
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 14-08-2022  

 

 

 

 

 

 

 

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 vkrhy lkekuklg riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
266/22 
379 IPC 

गनु्हा 
izdkj 

मोबाईल 

pksjh 

 
 

नाांदेड ते 
अकोला 
पसेंजर ने 

प्रवास करीत 
असताांना  

रे.स्टे. वाशशम 
येथे 

14/06/22 
02:00 वा  
दरम्यान 

14/08/22 
11.12 वा. 

 

बालाजी रमेश 
पे्रमलवाड  

वय 23 वषष  
धांदा - शेती  

रा. सोमठाणा ता 
उमरी शज .नाांदेड    

मो. नां.  
9011872968 

 

अज्ञात एकूण  11,500/- रू  
एक रेडमी नोट-9 

कां पशनचा मोबाईल त्यात 
JIO शसम 

नां.7720032575  त्याचा 
IMEI No.माहीत नाही. 

शक 11,500/- रु.चा 
मोबाईल. 

 

शनरांक यावेळी नमदु ता. वेळी व शठकाणी यातील शियादी हे शद. 
14/06/22 रोजी रे.स्टे. नाांदेड PF. No. 01 वरून सायांकाळी 
07.30 वा. च्या समूारास नाांदेड-अकोला प्रवास करणे कामी 
पसँेंजर गाडीने प्रवास करते वेळी प्रवासा दरम्यान झोप लागली 
आशण रे.स्टे. वाशशम येथे अांदाजे 02.00 च्या दरम्यान त्याांची झोप  
उघडली असता शियादी याांचे लक्षात आले की , शियादी याांच्या 
शिश्यातील एक रेडमी नोट-9 कां पशनचा मोबाईल शक. 11,500/- 
रु. चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने झोपेचा िायदा घेउन 
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला आहे. अशी शियादी याांनी रे.पो.स्टे. 
नाांदेड येथे शदले शियाद वरुन गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे. 
ला प्राप्त  झाल्याने कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दािल. 
fVi %&  पोलीस अशधक्षक कायालय, लोहमागष नागपरु याांचा जा 
क्र. 4742/2022 शद. 11/08/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र 
ईकशडल रे .पो.स्टे. अकोला याांचा आवक क्र. 1215/22 शद. 
13/08/2022 गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या वरून गनु्हा दािल. 
 

HC 
799 

मनस्कर 

02 अकोला 
267/22 
379 IPC 

गनु्हा 
izdkj 

मोबाईल 

pksjh 

 
 

रे. स्टे. 
अकोला 
बकुींग 

ऑिीस मध्ये 

13/08/22   
20.00 वा. 
दरम्यान 

14/08/22  
16.52 वा.    

 

ईश्वर शदगाांबर वगे 
वय 23 वषष, 
धांदा- मजरुी, 

रा. लोहगड ता. 
सांग्रामपरू शज. 

बलुढाणा 
मो. नां  

8149796280 

अज्ञात एकूण  19,990/- रू  
एक VIVO कां .चा 

शनळ्या रांगाचा मोबाईल 
त्याचा IMEI NO  

860959042367694, 
860959042367686 
त्यामध्ये शजओ शसम नां. 

9325368506 
ककमत  19,990/- रू 

मोबाईल   
 

शनरांक यावेळी नमदु ता. वेळी व शठकाणी यातील शियादी हे  शद. 
13/08/2022 रोजी रे.स्टे. अकोला येथे हैद्राबाद जाणे कशरता 
शमत्रासोबत आले असता त्याांनी व शमत्रानी सवानी रेल्वेचे शतकीट 
काढले व गाडीला वेळ असल्याने शियादी व सवष  शमत्रानी बाहेर 
जाऊन जेवन करून रे.स्टे. अकोला येशथल बकुींग ऑिीस मध्ये 
येऊन बसले त्या दरम्यान त्याांना झोप लागली शियादी याांची  झोप 
अांदाजे 20.00 वा. दरम्यान उघडली तेव्हा शियादी याांचे लक्षात 
आले की , नाईट पनँ्टच्या शिशात ठेवलेला त्याांच्या एक VIVO 
कां .चा शनळ्या रांगाचा मोबाईल ककमत 19 ,990/- रू  चा मोबाईल 
शियादी याांचे झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम लबाडीने चोरून  नेला. अशी  शियादी याांनी पो.स्टे. ला 
येवनु तोंडी शियाद शदले वरून कलम 379 IPCप्रमाणे गनु्हा 
दािल. 

HC 
630 

रायकवार   



 

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 

04 वधा 
284/22 

कलम 379  
IPC  
गनु्हा 
izdkj 

मोबाईल 
pksjh 

 

ट्रेंन नां 12106 
शवदर्ष एक्सचे 
कोच नां S/6 
बथष न 20 

वरुन रे.स्टे. 
वधा येथनु 

गाडी सटुताच 
माशहती पडले 

वरुन 

13/08/22 
18.20 वा. 
दरम्यान 

 

14/08/22 
00.22 वा. 

 

नरेन ढेकलदुास 
गेडाम,  

वय 63 वषष, धांदा- 
शनवतृ्त कमषचाशर राह. 
प्लटँ नां 27 S.T बस 

स्टॉड च्या मागे 
चांद्रपरु  
मो. नां 

9665855095, 
8007170425 

अज्ञात एकूण  17,000/- रू  
एक oppo कां  चा शनळ्या 

रांगाचा मोबाईल त्यात 
idea शसम नां -

9545905460 , 
BSNL शसम नां -  
9422151221, 

IMEI .NO.माहीतनाही
शक. 17,000/-रू. चा 

माल. 

शनरांक अश्या प्रकारे आहे की, नमदु ता. वेळी व शठकाणी यातील शियादी 
मजकुर हे नमदु कोच व बथष वरून रे.स्टे. वधा ते कल्याण असा 
प्रवास करणे करीता शियादी हे आपल्या बथषवर बसणे करीता गेले 
असता त्याांनी त्याांचा पनँ्टच्या शिशात ठेवलेला नमदु वणषनाचा 
मोबाईल त्याांना शदसनु आला नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
गदीचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला वरून अशा 
शियादीच्या शियाद वरून सबब कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दािल. 

HC 
402 

तेलमोरे 

05 बडनेरा                            
194/22 

कलम 379  
IPC  
गनु्हा 
izdkj 

मोबाईल 
pksjh 

 

ट्रेंन नां. 12950 
सांत्रागाछी 

पोरबांदर एक्स 
चे कोच नां. 
B/1 बथष नां. 
07 वरुन रे. 
स्टे  बडनेरा                            
येण्याचे 10 
कमनीटाां पवुी. 

 

27/06/22 
22.00 वा. 

14/08/22 
00.15 वा. 

परुनोदेव मलीक 
गोपाल मलीक,  
वय – 17 वषष, 

व्यवसाय –  , रा. 
राजबलुहार   

मोरहाऴ                            
शज. हुगली रा. 
पश्श्चम बांगाल  

मो. नां. 
7048693427 

 

अज्ञात एकूण  8,000/- रू  
एक शरअलमी कां पनीचा 
शनळ्या रांगाचा मोबाईल 
मॉडल नां. C2 IMEI नां. 

माहीत नाही त्यात 
शजओ शसम नां 
8101838173  

ककमत 8,000/-  रु.  
 

शनरांक यातील शियादी मजकुर हे शद . 27/06/2022 रोजी  ट्रेंनां नां . 12950 
सांत्रागाछी पोरबांदर एक्स चे कोच नां . B/1 बथष नां. 07 वरुन रे.स्टे. 
सांत्रागाछी ते राजकोट असा प्रवास करीत असताांना प्रवासा 
दरम्यान िीयादी याांनी त्याांची शसट वर त्याांचा एक शरअलमी 
कां पनीचा शनळ्या रांगाचा मोबाईल मॉडल नां . ककमत 8,000/-  
मोबाईल चाशजिंग ला लावनु बाथरूम ला गेले व परत आले वर 
त्याांचा मोबाईल रे .स्टे बडनेरा येण्याचे 10 कमनीटाां पवुी शियादी 
याांची गैरहजरीचा िायदा घेउन चोरुन नेला. अशा गनु्याचे 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने कलम 379 र्ा.दां.वी प्रमाणे  गनु्हा दािल  
fVi %&   पोलीस अशधक्षक कायालय, लोहमागष नागपरू येथील 
जा. क्रां . 4740/2022 शद. 11/08/2022 तसेच इकडील  रे .पो.स्टे.  
बडनेरा आ. क्रां . 1118/2022 शद. 14/08/2022 अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने गनु्हा दािल. 
 

HC 
275 
कुवे 

05 बडनेरा                            
195/22 

कलम 379  
IPC  
गनु्हा 
izdkj 

मोबाईल 
pksjh 

 

ट्रेंन नां. 
22663 

जोधपरु चैन्नय 
एक्स चे 
मागील 

जनरल कोच 
मध्ये रे.स्टे. 
बडनेरा येथे 
गाडी मध्ये 

चढत 
असताांना 

03/07/22 
चे वेऴ 

नमदु नाही 

14/08/22  
00.20 वा. 

 

शनलेश प्रकाश 
गलु्हाने  

वय- 25  वषष  
धांदा- िाजगी नोकरी  
रा.- धनज बधुरूक 
तेलीपरुा ता.कारांज  

शज- वाशशम  
मो. नां. 

8263856857 

अज्ञात एकूण  2,500/- रू  
एक गे्र रांगाची मांगटी घडी  
शक. 2,500/- रू  असा 

एकुन कक. 2,500 /  
रू.चा  माल 

 

शनरांक. यातील शियादी मजकुर हे शद . 03/07/2022 रोजी  ट्रेंन नां . 22663 
जोधपरु चैन्नय चे मागील जनरल कोच ने त्याांचे परीवारासह रे .स्टे. 
बडनेरा ते शेगाांव असा प्रवास करीत असताांना प्रवासा दरम्यान 
त्याांची एक गे्र रांगाची मांगटी घडी  शक .2500/- रू घडी कोणीतरी 
अज्ञात रे .स्टे.बडनेरा येथे गाडी मध्ये चढत असताांना प्रवासी 
लोकाांची गदीचा िायदा घेवनु चोरुन नेल्याने शियादी याांनी शदले 
लेिी तक्रारी वरून कलम 379 र्ा.दां.वी प्रमाणे  गनु्हा दािल. 
fVi %&   पोलीस अशधक्षक कायालय, लोहमागष नागपरू येथील 
जा. क्रां . 4741/2022 शद. 11/08/2022तसेच इकडील  रे .पो.स्टे.  
बडनेरा आ . क्रां . 1119/2022 शद. 14/08/2022 अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने गनु्हा दािल. 
 
 

WHC 
202 
गीता 

नागदेवे 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 14-08-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 14-08-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 14-08-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 14-08-2022 

 

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 

06 Xksafn;k 

85/22 
कलम 379  

IPC  
गनु्हा 
izdkj 

VªkWyh cWx 

pksjh 
 

xkMh ua 

12808 

lerk ,Dlps 

dksp u 

,l@05 cFkZ 

u 05 ps 

[kkyqu 

js LVs rqelj 

njE;ku 

27@7@22 

02-05 ok 

njE;ku 

14@8@22 

15-06 ok 

jkts'k thih ikaMs 

o; 38 o"kZ  

jk- ?kj ua 1926 

egkjkt uxj 

yq/kh;kuk  

eks ua 

9815141212 

 

अज्ञात एकूण  35,300/- रू  
,d yky jaxkph VªkWyh 

cWx R;kr 12 xzWe 

lskU;kph pSu fd- 

30]000@#]  jks[k 

2]300@#]  paknhph 

rqGf'kph ekG fd- 

3]000@# vlk 

35]300@# pk eky 

शनरांक ueqn osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMh us js LVs 

bVkjlh rs jk;iqj vlk izokl djhr vlrkauk js-LVs- rqelj 

njE;ku R;akph >ksi m?kMyh vlrk R;kauk cFkZ [kkyh Bsoysyh 

ueqn VªkWyh cWx fnlqu vkyh ukgh rjh R;kaps >ksispk Qk;n ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pkjsV;kus ueqn VªkWyh cWx pks:u usys ckcr js-

LVs jk;iqj ;sFks rdzkj fnys o:u ueqn xqUg;kps dkxni= izkIr 

>kY;kus dye 379 Hkk-n-fo izek.ks xqUgk nk[ky- 

fVi %& iksyhl vf/k{kd dk;kZy;] yksgekxZ ukxiqj ;kaps tk dz  

vkj@23@xqUgk oxZ@2022&4746 fn 11@08@2022 

vUo;s xqUg;kps dkxni= izkIr >kYks o:u xqUgk nk[ky- 

lQkS 

453 

;kno 

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-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 
 

xksafn;k 

 

 

101@16 dye 379] 411] 

34 Hkkanfo 

 fn- 11@08@2022 ps 00-43 ok-  

fn 19@08@22 ikosrks ihflvkj  

 

1½ y{e.k lkgascjko tk/ko o; 50 o"kZ] jkg fuaHkksjk tsoqu rk djekGk] ft- lksykiqj- 

 

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-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 fujad 


