
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 18-7-2022  

 

 

 

 

 

 

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 अकोला 

230/22 

कलम 379, 

34 IPC  

 xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन अकोला 

पुर्ाा 

पँसेंजरगाडी 

मधुन 

रे.स्टे.वाशि

म येथे 

17/07/22 

वेळ नमुद 

नाही. 

 

18/07/22 
16.11 

शहमाांिु श्रीराम 

जाांभुळकरवय 20 

वर्ा,धांदा - शिक्षर् 

B 

Tec,रा.मु.पो.पालां

दरु ता.लाखनी 

शज.भांडाराह.मु.म

हात्मा गाांधी 

शवदयालयमुलाांचे 

वस्तीगृह नाांदेड,मो 

नां.8667981746

,9405517317, 

 

(1)ववनोद 
सधुाकर गलु्हाने 

वय 48 
वषष,रा.टाांगा 

चौक जनुी वस्ती 
मतुीजापरु 
अकोला 

(2) मोहन 
मोतीराम चव्हान 

वय50 
वषष,रा.टाकशा 

बाबा 
मांवदराजवळ 
पो.धमुका 

ता.वज.वावशम 
vVd osG 

 

एकुण 12000/- रू 

एक शनळ्या रांगाचा 

रेडमी नोट कां पनीचा 

मोबाईल त्याचा 

IMEI NO 
8682690467798

74, 
8682690477798

73त्यात Jio sim 

8767981746 

ककमत 12000,/- 

रु.चा मोबाईल, असा 

एकुर् 12000/-रू 

चा माल 

एकुण 12000/- रू 

एक शनळ्या रांगाचा 

रेडमी नोट कां पनीचा 

मोबाईल त्याचा 

IMEI NO 
8682690467798
74, 
8682690477798

73त्यात Jio sim 

8767981746 

ककमत 12000 ,/- 

रु.चा मोबाईल, असा 

एकुर् 12000/- रू 

चा माल  

नमुद वरील ता. वेळी व ठठकार्ी यातील फियाादी  ह े

रे.स्टे.अकोला येथुन टे्रन अकोला पुर्ाा पँसेंजर गाडी मध्ये 

रे.स्टे.अकोला ते पुर्ाा असा प्रवास करर्े कठरता राञी 

22.00वा.दरम्यान  प्रवासा  करीता बसले असता प्रवासा 

दरम्यान त्याांनी त्याांचा एक शनळ्या रांगाचा रेडमी नोट 

कां पनीचा मोबाईल गाडी मध्ये चाजीगला लावुन त्याांना 

बसल्या बसल्या झोप लागली त्याांची झोप रे.स्टे.वाशिम 

येथे उघडली असता त्याांनी त्याांचा चाजींगला लावलेला 

मोबाईल  पाहला असता तो फदसुन आला नाही 

तो मोबाईल कोर्ीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याांचे झोपेचा 

िायदा घेवुन चोरुन नेल्याचे लक्षात आल े. त्याांनी गाडी 

मधील एका प्रवासी ईसम नामे अांगत कराळे याांच े

मो.क्र.9579102980 वरुन त्याांचे चोरी झालेल्या 

मोबाईलवर सांपका  केला असता िोन वर समोरील अज्ञात 

ईसमाने िोनवर साांगीतले फक  तुझा मोबाईल माझे 

जवळ आह ेत ुउदया रे.स्टे.अकोला येथ े2000/-रु.घेवुन य े

व तुझा मोबाईल घेवुन जा त्यावरुन फियाादी याांनी सदर 

ची माहीती रे.पो.स्टे.अकोला येथे येवुन फदल े वरुन  

रे.पोलीसाांनी फियाादी याांचे मोबाईलचे टावर लोकेिन 

घेतल ेअसता सदर मोबाईलचे लोकेिन ह े रेल्वे स्टेिन 

अकोला येथील दाखवत असले वरुन रेल्वे पोलीसाांनी 

स्टेिन परीसरात टावरलोकेिन वरुन िोध घेतला असता 

दोन सांियीत ईसम शमळुन आल्याने त्याांना पो.स्टे.ला 

आनुन शवचारपुस केली असता त्याांनी आपल े नाव 

(1)शवनोद सुधाकर गुल्हाने वय 48 वर्ा,रा.टाांगा चौक 

जुनी वस्ती मुतीजापुर (2) मोहन मोतीराम चव्हान 

वय50 वर्ा,रा.टाकिा बाबा मांफदराजवळ पो.धुमका 

ता.शज.वाशिम असे साांगीतले असता त्याांची अांग झडती 

घेतली असता त्याांचे जवळ माझा चोरीस गेलेला 

मोबाईल शमळुन आला व प्रवासा दरम्यान ह ेदोन्ही ईसम 

माझे समोरील शसट वर बसुन होते व माझा मोबाईल 

त्याांनीच चोरला आह.ेअिी फियााद फदल ेवरून मा. PSO 

मॅडम सो  याांचे आदेिान्वये  कलम379,34,IPC प्रमार्े 

गुन्हा दाखल   

HC/28 

वडगीरे 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 02 नागपरु 
510/2022 
कलम 379 

IPC   
xqUgk Ádkj 

कॉलेज बगॅ 
pksjh 

 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे 

प्लटॅफॉमष नां 
2 वरुन   

18/07/22 
03:20 वा. 

18/07/22 
13:09 वा. 

राजेश रेवतराम 
वसयाग, वय 

23वषष, धांदा-पेन्टर  
रा. नौखा गाव, त. 

नौखा, वज. 
ववकानेरा 

(राजस्थान) मो नां 
8094508875 

 

vVd osG 

 

 

 

एकुण 8300/- रू 

एक काऴया रांगाची 
कॉलेज बगॅ रू 

500/- रू त्यात पाच 
पनँ्ट-शटष ची जोडी 

अलग-अलग रांगाची 
वक. 5000/-रु., गे्र 
रांगाचा लोवर, लाल 
रांगाची वट-शटष वक. 

800/-रू, रोख 
2000/- रू असा 
एकूण 8300/- रू 

माल. 

वनरांक नमदु तारखेस वेळी व विकाणी यातील वफयादी राजेश 
रेवतराम वसयाग, वय 23वषष, धांदा-पेन्टर रा. नौखा गाव, 
त. नौखा, वज. वबकानेर (राजस्थान) मो नां 8094508875 
हे वद 18/07/2022 नौखा ते नागपरू असा प्रवास करून 
चैन्नई ला जायचे असल्याने रेल्वे स्टेशन नागपरु येथील 
प्लटॅफॉमष नां. 2 वर वटकीट काढून गाडी ची वाट बघत 
असता ट्रेन नां. 12616 G.T एक्स लेट असल्यामऴेू ते 
झोपले असता त्याांची एक काऴया  रांगाची कालेँज बगँ 
वक. 500/- रू त्यात पाच पनँ्ट-शटष ची जोडी वेगवेगळ्या 
रांगाची वक. 5000/-रु. गे्र रांगाचा लोवर, लाल रांगाची वट-
शटष वक. 800/-रू, रोख 2000/- रू असा एकूण 8300 /- 
रू माल असलेली बगॅ कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मदूाम 
लबाडीने व कपटाने त्याांचे झोपेचा फायदा घेवनु चोरुन 
नेले. अशा वफयाद वरुन सबब अप  कलम 379 भा. द. 
वव. प्रमाणे  गनु्हा दाखल करण्यात आला. 

Hc/ 
874 
बारड 

03 नागपरु 
511/2022 
कलम 379 

IPC 
 xqUgk Ádkj 

मनी पसष 
pksjh 

 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरू चे 

प्लाटँफामष नां 
2 वर 

इटारसी 
ऐन्ड ट्रेन नां 

12774 
तेलांगना 

एक्स  चढते 
वेऴी 

18/07/22 
10.00 वा. 

18/07/22 
14.56 वा. 

रोवहत भमूेश्वर 
वसहोर, वय 

26वषष, धांदा-
हासँ्पीटल मध्ये 

आँक्सीजन 
मनेँजमेंन्ट  रा.ग्राम 

ससगोला, तह. 
लाांजी, वज. 

बालाघाट मो नां 
8959522082 

अज्ञात एकुण 5500/- रू 

एक लाल रांगाचा 
लेदर मनी पसष त्यात 

आधारकाडष, पनँ 
काडष, वोवटग काडष, 

ATM महाराष्ट्ट्र बकँ, 
ATM (कँनेरा बकँ),  

रोख 5500/-  रू  
असा एकूण 5500 /- 

रू माल 

वनरांक नमदु तारखेस वेळी व विकाणी यातील वफयादी रोवहत 
भमूेश्वर वसहोर, वय 26वषष, धांदा-हासँ्पीटल मध्ये 
आँक्सीजन मनेँजमेंन्ट रा. ग्राम ससगोला, तह. लाांजी, वज. 
बालाघाट हे वद 18/07/2022  रोजी रे. स्टे नागपरू येथे 
आले व वतवकट काढुन PF NO. 2 वर ट्रेन नां 12774से 
नागपरू ते वसकां दराबाद असा प्रवास करणे कवरता 
तेलांगना एक्सपे्रस चे जनरल कोच मध्ये चढत असता 
वफयादी याांचे पनँ्टच्या वखश्यातील एक लाल रांगाचा लेदर 
मनी पसष त्यात आधारकाडष, पनँ काडष, वोवटग काडष, 
ATM महाराष्ट्ट्र बकँ, ATM (कँनेरा बकँ),  रोख 5500/-  
रू  असा एकूण 5500 /- रू असे सामान असलेला पसष 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदूाम लबाडीने व कपटाने 
प्रवासी लोकाांचा गदीचा व नजर चकुीचा फायदा घेवनु 
चोरुन नेले. अशा वफयाद वरुन सबब अप कलम 379 
भा. द. वव. प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला 

PSO 
सो 
याांच्या 
पेवशत 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 18-07-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 18-07-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 18-07-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 18-07-2022 

 

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 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01  

vdksyk 

RCC NO.1400/2018 कलम 

379 IPC 
 

 

 

 

 

18/07/2022  चे 16.55 वा. 1) सय्यद राजीक सय्यद साफदक वय 42 वर्ा, धांदा मजुरी, रा.मुजावर पुरा पातुर शज. अकोला 

230/2022 कलम 379, 34 IPC 18/07/2022  चे 17.18 वा. 

दोन्ही आरोपीचा MCR झाला 

आह े

1) शवनोद सुधाकर गुल्हान वय 48 वर्ा,रा.टाांगा चौक जुनी वस्ती मुतीजापुर अकोला 

2) मोहन मोतीराम चव्हान वय50 वर्ा,रा.टाकिा बाबा मांफदराजवळ पो.धुमका ता.शज.वाशिम 

 
02 

496/22कलम 20(B)(ii)(B),29 
NDPS Act 

14/07/2022 चे 01:57 वा. 
PCR 18/07/22 i;Zr 

-ववजय वशवशांकर पांडीत वय- 24वषष रा.लोणावळा पणेु 

03 o/kkZ 249/22 कलम 379 IPC प्रमार्े 17/07/2022 

18%16 ok 

PCR 20/07/22 i;Zr 

izfou ckckjko<kys] o; 27 Ok"kZ jk- lar dfcjokMZfgx.k?kkV- ft- o/kkZ- 

 

04 xksafn;k c  B  II C

NDPS ACT  

  
PCR 24/07/22 i;Zr

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 



 


