
      Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 18-11- 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 ukxiqj 

1903@18 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

js LVs ukxiwj 

iqoZxsV cqdhax 

gkWye/khy 

dkmaVj ua 1 

o:u frdhV 

dk<rsosGh 

18-11-18 

11-21 ok 

-18-11-18 

14-19ok 

vkseizdk'k nsfonkl 

ukbZd o; 38 o"kZ 

jkg mejsM jksM izxrh 

dkWyuh fn?kksjh ukxiwj 

eks ua 

8600108825 

 

vKkr ,dq.k 8]500 :- 

,d lWelax ts 2 da pk 

eksckbZy  fle ua 

8600108825 IMEI NO 

354725108103158618@1

6 vlk ,dq.k 8500 : pk 

eky 

fujad ;krhy fQ gs vkiys pqyr Hkkokyk cMusjk 

;sFks tk.ksdjhrk lksMfo.ks dkeh vkys vlrk 

iqoZxsV cqdhax gkWye/khy dkmaVj ua 1 o:u 

frdhV dk<rsosGh dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kaps 'kVZps f[k’kkrqu ueqn eksckbZy xnhZpk 

Qk;nk ?ksowu eqnnke yckMhus pks:u ussyk- 

Eg.kqu lcc dyekUo;s uacjh xqUgk nk[ky- 

 

eiksuk 

1003 

jaxkjh 

2 brokjh 

123@18 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

Vªsu ua- 12106 

vi fonHkZ ,Dl 

ps tujy dksp 

e/kqu js-LVs-dUgku 

vkysoj y{kkr 

vkys- 

08-11-18 

osG ueqn 

ukgh 

18-11-18 

00-10 ok 

vfuy jktsUnz izlkn 

feJk o; 31 o"kZ jkg 

lqjsUnzx< ukxiwj eks ua 

9881014112 

 

vKkr ,dq.k 7]000 :- 

,d uksfd;k da pk eksckbZy  

fle ua 

9922461098]832912010

7 IMEI NO 

356042088924602 vlk 

,dq.k 7000 : pk eky 

fujad ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs ueqn Vªsuus xksfn;k rs ukxiqj vlk 

izokl djhr vlrkauk izoklk njE;k.k 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus xfnZpk Qk;nk 

?ksÅu ueqn o.kZ.kkpk eksckbZy pks:u usyk- 

fVi %& jsiksLVs ukxiqj ;sFkhy tk-Ø-

6078@18 fnukad 14-11-18 vUo;s 

xqUg;kps dkxni= vkt jksth izkIr >kY;kus 

ueqn xqUgk nk[ky- 

lQkS 

815 

xkMxs 

3 अकोला 
1149/18 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

euh ilZ 

pksjh 

 

ट्रेन नं.12105 
ववदभभ एक्स.चे 

कोच नं.S/4,बथभ 
नं.4 व 7 वरून 
रे.स्टे.अकोला 

येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 5 ते 
10 वमनीटांनी. 

 
 

09.11.18 
04.45 वा.  

18-11-18 
00.25 वा. 

सोनाली ववशाल 
पौनीकर वय-33 

वषभ,धंदा-गवृहनी,रा.प्लॉट 
नं.77 अ,रहाटे ले 

आऊट,परसोडी,ता.उमरे
ड,वि.नागपरु.441203,
मो.नं.9422121027. 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 6]700 :- 

एक गलुाबी रंगाची मवन पसभ 
कक.200/-रू.,त्यात रोख 5000/-
रू.,एक झेन कं.मोबाईल त्यात 

वोडाफोन वसम 
नं.8806602295,कक.1500/-
रू.,असा एकुण 6700/-रू.  

वनरंक 
 

यातील वफयादी मिकुर हे वरील नमदु ट्रेन चे 
कोच मधनु ईगतपरुी ते नागपरु असा प्रवास 
आपले पवरवारासह करीत असतांना रे स्टे 
अकोला येथनु नमदु ट्रेन  5ते 10 मी.नी 
सटुल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे 
झोपेचा फायदा घेऊन त्यांची नमदु वणभनाची पसभ 
आतील सामानासह मदु्दाम व लबाडीने चोरून 
नेले वरून गनु्हा दाखल                
रे.पो.स्टे.नागपरु येथील िा.क्र. 6079/2018  
वद.14/11/2018 अन्वये ईकडील 
आ.क्र.1085/2018 वद. 17/11/2018 रोिी 
गनु््ांचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झआले  

HC  
116 
ठाकुर 



 

 

 

 

 

4 अकोला 
1151/18 
कलम 379 

IPC, 
xqUgkizdkj 

euh ilZ 

pksjh 

 
 

ट्रेन अमरावती मुंबई 
एक्स.चे मागील 

िनरल कोच मधनु  
रे.स्टे. मरु्ततिापरु ते 
अकोला दरम्यान 

 

17.11.18 चे 
20.45वा. 

 

18/11/18 
10.56वा.  . 

 

प्रकाश महादेवराव बनकर 
वय 35वषे, व्यव.नोकरी , 

हरीहरपेठ िनेुशहर अकोला  
मो.नं.9850062850 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 1000 :- 

एक काऴ्या रंगाचा  मनी पसभ त्यात 
आधार काडभ पनँ काडभ, डायव्हीग 

लायसन रोख 1000/- रू 
 

वनरंक 
 

यातील वफयादी मिकुर हे वरील नमदु ट्रेन चे कोच 
मधनु अमरावती ते अकोला  असा प्रवास करीत 
असतांना रे स्टे मरु्ततिापरु ते अकोला दरम्यान  वफयावद 
यांचे िवळील वरील नमदु वणभनाची मनी पसभ आतील 
सामानासह कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने वफयादी यांची 
निर चकुवनु चोरुन नेला वफयादी यांनी  वदले  वफयाद 
वरुन गनु्हा दाखल 
  वफयादी यांनी आि रोिी पो स्टे ला येवनु  वदले लेखी 
वफयाद वरून  गनु्हा दाखल केला 

ASI/ 
503 

िळम
कर 

5 अकोला 
1152/18 
कलम 379 

IPC, 
xqUgkizdkj 

euh ilZ 

pksjh 

 
 

ट्रेन 12833 हावडा 
एक्स चे मागील  

िनरल कोच मधनु  
अकोला ते 

मरु्ततिापरु दरम्यान 
 

.17.11.18 
13.30 ते 
41.45वा. 
दरम्यान 

 

18/11/18 
12.43वा.   

 

हेमन्त बंडोपत  महािन 
वय 34वषे, रा.हरीभाऊ 

िनुघरे प्लाटँ नं. 32 
श्रीराम वाडी देशमखु 
सावँमलच्या समोर पे्रम 

झेंडा चौक नागपरु  
मो.नं.9623236083 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 800 :- 

एक वक्रम रंगाचा  मनी पसभ त्यात 
आधार काडभ पनँ काडभ, डायव्हीग 
लायसन अलाहबाद बकेँचे ATM 
कापँोरेशन बकेँचे ATM काडभ , 

मतदान काडभ ,स्माडभ काडभ, व इतर 
कागदपत्र रोख 8 00/- रू 

 

वनरंक 
 

यातील वफयादी मिकुर हे वरील नमदु ट्रेन चे कोच 
मधनु  अकोला ते नागपरु  असा प्रवास करीत असतांना 
रे स्टे मरु्ततिापरु  दरम्यान  वफयावद यांचे िवळील वरील 
नमदु वणभनाची मनी पसभ आतील सामानासह कोणीतरी  
अज्ञात चोरट्याने वफयादी यांची निर चकुवनु चोरुन 
नेला  
OP मरु्ततिापरु आँक्रन्स नं. 153/18 असे टपाल द्वारे 
गनु्हाचे कागदपत्र पो.स्टे. ला प्राप्त झाल्यावरून  मा. 
PSO सो यांचे आदेशान्वे गनु्हा दाखल 

ASI/ 
503 

िळम
कर 

6 अकोला 
1153/18 
कलम 379 

IPC, 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 
 

ट्रेन नं. 12859 
वगतांिली एक्स. चे 
समोरील िनरल 
कोच मधनु रे स्टे  

अकोला येथे गाडी 
आल्या नंतर 
लक्षात आले. 

 

.18.11.18 
15:00वा 

 

.18.11.18 
16.23 वा 

 

वविय दयाराम दगेु वय-
41  वषभ,धंदा- पत्रकार 
रा.साईकृपा कॉलनी 
चाळ नं. 2  रुम नं. 3 

कल्याण वि. ठाणे  
मो.नं. 9769486472 

 

अज्ञात ,dq.k 20]490 :- 

एक वसल्वर रंगाचा मोबाईल LG 
कपनीचा मॉडल न G4 Stylus 

Tiranium असनु वक. 20,490/- 
रु. चा त्यात Airtel Sim No. 
7718954116 IMEI No. 

352776070621619 असा एकुण 
20,490/- रु चा माल 

 

वनरंक 
 

यातील वफयादी मिकुर हे वरील नमदु ट्रेन चे 
समोरील िनरल कोच मधनु  भुसावळ ते 
अकोला असा प्रवास करीत असतांना त्याच्या 
पनॅ्टच्या वखशातील वरील नमदु वणभनाचा 
मोबाईल  कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने वफयादी 
यांची निर चकुवनु गदीचा फायदा घेवनु चोरुन 
नेला वफयादी यांनी  वदले  वफयाद वरुन सबब 
अप.क.379 IPC प्रमाने गनु्हा दाखल 

पो.हवा/ 
240 

वाघाडे 

7 अकोला 
1154/18 
कलम 379 

IPC, 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 
 

रे स्टे  अकोला ट्रेन 
नं. 12859 

वगतांिली एक्स. चे 
मागील िनरल 
कोच मध्ये चढत 

असतांना 
 

18.11.18 
14:50 वा 

 

.18.11.18 
16.56 वा 

 

सोहेल अहेमद शकील 
अहेमद  वय-18  

वषभ,धंदा- वशक्षण रा. 
बाळापरु आनंद नगर ता. 

बाळापरु वि. अकोला  
मो.नं. 9552967257, 

9049480735 
 

अज्ञात ,dq.k 10]800 :- 

एक गोल्डन  रंगाचा मोबाईल 
समॅसंग कपनीचा मॉडल न G7  

असनु वक. 10,800/- रु. चा त्यात 
Jio Sim No. 7218836814 

Vodafone Sim no. 
9545936850  IMEI No. 

358327086352007, 
3583280886352005 असा 
एकुण 10,800/- रु चा माल 

 

वनरंक 
 

हवककत :- नमदु तारीख वेळी व ठीकाणी यातील 
वफयादी मिकुर हे वरील नमदु ट्रेन चे मागील 
िनरल कोच मध्ये   अकोला  ते नागपरु असा 
प्रवास करणे करीता चढत असतांना त्याच्या 
पनॅ्टच्या वखशातील वरील नमदु वणभनाचा 
मोबाईल  कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने वफयादी 
यांची निर चकुवनु गदीचा फायदा घेवनु चोरुन 
नेला वफयादी यांनी  वदले  वफयाद वरुन सबब 
अप.क.379 IPC प्रमाने गनु्हा दाखल 

पो.हवा/ 
240 

वाघाडे 



yksgekxZ ftYg;krhy ukxiwj Hkkx 6 ef/ky nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 18-11-18 

 

 

 

 

 

vd iksLVs xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- 

rk-osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps 

uko 

vkjksihps uko feGkyk eky  gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 xksfn;k 

lh&0288@

2018 

dye 65 

¼v½]66¼c½ 

eqacbZ 

nk:canh 

dk;nk 

Vsªu ua- 

58804 

xksafn;k & 

cYykj’kkg 

iWlsatj e/;s 

p<r vlrkauk] 

jsYos LVs’ku 

jsYos LVs’ku 

xksaM mejh ;sFks- 

 

17-11-18 

18-40ok- 

 

 

 

 

S 

 

 

 

18@11@18 

03%47 ok 

 

 

Jh- lkseh;k 

lq/khjdqekj 

nRrk o; 45  

o"kZ /kank & 

vkjih,Q] 

izHkkjh 

fujh{kd]lhvk

;ch xksafn;k 

jkg- 

vkjih,Q 

cWjsd] xksafn;k 

 

- 

vkjksih dz-¼1½ 

fouksn oYn 

jktsanz egarks o; 

25 o"kZ jkg- 

‘;keuxj 

caxkyh dWEi 

panziqj iks-Bk.ks- 

jkeuxj] rk- 

ft- panziqj 

vkjksih dz-¼2½ 

fuR;kuan oYn 

gjsanzukFk 

jktoa’kh o; 

39 o"kZ jkg- 

eksgckMk iks- 

lqeFkkuk rk-iks-

Bk.ks Hknzkorh 

ft- panziqj 

vVd rk- osG 

fn- 

18@11@18 

04-24 ok 

 

vkjksih Ø-1%& ;kaps toGqu fru IykWLVhdps 

iksrs feGkY;k R;kar v-dz- 

¼1½ ,d cksjh dkG;k fioG;k jaxkph R;ke/;s 

lqfize ua-01 ns’kh nk:ps 90 ML ps 100 

ux IyWVLVhdP;k ckWVy izrh ux fdaer 

26@& :],dq.k fdear 2600@&:] 

¼2½ ,d ika<&;k jaxkph IyWLVhdph cksjh 

R;ke/;s jkWdsV daiuhps ns’kh nk:ps 90 ML 

ps 200 ux IyWVLVhdP;k ckWVy izrh ux 

fdaer 26@&:]:],dq.k fdear 5200@&:] 

¼3½ ,d ika<&;k jaxkph IyWLVhdph cksjh 

R;ke/;s jkWdsV daiuhps ns’kh nk:ps 90 ML 

ps 200 ux IyWVLVhdP;k ckWVy izrh ux 

fdaer 26@&:]:],dq.k fdear 5200@&:] 

vkjksih dza- 02%& ;kps dMqu nksu IyWLVhdps 

iksrs o ,d uk;yu FkSyh feGkYkh R;kar v-

dz- 

¼1½,d ika<&;k jaxkph IyWLVhdph cksjh 

R;ke/;s jkWdsV daiuhps ns’kh nk:ps 90 ML 

ps 200 ux IyWVLVhdP;k ckWVy izrh ux 

fdaer 26@&:]:],dq.k fdear 5200@&:] 

¼2½,d fuG;k jaxkph IyWLVhdph cksjh R;ke/;s 

jkWdsV daiuhps ns’kh nk:ps 90 ML ps 200 

ux IyWVLVhdP;k ckWVy izrh ux fdaer 

26@&:]:],dq.k fdear 5200@&:] 

¼3½ ,d uk;uyph FksSyh fuG;k o yky 

iV~V;kph R;ke/;s  R;ke/;s jkWdsV daiuhps 

ns’kh nk:ps 90 ML ps 100 ux 

IyWVLVhdP;k ckWVy izrh ux fdaer 

26@&:]:],dq.k fdear 2600@&:] vlk 

nksUgh vkjksih dMqu gLrxr ekykph ,dq.k 

fdear 26]000 :Ik;s- 

v’kk izdkjs vkgs dh ueqn rkj[ksl osGh o 

fBdk.kh ;krhy ljdkj rQsZ fQ;kZnh gs R;kaps 

LVkWQlg Vsªu ua- 58804 xksafn;k & 

cYykj’kkg iWlsatj e/;s xqUgsxkj okWp M;qVh 

djhr vlrkauk lnj xkMh jsYos LVs’ku xksaMmejh 

;sFks Fkkacyh vlrk] ;krhy ueqn nksUgh vkjksih 

vkiY;k toGhy tM IykWfLVdps iksrs o FkSyh 

?ksoqu xkMhr p<or vlrkauk feGwu vkY;kus 

R;kauk fopkjiql dsyh vlrk rs mMokmMohps 

mRrj nsr vlY;kus R;kps toGhy 

IyWkLVhdP;k 05 cksjh o 01 uk;uyph FkSyh 

psd dsyh vlrk R;kr ojhy o.kkZadhr ueqn 

eqn~nseky feGqu vkY;kus R;kauk ;ksX; dk;Zokgh 

lkBh jsYos iksyhl LVs’ku xksafn;k ;sFks nksUgh 

vkjksihrkauk fjiksVZlg gtj dsY;kus ojhy nksUgh 

ueqn vkjksihfo:/n iks-LVs- yk vi- dz- 

lh&0288@2018 dye 65 ¼v½]66¼c½ 

eqacbZ nk:canh dk;nk izek.ks xqUgk uksan d:u 

riklkr ?ks.;kr vkyk vkgs-  

 

    

iksgok 

990 

pjMs 

 

 

 

 

S 

 

 

 



 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh    fn- 18-11- 18 

 

 

 

 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  fn-18-11- 18 

 

                                               

                                                   

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh   fn- 18-11- 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

d 

iksLVs e;r ?kM tkxk e;r ?kM- rk-

osG 

e;r nk- rk-

osG 

[kcj ns.kkj e;ekpss uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

         

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 

& & & & & & & & & 

v-

dz- 

 

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

 xksfn;k lh&0288@2018 dye 65 ¼v½]66¼c½ eqacbZ 

nk:canh dk;nk 

vVd fn- 18@11@18 04-24 ok 

 

vkjksih dz-¼1½ fouksn oYn jktsanz egarks o; 25 o"kZ jkg- ‘;keuxj caxkyh dWEi panziqj 

iks-Bk.ks- jkeuxj] rk- ft- panziqjz-¼2½ fuR;kuan oYn gjsanzukFk jktoa’kh o; 39 o"kZ jkg- 

eksgckMk iks- lqeFkkuk rk-iks-Bk.ks Hknzkorh ft- panziqj 

 


