
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  30@06@19 
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fd-9750@:  

fujad ळरीऱ तारखेस ळेली ळ ठिकाणी यातीऱ फियाादी ह्या 
नमुद टे्रन न े HkVkikjk rs xksfn;k vlk izokl djhr 

vlrkuk izoklknjE;ku  dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh 

;kaph utj pqdoqu R;kpk ueqn eksckbZy मुद्दाम ऱबाडीन े 

pks:u usys बाबत  

 

iksgok@ 

886 

t;Loky    

2 नागपुर 

993/19   
कलम 379 

IPC  

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन 

गगताांजली 
एक्सचे 

जनरल 

बोगीत 

रे.स्टे. 

नागपुर 

प्लँटरफामम 

नां.06 वरुन 

गाडीत चढते 

वेळी 

29.06.19 
08/30 वा. 

 

30/06/19 
13/47वा 

 

अशोक मोरेश्वर 

भगत वय68 

वषम,रा. घर नां.701 

टेकडी रोड 

गसताबडी 

,राजस्थान मगहला 
मांडलाचे मागे 

नागपुर 440012 

मो.नां.77095142

11 
 

vKkr ,dq.k 6000 : 

एक मोबाईल I Phone 

4 Sत्यात एअरटेल गसम 

नां.7709514211,IM

EI No 
01293600362656
2 असा  गकां .6000/-रु. 

 

निरंक 

 

 

 

 

यातील गफयामदी मजकुर हे नमुद टे्रनने नागपुर ते रेस्टे 
वधाम असा प्रवास करणे करीता रेस्टे नागपुर येथुन 

जनरल बोगीत रे.स्टे. नागपुर प्लँटरफामम नां.06 वरुन 

गाडीत चढते वेळी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गफयामदी 
याांचा पँन्टच्या गिशातील मोबाईल गदीचा  फायदा घेवुन 
त्याांचा वरील नमुद वणमनाचा मोबाईल चागी ांगला 

लावलेला मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेले. वरुन कलम379 
भादवी अन्वये नमुद गुन्हा   दािल करण्यात आला सदर 

गुन्हाचे कागदपत्र मा.PSO सो. याांचे आदेसान्वये पुढील 

तपास कामी API श्री गोंडाणे सो. याांना देण्यात आले . 

API श्री 
गोंडाणे 

सो. 

3 नागपुर 

994/19 u/s 
379 दािल 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन 

छत्तीसगड 

एक्सचे 

जनरल कोच 

मध्ये रेस्टे 

नागपुर 

गाडीत चढत 

असताांना 

28.06.19 
22.05वा. 

 

30.6.19 

14:21 वा. 

 

राकेश मुरलीधर 

बोकडे वय26 वषम, 

धांदा- प्रा. जाँब , रा. 
गवश्वकमाम  नगर 

गल्ली नां.9 प्लाँट 

नां.12 तुकडोजी 
पुतळ्या जवळ 

नागपुर 440027 

मो.नां.82083863

53 
 
 

vKkr ,dq.k 10]990 : 

एक ररअलमी 2 कां प.चा 
मोबाईल डायमांड 

काळ्या रां गाचा त्यात 

दोन्ही गसम IDEA 

8793756599,772
0092467, IMEI 

No.86902904010
1296गकां .10990/-

रु.चा माल 

  

– गनरां क 

 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व गठकाणी यातील 

गफयामदी हे नमुद टे्रन ने नागपुर ते भोपाल असा 

प्रवासकरणे करीता  रे स्टे .  नागपुर येथुन गाडीत 

चढत असताांना  कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने त्याांचे 

झोपेचा फायदा घेवुन नमुद वणमनाचा मोबाईल  गदीचा 

फायदा घेवुन मुद्दाम लबाडीने कपटाने चोरुन नेले. 

वरुन लेिी ररपोटम गदल्याने गुन्हा दािल करण्यात 

आला असुन सदर गुन्हाचे कागदपत्र मा.PSO सो. याांचे 
पेगशत ठेवण्यात  आले  
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Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  

5 अकोला  

583/19 

कलम 380 

IPC  

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नां.2485 

नाांदेड-हजरत 

गनजामुद्दीन 

एक्स चे कोच 

नां.B/1,बथम 

नां.1वरुन 

रे.स्टे. 

अकोला  येथे 

लक्षात आले 

वरुन 

14/06/19  
05.00वा 
दरम्यान 

30/06/19 
00.05 वा. 

श्री लक्ष्मन बाबुराव 

मोगले वय 35 

वष,ेधांदा - नौकरी 

रा.36,आर.ए.पी.आ

ई डी.गसग्नल 

सागर,गज.सागर. 

मो. 

नां.8975006811 

अज्ञात ,dq.k 14000 : 

एक सँमसांग कां .चा 

मोबाईल माँ.नां J- 7 

00F त्यात 

BSNLगसम 

8975006811 एकुन 

गक.14000/- रू.चा 
माल 

गनरां क

             

यातील गफयामदी मजकूर हे नमुद टे्रन चे कोच व बथम 

वरुन रे.स्टे.नाांदेड ते गबना असा प्रवास करीत असताना 
रेल्वे स्टेशन अकोला येथे नमुद वणमनाचा मोबाईल 

चाजी ांगला लावला असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

चोरून नेला 

आर/23/वगम/2019-3883कायामलय पोलीस 

अगधक्षक,लोहमागम नागपुर.गद.26/06/19 अन्वये आज 

रोजी  ईकडील पो.स्टे.चा 

आ.क्र.366/19गद.29/06/19अन्वये गुन्याचे 

कागदप़ञ टपालाने प्राप्त झाल्याने 

HC/93 

खतीब 

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 

1 अकोला 
584/19 

कलम.66 

(1)(B)व65 

(अ) (ई) मुांबई 

दारु बांदी 
अगधगनयम  

1949 

रे स्टे अकोला 

PF No. 2 वर 

टे्रन नां 11039 
महाराष्ट्ट्र एक्स 
मागील जनरल 

बोगीजवळ 

30/06/19 
12.00 वा 

30/06/19 
16.08  वा. 

PC/323 
तषूार अशोक 

गोंगे वय-32 
वषम धांदा 

नौकरी, रा 

नेम.रे.पो.स्टे.
अकोला मो 

नां.9823718

118 

अचमना 
आकाश 
अवचार वय 

30वषम,रा, 
सांजय नगर 
नायगाव 
अकोला 

vVd 

fnukad गद . 

30.6.1 9 a ps  

16-08 वा     
 

,dq.k 2470 : 

आरोपी जवळ एक काळ्या 
रां गाची सॅग बँग त्यावर 

गुलाबी रां गाचे पटे्ट त्यावर 

HP असे इांगे्रजी मध्ये 
गलहीलेली त्यामध्ये देशी 

दारु बाँटल 90 ML दारुने 
भरलेल्या प्रत्येकी गकां मत 

26 रू. असलेली एकूण 95 

बॉटल गकां मांत 2470/- रू 

असा एकूण 2470/-  रू 
माल 

यातील गफयामदी हे ड्यटूी कमम सह रे.स्टे अकोला PF No. 2 वर 

गुन्हेगार वॉच ड्यटूी कररता हजर असताांनी याांना नमदू वेळी व 

गठकाणी नमदू गाडीचे मागील जनरल बोगीजवळ एक नमदू सांशईत 

मगहलेवर सांशय वाटल्याने गफयामदी याांनी WPC/409 सह त्याची बॅग 

चेक केली असता गतचे बॅगमध्ये वर नमदू दारू आरोपी हे गवना पास 

परवाना जवळ बाळगताांना व वाहतकू करताांना गमळून आल्याने 

गफयामदी याांनी आरोपी व गमळालेल्या मालासह लेिी गफयामदसह पो.स्टे 

ला हजर केले वरून कलम.66 (1)(B)व65 (अ) (ई) मुांबई दारु बांदी 

अगधगनयम  1949 अन्वये मा.PSO सो याांचे आदेशाने गुन्हा दािल 

केला पुढील तपास PSI बहीरम सो, हे करीत आहे. 

गफयामदी नामे PC/323 तषूार अशोक गोंगे हे पो स्टे ला हजर येवुन 
ररपोटमसह मुदे्दमाल आनुन हजर केल्याने 

PSI 

बहीरम 
सो, 

2 अकोला 
585/19 

कलम.66 

(1)(B)व65 

(अ) (ई) मुांबई 

दारु बांदी 
अगधगनयम  

1949 

रे स्टे अकोला 

PF No. 2 वर 

टे्रन नां 11039 
महाराष्ट्ट्र एक्स 
मागील जनरल 

बोगीजवळ 

30/06/19 
12.00 वा 

30/06/19 
17.30  वा. 

NK 752 
राजेश 

पाटीलवय-43 
वषम धांदा 

नौकरी, रा 

नेम.रे.पो.स्टे.
अकोलामो 

नां.7020593

725 

1)लिन 
पुांडगलक 

गायकवाड वय 

19वषम,2)सुर
ज दशमन 

वाघमारेवय 

20वषम,दोन्ही 

रा, सांजय 
नगर नायगाव 

अकोला 

vVd 

fnukad गद. 

30.6.1 9a ps  

17-30 वा     

,dq.k 4264 : 

१)आरोपी जवळ एक काळा 
गनळा पट्टा असलेली  बँग 

त्यामध्ये टँगो पांच असलेले 

74 बाँटल 90 ML दारुने 
भरलेल्या प्रत्येकी गकां मत 

26 रू. असलेली एकूण 

1924/-रु,२) आरोपी 
जवळ एक काळा व पोपटी 

रां ग त्याच्यावर LK बँग असे 
इांग्रजीत टँगो पांच असलेले 

90 बाँटल 90 ML दारुने 
भरलेल्या प्रत्येकी गकां मत 

26 रू.बॉटल गकां मांत 

2340/- रू असा एकूण 

4264/-  रू माल 

यातील गफयामदी हे ड्यटूी कमम सह रे.स्टे अकोला PF No. 2 वर 

गुन्हेगार वॉच ड्यटूी कररता हजर असताांनी त्याांना नमदू वेळी व 

गठकाणी नमदू गाडीचे मागील जनरल बोगीजवळ दोन नमदू सांशईत 

ईसमावर सांशय वाटल्याने गफयामदी याांनी ड्युटी कमम.सह त्याांची बॅग 

चेक केली असता त्याांचे बॅगमध्ये १)आरोपी जवळ एक काळा गनळा 

पट्टा असलेली  बँग त्यामध्ये टँगो पांच असलेले 74 बाँटल 90 ML 

दारुने भरलेल्या प्रत्येकी गकां मत 26 रू. असलेली एकूण 1924/-रु,२) 

आरोपी जवळ एक काळा व पोपटी रां ग त्याच्यावर LK बँग असे 

इांग्रजीत टँगो पांच असलेले 90 बाँटल 90 ML दारुने भरलेल्या प्रत्येकी 

गकां मत 26 रू.बॉटल गकां मांत 2340/- रू असा एकूण 4264/-  रू  

मालवर नमदू दारू आरोपी हे गवना पास परवाना जवळ बाळगताांना व 

वाहतकू करताांना गमळून आल्याने गफयामदी याांनी आरोपी व गमळालेल्या 

मालासह लेिी गफयामदसह पो.स्टे ला हजर केले वरून कलम.66 

(1)(B)व65 (अ) (ई) मुांबई दारु बांदी अगधगनयम  1949 अन्वये 

मा.PSO सो याांचे आदेशाने गुन्हा दािल केला पुढील तपास ASI 

288 िाांदवे हे करीत आहे. 

 

ASI/288 
खांदळ े



 


