
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  02-03-2022    

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 o/kkZ    
70/22 

कलम 379 
 IPC  

xqUgk Ádkj 

dkWyst cWXk 

pksjh 

Vªsu ua- 12771 

fldanjkckn 

jk;iqj ,Dl]ps 

dksp ua ,@2 

cFkZ ua- 01 js-

LVs fo:j pkyq 

xkMhr 

02@03@22  

12@40 ok 

-njE;ku 

02@03@22 s 

15@30 ok 

izfou Jh- gjhvkse 

“kekZ o; 50 o’kZ 

/knk lsokfuo`r jkg- 

iafMr pkSd guqeku 

eafnj eqjknkckn ft- 

eqjknkckn ¼m-iz½ eks-

u- 9412634202 

     ,dq.k 1]50]000@ :  
,d yky jaxkph dkWyst cWx 

season daiuhph R;krqu jks[k 

1]50]000@&# ¼500 x 300½ 
uksVk vlk ,dqu dhear 

150000@:- pk eky 

      ueqn rk-osGh o fBdkuh fQ;kZfn etdqj gs ueqn Vªsu 

us ueqn dksp o cFkZ o:u js-LVs- eFkqjk rs pSubZ vlk 

izokl djhr vlrkauk izoklknjE;ku ueqn Vªsu jsYos 

LVs- fgxau?kkV ;sFkqu pkyR;k xkMh e/;s fQ;kZnh gs 

VkW;ysVyk xsys vlrk] ijr ;soqu ueqn cWx 

ef/ky :- ikgys vlrk fnlqu vkys ukgh] R;ko:u 

R;kauh xkMhe/khy gtj vlysY;k fV-lh- ;kauk 

lnj ?kVusckcr lkafxrys- ueqn jdesph pksjh 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps xSjgtsjhpk 

Qk;nk ?ksoqu pk:u usys vkgs-o#u 379 Hkknfo 

izek.ks uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks pkSdh cYykj’kkg ;sfFky 

tk-dza- 81@22 vUo;s ljdkjh VWc oj 

izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky djU;kr vkyk-  

Iksk-uk- 

@394 

usgkjs 

02 अकोला 
62/22 

कलम 379 
IPC 

 xqUgk Ádkj  

मोबाईल 

pksjh   
 
 
 

 ट्रेन नं. 12810 
अप हावडा म ंबई 
मेल एक्स. चे 
कोच नं. D/1 
मध्ये चढत 

असतांना रे.स्टे. 
अकोला येथे 
लक्षात आले. 

 

30/01/22 
  18.35    
वाजता   
दरम्यान 

02.03.22  
15.55 
वाजता 

 

:- हरीश गजानन 
आवटे,  वय  37 वर्ष, 
व्यवसाय  प्रायव्हेट 

काम,  रा. रेल्वे स्टेशन 
रोड, नगर परीर्द 
शाऴा  03 जवऴ,  

शशवाजी नगर, शेगांव,   
ता. शेगांव, शज. 
ब लढाणा   मो. नं. 
8149301172 

     ,dq.k 14]249: 

एक शरयलमी काऴ्या रंगाचा 
मोबाइल मॉ. नं. RMX 3085 

त्याचा IMEI NO.1)  
868098057764750, 2) 

868098057764743, त्यात  jio 
शसम नं 1) 9049759879  2) 
8668931569 कक.14,249/- 

रुपये चा मोबाईल 
 
 

शनरंक  वरील ता. वेळी व शिकाणी यातील शियादी मजक र हे 
शेगाव जाणेकरीता  ueqn ट्रेन चे tujy कोच मध्ये चढत 
असतांना शियादी यांच्या पनँ्ट च्या  शिशात िेवलेले एक 
शरयलमी काऴ्या रंगाचा मोबाइल प्रवाशी लोकांचे गदीचा 
िायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने म द्दाम लबाडीने 
चोरून नेला असे रे स्टे अकोला येथे गाडी उभी असताना 
लक्षात आले  v’kk शियादी यांनी शदले लेिी तक्रारी वरून 
कलम 379 भा.दं.वी प्रमाणे दािल करण्यात आला  
पोलीस अशिक्षक कायालय लोहमागष नागप र यांचा जा क्र 
198/22 शद.28/02/2022 यांच्या मािष तीने ग न्याचे 
कागदपत्र ईकशडल पो स्टे ला आवक क्र 250/22 शद. 
01/03/2022 रोजी HC/752 पाटील यांनी ग न्याचे 
कागदपत्र शदलेवरून  ग न्हा दािल केला      
 
 
 

NK/ 
76 
िान 



 

yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 02-03-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 02-03-2022  

 

 

 

03 अकोला 
63/22 

कलम 379 
IPC 

 xqUgk Ádkj  

मोबाईल 

pksjh   
 
 
 

ट्रेन हमसिर 
एक्स चे कोच नं. 
S/7 बथष नं. 48 
वर रे.स्टे. 
वाशशम येथे 
थांबली                              

असतांना लक्षात 
आले 

 

01/02/2022 
22.15 वा. 
स मारास 

02/03/2022 
21.34 वाजता 

 
 

अमरशजतकसग 
दलीपकसग  वय- 70 
वर्ष िंदा- शरटायड रा. 
कप रथल्ला शज. 
कप रथल्ला 

( पंजाब ) मो.नं. 
9417013601 

     ,dq.k 14]249: 

एक Samsung कंपनीचा मडल नं. 
G-950 F मोबाईल त्याचा IMEI 
NO. 354626096899210 त्यात 
शजवो शसम नं 9877838804, 
ककमत- 45,000 /- रू. चा 

मोबाईल 
 
 

शनरंक यातील शियादी मजक र  हे रे.स्टे. जालीदंर ते रे.स्टे.नांदेड 
असा  ट्रेन हमसिर एक्स चे कोच , बथष नं. 48 वरुन प्रवास 
करीत असतांना ट्रेन रे.स्टे. वाशशम  येथे थांबली असता 
शियादी यांची नातीची नजर च कवनू, त्यांचा एक Samsung 
कंपनीचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या नजर 
च कीचा िायदा घेव न म द्दाम लबाडीने चोरून नेला असे 
शियादी यांनी शदले लेिी तक्रारी वरून कलम 379 भा.दं.वी 
प्रमाणे ग न्हा दािल करण्यात आला   
पोलीस अशिक्षक कायालय लोहमागष नागप र यांचा जा क्र 
198/22 शद. 28/02/2022 यांच्या मािष तीने ग न्याचे 
कागदपत्र  ईकशडल पो स्टे ला आवक क्र 251/22 
शद.01/03/2022 रोजी HC/752 पाटील यांनी ग न्याचे 
कागदपत्र शदलेवरून ग न्हा दािल केला   

  NK/ 
   28 
वडगीरे   

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 शनरंक शनरंक शनरंक शनरंक शनरंक शनरंक शनरंक शनरंक शनरंक 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 

 

cMusjk 23@22 dye 379 Hkk-n-fo- 25-02-2022 ps 01-18 ok- 

filhvkj & 03-03-2022 

 

1)            S/O             य 25       .  .                                
                           .  . घ    113                                       
                       
2)                      य 27       .  .  .                           .  .           
            .                 य         

02 vdksyk  55@2022  dye 392 Hkk-n-fo- 01@03@22  ps 12-45 ok- 

filhvkj & fn- 02-03-2022 ikosrks 
जाफर अली आसिफ अली वय 24 वर्ष रा.इराणी झोपडपट्टी ,बि स्टँड िमोर , अकोला 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 02-03-2022 

 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 02-03-2022  

 

                                                                                                      

 

 

 

 
 

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  

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 


