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01 बडनेरा 
394/22 

कलम 379 
भादवि  

 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 रे स्टे PF 
NO. 1 

अमरािती  
येथे  ट्रेन नं 
11112 

अमरािती  
एक्स चे  
मागील 

जनरल  कोच  
मध्ये  गाङीत 

चढत 
असतांना 

03/12/22 
चे  

18.10 िा. 
 

04/12/22 
चे  

13.58 िा. 
 

महेंद्र बाबरािजी 
खङसे  

िय 30 िर्ष  धंदा 
प्रा. नोकरी  

रा. पिंिंळखटुा 
लहान िंो. पनभी  
िंो स्टे विरखेङ   
ता. मोिी वज. 

अमरािती  
 मो नं 

9309892409 

अज्ञात एकुण 17,990/- रू 
 एक गलुबी वनळ्या  

रंगाचा वििो कं. मा ाँ नं. 
y33t मोबाईल त्यात  

JIO कं. वसम 
9309895264 त्याचा 

IMEI NO. 
863933068945672 

पक. 17990/- रु    

वनरंक 
 

नमदु ता िेळी ि विकाणी यातील वियादी   हे वद . 
03/12/2022 रोजी  वियावद हे अमरािती ते मुंबई येथे 
जाणेकवरता  आले असता   रे स्टे  अमरािती PF NO. 1 
िरुन  गाङीत चढत असतांना वियावद यांचा  नमदू वर्णनाचा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रिािी लोकांच्या  गर्ददचा 
िायदा घेिनु चोरुन नेला वदले वियाद िरुन  कलम 379 
भादिी प्रमाणे गनु्हा दाखल   
fVi %& वियादी  हे  िंो.स्टे ला येऊन  लेखी तक्रारी िरुन  गनु्हा 
दाखल. 
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01 अकोला 31/2022 
कलम 174 
CRPC 

प्रमाने 

वज. सा. रू 
अकोला येथे 

उिंचारा 
दरम्यान  

(रे स्टे अकोला 
प्लटॅिॉम नं. 

02 िर कॅन्टीन 
जिळ 

िंडलेल्या 
स्थीतीत वमळुन 

आल्याने ) 

04/12/22  
चे  

01.30 
िा.िंिुी 

04/12/22 
चे 

 02.51 
िाजता 

ऑन ड्युटी 
डॉ.िाहीद 

अहमद साहेब 
तिे िाडष बॉय 

रवि िंाटील िाडष 
नं. 26 िासकीय 
िै.महाविद्यालय 

अकोला 

एक अनोळखी 
िंरुूर् िय अं. 

45 िर्ष 

वज. सा. रू  दिाखाना िंोलीस चौकी िंो स्टे सीटी कोतिाली  येथील 
NPC/1922  वदनेि  चव्हाण यांनी ऑकरन्स वरिंोटष क्र 630/2022 
कलम 174 CRPC प्रमाणे मगष  चे कागदिंत्र आननु हजर केले 
असता वद. 03/12/2022 रोजी रे िंो स्टे अकोला NK/1080 रेिेकर 
यांनी अनोळखी इसमास उिंचारा कामी वजल्हा सामान्य रूग्णालय 
अकोला येथे भरती केले होते . ते उिंचारा दरम्यान मरण िंािले आहे . 
असे संबंधीत कायालया कडुन मेमो ि ऑकरन्स प्राप्त झाल्याने  मगष 
दाखल करून  िंढुील कायषिाही  कामी HC/76 अन्सार खान ि िंाहार 
ड्युटी कामी PC/1124 यांना रिाना करण्यात आले आहे.  

HC/76 
अन्सार 
खान 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh 

ps uko o 

iRrk 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


