
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  06-01-2022   

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

yksgekxZ iksyhl 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 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky- 

feGkyk  

eky- 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 अकोला    
CCRR  NNoo  

0044//22002222  
कलमकलम  337799  

भादवीभादवी 
xqUgkizdkj  

jks[k o 

eksckbZy pksjh  
 

रेल्वे स्टेशन 
अकोला 
बकुींग  

मसुाफिर 
खाना मध्ये   

06/01/2022 चे 
02.00वा. 
दरम्यान 

06/01/2022चे 
13.10 

गणेश समाधान 
फिवराळे वय 30 
वर्ष, धंदा खाजगी 
ड्रायव्िर, रा. रािुल 

नगर, फशवणी 
ता.फज. अकोला 

मो.नं. 
7768085553    

vKkr      3,000/ रु 
पनँ्टच्या फखशात 

ठेवलेले रोख 2,000/-
रू.(100x20), एक 

नोकीया कं. चा साधा 
पांढ-या रंगाचा 

मोबाईल त्यामध्ये 
वोडािोन फसम नं. 

7768085553त्याची 
ककमत 1,000/-  रु.चा 
मोबाईल  असा एकुन 
3000/- रु. चा माल 

फनरंक
  

नमदु ता.वेळी व फठकाणी यातील फियादी  असे नागपरू येथे 
जाने कफरता रेल्वे स्टेशन अकोला येथे येऊन त्यांचे गाडीला 
वेळ असल्याने बकुींग  मसुाफिर खाना मध्ये  झोपले त्यांची 
झोप फद. 06/01/22 रोजी रात्री 02.00 वा. समुारास उघडली 
असता  फियादी यांनी पनँ्टच्या फखशात ठेवलेले रोख 2,000/-
रू. (100x20), व एक नोकीया कं. चा साधा पांढ-या रंगाचा 
मोबाईल माल पािला असता तो फदसनु आला नािी तो 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम 
लबाडीने  चोरुन नेला. अशी  फियादी यांनी फदले  लेखी 
फियाद वरुन  कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्िा दाखल  

      HC/752  
       पाटील 

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 –k- rk- 

osG 

fQ;kZnh@[kcj  ns.kkjk 

uko 

e`rdkps uko o iRrk gdhdr o#u riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 js-iks-LVs ukxiwj xq-j- u- 595@21 dye 498v 

306]304 c 34 Hkk-n-oh  
fn 6@1@2022 ps 13@40 ok vVd 

rlsp ek l= U;k;ky; ukxiqj ;kauh l”krZ 

tkehu fnY;kaus eqDRk dj.;kr vkys 

 

  

 

समुनसमुन  नारायणनारायण  अंबलुकरअंबलुकर  वयवय  5500  वरे्षवरे्ष  रारा  ररधोराररधोरा  हनमुानहनमुान  मंरिरमंरिर  जवळजवळ  ताता  काटोलकाटोल  
रजरज  नागपरूनागपरू 

02 js-iks-LVs vdksyk vijk/k ua 03@2022 dye 324]34 

Hkknafo 

fn- 06-01-2022 ps 13-37- ok-  सय्यद इब्राफिम उिष  इब ुसय्यद रेिमान,वय-31वरे्,रा.संजय नगर झोपडपट्टी नायगाव 
अकोला 



 


