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gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 brokjh 
58/22  
कलम 

379 ,34 
IPC 

 
गनु्हा 
प्रकार     

मोबाईल 
चोरी 

 

गाडी 
नं.11039 
महाराष्ट्र 
एकस  चे 
मागील 
जनरल 

कोच मध्ये 
रे. स्टे. 
नागपरु 

येथनु गाडी 
सटुल्या 
नंतर 

 

24/09/2022   
15.45 ते 
16.00वा 

24/09/2022   
19.41वा 

हषष अशोक 
मेश्राम  ,वय 20, 
वषष धंदा- शशक्षण  
राह.छत्रपती 
शशवाजी चौक 
छोटा  गोंशदया 
शज. गोंशदया , 

मो.नं.7972369
245 

दोन अज्ञात 
इसम वय 
अंदाजे  24-

25 वषे 

एकुण 23,000- रु  
एक शववो एस -1 प्रो कं. ब्ल ुवाईट रंगाचा 
चा मोबाईल त्यात AIRTALशसम नं. 

8975880773  शजवो नं 8767185388  
,IMEINO -861994046224582  

शक.21,000/-, मोबाईल  व रोख 2000 रु , 
ATM (बकँ आँफ बडोदा) असा एकुण 

23000- रु चा माल 

ननरंक 
 

नमदु तारखेस वेळी व शिकाणी यातील शफयादी हे .गाडी नं. 
11039 महाराष्ट्र एक्स चे मागील जनरल कोच मध्ये प्रवास 
करत असताना  रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर  दोन 
अज्ञात इसम शफयादीचे शसट च्या बाजलुा उभे होते त्यात एक् 
काऴा मोटा बारीक शमशी असलेला शिन रंगाची हाफँ शट-शटष 
मऴलेली घातलेला वय अंदाजन 24-25 वषे दसुरा  इसम 
फुल बाह्यची पांढरा रंगाची शटष लाईनींग वाली मऴलेली 
ज्याचा वणषन शफयाशद यांना माहीती नाही यापैकी पहला 
नंबरचा व्यकतीने शफयादी यांचा VIVO कंपनीचा मोबाईल 
शक 21, 000/- रु व मोबाईलच्या कवर मध्ये असलेली 
2000/- रु रोख व बकँ आँफ बडोदाचे ATM काडष  असा 
एकुण  23000/- रु च्या माल  दोन अज्ञात चोरट्ांने शफयादी 
यांच्या नजरचकुीचा फायदा घेवनु मोबाईल व माल चोरुन नेले 
बाबत लेखी तक्रार शदले वरुन रे पो स्टे इतवारी येथे  नंबरी 
58/22 कलम 379, 34  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  

NK/966 
गायकवाड 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
336/2022

कलम 
कलम 122 
(C) म ुपो 
का  प्रमाने 

दाखल 

रे.स्टे. 
अकोला चे 
अकोट फैल 
रेल्वे ओव्हर 
निज जवळ 

23.09.2022 
23.00वा. 

24.09.2022 
02.51 वा. 

PC/352 उल्हास 
जाधव 

नेम रे.पो.स्टे. 
अकोला 

ननरंक 
 

नारायन उफफ  सोन ुबापरुाव 
पारेकर वय २४ वषफ रा.जनेुशहर 
गाडगेनगर हनरहर पेठ 
  vVd fnukad o osG 

24.09.2022 
03.14 वा. 

वरील ता वेळी व नठकाणी यातील आरोपी मजकुर हा रे.स्टे. 
अकोला चे अकोट फैल रेल्वे ओव्हर निज जवळ  अंधारात मध्ये  
सयुास्त ते सयुफदया दरम्यान आपले अस्तीत्व लपनू बसनू 
कोणतातरी दखलपात्र गनु्हा करण्याच्या इराद्याने नमळुन आले 
असनु त्यांचे कङे सदर ठीकाणी हजर राहने बाबत रेल्वे प्रवाशाचे 
कोणतेही साधन नमळुन आले नाही व . त्यांचे कङुन कोणतातरी 
पढुील दखलपात्र अपराध घहु नये व त्यांचे कङुन दखलपात्र 
अपराध घङण्यास प्रनतबंध व्हावा या हेतनेुत्यांचेवर कलम 122 
(C) म ुपो का प्रमाणे कायफवाही करून त्यास सदर गनु्यात अटक 
करून अटके बाबतची माहीती त्याची आई नामे नवमलबाई पारेकर 
यांना देण्यात आली तसेच त्याच्या अंगझडती घेतली असता 
काहीएक चीज ,वस्तु,पैसा अडका , मौल्यवान वस्त ुकाही नमळुन 
आले नाही आरोपीस ला ाँकप बंद केले पाहरा डु्यटी कामी 
NK/99, PC/352नेमण्यात आले. 

HC/198 
चव्हाण 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 24-09-2022 ‘ 
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yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 24-09-2022  
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vkjksihps uko  

01 

नागपरू 

अप कं्र.734/22 
कलम 20(B) II (C), 29 NDPS 

ACT 

शद. 22.09.22 चे  20.48 वा. 
शद. 30.09.22 पावेतो  PCR 

 1) पे्रमकुमार  s/o नबगन साहनी , वय 26 वषफ, रा. गा ाँव फंदा थाना –करजा, नजला - मजुफरपरु नबहार 
 2) कैलाश s/oराजेन्र साहनी ,वय 29 वषफ, रा. गा ाँव कोदरकट्टा थाना मोतीपरु, नजला - मजुफरपरु नबहार  
 3) राजा कुमार  s/o कनपल साहनी ,वय 19 वषफ, रा. नवजय छपरा पोस्ट भोखपरुा नजला - मजुफरपरु  
 4) कणफ कुमार S/O समोद दास, वय19 वषफ , रा. ग्राम व पोस्ट – छाप नजला –मजुफरपरु  नबहार 

02 अकोला अप कं्र.336/2022 
कलम 122 (C)म ुपो का   

नद. 24.09.2022 चे 03.14 वा.  
PRबा ाँन्ड  वर सोडले 

1) नारायन उफफ  सोन ुबापरुाव पारेकर वय २४ वषफ रा.जनेुशहर गाडगेनगर हनरहर पेठ 
                                         अकोला   

 

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 वधा 54/2022 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

रे. स्टे हहगणघाट 
याडफ नक.मी 
790/30-31 

जवळ 

24/09/2022 
07/30 वा. पवुी 

 

24/09/2022 
14/30 वा. 

 

ऑन डयटुी 
DYSSरे.स्टे.वधा 

तफे संतोष 
घोडके(काटेवाला)
, वय-वषफ,रा.रेल्वे 

क्वॉटर नं 
RB II 97F.वधा  

मो. नं 
9503666043 

संजय भैय्याजी करपे  
वय-49 वषफ, धंदा-
मजरुी, राह शास्त्री 

वाडफ18 
हहगणघाट 
नज.वधा  

अश्या प्रकारे आहे की , ऑन डयटुी DYSSरे.स्टे.वधा तफे संतोष 
घोडके(काटेवाला)रा.रे.स्टे.वधा यांनी एक लेखी मेमो आणनु हजर 
केला की, 
आपको सनुचत नकया जाता है।नक ,रेल्वे स्टेशन प्रबंधक हहगणघाट 
व्दारा प्राप्त सचुना नसुार एक अज्ञात व्यक्ती उम्र 40-45 अंदाजे 
आदमी स्टेशन के नबच  हहगणघाट याडफ नक.मी. 790/30-31 पर मतृ 
अवस्था मे पडा है।यह स्थान स्टेशन के नसग्रलो के अंदर है।यह 
आपके सचुनाथफ एवं उनचत कायफवाही हेत ूनमदु कमफचानर यांना 
घटनास्थळी रवाना केले असता त्यांनी फोन द्वारे माहीती नदली की , 
सदरचे घटनास्थळ हे आपले हद्दीतील असल्याने  घटनास्थळ व 
पंचनामा कायफवाही कामी ASI/64घ्यारे व पे्रत पहारा डयटुी कामी 
PC/282 चौधरी यांना पढुील कायफवाही कामी रवाना करण्यात आले 
अश्या मेमो वरून नंबरी मगफ  नं.54/2022कलम 174 CRPC प्रमाणे 
दाखल केला.   
fVi%& lnj exZ ps ?kVukLFkGh iksgpY;koj e`rdkps uko fu"iUu 

>kys- 

ASI/64
घ्यारे  

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 


