
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 12-04-2022  

 

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 o/kkZ 

vi dz- 

118@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizzdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

Vªsu ua- 11040 

xksafn;k dksYgkiqj 

egkjk"Vª ,Dl]ps 

dksp ua- ,l-bZ-

@1 cFkZ ua- 08 

o:u js-LVs- 

o/kkZ  ;s.;k 

vkxksnj 05fe-

iqohZ >ksi 

m?kMY;kuarj 

y{kkr vkys 

08@04@22 

ps 12%25 ok 

njE;ku 

12@04@22 

ps 15%13 ok- 

x.ks’k lnkf’ko 

iokj o; 51 o"kZ 

jk]v;ks/;kuxj fjax 

jksM lkbZ eaxye 

jslhMsflyh xksafn;k 

ft]xkasfn;k 

 eks-ua- 

9373981892 

vKkr एकुण 15,990 /- रु   
,d vksiks daiuhpk eksckbZy ekWMy 

ua- , 57] vk;-,e-bZ-vk;-ua- 

864622037671811@864622

037671803 R;kr ftvks fle ua- 

9818576146 fda]15]990 : 

pk eky- 

fujad Ukeqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZfn gs ueqn 

Vªsu us ueqn dksp o cFkZ o:u js-LVs- xksafn;k rs 

eqrhZtkiqj vlk izokl djhr vlrkauk izoklknjE;ku 

fQ;kZfn ;kaph js-LVs- o/kkZ ;sFks xkMh ;s.;k vkxksnj 

05 fe-iqohZ >ksi m?kMY;kuarj y{kkr vkyso:u 

ueqn o.kZukpk eksckbZy dk.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kapk >ksispk Qk;nk ?ksmu pks:u usyk  

fVi& ueqn xqUgkps dkxn i= js-iks-LVs- vdksyk 

;sFkhy tk-dz- 691@2022 fn-09@04@22 

vUo;s vkt jksth iks-LVs-yk izkIr >kY;kus uacjh 

xqUgk nk[ky   

Iksk-uk-
1148 
tk/ko 

02 बडनेरा बडनेरा   
vi dz- 

77@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizzdkj 

eksckbZy 

pksjh  
 

ट्रेन नंट्रेन नं..  2200882233  
अजमेर परुी अजमेर परुी 

एक्स चे वेऴी एक्स चे वेऴी 
PPFF  क्रक्र..  11  वर वर 
रेरे..स्टे बडनेरा स्टे बडनेरा 

येथेयेथे  
 

1122//0044//22002222
चे चे 2200//4455  वावा..  

 

1122//0044//22002222  
चे चे   2233//4400वावा..  

 

जजगीशा मकेुश जजगीशा मकेुश 
चावडा वय चावडा वय 4411  

वरे्षवरे्ष,,  धांदाधांदा--  गहृीणी गहृीणी 
रारा..  बशेश्वर चौक बशेश्वर चौक 
दहीसात अंबागेट दहीसात अंबागेट 

चे आत अमरावती चे आत अमरावती 
मो नं मो नं 

99115566111155005522  
 

vKkr एकुण 18,500 /- रु 
एक जरयलमी एक जरयलमी 77  कं चा जसल्वर व्हाईट कं चा जसल्वर व्हाईट 
रंगाचा मोबाईल त्यात रंगाचा मोबाईल त्यात IIddeeaa  जसम नं जसम नं 

88008877229955225500  IIMMEEII  NNOO  
886699994455005533221199881188//0000  जकजक..  

1188550000//--  रुरु  
 

fujad   नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी हे नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी हे 
ट्रेन नंट्रेन नं..  2200882233  अजमेर परुी एक्स वर मलुीला अजमेर परुी एक्स वर मलुीला 
सोडण्याकरीता रेल्वे स्टेशन बडनेरा सोडण्याकरीता रेल्वे स्टेशन बडनेरा PPFF  क्रक्र..  11  वर वर 
आले असता प्रवासी लोकांचे गदीमध्ये कोणीतरी आले असता प्रवासी लोकांचे गदीमध्ये कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने अज्ञात चोरट्याने pks:u  नेल्याचे नमदु ट्रेन चाल ुनेल्याचे नमदु ट्रेन चाल ु
झाल्यानंतर लक्षात आलेझाल्यानंतर लक्षात आले..    
fVi&जफयादी जफयादी vkt jksth    समक्ष पोसमक्ष पो..स्टे ला येउन स्टे ला येउन 
लेखी तक्रार जदले वरुन कलम लेखी तक्रार जदले वरुन कलम 337799  भाभा..  दद..  वीवी..    
प्रमाणे  नंबरी गनु्हा दाखल प्रमाणे  नंबरी गनु्हा दाखल   
 

WWHHCC//  
11001199    
इंगऴेइंगऴे 

03 vdksyk  
अप कं्र. 

106/2022 
कलम  
379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizzdkj 

eksckbZy 

pksjh 
   

रेल्वे स्टेशन 
अकोला PF. 
NO.1 वर ट्रेंन 

बडनेरा भुसावळ 
मेमो पसँेंजर च्या 
मागील बोगीत 
चढत असतांना 

 

12/03/2022चे  
समुारे 

14.45वा.ते 
15.00 

वा.दरम्यान 

12/04/2022 
चे 22.31वा 

लक्ष्मण मोतीराम 
नागडे, वय -52  
वर्षष, व्यवसाय- 
शेती काम रा. 
हतरूण ता. 

बाऴापरु  जज. 
अकोला मोबाईल 
नं 9172939335 

 

vKkr एकुण 9,499 /- रु   
एक समॅसंग गलेॅक्सी कंपनीचा 
माडँल नं.F12 जनऴ्या रंगाचा 

मोबाईल त्याचा  
IMEI No.  

350385919153651  
त्यात जसम नं. 

9172939335  
कक. 9499 / रू.  असा एकुन 9499/ 

रू. मोबाईल 
 

जनरंक
             

नमदु ता .वेळी व जठकाणी  यातील  जफयादी त्यांची 
पत्नी सोबत  ट्रेंन बडनेरा भुसावळ मेमो पसँेंजर ने 
अकोला ते शेगांव असा प्रवास करण्या करीता 
जदनांक 12/03/2022  रोजी समुारे वा.15.00 
दरम्यान रेल्वे स्टेशन अकोला PF. NO.1 वर ट्रेंन 
बडनेरा भुसावळ मेमो पसँेंजर च्या मागील बोगीत 
चढत असतांना त्यांच्या पनॅ्ट च्या जखश्यात ठेवलेला  
एक समॅसंग गलेॅक्सी कंपनीचा मोबाईल  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांची गदीचा फायदा 
घेऊन मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला   
fVi & पोलीस अजधक्षक कायालय लोहमागष 
नागपरु यांचा जा क्र 2376/22 जद.08/04/2022 
यांच्या माफष तीने गनु्याचे कागदपत्र  ईकजडल पो स्टे 
ला आवक क्र 450/22 जद. 09/04/2022 रोजी 
गनु्याचे कागदपत्र पो स्टे ला प्राप्त झाल्याने  गनु्हा 
दाखल करण्यात आला  

WNK
221  
भटकर   



yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 12-04-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 12-04-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 12-04-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 12-04-2022  

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 

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 o/kkZ exZ dz- 

18@22 

dye 174 

tk-QkS- 

js-LVs- lsokxzke fd-fe- 

759@30 toG 

12@04@202

2 ps 08@35 

ok iqohZ 

-12@04@22 

ps 14%00 ok  

vkWu M;qfV Mh-

ok;-,l-,l- js-

LVs-o/kkZ rQsZ psru 

nsojkoth xkaoMs 

o; 30 o’kZ 

jk]fl/nh es?ks o/kkZ 

eks-ua- 

9552732949 

,d vuksG[kh 

e`rd iq:’k 

o; vankts 

54 o"kZ 

vkWu M;qfV Mh-ok;-,l-,l- js-LVs-o/kkZ rQsZ psru nsojkoth xkaoMs 

o; 30 o’kZ jk]fl/nh es?ks o/kkZ ;kauh ,d ys[kh eseks vkuqu gtj 

dsyk dh ,d vKkr O;Drh o/kkZ lsokxzke LVs’ku ds fcp 

759@30 ij e`r voLFkk esa iMk gsS!;g LFkku LVs’ku ds flXuy 

ds vanj gS!v’;k eseks o:u ?kVukLFkG o bUDosLV iapukek 

dk;Zokgh dkeh iks-gok@64 ?;kjs o izsr ikgkjk M;qfV dkeh iks-

f’k-@18 equ vls jokuk dj.;kr vkys  

iks-gok@ 

64 /;kjs  

02 vdksyk exZ dz- 

06@22 

dye 174 

tk-QkS- 

रे.स्टे.मतुीजापरु PF 
NO.02 ट्रेन 

नं.01365DNमेमो 
पसँेंजर गाडीने जख्मी 

होवनु उपचारा दरम्यान 
जज.सा.रु.अमरावती 

येथे 
 

12/04/22 चे 
13.00 वा.पवुी 

 

12/04/22 चे 
22.15 वा.पवुी 

 

ऑन डु्यटी 
डा.ँअंभोरे 

जज.सा.रू.अमराव
ती तफे PC 207 

जदपक वाटाने 
नेम.रे.पो.स्टे. 

अकोला 

बदु्धो बाई 
उस्मान चौधरी 

वय 50 
वर्षष,रा.फैजल 
परुा बायपास 

नजगना मज्जीद 
जवळता.जज.अ

मरावती 
 

यावेळी ASI503 जळमकर यांनी रे.पो.स्टे.अकोला वाटँ्सअप गपृ वर 
ऑ.नं.07/2022 मजधल मगष चे कागदपञ प्राप्त झाले वरुन मगष दाखल कजरत 
आहे तो खालीलप्रमाणे  सदर मतृक मजहला जह जद.12/04/2022 रोजी चे 
10.55 वा.च्या समुारास  ट्रेन नं.01365DNमेमो पसँेंजर गाडी नी पडुन जख्मी 
झाल्याने उपचार कामी जज.सा.रु.अमरावती येथे दाखल केले असता उपचार 
दरम्यान मरण पावले बाबत मा.C.M.O.श्री अंभोरे सो.जज.सा.रू.अमरावती 
यांनी डेथ ममेो जदले वरुन कलम 174 CRPC प्रमाने आँ.नं.नोंद करुन पहारा 
PC 207 वाटाने यांना रवाना केले व पे्रतावर,ईन्क्वेस्ट पचंनामा कायषवाही 
कामी ASI/503 जळमकर रवाना होवनु मगष नंबरी दाखल  

ASI/503 
जळमकर 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj 

 

गुगु..  रर..  नन..  8888//22002222कलमकलम  337799   IPC जद. 12/04/2022 चे 05.05 वा टोनुटोनु  उफषउफष   मोनुमोनु  ओमप्रकाशओमप्रकाश  उफषउफष   उमाशंकरउमाशंकर  उफषउफष   नटवरलालनटवरलाल  उफषउफष   कुलदीपकुलदीप  उफषउफष   टोनरुाजटोनरुाज  कसगकसग  वलदवलद  लटुलाललटुलाल  उफषउफष   बलरामबलराम  
प्रजापतीप्रजापती  वयवय  2244वर्षषवर्षष  रारा  बन्याबन्या  झालावाडझालावाड  पोपो  स्टेस्टे  साटोलाकलासाटोलाकला  जजजज  झालावाडझालावाड  ((राजस्थानराजस्थान)) 

गुगु..  रर..  नन..  224411//22002222कलमकलम  337799   IPC जद.12/04/2022 चे 12.10 वा    रजवरजव  भरतभरत  नलवाडेनलवाडे  वयवय  3333  वर्षषवर्षष  रारा  घरघर  नन  22447700अमरावतीअमरावती  रोडरोड  सैजनकसैजनक  शाळेशाळे  जवऴजवऴ  ,,  जशवानीजशवानी  नगरनगर  वडधामनावडधामना  ,,  नागपरुनागपरु 

गुगु..  रर..  नन..  446611//22002211कलमकलम  337799   IPC  जद.12/04/2022 चे 14.12 वा जजशवंतशवंत  टेकरामटेकराम  नेनामनेनाम  वयवय  2233वर्षषवर्षष  रारा  दापोरीदापोरी  तहतह  जजजज  राजनंदनगावराजनंदनगाव नागपरु 
 02 xksaafn;k vi-dz-27@22 d-8 (C) , 20 (B),(II),29 

NDPS अँक्ट 

fn-5-4-22 ps 14-06 ok- 

ihlhvkj- fn-15-4-22 ikosrks    

 

-1½-jktq xtkuu ve:rs o;-45 jk-jkeuxj okMZ ua-25 jkeeanhj toG cSrqy e/;izns'k 

2½ अरकवद ठाकूर वल्द नन्हा ठाकूर वय 29 वरे्ष, पत्ता-जचरजचरा,पोस्ट.-जपपरीया कला, तह-बैतलुगंज, जजल्हा-
बैतलु  ¼gokyr can ½ ihlhvkj-fn-15-4-22 ikosrks    

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 



 


