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01 नागपरू 
1464 / 19  

dye 
379 

Hkk-n-fo  

xqUgkizdkj 

cWx 

pksjh 

 

ट्रेन नं 12512 
राप्तीसागर 
एक्स चे कोच 
नं B/1 बथथ नं 
53  वरुन रे 
स्टे नागपरू 
येण्यापवुी 
 

11/09/19  
11:00  ते 
16:30वा. 
दरम्याण 
 

03/10/19  
23:17 वा.  

ईब्राहीम s/o 
जैनदु्दीन 
खाचरोडवाला, वय 
32 वर्थ, राह मकान 
नं 45 ववठ्ठल मंदीर 
मागथ रामकृष्ण गंज 
वाडथ नं 18, खंडवा 
म. प्र . मो.नं. 
7974914200 
 

अज्ञात ,dq.k 11]000 :-  

एक काळ्या रगांची बगँ 
त्यावर वहरव्या रगांची पट्टी व 
ARCTIC असे लीहलेली 
त्यात रोख 2000/- रु, आधार 
काडथ, मोबाईल चाजथर, पाच 
जोड कुता पैजामा, चादर, कक 
9000/- रु असा अकुण 
11000/- रु चा माल 
 

वनरंक 
 

नमदु ता वेळी व विकाणी यातील वियादी हे नमदु 
ट्रेन ने चैन्नई ते ईटारसी असा प्रवास करीत 
असता प्रवासा दरम्याण रे पो स्टे नागपरू 
येण्यापवुी वियादी यांचा नजर चकुीने त्यांची 
नमदु वणथनाची बगँ आतील सामानासह 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला वरुन अप. कलम 379 IPC 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल  
fVi%&मा.पोलीस अधीक्षक कायालय लोह नागपरू 
जा कं्र आर/23 /वगथ/2019-5668 कद 
01/10/2019  अन्वये तसेच येथील आ. कं्र 
2456/19 कद 03/10/2019 प्रमाणे कागदपत्र 
प्राप्त झाल्याने मा.क्राईम रायटर यांनी गनु्हाचे 
कागदपत्र नंबरी दाखल करण्या कामी वदले 
असता कागदपत्राचे अवलोकन केले असता 
नंबरी गनु्हा दाखल  
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03 अकोला 
824/19क
लम 379  

IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नरखेळ 
भुसावळ 
पसँेंजर चे 
मागील 

जनरल कोच 
मधनु 

रे.स्टे.अकोला 
येथनु गाडीत 

चढत 
असताांना 

 

02/10/19  
चे 15.30 

वा.दरम्यान 

 03/10/19 
चे 

00.03 वा 

वैभव प्रकाशराव 
कुटे,वय- 27 

वषे,धांदा शशक्षण, 
रा.काळगव्हान,ता.अां

जनगाव सजुी 
शज.अमरावती.मो.नां.

9923959071 

अज्ञात. 
 

,dq.k 7]000 :-  

एक ओपो G7कां  चा.शनळ्या 
रांगाचा मोबाईल त्याचा IMEI 
No.माहीत नाही. त्यात Airtel 

कां  शसम नां 
9145805776,शकमत 700 /- 
रू असा एकूण 7000/- रू चा 

माल. 
 

शनरांक नमदू ता. वेळी व शिकाणी यातील फीयादी 
मजकूर  हे ट्रेन नरखेळ भुसावळ पसँेंजर चे 
मागील जनरल कोच मध्ये रे.स्टे अकोला येथनु 
अकोला ते शेगाव असा प्रवास करणे करीता 
नमदु ट्रेन मध्ये चढत असताांना गदीचा फायदा 
घेऊन रे.स्टे. अकोला येथनु शफयादी याांचा 
मोबाईल शफयादी याांची नजर चकुवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम चोरून नेला शदली 
तक्रारी वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल  

HC/240 
वाघाडे  

04 अकोला 
825/19 

कलम 379  
IPC  

xqUgkizdkj 

ilZ 

pksjh 

 

रे स्टे अकोला 
ट्रेन अमरावती 
मुांबई एक्स चे 

समोरील 
जनरल कोच 
मध्ये चढत 
असताना 

 

25/09/19 
चे 20.30 

वा दरम्यान 

 03/10/19  
चे 15.34 वा 

शनलेश सहदेव 
वाघोडे वय-28 वषष 

रा.वारखेड 
ता.तेल्हारा 

शज.अकोला मो 
नां.8459241159 

अज्ञात. 
 

,dq.k 5]000 :-  

एक काळ्या रांगाची पाकँीट 
त्यामध्ये रोख 5000/-रू टु-
व्हीलर लायसन्स ,RC बकु, 

असा एकून 5000/-  चा माल 
 

शनरांक वरील ता. वेळी व िीकाणी  नमदु ट्रेन 
अमरावती मुांबई एक्स चे समोरील जनरल कोच 
मध्ये चढत असताना  यातील शफयादी मजकूर  हे  
आपले पशरवारासह रे स्टे अकोला ते कल्याण  
असा  प्रवास करणेकरीता रे स्टे अकोला येथनु  
नमदु ट्रेन मध्ये चढत असताना  शफयादी याांचे   
एक काळ्या रांगाची पाकँीट त्यामध्ये रोख 
5000/-रू टु-व्हीलर लायसन्स ,RC बकु, असा 
एकून 5000/-  चा माल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गर्ददचा फायदा घेउन मदु्दाम व लबाडीने 
चोरून नेले त्याांनी शदले शफयाद वरून मा.PSO 
सो याांच्या आदेशाने  कलम 379  IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करण्यात आला.  

HC 
1024 

अवचार 
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05 अकोला   
826/19कलम 

283  IPC  
xqUgkizdkj 

lkoZtfud 

jLR;koj 

/kksdknk;d 

fLFkrhr 

okgu mHks 

dj.ks 

 
 

रे स्टे अकोला 
इनगेट  पशरसर 

बकुींगकडे 
जाणारा रोड 

03/10/19  
चे  12.30 

वा. दरम्यान 

03/10/19  चे 
17.23 वा 

पो.हवा 647  
असलम पिाणनेम.रे पो 

स्टे अकोला 

शेख जाफर 
शेख 

हसनवय-
28 वषष 
रा.खैर 

मोहम्मद 
पलाटँ 

अकोला 
03/10/19  
चे 17.23 

वा 

शनरांक शनरांक आज शद.03/10/19 रोजी अांदाजे 12.30 वा.दरम्यान 
आम्ही सोबत ASI/103 शेंडगे असे रेल्वे स्टेशन 
पशरसर मध्ये ट्राफँीक डु्यटी करीत असताना इनगेट  
पशरसर चे मध्योमध आटो क्र.  MH30 BC 0581 हा 
धोकादायक शरत्या उभा शदसला. सदर वाहना मळेु 
स्टेशन मध्ये जाणारे रोडवर वाहनाना तसेच लोकाांना 
येण्या जाण्यास अडथळा होताना शदसला.त्या मळेु 
एखादा अपघात होवनु एखाद्या ईसमास ईजा होण्याची 
शक्यता असल्याने आम्ही सदर वाहनाचे बाजलुा उभा 
असलेल्या ईसमास आमचा व पांचाचा पशरचय देवनु 
सदर वाहनाचे चालकाबाबत शवचारपसु केली असता 
त्याने सदर वाहन माझेच असल्या बाबत 
साांगीतले.वरून त्याांचे नाव शवचारले असता त्याने 
त्याचे नाव शेख जाफर शेख हसन वय-28 वषष रा.खैर 
मोहम्मद पलाटँ अकोला. असे साांगीतले व मीच आटो 
क्र  MH30 BC 0581 चा चालक आहे असे 
साांगीतले .सदर चालकास आम्ही त्याने रस्त्यात 
धोकादायक शरत्या उभा केलेल्या वाहना मळेु अपघात 
होवनु एखाद्या ईसमाला ईजा होव ु शकतो याची पांचा 
समक्ष जाणीव करून शदली व सदर चालकास आम्ही 
वाहनासह पो स्टे ला आणनु पढुील चौकशी कामी 
हजर केले तरी सदर वाहनाचा चालक याचे कृत्य हे 
कलम 283 IPC प्रमाणे होत असल्याने त्याचे शवरूद्ध 
कलम 283 IPC प्रमाणे मा.PSO सो याांचे आदेशाने 
गनु्हा दाखल करण्यात आला   
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1 vdksyk 826/19 कलम  283  IPC fn  03/10/19  चे 17.23 वा शेख जाफर शेख हसनवय-28 वषष रा.खैर मोहम्मद पलाटँ अकोला 
  



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 
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1 vdksyk मगष 
नां.41/19 

प्रमाणे 
दाखल 

रे स्टे 
मरु्दतजापरु 

पलटँफामँ क्र 2 
वर शटन शेड 
मध्ये रेल्वे 

कँन्टीन जवळ 

02/10/19  
चे 17.05 
वा.पवुी 

 

03/10/19   
चे   16.17   

वा 

ON Duty 
DYYS मरु्दतजापरु 

एक अनोऴखी मशहला  वय 
अांदाजे 70 वषष 

अशा प्रकारे आहे की ON Duty DYYS रे स्टे 
मरु्दतजापरु याांनी लेखी मेमो शदला की GRP स्टाफँ 
मरु्दतजापरु उप स्टेशन प्रबांधक कायालय मरु्दतजापरु 
शद.02/10/19  चे 17.05 वा.पवुी ON duty RPF स्टाफँ 
श्री गवई साहेब ने फोन वर 17.00 वा.कळशवले की 
पलटँफामँ क्र 2 वर कँन्टीन जवळ कोणीतरी अज्ञात 
व्यक्ती पडलेला आहे कृपया योग्य ती  
कारवाई करावी  
 ON Duty  GRP जे.एन.तायडे याांनी उपरोक्त व्यक्ती 
मतृ मशहला  आहे असा प्राथशमक अांदाज शदला असा 
लेखी मेमो प्रापत झाल्याने कलम 174 CRPCप्रमाणे नोंद  

WHC/ 
869 

        राऊत 


