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01 अकोला 

73/21 

कलम 379, 

IPC  

xqUgkizdkj   

लेडीज पसस  

pksjh 

टे्रन नं.02279 

आझाद हहन्द 

एक्स.चे कोच 

नं.B/5,बथस नं 

64,65 वरुन 

रे. स्टे अकोला 

येथनु गाडी 

सटुताच 

 

26/06/2021 

चे 05.35 वा. 

समुारास 

26/06/2021 

चे 23.09 वा. 

हवजय दयानंद 

बन्सोडे,वय 

34वषस, धंदा 

नोकरी CRPF 

कँम्प कोबरा 

बटालीयन,रा.शाल

बनी हमधनापरु 

पं.मो.नं.9284675

984    

 

अज्ञात ,dq.k 61]500 : 

एक चाँकलेटी रंगाची लेडीज 

पसस त्यात रोख 3500/-रु,एक 

तोळ्याचे सोण्याचे गठल 

हकं.47000/-रु,एक सँमसंग 

कं.चा मोबाईल माँ. नं. 

G4त्याचा IMEI NO. 

माहीत नाही. त्यात JIO SIM 

NO. 9834044140, 

हकं.11000/-असा एकुण 

61500/-रु.चा माल 

हनरंक नमदु ता.वेळी व हठकाणी यातील हियासदी ह े 

रे.स्टे.पणेु ते रे.स्टे.खडगपरु असा आपले 

परीवारासह झोपनु प्रवासकरीत असतांना रे स्टे 

अकोला येथे त्यांच्या पत्नी च्या डोक्या खाली 

ठेवलेली एक चाँकलेटी रंगाची लेडीज त्याचे 

झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन 

नेला वरून सबब अपराध कलम 379 ,IPC 

प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला  

fVi - लोहमागस पोलीस स्टेशन बडणेरा येथील 

जा क्र.652/2021 हद.26/06/2021 अन्वये 

गनु्याचे कागदपञ आज रोजी इकडील 

पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने 

NK799 

मनस्कर 

02 अकोला  

74/21 

कलम 

379,356 

,IPC  

xqUgkizdkj    

मोबाईल 

pksjh 

टे्रन 

नं.02655 

नवजीवन 

एक्स.चे कोच 

नं.B/2,बथस नं 

30 वरुन 

दरवाज्यात 

ऊभ ेअसतांना  

रे. स्टे अकोला 

येणे चे 05 

हम.लक्षात 

आले. 

 

26/06/2021 

चे 09.30 

वा.समुारास 

 

26/06/2021 

चे 23.11 वा. 

शांतीलाल 

दगासजी 

सांखला,वय -

18वषस, रा.बासना 

जनुा डीसा बनास 

कान्टा गजुरात. 

एक संशईत 

अज्ञात ईसम 

पांढरा शटस 

काळा पँन्ट 

घातलेला वय 

19 वषस, 

,dq.k 24]000 : 

एक ब्लु   रंगाचा 

1+NORD कं.चा 

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO.माहीत नाही.त्यात 

JIO SIM NO. 

8866385679,AIRTEL 

SIM NO. 

7698563580,हकं.2400

0/-असा एकुण 24000/-

रु.चा मोबाईल 

 

हनरंक नमदु ता.वेळी व हठकाणी यातील हियासदी ह े

टे्रन नं.02655 नवजीवन एक्स.चे कोच 

नं.B/2,बथस नं 30 वरुन प्रवासकरीत असतांना रे 

स्टे अकोला येणे चे 5 मीनीट अगोदर कोच चे 

दरवाज्यात ऊभ ेअसतांना ते त्यांचे मोबाईलवरुन 

बोलत असतांना एक संशईत अज्ञात ईसम पांढरा 

शटस काळा पँन्ट घातलेला वय 19 वषस ,या 

ईसमाने हियासदीचे हातावर हात मारुन हमलाबल 

प्रयोग करुन त्यांच्या हातातील मोबाईल खाली 

पाडुन चोरुन नेला..वरून सबब अपराध कलम 

379,356,IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात 

आला. 

fVi - लोहमागस पोलीस स्टेशन बडणेरा येथील 

जा क्र.653/2021 हद.26/06/2021 अन्वये 

गनु्याचे कागदपञ आज रोजी इकडील 

पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने 

 

NK/752 

पाटील 



Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 
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01 ukxiqj मर्ग क्र. 

28/2021 

कलम  174 

Crpc 

es;ks 

gkWfLiVy 

ukxiqj   

 

25-06-2021 

ps- 20%50 

ok iwfoZ 

26-06-2021 

ps- 04%02 ok  

vkWu 

M;qVh iks-

gok@379

5 
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jkenso ,dq 

;kno o; 55 

o’kZ jk- 

mesniqj Fkkuk 

czEgiqj ft- 

cDlj jkT; 

fcgkj  

 

vkWu M;qVh iks-gok@3795 tkujk; es;kscqFk ukxiqj ;kauh QksuOnkjs 

dGfoys dh fn- 25@06@2021 jksth Hkjrh dsysys bZle ukes% 

jkenso ,dq ;kno o; 55 o’kZ jk- mesniqj Fkkuk czEgiqj ft- cDlj 

jkT; fcgkj ;kyk vkS’k/kkssipkj dkeh Hkjrh dj.;kr vkys gksrs- rs fn- 

25@06@2021 ps 20%50 ok- es;ks gkWfLiVy ukxiqj ;sFkhy ,p-vks- 

;kauh e`r ?kks’khr dsys izsr ejpqjh f”krx`g dza- ,@4 e/;s izsr 

Bso.;kr vkys- v”kh lqpuk fn- 26@06@2021 ps 02%35 ok QksuOnkjs 

iks-LVs- yk feGkY;kus ofjy izek.ks exZ nk[ky dj.;kr vkyk rlsp 

e`rdkoj bUDosLV iapukek dj.ks dkeh lQkS@296 >qjeqjs o izsr 

ikgkjk M;qVh dkeh iksf”k@1160 fuackrsZ ;kauk jokuk dj.;kr vkys  

lQkS 

296 

>qjeqjs  

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 
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v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-

osG 
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01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


