
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  13-03-2022   

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 

vaeynkj 

01 xksafn;k 

xq-j-ua-

23@22 

dye  

379  

Hkk-n-fo 
गनू्हा प्रकार 
मनी पर्स 

चोरी 
 

Vsu ua-

12860 

fxrkatyh 

,Dl ps 

dksp ua-

,l@05 

cFkZ ua- 21 

o:u jsYos 

LVs'ku 

xksafn;k 

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 

 

06-02-22  

06-00 ok-

njE;k.k 

 

13-03-22 

14-54 ok- 

banzthr ekf.kdpanz 

vf/kdkjh o; 25 

o"kZ jkg-:e ua-

306 fcYMhax ua-

05 jkds”oj 

fdzLVkWy]ekVduxj

]fVVokMk eaqcbZ eks-

ua-

7738257577 

 

 

अज्ञात एकुण  2000- रू 
,d fuG;k jaxkps ikmp R;kr 

czkmu jaxkps ikfdV R;kr 03 ,-

Vh-,e-dkMZ  ,p-Mh-,Q-lh-o 

dWujk cWadsps ] iksLV vkWfQl ps 

jks[k 2000@& : pktZj 

,vjQksu rlsp oMhykaps -Vh-,e-

dkMZ   flaMhdsV cWadsps vlk 

,dqu 2000@& : pk eky 

ननरंक v'kk izdkjs vkgs fd ;krhy fQ;kZnh gs ueqn rk-osGh 

ueqn dksp ps ueqn cFkZ o:u  jsYos LVs'ku gkoMk rs lh-

,l-Vh-,e- vlk  izokl djhr vlrkauk izoklk njE;k.k 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps >ksispk Qk;nk 

?ksmu R;kaps dMhy ueqn o.kZukph ikmp vkrhy 

lkekuklg jsYos LVs'ku xksafn;k ;sFkqu xkMh lqVrkp eqn~nke 

yckMhus pks:u usys ckcr निर्यादी र्यांनी नदले तक्रारी 
वरून नमदु चे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्र्याने कलम 
379 भा.दं.वी प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्र्यात आला. 
fVi %&   ek-iksyhl vf/k{kd lks ;kaps dk;kZy;hu 

tk-dz-vkj@23@xqUgk oxZ@2022&238 fnukd 12-

03-2022 vUo;s xqUg;kps dkxni=s izkIr >kY;kus 

dye 379 Hkk-n-fo vUo;s uacjh xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

 

e-iks-gok 

940 uank 

ekus 

02 नागपरु 
180/2022 

कलम 
379 IPC 

गनू्हा प्रकार 
मोबाईल 
 चोरी  

 
 

प्लटॅिामस नं. 
1 वर रेल्वे 
स्टे नागपरु 
जनआहार 
स्टॉल रे्यथे 

13/03/20
22 चे वेळ 
14:45 वा. 

 

13/03/2022 
चे वेळ 19:54 

वा. 
 

नकुल रवी मर्राम, 
वर्य 18 वरे्ष, धंदा वेटर 

जनआहार,  रेल्वे 

एक रं्शईत 
अनोळखी 
इर्म वर्य 

अंदाजे 30ते 
35 वरे्ष  

अंगात गे्र. रंxk 
ची 

 fVशटस  नजन्र् 
पनँ्ट  

घातलेला 
रंगाचा र्ावळा 

 

एकुण  16.000/- रू 
र्मॅरं्ग A30S काळ्र्या रंगाचा  

त्र्यावर काळ्र्या रंगाचे कवर  त्र्यात 
र्ीम वोडािन नं. 9130519164 
imei no 358577105415082, 

358578105415080 की. 16,000/ 
रु 

ननरंक आज रोजी निर्यादी स्वत: पो स्टे  ला रे्यवनु मोबाईल 
चोरी ची निर्याद नदल्र्या वरुन मा.प्रभारी अनधकारी 
र्ाहेब र्यांचे आदेशाने नंबरी गनू्हा दाखल करण्र्यात 
आला. आज रोजी नद 13/03/2022 रोजी र्काळी 
11.00 वा. पार्नु रात्री  11.00 वा. पावेतो  निर्यादी  
;kaph जनआहार रेल्वे स्टे नागपरु ;sFks वेटर म्हणनु डु्यटी 
अर्तांना 02.45PM वा. प्रवार्ी लोकांना नास्ता जेवनु 
ऑडर देत अर्तांना निर्यादी ;kapk मोबाइल  कॉं उटर वर 
ठेवला होता तेवठ्यात  एक परँ्ेंजर अनोळखी  वर्य 
अंदाजे 30ते 35 वरे्ष  अंगात गे्र. रंचाची Tशटस  नजन्र् 
पनँ्ट  घातलेला रंगाचा र्ावळा जनआहार मध्रे्य कॉउंटर 
जवळ  आला व निर्यादी ;kauk 
अंडाकरी पार्सल पानहजे  म्हणनु म्हणे व माल अंडाकरी 
चे 100/ रू  नगद  नदले  व प्लेट मानगतले  त्र्यामळेु 
प्लेट आणन्र्यात र्ाठी कॉउंडर  कडे xsys vlrk र्दर 
रं्शर्यीत  व्र्यक्तीने कॉउंटर वर ठेवलेला मोबाईल  
अंडाकरी पार्सल र्ोबत  निर्यादी  ;kaphनजर चकुवनु 
R;kpk ueqn o.kZukpk मोबाईल रं्शर्यीत अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने कपटाने नजरचकुीचा  
िार्यदा घेवनु चोरुन नेले आहे. वरुन र्बब अपराध 
कलम 379 भादवी प्रमाणे  नंबरी गनू्हा दाखल  
 

 

 

तपार्  
ASI/699 

पवार 

mailto:l@10
mailto:e-iks-gok@940
mailto:e-iks-gok@940


 

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 अकोला 
74/2022 

कलम 
379 IPC 

 
गनू्हा प्रकार 
लेडीज बगँ 

चोरी 
 
 

ट्रेन अकोला 
नतरूपती  

एक्र् 
चेकोच नं 
D/2 मधनु 

रे.स्टे. 
अकोला 

रे्यथे गाडी 
प्लटॅिॉम 
वर उभी 
अर्ताना 

 

13/03/22 
07.30 वा. 

 

13/03/22 
11.49 वा. 

 

अश्ववनी र्धुांनशव  
पाचनपल्ले 

वर्य30वर्षस, धंदा- 
घरकाम  रा. ननवन 

पोलीर् वर्ाहत 
वानशम मो. नं. 
9823371690 

 

अज्ञात एकुण  65900/- रू 
एक ब्राऊन रंगाची लेदर लेडीज बगॅ 
ककमत 700/-रू ,  त्र्यांमध्रे्य  1)  एक  
VIVO X70 प्रो   कंपनीचा  काळ्र्या 

रंगाचा  मोबाईलत्र्यात एअरटेल कं. नर्म 
नं. 7387472810, वोडािोन कं. नर्म 

नं. कक.7378742531त्र्याचा IMEI 
NO.868265058462235/07 , 
868265058462227/07ककमत 

50,000/-रू चा मोबाईल ,  2)स्टेट 
बकेँचे ATM व बकॅ ऑि बडोदाचे 
ATM, 3) माझे नावाचे आधारकाडस,  

पनॅ काडस , वोटर आर्य डी ,4)माझे पतीचे 
िास्टटॅ्रक कंपनीचे हनॅ्ड वॉचककमत 

2500/-रू, 5)रोख रक्कम8000/-रू , 6) 
अरध्र्या ग्राम चे र्ोन्र्याचे मनी ककमत 
2500/-रू,  7)िोर व्हीलर टु- व्हीलर 
ड्रार्यव्हींग लार्यर्न्र्, 08)माझ्र्या आईचे 

आधारकाडस, माझे पतीचे महाराष्ट्ट्र 
पोलीर् दलाचे ओळखपत्र ,09)  माझे 

टार्यटन कंपनीचे वॉच ककमत2200/-रू , 
अरे् एकुण ककमत 65900/-रू ची 

र्ामान अर्लेली  लेडीज बगॅ 
 
 
 

ननरंक र्या वेळी निर्यादी  र्यांनी स्वत: पो स्टे ला रे्यवनु लेखी निर्याद 
नदले वरून मा.PSO मडॅम र्ो र्यांच्र्या आदेशाने गनु्हा दाखल 
वरील ता.वेळी व नठकाणी र्यातील निर्यादी ह्या रे स्टे कोपरगाव 
ते अकोला अर्ा ट्रने नं. 12129 ने प्रवार् करून अकोला रे 
स्टे ला उतरले व वानशम जाणेकरीता अकोला नतरूपती ट्रने चे 
कोच नं. D/2 मध्रे्य नद. 13/03/2022 चे 07.00 वाजता 
जावनु बर्ले व तेथे झोपले दरम्र्यान 07.30 वाजता झोपेतुन 
उठले अर्ता त्र्यांच्र्या डोक्र्याजवळ ठेवलेली ब्राऊन रंगाची 
लेदर लेडीज बगॅ नदर्नु आली नाही. नतचा आजबुाजलुा शोध 
घेता ती नमळुन न आल्र्याने चोरी झाल्र्याचे लक्षात आले नमदु 
लेदर लेडीज बगॅ त्र्यांमध्रे्य   1)  एक  VIVO X70 प्रो 
मोबाईल  कंपनीचा 2)स्टेट बकेँचे ATM व बकॅ ऑि 
बडोदाचे ATM, 3) माझे नावाचे आधारकाडस,  पनॅ काडस , 
वोटर आर्य डी 4) िास्टटॅ्रक कंपनीचे हनॅ्ड वॉच5)रोख 
रक्कम8000/-रू 6) अरध्र्या ग्राम चे र्ोन्र्याचे मनी 7) 
ड्रार्यव्हींग लार्यर्न्र् 08)माझ्र्या आईचे आधारकाडस, माझे 
पतीचे महाराष्ट्ट्र पोलीर् दलाचे ओळखपत्र ,09)  माझे टार्यटन 
कंपनीचे वॉच एकुण ककमत 65900/-रू ची र्ामान अर्लेली  
लेडीज बगॅ >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

eqn~nke yckMhus pks:u usyk vls fQ;kZnh ;kauh fnys 

rØkjh o:u dye 379 Hkknoh Áek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk- 

 

ASI/496 
मोयजे 

 

04 अकोला 
75/2022 

कलम 
379 IPC 

प्रमाणे 
गनू्हा प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

 

टे्रन 

अमरावती 

म ुंबई एक्स 

चेकोच नुं 

D/1बर्थ नुं. 

10 

वरूनरे.स्टे.

अकोला येर्े  

प्लॅटफॉम01 

वरगाडीत 

चढल्यानुंतर 

लक्षात अल े

वरून . 
 

10/03/22 
20.40 वा. 

 

13/03/22 
16.45 वा. 

 

मोहम्मद सममर 

मोहम्मद 

शौरतवय20वर्थ,  

रा. लक्कडगुंज 

मोहम्मुंदी मौहल्ला 

अकोला  मो. नुं. 

7391995551 
 

अज्ञात एकुण  11,700/- रू 
एक  OPPO A53कुं पनीचा 

काळ्या रुंगाचा मोबाईलत्याचा 

IMEI 

NO.860439051608692त्यात 

मजवो कुं . मसम नुं. 

8055296485, मजवो कुं . मसम 

नुं.7391995551ककुं मत 

11,700/-रू चा मोबाईल 

ननरंक र्या वेळी fQ;kZfn र्यांनी स्वत: पो स्टे ला रे्यवनु तोंडी निर्याद 
नदले वरून मा.PSO मडॅम र्ो र्यांच्र्या आदेशाने गनु्हा दाखल 
केला  तो खालील प्रमाने  वरील ता.वेळी व नठकाणी र्यातील 
निर्यादी हे  नद. 10.03.2022रोजी 20.40 वा.  ट्रेन अमरावती 
मुंबई एक्र् चे कोच नं D/1 बथस नं. 10 वरून मुंबई  रे्यथे  जाने 
कनरता रे स्टे  अकोला रे्यथनु प्लटॅिॉम01 वरून गाडीत चढले 
अर्ता निर्यादी र्यांचे पनँ्टच्र्या नखशातील मोबाईल   कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्र्यांची नजर चकुवनु मदु्दाम लबाडीने चोरून 
नेला वरून पो स्टे ला रे्यवनु तोंडी तक्रार नदल्र्याने   मा. 
PSO मडॅम र्ो र्यांचे आदेशान्वरे्य कलम 379 भा.दं.वी 
प्रमाणे दाखल करण्र्यात आला  
fVi%&fQ;kZfn ;kauh vkt jksth iks- LVs-yk ;soqu rksaMh 

निर्याद नदले वरून 

ASI/581 
चव्हान    

 
 
 
 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 13-03-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 13-03-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 13-03-2022    

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 13-03-2022  

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 

fujad 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 

 

ukxiwj 

156/22 कलम 20 (B) II(C),29 NDPS  Act   
 

06/03/2022  चे   01/32  वा- 
ihlhvkj 7 fnol 

1) Jhd`".kflax uoyflax o; 34  वर्षस] xgjk [kqnZ]vdksyk ft- vkxjk  

11/03/2022  चे   08/08   वा  
ihlhvkj 8 fnol - - 

  2)  lqfurk dqpcnh;k] o; 45  वर्षस] jk- ft- Hkksiky 3 
 

12/03/2022  चे   19/56  वा  
ihlhvkj 8 fnol 

3) fouksn yk/ks o; 34 वर्षस, t;’kDrh gkse Qsl 3 ’kadj eanhj ds lkeus gjnk 

  ftYgk gjnk 
13/03/2022  चे   23/15   वा  

- 
  4)  fnid gjhukjk;.k “kkgq o; 23 o’kZ jk xYyh u- 8 js-ih uxj HkksikG e/; izns”k 

72/21 कलम  339922,,441111,,3344  IIPPCC   13/03/2022  चे   01/04  वा -  
MMCCRR  

5) शेख तौिीक शेख मखु्तार उिस  नहरा र्ोनुशेख तौिीक शेख मखु्तार उिस  नहरा र्ोनु..वर्य वर्य 2828  वरे्षवरे्ष..राहराह..अंर्ार नगर अब्दलु अंर्ार नगर अब्दलु नमर्या मस्जीद चे नमर्या मस्जीद चे 
मागे मोनमनपरुा नागपरुमागे मोनमनपरुा नागपरु  

02 

अकोला 

 

74/22 कलम 379  Hkk-n-fo दद.13/03/2022 च े19.00 वाजता 1) सोपान बबनराव काळे  वय- 40 वर्थ,रा.बाभळी ता. दायाथपूर मज. अमरावती 

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        04@2022 

dye 174 

tk-QkS- 

            , 
       

 

12/03/2022  
ps 

21:35   .      

13/03/2022  
ps 

02:16 

HC/313         
     , OP 

     ,  .  .       
 

             
        50    

   .      
   ,     ,   . 

      . 

         DYSS   .   .             ए                    ,     
  . CCTA /container                       ए               . 
  .  .   1115/27-29                   .                  
      RPF                                                
                             .                                      
                                         .12/03/2022    23/50 
  .                                                           
                                                                 
          .      .04/2022     174 CRPC                 

iks-gok 

/313 
      

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 



 


