
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  29-12-2021   

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 अकोला  
223/21 
कलम 
392 
IPC 

xqUgkizdkj  
मोबाईल 
tcjh 

pksjh   

ट्रेन नं.02112 
up अमरावती 

CSMT  
एक्स.चे कोच 

B/1बर्थ 
नं.49,52 

वरुन प्रवास 
करीत 

असतांना 
सदरची एक्स. 
20.30वा.चे 

समुारास ऱे.स्टे. 
अकोला 

PFNO.01वर 
र्ांबली 

असतांना 

04/11/21  
चे  

20.30 
 वा. पवुी 

 

29/12/21 
 चे 

12.46 
वाजता 

बबलकीस  बब 
शेख  

वय 59 वर्थ, 
धंदा गबृिनी, 
रा.Fसेक टर 

R1/8बचताकँम्प 
ट्रॉम्बे मबुई88 मो.  
9773650650, 

आधार कार्थ 
नं.8585245121

39 

एक 
अनोळखी 
ईसम वय 

अं.25ते.30 
वर्थ,अंगाने 
मध्यम ,उंची 
समुारे 5ते 6 
फुट,कपरे् 
काळ्या 
रंगाचा 

बजन्स,काळे 
रंगाचा शटथ 
घातलेला 

     7,500 /- 
एक गे्र रंगाचा Real 

Me C11कं.चा 
मोबाईल त्याचा IMEI 

NO.उपलब्ध 
नािी.त्यात बसम.JIO 
NO.9137363946,
कक. 7500/- रू. चा 

मोबाईल 

बनरंक यातील बफयादी    अमरावती ते दादर रे.स्टे. असा 
ट्रेन नं.02112 up अमरावती CSTM  एक्स.चे 
कोच B/1बर्थ नं.49,52वरुन प्रवास करीत 
असतांना सदरची एक्स.20.30वा.चे समुारास 
ऱे.स्टे.अकोला PFNO.01वर र्ांबली असतांना  
नमदु वर्थनाच्या अनोळखी ईसमाने बफयादी यांचे 
िातातील एक गे्र रंगाचा  Real Me  C11कं.चा 
मोबाईल त्याचा IMEI NO.उपलब्ध नािी.त्यात 
बसम.JIO NO.9137363946,कक. 7500/- रू. चा 
मोबाईल जबबरने खेचनु चोरुन प्लटॅफॉम वर उर्ी 
मारुन परु्न गेला.वरुन बफयादी यांनी त्या अनोळखी 
ईसमाबवरुद्ध जबरी चोरी ची बफयाद बदलेवरून 
कलम  392 भादबव प्रमारे्  गनु्िा दाखल करण्यात 
आला.  
fVi %& पोलीस अबधक्षक कायालय लोिमागथ 
नागपरु येर्ील जा.क्र.आर/23/गनु्िा बमसींग वगथ 
2021/7113 नागपरु बद.23/12/21अन्वये 
HC752पाटील यांनी गनु्याचे कागदपञ ईकर्ील 
पो.स्टे.चा आ.क्र.1065/21वरुन दाखल  

PSI  
  जाधव  

 

02 अकोला 
224/21 
कलम  
379 
 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 07774 
रे्म ुगार्ीने  

प्रवास करीत 
असतांना 

रे.स्टे. अकोला 
येर्नु गार्ी 
बनघाल्यावर 

15/11/21  चे  
15.00  

वा.  
समुारास 

 

29/12/21  
चे 

 23.35 

बसद्धांन्त 
रमाकांत 

नागरगोजे वय- 
23  वरे्, धंदा - 

बशक्षर्  रा.  
वझर (शे.फ.) 
पो. दत्तमांजरी 
ता. मािुर बज. 
नांदेर्  मो.नं  

9373410791 

अज्ञातअज्ञात  
  

     7,999/- 
एक बनळ्या रंगाचा 

Honor g lite कंपनीचा 
मोबाईल त्यात बसम  

Airtel 7888128721, 
त्याचा  IMEI NO. 

868865035718284 , 
868865035918280,  

कक. 7999/- रु. चा 
मोबाईल 

बनरंक यातील बफयादी       रे.स्टे. अकोला  येर्नु वसमत येरे् 
येरे् कामी  ट्रेन नं 07774 रे्म ुगार्ीने  प्रवास करीत 
असतांना  बफयादी यांचा जवळील एक बनळ्या रंगाचा 
Honor g lite कंपनीचा मोबाईल त्यात बसम  Airtel 
7888128721, त्याचा  IMEI 
NO.868865035718284 868865035918280  
कक. 7999/- रु. चा मोबाईल     रे.स्टे. अकोला येर्नु 
गार्ी बनघाल्यावर अंदाजे  तासभर  वेळेने मदुाम 
लबार्ीने  कोर्ीतरी अज्ञात चोरटयाने चोरुन नेले  
असे  बफयादी यांनी बदले बफयाद कलम 379 IPC 
प्रमारे्  गनु्िा दाखल 
fVi %& पोलीस अबधक्षक कायालय लोिमागथ नागपरु 
येर्ील जावक क्र. 7113/2021  बद. 23/12/2021  
अन्वये गनु्याचे कागदपञ आज रोजी इकर्ील आवक 
क्र. 1064/21 बद.28/12/2021अन्वये टपालाव्दारे 
प्राप्त झाल्याने गनु्िा दाखल  

HC/537 
सांगरे्   



 

 

 

 

 

 

 

03 बर्नेरा बर्नेरा 
215@21 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksVkj 

lk;dy 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशन 
बर्नेरा येबर्ल बर्नेरा येबर्ल 

बिज जवळबिज जवळ 

2288//1122//2211  
रोजी  रोजी    

2200..0000  वावा..    
rs  

21-30 

njE;ku  

 

2299//1122  //2211  
चेचे  

1515..0000  
वावा.. 

पंकज पंकज 
अशोकराव सळेु अशोकराव सळेु 

वय वय 3322  वरे् वरे् 
व्यवसाय व्यवसाय ––  
शेतमजरुी राशेतमजरुी रा..  
पाला पोपाला पो..स्टेस्टे..--  

दाभा तादाभा ता..  
नांदगाव नांदगाव 

खंरे्कश्र्वर बजखंरे्कश्र्वर बज..  
अमरावतीअमरावती  

 

fnidflax 

jaxfot;flax 

o; 22 o’kZ  

/kank etqjh 

jk- xzke 

fldyksMh  

r- varjk  

iksLVs fclaMk 

ft- cka/kk 

jkT; 

mRrjÁns”k 
 

vVd fn-  
o osG  

29-12-21 ps 
21-33  

     50,000 /- 
एक िोन्र्ा ड्रीम यगुा एक िोन्र्ा ड्रीम यगुा 

क्रमांक क्रमांक 
MMHH2277AAXX99446655((CCBB11
1100MMDD))काळ्या रंगाची काळ्या रंगाची 

चेसीस नंचेसीस नं..  
MMEE44JJCC558833DDDD88226699

339999  इंजीन नंइंजीन नं..  
JJCC5588EE8811226688001144  
असा असनु ककमत असा असनु ककमत 

5500,,000000//--  रुरु..  चा मालचा माल  
 

बनरंक वरील घटना तारखेस वेळी व बिकार्ी यातील वरील घटना तारखेस वेळी व बिकार्ी यातील 
बफयादी  िे  बदनांक बफयादी  िे  बदनांक 2288//1122//22002211  राजी रात्री राजी रात्री 0088..0000  
वावा..  दरम्यान  रेल्वे स्टेशन बर्नेरा येरे् बफयादी यांचे दरम्यान  रेल्वे स्टेशन बर्नेरा येरे् बफयादी यांचे 
विीनीला घेण्यासािी आलो िोतोविीनीला घेण्यासािी आलो िोतो..  बफयादी यांचे बफयादी यांचे 
भाउ नामे रोशन बदलीप सळेु याचे नावावर भाउ नामे रोशन बदलीप सळेु याचे नावावर 
असलेली  एक िोन्र्ा ड्रीम यगुा क्रमांअसलेली  एक िोन्र्ा ड्रीम यगुा क्रमांक क 
MMHH2277AAXX99446655((CCBB111100MMDD))काळ्या रंगाची काळ्या रंगाची 
चेसीस नंचेसीस नं..  MMEE44JJCC558833DDDD88226699339999  इंजीन नंइंजीन नं..  
JJCC5588EE8811226688001144  असा असनु ककमत असा असनु ककमत 5500,,000000//--  
रुरु..  ची गार्ी लावलेल्या बिकार्ी बदसनु आली नािीची गार्ी लावलेल्या बिकार्ी बदसनु आली नािी..  
बफयादीने गार्ीचा आजबुाजुला शोध घेतला असता बफयादीने गार्ीचा आजबुाजुला शोध घेतला असता 
बमऴुन आला नािी ते कोर्ीतरी अज्ञात चोरट्याने बमऴुन आला नािी ते कोर्ीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांची वबरल त्यांची वबरल वर्थनाची गार्ी चोरुन नेली आिेवर्थनाची गार्ी चोरुन नेली आिे..  असे असे 
टंकलीखीत बफयाद बदल्याने  कलम टंकलीखीत बफयाद बदल्याने  कलम 337799  भाभा..दद..बव बव 
प्रमारे् गनू्िा दाखल करण्यात आला आिेतप्रमारे् गनू्िा दाखल करण्यात आला आिेत..  

HHCC//  
11002277  
  कांबळेकांबळे 

04 o/kkZ 

292@21 

dye 

379  

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

Vªsu ua- 

02812 

gfV;k 

,Dl]ps 

dksp ua- 

,l@6]cFkZ 

ua- 73]79]80 

o:u js-LVs-

o/kkZ LVs”ku 
lqVrkp- 

07-11-21 

ps  

02-00 ok- 

29-12-21  

ps  

00-06 ok- 

:is”k xksiky 

flax xkSj  

o; 27 o’kZZ  

/aknk 

&[kktxh 

ukSdjh jkg] 

,y-vk;-th- 

05 okMZ ua-55 

cxsjk nqxZ 

NRrhlxM 

fiu ua-49100  

eks-ua- 

6261200472- 

अज्ञातअज्ञात  
 

     10,999/- 
,d fj;y eh 3 

fuG;k jaxkpk 

eksckby R;kr 

,;jVsy fle ua-

9827143679 vk;-

,e-b-vk;-uacj 

ekghr ukgh-fdear 

10]999 : pk eky-  

बनरंक ueqn rk-osGh o fBdkuh ;krhy fQ;kZnh 

gs vkiY;k ijhokjklg  ueqn Vªsu us 

ueqn dksp o cFkZ o:u jk;iqj rs 

euekM vlk izokl djhr vlrkauk js-

LVs-o/kkZ ;sFkqu xkMh lqVrkp fQ;kZnh 

;kaP;k MksD;k toG Bsoysyk ueqn 

o.kZukpk eksckby ikghyk vlrk eksckby 

fnlqu vkyk ukgh dk.khrjh vKkr 

pksjV;kus fQ;kZnh ;kapk >ksispk Qk;nk 

?ksmu ueqn o.kZukpk eksckby pks:u 

usyk vkgs-  

fVi %&  iksyhl v/kh{kd lks dk;kZ 

;sFkhy tkod Ø- vkj@23@xqUgk oxZ 

@21&7179 fn- 23@12@21 vUo;s 

xqUgkps dkxni= iksLVs yk izkIr >kY;kus 

uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

iks-uk-
@1126 
“ksaMs 



yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh   

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

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 –k- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  ns.kkjk uko e`rdkps uko o iRrk gdhdr o#u riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 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 fujad 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj अप क्र  476/21 कलम 379  Hkknfo fn 29@12@21 ps 15@24 ok अब्दलु सादीक अब्दलु फारूक वय-31 वरे् रा-गवईपरुा वार्थ नं 1िाम्िर्वार्ा 
र्र्ी ता चांदरू बाजार बज-अमरावती 

02 बर्नेराबर्नेरा अप क्र  215/21 कलम 379  Hkknfo fn 29@12@21 ps 21@33 ok fnidflax jaxfot;flax o; 22 o’kZ /kank etqjh  jk- xzke 

fldyksMh r- varjk iksLVs fclaMk ft- cka/kk jkT; mRrjÁns”k 

 


