
    Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 10-12- 18 

 

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk- 

osG 

xqUgk nk[ky 

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 ukxiwj 

2036@18 

????   ??????    
337799  IIPPCC 

xqUgkizdkj  

euhilZ  

pksjh 

Vzsu 

vfgY;kckbZ 

fr:vuariqje 

banksj ,Dl ps 

tujy 

dkspe/;s 

p<rssosGh js 

LVs ukxiwj ;sFks 

 

09/12/18 
चे 04-50 
ok  
 

10.12.18  
01-36 ok 

jes'k dqekj 

uanykyth 

ehxykuh o; 50 

o’kZ jkg IykWV ua 

558 fgojh ys 

vkmV okBksMk 

jksM ukxiqj   

मो क्र 

9823984449 
 
 

vKkr ,dq.k 9]100: 

,d euhilZ R;kRk jks[k 

4]100 : ]iq[kjkt [kMk 

fda 5]000 : vlk ,dq.k 

fd 9]100/- रू pk eky 

fujad अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व 
ठिकाणी यातील ठफयादी मजकुर हे  ueqn 
Vzsu us ika<q.kkZ tk.ks djhrk vkys 

vlrk tujy dksp e/;s p<rsosGh  
कोणी तरी अज्ञात    pksjV;kus xnhZpk 
Qk;nk ?ksoqu iWUVps f[k'kkrhy ueqn 

वणणनाचा  eky  मदुदाम चोरुन नेले वरुन  
सबब अप क्र 379 IPC अनव्ये गनु्हा  
दाखल. 
fVi%& fQ;kZnh gs vkt jksth iks LVs 

yk vkY;kus xqUgk nk[ky- 

 

lQkS 

699 

iokj 

2 ukxiwj 

2039@18 

????   ??????  
337799  IIPPCC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 51829 
आमला पसँसजर  
मध्ये रेल्वे स्टे. 
कोटोल  मध्ये 
ट्रेन मध्ये चढत 

असतांना 
 

9/12/18 चे 
9.30 वा. 

 

10/12/18 
13.57    

वा 
 

गोपाल धवजुी 
मांडके  वय 39 वषे 
धंदा नोकरी रेल्वे 
RB11B  रेल्वे 

कॉलोनी  कोटोल  
मोबा.नं. 

8055932104 
 

अज्ञात ,dq.k 8]500: 

एक eksckbZy . vivo vs31  
त्यात  ससम  jio 

7620881314वोडाफोन नं.  
9579079447 imei no  
86973303143439199 

तसेच  मोबा. कवर  मधअये 
रेल्वे पास नं. D 

828681एकुन  8500/rs चा 
माल. 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील ठफयादी  
मजकुर हे  नमदु ट्रेनने  काटोल ते नागपरु 
असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान 
रेस्टे काटोल   येथे  ट्रेन मध्ये चढत असतांना 
ठफयाठदचा नजर चकुीचा फायदाघेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने नमदु वणणनाचा   
eksckbZy चोरुन नेले वरुन गनु्हा दाखल 

eiksuk 

202 

ukxnsos 

3 ukxiwj 

2040@18 

????   ??????  
337799  IIPPCC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्व स्टे नागपरु 
येठथल  pf no 
03 वरुन ट्रेन 

पणेु हावडा एक्स 
चे पढुील जनरल 

कोच मधनु  
उतरत असतांना 

 

21/12/18
चे  20.00 

वा. 
 

10/12/18 
ps 14.55 

मंगेश दादाराव  
थोरात वय 24 वषे 
रा. ठदनोडा पो.वरुर  

ता. अकोट ठज. 
अकोला मोब. नं.  
9545046570 

अज्ञात ,dq.k 9]500: 

एक oppo कंप.चा  eksckbZy  
मॉ. नं. A 71 मोबा. च्यात 

IMEI no 
8677670307414131, 

86776703074105l त्यात 
ठसम वोडाफोन चे  नं. 
955255749 Jio no  

9284330755 की. 9500/ 
rs  असा एकुन  9,500/rs 

चा माल. 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील ठफयादी  
मजकुर हे  नमदु ट्रेनने नमदु कोच व बथण नी 
नागपरु ते अकोला   असा प्रवास करीत 
असताना प्रवासा  करन्याकरीता  pf no 3 
वरुन रेल्वे स्टे. नागपरु उतरत असतांना  
ठफयाठदचा नजर चकुीचा फायदा घेवनु  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने नमदु वणणनाचा   
eksckbZy चोरुन नेले वरुन गनु्हा दाखल 

eiksuk 

202 

ukxnsos 



4 js-iks-LVs 

cMusjk 

vi ua-

882@18 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu ua-19301 

,Dl ps  dksp 

dz ch@3 cFkZ 

dz 10]12 

o#u  jsLVs 

U;w vejkorh 

;sFkwu 

 
  

10/12/18 चे 

10.15 वा. 
  

10/12/18 
चे 13.38 

वा. 

  

jkeizdk”k 

gjhHkkm ewanMk      

o;&48  54 jk- 

RC O;kl 

dkWyuh HkhyokMk 

jktLFkku   eks-

ua- 8003075301 

vKkr   ,dq.k 9]985:- 

,d MI  dai.khpk 

eksckby jsMeh 3S   

xksYMu jaxkpk dhaer 

9]985 # R;kr ftoksps 

lhe dz- 8078660873 

oksMkQksu 9413356443  

fujad  v”kk izdkjs vkg s  dh ?kVuk rk- osGh 

o Bhdk.kh ;krhy Qh;kZfn etdwj gs 

lnj Vzsuus izoklkr vlrk jsLVs U;w 

vejkorh ;sFks xkMh FkkacY;kus ikg.ks 

lkBh tkr vlrk R;kaph utj pwdowu 

dsk.khrjh vKkr pksjV;kus R;kapk ojhy 

uewn o.kZukpk eksckby ewnnke 

yckMhus diVkus pks#u usyk fnys 

Qh;kZn o#u dye 379 Hkknoh izek.ks 

xwUgk nk[ky vkgs  

 

    

Iksk-

gok 

@502 

Oku[kMs 

  

5 js-iks-LVs 

cMusjk 

vi ua-

884@18 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu  vi 

izsj.kk  ,Dlps 

leksjhy 

tujy dskp 

e/kwu jsLVs 

cMusjk ;sFkwu 

xkMh lwVY;kps 

05 

ehuhVkauarj 

 
  

09/12/18 
चे 13.45 

वा. 
  

10/12/18 
चे 17.02 

वा. 
  

iwaMyhd jaxyky 

jkBksM        

o;&32 jk /kank 

etwjh jk- 

ikj[ksM iksLV 

nsmGxko 

lk[kj”kk rk- 

esgdj ft- 

cqyBk.kk eks-ua- 

9673039128 

vKkr ,dq.k 13]990:- 

,d fj;y eh Vq 

dai.khpk dkG;k jaxkpk  

eksckby  R;kr ftoksps 

lhe dz- 7709912714 

vk;Mh;k 9850292679 

vk; ,d b vk; dz- 

864132049895234 

dhaer 13]990 # pk  

fujad  v”kk izdkjs vkgs  dh ?kVuk rk- osGh 

o Bhdk.kh ;krhy Qh;kZfn etdwj gs 

lnj Vzsuus  leksjhy tujy dksp 

e/kwu jsLVs cMusjk rs “ksxko vlk izokl 

djhrk vlrkauk jsLVs cMusjk ;sFkwu 

xkMh lwVY;kps 05 ehuhVkus Qh;kZnh 

;kaps iWUVps [kh”kkrhy uewn o.kZukpk 

eksckby  dsk.khrjh vKkr pksjV;kus 

xnhZpk Qk;nk ?ksmu pksjY;kps y{kkr 

vkY;  fnys Qh;kZn o#u dye 379 

Hkknoh izek.ks xwUgk nk[ky vkgs  

 

    

Iksk-gok 

@1022 

cksjdj 

  

6 vdskyk  

1230@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj  
मोबाईल  

pksjh 

ट्रेन अमरावती 
एक्स चे 

समोरील जनरल 
बोगी मध्ये रे स्टे 
मरु्ततजापरु येथनु  
बसल्या नंतर 

चाल ुगाङी मध्ये 
लक्षात आले 

 

09/12/18
चे वेळ 

नमदु नाही 

 
 

10.12.18 
चे 00.25 

वा. 
 

सुभाष हुकूमचंद 

नाग. वय-49 

वषष,रा. 4/1/A 

देवपांगे रोड 

हावडा.मो.नं.8240

820534. 

 

अऻात 

 
,dq.k 13]000:- 

एक ओपो कं. मा ँनं, A35 
लाल रंगाचा मोबाईल त्यात 

JIO कं, चे ठसम 
9325488145 , Idea नं, 

8888432731 त्याचा 
IMEI No माहीत नाही ठक. 
13,000/- रु  असा एकुन 
13,000/- रू. चा माल

 .  
 

ठनरंक 
 

हठककत :-  अशा प्रकारे आहे की ,वरील 
ता.वेळी व ठिकाणी यातील ठफयादी मजकुर हे 
नमदु ट्रेन ने मरु्ततजापरु ते नाठशक असा प्रवास 
कठरत असता  प्रवासा दरम्यान ठफयाठद यांचे 
पनँ्ट च्या ठखशातील िेवलेला नमदु वनणनाचा 
मोबाईल प्रवाशी लोकांच्या गर्तदचा फायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम व 
लबाडीने चोरून नेले वरून कलम 379 IPC 
प्रमाने दाखल  
          उशीरा दाख कारण --- आज रोजी  
ठफयादी नामे हठरदास जाठनक चव्हान यांनी पो 
स्टे ला येवनु लेखी ठफयाद ठदले वरुन मा. 
PSO सो यांचे आदेशान्वे गनु्हा दाखल 
 

सहा.पो
. उप. 
नन./ 
280 
गवई 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 vdskyk  

1232@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj  
मोबाईल  

pksjh 

ट्रेन अमरावती 
सरुत एक्स चे 
मागील जनरल 

बोगीमधे रे. 
स्टे.अकोला 
येथनु चढत 
असतांना 

 

10/12/18
चे 10.35वा 

दरम्यान 

 

10.12.18 
चे 12.35 

वा. 

 

गौतम तकुाराम 
दामोदर वय- 52 
वषण, रा. आदशण 

नगर शेगाव 
खामगाव रोड 
शेगाव मो.नं 

8007637161 
 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 5]999:- 

एक MI रेडमी कं.मोबाईल 
त्याचा IMEI No 

869778032785199,869
778032785181त्यात 

Airtel कं,7756886126 
चे ,Idea नं,7350098061 

ठक. 5,999/- रु चा .  
 

ठनरंक 
 

हठककत :-  अशा प्रकारे आहे की ,वरील 
ता.वेळी व ठिकाणी यातील ठफयादी मजकुर हे 
नमदु ट्रेन ने अकोला ते शेगाव  असा प्रवास 
करणे करीता रे. स्टे. अकोला येथनु चढत 
असतांना फइयादी यांचे पनँ्टच्या ठखशातील 
नमदु वनणनाचा मोबाईल प्रवाठश लोकांचे 
गदीचा फायदा घउन कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम व लबाडीने चोरून नेले 
वरून कलम 379 IPC प्रमाने दाखल 

सहा.
पो. 
उप. 
ठन./ 
280 
गवई 

8 vdskyk  

1234@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj  

ilZ pksjh 

टे्रन मुंबई 

अमरावती  
एक्स च े कोच 

नं. A/2 बर्ष नं. 

37,39 वरून 

रे.स्टे. अकोऱा 
येरे् ऱऺात 

आल्याने 

 

09/12/18च े

05.50वा 
दरम्यान  

 

10.12.18 
चे 18.00 

वा. 
 

 

काश्मीरा जयंत 
पारेख  वय- 59 

वषण, रा. कल्पतरू 
औरा 3/B, 202, 

Magnolia , 
LBS , OPP.R- 

city mall 
Ghatkopar (W) 

Mumbai -22 
मो.नं 

7977577301 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 21]500:- 

एक लेडीज पसण Creem 
colur Esbeda company 
चा ठक. 1500/- रू त्यामध्ये 
रोख रक्कम 8500/- रू एक 

गोल्ड रंगाचा Vivo  कं. 
मोबाईल त्यामध्ये 

Vodafone sim no. 
9821617005 IMEI no. 
868906038724059 ठक. 

11,500/- रू  दोन पनँ 
काडण , HDFC चा  डेबीट 
काडण , एकुण 21,500/- रू 

चा माल   . 
 

ठनरंक 
 

)हठककत :-  अशा प्रकारे आहे की ,वरील 
ता.वेळी व ठिकाणी यातील ठफयादी मजकुर हे 
नमदु ट्रेन ने नमदु कोच व बथण वरून मुंबई ते 
अमरावती   असा प्रवासा दरम्यान ठफयादी 
यांचे झोपेचा फायदा घेऊऩ ठफयादी यांच्या 
वरील वणणनाचा लेडीज पसण आतील 
सामानासह व मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  मदु्दाम व लबाडीने चोरून नेले 
वरून कलम 379 IPC प्रमाने दाखल 
       उशीरा दाख कारण ---  रे.पो.स्टे. बडनेरा 
येथील ईमेल द्वारे गनु्हाचे कागदपत्र  आज 
रोजी  प्राप्त झाल्यावरून  मा. PSO सो यांचे 
आदेशान्वे गनु्हा दाखल 

सहा.
पो. 
उप. 
ठन./ 
280 
गवई  



    yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh    

         

 

            

 

     jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&   

v

dz 

iksLVs  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 

    gdhxr   riklh 

vaeynkj 

1 रे पो स्टे 
अकोला 

मगण क्र 
62/18 
कलम 
174 

CRPC 

रे स्टे अकोला 
याडण ठक. मी. नं. 
584/08-10 चे 
मधे डाऊन ट्रँक 

वर 

ठद. 10.12.18 
चे 15.18 वा 

पवुी 
 

10.12.18 चे   
17.20  वा 

ON Duty Dyss रे स्टे 
अकोला 

 

रेण ुमंठजत कौर 
राजपाल वय अं.65 
वषे रा.गोरक्षन रोड 
आदशण कालँीनी 

अकोला 
 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता. वेळी िीकाणी  On 
duty Dyss रे स्टे  अकोला यांनी लेखी मेमो  पो. 
स्टे. ला.पािठवला की अकोला स्टेशन पर डाऊन 
गाडी के ड्ायँव्हर द्वारा एक महीला ट्रेन के सामणे 
ट्रँक पर आकर dV xbZ vls ekghrh वरून 
नमदुचा मगण दाखल . 

ASI 288 
खादंवे 

 

v-

dz- 

 

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

1 अकोला  अप क्र 519/18 कलम 379 भादवी  ठद 10.12.18. चे 12.18 वा.  शेख मोसीन शेख इब्राहीम, वय 35 वषे रा. नवाबपरुा मस्जीद जवळ बाळापरु 
नाका अकोला  


