
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  11@02@2020   

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 

01 ukxiqj 

.191/2020 
कलम 379 

 IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन ववदर्भ 
एक्स चे रे स्टे 
नागपरू PF नं 
3 वरुन ट्रेन 
मध्ये चढत 
असतांना 

09/02/2020  
09:10 वा 

 

12/02/2020 
13:51 वा 

 

वनशा बाऴकष्ण 
मेश्राम वय 36 
वषभ राह-जगदीश 
नगर चव्हाण 
वकराणा स्टोसभ 
जवऴ काटोल 
नाका नागपरू-13 

मो नं 
8806824712 

 

vKkr ,dq.k  14]990 : 

एक मोबाईल समँसंग  
कंपनीचा माङँल नं 

6J4कलर गोल्ङन मोबाईल  
ज्यामध्ये JIOवसम नं.  

8847760205 ,IMEI NO-
358129/09/30/5400/0,/
8 कक 10,900/- रु, 500 रु 
दराचे 08 नोटा 8000/- रु 
असा एकुण 14990/- रु चा 

माल 
 

fujad वरील ता. व वेऴी व विकाणी यातील वियादी 
मजकुर ही  ट्रेन ववदर्भ  एक्स ने नागपरू  ते 
गोवदया  असा प्रवास करण्या करीता आले 
असता  प्लाटिामभ नं 3 वर ववदर्भ एक्स. चे 
समोरील जनरल बोगीत रे.स्टे नागपरू येथे चढत 
असतांना वर नमदू वियादीचे लेङीज पसभ ची 
चैन उघङून त्यातील खाकी रंगाची मनी पसभ वर 
नमदू वणभनाचा सामान कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गदीचा िायदा घेवून चोरून नेले 
वरून वियादीने लेखी वियाद दीले वरून सदर 
चा गनू्हा अपराध कं्र 191/2020 कलम 379 
र्ा.द.वी  प्रमाणे दाखल केले.   
रे स्टे गोवदया येवथल जा. क्र.377/2020 
वद.09/02/2020 अन्वये इकडील पो.स्टे. आ.क्र 
445/2020 वद. 12/02/2020 अन्वये गनु्हाचे 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने गनू्हा दाखल केले.   
 

iksgok 

874 ckjM 

02 ukxiqj 

.193/2020 
कलम 379 

 IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे नागपरू 
येथील सेकंड 
क्लास बकुींग 
आँिीस मध्ये 
तीकीट काढते 

वेळी 

12/02/2020 
चे  15:20 वा 

12/02/2020 
चे  18:49 वा 

एन  ववरामोहन 
S/o नागराजन 
वय 56 वषभ धंदा-
नोकरी, राह-

SSB नीवासी 28 
बटालीयन सीमा 
सरुक्षा बल 

छत्तीसगछ मो नं 
9597371613 

 

vKkr ,dq.k  12]000 : 

एक रीयल मी 3 कं चा 
मोबाईल त्यात सीम JIO-

9691186638, IMEI NO 
माहीती नाही कक 12000/- रु 

चा माल 
 

fujad वरील ता. व वेऴी व विकाणी यातील वियादी 
मजकुर हे छत्तीसगढ एक्स ने रे स्टे नागपरू ते दगुभ 
जाने करीता आले असता सेकंड क्लास बकुींग 
आँिीस मध्ये तीकीट काढत असतांना त्यांनी 
आपला मोबाईल तीकीट कांऊटरवर िेवला 
तेव्हा कुणीतरी अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचा 
नजर चकुीचा िायदा घेवनु  वर नमदु वणभनाची 
मोबाईल चोरुन नेला   वरून वियादीने लेखी 
वियाद दीले वरून सदर चा गनू्हा अपराध कं्र 
193/2020 कलम 379 र्ा.द.वी  प्रमाणे दाखल 
करुन आहे. 
 
 

iksgok 

874 ckjM 



03 ukxiqj 

.194/2020 
कलम 379 

 IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं.12975 
जयपरु मैसरु 
एक्स ने रेस्टे 
नागपरु 
येणेपवुी 

12/01/2020  
चे  वेळ नमदु 

नाही 
– 

12/02/2020 
22:33 वा 

 

राजेंद्र चौधरी S/o 
सखुलाल वय 32 

वषभ, रा. 
वकशनपरुा 
टोडारायकसग 
वज.टोक 

(राजस्थान) 
मो.नं.9619071

530 
 

vKkr ,dq.k  10]000 : 

एक पांढऱ्या रंगाचा 
मोटोरोला कंप.चा मोबाईल 

त्यात एअरटेल वसम 
नं.9029101940,JIOवसम 

नं.9887424697 
कक.10,000/- रु चा माल 

 

fujad यांनी मा पोलीस अवधक्षक लोह.काया नागपरु 
येवथल आर क्र.23/वगभ/ 2020-929 
वद.11/02/2020 अन्वये इकडील पो.स्टे. आ.क्र 
453/2020 वद. 12/02/2020 अन्वये गनु्हाचे 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने  
 वरील ता. व वेऴी व विकाणी यातील वियादी 
मजकुर हे नमदु ट्रेन ने बंगलोर ते जयपरु असा 
प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान  हे रेस्टे  
नागपरु येणेपवुी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांची वरील वणभनाचा मोबाईल चोरून नेले 
वरून  सबब कलम 379 र्ा.द.वी  प्रमाणे 
दाखल आहे. 

NK/413 
पवार 

04 ukxiqj 

.195/2020 
कलम 379 

 IPC 
xqUgkizdkj  

पसभ pksjh 

ट्रेन नं.22646 
अवहल्यानगरी  
एक्स चे कोच 
नं.S/4 बथभ 
नं.17,18 
वरुन रेस्टे  

नागपरु येथे                                                       

12/02/2020  
चे  वेळ नमदु 

नाही 
 

12/02/2020 
23:05 वा 

बालाजी मेड S/o 
शोर्नाथ मेड 
वय 49 वषभ,रा. 
चंद्रपरु आँडनेस 
िँक्ट्ररी पो.स्टे 
र्द्रावती चंद्रपरु 

मो.नं. 
963767102 

 अज्ञात 
 

,dq.k  3]000 : 

एक  पसभ त्यात रोख 3000/- 
रु.,आधार 

काडभ,पनँकाडभ,डायरी असा 
एकुण 3000/- रु चा माल 

 

वनरंक 
 

यांनी मा पोलीस अवधक्षक लोह.काया नागपरु येवथल आर 
क्र.23/वगभ/ 2020-957 वद.12/02/2020 अन्वये इकडील 
पो.स्टे. आ.क्र 452/2020 वद. 12/02/2020 अन्वये गनु्हाचे 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने    
  वरील ता. व वेऴी व विकाणी यातील वियादी  
मजकुर हनमदु ट्रेन ने चंद्रपरु ते इंदोर असा प्रवास  
करीत असताना प्रवासा दरम्यान  हे रेस्टे  नागपरु  
येथे  वियादी हे पाणी आणण्यासािी गेले असता 
 परत  ट्रेन मध्ये चढत असतांना  कोणीतरी  
अज्ञात चोरट्याने त्यांची वरील वणभनाचा पसभ 
 कागदपत्र व रोख रुपयासह गदीचा िायदा घेवनु 
 चोरून नेले वरून  सबब कलम 379 र्ा.द.वी   
प्रमाणे दाखल करुन  सदर  आहे. 
 

ASI/725 
िाकुर 

04 o/kkZ 

96/2020 
कलम 379 

 IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

xkMh uacj 

12656 

uoftou 

,Dl ps 

leksjhy 

tujy dksp 

e/;s 

p<rs osGh js 

LVs 

cYgkj”kkg 

IykV QkWeZ 

ua&05 o:u 

02@02@202

0 ps osG 

00@10 ok 

njE;ku 

12@02@2020 

14-12 ok 

fous”k dkGq 

iokj o; 31 

jkg&nkgk rksaMk] 

rk- eqrhZtkiqj] 

ft- 

vdksyk]eks&830

8138183 

vKkr ,dq.k  12]000 : 

,d xksYMu jaxkpk fooks 

ok; 71 da- pk ekckbZy 

R;kr oksMkQksu fle 

ua&9168900427 IMEI 

NO-

866201035858098/8

0 vlk ,dqu 12]000@: 

pk eky- 

fujad ojhy rk osGh o fBdk.kh fQ;kZnh etdqj gs 

ueqn Vsªu us  js-LVs cYgkj”kkg rs eqrhZtkiqj 

vlk izokl djus dkeh js-LVs cYgkj”kkg 

;afFky IykV QkeZ dz 05 oj ueqn xkMhps 

leksjhy dksp e/;s p<rkauk izok”kh yksdkapk 

xnhZpk Qk;nk ?ksmu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus ueqn o.kZukpk eksckbZy pks:u usys 

o:u ueqn xqUgÓkps dkxi= nqj{ks= 

cYgkj”kkg ;sFkqu Vikyk }kjs izkIr >kkY;kus 

ueqn xqUgk nk[ky djU;kr vkyk-  

iks-uk@06 

eaMyokj 



04 cडनेरा 
76/2020 
कलम 379 

 IPC 
xqUgkizdkj  

लेडीज पसस 
pksjh 

ट्रेन नं 18030 
अप शालीमार 
एक्स चे कोच 
नं S/7 बर्स नं 

20 वरून 
रे.स्टे.बडनेरा 
येर्नु गाडी 
सटुताच 

लक्षात आले. 
 

05/02/2020 
चे वेळ नमदु 

नाही. 
 

12/02/2020 
00/39 वा. 

सबु्रतव बाबल ु
भंडारी वय 34 
वषस, धंदा-सवुर्स 

कारागीर 
रा.काला चबदुर 
इंदोर साडीसेल 

च्या वर अकोला 
मो नं 

9593400682 
 

अज्ञात 
 

,dq.k  25]800 : 

एक गलुाबी रंगाची लेडीज 
पसस कक. 300/- रू, त्यामध्ये 
एक काळ्या रंगाची मनी पसस 
त्यात दोन Orignal आधार 

काडस, दोनSBI बकेचे ATM 
काडस, एक SBI बकेचे ग्रीन 
काडस, टुव्हहलर लायसन्स, 
Honda Shain चा Noc 

Orignal कागद, पन 
काडस,एक कनळ्या रंगाचा 
समसंग कं.चामोबाईल 

मडलनंA30 त्याचा IMEI 
NO. 

356152105111222,356
153105111220 
त्यात Airtel कसम 

नं.899001998,कक. 
15,500/- रू, एक काळ्या 

रंगाचा VIVO कं.चा 
मोबाईल मडल नं V51 

त्याचा IMEI NO. माहीत 
नाही.त्यात Idea कसम नं. 

9921138293कक. 
10,000/- रू असा एकूर् 

25800/- चा माल 
 

कनरंक 
 

यातील कियादी हे त्याचे पत्नी सह ट्रेन नं 18030 
अप शालीमार एक्स चे कोच नं S/7 बर्स नं 20 
वरून रे .स्टे. मेचेदा ते अकोला असा प्रवास 
करीत असतांना  प्रवासा दरम्यान कियादी यांना 
झोप लागली असता एक गलुाबी रंगाची लेडीज 
पसस रे .स्टे. बडनेरा येर्नू गाडी सटुताच लक्षात 
आले की , कोर्ीतरी अज्ञात चोरट्याने कियादी 
यांचे झोपेचा िायदा घेवनू मदु्दाम लबाडीने  
चोरून नेला .अशा प्राप्त िीयाद वरुन 
अप.क्र.76/2020कलम 379 भा.द.वी प्रमारे् 
गनु्हा दाखल करण्यात vkyk . रे.पो.स्टे.अकोला 
येर्ील FIR NO-0083/2020अन्वये दाखल 
होवनु जा . कं्र. 447/2020कद. 
07/02/2020तसेच इकडील आ . कं्र. 
143/2020 कद.11/02/2020 अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने 
 

ASI/759 
सेवाने 



05 cडनेरा 
78/2020 
कलम 379 

 IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नं. 
19713 
जयपरु 

कसकंदराबाद 
एक्स चे कोच 
नं. B- 4 बर्स 
नं. 23 वरून 
रे स्टे चांदरु  
बाजार येर्नु 
ट्रेन सटुताच 

05/02/2020 
वेळ नमदु नाही 

12/02/2020 
10/53 

आकांक्षा अजय 
कुमार श्रीवास्तव 

,वय 24वषस, 
रा.बाई का 

बगीचा ,गली 
नं.02 घामापरु 
कज.जबलपरु 

(मध्य प्रदेश )  मो 
नं. 

9309023089, 
7804083074 

अज्ञात 
 

,dq.k  10]000 : 

एक MOTO E4 Plus 
IMEI NO.माहीत नाही. 

त्यात Airtel Sim 
No.8962213396 , JIO 
Sim no. 626072910  

कक.10,000/-रू, चा 
मोबाईल 

 

कनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की ,यातील कियादी  हे  ट्रेन नं . 
19713 जयपरु कसकंदराबाद एक्स चे कोच नं . 
B- 4 बर्स नं. 23 वरून इटारसी ते कसकंदराबाद 
असा प्रवास करीत असताना प्रवासादरम्यान 
कियादी यांनी आपला एक  एक MOTO E4 
Plus IMEI NO.माहीत नाही . त्यात Airtel 
Sim No.8962213396 , JIO Sim no. 
626072910  कक.10,000/-रू, चा मोबाईल 
चार्जजग पा ाँईट ला लावला व त्या र्ोड्या बाजलुा 
गेल्या त्यांच्या गैरहजेरी चा िायदा घेऊन 
कोर्ीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाकडरे् 
रे.स्टे.चांदरु येर्नु ट्रेन सटुताच त्यांचा वकरल 
नमदु वर्सनाचा मोबाईल चोरून नेले  असे लेखी 
कदले वरून  कलम 379  IPC प्रमारे् गनु्हा 
दाखल  
 js-iks-LVs- vdksyk tk dz- 461@20 fn- 

10-02-2020 vUo;s xqUg;kps dkxni= 

izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky 

NK/230 
सायरे 

06 cडनेरा 
79/2020 
कलम 354 

(अ), 
(ड)भादकव 
xqUgkizdkj  

fou;Hkax 

ट्रेन 12809 
डाउन मेल 

एक्सपे्रस  चे 
वेऴी रेल्वे 

स्टेशन बडनेरा 
येरे् प्लटॅिामस 
नं 1 वर SS 

आिीस 
समोर 

12/02/2020 
08/00 वा दर 

12/02/2020  
13/16 वा 

. कदपाली देवराव 
धनद्रवे वय 21 

वषस धंदा 
पाईंट्समन रेल्वे 
स्टेशन बडनेरा 

राह. हाकी ग्राउंड 
रेल्वे क्वाटसर  
बडनेरा मो नं 

8975732481 

कदपक 
लक्ष्मर् 
मोरकर 
वय 30 
वषस रा. 
कंपासपु
रा सावता 

मैदान 
जनुी 
वस्ती 

बडनेरा 
tekur 

oj 

lksM.;kr 

vkys 

 

कनरंक कनरंक अशाप्रकारे आहे की, यातील कियादी महीला ह्या 
रेल्वे स्टेशन बडनेरा येरे् पाईंट्समन म्हर्नु 
कायसरत असनु यातील आरोपी हा कियादी 
महीला यांना हाताने असभ्य इशारे कररे् ,  नाव 
कवचाररे्, व मोबाईल नंबर मागरे् असे कु्रत्य 
करत असनु सदरचे कु्रत्य हे महीलेला लज्जा 
वाटर्ारे असनु त्याबाबत महीली कियादी यांनी 
लेखी तक्रार कदल्यावरुन  मा . PSO सो यांचे 
आदेशाने कलम 354, (अ), (ड)भादकव प्रमारे् 
गनु्हा दाखल करण्यात आला  

ASI/812 
कमश्रा 



 

 

 

 

07 अकोला 

97/2020 
कलम 379 

 IPC 
xqUgkizdkj  

मनीपसस pksjh 

रे स्टे अकोला 

प्लँटफॉम 

न.ं02 वर टे्रन 

नं.51197 

भसुावळ वधास 

पँसेंजर गाडी 

चेगाडस चे 

समोरील 

जनरलकोच 

मध्ये चढत 

असताना 

 11/02/2020   

19.30 वा 

दरम्यान 

12/02/2020   

12.11 वा 

सतीश पंजाबराव 

फुके वय –

45वषस, धंदा-

नोकरी रा.द्वारा 

कंुडन दशेमखु 

,आशशवासद नगर 

मशुतसजापरू मो नं 

9028398033 

- अज्ञात 

 

,dq.k  7740 : 

एक ब्राऊन  रंगाची मनीपसस 

त्यात रोख 7740/-

रू.(500x15)(100x2)(20

x1)(10x2) नोटा,स्टेट 

बँकेचे ATM,ड्रायव्हींग 

लायसन्स,ऑफीसचे 

ओळखपत्र,रेल्वेचे मासीक 

पास,परीवारीक पासपोटस 

फोटो, व ईतर कागदपत्रेअसा 

एकुण शकंमत 

7740/- रू चा माल. 

शनरंक याशतल शफयासदी ह े  रोजी टे्रन नं.51197 

भसुावळ वधास पँसेंजर चे गाडस चे समोरील जनरल 

कोच मध्ये चढतेवेळी प्रवाशी लोकांच्या 

चढणउेतरणचे्या गदीत केणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने त्यांच्या पँन्टच्या शखशातील  एक 

ब्राऊन  रंगाची मनीपसस माल.चोरून नेले वरून 

कलम 379  IPC प्रमाण ेगनु्हा दाखल करण्यात 

आला  

HC/93 

 खतीब  

 

 

 

08 अकोला 

98/2020 
कलम 379 

 IPC 
xqUgkizdkj  

मनीपसस pksjh 

रे स्टे अकोला 

येथे टे्रन 

नं.12860 

अप 

शगतांजली 

एक्स चे कोच 

नं.S/10मध्ये 

चढत 

असताना 
 

10/02/2020   

13.15 वा 

दरम्यान 

12/02/2020   

17.15 वा 

शदनकर 

ओकंरराव वाघ  

वय –56वषस, 

धंदा-शेती  

रा.सांगवी 

मोहाडी 

ता.शज.अकोला 

मो नं. 

9850686131 
 

- अज्ञात 

 

,dq.k  4000 : 

एक चॉकलेटी  रंगाची 

मनीपसस त्यात रोख 4000/-

रू.(500x7) 100 व 50 रू 

दराच्या इतर 500 रू 

,SBI बँकेचे 

ATM,ड्रायव्हींग लायसन्स 

टु व्हीलर 

,आधारकाडस,पेनड्राईव्ह असा 

एकुण शकंमत 4000/- रू चा 

माल. 

शनरंक याशतल शफयासदी ह ेआपल्या मलुगी हीच्या 

सोबत अकोला ते मलकापरु अशा प्रवासाकामी  

टे्रन अप शगतांजली एक्स चे कोच नं. S/10 मध्ये 

चढतेवेळी प्रवाशी लोकांच्या चढणउेतरणचे्या 

गदीत त्यांच्या मलुीच्या लेडीज बँग मधनु एक 

छोटी एक चॉकलेटी रंगाची मनीपसस कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले वरून कलम 379  

IPC प्रमाण ेगनु्हा दाखल करण्यात आला 

आहते 

याशतल शफयासदी यांनी  पो स्टे ला येवनु लेखी 

शफयासदी शदले वरून    गनु्हा दाखल केला तो 

 

HC/116 

ठाकुर 



Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  

 

YkksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

 ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 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 

1 fujad fujad fujad fujad 

v]d iksLVs  feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr   riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

                                                                  

 

 

 

v- 

dz 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o dye exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynk

j 01 अकोला मगस नं. 

06/2020 

कलम 174 

CRPC 

शायकीय 

वैद्यकीय  

महाशवद्याल

य अकोला 

12/02/2020   

चे  12.00 

वा.पवुी 

 

12/02/2020   चे 

12.48   वा 

डॉ ON Duty 

वैद्यकीय 

अधीकारी 

.सोनल मैत्रे 

सो.शा.वै.महा.अ

कोला 

श्राबासदास 

सयुसमोहनदास  वय - 

35 वषे रा.दगुास परु 

पंपरा नाडीया 

वेस्टबेंगाल 

या वेळी पोना 1177 अशभमन्य ुनेम.शसटी कोतवाली 

अकोला यांनी ON Duty MOसो डॉ.सोनल मैत्रे यांचा एक 

लेखी मेमो फॉम सह आननु हजर केल्याने मा. PSO  सो 

यांच्य़ा आदशेाने मगस दाखल करण्यात येत आह.े तो 

खालीलप्रमाण े

     अशा प्रकारे आह ेकी यातील मयत इसम हा 

शद.10/02/2020 चे 17.32 वा PC/323 तुषार गोंगे यांच्या 

हस्ते औषधोपचार कामी .शा.वै.महा.अकोला येथे दाखल 

करण्यात आला होता औषधोपचारा दरम्यान  

शद.12/02/2020   चे  12.00 वा.मरण पावला या बाबत 

पोना 1177 अशभमन्य ुनेम.शसटी कोतवाली अकोला यांनी 

ON Duty वैद्यकीय अधीकारी डॉ.सोनल मैत्रे सो यांचे 

प्रमाणपत्र व ऑकरन्स फॉम आननु हजर केल्याने मा. PSO  

सो यांच्य़ा आदशेाने नमदुचा मगस दाखल होवनु पे्रत पहारा 

ड्यटुी कामी PC/323तुषार गोंगे यांना नेमण्यात आले असनु 

सदरचे मगस चा तपास कामी HC/93 खतीब यांना नेमनु 

रवाना केले 

HC/93 

खतीब 


