
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 21-7-2022  

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 vdksyk 

. अप कं्र. 
239/2022 

कलम  
379 IPC  
xqUgk Ádkj 

मोबाईल   
pksjh 
 

:- ट्रेन पणुा 
अकोला 

पसँेंजर मधनु 
रे.स्टे.अकोला 

येथे 
समजलेवर 

 

दद.21/07/2
022 चे 

04.00 वा 
समुारास. 

दद.21/07/2
022 चे  

06.11 वा. 
 

:- गणेश दहरामन 
महाजनवय 35 
वषष,धंदा - शेती, 

रा.मुंगळा 
ता.मालेगांव 

दज.वादशममो.नं.869
8221289, 

सहदियादी प्रशांत 
सदुामा गौरकर 
वय30 वषष,धंदा 
मोटर वाडँींग 

रा.मुंगळा.दज.वादशम 
मो.नं.8999114716 

 

अज्ञात  एकुण 21,300/- रू 

 एक रेडदम 8कंपनीचा लाल 
रंगाचा मोबाईल त्यात दजओ 

दसम नं. 7875095202,त्याचा 
IMEI NO 

353097114441990, 
353097114442006, 

ककमत 10,500/-रू  
सहदियादी यांचा एक 

REALMI कंपनीचा दनळ्या 
रंगाचा मोबाईल  त्यात दोन 

दजओ दसम 
नं.7355506063,96230073

91, 
त्याचा IMEI NO  

माहीत नाही 
ककमत 10,800/-रू असा 

एकुण 21,300/-रू चा माल 

दनरंक  नमदु  ता. वेळी व दिकाणी यातील दियादी व सहदियादी   हे 
दद.20.07.2022 चे रोजी पणुा अकोला पसँेंजर गाडीने 
रे.स्टे.पणुा ते रे.स्टे.वादशम असा  प्रवास करीत असतांना 
प्रवासात झोपले असता रे.स्टे.स्टे.वादशम येथे न उतरता 
रे.स्टे.अकोला येथे आले.झोपेतनु जागे झाले असता त्यांची 
चाजींगला लावलेले मोबाईल  रेडदम 8 कंपनीचा लाल रंगाचा 
मोबाईल त्यात दजओ दसम नं. 7875095202 ,त्याचा IMEI 
NO 353097114441990, 353097114442006, ककमत 
10,500/-रू ,सहदियादी यांचा एक REALMI कंपनीचा 
दनळ्या रंगाचा मोबाईल  त्यात दोन दजओ दसम 
नं.7355506063,9623007391,त्याचा IMEI NO माहीत 
नाही ककमत 10 ,800/-रू असा एकुण 21 ,300/-रू  मोबाईल 
असे चाजींग पाईँंट वर दमळुन आले नाही.ते सदर दोन्ही 
मोबाईल दियादी व सहदियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला वरुन   ददले दियाद 
वरून  कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
 

NK 
1080 
रेवेकर 

02  vdksyk 

. अप कं्र. 
240/2022 

कलम  
379 IPC  
xqUgk Ádkj 

cWx 
 pksjh  

ट्रेन नं.12860 
अप दगतांजली 
एक्स.कोच नं. 
बी/4  बथष नं. 

5 वरुन 
रे.स्टे.अकोला 

येथनु गाडी 
सरुु होताच 

 

.18/06/22 
चे 13.30 ते 
14.00 वा 
दरम्यान 

.21/07/22 
चे 14.48 

वा. 
 

दप्रतम मन्ना S/O 
दवश्वनाथ मन्ना  

वय-16 वषष धंदा-
दशक्षण रा.ग्राम 

इरपल्ला थाना-घाटल 
दज.मेदनीपरु 

 (W.B) मो.नं. 
9134601613 

अज्ञात एकुण 14,00/- रू 

एक काळ्या रंगाचा बगँ 
त्यात रोख 1400/-रु. 
दियादी यांच्या नावाचे 

आधार काडष ,जनेु वापरते 
कपडे ,वक्सीन 

काडष,खाण्याचे खादय पदाथष 
असा एकुण 1400/-रु. चा 

माल 

दनरंक नमदु ता. वेळी व दिकाणी यातील दियादी  हे  ट्रेन नं.12860 
अप दगतांजली एक्स.कोच नं. बी/4  बथष नं. 5 वरुन प्रवास 
हावडा ते मुंबई  असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान  
रे.स्टे.अकोला येथनु गाडी सरुु होताच दियादी यांची नजर 
चकुवनू  त्यांची एक काळ्या रंगाचा बगँ त्यात रोख 1400/-रु. 
दियादी यांच्या नावाचे आधार काडष  ,जनेु वापरते कपडे  
,वक्सीन काडष ,खाण्याचे खादय पदाथष असा एकुण 1400/-रु. 
चा माल आतील सामानासह  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
चोरून नेले वरुन दियादी यांचे लक्षात आले वरुन त्यांनी 
रे.पो.स्टे.भुसावळ येथे ददले दियाद वरुन गनु्याचे कागदपत्र 
इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  कलम 379  IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल 
fVi-  पोलीस अदधक्षक कायालय  लोहमागष नागपरु यांचा जा 
क्र  4219/2022  दद.14/07/2022 अन्वये  गनु्याचे कागदपत्र 
ईकदडल पो.स्टे.ला आवक क्र 1055/22 दद.16/07/2022 
गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या वरून GD HC/752पाटील 
यांनी दाखल करणे कामी  ददलेवरून गनु्हा दाखल केला 

HC/214 
नेवारे   



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 21-07-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 21-07-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 21-07-2022  

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 21-07-2022 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 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  

01 brokjh dksV dsl dz 166@1983 dye 

353]336-504]34 Hkknfo 

21@07@2022 ps 15-56 ok 

      ,e lh-vkj 

lqHkk"k ve`r ukMs o; 76 o"kZ jk czkEg.kh mejsM ukxiqj 

2 नागपरु 488/2022 कलम  20 (B)ii(c) 
29 NDPS ACT 

19@07@2022 ps  04%54  

ok- 

1½ अरदवद सरेुश बंसल (बंसकार) वय 21 वषष, रा. देवबाबा चौक िरसी मोहल्ला, अटारी खेजडा पो. स्टे. ग्यारसपरु तहदसल 
गलुाबगंज, दज. दवदीशा म. प्र. 

CCRR..NNOO//449966//22002222  

UU//SS--2200((BB))iiii((cc))  2299NNDDPPSS  AACCTT  
fn-14@07@2022 ps 01%57 

ok-PCR  fn 25@07@2022 
2-oft; f’ko’kadj iafMr  o; 21 o’ksZ jk yks.kkoyk iq.ks 

03 xksafn;k 68@22 8¼c½ 20 ¼ B½ II¼C½] 

29 NDPS ACT   

14@07@22 ps 14%04 ok-  
PCR 24/07/22 i;Zr 

1½ izgykn oYn txfn’k jktiqr o; 20 o"kZ jk vjuksVk ldm [kijk rgfly ckgk] ft vkxjk 

2½ lR;foj oYn ’kkgqdj jktiqr o; 24 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼m-iz½ 

3½ ,ojuflg oYn fdYyksj jktiqr o; 35 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼miz½                

           

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 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o 

iRrk 

gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 vdksyk 

मनषु्य  
दमसींग कं्र 
08/2022 

 

रे स्टे अकोला 
प्लटँिामँष नं. 01  
वर  ट्रेन 12106 
दवदभष एक्स चे 
जनरल बोगीत  
रेल्वे स्टेशन 

अकोला ते दादर 
मुंबई प्रवासा 

दरम्यान 

17/07/2022 
चे 21.30 

वा.समुारास 

21/07/2022  चे 
10.32 वा. 

 

मोहम्मद सलीम 
कुरेशीS/Oमो. हुसेन 

दमस्त्रीवय 50 वषष धंदा- 
मजरुी, रा. ितीमा महल 

दनहालहोटल के सामने मुंबई 
मो.नं. 9029100244 

नाजदमन शेख मो. सलीम 
कुरेशीवय  40वषष,धंदा - 

घरकाम,रा.  ितीमा महल दनहाल 
होटल के सामने 

:-   अंगाने मजबतु,उंची 4.5 िुट, 
रंग गहु वणष, चेहरा गोल, नाक 

सरळ, केस काळे पांढरे , नेसदनस 
ब्लल्य ुरंगाचा टापँ  व ब्लल्य ुरंगाची 
लगँीन, काळ्या रंगाची ओढणी 

,डाव्या बाजसु  गळ्यावर 
जळालेल्या चे दनशाण ,   भाषा - 

मरािी,  कहन्दी, 
 

यावेळी तक्रारदार नामे मो. सलीम कुरेशी O/S मो. हुसेन दमस्त्री यांनी पो.स्टे.ला 
येवनु त्यांची पत्नी हरदवलेबाबत अजष ददले वरुन मनषु्य दमकसग दाखल करण्यात 
येत आहे वरील ता वेळी व दिकाणी यातील तक्रारदार नामे मोहम्मद सलीम कुरेशी 
O/S मो. हुसेन दमस्त्री वय 50 वषष धंदा- मजरुी, रा. ितीमा महल दनहाल होटल के 
सामने मुंबई  यांची पत्नी  नाजदमन शेख मो. सलीम कुरेशी  यांना त्यांचे जावाई 
नामे शेख अजीज रा. कसधई कॅम्प खजान अकोला यांनी रे स्टे अकोला प्लटँिामँष 
नं. 01  वर  ट्रेन 12106 दवदभष एक्स चे जनरल बोगीत  रेल्वे स्टेशन अकोला ते 
दादर मुंबई असा प्रवास करणे सािी जनरल दटकीट काढुन नमदु ट्रेन मध्ये बसवनु 
ददले असता  त्या अद्यापावेतो घरी (मुंबई दादर ) येथे पोहचल्या नाही. करीता 
तक्रारदार यांनी मदहला दमसींग बाबत पो स्टे ला येवनु लेखी तक्रार ददले वरुन 
दमसींगची नोंद घेण्यात येवनु सदर ची मदहला दमसींग दाखल करण्यात आली  

 PSI 
जळमकर 


