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 o/kkZ 

627@19 d-

379 Hkk- n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

- 

नं 12833  

एक्स चे 

मागच्या जनरल 

कोच मध्ये रे स्टे 

पुलगांव येथुन 

गाडी 
सुटल्यानंतर 

.07/08/19 

16.30 वा 
- 

11/08/19   

00.03  वा 
 

हहरामन बाबुराव पते्र 

वय 57 वषष रा.ह.मु. 

पो. कुही जी.नागपुर 

मोनं. 

8551076361, 

8284160428 
 

vKkr एकुन 12,000- 
एक mi रेडमी मोबाईल हसल्वर 

रंगाचा त्यात हजओ हसम नं. 

9284160428 , imei no-                         

869798033916916, 

869798033916924 हक. 

12000 रू चा माल 

 

fujad नमुद ता.वेळी व हिकाणी यातील हियाषदी 
मचकूर हे नमुद टे्रन ने रे स्टे बडनेरा ते नागपुर 
असा  प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्याने 

रेस्टे पुलगांव येथुन गाडी सुटल्यानंतर  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  हियाषदी यांच्या 
पॅन्टच्या हिशात िेवलेला वरील वणषनाचा 
मोबाईल प्रवाशी लोकांचे गदीचा िायदा घेवुन 

चोरुन  नेले  

रेपोस्टे नागपुर जा क्र. 5875/19 हद. 8.8.19 

अन्वये इकडील आ.क्र. 2278/19 हद. 10.8.19 

अन्वये 

HC/ 758  
दाभाडे    

01 vdksyk 

.704/19 

कलम 379 

IPC  

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

 

 

टे्रन NO 

12656  अप 

नवजीवन एक्स 

चे कोच नं. 

HA1  बथथ नं 

13,14   वरून 

रे स्टे अकोला 
येथुन गाङी 
सुरु होताच 

 

10/08/19 
वेळ नमुद नाही 

11/08/19    
00.46 वा. 

अशोक भगाराम  

चौधरी  वय – 27 

वषथ रा. सहारम 

गुन्ङा , गंुङुर राज्य 

.आंधप्रदेश .  मो.नं. 

7013483788 

ककरण 

अकनल 

गायकवाङ 

वय 20 वषथ 

रा. शंकर 
नगर आपा 
तापा रोङ 

अकोट फैल 

अकोला 
vVd fn- 

11-08-19 ps 

01-26 ok 

 
 

एकुन 31710/- 
एक लेङीज पसथ त्यात सोन्याचे 

मंगळसुत्र वजन 2 ग्रम ककं. 

6000/- रु , वीवो कं. चा 

मोबाईल कसम नं. 

6300607094 कक. 

21,000/- रु व रोख रुपये 

4710 /- रु असा एकुन 

31,710/- रु चा माल 

 

ueqn 

izek.ks 

वरील ता. वेळी व ठीकाणी वरील नमुद कफयाथदी 
ईसम  हे नमुद टे्रन ने नमुद कोच व बथथ वरुन 

कवजय वाङा ते रे स्टे जळगाव असा प्रवास 

कररत असतांना प्रवासा दरम्यावन कफयाथदी 

यांच्या झोपेचा फायदा घेवुननमुद कााँलम नं. 7 

मधील  आरोपीने रे स्टे अकोला येथुन गाङी 
सुरु होताच त्याच्या पत्नी च्या बथथ वरुन सदर 
काळ्या रंगाची लेङीज पसथ वररल आतील 

सामानासह मुद्दाम लबाङीने व कपटाने चोरले 

असुन सदर आरोपीला वररल नमुद RPF यानी 
अकोला येथुन गाङी सुटल्या नंतर गाङीत सदर 
आरोपीस मुदे्दमाला सह पकङले  असे कदले 

कफयाथद वरून कलम  379 IPC प्रमाणे गुन्हा 
दाखल   

कफयाथदी ईसम  हे रे स्टे भुसावळ Pf ङ्युटी 

वररल अप  HC/ 389 जाधव यांनी कफयाथकद 

यांची कफयाथद व RPF चा ररपोटथ व मुदे्दमाल 

आरोपी सह पो स्टे ला हजर केल्याने त्यांचे 

कफयाथद वरुन शुन्य वंबरी गुन्हा दाखल करुन 

घटना स्थळ हे रे पो स्टे अकोला येत असल्याने 

सदर बाबत  ची माहीती रे पो स्टे येथे देवुन 

ईकङील पो कमथ HC/1024 NK/752 

PC/700 असे मा. PSO यांच्या आदेशावरुन 

रे पो स्टे भुसावळ येथे जावनु सदर गुन्हयाचे 

कागदपत्र व आरोपी खालील प्रमाने चा मुदे्दमाल 

ताब्यातघेवुन पो स्टे अकोला येथे हजर होवुन 

आदेशान्वे गुन्हा दाखल   

 पो.ह.वा 
370 
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2 अकोला 704/19 कलम 379 11/08/19 च े01.26 वा. ककरण अकनल गायकवाङ वय 20 वषथ रा. शंकर नगर आपा तापा रोङ अकोट फैल अकोला. 
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èrdkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

 o/kkZ .59/19 कलम 

174 CRPC 
वधाष स्टेशन 

प्लँटिाँमष नं.4 पर 
स्टेशन के बीच 

ओव्हर हिज 

हद.11/08

/2019 चे 

09.10 वा 

पवूी. 
 

हद.11/08/2

019 चे     

10.05  वा. 

 

ऑन डयुटी 

DYSS 
रे.स्टे.वधाष तिे 

रामदास श्रीरंग 

सोनवणे वय37 

वषष धंदा काटेवाला 

रा.स्टेशन िैल 

वधाष 

 

एक अज्ञात पुरूष  वय 

अंदाजे 40वषष 
अशा प्रकारे आहे हक,यातील िबर देणारे  ऑन डयुटी DYSS 

रे.स्टे.वधाष तिे रामदास श्रीरंग सोनवणे वय37 वषष धंदा काटेवाला 

रा.स्टेशन िैल वधाष यांनी लेिी मेमो हदली की,एतव्दारा आपको 

सुहचत हकया जाता ह।ै हक,प्लँटिामष एक यात्री व्दारा प्राप्त सुचना 

नुसार एक अज्ञात व्यक्ती उम्र 40अंदाजे वधाष स्टेशन प्लँटिाँमष 

नं.4 पर स्टेशन के बीच ओव्हर हिज के पास मतृ अवस्था मे पडा 
ह।ैयह स्थान स्टेशन के हसग्नलो के अंदर ह।ैयह आपके सुचनाथष 
एवं उहचत कायषवाही हेतु।असा लेिी मेमो आल्याने सदर 
घटनास्थळी  घटणास्थळ पंचनामा व इन्वेक्ट पंचनामा कामी 

HC/214 नेवारे व पे्रत पहारा डयुटी PC/1045 भांडारकर यांना 

रवाना करण्यात आले असुन सदरचा मगष क्र.59/2019 कलम 

174 CRPC प्रमाणे दािल करून िबरी ररपोटष मा. SDM वधाष 
सो यांना रवाना करण्यात आली असुन सदर मगष चा पुढील तपास 

HC/214 नेवारे हे करीत आहे. 

 

HC/214 
नेवारे  
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