
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 11-05-2022   

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 11-05-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 11-05-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 11-05-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 11-05-2022 

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 
144/22 

कलम 379 
IPC प्रमाणे 

 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12112 चे 

मागील 
जनरल कोच 
D/3 मधनु रे 
स्टे अकोला 
प्लटॅफॉम नं.   
01  वरुन 

चढत 
असतांना 

11/05/2022 
चे  

20.40 वा. 
दरम्यान 

11/05/2022 
चे  

23.12 वा. 

परुुषोत्तम ककसनराव 
सौदागर  

वय 44 वषे  
धंदा-मजरुी, 

रा.अवधतु का ाँलनी ता. 
अकोट कज अकोला  

मो. नं. 
9767991986 

 

अज्ञात ,dq.k 10]000@&: 
एक काळ्या रंगाचा OPPO 
कंपनीचा मोबाईल त्याचा 
IMEI NO माहीत नाही 
त्यामध्ये  JIO कसम नं. 

8080095967,  
ककमत 10,000/-रू चा 

मोबाईल 
 

fujad वकरल ता वेऴी व किकाणी यातील कफयादी हे त्यांचे 
पत्नी व मलुगा हे मुंबई जाणे करीता रे.स्टे. अकोला 
येथनु नमदु गाडीचे नमदु कोच मध्ये प्रवाशी लोकांचे 
गदीत चढत असतांना कफयादी यांचे मलुाचे प ाँन्ट च्या 
किशातनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची नजर 
चकुवनु मदु्दाम लबाडीने एक काळ्या रंगाचा  OPPO 
कंपनीचा मोबाईल त्याचा IMEI NO माहीत नाही 
त्यामध्ये JIO कसम नं. 8080095967, ककमत 
10,000/-रू चा मोबाईल ट्रेन नं. 12112 चे मागील 
जनरल कोच D/3 मधनु रे स्टे अकोला प्लटॅफॉम नं.  
01 वरुन चढत असतांना चोरून नेला. बाबत  
कफयादी ;kauh रे पो स्टे अकोला येथे येवनु कदले तोंडी 
कफयाद वरून कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दािल 
करण्यात आला  

NK  
99 

दायमा 

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 nk- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  ns.kkjk 

uko 

e`rdkps uko o iRrk gdhdr 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 fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

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 



 


