
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 23-01-2022    

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 o/kkZ 

24@2022 

dye 379 

Hkk-n-oh  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu ua-

12721 

nf{k.k 

,Dl ps 

dksp dz 

,l@01 

cFkZ dz 62 

o:u js-LVs 

ojkssjk 

;s.ksiqohZ                                     

fnukad  

19-01-2022 

ps 07%00 

ok-  

fnukad  

23-01-2022 

ps 12:15 

ok-  

eksgEen 

bZj”kkn lbZn 

[kku o;&27 

o’kZ jk-5@182 

xYyh fHk[kke 

ukbZ dh 

eaMh “kkgkxat 

vkxzk 10 m-iz 

eks-

8307785510 

vKkr ,dq.k 1]00]000 : 
,d xksYMu jaxkpk 

vk;Qksu ,Dl 5 eWDl 

64 thch da-pk 

eksckbZy fda- 

100]000@&:  

fujad ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

gs ojhy ueqn Vsªu ps ueqn dksp e/kqu js-

LVs gSnzkckn rs ukxiqj vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklk njE;k.k R;kps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kaps iWaVps f[k”kkr Bsoysyk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy jsYos LVs”ku ojksjk 

;s.ksiqohZ pks:u usyk- js-iks-LVs uxkiqj ;sFkqu 

ueqn xqUg;kps dkxni= tk-dza-292@2022 

fn-20@01@2022 vUo;s o bZdMhy iks-

LVs vk-dza-185@2022 fn-23@01@2022 

vUo;s VikykOnkjs izkIr >kY;kus xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk-            

iksuk@

394 

usgkjs  

02 o/kkZ 

25@2022 

dye 379 

Hkk-n-oh  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

Vzsu ua-

12139 

lsokxzke 

,Dl ps 

dksp dz 

fc@02 

cFkZ dz                               

26 o:u 

js-LVs o/kkZ 

;sFkqu xkMh 

lqVY;kauar

j                                      

18-01-2022 

ps 04%00 

ok-  

23-01-2022 

ps 12:40 

ok-  

lqHkk’k 

oke.kjko 

fudkG.ks 

o;&57 o’kZ 

jk-fVi uxjh 

bZekuuxj 

tkyuk                               

jksM 

fp[kyBk.kk 

ft-vkSjaxkckn 

eks-dza-

7774848381  

vKkr ,dq.k 22]000 : 
,d lWelax da-pk 

eksckbZy ekW-ua-ts 7 

pkWdysVh jaxkpk R;kr 

ftvkks fle                               

ua-9834921822 

vk;,ebZvk; ua-

357956080680178 fda-

22]000@&: pk 

fujad ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

gs ojhy ueqn Vsªu ps ueqn dksp e/kqu js-

LVs Bk.ks rs ukxiqj vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklk njE;k.k R;kauh vkiyk 

ueqn o.kZukpk eksckbZy pkthZaxyk ykoqu 

>ksiys vlrk R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus pkthZaxyk 

ykoysyk ueqn o.kZukpk eksckbZy jsYos 

LVs”ku o/kkZ ;sFkqu xkMh lqVY;kuarj 

pks:u usyk-  

js-iks-LVs uxkiqj ;sFkqu ueqn xqUg;kps 

dkxni= tk-dza-293@2022 fn-

20@01@2022 vUo;s o bZdMhy iks-LVs 

vk-dza-186@2022 fn-23@01@2022 

vUo;s VikykOnkjs izkIr  >kY;kus xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk-  

 

 

 

iksuk@

640 

Hkqjys  



 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

 

 

 

 

03 अकोला  
अप कं्र. 

10/2022 
कलम 392 

भा.द.वी 
xqUgkizdkj 

tcjh pksjh  

 

नागपरु- 
कोल्हापरु 

एक्स चे कोच 
नं. P1 बर्थ नं. 
7,8  वरून 

रे.स्टे.वाशीम 
येरे् गाडी 
र्ांबली 

असतांना   

दद. 
22/01/2022  
चे  21.15 वा 

दद. 
23/01/2022  
चे  23.04 वा  

सौ.स्वीटी अजय 
इंगळे,वय-22 वर्थ, 

व्यवसाय-
घरकाम,रा.चनु 

कारखाना जवळ 
जेठवन नगर ,धोबी 

खदान अकोला 
,मो.नं. 

9960246165, 
9021287080 

vKkr ,dq.k 12]000 : 
एक दरअल दम C 15 दनळ्या 

रंगाचा मोबाईल त्यामध्ये 
दसमकाडथ आयडीया कं्र. 
8847714564,  त्याचा 

IMEI NO. 
866718051964617, 
866718051964609  

 कक. 12000/- रू 

fujad हकीकत ;k izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZfn gs 
दद. 22/01/2022 रोजी अकोला ते परळी असा 
नागपरु- कोल्हापरु एक्सचे गाडीचे कोच नं. P1 बर्थ नं. 
7,8 वरून लहान मलुीसोबत रात्रीचा प्रवास करीत 
असतांना fQ;kZfn gs वाशीम येई पयथत जागीच होते. 
fQ;kZfnph मलुगी लहान असल्याने ती रडत होती. 
म्हणनु LorktoG असलेला मोबाईल चाल ु करून 
मलुीच्या हातात ददला.त्यावेळी रेल्वे स्टेशन वाशीम 
आलेले होते.गाडी र्ांबली होती.त्यावेळी दारामध्ये एक 
अनोळखी प्रवासी वय अंदाजे 22-25 ,उंचपरुा , डोळे 
मोठे,काळा सावळा रंग,काळ्या रंगाचे शटथ व भरुकट 
रंगाची पनँ्ट घातलेला उभा होता. गाडी र्ोडी स्टाटथ 
होताच त्या इसमाने fQ;kZfnP;k ygku मलुीच्या 
हातातील मोबाईल दहसकावण्याचा प्रयत्न करीत 
असतांना fQ;kZfnus LorktoG-मोबाईल पकडला 
त्यावेळी त्या अनोळखी चोराने fQ;kZfnP;k-हातातनु 
जबरदस्तीने मोबाईल दहसकावला त्यावेळी तो मोबाईल 
त्या चोराच्या हातातनु खाली प्लटँफामँथ वर 
पडला.लगेच त्या चोराने खाली उङी मारून तो 
दहसकावलेला मोबाईल घेऊन पळुन गेला त्या अज्ञात 
चोराने जबरीने fQ;kZfnP;k हातातनु दहसकावनु चोरून 
नेला आहे. अशी लेखी तक्रार रे.पो.स्टे.परळी बैजनार् 
लोहमागथ औंरगाबाद येरे् ददल्याने अप कं्र. 00/22 
कलम 392 भा.द.वी प्रमाणे गनु्हा दाखल होऊन 
व्हाटँ्सअप ्ारे पाठदवल्याने मा. PSO सो यांच्या 
आदेशाने नंबरी  दाखल करण्यात येत आहे. 

PSI 
वानखडे 

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  riklh 

vaeynkj 

02 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 23-01-2022 

 

 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 

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 

03 cMusjk vi ua 120@21 dye 379 Hkknoh     23/01/2022 
00.22   . 

 

’ks[k gk:u ’ks[k  vftt o; 30 o"kZ  jk cMusjk ft- vejkorh 


