Hkkx 1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 17-04-2022
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o/kkZ
Vªsu ua126@22
12625
dye 379 dsjyk ,Dl-ps
Hkknoh
dksp ua,l@6 ps
xqUgk Ádkj ik;nkuo:u
eksckbZy
js-LVs-panziwj
pksjh
;sFkqu xkMh
lqVRkkp

16-04-22
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19-00 oknjE;ku

17-04-22
ps
01-30 ok-
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uSukflax QkSjuflax
o;&33]
/kank&etqjh]
jk- xzke
uxykegkir ikseqnkbZ@lksukbZ iksLVs- jk;k fteFkqjk
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vKkr

pksjhl xsyy
s k
eky,dq.k 14]000@:,d lksU;kph ,d nkuh
R;ke/;s ¼ 40 euhxksylj o
dkGs euh½ otu va- ,d
rksG;kps vlqu fdaer&
14]000@:- pk eky

feGkyk
ekyfujad

,dq.k 12]500@:,d jsMeh da-pk dkGs jaxkpk
dOgj vlysyk eksckbZy
R;kr fle ft;ks ua6397984614
vk;,ebvk; uacj ekghrh
ukgh] fdaer&7500@:- pk
o dOgje/;s 5000@:jks[k] jsYos izoklkps frdhV
vlk ,dq.k&12]500@:pk eky

fujad

gdhdr rks [kyhy izek.kss

riklh
vaeynkj

v’kk Ádkjs fd] ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh
gs fn- 16-04-22 jksth js-LVs- paniqj rs o/kkZ vlk izokl
dj.ksdjhrk ueqn Vªsuus ueqn MC;ke/ks p<Y;koj Vªsu lq:
gksrkp fQ;kZnh ;kaUkh vkiys xG;kyk gkr ykoys vlrk
ueqn o.kZukph lksU;kph ,d nkuh dks.khrjh vKkr
pksjV;kus R;kaps utjpqdhpk Qk;nk ?ksmu pks:u usyk
le{k fQ;kZnh gs iks-LVs- gtj ;smu fQ;kZn fnY;kus xqUgk
nk[ky

lQkS
284
jkeVsds

v’kk Ádkjs fd] ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh
gs fn- 16-04-22 jksth js-LVs- fot;okMk rs eFkqjk vlk
izokl djhr vlrkauk izoklk njE;ku fQ;kZnh js-LVspanziwj ;sFks xkMh vkY;koj fQ;kZnh gs xkMhP;k
njokT;kleksj xsys vlrk o xkMh lqVrkp dks.khrjh
vKkr O;Drhpk /kDdk ykxY;kus ueqn o.kZukpk eksckbZy
[kkyh iMyk lnjpk eksckbZy ?ks.;kl fQ;kZnh [kkyh
mrjyk vlrk dks.khrjh vKkr blekus R;kapk ueqn
o.kZukpk eksckbZy o dOgje/khy jks[k 5000@:- vlk
,dq.k&12500@:- pk eky pks:u usyk o:u dye
379 Hkknafo Áek.ks xqUgk nk[kyfVi & ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks-pkSdh cYYkkj’kk
;sFkqu ljdkjh VWCkoj OgkVlvi}kjs izkIr >kY;kus ueqn
xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk-

iksgok
136
iz’kkar
FkksVs

03

vdksyk
109@22
dye 379
Hkknoh
xqUgk Ádkj
eksckbZy
pksjh

04

vdksyk
110@22
dye 379
Hkknoh
xqUgk Ádkj
eksckbZy
pksjh

ट्रेन नं.12720
है द्राबाद
जयपुर EXP
चे कोच नं.
S/2 बर्थ नं.
19 रे ल्वे
स्टे शन वाशशम
येर्न
ु गाडी
शनघताच

ट्रेन नं.
12112 अप
अमरावती
एक्िप्रेि
गाडीचे
जनरल बोगी
नं DL/1 मध्ये
चढतांना रे ल्वे
स्टे शन
अकोला
येर्े

17/03/2022
चे
04.30 वा.
दरम्यान

21/03/2022
चे
20.30 वा.
दरम्यान

17/04/2022
चे
00.52 वा.

17/04/2022
चे
17.07 वा.

मोहम्मद इब्राशहम
अली मोहम्मद
लायक अली,
वय -34 वर्थ,
रा. शन.19-516/बी/42बहादुर
पुरा शनयर
नहोम्मशदया
मस्जीद
एम.ओ.कााँलनी
बहादुर पुरा है द्राबाद
(AP)
मोबाईल नं.
9177394325

अज्ञात

श्री शिरज
गोपाळकृ ष्णा
जंजाळ
वय 40 वर्थ
रा. तर्ागत
अपाटथ मट
ें क्ााँग्रेि
नगर शज. अकोला
मो. नं.
9769907395 .

अज्ञात

,dq.k 22]000@:एक ग्रे रं गाचा ओपो कंपनीचा
मोबाईल मााँडल नं. F-19-S
त्याचा IMEI No. नाही, त्यात
शजओ शिम नं.
9505413914
कक. 22000/ रू.
अिा एकुन 22,000/ रू.
मोबाईल

,dq.k 17]200@:एक Redmi कंपनीचा माडे ल
नं. Note 7 Pro, शनळ्या
रं गाचा मोबाईल िोन त्याचा
IMEI No.
864130041647314 त्यात
JIO शिमकाडथ नं.
8788964044 अिा एकुन
17,200/- रूपये.

शनरं क

शनरं क

ueqn

तारखेि वेळी व शिकाणी यातील शियादी हे है द्राबाद ते
अजमेर अिा प्रवाि करीत अितांना प्रवािा दरम्यान शियादी
यांनी आपला मोबाईल चाजींगला लावुन झोपले व रे .स्टे .
वाशशम येर्े जाग येताच मोबाईल पाहला अिता शदिुन आला
नाही. शियादी यांची नजर चुकवुन एक ग्रे रं गाचा ओपो
कंपनीचा मोबाईल मााँडल नं. F-19-S त्याचा IMEI
No.नाही, त्यात शजओ शजओ शिम नं. 9505413914 कक.
22000/ रू. अिा एकुन 22,000/ रू. मोबाईल कोणीतरी
अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने रे ल्वे स्टे शन वाशशम येर्न
ु
गाडी शनघताच चोरुन नेला कलम 379 भा.दं.वी प्रमाणे गुन्हा
दाखल.

ek- iksyhl vf/k{kd yksgekxZ ukxiqj ;sfFky tk- Ø
2428@2022 fn- 12@04@2022 js-iks-LVs vdksyk
;sfFky vk-Ø- 471@2022 fn- 15@04@2022 vUo;s
xqUîkkps dkxni= Vikykus ÁkIr >kY;kus xqUgk nk[kyueqn तारखेि वेळी व शिकाणी यातील शियादी हे शद.
21/03/2022 रोजी अकोला येर्न
ू कल्याण येर्े येण्यािािी
अकोला रे ल्वे स्टे शन येर्े िुमारे 20.30 वा. गाडी नं. 12112
अप अमरावती एक्िप्रेि गाडी आली अिता िदर गाडीचे
जनरल बोगी नं. DL/1 मध्ये गदीतून चढू न आतमध्ये
गेल्यावर शियादी चे नेिते प ाँन्टचे उजवे शखशात िे वलेला
एक Redmi कंपनीचा माडे ल नं. Note 7 Pro, शनळ्या रं गाचा
मोबाईल िोन त्याचा IMEI No.864130041647314
त्यात JIO शिमकाडथ नं. 8788964044 अिा एकुन
17,200/- रूपये चा मोबाईल िोन पाशहला अिता तो
निल्याचे व चोरीि गेल्याचे िमजले . कोणीतरी अज्ञात
चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने रे ल्वे स्टे शन अकोला येर्न
ु चोरुन
नेला वरून कलम 379 भा.दं .वी प्रमाणे गुन्हा दाखल
करण्यात आला

fVi & ek- iksyhl vf/k{kd yksgekxZ ukxiqj ;sfFky tk- Ø
2428@2022 fn- 13@04@2022 js-iks-LVs vdksyk
;sfFky vk-Ø- 472@2022 fn- 15@04@2022 vUo;s
xqUîkkps dkxni= Vikykus ÁkIr >kY;kus xqUgk nk[ky-

iksuk
1080
रे वेकर

lQkS
503
जळमकर

05

vdksyk
111@22
dye 379
Hkknoh
xqUgk Ádkj
eksckbZy
pksjh

ट्रेन नं.
19302
यशवंतपूर
EXPचे
कोचनं.
S/4,बर्थ नं.
78 वरून
रे ल्वे स्टे शन
अकोला
येर्न
ु गाडी
िुटताच 05
शम. नंतर
लक्षात आले
वरून

23/03/2022
चे
22.45 वा.
दरम्यान

17/04/2022
चे
21.40 वा.

मशनर् राजाराम
शमश्रा,
वय -29 वर्थ,
रा. शन.171 बापू
गांिी नगर दे वाि
नारा शवजय नगर
इंदौर (MP)
मोबाईल नं.
8889655153,
7869761392

अज्ञात

शनरं क

,dq.k 18]000@:एक VIVO कंपनीचा शिल्हर
रं गाचा मोबाईल मााँडल नं.
1609 त्याचा IMEI No.
नाही, त्यात IDEAशिम नं.
8889655153
कक.18000/ रू. अिा एकुन
18,000/ रू. मोबाईल

ueqn

तारखेि वेळी व शिकाणी यातील हे यशवंतपूर ते इंदौर
अिा ueqn ट्रेन चे कोच नं. S/4 बर्थ नं. 78 वरून प्रवाि
करीत अितांना प्रवािा दरम्यान त्यांनी रे ल्वे स्टे शन अकोला
येण्या पूवी बर्थ वशरल ब ाँगच्या खाली नमुद वणथनाचा मोबाईल
िे ऊन झोपले अिता रे ल्वे स्टे शन अकोला येर्न
ू गाडी
िुटल्या नंतर त्यांची झोप उघडली अिता त्यानी नमुद बग
ाँ
खाली िे वलेला मोबाईल पाहला अिता ते शदिुन आला नाही
कोणीतरीअज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घे ऊन नमुद
वणथनाचा मोबाईल चोरून नेल्या बाबत रे ल्वे स्टे शन ईटारिी
(MP) येर्े शदले तक्ार वरून गुन्हा दाखल होऊन मा. पोशलि
अशिक्षक लोहमागथ नागपूर यांच्या मािथतीने पो.स्टे .ला गुन्हा
टपालाने आल्याने कलम 379 भा.दं .वी प्रमाणे गुन्हा दाखल
करण्यात आला-.

ASI/4
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fVi & ek- iksyhl vf/k{kd yksgekxZ ukxiqj ;sfFky tk- Ø
2428@2022 fn- 13@04@2022 js-iks-LVs vdksyk
;sfFky vk-Ø- 473@2022 fn- 15@04@2022 vUo;s
xqUîkkps dkxni= Vikykus ÁkIr >kY;kus xqUgk nk[ky-

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 17-04-2022
v-Ø
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01

fujad

xqUgk ?kM
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fujad
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yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 17-04-2022
vdz

jsiksLVs
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fujad
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fujad
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yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 17-04-2022
v-dz01

js-iks-LVsps uko

ukxiwj

Xkq-ja-ua- o dye
88/2022 कलम 379 IPC

vVd fnukad o osG
12/04/2022 चे 05.05 वा.

ihlhvkj- fn- 18-4-22 ikosrks

vkjksihps uko
1½-टोनु उिथ मोनु ओमप्रकाश उिथ उमाशंकर उिथ नटवरलाल उिथ कुलदीप उिथ टोनुराज किग वलद लटु लाल
उिथ बलराम प्रजापती वय 24वर्थ रा बन्या झालावाड पो स्टे िाटोलाकला शज झालावाड (राजस्र्ान)

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 17-04-2022
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