
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  09@08@2021  

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr  riklh 

vaeynk

j 

01 xksfn;k 

vi  क्र.  
42/21 

कलम 

379 IPC  
xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 
 

xkMh u a 02260 

fxraktyh ,Dl 

ps dksp au 

,@02 cFkZ ua 

17 o:u 

19-07-21 ps 

06-00 ok 

njE;ku 

 

09-08-21 

ps 11-40 

ok 

lqHkk"kpanz pSrU; 

lqcq/ns o; 54 

o"kZ jkg DokWVZj 

ua lh@81 

lsDVj ua 02 

jkgqydsyk ft 

lqanjxM 

vksMhlk 

अज्ञात ,dq.k 20]000 : 

,d dkG;k jaxkps ikWdhV 

R;kr jks[k 20]000@# 

,lchvk; o ;qfu;u cWsdps 

,Vh,e dkMZ] Mªk;Oghax 

yk;lUl] vk/kkjdkMZ vlk 

20]000@# pk eky 

ननरंक ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus dksp ua 

,@02 cFkZ  ua 17 o:u jkgqydsyk rs 

dY;k.k vlk izokl djhr vlrkuk jsLVs 

xksfn;k ;s.ks  vxksnj ueqn ilZ vkiys 

cFkZoj Bsoqu ckFk:eyk  tkoqu ijr vkys 

vlrk R;akuk ueqn ilZ fnlqu vkyk ukgh 

rjh ;kps xSjgtsjhpk Qk;nk ?ksoqu 

gks.khrjh vKkr pksjVîkus psk:u usys 

ckcr jsiksLVs dY;ku ft yksgekXkZ  eqacbZ 

;sFks fnys o:u ueqn xqUgkps dkxni=s ek 

iks vf/k{kd yksgekxZ dk;kZ- tk dz  

vkj@23@xqUgs rikl@ 2021& 4585 fn 

04@8@21 vUo;s iksLVsyk vkt jskth 

izkIr >kys o:u ueqn xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

iksgok 

204 

xqIrk 

02 bZrokjh  

xq-j-u- 

23/21  
कलम  

379 IPC 

xqUgkizdkj 

VªkWyh cWx 

pksjh 

ट्रेन नं. 08244 
भगत की कोठी 
एक्स. चे कोच नं. 
B/5 बथथ क्र. 1 ते 

4 वरुन रे.स्टे. 
कामठी ते तारसा 

दरम्यान 
 

.11/07/21 
चे 03:15  ते 
03:30 वा  
दरम्यान  

 

.09/08/21 
चे  19:19 

सनुनल कुमार 
मनोहरलाल 
जांनगड 37 वषे 
धंदा:- आर्ककटेक 
रा. घर क्र.24 
गोरखा का ाँलनी 
,मनुलाईट शाळे 
जवळ, न्य ुशांती 
नगर, रायपरु- 

490227 मो. नं. 
9300944404 

 

अज्ञात  
 

,dq.k 1]14]000 : 

एक ट्रा ाँली बगॅ त्यात एक 
सोन्याचा नेकलेस (हार), रखडी 
झमुका,दोन अंगठी, नाकातील 
नथ एकुण वजन 10 तोळे ककमत 
1,10,000  व नगदी 4,000 रु 
असा एकुण 1,14,000 रु चा 

माल. 

 ननरंक 
 

वरील तारखेस वेळी व नठकाणी यातील नियादी 
मंजकुर हे नद. 10.07.2021 रोजी ट्रेन नं. 08244 
भगत की कोठी एक्स. चे कोच नं. B/5 बथथ क्र. 1 
ते 4 वरुन रे.स्टे. जयपरु ते रायपरु  असा प्रवास 
कनरत असतांना प्रवासा दरम्यान नद. 11.07.21 
रोजी रात्री 02:15 वा दरम्यान सदर  गाडी रे.स्टे. 
नागपरु येते पोहचली असता नियादी मजकुर यांनी 
आपले सामान बनघतले असता ते बरोबर होते 
रे.स्टे. नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर एका 
तासानी रे.स्टे. कामठी ते तारसा दरम्यान नियादी 
यांची झोप उघडली तेव्हा नियादी यांनी आपले 
सामान बनघतले असता नमदु सामान कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने नियादी यांचे झोपेचा िायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले परंत ु
सदर ची हद्द  ही रे.पो.स्टे. ईतवारी ची येत 
असल्याने आज रोजी गनु्याचे कागदपत्र हे मा. SP 
सो.  काया. येथनु जा.क्र.आर/23/गनु्हा वगथ/4656 
नद. 09.08.2021 अन्वये प्राप्त झाल्याने ईकनडल 
पो. स्टे. ला नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला  
 

PSI 
तडस 



03 नागपरु  
CR. No. 

304/2021 
कलम 

 379 IPC 

xqUgkizdkj 

dkWyst cWx 

pksjh 
 

 ट्रेन नं. 02160 
जबलपरु नागपरु 
एक्सपे्रस चे कोच 
नं. D/3, बथथ नं. 
40 वरुन, रे. स्टे. 
नागपरु येथे   

 

09/08/20 
चे 06:30 
वा. दरम्यान 

09/08/20 
चे 08:48 
वा.  

रतनेश रामनदन 
चौधरी, वय 22 
वषे, रा. म.ुपो. 
बरेटा, तह. 
गोटेगाव, नज. 

नरकसगपरु मो. नं. 
7509563615 

अज्ञात ,dq.k 9]500 : 

एक  कॉलेज बगॅ त्यात जनेु 
वापरते कपडे, कागदपत्र, 

आधार काडथ, 10 वी,12, ची 
माकथ नशट, SIS चे जॉयकनग 
लेटर, िाईल, पनॅ काडथ, एक 
पसथ त्यात रोख 9500/- रु,  
असा एकुण 9500/-रु. चा  

माल                                                                                                                

ननरंक  
 

 नमदु ता. वेळी व नठकाणी यातील नियादी हे 
ट्रेन नं. 02160 जबलपरु नागपरु एक्सपे्रस चे 
कोच नं. D/3, बथथ नं. 40 वरुन रे.स्टे. 
नरकसगपरु ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना नियादी यांनी त्यांची बगॅ बथथ वर 
डोक्याखाली घेवनु झोपले असता कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवनु 
क  कॉलेज बगॅ मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
चोरुन नेले बाबत नियादी यांची रे.स्टे. नागपरु 
येथे झोप उघडल्यानंतर लक्षात आले बाबत  
यांचे नियाद वरुन सबब अपराध कलम 379 
भादनव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल  

PSO 
यांचे 
पेशीत 

04 नागपरु  
CR. No. 

307/2021 
कलम 

 379 IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं. 02834 
हावडा 

अहमदाबाद 
एक्स. चे कोच 
नं. S/2 चे बथथ नं. 

49, 52 वरुन 
रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथनु 
गाडी सटुताच. 

09/08/20
21 चे 

19.05 वा. 

09/08/20
21 चे 

19.59 वा. 

हाशमुती अनंतराय 
नवची, वय 75 वषथ, 
राह ग्राम खंबानलया, 
नज. जामनगर, 
गजुरात मो. नं. 
9325001996 

Vqes’oj 

vklkuh o; 

33 o"kZ jk  

N-x vVd 

rk osG fn 

9@08@21 

ps 21-53 

ok 

,dq.k 8]000 : 

एक समॅसंग कं. चा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यात नसम नं. 

8690670799 
 कक. 8000/- रु. 

ननरंक  
 

 नमदु ता. वेळी व नठकाणी यातील नियादी 
या नमदु ट्रेन ने दगुथ ते अहमदाबाद असा 
प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नियादी यांचा 
वरील नमदु वणथनाचा मोबाईल त्यांचे 
नजरचकुीचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेले बाबत नियादी  पो. स्टे. 
ला येवनु लेखी नियाद नदले वरुन कलम 379 
भादनव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल. 

iksuk 

542 

feJk 

05 नागपरु  
CR. No. 

308/2021 
कलम 

 379 IPC 
xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

ट्रेन नं. 
 02843 

 iqjh अहमदाबाद 
एक्स. चे कोच 
नं. S/4 चे  

बथथ नं. 67 वरुन 
रेल्वे स्टेशन 
नागपरु  ;sFks 
xkkMh mHkh 

vlrkauk. 

08/08/20 
चे 14.45 
वा. 

09/08/21 
चे 22.16 
वा. 

T;ksrh fujt 

NkxMh;k  

o; 32  

o"kZ /kank ?kjkdke 

jk va/ksjh osLV 

eqacbZ eks-u- 

7389936984    

अज्ञात ,dq.k 53]000 : 

,d ysMht ilZ Cyq jaxkkph 

R;kr jks[k 3]000 : ,d 

vk; Qksu vWiy da ekWMy 

,l@7  

eks-dz-9302888830 

 fd- 50]000 : ]vk/kkj 

dkMZ MsfcVdkMZ  vlk 

,dq.k 53]000 : pk eky    

ननरंक  
 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus ueqn dksp 

o:u nqxZ rs vgenkckn vlk izokl 

djhr vlrkuk izoklknjE;ku jsLVs नागपरु 
;sFks xkkMh mHkh vlrkauk fQ;kZnh ;kaph 

ueqn o.kZukph ysMht ilZ vkiys cFkZoj 

Bsoyh vlrk R;kaps utj pqdhP;k Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjVîkus eqnnke  

yckMhus psk:u usys o:u ueqn xqUgk 

nk[ky   

fVi& js-iks-LVs cMusjk tk dz  818@2021 

fn 08@8@21 vUo;s iksLVsyk vkt jskth 

izkIr >kys o:u vk-dz-2270@2021 fn-

09@08@2021 vUo;s ueqn xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

iksgok 

874 

ckjM 



06 नागपरु  
CR. No. 

309/2021 
कलम 

 379 IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं. 
 02722 
 rsyaxkuk  

अहमदाबाद 
एक्स. चे कोच 
नं. S/8 चे  

बथथ नं. 8 वरुन  
रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथनु 
गाडी सटुताच . 

03/07/20 
चे 06.30 
वा. 07.15 

09/08/21 
चे 23.19 
वा. 

ckjhd fe;k 

 S/o xqyke jlky 

fe;k o; 40 o"kZ 

 jk rsyksj jksM 05 

catkjk fQYe  

gSnzckn  

eks-u- 90071857 

अज्ञात 
 

,dq.k 15]000 : 

एक समॅसंग xWyDlh da 

 ,@3 कं. चा मोबाईल  
त्यात नसम नं. 

 9818897280  
IMEI NO 

351713112483733  
कक. 15,000/- रु. 

 ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus ueqn dksp 

e/kqu ueqn cFkZ o:u fnYyh rs 

fladnjkckn vlk izokl djhr vlrkuk 

izoklknjE;ku jsLVs ukxiwj ;sFkqu xkMh 

lqVrkp R;kauk tkx vkY;kus R;kaP;k  

ueqn eksckbZy fnlqu vkyk ukgh rjh 

Ra;kps >ksisP;k Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pksjVîkus R;kaP;k ueqn o.kZukP;k 

eksckbZy psk:u usys o:u xqUgk nk[ky  

fVi& iks vf/k{kd yksgekxZ dk;kZ- tk dz  

vkj@23@xqUgs oxZ@ 2021& 4657 fn 

09@8@21 vUo;s iksLVsyk vkt jskth 

izkIr >kys o:u ueqn xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

iksuk@ 

381 

/kanj 

07 o/kkZ  

xq-j-u-  

145@21 

dYkEk 

379  

Hkk-n-oh  

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

Vzsu ua-06067 

psUubZ tks/kiqj 

,DL ps dksp 

ua-,l@4 cFkZ 

ua-1 o:.k js-LVs 

panziqj ;sFkqu 

xkMh 

lqVY;kuarj 

08-8-21 

06@00 

ok 

09-08-21 

07@47 

ok 

fuyhek eUlkjke 

ekyh o;&22 

o’kZ /kank&f’k{k.k  

jk-30@77 okWy 

VWDl lkodkj isB 

psUUbZ eks-

8667237490 

अज्ञात 
 

,dq.k 36]200 : 

,d ysMht iiZy fiad jaxkph 

ysMht cWx R;kr lWelax ,e 

30 dkG;k jaxkpk eksckbZy 

R;kr fle dza-7305637580 

fda-14]000@&:]xksYMu jaxkpk 

fooks fOg 5 Iyl eksckbZy R;kr 

,vjVsy fle ua-

7904558190 fda-

20]000@&:]ysMht dkG;k 

jaxkph gW.MokWp fda-

2000@&:]]jks[k 

200@&:]vk/kkj dkMZ]Vzsu 

frdhV vlk ,dq.k 

36]200@&: pk eky 

vKkr ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj 

gs ueqn VZsu us psUubZ rs ihaMokMk vlk izokl 

djhr vlrkauk izoklk njE:k.k fQ;kZnh ;kauk 

>ksi ykxyh vlrk R;kaps >kssispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZNh ;kaps 

MksD;k[kkyh Bsoysyh ueqn o.kZukph cWx vkrhy 

lkekuklg js-LVs panziqj ;sFkqu xkMh lqVY;kuarj 

pks:u usyh  

ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs cMusjk ;sFkhy 

tk-dza-815@2021 fn-08@08@2021 vUo;s 

o bZdMhy iks-LVs vk-dza-651@2021 fn-

09@08@2021 vUo;s iks-LVs yk VikykOnkjs 

izkIr  

iksuk@ 

06 

eaMyok

j  

08 o/kkZ  

xq-j-u-  

147@21 

dYkEk 

379  

Hkk-n-oh  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu ua-02590 

fldanjkckn 

xksj[kiqj ,Dl 

ps dksp ua-

,l@11 cFkZ ua-

69 o:.k js-LVs 

cYykj”kkg 

;s.ks vk/kh  

06@08@

21 ps 

04@00 

ok  

09@08@

21 ps 

14@01 ok  

gqlsu eksgEen 

o;&30 o’kZ 

jk-eqj[kk cktkj 

pkjehukj 

gSnzkckn eks-

939005022

2  

अज्ञात 
 

,dq.k 8]000 : 

,d eksVks da-pk eksckbZy 

fle ua-9397303710 

fda-8]000@&: pk eky  

vKkr ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs ueqn Vzsu us vkiys ijhokjklg js-LVs 

fldanjkckn rs y[kum vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklk njE;ku fQ;kZnh ;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus ueqn 

o.kZukpk eksckbZy js-LVs cYykj’kkg ;s.ks vk/kh 

pks:u usyk  

ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs ukxiqj ;sFkhy 

tk-dza-2126@2021 fn-06@08@2021 vUo;s 

o bZdMhy iks-LVs vk-dza-650@2021 fn-

09@08@2021 vUo;s iks-LVs yk Vikykus izkIr  

iksuk@

06 

eaMy

okj  



 

 

 

 

 

9 बडनेरा  
अप क्र.          

101/2021 
कलम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj 

eksVkj 

lk;dy 

pksjh 
   

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येथील 
बाहेरील पररसर 

रननग रुम/ 
ऑफीस समोर 

04/08/202
1 चे 04/10 

वा. ते 
18:30 वा. 
दरम्यान 

 

09/08/202
1  चे 20/29 

वा. 
 
 

रगरीश 
रकशोरराव तायडे 

वय 33 वषष, 
व्यवसाय- नौकरी 

(रेल्वे रवभाग) 
राह. रमाबाई 

आंबेडकर नगर, 
जनुी वस्ती 
बडनेरा 

,रज.अमरावती मो 
नं 8928873744 

अज्ञात ,dq.k 45]000 : 
 एक लाल रंगाची एक्टीव्हा 
गाडी क्र. MH-49, Y-4351 
इंरजन नं. JF50ET2203461 

चेचीस नं. 
ME4JF504CFE202506 

नकमत 45000/-रु व आर.सी 
बकु , इंन्शुरन्स पेपर . 

रनरंक 
 
 

वरील ता वेऴी व रिकाणी यातील रफयादी 
रगरीश रकशोरराव तायडे हे तयांची लाल 
रंगाची एक्टीव्हा गाडी क्र . MH-49, Y-4351 
इंरजन नं . JF50ET2203461 चेचीस नं . 
ME4JF504CFE202506  रेल्वे स्टेशन बडनेरा 
येथील बाहेरील पररसर रननग रुम / ऑफीस 
समोर लावनु भसुावऴ येथे गेले असता 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेल्याचे 
रदल्या तक्रार वरुन कलम 379 भादवी प्रमाणे  
नंबरी गुन्हा दाखल  
रवलंबाचे कारण रद . 04/08/2021 ते 
09/08/2021 पयंत रफयादीने स्वत :हा गाडीचा 
शोध घेतला पंरत ुनंतर रमळुन न आल्याने 
आज रोजी तक्रार  दाखल 
 
 

HC/ 
964 
गडवे 

10 अकोला  
अप क्र.          

107/2021 
कलम 

 379 भादवी 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 
   

ट्रेन नं. 
 02035 पणेु 

नागपरु सपुरफास्ट  
एक्स चे कोच नं. 

S/7, बथष नं. 
66,69  वरून रे 

स्टे अकोला 
येथेगाडी  उभी 

असतांना 

09/08/202
1 चे  

04.50  वा 
 

09/08/202
1चे 08.34 

वा. 

रकरण पांडुरंग 
अडागळे , वय – 

26वषष, धंदा- 
कपडा दकुानदार 

,  रा. कजषत 
ता.कजषतक्रांरतनग
र वाडष नं. 09रज. 
अहमदनगर, मो 

नं. 
9595983005 

 

अज्ञात ,dq.k 2]33]000 :  
एक ब्लकँ रंगाची बगँ 

(AYUJEN FARMA) कं.ची 
तयात रोख रक्कम 

2,03,000/- रू ( 500  X 
326 नोटा , 200 X 100 नोटा, 

100 X 200 नोटा ) दोन 
मोबाईल (1) ONE PLUS  7 

PRO कं. चा ब्ल ुरंगाचा  
IMEI NO. 

865166046556315,  
, तयात रसम नं. 

8888928889 नक. 25,000/- 
रू,  

2) REALMI कं.चा  मोबाईल 
तयाचा रसम नं. 

9665163005 नक.  5000/- 
रू , आधारकाडष  , पनँकाडष , 

UNION BANK ATM  असा  
एकुण 2,33,000/-  रू चा 

माल 
 

रनरंक नमदु ता. वेळी व रिकाणी यातील रफयादी   
हे  ट्रेन नं. 02035 पणेु नागपरु सपुरफास्ट 
एक्स चे कोच नं. S/7, बथष नं. 66 ,69  वरून 
रे.स्टे.अहमदनगर ते बडणेरा असा प्रवास 
करीत असतांना रे.स्टे.अकोला येथे गाडी 
थांबली असता रफयाद हे बाथरूम ला गेले 
असता तया दरम्यान तयांची  एक ब्लकँ रंगाची 
बगँ (AYUJEN FARMA) कं.ची तयात रोख 
रक्कम 2 ,03,000/- रू दोन मोबाईल (1) 
ONE PLUS  7 PRO कं.चा ब्ल ुरंगाचा  , 
REALMI कं.चा  मोबाईल, आधारकाडष  
,पनँकाडष , UNION BANK ATM  असा  
एकुण 2 ,33,000/-  रू चा माल  यांच्या 
गैरहजेरीचा फायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने तयांची नजर चकुवनू 
चोरून नेले वरून गुन्हा दाखल करण्यात 
आला  
 

API 
जाधव   



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

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

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

 

vkjksih 

 

gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 xksfn;k 

43@21 

dye 

65¼v½]¼b½ 

66 ¼c½ 

e-nk dk 

jsYos LVs’ku 

xksfn;k 

IykWVQkWeZ ua 

04 xkMh ua 

02844 iqjh 

,Dlps 

leskjhy 

tujy 

dkspe/;s 

LVs’kuoj 

xkMh mHkh 

vlrkuk 

09@08@21  

12-45 ok 

njE;ku 

09@08@21 

ps 17-56  

ok 

lj rQsZ&  

mi fujh{kd 

m"kk fclsu 

o; 38 o"kZ 

O;olk;& 

uskdjh 

vkjih,Q 

jkg- vkj ih 

,Q cWjsd 

xksfn;k 

 

vkjksih Ø 01 toG 

1½ ,d fuGs jaxkpk fiV~Vq R;kr  ekWdMky uacj 01  

fOgLdh fons’kh nk: 03 ux ckWVy iz fd 1550@#  

vlk 4650@#  

2½  Hkqjsyky jaxkpk gWUM cWx  R;kr 10 ux IykWLVhd 

ckWVy e/;s la=k fQjdh ns’kh nk: iz fd 30@# 

vlk 300@# pk eky vlk ,dq.k 4950@# pk eky 

vkjksih Ø 02 toG 

1½ ,d dkGs jasxkpk gWUMcWx  R;kr ns’kh nk: 34 ux 

dkpsph ckWVy iz otu 180 ,e,y fizehve xksYM da 

ns’kh nk: iz fd 60@#  vlk 2040@# pk 2½  

fuGs yky jaxkph dkiMh fi’koh R;kr ns’kh nk: 18 

ux dkpsph ckWVy iz otu 180 ,e,y fizehve 

xksYM da ns’kh nk: iz fd 60@#  vlk 1080@# pk 

eky o  02 ux IykWLVhd ckWVye/;s 8 PM 
Special Whisky da fons’kh nk: iz fd 110@# 

vlk 220@# pk eky vlk ,dq.k 3340@# pk eky 

vlk nskUgh vkjksih dMqu 8290@# pk eky 

1½ izdk’k oYn 

ukSrunkl iatok.kh 

o; 45 o"kZ  jkg 

egklrh okMZ 

fl/lj dkWyuh 

HkkVkikjk ft 

cyskncktkj ¼N-x½ 

2½ vkseizdk’k oYn 

xksikynkl oekZ o; 

40 o"kZ jkg- 

MksekVksyk 

jktukanxko ¼N-x½ 

Ukeqn vkjksihuh 

;ksX; tkehu 

nsY;kus d 41¼v½¼1½ 

tkQkS ziek.ks  

iksLVsyk gtj jgkos 

;k vVhoj leti= 

nsoqu jokuk  dsys 

;krhy fQ;kZnh gs vkiys 

LVkWilg rlsp ftvkjih 

LVkWi ef/ky iksuk 1109 

iskdkW@ 1067 a;kpslg 

LVs’ku ijhljkr  nk: 

rlsp Toyuf’ku inkFkZ 

jks[k/kke djhrk LVs’ku 

ijhljkr xLr djhr 

vlrkuk ;krhy ueqn 

vkjksihrakuh fcuk ikl 

ijokuk vkiys rkC;kr 

ueqn izek.ksph nk: 

ckGxqu tkLr uQk 

feGkok ;k djhrk 

NRrhlxM jkT;kr  jsYosus 

okgrqd djhr vlrkuk 

feGqu vkY;kus R;kps 

fo:/n ueqn izek.ks xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk 

 iskuk@ 

1109 

 lsyksVs 

vdz 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 

vaeynk 

1 अकोला 
14/2021  
कलम- 
 174  CRPC 

 रे.स्टे अकोला T- 
गुडशेडके रबच मे  
 

09/08/2021  
चे 16.15 वा  
पवुी  
 

09/08/2021चे 
19.00 वा 

 ON DUTY DYSS 
CR रेल्वे स्टेशन 
अकोला 

 

  एक अज्ञात इसम 
वय अंदाजे 55 
वषष  

 

ON DUTY DYSS CR रेल्वे स्टेशन अकोला यांचे मेमो नसुार श्री. अजय 
पहुरकर ESM Akola ने 16.10 बजे पनेॅल Opreter श्री. D.K शमा को 
मोबाईल फोनपर बताया की , अज्ञात व्यक्ती गुडशेड अकोला और T/S के 
रबच मतृ्त पडा हुआ है! अशा मेमो वरून मगष क्र 14/2021 US 174 CRPC 
प्रमाणे दाखल  

HC/93 
खतीब 

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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj xq-j-u- 307@2021 dye 379  Hkk-

n-oh 

fn 9@08@21 ps 21-53 ok Vqes’oj vklkuh o; 33 o"kZ jk  N-x vVd rk osG fn 9@08@21 ps 21-53 ok 


