
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  03@04@2021    
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xq-j-ua xqUgk ?kM  
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gdhdr riklh 
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01 अकोला 
37@2021  

dye 379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

ट्रेन नं 
02656 अप 
नवजीवन  
एक्स चे 
कोच नं. 

S/5 बथथ नं 
9,10,11  

वरुन रे.स्टे  
अकोला 
येणे पवुी  
लक्षात 
आले. 

27/02/2021 
चे वेळ नमदु 

नाही. 
 

03/04//2021 
चे 00.05. 

 

:-  रामराव 
भदजुी तेजावन , 
वय- 34वषथ,  रा. 

खवुथ सेंट्रल , 
CRPF  

गांधीनगर 
गजुरात  मो.नं. 
9406083616 

:- अज्ञात  
 

एकुण 19,000 रु 

एक काळ्या रंगाची लेडीस 
हनॅ्ड बगॅ त्यात रोख 7000/- 

रू,  कॉस्मटॅटक साटहत्य, 
मतदान काडथ, एक OPPO 

कं.चा  मोबाईल मॉडल नं A1 
त्याचा IMEI No.माहीत 

नाही. त्यात Airtel टसम  नं 
9573214402  कक. 

12000/- रू. असा एकुण 
19000/- रू चा माल. 

टनरंक यातील टियादी हे आपल्या पत्नी सोबत रे.स्टे खम्मन ते 
रे.स्टे अहमदाबाद असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान टियादी यांच्या पत्नीच्या झोपेचा िायदा घेवनु 
त्याच्या डोक्याखाली ठेवलेली लेडीस हनॅ्ड बगॅ  रे.स्टे 
अकोला येणे पवुी टियादी यांचे पत्नीच्या लक्षात आले 
की कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वरील वणथनाचा माल 
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला वरून  कलम  379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल  
लोहमागथ पोलीस अटधक्षक कायालय नागपरु  येथील 
जा क्र. 1460/2021 टद. 23/03/21 अन्वये गनु्याचे 
कागदपञ आज रोजी इकडील आवक क्र.221/21 टद. 
02/04/21 अन्वये प्राप्त झालेने  गनु्हा दाखल केला    

NK 
537 

सांगळे 

02 अकोला 
38@2021  

dye 379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन 
अहमदाबाद 
परुी   एक्स 
चे कोच नं. 
S/5 मधनु   

प्रवास 
कटरत 

असतांना  
रे.स्टे                                          

अकोला 
येणे पवुी  
लक्षात 
आले. 

 

03/04/2021 
चे वेळ नमदु 
नाही. 

03.04.2021 
चे 08.05 

, सौ आशा 
टवजय कसग ठाकु  
वय-  55 वषथ,    

धंदा घरकाम  रा.  
आयोध्या नगर 

ता. भुसावळ टज. 
जळगाव    मो.नं. 
9766412022 

अज्ञात 
 

एकुण 6,000 रु 

एक  संमसंग  कं.चा टनळ्या 
रंगाचा  मोबाईल मॉडल नं  

त्याचा IMEI No.  
352918178127814  त्यात 
JIO  टसम  नं 9665047115   
कक. 6000/- रू. असा एकुण 

6000/- रू चा माल. 
 

टनरंक   टियाटद यांनी पोस्टे ला येवनु लेखी तक्रार  टदल्याने   
गनु्हा दाखल केला यातील टियादी  भुसावळ ते 
अकोला असा  प्रवास कटरत असतांना  रे.स्टे  अकोला 
येणे पवुी  लक्षात आले.की   टियाटद यांच्या जवळ 
असलेली  कापङी टपशवी मध्ये  ठेवलेले  , मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने   मदु्दाम लबाडीने चोरून 
नेला वरून  कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  

NK 
799  
मनस्कार 



 

 

 

 

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

 

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

03 अकोला 
39@2021  

dye 379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नं 
02260  

हावळा मुंबई 
एक्स.चे 

कोच नं.S/4 
बथथ नं. 

62वरुनरे.
स्टे अकोला 
ते गायगांव 
दरम्यान  

           

23/02/2021 
चे वेळ नमदु 

नाही. 
 

03/04/2021 
चे 13.35 

 

  टिरोज अली 
खान अहमेद 
अली खान  , 
वय- 35वषथ, 

धंदा- खआजगी 
नौकरी, रा. 

मावली नगर, डॉ.       
नागरगोजे 

हॉस्पीटल जवळ, 
शेगांव टज. 
बलुढाणा ,  

मो.नं.9766604
444 

 

अज्ञात  
 

एकुण 39,990 रु 

एकVIVO  टिक्कट टनळ्या 
रंगाचा  मॉडल नं. टववो 

Nexकं .चा मोबाईल त्याचा 
IMEI No.                       

869256038228159  कक. 
39,990/- रू. असा एकुण 

39,990/- रू चा माल. 
 

टनरंक वरील  ता.वेळी व टठकाणी यातील टियादी  रे.स्टे 
रायपरु ते रे.स्टे शेगांव असा प्रवास करीत असतांना रे 
स्टे अकोला ते गायगांव दरम्यान  टियादी यांची नजर 
चकुवनु बथथ वर ठेवलेला मोबाईल रे.स्टे अकोला ते 
गायगाव दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वरील 
वणथनाचा माल मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला वरून  
कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
यावेळी लोहमागथ पोलीस अटधक्षक कायालय नागपरु  
येथील जा क्र. 1461/2021 टद. 23/03/21 अन्वये 
गनु्याचे कागदपञ आज रोजी इकडील आवक 
क्र.243/21 टद. 03/04/21 अन्वये प्राप्त झालेने  गनु्हा 
दाखल केला                                                                       
 

NK 
752 

पाटील 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 टनरंक टनरंक टनरंक टनरंक टनरंक टनरंक टनरंक टनरंक टनरंक 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 brokjh 106/2018  कलम 379 भा.द.वि fn- 03-04-2021 ps 

14%54 ok 

vlye mQZ 'kgtknk fQjkst dqjsf’k o; 36 o"kZ jk-yky[ksMh vejkorh gYyh eqDdke  

vktjh ektjh Qkrhek eLthn ekx ukxiqj ukxiqj 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh                         

  

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

 

v-dz 

 

 

 

 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@[kcj 

ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 ukxiwj exZ u 

11@21 

dye 

174 lh-

vkj-ih 

lh 

jsYos LVs’ku 

ukxiwj 

IyVQkEkZ u 1 

eqacbZ ,.M 

izrh{kky; 

fnukad 

03@04@21 

ps 11%45 

iqokhZ 

fnukad 

03@04@21 

ps 14%43 

iqokhZ 

vkWu M;qVh 

Mhok,l ,l 

rQsZ ih-,u 

“khans 

,d vuksG[kh 

iq:’k 65 o; 

vankts 

vkt jksth vkEgh e-iks-uk 826 dksYgs LVs Mk;jh pktZ oj e/;s 

gtj vlrkauk vkWu M;qVh Mhok,l ,l rQsZ ih-,u “khans ;kauh 

iks-LVs yk vk.kqu ,d ys[kh eseks fnY;kus uacjh exZ nk[ky 

dj.;ky vkyk Jh vkuan eksph ;kauh lakxhrY;kus eqcabZ ,.m 

osVhzx gkWy IyVQkWe ua 1 toG ,d vKkr O;Drh 65 o; 

vankts vpsr voLFkrk es gs jsYos MkW laqehr nOjkk psd djds 

e`r ?kks’khr dh;k gS e`r izek.ki= tkjh fd;k gS e`r izek.ki= 

ds lkFk vkxs dh dk;Zokgh dj.ks gasrq eseks izs”khr dh;k tkrk gS 

v”kk ys[kh esesk o:u exZ 11@21 dye 174 lh-vkj-ih lh 

nk[ky d:u exZ pk rikl iks-go 59 okluhds gs djhr vkgs 

izsr igkjk iks-f”k 721 R;kauk jokuk djhr vkgs 

 iks-gok 59 

okluhd 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o 

iRrk 

gdhxr  riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


