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02 अकोला  

120/2022 

कलम 395 

IPC 

गनु्हा 
प्रकार 

tcjh pksjh 
 
 

रेल्वे स्टेशि  

अकोला  

प्लॅटफॉम क्र 

06 वर  टे्रि 
िं. 07574 

पुर्ाा 

अकोला 

पॅसेंजर 

मधुि 

26/04/2022 

चे  

04.30 

वा.दरम्यान 

 
26/04/2022 

च े 12.05 

वाजता 

प्रवीर् बालाजी 

कांबळे  

वय 23 वर्ा  

धंदा-मजुरी 

रा.फुलकळस 

ता.पुर्ाा 

नज.परभर्ी 

 मो िं. 

9112256141   

1) शुभम 

नवश्विाथ 

रामटेके वय 22 

वर्ा रा.इंदीरा 

िगर मकसुद 

मौलािा 

नबल्डींग जवळ 

अकोट फैल 
अकोला  2) 

िविाथ एकिाथ 

अहरे वय 25 

वर्ा 

रा.अन्नाभाऊ 
साठे िगर 

अकोट फैल 
अकोला 

नवधीसंघर्ाग्रस्त 
बालक :- 1)  
रोहीत उफा  

राहुल गजािि 

वािखडे वय 17 

वर्ा रा.अन्नाभाऊ 
साठे िगर अकोट 
फैल अकोला 2) 
शुभ्रति नवजय 
चव्हार् वय 17 

वर्ा रा.अन्नाभाऊ 
साठे िगर अकोट 
फैल अकोला 3) 

यश उफा  पवि 
संदीप कांबळे 
वय 17 वर्ा रा. 
इंदीरा िगर 
रामदास मठ 

अकोट फैल  
अकोला 

दद.28/04/2022 

पावेतो PCR 

 

एकुण  23600/रु  

1) 9000/-रू. दफयाादी यांचा 

मालकीचा एक रेडमी 

कंपिीचा मोबाईल निळ्या व 

काळ्या रंगाचा त्यावर 

काळ्या रंगाचे कव्हर असुि 

कव्हर वर डॉ.आंबेडकरांचे 

नचत्र असलेला, त्याचा IMEI 

NO 869015047537814, 
869015047537822 

त्यामध्ये Idea कं.नसम िं. 

9112256141 असा, एक 

4GB मेमरी काडा. 

2) 14000/-रू.गोवींद 

श्यामसंुदर सारस्वत यांच्या 

मालकीचा एक सॅमसंग 

कंपिीचा गॅलकॅ्सी J7 मॉडल 

चा मोबाईल, नसल्व्हर रंगाचा 

त्याचा IMEI NO 

353108093165110/01 , 
353107093165112/01  

त्यामध्ये Airtel कं. नसम िं 

9970778547,  Idea 

कं.नसम िं. 9666078139 

3) 600/-रू नशवशंकर गौतम 

किकटे यांच्या नखशातील 

600/-रू रोख रक्कम, त्यामध्ये 

200/-रू दराच्या 3 िोटा 

असा एकुर् 23600/-रू 

दकमतीचा माल 

 

वरील 

प्रमार्े 
वरील िमुद दफयाादी ह ेपुर्ाा येथुि अकोल्या कडे जार्ा-

या टे्रि िं. 07574 पुर्ाा अकोला पॅसेंजर मधुि पुर्ाा त े

अकोला असा प्रवास करीत असतािा दद.26/04/22 

रोजी सकाळी 04.30 वाजताच्या सुमारास िमुद टे्रि 

अकोला रेल्वे स्टेशि प्लॅटफॉम क्र 06 वर पोहचली 

त्यावेळी दफयाादी व त्यांचा नमत्र नशवशंकर झोपलेले 

असतािा यातील नवधीसंघर्ाग्रस्त बालक िामे  रोहीत 

उफा  राहुल गजािि वािखडे यािे दफयाादीला 

लाथािी,हातािे चापटीिे मारहार् करूि त्यांच्या 

ताब्यातील रेडमी कंपिीचा मोबाईल जबरीिे चोरूि 

घेतला तसेच दफयाादी चा नमत्र नशवशंकर यास आरोपी 

शुभम नवश्विाथ रामटेके यािे लाथािी,हाताि,ेचापटािे 

मारहार् करूि त्यांच्या ताब्यातील 600/-रू रोख रक्कम 

जबरीिे चोरूि घेतली तसेच वरील सवा पाच जिािी 

नमळुि बाजुच्या कोच मध्ये झोपलेला साक्षीदार गोवींद 

सारस्वत यांिा देखील  लाथािी,हाताि,ेचापटािे 

मारहार् करूि त्यांच्या ताब्यातील सॅमसंग कंपिीचा 

मोबाईल जबरीिे चोरूि िेलेला आह.ेअशा प्रकारे वरील 

दोि आरोपी व नति नवधीसंघर्ाग्रस्त बालक  यांिी टे्रि 

मध्ये दरोडा टाकुि एकुर् दोि मोबाईल व 600/-रू रोख 

रक्कम असा 23600/-रू दकमतीचा माल जबरी चोरी 

करूि िेलेला आह.ेवगैरे मजकुराच्या दफयााद वरूि गुन्हा 

दाखल करण्यात आला  

API 

गाढवे. 



03 अकोला 

121/22 

कलम 

379,34 
IPC 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

 टे्रि पुर्ाा 

अकोला 

पॅसेंजर 

मधुि रेल्वे 

स्टेशि 

वानशम येथे    

26/04/22 

चे  

वेळ िमुद 

िाही  

 

26/04/22 चे  

 13.32 

वाजता   

मोहम्मद आलाम 

रजा वल्द 

जाबीर अली वय 

20  वर्ा,  धंदा - 

नशक्षर् 

(मदरशाह ) 

रा.लखमि 

िगला पोस्ट 

तांडा बादली पो 

स्टे तांडा बादली 

ता.स्वार नज. 

रामपुर 

उत्तरप्रदेश हल्ली 

राह.खैरमोहम्म

द प्लॉट मदीिा 

मज्जीद 

मदरशहा 

अकोला मो. 

िं.915854596

2 

 
 

1) ऋतीक 

राजतरत्न ड ोंगरे 

वय 21 वर्ष 

रा.तपी हनुमान 

म हता मील 

अक ला,  

नवधीसंघर्ाग्रस्त 

बालक 2) श्रावि 

योगेश सावंत 

वय 17 वर्ा  

रा.तपी हिुमाि 

मोहता मील 

अकोला 

दि. 27/04/2022 
पावेतो PCR 

एकुण  12000/रु 
एक VIVO Y9 कंपिीचा 

व्हाईट निळसर रंगाचा 

मोबाईल  त्याचा IMEI 

NO.864706042532157 

त्यात JIO  नसम िं. 

9146994967  ककं. 

12000/- रु चा मोबाईल 

 

निरंक वरील िमुद दफयाादी  ह े आपल्या भावासह पुर्ाा त े

अकोला असा प्रवास करीत असतािा  प्रवासादरम्याि 

त्यांिा झोप लागली असता त्यांच्या झोपेचा फायदा घेवुि 

त्यांच्या शटाच्या वरील नखशातील  ठेवलेला एक VIVO 

Y9 कंपिीचा व्हाईट निळसर रंगाचा मोबाईल  त्याचा 

IMEI NO.864706042532157 त्यात JIO  नसम ि.ं 

9146994967  ककं. 12000/- रु चा मोबाईल वरील 

िमुद आरोपी 1) ऋतीक राजतरत्न डोंगरे वय 21 वर्ा 

रा.तपी हिुमाि मोहता मील अकोला, नवधीसंघर्ाग्रस्त 

बालक 2) श्रावि योगेश सावंत वय 17 वर्ा  रा.तपी 

हिुमाि मोहता मील अकोला  यांिी चोरूि िेले बाबत 

ददल े दफयााद वरूि िमुद अप कलम 379,34 भादवी 

प्रमािे गुन्हा दाखल करण्यात आला  

PSI 

वािखडे 

04 बडिेरा 
85/2022 

कलम 
379 IPC 

प्रमाणे 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

टे्रि 

िं.11039 

महाराष्ट्र 

एक्स चे 

कोच िं. 

S/7 बथा 

िं.43 

वरुि रेल्वे 

स्टेशि 

बडिेरा 

येर्ेपुवी 

17/4/22 

चे 

11/25 वा. 

दरम्याि 

26/04/22 

चे 

13:08 वा. 

 

आनशर् 

गिेशराव 

भुरले वय 36 

वरे् धंदा 

प्रायवेट काम  

रा. 4/B 

नहवरी 

लेआऊट, 

बाबुलबि 

चौक िागपुर 

.440008 

मोबा.िं. 

702087084
0 

अज्ञात 
 

एकुण  9800/रु 
एक POCO c3 निळ्या 

रंगाचा मोबाईल त्यात 

एअरटेल  नसम  ि.ं 

9175571862, आयनडया 

नसम िं 9623958078 

imei no 
862103058315093/5

101 की. 9,800/ रु. एक 

बँक आँफ बडोदाचे  atm 

असा एकुि 9800/- रु चा 

माल 
 

दिरंक िमुद तारखेस वेळी व ठीकार्ी यातील फीयाादी ह े 

दद. 17/4/2022 रोजी टे्रि िं. 11039 महाराष्ट्र 

एक्स  िे पुर्ा ते िागपुर असा पुर्े वरुि 22:25 वा 

िागपुर साठी गाडी निघाली प्रवासा दरम्याि जेवि 

करुि   S/7 बथा िं. 43 वरुि मी झोपी गेले आनर् 

दफयाादी यांिी सकाळी उठुि मोबाईल बघीतला 

असता तो नमळाला िाही त्यावेळेस 11:25 वाजले 

होते. तो कोर्ीतरी अज्ञात चोरट्यािे बडिेरा 

स्टेशि येर्ेपुवी  फीयाादी झोपेचा फायदा घेवुि 

मोबाईल चोरी >kys बाबत ददले तक्रार वरुि  

कलम 379 भा. द. वी. भादवी प्रमार्े  गुन्हा 

दाखल. 

 

fVi %& js-iks-LVs- ukxiwj ;sFkwu CCTNS iz.kkyh e/;s 

nk[ky gks.ksdkeh  vkY;kus  

HC 
402 

तेलमोरे 



05 िागपरुिागपरु  
228811//2222  कलमकलम    

337799  IIPPCC  
  

xqUgk Ádkj 

cWx pksjh 
 

ट्रेि ि 
11039 
महाराष्ट्ट्र  
EXP चे 
कोच ि 

B/1 बर्थ ि 
49वरूि   रे 
स्टे अजिी 

येणे अगोिर 
 

25/04/22 
चे 

14.20वा 

26/04/22 
चे 

15.43 वा. 

पषु्ट्पलता सदतश 
चांडक 

वय56 वर्थ 
धंिा धरकाम रा 

जी 2/502   
दिमाशंकर 
का ाँआफ – 
हाफससग 

सोसायटी सेक्टर 
-19ए िेरूळ 

ईस्ट िदव मुंबई 
मो ि 

8452053333 
 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण  18,700/रु 
एक जाम्िळ्या रंगाची एयर 

ब ाँग मंदधल मिी पसथ मघ्ये रोख 
4600/- रू एक 

कािातले टॉप्स सोन्याचे 
अडीच ग्राम दक 13000/- व 
कािाचे ठेवी 0.2 ML दक 

1100 असा एकुि 18700/- 
रू चा माल 

 

दिरंकदिरंक  
 

आज रोजी आम्ही मपोिा/826 कोल्हे असे स्टे.डा.चाजथ 
मध्ये हजर असतांिा  दफयािी स्वताह पो स्टे ला येविु 
चोरीची लेखी दफयाि दिल्या वरूि िंबरी क्रमांकािे 
मा.प्रिारी अदधकारी  यांचे आिेशािे गनू्हा िाखल 
करण्यात आला.िमिु ता. वेऴी व दठकाणी यातील 
दफयादि हे  25/4/200रोजी ट्रेि ि 11039 महाराष्ट्ट्र EXP 
िे कोच ि B/1 बर्थ ि 49 वरूि मलकापरु ते िागपरु 
प्रवास कदरत होतो प्रवासा िरम्याि समुार अजिी स्टेशि 
;s.ks अगोिर समुारे 14.20 वा िरम्याि काही लोक अजिी 
स्टेशि येत आहे असे बोलण्याणे मी आपल्या जवऴील 
एक जाम्िळ्या रंगाची एयर ब ाँग घेविु कोच च्या 
िाराजवऴ जात होती त्या िरम्याि तीि संशयीत व्यक्ती 
याणी आम्ही तमुची बगॅ घेविु उतरूि िेतो असे बोलयाणे 
मी ती ब ाँग त्याच्या हाती दिली व िाराजवऴ जाविु उिी 
झाली असता दतिी सशंदयत ईसम यांिी माझी ब ाँग रे स्टे 
अजिी आल्यावर िमिु बगॅ उतरूि दिली काही वेऴेिंतर 
मी बगॅ उघडुि पाहीली तर त्यात ठेवलेली मिी पसथ दिसिु 
आले िाही करीता मी पो स्टे ला येविु दति संशयीत इसम 
यांिी लबाडीिे िमिु बगॅ मधिु चोरुि usyso:u  दफयािीदफयािी  
यांचेयांचे  दफयािदफयाि  वरूिवरूि  सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  िािवीिािवी  
प्रमाणेप्रमाणे  गनू्हागनू्हा  िाखलिाखल  केलाकेला..   

ASI/699 
  पवार 

06 िागपरु 
282/22 कलम 

379 IPC 
 

xqUgk Ádkj 

मोबाईल   
pksjh 

 

ट्रेि िं 
12723 

तेलंगाणा 
एक्स चे 

कोच B/5 
बर्थ 

52वरुि रे 
स्टे िागपरु 
येरे् येण्या 
अगोिर 

चाल ुगाडीत 
. 

03/04/22  
चे 

15.30 वा  

26/04/22  
चे 

21.24वा 
 

अजय इंद्रपाल 
ससग ििोदरया, 
वय22वर्थ,धंिा-
पढाई, राह.दप्रतम 
दवहार कॉलिी 
ग्वादलयर मो िं 
7000287193 

 

अज्ञात 
 

एकुण  14,000/रु 
एक पांढ-या रंगाचा oppo A5 

कं चा मोबाईल त्यात दसम 
दजयो िं 7000287193 

IMEI 
NO.899625041716386,8

99625041716394 
दक14000/-रु. 

 

दिरंक 
 

 दफयािी हे दि 03/04/22 रोजी िमिु ट्रंि िे ससकंिराबाि 
ते ग्वालीयर असा प्रवास करीत असतांिा िमिु वणािाचा 
मोबाईल रे स्टे िागपरु येण्या अगोिर मोबाईल बेससग वर 
दवसरुि ठेवला असता कोणीतरी अज्ञात चोरटयािे 
गाडीच्या खाली उतरुि iGqu गेला गाडी स्पीड मध्ये 
असल्यािे त्याला पकडता आले दफयािी यांचे दफयाि पो 
स्टे च्या टबॅवर प्राप्तझाले वरूि सबब अपराध कलम 
379 िािवी प्रमाणे गनू्हा िाखल. 
fVi %& दफयािी यांिी फोिद्वारे कळदवले की चोरीची 
दफयाि हे पो स्टे च्या वॉटस्पवर पाठदवली आहे 
 

NK 
542 
दमश्रा 



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 26-04-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 िागपरु 
283/22 

कलम 379 
IPC 

 
xqUgk Ádkj 

मोबाईल  

pksjh 
 

ट्रेि िं  
12105 
दवििथ 

एक्स. चे 
कोच िं S/6 

बर्थ िं 
26गेट 

जवळ रेल्वे 
स्टेशि 
िागपरु 

येर्िू गाडी 
सटुल्यािंतर 

 

25/04/22 
चे  

वेळ िमुि 
िाही 

 

26/04/22 
चे 

23:28 
 

शहबाज आलम 
वल्ि दजयाउद्दीि 

अंसारी, वय 
27वरे्, धंिा-
ड्रायव्हर, राह. 
आझाि िगर 

हकीकुला 
दकराणा स्टोर के 

पास कामठी, 
िागपरु मो. िं. 
7709963468 

 

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण  13,000/रु 
एक OPPO कं. चा मोबाईल 
मॉ. िं A53 त्यात  jio दसम 

कं.चा 9766551184, 
IMEI NO 

864517059624377/69 
दक.13000/- चा 

दिरंकदिरंक  
  

यातील दफयािी हे दि. 25/04/2022 रोजी िमिु ट्रेि िं 
12105 दवििथ एक्स. चे कोच िं S/6 बर्थ िं 26 वरुि रे. 
स्टे. बडिेरा ते कामठी असा प्रवास कदरत असतांिा 
प्रवासा िरम्याि रे. स्टे.  बडिेरा  येर्िू दफयािी हे झोपी 
गेले असता रे. स्टे. िागपरु येरे् गाडी आल्यावर त्यांची 
झोप उघडली त्यािंतर दफयािी यांचे बर्थ वर िसु-या 
प्रवाशांचे दरझवेशि असल्यािे ते पढुील प्रवासासाठी गेट 
जवळ दटसीची वाट पाहत असतािा रे. स्टे. िागपरु येर्िू 
गाडी सटुल्यािंतर  त्याचे पनॅ्टचे दखशात ठेवलेला एक 
OPPO कंचा मोबाईल दक.13000/- चा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यािे मदु्दाम लबाडीिे चोरुि िेले 
वरुि दफयािी यांिी OP कामठी येरे् लेखी दफयाि 
दिल्यािे रे.पो.स्टे. इतवारी येर्िु वगथ होविु आल्यािे 
सबब अपराध कलम 379 िािवी प्रमाणे िाखल  
fVi %& रे.पो.स्टे. इतवारी जावक क्र. 532/22 दि. 
26/04/22 अन्वये वगथ होविु आल्यािे इकडील पो.स्टे. 
आवक क्र. 1218/22 दि. 26/04/22 अन्वये प्राप्त झाले  

WNK 
805 
Lokeh 

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 26-04-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 26-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 26-04-2022  

 

 

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 अकोला 8/22 
कलम  174 

CRPC प्रमािे 

रे.स्टे.अकोला 
 PF NO.06 वरील 
रेल्वे िदवि पायिळ 

पलुाच्या खाली 
 

26/04/22 
 चे 18.35 

वा.पवुी 
 

26/04/22 
 चे  

21.30वा. 

ऑि DutyDYSS 
(SCR)  

रे.स्टे.अकोला 

अिोळखी  
 bसम  
वय अं 30 ते 
32 वर्थ, 

 

हकीकत अशा प्रकारे आहे की, ASI 496 यांिी पो.स्टे.ला येविु 
सांगीतले आाँि डयटुी DYSS (SCR) यांचा लेखी मेमो  व मा. MO 
सो.स्िेहल डोंगरे यांिी दिले मतृ घोर्ीत केले प्रमाणपञ आ.kqu हजर 
केले वरुि आम्ही HC 517 राठोड रे.पो.स्टे.अकोला स्टेशि 
डायरीवर हजर असतांिा आाँि डयटुी DYSS SCR रे.स्टे.अकोला 
यांचे लेखी मेमो प्राप्त झाले दक एका अज्ञात समािे माहीती दिली दक 
एक अऩोळखी ईसम वय अं30 ते 32 वर्थ,असा रे.स्टे.अकोला PF 
िं.06वर पडलेला आहे त्यावरुि सिर घटिास्र्ऴी  आाँि डयटुी रेल्वे 
डा ाँक्टर मा. MO सो. स्िेहल डोंगरे यांिी येविु सिर अिोळखी परुुर् 
वय अं 30 ते 32 वर्थ,यास तपासिु तो मतृ झाले बाबत लेखी मेमो 
व्िारे कळदवले वरुि मगथ िाखल करुि पढुील कारवाई कामी ASI 
496 मोयजे व पहारा डयटुी कामी NK 99 यांिा रवािा करण्यात 
आले .तसेच मगथ िं. 8/22 कलम 174    .  .       nk[ky 

          . 

ASI 496 
मोयजे 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 xksaafn;k 363@19 d 379 Hkknafo 26@04@22 ps 12-43 ok 

 

1) fgojkt foBksck cksjdj o; 47 o"kZ jkg  feu?kjh rk  flansokgh ft panziqj 

ueqn vkjksihl ek jsYos dksVZ ukxiqj ;sFks gtj dsys vlrk ek dksVkZus R;kl tkehukoj eqDr dsys 

02 ukxiqwj CR No. 447/21 कलम 379 
िािदव 

दि. 26/04/2022 चे 13:25 वा.  
  

2) झुणझुण रामलाल गगरी, वय 34 वर्ष, राह. प्रताप मागिया, गज. म तीहारी, गिहार 

03 vdksyk 120/2022 कलम 395 भादवी दद.26/04/2022 चे 12.56 वा 

दद.28/04/2022 पावेतो PCR 

 

3) शुभम नवश्विाथ रामटेके वय 22 वर्ा रा.इंदीरा िगर मकसुद मौलािा नबल्डींग जवळ अकोट फैल 

अकोला   

4) िविाथ एकिाथ अहरे वय 25 वर्ा रा.अन्नाभाऊ साठे िगर अकोट फैल अकोला   
04 vdksyk 121/2022 कलम 379,34 

भादवी 

दद.26/04/2022 चे 14.50 वा 

दद.27/04/2022 पावेतो PCR 

6) ऋतीक राजतरत्न डोंगरे वय 21 वर्ा रा.तपी हिुमाि मोहता मील अकोला 

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 



 


