
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 25-06-2022  

 

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 xksafn;k 

xq-j-u- 

55@2022 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

Mksªu dWesjk 

pksjh 

 

xkMh ua 

18238 

NRrhlxM 

,Dlps 

dksp u 

ach@02 

cFkZ ua 54 

o:u jsLVs 

xksafn;k 

;sFkqu xkMh 

lqVys auarj 

06@6@

22 ps 

05-30 

ok 

njE;ku 

25@6@22 

ps 13-39 

ok 

veufni  flx 

cynso flax o; 

24 o"kZ 

O;olk;&  

QksVksxzkQj jkg& 

'kadj uxj 

xYyh ua 04 

nqxZ ¼N-x-½ 

9131470904 

 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण  80,000/- रु  
Mh ts ,e 

daiuhpk Mªksu 

dWesjk fd 

80]000@# 

निरंकनिरंक  ueqn ?kVuk rkjh[k o osGh ;krhy fQ;kZnh gs  

xkMh ua 18238 NRrhlxM ,Dlus jsLVs Hkksiky 

rs nqxZ vlk izokl djhr vlrkuk R;kps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kps cFkZ 

[kkyh Bsoysyh dkGs jaxkph cWx R;kr ueqn Mªksu 

dWesjk pks:u usys ckcr jsiksLVs nqXkZ ;sFks rdzkj 

fnys o:u xqUgk nk[ky 

fVi &ueqn xqug;kps dkxni=s ek iks vf/k dk;kZ 

yksg ukxiqj ;akps tk dz vkj@23@ xqUgk oxZ@ 

2022&3685 fn 22@06@22 vUo;s iksLVsyk 

izkIr >kys o:u vkod dz 642@22 fn 

25@6@22 vUo;s uskan d:u xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

 

iksmi 

fujh  

panzdkar 

fude   

02 xksafn;k 

xq-j-u- 

56@2022 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

गनु्हा प्रकार 
eksckbZy 

pksjh      
 

xkMh ua 

112807 

lerk 

,Dlps 

dksp u 

a,l@01 

cFkZ ua 25 

o:u jsLVs 

xksafn;k 

;sFkqu xkMh 

lqVys auarj 

18-6-22 

ps 23-

00 ok 

njE;ku 

25-6-22 

ps 14-36 

ok 

vatyk  

dsyseal o; 

23 o"kZ 

O;olk; & 

f'k{k.k jk 

lsDVj ua 30 

U;q  

jk;qij¼N-x-½ 

9643688

595 

 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण  7,500/- रु  
,d vk;Vsy d 

eksckbZy R;kr fle 

ua 9691700094 

vk;,ebZvk; ua 

ekghrh ukgh  

fd 7500@# 

निरंकनिरंक  ueqn ?kVuk rkjh[k o osGh ;krhy fQ;kZnh gs  

xkMh ua 12807 lerk ,Dlus jsLVs jk;iqj rs  

fnYYkh vlk izokl djhr vlrkuk R;kps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kps cFkZ 

toG pkthaXkyk ykoysyk ueqn eksckbZy pks:u 

usys ckcr jsiksLVs Hkksiky ;sFks rdzkj fnys  

fVi& ueqn xqUg;kps dkxni=s ek iks vf/k dk;kZ 

yksg ukxiqj ;akps tk dz vkj@23@ xqUgk oxZ@ 

2022&3694 fn 22@06@22 vUo;s iksLVsyk 

izkIr >kys o:u vkod dz 643@22 fn 

25@6@22 vUo;s uskan d:u xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

iksuk@ 

1109 

lsyksVs 



 

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 

03 बडिेरा 
146/22 
कलम  
379, 
  IPC  

गनु्हा प्रकार       
yWiVkWi pksjh  

ट्रेिट्रेि  क्रक्र..  
1122885599  

नगतांजलीनगतांजली  
एक्सचेएक्सचे  कोच कोच 
क्रक्र..MM//11  बर्थबर्थ  

1122  वरुिवरुि  
रेरे..स्टे अकोला स्टे अकोला 

ते बडिेरा ते बडिेरा 
दरम्यािदरम्याि 

1177//0066//2222
चेचे  1166..1100  

वावा..तेते  
1166..2200  

वावा..दरम्यािदरम्याि 

2255//0066//2222  
चेचे  

1166..5555वावा.. 

सरुजसरुज  जयप्रकाशजयप्रकाश  
ससगससग  वयवय  3333  वर्थवर्थ  
धंदाधंदा  खाजगीखाजगी  कामकाम  

रारा..पला ाँट क्रपला ाँट क्र..1122  
अिभुुती िगर अिभुुती िगर 

गोरेवाडा हिमुाि गोरेवाडा हिमुाि 
मंदीरजवळ िागपरुमंदीरजवळ िागपरु 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण 47,350/- रु  
एकएक  निळ्यानिळ्या  रंगाचीरंगाची  

ल ाँपटा ाँपब ाँगल ाँपटा ाँपब ाँग  नकनक..11550000//--  
त्यात त्यात DDeellll  कक..चाचा  ल ाँपटापल ाँपटाप  
नकनक..4400000000//--  रुरु..मिीमिी  पसथपसथ  

ब्राउिब्राउि  रंगाचीरंगाची  
  त्यातत्यात  यनुियियनुियि  ब ाँकब ाँक  वव  
SSBBII  ब ाँकेचेब ाँकेचे  AATTMM  
काडथकाडथ ,,HHDDFFCC  ब ाँकेचेब ाँकेचे  

के्रडीट काडथके्रडीट काडथ ,,प ाँि प ाँि 
काडथकाडथ ,,आधारआधार  

काडथकाडथ ,,ड्रायव्हींगड्रायव्हींग  लायसन्सलायसन्स  
रोखरोख  रुरु..22220000//--  

550000xx33,,110000xx77))0022  
गा ाँगल्सगा ाँगल्स  नकनक..33220000//--  

मोबाईलमोबाईल  चाजथरचाजथर  
नकनक..44550000//--  रुरु..जिेुजिेु  

वापरतेवापरते    कपडेकपडे  ,,डायरीडायरी  
असा एकुण असा एकुण 4477,,335500//--  

रुरु..चा मालचा माल  
 

निरंकनिरंक हकीकतहकीकत  --    िमदुिमदु    ताता..वेळी व ठीकाणी यातील नियादी  हे िमदु ट्रेििे वेळी व ठीकाणी यातील नियादी  हे िमदु ट्रेििे 
अकोला ते िागपरु असा प्रवास अकोला ते िागपरु असा प्रवास करीत असतािा प्रवासा दरम्याि करीत असतािा प्रवासा दरम्याि 
नियादीिे त्यांची िमदु ब ाँग बर्थच्या खाली ठेविु त्यांच्या बर्थवर नियादीिे त्यांची िमदु ब ाँग बर्थच्या खाली ठेविु त्यांच्या बर्थवर 
झोपले असता रेझोपले असता रे..स्टे वधा येण्याचे स्टे वधा येण्याचे 0055  नमनिटापरु्वव िीयादी यांचे नमनिटापरु्वव िीयादी यांचे 
झोपेचा िायदा घेविु आतील सामािासह त्यांची िमदु वणथिाची ब ाँग झोपेचा िायदा घेविु आतील सामािासह त्यांची िमदु वणथिाची ब ाँग 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यािे मदु्दाम लबाडीिेकोणीतरी अज्ञात चोरट्यािे मदु्दाम लबाडीिे  चोरुि िेले बाबत चोरुि िेले बाबत 
चोरीची तक्रार रेपोस्टे िागपरु येरे् नदलेवरुि रेपोस्टे वधा येरे् अप चोरीची तक्रार रेपोस्टे िागपरु येरे् नदलेवरुि रेपोस्टे वधा येरे् अप 
क्रक्र..221144//22002222  कलम कलम 337799  भादनव प्रमाणे दाखल झाला होताभादनव प्रमाणे दाखल झाला होता..  परंत ुपरंत ु
यातील नियादी यांिी रेपोस्टे वधा यांचे ईयातील नियादी यांिी रेपोस्टे वधा यांचे ई--मेल आयडीवर चांदणी मेल आयडीवर चांदणी 
चौक बडिेरा येर्िु िोिद्वारे सचुिा नमळाली कीचौक बडिेरा येर्िु िोिद्वारे सचुिा नमळाली की,,  त्यांचे त्यांचे चोरीस गेले चोरीस गेले 
ब ाँग मधील इतर सामािापैकीब ाँग मधील इतर सामािापैकी,,िक्त कागदपते्र त्यांिा नमळाल्यािे िक्त कागदपते्र त्यांिा नमळाल्यािे 
त्यांिी नदत्यांिी नद..1199..0066..22002222  रोजी रोजी GGRRPP  बडिेराबडिेरा  वव  RRPPFF  यांचेयांचे  मदतीिेमदतीिे  
ccccttvv    िुटेजिुटेज  पानहलेपानहले  असताअसता  एकएक  इसमइसम    त्यांची ब ाँग चोरी करुि िेत त्यांची ब ाँग चोरी करुि िेत 
असतांिा नदसिु आले त्यावरुि त्यांची ही रेपोस्टे बडिेरा येरे्च असतांिा नदसिु आले त्यावरुि त्यांची ही रेपोस्टे बडिेरा येरे्च 
झाली असल्याचेझाली असल्याचे  सांगिु िमदु सांगिु िमदु EEmmaaiill  वरीलवरील  तक्रारीवरुितक्रारीवरुि  इकडीलइकडील  
पोस्टेपोस्टे  लाला    अप क्रअप क्र..114466//22002222  कलम कलम 337799  भादनव प्रमाणे भादनव प्रमाणे दाखल दाखल   
रेपोस्टे वधा येर्ील जारेपोस्टे वधा येर्ील जा..क्रक्र..11772288//2222नदनद..2233//0066//22002222  अन्वये अन्वये 
इकडील पोइकडील पो..स्टे आस्टे आ..क्रक्र..  661166//22002222  नदनद..2255..0066..22002222  अन्वये प्रापत अन्वये प्रापत 
िंबरीिंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  केलाकेला    
  

HHCC//445599  
  डोंगरेडोंगरे 

04 अकोला 
200/22 
कलम  
379, 
भादवी  

 गनु्हा प्रकार 
eksckbZy 

pksjh      
 

ट्रेि िं.11404 
कोल्हापरु 

िागपरु एक्स 
चे कोच 

िं.S/9बर्थ 
िं.69वरूि रे 
स्टे वानशम ते 

अकोला 
दरम्याि 

 

.21/06/22  
चे  सकाळी 
07.00 वा 
दरम्याि 

.25/06/22 
चे  11.35 

वा. 

यश राज ुकडु वय- 
19वर्थ  धंदा-
िोटोग्रािर  

रा.कारला चौक 
सावजी िगर 
सातोडा वधा  

मो.िं.98908627
14 
 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण 53,000/- रु  
एक निळ्या रंगाचा one 
plus 8 pro कंपिीचा 

मोबाईल ज्याचा  
IMEI no 

.864721058380979, 
त्यात एअरटेल  

नसम िं.8530028828 
,BSNLनसम 

िं.9423993828, 
नक.53,000/-रू.चा  

मोबाईल 

निरंक िमदु ता.वेळी व नठकाणी यातील नियादी हे ट्रेि िं.11404कोल्हापरु 
िागपरु एक्स चे कोच िं.S/9बर्थ िं.69वरूि रे.स्टे.उस्मािाबाद ते 
वधा असा प्रवास करीत असतांिा त्यांचा एक निळ्या रंगाचा one 
plus 8 pro कंपिीचा मोबाईल मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्यािे  
त्यांच्या झोपेचा िायदा घेविु चानजिंगला लावलेला मोबाईल 
रे.स्टे.वानशम ते अकोला दरम्याि चोरूि िेला. त्यांची झोप 
रे.स्टे.अकोला येरे् अंदाजे सकाळी 07.00वा उघडली असता 
मोबाईल चोरी झाल्याचे लक्षात आल्यािे नियादी यांिी लेखी नियाद 
नदल्यािे इकडील पो स्टे ला प्रापत कागदपत्रा वरूि  कलम 379 
भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल    
 रेल्वे पोलीस  स्टेशि वधा येर्ील जा.क्र 1698/2022 नद. 
22/06/2022 अन्वये  गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो स्टे ला आवक 
क्र 898/2022नद.23/06/2022  रोजी GD HC/752 पाटील यांिी 
दाखल करणे कामी आििु हजर केले वरूि  गनु्हा दाखल केला   

HC/ 
76 

खाि 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 25-06-2022   

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 25-06-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 25-06-2022  

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 25-06-2022 

 

 

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 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 xksafn;k 54/2022 कलम 394 IPC  
 

24/06/2022 चे 19.41  वा  
ih-lh-vkj- fn 27@06@22 

ikosrks 
 

1)  iz'kkar eqypan eksV?kjs o; 26 o"kZ jkg flaxyVksyh vkacsMdj okMZ xksafn;k 

2) t; izfo.k Hkkyk/kjs o; 20 o"kZ jkg flaxyVksyh vkacsMdj okMZ xksafn;k 

 

   

 

 

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  


