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01 cMusjk 

312/22 
US 379 

IPC 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेल्वे स्टेशन 
अमरावती 

बकुींग 
कायालय येथे 

 

28/11/22 
चे   

15/00 वा. 
दरम्यान 

02/12/20   
चे  

14/49  
वा. 

 

प्रववण लक्ष्मणराव 
साांबारे  

वय 65 वषष  
धांदा मजरुी 

 रा. शाांतीनगर 
पेट्रोल पांपाजवऴ 
कलार समाज 
कायषलय च्या 
बाजलुा वधा  

मो नां 
7709694794 

अज्ञात 
 

एकुण 5,671/- रू 
एक रेडमी 7 A कां . चा 
काऴ्या रांगाचा मोबाईल 

त्यात Idea वसम नां 
9881017997 IMEI 

NO 
863966048145955 

वक. 5671/- रु 

वनरांक 
 

हकीकत – अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेऴी व विकाणी 
यातील वियादी  हे ट्रेन अमरावती वधा पसॅेंजर चे वधा येथे 
जाणेकरीता  रेल्वे स्टेशन अमरावती बकुींग कायालय येथे  
प्रवाशाांच्या राांगेत लागनु वतकीट काढणे उभे असताांना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने िीयादी याांचा  प्रवाशी लोकाांच्या गर्ददचा  
िायदा घेवनु शटषच्या वरच्या वखशातील त्याांचा नमदु वणषनाचा 
मोबाईल चोरुन नेल्याचे लक्षात आले .  असे वदले वियाद वरुन 
कलम 379 भादवी प्रमाणे  गनु्हा दाखल  
fVi %&  रेपोस्टे वधा येथील जा क्र 3293/22 वद. 
01/12/2022 अन्वये तसेच इकडील आवक क्र 1797/22 
वद. 02/11/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पोस्टे ला प्राप्त 
झालेवरुन  गनु्हा दाखल  
 
 
 

HC/ 
217 

खारोडे 

02 अकोला 
418/22 

कलम 379  
IPC  

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे.स्टे अकोला 
PF No.2 
वर उतरल्या 
नांतर लक्षात 

आले 

02/12/22  
चे  

01.48 वा 
दरम्यान 

 

02/12/22  
चे  

19.18  
वा 
 

वनतीन मरुलीधर 
पळसकर 

वय 33 वषे, 
 धांदा -सलनु  

रा. ववठ्ठल नगर, 
ज्ञानेश्वर 

अपाटषमेंट, कैवल्य 
हाडषवेअर, मोिी 
उमरी अकोला 

मो.नां. 
8208839527 

 

अज्ञात 
 

एकुण 31,000/- रू 
1) एक Marblle 

Green रांगाचा OPPO 
F11 कां पनीचा मोबाईल 
मॉ.नां. CPH1911त्याचा 

IMEI NO. 
861815043353670, 
861815043353662

त्यात ओडा वसम नां. 
9637356706ककमत 

13000/-रू. चा 
मोबाईल, 
 2) एक 

VIVOकां पनीचा 
मोबाईल मॉ.नां. V2109 

त्याचा IMEI 
NO.868386050487

697, 
868386050487689 

त्यात वजओ वसम नां. 
9604755410ककमत 

18,000/-रू असा एकुण 
31,000/- रू मा माल. 

वनरांक 
 

नमदु ता. वेळी व विकाणी यातील वियादी हे वशडी येथील 
साईबाबा हॉस्स्पटल येथे आपले पत्नीवर शस्त्रवक्रया व 
औषधोपचार करून पत्नीसह अकोला परत येणेकरीता वद. 
01/12/2022रोजी कोपरगाव ते भुसावळ प्रवास करून रे.स्टे 
भुसावळ येथनु ट्रेन सेवाग्राम  एक्स चे समोरील जनरल 
कोचमधनु रे.स्टे भुसावळ ते. रे.स्टे अकोला असा प्रवास करून 
रे.स्टे अकोला येथे उतरल्यानांतर त्याचे लक्षात आले की , 
त्याच्या वखशात िेवलेले नमदू वणणनाचा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोट्याने गर्ददचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरून 
नेला  अशी वियादी याांनी वदले तोंडी वियाद वरून कलम 379  
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  

NK/ 
1080 
रेवेकर 
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02 o/kkZ 79/2022 
कलम 174 

CRPC प्रमाणे 

रेल्वे स्टेशन 
कवठा PF NO 

01 वर 
 

01/12/22  
चे  

20/45 वा. 
पवुी 

 

02/12/22 
 चे  

04/35  
वा. 

 

ऑनडयटुी DYSS 
रे.स्टे.वधा तरे्फ श्री 
मंगेश हरडे रे.स्टे. 

वधा   
( काटेवाला) 

अनोऴखी परुूष 
वय अंदाजे  45 

वषण, 
 

अश्या प्रकारे आहे की, ऑनडयटुी DYSS रे.स्टे.वधा तरे्फ श्रीमंगेश हरडे रे.स्टे. 
वधा  ( काटेवाला) यांनी एक लेखी मेमो आणनु हजर केला की, एत व्दारा 
आपको सचुचत चकया जाता है।  DYSS  कावठा के अनसुार व्दारा प्राप्त सचुना 
नसुार एक अज्ञात व्यक्ती उम्र 45 अंदाजे कवठा  PF  NO.  01  पर मतृ 
अवस्था में पेड पर लटका है आपके सचुनाथण एवं उचचत कायण वाही हेत ूअशा 
मेमो वरून सपोनी/सरवदे यांना घटनास्थळ पंचनामा कायण वाही कामी व पे्रत 
पहारा डयटुी कामी  PC/18  यांना रवाना करण्यातआले सदर मेमो वरून नंबरी 
मगण नं. 79/2022 कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल केला मगण चा पढुील तपास 
सपोनी सरवदे हे स्वत: कचरतआहे. 
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