
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  19-02-2022   

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 

60@22 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

ysMht 

gW.McWx 

pksjh   

js-LVs- panziqj 

;sfFky osVhax 

gkWy e/kwu 

18-02-22  

06-00 ok- 

njE;ku 

19-02-22 

23-00 ok 

te’ksn oYn jgseku 

[kku o; 31 o"kZ] 

/kank & ts-lh-ch 

Mªk;Ogj jk- ca/ksMh 

iksLV jkeokl rk- 

xkasfon x< ft- 

vynj jktLFkku eks-

ua- 7803087977 

vKkr ,dq.k 1]06]000@&# 

,d ysMht gWa.M cWx e/kqu 1½ 

lksU;kpk xksi otu 20 xzke fd- 

60]000@&#] 2½ ,d tksMh 

lksU;kps >qeds otu  0-5 xzke 

fd- 15]000@&# 3½ ,d tksMh 

lksU;kps fc&;k otu 3-5 xzke fd- 

10]500@&# 4½ ,d tksMh 

lksU;kps dkuosy otu  3 xzke fd- 

9]000@&# 5½ ,d lksU;kph 

vaxBh otu  0-5 xzke fd- 

1]500@&# 6½ jks[k 

10]000@&# ¼500 x 20½] 

vlk ,dq.k 1]06]000@&# pk 

eky  

fujad ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQAA etdqj 

gs vfnykckn ;sFkqu vkiY;k xkoh jktLFkku ;sFks 

tk.ks dfjrk fn- 17-02-2022 jksth js-LVs- 

panziqj ;sFks ;soqu R;kauh panziqj rs eFkqjk v’kh 

jsYos frdhV dk<k;ph gksrh] jk= >kY;keqGs rs 

ifjokjklg js-LVs- panziqj ;sfFky osVhax gkWy e/;s 

>ksiys- ldkGh 06-00 ok- mBY;kuarj y{kkr 

vkys dh] R;akpk iRuhph ysMht cWx e/kwu ofjy 

ueqn lksU;kps nkfxus o jks[k vlk eqn~nseky 

dksf.krjh vKkr pksjV;kus R;kapk >ksispk Qk;nk 

?ksoqu eqn~nke yckMhus pks#u usys o#u 379 

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

 lnj xqUg;kps dkxni= js-iks-pkSdh cYYkkj’kkgk 

;sfFky iksf’k 1138 'ksanzs ;kauh iks-LVs- P;k 

ljdkjh VWcoj tk-dz- 62@22 fn- 19-02-

2022 vUo;s xqUg;kps dkxni= izkIr >kyso#u 

uacjh xqUgk nk[ky dsyk- 

iksmifu 

lS¸;n 

01 vdksyk 

48@22 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh   

ट्रेन नं. 11404 
कोल्हापरु-

नागपरु एक्स चे 
कोच नं. S/6 
बर्थ नं. 63 

वरून 
रे.स्टे.अकोला 
येण्यापुवी स. 

6.20 वा 
दरम्यान 

 

19/02/22 
06.20 वा. 
दरम्यान 

 

19/02/22 
16.07 वा. 

 

लक्ष्मी शिवाजी 
डोईफोडे, वय-52 
वर्थ, धंदा- गहृीनी, 
रा.घर नं. 2647 C 
वाडथ जय भवानी 

चौक िशनवार पेठ 
कोल्हापरु,  

मो. नं. 
8412007575 

vKkr ,dq.k 25]000 : 
एक लेशडज पसथ काळ्या व गलुाबी 
रंगाची त्यात रोख 25000/- रू, 
त्यात शद. 22.02.2022 चे ट्रेन 
शतकीट महा एक्स चे , ATM 

BOM, CREDIT CARD SBI , 
चष्मा असा एकुण 25000/- रू चा 

माल 
 

fujad नमदु ता. वेळी व ठीकाणी यातील शफयादी 
कोल्हापरु ते नागपरु असा प्रवास करणे करीता  
नमदु ट्रेनचे dksp] बर्थ वरून प्रवास करीत  
vlrkuk  प्रवासादरम्यान अंदाजे रात्री 23.00 वा 
शफयादी ;kaph नमदु लेशडज पसथ काळ्या व गलुाबी 
रंगाची डोक्याजवळ घेऊऩ झोपले- पसथ मध्ये 
असलेली ilZ vkrhy lkekuklg dksf.krkjh 

vKkr pksjV;kus fQAA ;kaps >ksispk Qk;nk 

?ksowu रेल्वे स्टेिन अकोला ;sFks xkMh mHkh 
vlrkuk pks#u usyh- vls fQ;kZnh ;kaph 

>ksi m?kMY;koj y{kkr vkys o#u rlsp 

R;kauh fnysY;k लेखी rdzkj  वरून कलम 379 
IPC अन्वये गनु्हा दाखल. 
रे.पो.स्टे नागपरु  येर्नु अप कं्र. 120/22 कलम 
379 IPC गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो. स्टे. 
अकोला येशर्ल सरकारी टबँ वर वहाटँ्सअप द्वारे 
WNK 805 स्वामी यांनी  पाठशवले वरून गनु्हा 
दाखल 
 

HC/ 
517 
राठोड 



 

 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 19-02-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 19-02-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

02 vdksyk 

49@22 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj  
मोबाईल 
pksjh   

रेल्वे स्टेिन 
अकोला 

प्लटॅफॉम नं.01 
वर ट्रेन नंबर-

12112 
अमरावती 

एक्सपे्रस गाडीचे 
कोच -D/4, बर्थ 

नंबर-85 या 
डब्यात  चढत 

असताना 
 

02/02/22 
20.30 

वा.दरम्यान 
 

19/02/22  
21.46  
वाजता 

 
 

पवन शकसन िेंडे वय 
30 वरे्, धंदा- 

नोकरी,  राह-  मळु 
पत्ता म.ु पो. स्ट 

शिरपरु ता.मालेगाव 
शज.वाशिम,  हल्ली 
मकु्काम रुम  नं. 
202 , श्री साई 

प्लाझा, सत्यवान 
म्हाते्र नगर, गोठवली 

गाव, रबाळे, नवी 
मुंबई मो न -

9730514037 
 

vKkr ,dq.k 17]500: 
एक MI Note 7 Pro कंपनीचा 

काळ्या रंगाचा मोबाईल फोन त्याचा 
IMEI NO. 

865115042958835,86511504
2958843 त्यामध्ये एअरटेल 

कंपनीचे शसम नं- 9766677083  
असा एकुण 17,500/- रुपये चा 

मोबाईल 

fujad  नमदु ता.वेळी व ठीकाणी यातील शफयादी हे रेल्वे 
स्टेिन अकोला येर्नु मुंबई येरे् येणेकरीता 
अकोला रेल्वे स्टेिन PF no 1 ojhy नमदु ट्रेन 
चे  कोच -D/4, या डब्यात चढत असताना प्रवािी 
लोकांच्या गदीचा फायदा  घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने शफयादी यांचा पनॅ्टच्या उजवया शखिात 
ठेवलेला एक MI Note 7 Pro कंपनीचा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला वरून 
कलम 379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल. 
या वेळी पोलीस अशधक्षक कायालय लोहमागथ 
नागपरु येर्ील जा क्र 163/2022 शद.18/02/2022 
अन्वये ईकशडल पो स्टे ला आवक क्र 184/22 शद. 
19/02/2022 रोजी HC/752 पाटील यांनी 
गनु्याचे कागदपत्र शदलेवरून गनु्हा दाखल केला   
 

HC/ 
930 

चवहाण 

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 fujad fujad fujad fujad 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 19-02-2022 

 

 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 19-02-2022  

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 


