
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  05@03@2021  

 

 

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

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

vØ 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 

02 अकोला 

27@21 

dye 

 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नं 02833 

चे कोच नं 

S/10 चे संडास 

बाथरुम मध्ये 

अकोला ते 

मरु्तिजापरू 

दरम्यान 

 

04/03/2021  

14.20 वा. 

दरम्यान 

05/03/2021 

12.53 वा. 

र्मनार अब्दलु वल्द 

शेख ,वय- 43 वषि, 

रा. संग्रामपरुा सरुत 

लोहार  शेडींग,प्लाट 

नं 0302 जमजम 

पाकि , सरुत मो.नं. 

7041305612 

  अज्ञात एकुण 39000/- रू.  

एक OPPO कंपनीचा चा 

RENO 32 ब्ल ुकाळ्या रंगाचा 

त्यामध्ये जीयो र्सम नं. 

9316139343 एअरटेल र्सम 

नं. 9228146126 IMEI No. 

माहीत नाही. र्कं. 39000/- रू. 

असा एकुण 39000/- रू. चा 

माल 

र्नरंक   वरील  ता.वेळी व र्िकाणी यातील र्फयािदी  

मजकूर ह े टे्रन नं 02833 चे कोच नं S/10 वरुन सरुत ते 

हावडा असा प्रवास करीत असताना प्रवासादरम्यान 14.20 

वा. बाथरूम गेले व त्यार्िकाणी ते ऩमदु मोबाईल बाथरूम 

मध्येच र्वसरून गेले नंतर 5 र्मर्नटांनी ते बाथरूम मध्ये 

मोबाईल पहायला गेले असता त्या दरम्यान कोणीतरी अज्ञात 

इसमाने बाथरूम मधनु मोबाईल चोरून घेवनू गेला र्फयािदी 

यांना त्यांचा मोबाईल बाथरूम मध्ये र्दसला नाही त्यांचा नमदु 

एक  OPPOकंपनीचा चा RENO 32 ब्ल ुकाळ्या रंगाचा चा 

मोबाईल अकोला ते मरु्तिजापरू दरम्यान बाथरूम मधनु  

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले अशा लेखी र्दले 

र्फयािद वरून कलम 379 भादवी गुन्हा दाखल करण्यात आला  

HC/ 

647 

असलम 

पिाण 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

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

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad 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 xksafn;k 19@2012  

d 379] 34 Hkknafo 
fn 23@2@2021 

20-18 ok 

1½ f/kjsanzdqekj oYn fotsanzdqekj lSuh o; 49 o"kZ  jkg xksyk jskM jket;iky uxj Fkkuk :iliqj ft iVuk fcgkj 

¼Qjkj vkjksih vVd½ 

2½ Lqkftrdqekj oYn ukFkqu lko o; 35 o"kZ jk  f’koe Hkou litiqjk Qquokjh ’kjhQ [kxksy iVuk 

¼Lknj nskUgh vkjksihrkl  fn 03@03@21 jskth  U;k;naMkf/kdkjh] lks dksVZ ukxiqj ;sFsk gtj d:u 06 fnolkps  ih lh vkj feGkY;kus 

vkjksihlg rikldkeh fcgkj ;sFks ikVhZ jokuk-½ 

02 ukxiqj 88@2012  

d 379] 34 Hkknafo 

fn 04@03@21 

22%00 oktrk 

बदबदया उर्फ  प िंट्या बिंब्ब ुसोलिंकी, वय 20 वषे, रा. ह.म.ु RBI चौक नाग रु, राह. ठरमदुरा पवदीशा (म.प्र.),2) अरुन रामदास मोंपगया, वय 20 वषे, रा. 

ह.म.ु RBI चौक नाग रु, राह. नालातील जवळ गािंधीनगर भो ाल (म.प्र.)  3) शिंकर रामपकशन चौहान, वय 24 वषे, रा. ह.म.ु सिंपवधान चौक नाग रु, राह. 

वैतागवाडी इटखेडा, औरिंगाबाद , 4) चिंद ुपमश्रीलाल मोंपगया, वय 28 वषे, रा. ह.म.ु RBI चौक नाग रु, राह. गुलगाव ता. साची, पज. रायसेन (म.प्र.) 



 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz 

 

 

 

 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@[kcj 

ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 ukxiwj 05/21 

कलम 

174 

CrPC 

प्रमाणे 

टे्रन निं.02843  रुी 

अहमदाबाद 

एक्स.चे कोच 

निं.B/1 बथफ निं.27 

वर रे.स्टे नाग रु 

येथे PF.NO 2वर 

05/03/21 

15.20  वा 

 वुी 

 

05/03/21 

16.01  वा 

 

'kqHkkaxh iz/kku o; 

12] jk- mfMlk 

on duty स्टेशन 

प्रबिंधक वापणज्य 

मध्ये रेल्वे  

नाग रु 

 

आज रोजी आम्ही WNK/1003 रिंगारी असे स्टे. डा चाजफ मध्ये हजर असतािंना  on duty 

स्टेशन प्रबिंधक वापणज्य मध्ये रेल्व े नाग रु यािंनी एक लेखी मेमो  ो.स्टेला आणनु हजर  केले 

वरुन सदर चा मगफ दाखल करण्यात आला आहे.  वापणज्य पनयिंत्रण द्वारा 13.50 बज ेसचुना 

पद गई की गाडी क्र.02843 B/1 27 ms.sumani pradhan F-12  PNR-6647865889 

BAM-ADI के अचेत होणे की सचुना प्राप्त हुई ह.ैउपचत कायफवाही हतेु मेमो पे्रपषत तसेच 

रेव्ले डााँक्टर यािंनी सदरची मलुीला चेक करून मतृ घोपषत केले व  डेथ सपटफर्ीकेट पदले 

वरून  AD No 05/2021 कलम 174 CrPC प्रमाणे निंबरी मगफ दाखल करुन घटनास्थळी व  

घटनास्थळ व इन्कक्वेस्ट  िंचनामा कारवाई कामी  Asi 815 गाडगे व  पे्रत  हार कामी  

PC/451 यािंना रवाना करण्यात आले 

 

Asi 815 

गाडगे 

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 


