Hkkx 1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 05@03@2019
vdz1

2

iks-LVsxq-j-ua

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk- xqUgk nk[ky
osG
rk- osG

fQ;kZnhps ukao

vkjksih

o/kkZ
-xkMh ua
05@03@19 05@03@19
“kkarhyky
162@19
12687
04-00 ok ps 18-10ok ekuhdpan tSu o;
dye 379
nsgjknqu
njEW;ku
57 o’kZ jkg
Hkk-n-oh
,Dlps dksp au
5@2 QLV DykWl
xqUgkizdkj ,l@05 cFkZ
ykbZu xkMZu ubZ
ysMht ilZ ua 04 jsLVs
;qtql lsye
pksjh
fgsx.k?kkV
rkehyukMq
;s.ksiqoh

vKkr

बडनेरा
?????
??.
03.03.19
147/19
12859
17.00 ??
कलम 379 ????????
भादवी.
????.
????. ??
xqUgkizdkj ???? ???
eksckbZy
???????
.????
.
pksjh

??????

???????????
???? ???????
??????????
??? ????

05.03.19
17.46 ??

????
???????
???? ?? 24
??. ????? ?????
????? ??.
??.
???????.
??. ?????
9860840282

xsyk eky
,dq.k 1]54000 :
fQ;kZnh a;kps iRuhph
ysMht ilZ R;kr lksU;kph
pSu 02 rksGh fd
50]000@#
02 lskU;kps vaxBîk 12
xzWe fd30]000@#
ou&03 da eksckbZy R;kr
fle au9843165292 fd
35]000@# MsfcV dkMZ
ØsMhV dkMZ jks[k 30000@#
jscy da p"ek fd
9000@# vlk
01]54]000@# pk eky

,dq.k 10]999 :
?? ????????????MI
NOTE 4 ??????? ?????
?????? ??? ???????.
9860840282 ???
??? ???????.
866876657 , IMEI
NO.865875035322626,
865875035322634
???. 10999/- ??. ?? ???

feGkyk
eky

gdhdr o m’khjkps dkj.k

riklh
vaeynkj

fujad ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ih,lvk;
ueqn xkMhus lsye rs xk>h;kckn vlk foB~By
ijhokjklg izokl djhr vlrkauk jsLVs rMlfgax.k?kkV ;s.ksiqohZ R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu
dks.khrjh vKkr pskjV;kus R;kps iRuhph ilZ
R;krhy ueqn lkekuklg pks:
s u usys ckcr
jsiksLVs ukxiqj ;sFks rdzkj fnys o:u xqUg;kps
dkxni= bZ esy n~okjs izkIr >kys o:u
ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk

ननरं क

????? ????????
????? ?? ???? ?????
????
.???? ASI/
?????? ?? ?????? ??? ???????????? 759
?????
???? ??? ????? ???????? ??????
???????? ??? ???? ???? ???????
??????????????????????????????????????
????? ???? ??????? ?? ?????? ??????
MI NOTE 4 ??????? eksckbZy ???????
??????? ????? ???????? ??
.????
. ??????
????????? ??????????? ????????? ????
??
???? ??.
??.?????? ????? ???? ????
??????????? ??? 379 ??.
??.? .?? ???????
??????
????
fVi-& फियादी य ांनी समक्ष पो.स्टे ल
येवन
ु मोब ईल चोरी झ ले ब बत लेखी फरपोटट
फदलेवरुण गुन्ह द खल

3

अकोऱा अप रे .स्टे अकोल
येथे PF
क्र 194/19
No.4वर
कलम
नफवन फिज
379IPC
समोर
xqUgkizdkj
ओठ्य वर

04/03/19
चे अांद जे
16.00व
दरम्य न

05/03/19
चे 00.03 व

eksckbZy
pksjh

गज नन लक्ष्मण
सोनोने वय-38
वषट धांद लहू जी
शक्ती सेन
फजल्ह अध्यक्ष र .
अण्ण
भ ऊ स ठे नगर
अकोट िैल
अकोल . मो.नां.
9422581432

vKkr

,dq.k 18]657 :

fujad

एक OPPO कांपनीच
मोब ईल म ाँडल नां A7
त्य मध्ये IMEI NO
866901048443537,86
6901048443529 फक
18,657/- रू च म ल.

हकीकत अश प्रक रे आहे फक
,
iksuk
य फतल िीयाफद मजकूर हे ट्रेन अहमद ब द
537
ह वड एक्स ने शेग व ते अकोल प्रव स
स ांगडे
करून त्य ांची प्रकृ ती खर ब असल्य ने
रे .स्टे अकोल येथे PF No.4 वर नफवन
फिज समोर ओठ्य वर झोपले असत
त्य ांच्य पाँन्टच्य फखश त ठे वले ल वरील
वणटन च मोब ईल त्य ांचे झोपेच ि यद
घे वन
ू कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने चोरुन
नेल -

फिर्यादी स्वत: पो.स्टे ला र्ये वन
ु फिर्याद

फदल्र्याने.
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अकोऱा
अप क्र
196/19
कलम
379IPC

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

ट्रेन अकोल
पुणा पाँसेंजर
मधुन रे .स्टे
अकोल PF
no.05 वरुन
समोरील
जनरल
डब्य मधुन

05/03/19
चे अांद जे
03.15व
दरम्य न

05/03/19 चे
07.25 व

अरुन शेषर व
मते वय- 19,
वषट,धांद
फशक्षण,र .धोडप
त .फरसोड.फज..व
फशम
मो.नां.90218791
45

vKkr

,dq.k 6]500 :
एक साँमसांग कांपनीच
मोब ईल म ाँडल नां j2
त्य मध्ये Ideaफसम
नां.9665400878,
Airtel फसम
नां.7262826207,IMEI
no.म हीत न ही.फक
6,500/-रू च म ल

fujad

हकीकत अश प्रक रे आहे फक
,
iksuk
य तील िीयाफद मजकूर हे वरील नमुद ट्रेन
537
चे समोरील जनरल डब्य मधुन अकोल ते
स ांगडे
व फशम अस प्रव स करणे करीत
रे .स्टे .अकोल PF no.05वरुन नमुद ट्रेन
मध्ये बसले असत फियादी य ांनी वरील
वणटन च मोब ईल च जींगल ल वुन
झोपले असत य ांच झोपेच ि यद घे वन
ू
कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने नमुद च
मोब ईल चोरुन नेल .
फिर्यादी स्वत
फिर्याद फदल्र्याने.

:

पो.स्टे ला र्ये वन
ु
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अकोऱा
अप क्र
197/19
कलम
379IPC

xqUgkizdkj
ikdhV
pksjh

ट्रेन फवदभट
एक्स चे
समोरील
जनरल कोच
मध्ये
रे .स्टे .अकोल
PF NO. 02
येथन
ु चढत
असत न

फद
फद. 05/03/19
02/03/19 चे 14.30 व
चे अांद जे
05.00व
दरम्य न

रफव र मभ ऊ
क ळप ांडे , वय48वषट, धांद शेती, र . व्य ळ
त . ब ळ पुर
फज.अकोल
मो.नां.
8888321787

vKkr

,dq.k 11]000 :
एक ि उन रां ग चे प कीट
त्य त रोख 11,000/- रू
SBI ATM , ड्र यव्हींग
ल यसन्स, िोर व्हीलर
ट्र न्सपोटट ल यसन्स , एकुण
म ल 11,000/- रू च
म ल.

fujad

- अश प्रक रे आहे फक , य फतल िीयाफद
iksuk
मजकूर हे ट्रेन फवदभट एक्स ने अकोल ते
537
न गपुर अस प्रव स करणेकरीत रे .स्टे
साांगडे
अकोल PF NO. 02 येथन
ु ट्रेन फवदभट
एक्स च्य समोरील जनरल कोच मध्ये
चढत असत न कोणीतरी अज्ञ त
चोरट्य ने गदीच ि यद घे ऊन त्य ांची
नजर चुकवून त्य ांच्य पाँन्टच्य म गील
फखश तील नमुद वणटन चे मफन प कीट
आतील रोख रकमेसह चोरुन नेले .
फिर्यादी स्वत
फदल्र्याने.
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अकोऱा

ट्रेन भुस वळ
वधा पाँसेंजर
अप
कोच मधुन
क्रं.199/18
रे
.
स्टे .अकोल
379IPC
येथन
ु ग डी
xqUgkizdkj
ysMht ilZ
सुटत च

pksjh

फद.
सपन सफमप
फद. 05/03/19
03/3/19 चे
व नखडे , वयचे 18.38 व
वेळ 17.30
38 वषे , र .च ांदरु
प वेतो
व दरम्य न
रे ल्वे
फज.अमर वती
मो.नां.
9511791084

vKkr

,dq.k 14]000 :
एक ले फडज पसट त्य त एक
गोल्डन रां ग च ओपोकां.च
ए-7 मोब ईल त्य त फजओ
फसम नां.9511791084,
एअरटे ल फसम नां.
9665517277
आएमइआय नां. म हीत
न ही. फक.11,000/- रू.
पाँनक डट , आध रक डट , रोख
3000/- अस एकुण
14,000/- रू च म ल

fujad

:

पो.स्टे ला र्ये वन
ु फिर्याद

अश प्रक रे आहे की, य तील फियादी
पो.ना
मजकुर हे ट्रेन भुस वळ वधा पाँसेंजर ने
शेग व ते च ांदरु अस प्रव स करीत
.537
असत न प्रव स दरम्य न रे .स्टे .अकोल
साांगडे.
येथन
ु ग डी सुटत च कोफणतरी अज्ञ त
चोरट्य ने प्रव सी लोक ांच्य गदीच ि यद
घे ऊन फियादी य ांची नमुद वणटन ची
ले डीज पसट आतील स म न सह चोरून
नेले
नमुद गुन्य चे क गदपत्र रे पो स्टे
बडनेर येथन
ु ई-मेल द्न

jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky xqUgs %&
v-Ø

xq-j-ua

xqUgk ?kM tkxk

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rk-osG

fQ;kZnhps
uko

vkjksih

feGkysyk ekykps o.kZu

gdhxr

riklh
vaeynkj

1

jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&
v-dz

iksLVs

exZ Ø o dye

exZ ?kM tkxk

exZ ?kM- rkosG

exZ -nk- rk-osG

&

&

&

&

&

&

fQ;kZnh@[kcj
ns.kkjk uko

e`rdkps uko o iRrk

&

&

gdhxr

riklh
vaeynkj

&

&

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh
v-dz-

js-iks-LVsps uko

01

o/kkZ

vVd fnukad o osG

851@18 d 379 Hkkanfo

vdksyk

02

Xkq-ja-ua- o dye

21@2019 dye 379 Hkk-na-fo-

vkjksihps uko

fn 05@03@19 ps 11-25 ok

vCnqy gehn vCnqy eftn f[kekuh o; 32 o’kZ jkg gluckx feMy fjaxjksM
mLekfu;k efLtn toG ukxiqj

fn- 05@03@2019 ps 14-59 ok-

सलऱमशाह मस्तानशाह, वय-52 वषे रा. फुबगाव ता.नाांदगाव खांडेंश्वर जि.अमरावती

ukxiqwj yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh
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

&
&

&

