
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 26@02@2019 

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 brokjh -

35@19 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

js-LVs 

brokjh 

mRrj 

cqfdax 

fVdhV 

e’khu 

;sFkwu 

fVdhV ?ksr 

vlrkauk 

26-02-19   

06-20 ok- 

26-02-19    

15-01ok- 

lans'k xqeku 

xksyNk ]o; 

33 o"kZ]jkg- 

xksyNk Hkou 

xksyNk ekxZ 

lnj ukxiwj 

eksua- 

70000356

44 

vKkr ,dq.k 9]990 : 

,d ,evk; jsMeh uksV 5 

da-pk eksckbZy dkGk jaxkpk 

R;kr fle ua- VkVk Mksdkseks 

ua- 8087966669] 

,svjVsy fle ua- 

9970033900 

vk;,ebZvk; ua-

864450034172843@50 

fd-9]990@: pk eky 

fujad ueqn rk-osGh o fBdkuh ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs vkiys HkkP;kyk 

js-LVs brokjh rs fHkykbZ tk.ks djhrk 

lksM.;kdjhrk vkys vlrk mRrj 

cqfdax e/kwu fVdhV dk<wu  js-LVs 

brokjh ps IyWVQkWeZ ua- 6 oj 

R;kauh tsOgk ikfgys R;kapk yksoj 

iWUV e/kwu oj ueqn o.kZukps 

eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

pks:u usys  

iksgok

@968 

Bkdqj 

2 brokjh -

36@19 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

Vªsu ua- 

12856 

baVkflVh 

,Dl- e/;s 

js-LVs 

brokjh  

;sFks 

 

24-02-19  

06-45 ok- 

26-02-19  

21-14 ok- 

lfr'k eukst 

xtfHk;s ]o; 

26  

o"kZ]]jkg- 

f’kjiwj iks-

cukFkj ft-

xksafn;k 

vKkr ,dq.k 26]900 : 

,d fuG;k dkGk jaxkpk fooks 

da-pk eksckbZy ekW-ua-  

VIIPRO R;kr vkbZMh;k   ua- 

9689084016 ft;ks fle ua- 

7620139863 vk;,ebZvk; 

ua-866297043952816] 

866297043952808 fd-

26900@: pk eky 

fujad ueqn rk-osGh o fBdkuh ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vªsu us 

brokjh rs xksafn;k vlk izokl 

dj.ks djhrk js-LVs brokjh ;sFkwu 

xkMhr p<r vlrkauk R;kpk 

iWUVP;k f[k’kkrwu oj ueqn o.kZukpk 

eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

pks:u usys- 

iksgok

@40 

;kno 

3 नागपरु 
333/19   
dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं.  
12410 

गोंडवाना 
एक्स चे  कोच 
S/10 बथथ नं. 
26, 27, 29, 

30, 32 मध्ये रे 
स्टे नागपरु 

येण्याच्या 10 
मम. अगोदर 

 
 
 

23/02/19 
08.00 वा. 

26/02/19 
13.50 वा. 

श्री अर्ुथन देवेंन्द्र 
कुमार देव वय 27 
वर्थ धंदा मिक्षण 
रा. 36/पोलीस 
कााँलनी मा ाँडल 
टाऊन मदल्ली मो 
नं. 9711649433,  

9910988139 

अज्ञात 
 

,dq.k 5000 : 

एक ट्रा ाँली बाँग त्यात महत्वाचे 
प्रमाणपत्र वापरते कपडे , र्ोडे, व 
रोख 5000/-रु, असा एकुन 5000/-

रु, चा  माल. 

मनरंक 
 

अिा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
मिकाणी यातील मियामद मर्कुर  हे  नमदु ट्रेन 
ने ह मनर्ामदु्दीन ते  गोंमदया असा प्रवास कमरत 
असतांना   रे स्टे नागपरु येण्याच्या 10 मम. 
अगोदर मियादी यांची वर नमदु वणथनाची बाँग 
कुणीतरी अज्ञात  चोरट्याने मियादी यांचे 
झोपेचा िायदा घेवनु   मदु्दाम लबाडीने 
कपटाने चोरून नेले. 
fVi%& रे- पो.स्टे. गोंमदया येथील र्ा क्र.  506 
/2019  मद. 24/02/19 तसेच  पो.स्टे. नागपरु 
येमथल आवक क्र.  433/19 मद.  26/2/19  
अन्द्वेये गुन्द्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्यने  

PSO 
पेिीत 



 

 

 

 

 

 

 

4 अकोला 
169/19 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन 12112 
अमरावती 

मबंुई एक्सचे 
कोच न एस /7 

बथथ न 
आरएसी 31 

वरुन  
रे.स्टे.अकोला 

 

19/02/19 
20.30 वा 
दरम्यान 

 

26/02/19 
चे 00.04 वा 

दरम्यान 
 

गौरव सरेुश पंतधमे 
वय- 30 

वषथ,रा.वस्तीग ृब्राद्रा 
मुंबई. मो. नं. 

9975068182 
 

अज्ञात ,dq.k 2000 : 

एक टी एल सी क . ची बगॅ कक. 
2000/- SBI (ATM, Corporation 
Bank ATM, Axis Atm, आधार 

काडथ ड्रायव्हीग लायसन्स , ऑक्शीस 
बकेॅचे चेक बकु असा एकुण कक. 

2000/- रु चा माल 

कनरक नमदु ता.वेऴी व कठकाणी यातील कियादी मजकुर 
हे नमदु ट्रेन ने अमरावती ते मबुई असा प्रवास 
करीत असतांना  रे. स्टे. अकोला येथे  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले वरुन गनु्हा दाखल  
  नमदु गनु्याचे कागदपञ रे प स्टे बडनेरा येथील  
जा क्र. 480/19 कद. 20.0219 अन्वये इकडील 
आ.क्र. 133/19 कद. 23/2/19 अन्वये टपालाने 
प्राप्त झालेने गनु्हा दाखल 

HC 1024 
अवचार 

 

5 अकोला 
170/19 

कलम 379 
Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन अप 
कगताजली 

एक्स चे कोच 
13 मध्ये 

चढत 
असताना 

प्लॉटिामथ न 
1 वर 

26/02/19 
13.40 वा 
दरम्यान 

 

26/02/19 
17.06 वा. 

 

अरुण कुमार 
कबलायत यादव 
वय- 26 वषथ,रा. 
अयोध्या नगर 

जळगाव मो. नं. 
8539971021 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 14]999 : 

एक रेडमी (एम. झेड) नोट 5 प्रो 
कंपनीचा काळ्या रगाचा मोबाईल 
कसम एअरटेल न 8743868671 

IMEI No. 
868922033765344, 

868922033765385 कक. 
14,999/- रु. असा एकुण 

14,999/- रु चा माल 
 

कनरक नमदु ता.वेऴी व कठकाणी यातील कियादी 
मजकुर हे नमदु ट्रेन ने   अकोला  ते जळगाव 
असा प्रवास करणे करीता नमदु ट्रेन चे कोच 
मध्ये   प्लॉटिामथ न 1 वर वरुन नमदु गाडीत 
चढत असताना कियादी चे पनॅ्टचे खीशातील 
नमदु वणथनाचा मोबाईल प्रवाशी लोंकांच्या 
गर्ददचा िायदा घेवनु वरील कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले वरून 
कियादी यांनी कदले तक्रार कदले वरून  
अप.कलम 379 IPC प्रमाने गनु्हा दाखल 

HC 370 
वानखडे 

6 अकोला 
171/19 

कलम 379  
Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eaxGlq= 

pksjh 

रे स्टे वाकशम 
येथनु 

अकोला 
परळी पसेॅ 

मध्ये 
चढल्यानंतर 
लक्षात आले 

वरुन 

25/02/19 
17.00 वा 
दरम्यान 

 
 

26/02/19  
18.47 वा 
दरम्यान 

 
 

सै पावथती गणेश 
कुबडे  वय- 30 

वषथ,रा. जैन 
गल्ली कहगोली  

मो. नं. 
9689516365 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 15]000 : 

एक सोन्याचे पदक 4 मणी व 5 
ग्रॉम कक, 15,000//- रु चा असा 

एकुण 15000/- रु चा माल 

कनरक नमदु ता.वेऴी व कठकाणी यातील कियादी 
मजकुर हे रे स्टे अकोला येणे करीता नमदु 
ट्रेन मध्ये चढल्यानंतर लक्षात आले की  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने कियादीची  नजर 
चकुवनु  चोरून नेले वरून कियादी यांनी 
कदले तक्रार कदले वरून  अप.कलम 379 
IPC प्रमाने गनु्हा दाखल 
नमदु गनु्यचे कागदपञ पो ना 930 चव्हाण 
यांनी रे स्टे वाकशम येथनु आज रोजी गनु्हा 
दाखल  

HC 
370 

वानखडे 



jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %&    

v-

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynk

j 

1 ukxiqj 
335/19 

U/S 
महाराष्ट्र 
दारुबंदद 

अदधदनयम 

कलम  65 

अ, इ 66 ब 
 

रेल्वे स्ट.े 

नागपरु PF 

no 2 वर  
इटारसी एन्ड 
च ेदादयााच्या 

बाजुला  

26.02.19  

19.10 वा. 
 

26/02/19  
23.17वा. 

 

रदवंद्र ना. 

वाघ वय 37 

वष ेपरर. पो. 
उपदनररक्षक  

रे.पो.स्ट े
नागपरु 

सदुनल उर्ा  
अंकेश आनंद 

शमाा वय 25 

वष ेरा. 
पठाणपरुा 
हनुमान 

दिडकी  C/O  
आशाबाई गांवड े

यांच्या घरी 

कीरायान ेदज. 
चंद्रपरु 

 

एक काळ्या मेंहदद 
रंगाची त्यावर दस्टल 

मध्य ेरँ्न्सी अस े
दलदहलले े कॉलजे बँग 

की. 250/रु.  , 
दवददेश दारु  असललेी  
काचेची बॉटल  इग्रजी 

अक्षरात मँकडॉल  

नंबर 1 दलहीलले े 180 

एम. एल.च्या  ( 20 

नग X150/ रु.  )   

3000/रु. आसा एकुन  

3250/रुपयाचा माल.  

 रने नं. 2296 संघदमत्रा एक्स रने च्या वेळेस 
इटारसी एन्ड कड े आरोपी हा एक काळ्या मेंहदद 
रंगाची त्यावर दस्टल मध्य े रँ्न्सी अस े दलदहलले े 
कॉलजे बँग  घेवुन जातांना दमळुन आल्यान े व 
त्याच्या ताब्यातील बँगची चनै उघडुन चेक केल े
असता बँग मध्यदेवददेश दारु  असललेी  काचेची 

बॉटल  इग्रजी अक्षरात मँकडॉल  नंबर 1 दलहीलले े 

180 एम. एल.च्या 20 नग बॉटल दमळुन आल्या 
सदर आरोपी हा आपल्याताब्यात दारुचा माल 
बाळगनु वाहतकु करन्यातच्या इराद्याने दारु बंदद 

दज. चंद्रपरु यथेे दारु दवक्री करन्यात करीत दवना 
पास परवाना घेवुन जात असल्याने सदर 

आरोपीवर कलम  66 अ, ई, 66 ब महाराष्ट्र 

दारुबंदद अदधदनयम प्रमाण ेनंबरी गनु्हा दािल . 

पो. 
उपदनरर

क्षक  
िांडकेर 

 

jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&                         

 v-dz iksLVs 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 

gdhxr riklh 

vaey

nkj 
          

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

v-dz- 

 

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

1 o/kkZ 785@18 d 379 Hkknafo 26@02@19 ps 00-05 ok  panz”ks[kj fl/kkFkZ furuojs o; 28 o’kZ jk lqjxko rk mejsM ft ukxiqj g eq  

ykOgk okMh ft ukxiqj 

2 ukxiqj 335@19 dye 65 v]b]66 c 

egkjk’Vª nk:canh vf/kfu;e 

26-02-19 ps 23-17 ok सदुनल उर्ा  अंकेश आनंद शमाा वय 25 वष ेरा. पठाणपरुा हनुमान दिडकी  C/O  

आशाबाई गांवड ेयांच्या घरी कीरायान ेदज. चंद्रपरु 

 

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 

& & & & & &  

& 

& & 


