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02 o/kkZ 
33/2022 
कलम 379 

भादवी 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं. 
12295 
संघमीत्रा 
एक्स चे 
कोच 

नं.A/1 
बर्थ नं. 
40,41व

रून 
रे.स्टे. 
चंद्रपरु 

येणे पवुी 

07/01/22 चे  
04/45 
वा.पवुी 

28/01/22 
चे  

17/30  
वा. 

आत्माराम ममश्रा 
S/O जैननार् 
ममश्रा वय-
30वर्थ,धंदा-

प्रायवेट नौकरी 
रा-मललकार 

पो.स्टे. 
मसकंदरपरु 

मज.बलीया(उ.प्र) 
मो.नं.9026965

307 

     ,dqu 9000@&: 
एक रेडमी मॉडल 
नं.9A कंपनीचा 
मोबाईल त्यात 
मसम एअरटेल 

मसम 
नं.7706044741,
IMEI नं नमदु 
नाही मक 9000/-

रू चा माल 

fujad अशा प्रकारे आहे की वरील ता,वेऴी मिकाणी 
यातील मियादी  हे  रे. स्टे.बेंगलोर ते रे. स्टे.  
बक्सर  असा  ट्रेन चे कोच नं.A/1 बर्थ नं. 

40,41वरून  करीत असताना त्यांचा झोपेचा 
िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नमदु 
वणथनाचा मोबाईल रे. स्टे बल्लारशाह येणे पवुी  
चोरुन नेला आहे.  
Vhi%& मा.पोलीस अमधक्षक सो. लोहमागथ 
नागपरु यांचे  जा.क्र. आर./२३/गुन्हा वगथ/2022-
50  अन्वये  मद. 21/01/2022 अन्वये व 
ईकडील पो.स्टे आ.कं्र.128/2022, 
मद.28/01/2022 अन्वये गुन्या चे कागदपत्र 
पो.स्टे ला टपाला द्वारे प्राप्त झाल्या नंबरी गुन्हा 
दाखल करण्यात आला. 

NPC/ 
1148 
जाधव 

03 अकोला 
14/2022 

कलम 379 
IPC  

xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

  रे स्टे 
अकोला चे  
PF NO. 
5 वररल 
गाङी 

मध्येझोपले 
असता 

 

28/01/2022  
चे  

03.30  वा. 
दरम्यान 

28/01/202
2  चे 

13.32 

ओमकार माधव 
पाांङे  वय-31 वर्ष,  

रा. गणेश पेठ 
वारशम रज. वारशम  

मो.नां.  
7666501723 

     ,dqu 11500@&: 
एक  Redmi  9 

Power  कां .चा  गे्र  
रांगाचा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO. 
माहीत नाही, त्यात  

IDEA 
कां . चा रसम नां.  

9767787889  , 
JIO No. 

9834367387 
ककमत 11,500/- रू. 
चा मोबाईल  असा 

एकुण 11,500/- रू. 
चा माल 

 

fujad वरील  ता.वेळी व रठकाणी यातील रियादी 
ओमकार माधव पाांङे  वय-31 वर्ष,  रा. गणेश 
पेठ वारशम रज. वारशम   मो.नां.7666501723   
हे ट्रेन  परळी  अकोला पसेँजर ने वारशम ते 
अकोला असा प्रवास  कररत  रद. 28.01.2022 
रोजी अांदाजे 03.30 वा  PF NO 05  वर 
गाङी आली  त्या गाङी मध्ये रियारद हे झोपले 
असता त्याच्या पनँ्ट च्या उजव्या रिशातील 
ठेवलेला                मोबाईल   कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्याांच्या झोपेचा िायदा घेवनु  
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले  बाबत रियादी 
याांनी रदले लेिी तक्रार गनु्हा दािल  
. 

    NK/630           
   रायकवार 



04 अकोला 
15/2022 

कलम 379 
IPC  

 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नां. 
11040 
महाराष्ट्ट्र 
एक्स चे 
कोच नां. 
S/7 बर्ष 
नां.  66 

वरुन रे स्टे 
अकोला 
येण्याच्या  

पवुी 
 

21/01/22   
चे  

वेळ नमुद 
 नाही 

28/01/22  
चे  

17.04 

    सरमरकसग 
रकशोरकसग पवार  
वय-  41  वर्ष,  रा. 

राउतवाङी 
जठारपेठ 

मिुजीबांगला रोङ 
बगीचा 

समोर    मो.नां.  
9420799901 

 

     ,dqu 7300@&: 

एक  समँसांग  कां .चा  
काळ्या  रांगाचा 

मोबाईल त्याचा मा ँन  
MO 1 त्याचा IMEI 

NO. 
35845524022459

6,  
35861256022459
4  त्यात  Airtl कां . 

चा रसम नां.  
8857067088  

ककमत 7,300/- रू. 
चा मोबाईल  असा 
एकुण 7,300/- रू. 

चा माल 
 

fujad -  वरील  ता.वेळी व रठकाणी यातील रियादी  
सरमरकसग रकशोरकसग पवार   वय-  41  वर्ष,  
रा. राउतवाङी जठारपेठ मिुजी बांगला रोङ 
बगीचा समोर    मो.नां.  9420799901  हे ट्रेन 
नां. 11040  महाराष्ट्ट्र एक्स चे कोच नां. S/7 बर्ष 
नां.  66 वरुन वधा ते अकोला असा प्रवास 
कररत असता  रद. 21.01.2022  रोजी   याांची 
आई श्रीमती ज्योती पवार प्रवास कररत 
असताांना रे स्टे अकोला येण्या पवुी त्याांनी 
त्याांचा वररल नमदु वणषनाचा  मोबाईल बगँ च्या 
आतील पाकँीट मध्ये ठेवलेला  पाहीला असता   
तो रदसनु आला नाही  तो  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्याांच्या झोपेचा िायदा घेवनु  मदु्दाम 
लबाडीने चोरून नेले    
Vhi%&   ज   ज             रदल्या वरुन  
सबब  अप कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दािल  

  NK/76       
िान    

05 नागपरूनागपरू    
6644//2222  

कलमकलम  337799  
भादवीभादवी  

  
xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

--  ट्रेनट्रेन    नांनां..  
1122881100  अपअप  
हावडाहावडा  मबुांईमबुांई    
एक्सपे्रसचेएक्सपे्रसचे  
कोचकोच  नांनां..    

SS//1100  बर्षबर्ष   
नांनां..  7777  वरूनवरून  

रेरे..  स्टेस्टे..  
नागपरूनागपरू  

प्लटॅिामषप्लटॅिामष  
क्रक्र..  0033वरवर      
गाडीगाडी  उभीउभी  
असताांनाअसताांना 

2255//0011//2222    
चेचे    

1144..3300  
वावा.. 

2288//0011//2222  चेचे    
2222..1133    

वावा.. 

सरिकसरिक  अन्सारीअन्सारी  
अलीमअलीम  अनसारीअनसारी  

वयवय  3300वरे्वरे्  धांदाधांदा  टुटु--
व्हीलरव्हीलर  गाडीचेगाडीचे  

गरेँजगरेँज  रारा..  वसईवसई  रोडरोड  
रवलासरवलास  नगरनगर  
पांचवटीपांचवटी  दादरदादर  
पोपो..स्टेस्टे..  चौकीचौकी  

मालीकपरुमालीकपरु  रजरज..  
पालघरपालघर  मोमो..  नन..  
99003388446633003388  

  

     ,dqu 

10000@&: 

एकएक  रेडमीरेडमी    कांकां   चाचा  
रिकटरिकट  काऴ्याकाऴ्या  गे्रगे्र  
रांगाचारांगाचा      मोबाईलमोबाईल  

त्यातत्यात    रजयोरजयो  रसमरसम..  नन..  
992222882222448822,,99222288
6622224488  IIMMEEII  NNOO  
मारहतमारहत  नाहीनाही    रकमतरकमत  
99550000//--  रुरु,,    मोबाईलमोबाईल  

वरवर  लाललाल  काऴ्याकाऴ्या  
रांगाचेरांगाचे  कव्हरकव्हर  कव्हरकव्हर  
मध्येमध्ये  रोिरोि  550000//--  रूरू..  
चीची  नोटनोट    वव  कोरवडकोरवड  
––  1199  चेचे  दोनदोन  डोसडोस  

झाल्याचेझाल्याचे  सर्टटिीकेटसर्टटिीकेट  
असाअसा  

एकुणएकुण1100,,000000//--    रुरु..  
चाचा  मालमाल..  

 

fujad रेल्वेरेल्वे  पोलीसपोलीस  स्टेशनस्टेशन  बडनेराबडनेरा    येर्ीलयेर्ील  जाजा..क्रक्र..  
114488//2222  रदरद..  2288//0011//22002222  अन्वयेअन्वये  ईकडीलईकडील  
पोपो..स्टेस्टे..  आआ..क्रक्र..  222277//22002222  रदरद..  2288//0011//2222  
अन्वयेअन्वये  प्राप्तप्राप्त  झाल्यानेझाल्याने  गनु्हागनु्हा  दािलदािल  
नमदुनमदु  ताता..वेळीवेळी  वव  रठकाणीरठकाणी  रियादीरियादी  नामेनामे  --सरिकसरिक  
अन्सारीअन्सारी  अलीमअलीम  अनसारीअनसारी  वयवय  3300वरे्वरे्  धांदाधांदा  टुटु--
व्हीलरव्हीलर  गाडीचेगाडीचे  गरेँजगरेँज  रारा..  वसईवसई  रोडरोड  रवलासरवलास  नगरनगर  
पांचवटीपांचवटी  दादरदादर  पोपो..स्टेस्टे..  चौकीचौकी  मालीकपरुमालीकपरु  रजरज..  
पालघरपालघर  मोमो..  नन..  99003388446633003388  हेहे  ट्रेनट्रेन    नांनां..  
1122881100  अपअप  हावडाहावडा  मबुांईमबुांई    एक्सपे्रसचेएक्सपे्रसचे  कोचकोच  नांनां..    
SS//1100  बर्षबर्ष   नांनां..  7777  वरूनवरून    रेरे..स्टेस्टे..  हावडाहावडा  तेते  
रेरे..स्टेस्टे..दादरदादर      असाअसा  प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असताांनाअसताांना  
प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  िीयादीिीयादी  हेहे    नमदुनमदु  मोबाईलमोबाईल  
शटषच्याशटषच्या  वरच्यावरच्या  रिशारिशा  मध्येमध्ये  ठेवनुठेवनु    हेडिोनहेडिोन    नेने  
गाणेगाणे  एकीतएकीत  झोपलेझोपले  असताअसता                              
त्याचेत्याचे  झोपेचाझोपेचा  िायदािायदा  घेउनघेउन    कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  
चोरटयानेचोरटयाने    चोरूनचोरून  नेल्याचेनेल्याचे  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु    
प्लेटिामषप्लेटिामष  क्रक्र..0033    वरवर    गाडीगाडी  उभीउभी  असतानाअसताना  
लक्षातलक्षात  आलेआले  अशीअशी  रियादरियाद  रदल्यारदल्या  वरूनवरून  ..  सबबसबब  
अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  नांबरीनांबरी  गनु्हागनु्हा  
दािलदािल      
 

NNKK//  
554422  रमश्रारमश्रा    
 

 



yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 28-01-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 28-01-2022 

 

 

06 xksafn;k  

05@22  

dye 379 

Hkkanfo 

 

xqUgk Ádkj  

ilZ pksjh  

xkMh ua 

20844 

Hkxr dh 

dksBh 

,Dlps 

dksp u 

ach@4 

cFkZ ua 

41] 42] 

44] 45 

o:u jsLVs 

xksafn;k 

;sFkqu 

xkMh 

lqVys 

uarj 

ekghrh 

iMys 

07-01-22  

ps  

05-00 

ok njE;ku 

28-01-

22 ps  

14-15 ok 

fujt  es:yky 

tSu o; 50 

o"kZ jkg  ?kj Ø 

144 fo/;kapy 

uxj ,vjiksVZ 

jskM iks LVs 

eYgkjxat 
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¼e iz½ eks u 

9755097591 

  

     ,dqu 

30]000@&: 

,d ysMht ilZ 

R;kr jks[k 

20]000@# o  

lWelax da 

eksckbZy ekW ua 

,e&31 R;kr 

8989125124 

IMEI No 

35309492157

1549 

fd 10]000@#  

vlk ,dq.k 

30]000@# pk 

eky 

fuajd  ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus vkiys 

ijhokjklg jsLVs mTkSu rs jktukanxko 

vlk izokl djhr vlrkuk R;kps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu R;kps iRuhph cFkZ ua 41 

oj Bsoysyh ueqn ilZ dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus pks:u usys ckcr jsiksLVs 

jktukanxko ¼N-x-½ ;sFks rØkj fnys o:u  

fVi %& iks vf/k{kd  dk;kZ yksg ukxiqj 

tk Ø-  vkj@23@xqUgk 

oxZ@2022&473 fn 25@1@22 

vUo;s iksLVsyk vkt jskth izkIr >kys 

o:u ueqn xqUgk nk[ky  

eiksgok@ 

940 

ekus  

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 CR No. 62/2022 कलम 324, 323, 34 भादरव 28/01/2022 ps 14:04 ok- अनिल अमीत अनिकारी, वय 28 वरे्ष, रा. निवळी िदी, आजरी माजरी, काच कंििी 

जवळ टेकचंद याचे घरी नकरायािे िागिुर 
02 ukxiwj CCRR  NNoo..  11117766//22001188    UU//ss  337799  IIPPCC 28/01/2022 ps 16:15 ok- साहीलसाहील  शाहाशाहा  मोहम्मदमोहम्मद  शाहाशाहा,,  वयवय  2266  वरे्वरे्,,  रारा..  पाांढरीपाांढरी  प्लॉटप्लॉट  पारपेठपारपेठ  

मलकापरुमलकापरु  रजरज..  बलुढाणाबलुढाणा 
 

03 

cMusjk vi dz 14@2022  dye 

363]323]354]      dye 08 

ySafxd vijk/kkiklqu ckydkapslaj{k.k 

vf/kfu;e&2012 

 

28/01/2022 ps 02.18 .       ज             य 24       . ज           
          .        ज.        

 
04  xksafn;k 290@19 dye 379 Hkknafo  fn 28@01@22 ps 10-35 ok  dsoy X;kus'oj ukxiqjs o; 22 o"kZ jkg okMZ ua 02  pkjxko rk 

ft xksafn;k 

 ueqn vkjksihl ek jsYos U;k;ky;k le{k gtj dsys vlrk ek 

U;k;ky;kus R;kl tkehukoj eqDr dsys 



 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 28-01-2022 

 

 

 ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 28-01-2022 

 

                                                                                             

 

 
 

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 06/2022 
कलम 174 
CRPC 
प्रमाणे 

रेल्वे स्टेशन 
चांद्रपरु याडष 
KM.NO.8
76/4-6 चे 

जवळ 

28/01/2022  
चे  

03.45 वा 
पवुी 

28/01/2022 
चे 

13.15 वा. 
 

ऑन डयटुी 
DYSSरे.स्टे. 

बल्लारशाह तिे 
अरभरे्ि रदलीप 
प्रसाद साव वय -
28धांदा-पाईसमन 
तिे  ऑन डयटुी 

मेडीकल ऑरिसर 
रज.सा.रू.चांद्रपरु 

पांकज सभुार् 
आळेकर वय-18 

रा-जलनगर 
चांद्रपरु 

 

अशा प्रकारे आहे मक नमदु तारखेस वेळी व मिकानी 
ऑन डयटुी DYSS रे.स्टे. बल्लारशाह यांनी लेखी 
मेमो मदला मक  DYSS चंद्रपरु यांना अंदाजे 01/30 
वा ड्युटी वरील पेट्रोलींग मेन नी  रे.स्टे. चंद्रपरु याडथ 
KM.NO.876/4-6 चे जवळ एक ईसम वय अंदाजे 
18 वरे् कटुन पडला आहे अशा मेमो वरून सदर 
ईसमास मज.सा.रू चंद्रपरु येरे् नेल े असता मा. 
मेडीकल ऑमिसर सो. यांनी चेक करून मतृ घोर्ीत 
केल े वरून ऑन ड्युटी DYSS यांचा लेखी मेमो 
o:u rlsp मा. मेडीकल ऑमिसर सो. यांचे ब्रॉड 
डेर् सटीिेट वरून पोलीस हवालदार 06 मंडलवार 
यांनी मदले लेखी मरपोटथ वरून nqj{ks= cYykj’kkg 

;sFks vk-dz 03@2022 dye 174 tkQkS 

izek.ks ueqn izdj.k uksan d:u e;rkoj पंचनामा 
कायथवाही कामी 06 मंडलवार rlsp मयतावर पाहारा 
ड्युटी करीता PC/612 मनकोडे  यांना नेमण्यात 
आले. पो. स्टे .चे सरकारी टबॅ च्या व्हॉट्सअपद्वारे 
प्राप्त झाल्याने  

पो.हवा 
/06 

मंडलवार 

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 


