 

तनवासी हसधी 
कॉलनी गरुूनानक 

वार्ष हहगणघाट 
तज.वधा  
मो.नं. 

7020587421 
 

Izfo.k  

ckckjko 

<kys] o; 

27Ok"kZ jk- 

lar dchj 

okMZ 

fgx.k?kkV- 

v-rk-osG 

fnukad 

17@07@2

2 

ps 

18%16 ok 

 
 
 

एकुण 1 9,400/- रू 

i)एक MIकपंनीचा 
अँन्र्राईर् फोन तसम 

नं.7020587421तक.12,
000/-रू.ii)एक तजओ 
कंपनीचा साधा फोन 

तसम 
नं.8788087791तक.24
00/-रू.iii)आधारकार्ष 

ची झेरॉक्स,iv)रोख 
5000/-रू.असा एकुण 

तक.19,400/-रू.चा माल 
 

,d MI 

daiuhpk 

eksckbZy 

ekWMsy dz 

MD12  

IMEI NO 

86640903

7954787/

95 

fda 

12]000@

: rlsp 

jks[k 

4000@: 

¼500X8½ 

vlk 

,dq.k 

16]000@

: pk 

eky 

अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता. वेऴी व तिकाणी यातील 
तफयादी मजकुर हे तद. 16/07/2022रोजी रे.स्टे.हहगणघाट 
वरून रे.स्टे.भोपाल जाण्याकरीता रेल्वे बहुकग मध्ये आले व 
गार्ी उशीरा असल्याने ते झोपी गेले अंदाजे 02.30वा तयांची 
झोप उघर्ली असता तयांचा वरील प्रमाणेचा i) एक MI 
कपंनीचा अँन्र्राईर् फोन तसम 
नं.7020587421तक.12,000/-रू. ii) एक तजओ कंपनीचा 
साधा फोन तसम नं. 8788087791तक.2400/-रू. iii) 
आधारकार्ष ची झेरॉक्स ,iv) रोख 5000/-रू.असा एकुण 
तक.19,400/-रू.चा माल चोरून नेल्याचे लक्षात आले. 
fQ;kZnh ;kaps ys[kh rdzkjh o:u ueqn dzekadkus xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vlqu xqUgk nk[ky >kY;k 

uarj LFkk-xq-'kk yksg ukxiqj ;sFkhy iksgok@469egsanz 

ekudj ;kauh LVkQlg ;krhy ueqn vVd vkjksih 

rkl lnj xqUgÓkkrhy feGq.k vkysY;k ekyklg iks-LVs 

yk fjiksVZlg gktj dsY;kus ueqn vVd vkjksihrkl 

lnj xqUgÓkkr vVd dj.;kr vkyh 

पो.हवा. 

64 

घ्यारे 



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 

03 अकोला 
227/22
कलम 
379  
IPC  

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

  ट्रेन 
नं.12101 
ग्यानेश्वरी 
एक्स कोच 
S/3 बथष नं. 
12 वरून रे 
स्टे अकोला 
येथे गार्ी 
थांबली 
असता 

 

13/07/20
22 चे 
05.00 वा. 
दरम्यान 

 

17/07/20
22 चे  

10.35 वा. 
 

  िाकुर सरुजहसग 
S/O िाकुर 
भैरवहसग वय 22 
वषष राह. पंढरा 
यतुनयन बक के तपछे 
तरवा म. प्र. मो नं. 
7440211490 

अज्ञात 
 

एकुण 1 2,000/- रू 

 एक ओपो कं. मोबाईल 
तयाचा  IMEI NO  माहीत 
नाही तयात तसम तजओ नं. 

8305987681 तकमत 
12000/- रु चा मोबाईल 

 

   तनरंक अशा प्रकारे आहे की , यातील तफयादी हे तद.13/07/22  
रोजी  ट्रेन नं.12101 ग्यानेश्वरी एक्स कोच S/3 बथष नं. 12 
वरून  कल्याण ते हावर्ा असा आपल्या परीवारासह प्रवास 
करीत असताना रे स्टे अकोला येथे तफयादी  मोबाईल 
चार्जजगला लावनु बाथरूमला गेले असता रे स्टे अकोला 
येथे गार्ी थांबली असताना तफयादी यांना तयांचा चातजिंगला 
लावलेला   एक ओपो कं. मोबाईल तदसला नाही. तयांचे 
गैरहजेरीचा फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
मदु्दाम लबार्ीने तयांचा मोबाईल चोरून नेला. वरुन कलम 
379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला.  
या वेळी रे.पो.स्टे नागपरु येथील 
जा.क्र.3486/22तद.14/07/2022 अन्वये  ईकतर्ल 
पो.स्टे.चा आवक क्र 1052/22 तद.16/07/2022 अन्वये 
गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या वरून GD HC/752पाटील 
यांनी दाखल करणे कामी  तदलेवरून मा. PSO  सो यांच्या 
आदेशाने गनु्हा दाखल केला  तो खालील प्रमाणे   
 

HC/ 
630 
रायक
वार 

04 अकोला 
228/22
कलम 
379  
IPC  

xqUgk Ádkj 

ilZ 

pksjh 

 

ट्रेन 
नं.12720हैद्रा
बाद -जयपरू 
एक्सकोच 

B/7 बथष नं. 
45 वरूनरे स्टे 
अकोला येथे 

 

30/06/22 
चे 07.45 

वा. दरम्यान 
 

.17/07/22 
चे  16.50  

वा. 
 

गोहवद भाई पटेल 
S/Oअबजी भाई 
पटेल,वय 57 वषष 
राह. वार्ष नं. 9 
दानाबाबा कृषी 

उपजमन्र्ीचे समोर, 
तखरतकया,पो.स्टे. 

तछपाबर्, तज. हरदा, 
मध्य प्रदेश मो 

नं.9893602567 
 

अज्ञात 
 

एकुण 20,000/- रू 

एक ब्राऊन रंगाचे पाकेँट 
पसष तयामध्ये रोख 

20,000/- रू. ड्रायव्हींग 
लायसन्स, आधारकार्ष, 
इतयादी कागदपत्र असा 
एकून 20,000/-रू. चा 

माल 

    तनरंक अशा प्रकारे आहे की , यातील तफयादी   गोहवद भाई पटेल 
S/O अबजी भाई पटेल ,वय 57 वषष राह. वार्ष नं. 9 
दानाबाबा कृषी उपज मन्र्ीचे समोर , तखरतकया, पो.स्टे. 
तछपाबर्, तज. हरदा , मध्य प्रदेश मो नं. 9893602567  हे 
तद.29/06/22  रोजी रात्री 21.50 वा. ट्रेन नं.12720हैद्राबाद 
-जयपरू एक्स कोच B/7 बथष नं. 45 वरून  तसकंदराबाद ते 
खंर्वा असा प्रवास करीत असताना रे स्टे अकोला येथे तद. 
30.06.2022रोजी 07.45वा.तफयादी यांच्या पनँ्टच्या 
मागील तखशात िेवलेले  एक ब्राऊन रंगाचे पाकेँट पसष 
तयामध्ये रोख 20 ,000/- रू. ड्रायव्हींग लायसन्स , 
आधारकार्ष, इतयादी कागदपत्र असा एकून 20 ,000/-रू. 
चा माल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम लबार्ीने  
चोरून नेले वरुन मा.प्रभारी अधीकारी सो यांच्या आदेशाने  
कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला 
असनु सदर गनु्याचा तपास HC/76 खान यांना देण्यात 
आला आहे. या वेळी रे.पो.स्टे नागपरु येथील 
जा.क्र.4228/22तद.14/07/2022 अन्वये  ईकतर्ल 
पो.स्टे.चा आवक क्र 1053/22 तद.16/07/2022 अन्वये 
गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या वरून GD HC/752पाटील 
यांनी दाखल करणे कामी  तदलेवरून मा. PSO मरॅ्म सो 
यांच्या आदेशाने गनु्हा दाखल केला  तो खालील प्रमाणे   
 
 

HC/ 
76 
खान 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 17-07-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 17-07-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 17-07-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 17-07-2022 

 

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 वधा   249/22 कलम 379 IPC 

 

fn- 17@07@22 ps 

18%16 ok 

 

Izfo.k  ckckjko <kys] o; 27Ok"kZ jk- lar dchj okMZ fgx.k?kkV-  

 
 
 

02 xksafn;k  66/2022 
कलम 170, 468, 471  IPC 

 

12/07/22 ps  22.17 
PCR-  18/07/22 ikosrks 

 

1)  lqyseku lfye 'kas[k o; 24 o"kZ] jk- ikoj gkoql toG lq;kZVkyk xksafn;k 

 
68/22 कलम 8 ¼C½ 20 ¼ B½ II 

¼C½ 29 NDPS  ACT 
14/07/22 ps  14.04 

PCR-  18/07/22 ikosrks 
 
 

1)  izgykn oYn txfn’k jktiqr o; 20 o"kZ jk vjuksVk ldm [kijk rgfly ckgk] ft vkxjk 

2)  lR;foj oYn ’kkgqdj jktiqr o; 24 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼e-iz½  

3)  ,ojuflg oYn fdYyksj jktiqr o; 35 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼e-iz½ 

03 ukxiqwj xq-j-u- 496/22  कलम  20 
(B)ii(c), 29 NDPS ACT 

14/07/22 ps  01.57 
PCR-  18/07/22 ikosrks 

1)  तवजय पंतर्त  S/o तशवशंकर पंतर्त , वय  24 वषष, रा. C/o अन्नाभाऊ सािे  ई- वार्ष वसद लोणावला, पणेु, महाराष्ट्ट्र. 

 

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 अकोला मगष 
नं.17/22 

कलम  
174 

CRPC 

रे.स्टे. अकोला 
बकुींग ऑफीस 

मध्ये 
 

17/07/22 चे 
18.47 
वा.पवुी 

 

.17/07/22 चे 
19.16 वा. 

ऑन  Duty 
DYSS CR 

रे.स्टे.अकोला 

अनोळखी ईसम 
वय अं 55ते 60 

वषष, 
 

आँन र्यटुी DYSS CR रे.स्टे.अकोला यांचे लेखी मेमो प्राप्त झाले तक श्री गणेश 
सोनवने Pay &use Caretaker ने 17.40 बजे बताया की , अज्ञात व्यक्ती मतृ पर्ा 
है अशा प्राप्त झाल्या मेमो वरून घटनास्थळाची शाहनीशा करणे कामी HC/647 
पिान व PC/1124 यांना पाितवले असता नमदु अनोळखी ईसम वय अं. 55ते 60 
वषष हा  मरण पावला आहे.तयांनी नमदु  मगष चा पंचनामा कारवाई करून कागदपत्र 
सादर केल्याने मगष नं.17/22 कलम  174 CRPC प्रमाने दाखल करुन  मगष  खबरी 
मा. SDM अकोला येथे पाितवण्यात आली आहे.तसेच मगषचे पढुील तपास व योग्य 
कारवाई HC/647 पिान हे करीत आहेत. 
  

HC/ 
647 
पिान 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

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 



 


