
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  24@10@2021  

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

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  
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01 ukxiqj   
488 /2021 
कलम 379 

IPC  

xxqqUUggkkiizzddkkjj     
टॉलीटॉली  बगँबगँ  
pksjh  

ट्रेनट्रेन  नंनं..    
0022116699  

सेवाग्रासेवाग्रामम  एक्सएक्स  
चेचे    कोचकोच  नंनं..  
BB//44    बर्थबर्थ  नंनं..  

1188  वरुनवरुन    
रेरे..स्टेस्टे..  अजनीअजनी  
येरे्येरे्  उतरलेउतरले  
असताअसता  

2244//1100//22002211  
0055..3300  वावा..    

  

24/10/2021 
8.14 वा. 

  

प ंडलीकप ंडलीक  वास देववास देव  
पालपाल  वयवय  5500  वरे्षवरे्ष    
धंदाधंदा  नौकरीनौकरी  जजजज..पप..  
रारा..  अपेक्षाअपेक्षा  नगरनगर  
वडगाववडगाव  रोडरोड  घरघर  
नंनं..  ½½    चंद्रप रचंद्रप र  जजजज..  
चंद्रप रचंद्रप र  444422440011  

मोबामोबा..नंनं..  
77338855229922880088 

vKkr ,dq.k 1155,,000000//रुरु    
एकएक  रउंडरउंड  सेसेii  चीची  जिरव्याजिरव्या  

रंगाचीरंगाची  टॉलीटॉली  बगँबगँ  त्यातत्यात  नजवननजवन  
44जटजट  शटथशटथ     44  शॉटशॉट  पनँ्टपनँ्ट    ,,  टॉपटॉप  44  
लेडीसलेडीस  जटशटथजटशटथ     44  शॉटथशॉटथ   जजन्सजजन्स  ,,  
22  जजन्सजजन्स  ,,  22  बजनयानबजनयान    ,,  जोडीजोडी    
लेडीसलेडीस  ब टब ट    म लीचेम लीचे  नजवननजवन    

33फराकफराक    44  टॉपटॉप    ज नेज ने  कपडेकपडे  ,,  
22  बरम डेबरम डे  ,,  जटशटथजटशटथ     33  टॉपटॉप    चड्डीचड्डी  
बजनयानबजनयान    22  टावेलटावेल  फोटोफोटो  
पपतीती,,पत्तनीचेपत्तनीचे    ,,  पायदानपायदान    
जनजवनजनजवन  पॉजकटपॉजकट    वव  बेनटेक्सबेनटेक्स    

ज्वेलरीज्वेलरी  असाअसा  एक णएक ण  
1155,,000000//रुरु  चाचा  मालमाल  

  

fujad  अशा प्रकारे आिे की यातील नम द जफयादी िे अशा प्रकारे आिे की यातील नम द जफयादी िे 
जदजद..  2233//1100//2211  रोजीरोजी    म बईम बई    CCSSTT  तेते  नागप रनागप र  
असाअसा  प्रवासप्रवास    कजरतकजरत  असतांनाअसतांना  आम्िीआम्िी  झोपलोझोपलो  
जदजद..  2244//1100//2211  चेचे  0055..3300  वावा..चेचे    दरम्यानदरम्यान  गाडीगाडी  
रेल्वेरेल्वे  स्टेस्टे  अजनीअजनी  आलीआली  तेव्िातेव्िा    उतरण्याकजरताउतरण्याकजरता    
बर्थबर्थ  च्याच्या  खालीखाली    ठेवलेलीठेवलेली  बगँबगँ    जमळ नजमळ न    आलीआली    
नाजिनाजि..  एकएक  राउंडराउंड  सेपचीसेपची  जिरव्याजिरव्या  रंगाचीरंगाची  ट्रालीट्राली  
बगँबगँ      uueeqqnn  oo..kkZZuukkPP;;kk  llkkeekkuukkllgg  कोणीतरीकोणीतरी    
अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने    माझ्यामाझ्या  झोपचाझोपचा  फायदाफायदा  घेव नघेव न  
म द्दाम द्दामम  कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेलानेला  आिेआिे  --  vv””;;kk  
ffQQ;;kkZZnn  oo##uu    अपअप  कलमकलम  337799  iippcc  प्रमाणेप्रमाणे  
ग न्िाग न्िा  दाखलदाखल  आिेआिे..  

  

HHCC  5599  
वासजनकवासजनक 
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01 fujad  fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 
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vaeynkjj 
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ग रनंग रनं  110088//2211  कलमकलम  338800  भादजवभादजव  23@10@21 osG 11:57 11))    रािूलरािूल  मिेदे्रससगमिेदे्रससग  प्रजापतीप्रजापती,,22))  सन्नीसन्नी  उफथउफथ   सोनीसोनी  प रणप रण  क ल्लाक ल्ला  वाल्मीकीवाल्मीकी,,33))  स खजवरस खजवर  उफथउफथ   
छोछोटूटू  मिेद्रमिेद्र  दखवारादखवारा  44))  रािूलरािूल  केतरामकेतराम  धारधार  वाल्ल्मकीवाल्ल्मकी,,सवथसवथ  रारा--टोिेनोटोिेनो,,  जजजज  फतेिबादफतेिबाद  िरीयाणािरीयाणा      

ग रनंग रनं  330099//2211  कलमकलम  337799  भादजवभादजव  -24@10@21 osG 12:25  55) ) सजचनसजचन  गोपीगोपी  क शसवािक शसवाि,,  वयवय  2200  वरे्षवरे्ष,,  रारा..  करोंदकरोंद  मंडीमंडी,,  8800  जफटजफट  भोपालभोपाल  याचेयाचे  जवळजवळ  



yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 
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exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ -nk- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  ns.kkjk 
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01 अकोलाअकोला 21@21 

dye174 

tkQkS 

रेरे..स्टेस्टे..अकोला अकोला PPFF  
NNOO..0011  शेगाव एन्ड शेगाव एन्ड 
येरे् येरे्   जखमी झाल्याने जखमी झाल्याने 
और्षधोपचारादरम्यान और्षधोपचारादरम्यान 
जजजज..सासा..रूरू..अकोला येरे् अकोला येरे् 

मतृमतृ  

24@10@21  

17-45 ok 

24@10@21  

20-03 ok 

आँन ड्य टी आँन ड्य टी MMOO  सो सो 
श्रीश्री..अन राग जावळे अन राग जावळे 
तफे वाडँथ बायँ प्रजवण तफे वाडँथ बायँ प्रजवण 

ठोंबरे ठोंबरे 
शाशा..वैवै..मिामिा..जवजव..अकोलाअकोला  

  

जजतेन्द्र श्रीधर जजतेन्द्र श्रीधर 
बंडबंड  ,,  वय वय --  35 35 
वरे्षवरे्ष,,  रारा..जचवजचव जचवजचव 
बाजारबाजार जवळजवळ  
,,ज ना अळशी ज ना अळशी 
पलाटँ अकोलापलाटँ अकोला 

    जदजद. . 1616//1010//21 21 रोजी यातील मतृक रोजी यातील मतृक 
इसम िे रेइसम िे रे..स्टेस्टे..अकोला अकोला PPFF  NNOO..0011  येरे् येरे् 
जखमी अवस्रे्त जमळ न आल्यानेजखमी अवस्रे्त जमळ न आल्याने  त्यास त्यास 
और्षधोपचार कामी और्षधोपचार कामी RRPPFF  स्टाफ स्टाफ यांनी यांनी 
जजजज..सासा..रूरू..अकोला येरे् दाखल केले अकोला येरे् दाखल केले 
असता यातील नम द जखमी इसम िे असता यातील नम द जखमी इसम िे 
आज रोजी और्षधोपचारादरम्यान मरण आज रोजी और्षधोपचारादरम्यान मरण 
पावले बाबत आँन ड्य टी पावले बाबत आँन ड्य टी MMOO  सो श्रीसो श्री..  
अन राग जावळे जजअन राग जावळे जज..सासा..रूरू..अकोला यांनी अकोला यांनी 
त्याबाबतत्याबाबत lkaxhrys-  

    ऑऑ..जरजर..कं्रकं्र..626626//21 21 अन्वये नोंद करून अन्वये नोंद करून 
सदर ची िद्द िी रेसदर ची िद्द िी रे..पोपो..स्टेस्टे..अकोल्याची येत अकोल्याची येत 
असल्याने सदर बाबतअसल्याने सदर बाबत  चे कागदपत्र चे कागदपत्र 
पोपो..चौकी दवाखाना येजर्ल चौकी दवाखाना येजर्ल यांनी इकडेस यांनी इकडेस 
आण न िजर केले वरून आण न िजर केले वरून मगथ दाखलमगथ दाखल  

HHCC//993300  
चव्िाणचव्िाण  


