
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 30-7-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 rlsp riklh 

vaeynkj 

01 vdksyk 
251/2022 
कलम 379  

IPC 

xqUgk Ádkj   
मोबाईल pksjh 

अकोला 
रे.स्टे.बकुींग 

आँफफस 
येथे 

 

30/07/22  
05.00 वा. 

30/07/22 
10.58 वा. 

 

रोशनी ज्ञानदेव 
खंडारेवय 22 

वषष,धंदा 
नोकरी,रा.आंबेडकर 
नगर बस स्टनँ्ड चे 

मागेअकोला 
,ह.म.ुचाकण वाघोली 
पणेुसंपकष  नं सफुनल 

उदारे 
सरमो.नं.70577081

12 

अज्ञात 
 

एकुण 13,000/- रु  
एक मोबाईल ज्याची 

कंपनी,माडँल नं.व IMEI 
NOमाहीत नसलेला मोबाईल 

त्यात फिओ फसम 
नं.8329524480ककमत 

10,000/-रूचा मोबाईल,व 
मोबाईलच्या कव्हर मध्ये 
ठेवलेले रोख 3000/-

रु.(500दराच्या 6नोटा)असा 
एकुण 13000/-रू चा माल. 

 

फनरंक यावेळी फफयादी नामे रोशनी ज्ञानदेव खंडारे रा.अकोला 
फहने  पो.स्टे. ला हिर येवनु मोबाईल व रोख रु.चोरी 
बाबत फदले िबाऩी फफयाद वरून  गनु्हा दाखल केला तो 
खालील प्रमाणे. 
अशा प्रकारे आहे फक  यातील नमदु फफयादी हे नमदु 
घटना तारखेस वेळी व फठकाणी पणुा अकोला पसँेंिर ने 
प्रवास करुन अकोला येथे उतरुन अकोला बकुींग 
आँफफस येथे येवनु झोपले असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने फतचे झोपेचा फायदा घेवनु फतचे हातातील 
मोबाईल रोख रु.सह चोरुन नेला बाबत फदले िबानी 
फरपोटष वरुन गनु्हा कलम 379 भादवी.प्रमाणे  दाखल.  

HC647 
असलम 
पठान 

02 vdksyk 
252/2022 
कलम  379  

IPC 

xqUgk Ádkj    
हनँ्डबगँ pksjh 

ट्रेन नं. 
21113 
गरीवरथ 
एक्स चे 
कोच नं 

G/2बथष नं 
04 वरुन 

रे.स्टे. 
अकोला  

येथनु गाडी 
फनघाल्या 

नंतर 
 

24/07/22  
05.00वा. 

 

30/07/22  
21.31 वा. 

 

फगतांिली अनपु 
पाठराबे, वय-

34वषष,धंदा-घरकाम, 
रा. साकेत नगर 

फनअर सयुोग नगर 
नागपरु मो.नं. 

9422356772 
 

अज्ञात 
 

एकुण 19,000/- रु  
एक ब्राऊन रंगाची लेडीि 
हनँ्डबगँ त्यात एक फनळ्या 
रंगाचा गलेँक्सी F62 कं चा 
मोबाईल त्यात फियो फसम न. 

8793261921, त याचा 
IMEI NO 

350641035925277, 
351945215925273 फकमत 

अंदािे 18,000रू/-चा 
मोबाईल, रोख1000/-रु असा 
एकुण 19,000/-रु चा माल 

फनरंक नमदु ता. वेळी व फठकाणी यातील फफयादी  हे  गरीबरथ 
एक्स  ने  पणेु ते नागपरु असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान झोप असता  फद. 24/07/22 रोची चे  
सकाळी  05.00वा. फफयादी यांची झोप उघडली तेव्हा 
गाडी रे स्टे अकोला येथनु फनघाली होती तेव्हा त्यांच्या 
िवळ असलेली एक ब्राऊन रंगाची लेडीि हनँ्डबगँ 
बफघतले असता त्यांना फदसली नाही नंतर त्या  वाशँरुम 
ला गेले तेव्हा फफयादी यांची  हनँ्डबगँ डझबीन मध्ये 
फमळाली परंत ुत्यात असलेला एक फनळ्या रंगाचा 
मोबाईल, रोख 1000/-रु असा एकुण 19 ,000/-रु. चा 
माल फमळुन आला नाही अशी फफयादी यांनी 
रे.पो.स्टे.नागपरु  येथे फदले फफयाद वरुन 379  IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल. 
िा क्र  3696/2022  फद.25/07/2022 अन्वये  गनु्याचे 
कागदपत्र ईकफडल पो.स्टे.ला आवक क्र 1132/22 फद. 
28/07/2022 गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या वरून 

HC/ 
1024 

अवचार 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 30-07-2022   

 

 

 

 

 

 

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 rlsp riklh 

vaeynkj 

03 

बडनेरा 
179/2022 

कलम 
279,337 

भादफव 
तसेच 
कलम 

134,177 
मो.वाहन 
कायदा 

 

रे स्टे 
बडनेरा 

उत्तर बकुींग 
गेट 

िवळील 
पाकींगमध्ये 

29/07/22 
17.00 वा. 

30/07/22   
23.22  वा. 

कृष्णबहाद्दरू 
गीरीिाशंकर 

यादव  वय30 वषष 
, धंदा - पाकींग 

बॉय रे.स्टे बडनेरा 
रा.माता फैल िनुी 

वस्ती बडनेरा 
मो.क्र.76189867

53 
 

एक अज्ञात 
इसम (नाव 

माफहत नाही) 
वय अंदािे 45 

वषष 
मो.क्र.985055

3676 

फनरंक 
 

फनरंक 
 

नमदु ता. वेळी व फठकाणी यातील फफयादी  हे फद. 26/7/2022 रोिी हे 
रे.स्टे बडनेरा येथे उत्तर बकुींग गेटिवळ असलेल्या पाकींगमध्ये 
पाकींग बायँ म्हणनु नोकरी वर असतांना एक अज्ञात इसम नाव माफहत  
नाही वय अंदािे 45 वषष हा सफेद रंगाचा कार फद . 26.07.2022 रोिी 
दपुारी 02.00 वा. चे समुारास पाकींगमध्ये लावनु गेला होता . फवमलेश 
रामराि यादव या पाकींग बायँ ने त्याला पावती फदली होती . व 
ड्रायव्हरने 35 रु. िमा केले होते.व तो रेल्वे गाडीने प्रवास करणेकरीता 
गेला होता. फद. 29.07.2022 रोिी फीयादी यांची सकाळी 09.00 वा.ते 
रात्री 09.00 वा.पावेतो डु्यटी असतांना संध्याकाळी 17.00 वा.समुारास 
वरील नमदु इसम हा पाकींगमध्ये लावलेली त्याची सफेद कलरची कार 
घेवनु िात असतांना मी कारवर हाथाने ठोकुन पाकींगचे बाकी 
राहीलेले 70 रु. मागने करीता कार िवळ गेलो असता सदर कार 
चालकाने त्याचेकडे दोन फदवसाचे बाकी असलेले 70/- रु न देता त्याने 
त्याचे कार भरधाव वेगाने व फनष्काळिीपणाने चालवनु त्याने 
फीयादीला कारचा ड्रायव्हर साइडच्या मागच्या चाकाकडील बािनेु कट 
मारला. व कार न थांबफवता तो पळुन गेला आहे . कारने फीयादीला 
धडक फदल्याने फीयादी िफमनीवर पडला दोन्ही हाताचे तळव्यावर 
खरचटले असनु दखुापत झाली आहे व उिव्या कंबरेला खरचटुन 
दखुापत झाली आहे फीयादी सोबत पाकींगवर काम करणारे फवमलेश 
यादव आफण गोपाळ यांनी त्यांना उचलले त्यानंतर पाकींगची फचठ्ठी 
बफघतल्यानंतर सदर कारचे शेवटचे चार अंक 4847 असे आहे. व कार 
चालकाचा मो .क्र.9850553676 असा फलहीला आहे . सदर फचठ्ठी 
परुावेकामी सोबत घेवनु फीयादी पाकींग मनेँिर सयुषप्रताप उमाशंकर 
यादव यांचेसह पोस्टे ला येवनु लेखी फीयाद फदली वरुन कलम 
279,337 भादफव तसेच कलम 134,177 मो.वाहन कायदा अन्वये 
दाखल कऱण्यात  

ASI/396 टाले 

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 30-07-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 30-07-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 30-07-2022 
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js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 xksafn;k 33@2022 dye 328] 

379   IPC 
fn 26@7@22 ps 14-00 ok 

fn 10@08@22 ikosrks ihlhvkj 

1) eksgEen etcqy oYn dqrqc vyh o; 40 o"kZ jkg djcyk Vksyk xzke mnxjk rk dksBh;k ft fd'kuxat 

¼fcgkj½ 

 02 vdksyk 249/2022 कलम 379 IPC फद.  29/07/2022ps  23.12 वा. 
 

2) मोहम्मद अब्दलु्ला मोहम्मद अशरफ अन्सारी वय 25 वषष, रा. पाहाडी मस्िीदच्या िवळ फचतपरु रामगड राज्य (झारखंड) 
 

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 

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 fujad 


