
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  12@05@19  

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 ukxiqj 

721@19 

 dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

 

Vzsu 12159 

vejkorh tcyiqj 

,Dlizslps ekxhy 

tujy dkspe/;s 

jsLVs vtuh ;sus 

iqohZ 

11-05-19 

osG ueqn 

ukgh 

12-05-19 

ps  13-07   

ok 

izToy fgjkyky 

gj.ks o;&19 

o’kZ]] jk- x.ks”k 

rsy?kkuh 

okMbZiqjk eksBk 

dkeBh  

eks-7721807477 

vKkr ,dq.k 12]00 : 

,d dkG;k jaxkph dkWyst  

cWx R;kr vlysyh NksVh 

ilZe/khy jks[k 1200 :- tquks 

okijrs diMs tUe nk[kyk 

vk/kkjdkMZ cWd iklcqd 

tkrhpk nk[kyk v/khokl 

izek.ki= 10 oh 12 oh ph 

fVlh cksMZ lVhZQhdsV 

ekdZlhV vlk ,dw.k 

1200@& : pk eky 

ननरंक ueqn osGh o fBdk.kh ;krhy  fQ;kZnh etdwj 

g;k vkiY;k ifjokjklg jsLVs  vejkorh 

tcyiqj vlk izokl djhr vlrk fQ;kZnh P;k 

utj pqdhpk Qk;nk ?ksowu R;kaph ueqn cWx 

vkrhy lkekuklg pks:u usyh v”kh iksLVsyk 

ys[kh rdzkj fnys o:u uacjh xqUgk nk[ky  

eiksgok 

522 

esJke 

2 o/kkZ 

361@19 

 dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

 

Vzsu ua 11040 

egkjk’Vª ,Dlizslps 

ekxhy tujy 

dkspe/;s jsLVs 

iqyxko IyWVQkWeZ 

dz 1 oj p<r 

vlrkauk 

12-05-19 

ps 13-00 

ok 

njE;ku 

12-05-19 

ps  18-04   

ok 

lkS- fo”kk[kk 

larks’k esJke] 

o;&30 o’kZ] 

/kank&?kjdke] 

jk- lat;xka/kh 

uxj 2 bLekbZy 

fdjk.kk 

nqdkuktoG] 

vejkorh 

,d 

la”kf;r 

efgyk 

vankts 

o; 35 

rs 

40o;kph

] jaxkus 

lkoGh] 

vaxkus 

lMikrG

] maph 5 

QqV 

fgjO;k 

jaxkph 

eGdV 

lkMh 

?kkrysyh 

ikj/khu 

lkj[kh 

fnl.kkjh 

,dq.k 31]500 : 

,d ysMht cWx R;kr vlysyh 

NksVh ilZe/khy lksU;kps 

eaxGlq= otu 10 xzWe fdaer 

30000@& jks[k 1500 :- 

vlk ,dw.k 31500@& : pk 

eky 

ननरंक ueqn osGh o fBdk.kh ;krhy  fQ;kZnh etdwj 

g;k vkiY;k ifjokjklg tujyps frdhV 

dk<wu ojhy uewn Vsªuph okV ikgr vlrkauk 

ojhy uewn Vsªu jsLVs iqyxko IyWVQkWeZ dz-z1 oj 

vkyh vlrk fQ;kZnh g;k ekxhy tujy 

dkspe/;s p<r vlrkauk xnhZpk Qk;nk ?ksowu 

,d la”kf;r eghyk fgusa fQ;kZnh fgps ysMht 

ilZ vkrhy lkekuklg pks:u usyh v”kh 

iksLVsyk ys[kh rdzkj fnys o:u uacjh xqUgk 

nk[ky  

iks-gok 

758 



3 cMusjk 

331@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

 

टे्रन महाराष्ट्ट्र एक्स 
चे नलिपर कोच 

मधुन रे.लटे 
पुिगाव ते चांदुर 

रेल्वे दरम्याण 
 

 

 

 

 
  

12/05/19 
13.40 वा.  

12/05/19 

1155..3366  ????..  

  
  

सौ.मनीषा ननतेश 

बोदीिे वय-30 वषष 

धंदा-मजुरी 

रा.आंबेडकर नगर 

पुिगाव नज.वधाष 

मो.808781302

3  

????????????  

 

,dq.k 23200 : 

एक छोटी िेडीज पसष त्यामध्ये 

सोन्याचे मंगऴसुत्र वजन 7 ग्रॅम 

नकं.21,000/-रु व रोख 2,200/-

रु असा एकुण 23,200/-रु चा मा 

ननरंक वरीि ता वेऴी व निकाणी यातीि नियाषदी मजकुर हे 
नमुद टे्रन ने पुिगाव ते बडनेरा असा प्रवास करीत असता 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेवुन त्यांची 

पसष ची चनै उघडुन एक छोटी िेडीज पसष रे.लटे पुिगाव ते 
चांदुर रेल्वे दरम्याण चोरुन नेल्याचे रेल्वे लटेशन चांदुर 
रेल्वे पास होताच िक्षात आिे असे नदिे नियाषद वरुन 

किम 379 भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखि  
fVi %& महीिा नियाषदी यांनी पो लटे िा येवुन मंगऴसुत्र व 
रोख चोरी झािे बाबत िेखी नियाषद नदिे वरुन   गुन्हा 
दाखि  
  

ASI/8
12 
नमश्रा  

4 अकोला . 
432/19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नं.12135 पणेु 
नागपरु एक्स चे 
मागील जनरल 
डब्या मधे रे स्टे 

अकोला येथनु ट्रेन 
मधे चढत 
असतांना 

06/05/19 
चे 05.30 

वा 
.  

12/05/19 
चे 00.04 

मो.नाजजम 
मो.अन्सार वय-39 
वर्ष रा.नबाब परुा 
जिवाजी नगर,जनेु 

िहर अकोला 
मो.नं.982232175

2 

अज्ञात ,dq.k 12]000 : 

 एक लाल रंगाचा OPPO 
A35332कंपनीचा मोबाईल त्यात 

जसम नं.-IDEA 
9921978456,JIO 

8668306946 ककमत 12,000/-
रू  चा  माल. 

जनरंक वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील जियादी  मजकूर  हे ट्रेन 
नं.12135 पणेु नागपरु एक्स  ने अकोला ते नागपरु असा  
प्रवास करणे करीता ट्रेन चे मागील जनरल डब्यात रे स्टे 
अकोला येथनु चढत असतांना िीयादी यांचा वरील  नमदु 
वणषनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा 
िायदा घेउन मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले   

fVi %& पोलीस स्टेिन लोहमागष नागपरु येथील टपाल द्वारे 
गनु्हयाचे कागदपत्र इकडील पो. स्टे. ला. प्राप्त झाल्याने 
कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

NK 
198 
चव्हाण  

5 अकोला 
433/19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

ikfdV pksjh 

 

–  ट्रेन जवदर्ष 
एक्स चे मागील 
जनरल डब्यातनु 
रे.स्टे.मतुीजापरु 

येथे लक्षात आले 
वरुन 

 

11/05/19 
चे वेळ नमदु 

नाही. 
 

12/05/19 
चे 10.23 

:-  महेंन्र जवनायक 
पतकी,वय- 
56वर्ष,धंदा-
नोकरी,रा.न्य ु

तापडीया नगर श्री 
का ाँलनी 

अकोला,मो नं 
9096969974 

 

अज्ञात ,dq.k 700 : 

   एक कथ्या रंगाचे पाकीट त्यात 
700/-रु(500x1,200x1नोटा), 

आधार काडष,ATM 
काडष,ड्रायव्हींग लायसन टु 

व्हीलरचे,स्वताचे ऑजिसचे 
ओळखपञ,पत्नी व मलुाचे 

िोटो,असा एकुन 700/-रु,चा माल 
 

जनरंक अिा प्रकारे आहे जक याजतल िीयाजद  हे वरील नमदु ट्रेन 
चे  मागील जनरल डब्यातनु रे.स्टे.बडनेरा ते 
रे.स्टे.अकोला असा प्रवास करणे करीता रे.स्टे. बडनेरा 
येथनु चढले  असतांना प्रवासा दरम्यान  जियादी यांनी 
त्यांचे नमदु वणषनाचे पाकीट रे.स्टे.मतुीजापरु येथे गाडी 
आलेवर प ाँन्ट च्या जखिात पाहले असता जदसनु आले 
नाही वरुन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  जियादी चे नजर 
चकुवनु   मदु्दाम लबाडीने पाकीट आतील रोख व 
कागदपञासह चोरुन नेले  
 fVi %&  जियाजद यांनी जदले तक्रारी वरुन सबब अप 
कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

HC 
647 
पठाण 



Hkkx 06 [kkyhy nk[ky xqUgs %& 

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 

vaeynkj 

 अकोला मर्ग नबंर 
13/19 
कलम-174 
CRPC 

रे. स्टे मतुीजापरु 
जकमी 620/30-32 
PF No 2 वर 

जद. 
11/05/19   
चे 18.50वा 
दरम्यान 

जद.12/05/19 चे 
16.11 

ऑन डु्यटी MO सो. 
तिे S/Guard संजय 
धंदर LDH मतुीजापरु 

रमेि गोवींदराव 
सावंत वय-36 वर्ष 
रा वसोवा अंधेरी 
वेस्ट मुंबई   

अिा प्रकारे आहे की  ऑन डु्यटी MO सो LDH मतुीजापरु यांनी 
लेखी मेमो जदली की , RPF पंजाब गवई मतुीजापरु यांनी एक 
अनोळखी इसम वय 50वरे् अंदाजे यांना और्धोपचार कामी 
आणले असता सदर व्यक्ती मतृ झालेला आहे अिा मेमो वरुन  
नमदु आकरन्स प्रमाणे मगष ची नोंद करुन NK 231 वहेकर यांना 
LDH मच्युषरी मतुीजापरु येथे पे्रत पहारा डु्यटी कामी रवाना केले 
तसेच पो हवा 561 िेख यांनी उप. जज.सा.रु. मतुीजापरु ओळख 
पंचनामा केला तेथे हजर असलेले अिोक जिरसागर कोल्हे वय 
46 वरे् रा अहीरवाडा ता आवी जज वधा यांचे समक्ष PM रुम 
जवळ बोलावनु कळजवले की सदर मतृक इसम यास त्यांनी 
ओळखले  

 
HC/561 
िेख  

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

                            

 

6 अकोला . 
434/19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

–  ट्रेन57539 dn. 
अकोला पणुा 

प ाँसेंजर चे मागील 
जनरल डब्यातनु 
रे.स्टे.लोहगढ ते 

रे.स्टे.वाजिम  
दरम्यान 

10/05/19 
चे वेळ नमदु 

नाही. 
 

12/05/19 
चे 13.50 

:-  टुन्न ुकुमार राम 
ईक्बालदास,वय- 

29वर्ष,धंदा-
नोकरी,रा.लोहगढ 

स्टेिन 
RB101/1रेल्वे 

का ाँलनी 
अकोला,मो नं 
7038500481 

अज्ञात ,dq.k 1500 : 

एक JIO कं चा मोबाईल 
मा ाँ.न.F1SOY त्याचा IMEI 

no.911591106439082,जजओ 
जसम नं.7420025914, 

कक.1500/-रु,चा मोबाईल 

जनरंक - अिा प्रकारे आहे जक याजतल िीयाजद  हे वरील नमदु 
प ाँसेंजर गाडी ने रे.स्टे.लोहगढ ते रे.स्टे.वाजिम  असा 
प्रवास  करीत असतांना  प्रवासा दरम्यान  जियादी यांचा 
नमदु वणषनाचा मोबाईल प ाँन्ट च्या जखिातनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  जियादी ची नजर चकुवनु  
रे.स्टे.लोहगढ ते रे.स्टे.वाजिम  दरम्यान गदीचा िायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. 
  जियादी आज रोजी पो स्टे ला आल्याने गनु्हा दाखल 

पो हवा  
647 
पठाण 

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 

vaeynkj 

          

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 o/kkZ    354@19 d 379 Hkkanfo 

 

fn- 12@05@19 ps 19@50 ok- 1- Hk S;kyky lq[kbZ pifj;k o;& 43 o’kZ] iksVj pkG] ikpcaxyk cMusjk] ft-vejkorh  

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 

         


