
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 26-09-2022  

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 अकोला 
338/22 
कलम  
379  
IPC 
गनु्हा 
प्रकार     
लेडीज 
पसस चोरी 
  
 

  ट्रेन 
नं.12139 
सेवाग्राम 
एक्स. चे  
कोच 

S/2बथस 
नं.5वरून 
रेल्वे स्टेशन 
अकोला 
येथनु गाडी 
सटुतावेळी 

21/09/2022 
01.00 वा.  

26/09/2022  
11.07 वा.     

WHC/1749 
हेमलता 
कुवरलाल 
नेवारे,वय 43 
वषे,धंदा-ग्राममण 

पोलीस 
,राह.शमनवार 
क्वाटसर माकेट 
सभुाष रोड 
नागपरु  मो,नं, 
9158804400 

अज्ञात 
 

एकुण 21,490/- रु  
एक मसमेंट रंगाची लेडीज 
पसस त्यामध्ये एक OPPO 

CPH 2421कंपनीचा 
मोबाईल त्याचा  IMEI 

NO – 
860035062260794, 
860035062260786 
त्यात  वोडाफोन मसम 
नं.7875794538  
मक.15,990/- रू चा 

मोबाईल, व HDFC ब  ॅँक चे 
ATM काडस,ग्रामीण पोमलस 
नागपरु चे आयकाडस , दोन 
गॉगल ,रोख नगद 5500 

/रू असा एकुन असा एकुण 
कक. 21,490/- रु.चा माल 

 

मनरंक   यावेळी नमदु ता. वेळी व मठकाणी यातील  मफयादी 
ह्या  मद. 20/09/2022 रोजी  ट्रेन नं.12139 सेवाग्राम 
एक्स. चे  कोच S/2बथस नं.5वरून रे स्टे मुंबई ते रे स्टे 
नागपरु असा प्रवास कमरत असतांना प्रवासा दरम्यान 
मफयादी यांनी त्यांची लेमडज पसस अंदाजे 23.00 वा च्या 
समुारास बथस वर बाजलुा ठेवनु झोपल्या मद. 
21/09/2022 चे 01.00 वा समुारास जेव्हा त्यांची झोप 
उघडली तेव्हा त्यांनी त्यांची पसस बमघतली ती मदसन ु
आली नाही. त्याची वरील नमदु वणसनाची पसस 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरूम नेली असे त्यांच्या 
लक्षात आले वरून मफयादी यांनी रे.पो.स्टे. नागपरु येथे 
मदले मफयाद वरुन 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला . 
fVi %& क्र. 4945/22 मद. 21/09/22 अन्वये गनु्ह्याचे 
कागदपञ ईकडील पो.स्टे.ला आ.क्र.1477/22 
मद.24/09/2022 अन्वये प्राप्त झाल्याने  

HC/647 
असलम 
पठाण 



 

 

02 अकोला 
339/22 
कलम  

379,34  
IPC 
गनु्हा 
प्रकार     

हनँ्ङ बँग 

चोरी 
 
 

ट्रेन नं. 
12111 
मुंबई 

अमरावती 
एक्स चे 
कोच A/2 
बथस नं. 48 
वरून रे स्टे 
अकोला 
येथे 

प्ल ॅँटफा ॅँमस नं 
.02 गाडी 
उभी 

असतांना व 
तक्रार रे पो  
स्टे बडनेरा 
येथे मदले 
तक्रारी 
वरून 

26/09/2022  
वेळ नमदु 
नाही. 

26/09/2022  
17.44 वा. 

सफा सेफु 
मनसार वय 

23वषे, धंदा- 
मशक्षण राह . 
डी  72 सोयजु 
कॉम्पलेक्स 
ट्रॉम्बे मुंबई  
मो नं . 

790231710
7 
 

1) शेख सोहेल 
उफस  सोन ुशेख 
जमील  वय १९ 
वषस रा. गल्ली नं. 
१० भगतवाडी 
अकोला  
2) आदशसकसग 
सरेुश कसग चव्हाण 
वय २० वषस रा. 
कवरपरु काशीदीन 
पोस्ट चकुण्णा 
तह.मरवा मज. 
कन्नोज   
vVd fnukad o 

osG 

26/09/2022  
19.08 वा. 

 

 

 

एकुण 41,000/- रु  
एक गे्र रंगाची मोठी हॅँन्ङ 
ब ॅँग कक. 1000/- रु त्यात 
काळ्या रंगाचा लेनोवो 
कंपनीचा ल ॅँपटा ॅँप ककमत 

40,000/- रु,  आधार काङस  
,टु व्हीलर -फोर व्हीलर 
लायसन्स  , SBI ब ॅँकेचे 

ATM काङस  , का ॅँलेज ID 
काङस  असा एकुण 

41,000/-रू  चा माल  

एकुण 45,200/- रु  
ueqn izek.ks  

 R;k व्यतीरीक्त  
1) एक डाकस  मनळ्या 
रंगाची पसस त्यात रोख 
3,000/-रू 2) लहान 
मलुीची डाकस  ब्लल्य ु
रंगाची पसस त्यात 
हेडफोन अंदाजे 
मक.1000/-रू , 

कॉस्म  टीक साहीत्य 
रोख 200/-रू , रेल्वे 
प्रवासाचे मटकीट  

rlsp bZrj lkeku 
4200/- रू चा माल 
असा एकुण 45200/-

रू चा माल 

यावेळी पोलीस रेल्वे पोमलस स्टेशन बडनेरा येथनु 
सरकारी ट  ब वर व्हॉट्सप द्वारे गनु्ह्याचे कागदपञ 
ईकडील पो.स्टे.ला आज  मद.26/09/2022 अन्वये 
प्राप्त झाल्याने आज रोजी मा. PSO सो. यांच्या 
आदेशांन्वये गनु्हा दाखल केला तो खालील प्रमाणे. 
   यावेळी नमदु ता. वेळी व मठकाणी यातील मफयादी   
हे रे स्टे CST ते अमरावती  असा प्रवास कमरत 
असतांना प्रवासा दरम्यान   ट्रेन नं 12111  मुंबई 
अमरावती एक्स वरून मफयादी यांच्या  झोपेचा फायदा 
घेवनु मफयादी यांची  एक गे्र रंगाची मोठी हॅँन्ङ ब ॅँग 
कक.1000/- रु त्यात काळ्या रंगाचा लेनोवो कंपनीचा 
ल ॅँपटा ॅँप ककमत 40 ,000/- रु,  आधार काङस  ,टु व्हीलर 
-फोर व्हीलर लायसन्स   , SBI ब ॅँकेचे ATM काङस  , 
का ॅँलेज ID काङस  असा एकुण 41 ,000/-रू  चा माल 
असलेली ब  ग  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली 
बाबत मफयादी यांनी रे.पो.स्टे. बडनेरा येथे मदले मफयाद 
वरुन गनु्ह्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला सरकारी 
ट  ब वर व्हॉट्सप द्वारे प्राप्त झाल्याने  मा. PSO  सो 
यांच्या आदेशान्वये कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला. 

HC/ 
1024 
अवचार 

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 



 

 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 26-09-2022  

03 अकोला 
340/22 
कलम  
379  
IPC 
गनु्हा 
प्रकार     
पसस चोरी 
  

  
 

ट्रेन नं. 
12656 अप 
नवजीवन 
एक्स. चे 
कोच नं. 

B/2 बथस नं. 
66,67,72 
वरुन  रे. 
स्टे. 

अकोला 
येथनु गाडी 
सरुु होताच 
लक्षात 
आले. 

 

26/09/22 
06:00 वा. 

 

26/09/22  
19.29 वा. 

आशादेवी 
जगदीशकुमार 

माली वय 34 वषस 
व्यवसाय घरकाम 
रा. 411 मेन स्ट्स्ट्रट 
सावकार पेठ ता. 

मज. चेन्नई 
(तामीळना) मो. नं. 
8667736426) 

 

अज्ञात 
 

एकुण 4,200/- रु  
एक डाकस  मनळ्या रंगाची पसस त्यात रोख 

3,000/- रु. , मफयादी व त्यांचे मलुांचे तीन 
आधार काडस, मलुीचे बथस सर्टटमफकेट, 
मरअलमी कंपनीचे मोबाईलचे चाजसर, 

कस्म  टीक मेकअप साहीत्य ,लहान मलुीची 
रेग्झीनची डाकस  ब्लल्य ुकलरची पसस, त्यात 

ब्लल्यटुुथ हेडफोन मक.1,000/- रु.  
कस्म  टीक साहीत्य रोख 200/- रु. प्रवासाचे 
मटकीट असा एकुण 4,200/- रु. चा माल 

 

मनरंक यावेळी पोलीस रेल्वे पोमलस स्टेशन नंदरुबार येथनु सरकारी 
ट  ब वर व्हॉट्सप द्वारे गनु्ह्याचे कागदपञ ईकडील पो.स्टे.ला 
आज  मद. 26/09/2022 अन्वये प्राप्त झाल्याने आज रोजी 
PSO सो. यांच्या आदेशांन्वये गनु्हा दाखल केला तो 
खालील प्रमाणे.             
यावेळी नमदु ता. वेळी व मठकाणी यातील  मफयादी ह्या 
आपल्या तीन मलुासह ट्रेन नं. 12656 अप नवजीवन एक्स. 
चे कोच नं. B/2 बथस नं. 66 ,67,72 वरुन रे.स्टे. चैन्नई ते 
अहमदाबाद असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 
रे. स्टे. अकोला येथनु गाडी सरुु होताच मफयादी यांच्या 
लक्षात  आले की , त्यांची सीट जवळील हॅँगरला टांगलेली 
वरील नमदु वणसनाची पसस आतील सामानासह कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली असे त्यांच्या लक्षात आले 
वरून मफयादी यांनी रे.पो.स्टे. नंदरुबार येथे मदले मफयाद 
वरुन गनु्ह्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  
PSO  सो यांच्या आदेशान्वये कलम 379  IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करण्यात आला. 

HC/618 
बाबर   

04 गोंदीया 
108/22 
कलम 
379  
गनु्हा 
प्रकार     
मोबाईल 
चोरी 

 
 
 

रेल्वे स्टेशऩ 
गोंदीया  Pf 
N -05  वर 

26 /09/22 
03/30 वा 

26/09/22 
16.30 

- रमेश रघनुाथ 
डेकाटे वय 21 वषे 
व्यवसाय मंजरुी रा 

मपडंकेपार 
रोड,गौशाला ता 
गोंमदया मजल्हा 
गोंमदया मो. 

नं.8329901426 

अज्ञात 
 

एकुण 19,990/- रु  
एक  ओपो  F9 S gold  कंपनीचा   

मोबाईल अंदाजे  मक 19,990/- त्यात मजयो 
मसम क्र 9307093099 IMEI N- 

866206050975552 
 

मनरंक  
 

नमदु तारखेस वेळी व मठकानी यातील मफयादी हे मद 26/ 
09/2022 रोजी गोंमदया ते डोगंरगढ चे मटकीट काढुन 
प्ल ॅँटफामस वर आले असता मशवनाथ एक्सपे्रस मह लेट 
असल्यामऴेु आम्ही सवस ममत्र प्ल ॅँटफामस नंबर 05 वर समुारे 
02-00 वा च्या समुारास झोपले असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने झोपेचा  फायदा घेऊन  त्याच्या वमरल वणसनांचा  
– एक  ओपो  F9 S gold  कंपनीचा  अंदाजे  मक 
19,990/- त्यात मजयो मसम क्र 9307093099 IMEI N- 
866206050975552 मोबाईल चोरुन नेले त्यावरुन 
मफयादी यांनी मदलेल्या  मफयाद वरुन प्रभारी अधीकारी सो 
यांचे आदेशाने नमदु गनु्हा कलम 379 भादवी प्रमाणे नंबरी 
गनु्हा दाखल  करण्यात आला. 

NK/ 
1058 
भोयर   

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 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 26-09-2022 ‘ 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 26-09-2022 

 
 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 26-09-2022  

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 

 

नागपरू 
 

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

ACT 

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

 1) पे्रमकुमार  s/o मबगन साहनी , वय 26 वषस, रा. गा ॅँव फंदा थाना –करजा, मजला - मजुफरपरु मबहार 
 2) कैलाश s/oराजेन्र साहनी ,वय 29 वषस, रा. गा ॅँव कोदरकट्टा थाना मोतीपरु, मजला - मजुफरपरु मबहार  
 3) राजा कुमार  s/o कमपल साहनी ,वय 19 वषस, रा. मवजय छपरा पोस्ट भोखपरुा मजला - मजुफरपरु  
 4) कणस कुमार S/O समोद दास, वय19 वषस , रा. ग्राम व पोस्ट – छाप मजला –मजुफरपरु  मबहार 

719/22 कलम 379 IPC 26/9/22  चे 14.15  वा. 
PCR 28/09/2022 पावेतो 
 

5) रुपेश राज ुलारोकर वय 21 वषे jk- ikoZrh uxj]ektjh dyeuk ukxiqj 

02 अकोला  339/2022 कलम 379,34  IPC   26.09.2022 चे 19.08 वा. १) शेख सोहेल उफस  सोन ुशेख जमील  वय १९ वषस रा. गल्ली नं. १० भगतवाडी अकोला 

२)  आदशसकसग सरेुश कसग चव्हाण वय २० वषस रा. कवरपरु काशीदीन पोस्ट चकुण्णा तह.मरवा मज. कन्नोज   

 

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 गोंदीया 38/2022 
कलम 174 

CRPC 

रे.स्टे गोंदीया 
अप होम 

मसग्नल च्या 
जवळ डाउन 
याडस मध्ये 

 

26/09/2022 
08/35  वा. 
पवुी.. 

 

26/09/2022  
14/21 वा.    

आॅँन डु्यटी 
डी.वाय.एस.एस.रे.
स्टे गोंदीया तफे  
श्री मदनेश खेमराज 
सहारे,वय 58 वषस  
व्यवसाय – पोटसर  
राह.मसव्हील  

लाईन गोंदीया   , 
मोबा. नं. -  

9130395246 
 

एक अनोऴखी परुुष  
वय अ.ं51 वषस 

– आज रोजी आम्ही HC/505भालेराव स्टेशन डायरी हजर 
असतांना आॅँन डु्यटी डी.वाय.एस.एस.रे.स्टे गोंदीया तफे  श्री मदनेश 
खेमराज सहारे, यांनी जखमी ईसमाचे मेमो आननु हजर केले वरुन  
HC/330,PC/119 असे जखमी ईसमाचे बयान घेने कामी रवाना 
झाले असता शासकीय वैद्यकीय महामवद्यालय व के.टी.एस  
रुग्नालय गोंदीया येथील मा.वैद्यकीय अधीकारी सो यांनी जखमी 
ईसम मयत झाले बाबत डेथ सटीफीकेट मदले.त्यावरुन  डेथ 
सटीफीकेट मेमोसह पो.स्टे ला हजर करुन   मा.प्रभारी अमधकारी सो. 
याचे आदेशान्वये मगस नं 38/22 कलम 174 CRPC प्रमाणे मगस 
दाखल करण्यात आला .  
 

HC/330 
चौबे   
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01 अकोला 
09/2022 
प्रमाणे 

रे.स्टे.अकोला  
ट्रेन नं. 22663  
चेन्नई जोतपरु चे 
कोच S/9,बथस 
नं.34,35 वरुन  
रेल्वे स्टेशन 
अकोला येथनु 
गाडी सटुलेवर 

लक्षात 
आलेवरुन 

 

25/09/2022 
10.30 ते 
10.45 

वा.दरम्यान 
 

26/09/2022  
21.15 वा. 

कैलास कुमार ममठालाल 
जैनवय 35 वषस धंदा- 
होलसेल प्लास्टीक, 

कॅँ मरब ॅँग दकुान   रा. 39 
जैनोका वास म.ु पो. 
पोसाना, तहमसल 
सायला,पोसाना मज. 

जालोर,राजस्थान ह.म.ु 1 
टाऊन पो.स्टे. 1 टाऊन 
मणीकंटावारी स्ट्स्ट्रट 
मवजयवाडा ला ॅँन्डमाकस  

स्ट्स्टल प ॅँलेस 
मज.मक्रष्णाआंध्रप्रदेशमो.नं

. 6361642356 
 

मकरणदेवी  कैलास कुमार  
जैनवय  29वषस, धंदा - 

घरकाम,रा. 39 जैनोका वास 
म.ु पो. पोसाना, तहमसल 

सायला, पोसाना मज. जालोर, 
राजस्थान ह.म.ु 1 टाऊन 

पो.स्टे. 1 टाऊन मणीकंटावारी 
स्ट्स्ट्रट मवजयवाडा ला ॅँन्डमाकस  
स्ट्स्टल प ॅँलेस मज. मक्रष्णा 

आंध्रप्रदेश 
मो.नं.8555816318 

यावेळी तक्रारदार नामे कैलास कुमार ममठालाल जैन यांनी पो.स्टे.ला 
येवनु त्यांची पत्नी हरमवलेबाबत अजस मदले वरुन PSO म  डम सो  यांच्या 
आदेशाने मनषु्य ममकसग दाखल करण्यात येत आहे ती खालीलप्रमाणे  
 वरील ता वेळी व मठकाणी यातील तक्रारदार नामे कैलास कुमार 
ममठालाल जैन वय 35 वषस धंदा- होलसेल प्लास्टीक, कॅँ मरब ॅँग दकुान   रा. 
39जैनोका वास म.ु पो. पोसाना , तहमसल सायला , पोसाना मज. जालोर , 
राजस्थान ह.म.ु 1 टाऊन पो.स्टे. 1 टाऊन मणीकंटावारी स्ट्स्ट्रट मवजयवाडा 
ला ॅँन्डमाकस  स्ट्स्टल प ॅँलेस मज. मक्रष्णा आंध्रप्रदेश मो.नं. 6361642356  
यांनी  पोस्टे.ला येवनु जबामन मरपोटस मदला मक ते व त्यांच्या पत्नीनामे 
मकरणदेवी  कैलास कुमार  जैन वय  29 वषस  , ह्या ट्रेन नं .22663  चेन्नई 
जोतपरु चे कोच S/9,बथस नं. 34 ,35 वरुन रेल्वे स्टेशन मवजयवाडा ते 
फालना असा प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान मद. 
25/09/2022रोजी चे 10.30 वा.दरम्यान रे.स्टे.अकोला येण्यापवुी 
अजसदार हे गाडीतील प्रवास करणारे सरेुश कुमार जैन यांच्या कडे कोच 
नं. S/5बथस नं.7वर भेटण्यास गेले व रे.स्टे.अकोला येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर लगेच ते त्यांचे कोच S/9 बथस नं.34,35 वर गेले असता तेथे 
त्यांची  पत्नी  नामे मकरण देवी जैन ह्या मदसनु आल्या नाही त्यांनी बराच 
शोध घेतला परंत ुत्या ममळुन न आल्याने  व त्यांचा मोबाईल स्ट्स्वच आॅँफ 
दाखवत असल्याने त्यांनी आज रोजी पो.स्टे.ला येवनुत्यांच्या पत्नी 
रे.स्टे.अकोला येथे  ममसींग झाले बाबत तोंडी तक्रार मदले वरुन ममसींगची 
नोंद घेण्यात येवनु सदर ची ममहला ममसींग मा. PSO  सो यांचे 
आदेशान्वये दाखल करण्यात आली 

WHC/ 
1009 
पचांगे 


