
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 04-02-2022    

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 

vaeyn

kj 

01 xksafn;k 
अप  . 

0066//2022 
कलम 
379 
      
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

 pksjh 

jsLVs xksafn;k 

IykWVQkWeZ ua 03 

oj 

04-02-22   

01-00 ok iqohZ 

04-02-22     

13-49 ok 

dSykl 'akdj  

dne o; 33 

o"kZ O;olk; 

etqjh irk & 

izdk'k 

vkacsMdj uxj 

tsy jskM 

ukf'kd 

  

jkgqy jk/ks';ke 

gseus o; 22 

o"kZ irk lkbZ 

eanhj toG 

xksafoniqj 

xksafn;k 

fn 05@2@22 

jksth gtj 

gks.ks ckcr 

leti= fnys 
 

,dq.k 16]000 : 
,d dkG;k ajxkpk lWelax 

da eksckbZy ekW ua ts^&7 

izkas R;kr fle ua ,vjVsy 

fleua 9060882206 IMEI No 

358972088899827@2  

358973088399825@2 fd 

16000@# pk 

Ukeqn  

izek.ks 

 ;krhy fQ;kZnh gs ueqn osGh o fBdk.kh  ukf'kd ;sFks 

tkus djhrk jsLVs xksafn;k ;sFks vkys vlrk rs IykWVQkWeZ 

ua 03 oj >ksiys vlrk R;kapk ueqn eksckbZy vKkr 

pskjV;kus psk:u usys ckcr iksLVsyk fjiskVZ fnys o:u 

iksLVsyk ueqn ziek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr ;soqu  

vkjih,Q a;kpslg l;qDr i.ks 'kks/k  ?ksoqu ueqn 

vkjskihdMs eksckbzy feGqu vkY;kus R;kl iksLVsyk 

vkuqu R;kpsdMqu ueqn eksckbZy tIr dj.;kr vkys o 

leti= nsoqu eksdGs dj.;kr vkys- 

iskgok 

204 

eukst 

xqIrk 

02 brokjh 
अप  . 

 04//2022  
 कलम  
 379  
      
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh  

ट्रेन नं. 12389 
चेन्नई 

सपुरफास्ट एक्स 
चे कोच नं. B-9 
बर्थ क्र. 4 वरुन 
रे.स्टे. ससदेवाही 

येर्नु  गाडी 
सटुल्यानंतर 

31.01.22   
08:16 ते 
00:30 वा 
दरम्यान 

04/02/22       
   19:26  वा 

 

जितरंिन कुमार 
S/O दसाई ससग 

वय 31 वर्थ,  धंदा- 
नोकरी रा.  परु्णा 

नंदम पेठ 
जवियवाडा,एम.डी

.बैग स्ट्स्ट्रट 
जवियवाडा 

(A.P.) 
मो.नं.79898325

50 
 

अ   अ    ,dq.k 14]800 : 
एक समँसंग कंपजनचा ब्ल ु

रंगाचा मोबाईल F-41 
त्यात जिओ कंपजनचे जसम 
नं.9963160381 सकमत 

14,800 रु  

    क    क वरील तारखेस वेळी व जठकार्णी यातील जफयादी हे नमदु ट्रने कोच व 
बर्थ वरुन रे.स्टे डेहरी आँन सोन ते जवियवाडा असा प्रवास आपले 
पजरवरासह कजरत असतांना प्रवासा दरम्यान जफयादी मिकुर यांनी 
आपला वर नमदु मोबाईल बर्थ चे बािलुा चाजििंगवर लावनु झोपले  
असता जफयादी यांना अंदािे 00/30 वा झोपतुनु िाग आली त्यांना 
आपला चाजििंगवर लावलेला मोबाईल शोधला असता  त्यांचा 
चाजििंगवर लावलेला मोबाईल जदसनु आला नाही, कोर्णीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला बाबत ची लेखी 
तक्रार जफयादी मिकुर यांनी रे.पो.स्टे. वधा येजर्ल OP बल्लारशा येरे् 
जदल्याने व आि रोिी गनु्याची कागदपत्र टपालाने पोस्टे. ला प्राप्त 
झाल्याने रे.पो.स्टे. ईतवारी अप क्र 04/2022 कलम 379 IPC प्रमारे्ण 
दाखल  
पो.स्टे. वधा यांचे िा. क्र. 271/2022 जद. 02.02.2022 अन्वये 
गनु्याचे कागदपत्र ईकजडल आ. क्र.  95/2022 जद. 04.02.2022 
अन्वये पो.स्टे. ला प्राप्त झाल्याने नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला 
 

WHC/ 
1020  
मंगला  
प्रधान 

03 vdksyk 
अप  . 

23//2022 
कलम 
379 
      
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

 pksjh 

ियपरु -हैद्रबाद 
एक्स चे कोच 
नं. D1 वरून 

रे.स्टे.अकोलाये
र्नु गाडी चाल ु
झाली असता 

  03/02/2022   
14.20 ते 15.30  

वा दरम्यान    

    04/02/2022        
      13.58 

रजव रमेशराव 
मोहीते,वय- 41 

वर्थ, धंदा- खािगी 
नौकरी ,रा. देजवका 
नगर नांदेड नाका 

सहगोलीजि. 
सहगोली, 

मो.नं.98507228
08, 

9890211834     

अ   अ        ,dq.k 18]000 : 
एक VIVO S-1 

आकाशी रंगाचा मोबाईल 
त्याचा IMEI NO. 

869960049763764,
त्यात AIRTEL जसम नं. 

9730215154, JIO 
जसम नं. 

9307985235,सक. 
18,000 /- रू. चा 

मोबाईल 

    क    क  वरील  ता.वेळी व जठकार्णी  यातील जफयादी हे नमदु ट्रेन कोच व बर्थ 
वरुन रे.स्टे. अकोला ते रे.स्टे.वाशीम असा प्रवास कजरत असतांना  
रे.स्टे.अकोला येर्नु गाडी चाल ु झाल्या नंतर काही वेळानी त यांच्या 
डाव्या जखशात ठेवलेला त्यांचा एक VIVO S-1 आकाशी रंगाचा 
मोबाईल पाहीला असता  तो जदसनु आला नाही  तो  कोर्णीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गदीचा फायदा घेवनु  मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले  अशी 
तक्रार जदल्या वरुन  सबब  अप कलम 379 IPC प्रमारे्ण गनु्हा दाखल  
fQAA ;kauh Lor& iks-LVs- yk ;sowu pksjhph ys[kh rdzkj fnys 

o#u uacjh xqUgk nk[ky 

NK/99  
दायमा 



 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 04-02-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 04-02-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 04-02-2022 

 

 

04 vdksyk 
अप  . 

24//2022 
कलम 
379 
      
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

 pksjh 

ट्रेन नं. 22709 
एक्स  चे कोच 

S/2 बर्थ 
नं.31,32वरून 
रे.स्टे.अकोला 
येर्नु गाडीसरुू 
होताच लक्षात 

आले 
 

 11/01/2022   
16.00 वा. 
दरम्यान 

 

 04/02/2022  
21.32 वा. 

रोहीत संिय माठे 
वय- 26 वर्थ,रा. 
अंदरुा ता.बाळापरु 
जि.अकोलामो.नं.  
9309901239   

 

अ   अ    
 

,dq.k 12]998 : 
एक काळ्या रंगाचा रेडमी 
कंपनीचा मोबाईल त्याचा 

IMEI NO. 
880228040945111 
,860228040945129  

त्यात JIO जसम नं. 
9765591460, 

सक.12998 /- रू. चा 
मोबाईल . 

जनरंक  यातील जफयादी हे ट्रेन कोच व बर्थ वरुन रे.स्टे.अकोला ते 
रे.स्टे.पानीपत असा प्रवास कजरत असतांना रे.स्टे.अकोला येर्नु गाडी 
चाल ु झाल्या नंतर जफयादी यांच्या पनॅ्टच्या मागील जखशात ठेवलेला  
एक काळ्या रंगाचा रेडमी कंपनीचा मोबाईल कोर्णीतरी अज्ञात 
चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गदीचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेला  अशी तक्रार जदल्या वरुन  सबब  अप कलम 379 IPC 
प्रमारे्ण गनु्हा दाखल  
या वेळी पोलीस अजधक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु येर्ील िा क्र 
78/2022 जद.01/02/2022 अन्वये ईकजडल पो स्टे ला आवक क्र 
120/22 जद.03/02/2022 रोिी गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झालेवरून 
गनु्हा दाखल केला    

ASI/503    
िळमकर 

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  riklh 

vaeynkj 

      01 fujad 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 

02 cMusjk 

 

अप   .135/2021 कलम 379       v-rk-osG fn -03/02/2022 ps 14.44 

filhvkj & fn- 04-02-2022 

 

 

          प   ल    19       .          .प ल    

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 


