
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 21-06-2022  

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 वर्धा 
212/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार 
eksckbZy  

pksjh   

ट्रेन मेम ु
पसेँजर चे 
मागील 

जनरल कोच 
बसले असता 

रे.स्टे. 
चंद्रपरु येथनु 
गाडी सटुल्या 
नंतर लक्षात 

आले. 

17/06/22 
17.15 वा. 
दरम्यान 

21/06/22 
18.32 वा. 

जजतेंद्र रववद्र शमा  
वय  21 वर्ष,  
रं्धदा जशक्षण  

रा . जशवाजी नगर 
फणसे पलाटँ नं. 3 

नांदरुा .  
मो नं.   

9730290449 
 

अज्ञात एकुण 15,000/- रू 
एक ओपो A7 

कंपनीचा ब्ल ुरंगाचा 
मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. 
867453040595657,
867453040595640,

त्यात Jio sim 
9518919502, Idea 
sim 9922834597 
वकमत 15,000/- रु  

जनरंक अश्या प्रकारे आहे की, नमदु वरील ता. वेळी व जिकाणी यातील 
जफयादी हे जद. 17/06/2022 रोजी चे ट्रेन मेम ु पसँेंजर चे मागील 
जनरल कोच मध्ये बसले असता चंद्रपरु ते वर्धा असा प्रवास कजरत 
असता प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. चंद्रपरु येथनु गाङी सटुल्या नंतर 
जफयाजद यांच्या लक्षात आले की एक ओपो A7 कंपनीचा ब्ल ु
रंगाचा मोबाईल वकमत 15,000/- रु चा मोबाईल असा एकुण 
15,000/- रु. चा मोबाईल प्रवाशी लोकांच्या गदीचा फायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने रे.स्टे. चंद्रपरु येथनु 
गाङी सटुताच चोरून आहे. सबब अप कलम 379 भादजव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल. 
fVi %&  Ukeqn xqUgÓkkps dkxni= s iks-LVs yk रे.पो.स्टे. अकोला 
येथील जा.क्र. 332/2022 जद. 18/06/2022 अन्वये  Vikykus 

izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky- 

HC 
394 
नेहारे 

02 बडनेरा 
139/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार  
वालेट 
pksjh   

ट्रेन नं  01365 
बडनेरा मेम ु
पसँेंजर चे 
जनरल 

कोचमध्ये रेल्वे 
स्टेशन बडनेरा 

येण्यापरु्वव 

21/06/22 
12.30 वा. 

 

21/06/22 
13.51  वा. 

 

मयरुी जवष्ण ुबोपटे 
वय  25  वर्ष  
रं्धदा खाजगी 

नोकरी रा.मोिी 
उमरी जवठ्ठलनगर 

अकोला  
मो नं.   

8855086028 
 

अज्ञात एकुण 10,000/- रू 
एक  वालेट कजथया 
रंगाचा त्यात रोख 

10,000/-  रु. 
(500X19,100X5),
आर्धार काडष, पनँकाडष, 

टु व्हहलर ड्रायहहींग 
लायसन्स, SBI बकँचे 

ATM काडष असा 
एकुण 10,000/- रु.चा 

माल 

जनरंक नमदु ता.वेळी व िीकाणी यातील फीयादी  हे ट्रेन नं 01365 
बडनेरा मेम ुपसँेंजर चे जनरल कोचमर्धनु अकोला ते बडनेरा असा 
प्रवास करीत असताना सदर गाडी रेल्वे स्टेशन बडनेरा येण्यापरु्वव 
त्यांची वरील नमदु एक वालेट कजथया रंगाचा त्यात रोख रु. 
10,000/-  रु  (500X19, 100X5), आर्धार काडष, पनँ काडष, टु 
व्हहलर ड्रायहहींग लायसन्स, SBI बकँचे ATM काडष असा एकुण 
10,000/- रु. चा मदेु्दमाला सहीत गदीचा फायदा घेवनु कुणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने चोरून नेले असे  फीयादी  स्वत: पसष चोरी 
झालेबाबत रे.पो.स्टे. ला येवनु लेखी फीयाद जदल्याने सबब अप 
कलम 379 भादजव प्रमाणे xqUgk दाखल  

NK 
275 
कुवे 



03        
37/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार  
        

vkrhy jks[k 

o lksU;kps 

nkfxus   
pksjh   

       08119 
       

         
                
   ल     

               

07/06/22 
08.00  वा. 

21/06/22  
21.31  वा.      

            
            

   -41     ,  
  . DC608/2      

  . 3,       
  ल    ल ल 

                 
  .   . 

7206055490 
 

     ए  
       30 

    ल    
       ल ल  

       
       

           
              

      
   ल ल  

ए    74,000/- रु 
 ए                 
     5000/- रु      

(500          ) , ए  
                     
(15          )     

           . 
18,000/- रु, ए  
         ल    

         (15     
    )               
  . 18,000/-  रु, ए  

                  
(15          )      

            . 
23,000/- रु, ए      
              (15     
    )   . 10,000/- रु  
    ए    74,000/- 

रु       ल  
 

जनरंक    ल                          ल                   . 
07/06/2022              08119       -                  
           ल                                          
                                        ल  ए  
                                              (15     
    )                . 18,000/- रु, ए           ल    
         (15         )                 . 18,000/- रु, ए  
                  (15         )                 . 
23,000/- रु, ए                   (15         )   . 
10,000/- रु     ए    74000/- रु      ल                
                                               ल    
               ल                               
       ए         30     ल           ल ल         
                                         ल ल        
                   ल ल                .             
                       ल                       
                                                ल  
   ल                  ल                               
          ल ल         ल       ल ल         ल .    ल 
                                                        
      ल                .                    ueqn o.kZukph  
        lqVdsl QkMqu dqyqu rksMqu vkrhy jks[k o 

lksU;kps nkfxus dk<qu        ल      सबब अप कलम 379 
भादजव प्रमाणे xqUgk दाखल. 
fVi %&    .      , ल              ल    .  . 3666/2022 
  . 21/6/2022          ल                      .  .    
        .  . 464/2022   . 21.06.2022       
WPC/745                 izkIr   ल               ल. 

HC 
362 
      



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 21-06-2022   

 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 21-06-2022  

 

 

 

 

04    ल   
195/22 
कलम  
379 
 IPC  

 
गनु्हा प्रकार  

मोटार सायकल   
pksjh   

रे स्टे अकोला 
बकुींग 

ऑफीस 
समोरील  नो 
पाजकिं ग झोन  

मध्ये 

21/06/22  
16.10 वा. 
समुारास 

21/06/22  
22.00 वा. 

अजनकेत जवजय 
र्धवने  

वय 24 वरे्,  
रं्धदा- खाजगी 
दवाखाण्यात 

नौकरी  
रा.हही 

एच.जब.कालँनी 
मलकापरु,अकोला 

मो.नं. 
7020707330 

अज्ञात 

 
ए    45,000/- रु 
एक काळ्या रंगाची 
CB शाईन मोटार 

सायकल MH30 BG 
1574 त्याचा चेसीस नं. 
ME4JC65AFJ7119

038  
इंजीन नं. 

JC65E72184085 
वकमत 45,000/-रू 

जनरंक 

 
वजरल ता वेऴी व जिकाणी यातील जफयादी हे रे.स्टे. अकोला 
बकुींग आँफीस येथे त्यांचे सोबत काम करणारे जसस्टर यांचे 
वडीलांची जटकीट काढण्या करीता जफयादी यांची आई नामे 
सौ.जया जवजय र्धवने यांच्या नावाने असलेली मोटर सायकल एक 
काळ्या रंगाची CB शाईन मोटार सायकल MH30 BG 1574 
त्याचा चेसीस नं. ME4JC65AFJ7119038 इंजीन नं. 
JC65E72184085 वकमत 45,000/- रू ची मोटारसायकल 
बकुींग ऑफीस समोरील नो पाजकिं ग झोन मध्ये लावनु जटकीट 
काढण्यास गेले व जटकीट काढुन घरी जाणेस परत आले असता 
नमदु वणषनाची गाडी िेवलेल्या जिकाणी जदसनु आली नाही. त्याने 
आजबुाजलुा स्टेशन परीसरात शोर्ध घेतला परंत ु नमदु वणषनाची 
मोटारसायकल जदसनु आली नाही त्यावरून जफयादी लगेच 
ताबडतोबड रेल्वे स्टेशन अकोला येथे आले व दोघांनी जमळुन 
स्टेशन परीसरात शोर्ध घेतला परंत ुनमदु वणषनाची मोटारसायकल 
जदसनु आली नाही कोणातरी अज्ञात चोरट्याने जफयादी यांच्या 
गैरहजेरीचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने नमदु वणषनाची 
मोटारसायकल चोरून नेली. करीता जफयादी यांनी रे. पो. स्टे 
अकोला येथे येवनु जदले जफयाद वरून कलम 379  IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल.  

HC  
799 

मनस्कर 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky  vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 21-06-2022  

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 21-06-2022 

 

        

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01  

ukxiqj 

393/22 कलम 20 (B) II (B), 
29 NDPS ACT 

12/06/2022 चे 14.31 वा. 

जद. 22.06.2022 ikosrks  PCR 

1) दीपक  ओमप्रकाश         वय- 25 वर्ष, रा. गावँ सेवह तहसील जजल्हा पानीपत हजरयाणा-132108, 
2) मोजहत  नारायण दत्त, वय-23 वर्ष, रा- गावँ सेवह तहसील जजल्हा पानीपत हजरयाणा-132108,  
3) जवकास  रामभरोसा           वय 24 वर्ष, रा. गावँ सेवह तहसील जजल्हा पानीपत हजरयाणा-132108 

311/22 कलम 20 (B) II (B), 
NDPS ACT 

13.06.2022 चे 12.51 वा. 
जद. 23.06.2022 ikosrks  PCR 

4) lkSjHk dqekj /keZiky jk- foysu iks- vkWfQl dks gjokM rg- cqgku ft- >qu>qu jktLFkku   

 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko 

o iRrk 

gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad  


