
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 04-02-2023 

  

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  pksjhl xsysyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 वधा 
48/23 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj  
पॉकीट pksjh 

ट्रेन नं. 12106  
अप गोंदीया 
म ंबई ववदभभ 
एक्स चे 

समोरील जनरल 
डब्यात रे स्टे 
वधा प्लटॅफॉम 
नं. 02 वरून 
चढत असताना 

31/01/2023 
18.30  वा 

04/02/2023  
00.05 वा. 

 

वमलींद ख शाल 
पाटील  वय 32 
वषे धंदा- नोकरी 

DPUMC 
मेडीकल कॉलेज 
भ सावळ रा. 

ह बडी ता. यावळ 
वज. जळगाव 

मो.न. 
8169257717, 
8806061320 

 

vKkar ,dq.k 7000@# 

एक काळ्या  रंगाचे 
पॉकीट त्यामध्ये रोख 
7000/-रू , आधार 
काडभ,पनॅकाडभ, SBI 
बकेँचे ATM काडभ, 
दोन य नीयन बकेँचे 
ATM काडभ, असा 
एक न 7000/- रू चा 

माल 

वनरंक     †¿ÖÖ ®ÖÏÛúÖ¸êü †ÖÆêü Ûúß, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ´Ö•ÖÛãú¸ü Æêü 
Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôêû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß ¸êü.Ã™êü ¾Ö¬ÖÖÔ ŸÖê ¸êü.Ã™êü ³ÖãÃÖÖ¾Öôû 
†ÃÖÖ ®ÖÏ¾ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖêÛú¸üßŸÖÖ ȩ̂ü.Ã™êü ¾Ö¬ÖÖÔ ®»ÖÖ™ü ±úÖò́ ÖÔ ÛÎú 
02 ¾ÖºþÖ ™ÒêüÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 12106 †®Ö ×¾Ö¤ü³ÖÔ ‹ŒÃÖ “Öê 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö •ÖÖ¸ü»Ö ÛúÖê“Ö ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖ»Öê ÝÖÖ›üß ÃÖã™ü»µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü 
»ÖÝÖê“Ö ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ“ÖÖ ×ÜÖ¿µÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»ÖÖ Ö´Öã¤ü ¾ÖÞÖÔÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö †ÃÖ»Öê»Öê ®ÖÖ×Ûú™ ®ÖÖ×Æü»Öê†ÃÖŸÖÖ ŸÖê ×¤üÃÖãÖ †Ö»Öê 
ÖÖÆüß. ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ Ö´Öã¤ü 
¾ÖÞÖÔÖÖ“ÖÖ ®ÖÖ×Ûú™ü †ÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖÖÖÃÖÆü ´Öã§ Ö´Ö »Ö²ÖÖ›üßÖê 
“ÖÖêºþÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü.  
       Ö´Öã¤ü ÝÖãÆüµÖÖ“Öê ÛúÖÝÖ¤ü®Ö¡Öê ¸êü.®ÖÖê.Ã™êü †ÛúÖê»ÖÖ 
µÖê£Öß»Ö •ÖÖ¾ÖÛú ÛÎú 294/2023 ×¤üÖÖÓÛú 01/02/2023 
†¾ÖµÖê ™ü®ÖÖ»ÖÖ «üÖ¸êü ®ÖÏÖ®ŸÖ —Ö»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß 
†×¬ÖÛúÖ¸üß ÃÖÖê µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê ÖÓ²Ö¸üß ÝÖãÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖãÖ ÃÖ¤ü¸ü ÝÖãÆüµÖÖ“ÖÖ ®Öãœüß»Ö ŸÖ®ÖÖÃÖ 
®ÖÖêÆü¾ÖÖ/495 ×¾Ö•ÖµÖ ´Öã•Öë¾ÖÖ¸ü Æêü Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêü. 

¯ÖÖêÆü¾ÖÖ/ 
495 
×¾Ö•ÖµÖ 
´Öã•Öë¾ÖÖ¸ 

02 अकोला 
43/2022 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 

pksjh 

  रेल्वे  स्टेशन 
अकोला 
प्लटॅफॉम 

नं.1वरून ट्रेन 
नं.22137 अप 
पे्ररणाएक्स चे 
समोरील जनरल 
कोच मध्ये चढत 

असताना 
 

04/02/2023 
12.30 वा. 

 

04/02/2023 
15.35 वा. 

 

जयक मार 
माधवदास 

लोकवानी  वय 
35 वषभ, धंदा- 
अकाऊन्टंट  रा. 
ससधी कॅम्प 
पक्की 

खोलीप्रायमरी 
स्क ल के पास 
अकोला  मो नं. 
7385545476 

vKkar ,dq.k 23500@# 

एक OPPO कं. 
मोबाईल  वसल्व हर 
रंगाचा गे्र शेड त्याचा 
मॉ. नं. F19  PRO  

PLUS  त्याचा IMEI 
No. 

866899050785672, 
866899050785664  
त्यात Airtel  कं.च 

वसम नं. 
8983703020, 
BSNL वसम नं. 

9834172100 सकमत 
23,500/- चा मोबाईल 
व मोबाईल कव्हर मध्ये 
ड्रायव्व्हग लायसन्स 

वनरंक यावेळी वफयादी यांनी आज रोजी पो स्टे ला येव न  मोबाईल 
चोरी झाले बाबत वदले वफयाद वरून मा. PSO सो. यांच्या 
आदेशांन्वये ग न्हा दाखल केला तो खालील प्रमाणे. 
अशा प्रकारे आहे की , यातील नम द वफयादी हे 
वद .04/02/2023 रोजी रे स्टे अकोला ते रे स्टे जळगाव 
असा प्रवास करणे करीता  रेल्वे  स्टेशन अकोला प्लटॅफॉम 
नं. 1वरून ट्रेन नं. 22137 अप पे्ररणा एक्स चे समोरील 
जनरल कोच मध्ये चढत असताना  वफयादी यांच्या पनॅ्टच्या  
वखशात ठेवलेला  एक OPPO कंपनीचा मोबाईल  सकमत 
23,500/- चा मोबाईल व मोबाईल कव्हर मध्ये ड्रायव्व्हग 
लायसन्स अशा नम द वणानाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांची नजरच कव न चोरून नेला . बाबत वफयादी 
यांनी वदले लेखी वफयाद वरुन मा. PSO सो, यांचे 
आदेशानव्ये कलम 379 IPC प्रमाणे ग न्हा दाखल करण्यात 
आला . 

HC/799 
मनस्कार 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 04-02-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 04-02-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 04-02-2023 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 04-02-2023 

                                                                  

                                             

                                                               

 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत 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 

हकीकत riklh 

vaeynk

j 01 ukxiwj 10//2023 
कलम 174 

Crpc 

रे.स्टे.   काटोल 
याडभ 

KM 981/46, 
982/02 Nbox 

 

04/02/2023   
12.30 Am 
वा.प वी 

 

04/02/2023 
05.58 Am वा. 

 

आँन डय टी 
DYSS   L.S 
वमना  म.रे. 
नागप र   

अनोऴखी मयत 
प रुष ,वय अंदाजे 

30 वषभ 

. अश्या प्रकारे आहे की,  आँन डय टी DYSS.मध्य रेल्वे नागप र यांनी एक लेखी 
मेमो आण न वदले की, प्रवत थाना प्रभारी GRP/RPF मध्य रेल नागप र, ववषय -  
काटोल याडभ KM 981/46, 982/02 Nbox से एक अज्ञात यात्री रन ओवर होने 
बाबत स्टेशन मास्टर /काटोल ने कालँ कर बताया की काटोल यांडभ मे  KM 
981/46, 982/02 पर एक अज्ञात यात्री Nbox गाडी से रन ओवर ह आ है उन्हे 
ईसकी स चना N box के लोको पायलट श्री SSजाना से वमली  है आगे की 
कारवाही हेत  पे्रवषत . अशा प्राप्त मेमो वरुन  कलम174 CRPC प्रमाणे मगभ 
दाखल करण्यात आला. घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट पंचनामा कायभवाही करणे कामी 
asi/988मरापे  व पे्रत पहारा डय टी कामी PC/249 पांडे असे घटना स्थळी 
रवाना तसेच मगभ खबरीची प्रत मा. SDM सो काटोल  यांना पाठववण्यात येत 
आहे.  
 

Asi 
988 
मरापे  
 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 . नागप र  ग रनं 708/22 कलम 392, 411 
भादवव 

वद. 04/02/2023  
वेऴ 13.13  वा 

01. आरोपी नामे शेख शाहरुख उफभ  म क्का वल्द शेख वरयाज वय 25वषभ, राह. डोवबनगर, ब द्ध ववहार 
जवळ, सवलम शेख चे घरी, नागप र 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk- fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 



 

 


