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01 अकोला  

अप क्र. 

140/21 कलम 

122(C), 124 

म.ुपो.का. 

रे.स्टे 

अकोला 

येथील 

आकोट 

फाईल 

उड्डणपलुा

च्या खाली 

 

20/09/2021 

 22.30  वा  

21/09/2021  

01.30 वा. 

सरकार तफे 

HC 94 

सखुदेव पंडीत 

नेम. रे. पो.स्टे. 

अकोला 

एकूण 5,000/- रू.  

एक ननळ्याकाळ्या रंगाचे 

ररअलमी कं.चा नसम 

नसलेला मोबाईल त्याचा 

IMEI No. पासवडडलॉक 

असल्याने नदसतनाही.  

नकंमत अंदाजे 5,000/-रू 

असा एकूण 5,000/- रू.  

अरनवंद दामोदर 

वाडेवय 22वषे रा 

मंगळवार बाजार 

पोहामारोती 

मंनदराजवळ नहगंोली  

अटक ता.वेळ         

21/09/2021  चे 

01.30 वा. 

अशा प्रकारे आह ेकी ,आज नद. 20/09/2021रोजी यातील आरोपी नामे  

अरनवंद दामोदर वाडे अजडदार नामे सरकार तफे HC 94 सखुदेव पंडीत नेम. 

रे.पो.स्टे. अकोला यांना रे.स्टे अकोला येथील  आकोट फाईल 

उड्डणपलुाच्या खाली नपल्लरमागे  अंधारात कोणत्यातरी दखलपात्र गुन्हा 

करण्याचे उद्देशाने नदसनू आल्याने आम्ही त्याच्या जवळ गेले व त्याला 

ताब्यात घेवनू पो.स्टे ला आणनू हजर केल्याने त्याचे नावगाव नवचारल्यावरून 

त्यास सदर निकाणी हजर राहणे बाबत नवचारले असता त्याने उडवाउडवीचे 

व असमाधानकारक उत्तर नदले त्याची दोन पंचासमक्ष अंगझडती घेतली 

असता त्याचे फुल पॅन्ड च्या नखश्यात एक मोबाईल अंदाजे नकंमत 5 ,000/-रू 

असा नमळून आला आम्ही सदर मोबाईल बाबत नवचारपसु केली असता 

मोबाईल त्याचे नसल्याचे मालकी हक्क न दाखनवल्याने त्याचे नवरुद्ध    HC 

240 वाघाडे यांनी  अप क्र. 140/2021 कलम 122( C), 124 म.ुपो.का. 

प्रमाने कायडवाही कायडवाही करण्यात आली. 

HC/240  

वाघाडे 
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yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  
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01    अकोला अप क्र. 140/21 कलम 122(C), 124 म.ुपो.का. नद. 21/09/2021  चे 01.30 वा. अरनवंद दामोदर वाडेवय 22 वषे रा मंगळवार बाजार पोहामारोती मंनदराजवळ नहगंोली 


