
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  30@04@2021    

v

Ø 

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 

vaeynkj 

01 xksafn;k 

16@2021  

dye 379 

Hkk-n-oh- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

 

 

jsYOks xkMh 

ua 08243 

Hkxr dh 

dksBh ,Dl- 

ps dksp ua- 

Mh@03  

cFkZ ua 66 

jsLVs HkaMkjk  

njE;ku 

pkyq 

xkMhr 

- 23-3-2021 

jksth 23-45 

ok- njE;ku 

 30-4-2021 

ps 12-36 

ok 

varj ukjk;.k 

flg o; 30 o"kZ  

O;olk;& uskdjh 

jkg&rqeMh iks& 

ukjk;.kxM rk 

eYgkjxM ft 

eanlkSj e-iz 

 

 

vKkr ,dq.k 10]999 # 

,d ,evk; da 

eksckbZy ekW ua 

ok;&2 xksYMu 

jaxkpk R;kr fle 

ua 8964980608] 

7067602930 

IMEI NO-

86430304481

5168 fd 

10]999@# 

fuajd  ;krhy fQ;kZnh gs ueqn rkjh[k o osGh 

xkMh ua 08243 Hkxr dh dksBh ,Dl- ps 

dksp ua- Mh@03  cFkZ ua 66  o:u jsLVs 

xksafn;k rs mTTksu vlk izokl djhr vlrkuk 

R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kps cWxe/;s Bsoysyk ueqn 

eksckbzy  psk:u usys ckcr jsiskLVs mTtsu 

;sFks fnys rdzkjh o :u ueqn xqUg;kps 

dkxni=s  ek iks vf/k{kd dk;kZ tk dz 

vkj@23@oxZ@2021&1834fn 20@4@2021 

vUo;s iksLVsyk izkIr >kys o:u ueqn 

xqUgknk[ky dj.;kr vkyk  

lQkS 

453  

;kno 

02 बडनेरा 
49/2021  
dye 379 

Hkk-n-oh- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

 

ट्रेन नं.2170 
सेवाग्राम 

एक्स गाडीचे 
बोगी नं. D1 
बथथ नं. 15 

वरुन रे. स्टे. 
बडनेरा येथे 

थांबली 
असता 

20.04.2021 
चे 00/15 

वा.समुारास 

30.04.2021 
चे 13/44 

वा. 

अमोल दशरथ वाघ 
वय 21 वषथ, धंदा - 

शशक्षण रा. 
ढालसांवगी 

बलुडाणा मो नं 
9922817577 

 ,dq.k 19]000 # 

एक पांढ-या रंगाचा 
OPPO कंप. चा 

मोबाईल म. नं. F-15 
त्यात एअरटेल नं. 
7757867938, 

शिओ नं. 
8767868075 

IMEI क्र. 
86997304474103

9, 
86997304474102
1 शक.19,000 /- रु 

fujad  वरील ता .वेळी व शिकाणी यातील शियादी ,मिकुर 
हे नमदु ट्रेन ने रे .स्टे. नागपरु ते मलकापरु असा प्रवास 
करीत असता प्रवासादरम्यान त्यांचे झोपेचा िायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्ांने नमदु वणथनाचा 
मोबाईल चोरुन नेल्याचे रे .स्टे. बडनेरा येथनू झोपेतनू 
िाग आले नंतर लक्षात आले . बाबत त्यांनी शदले 
लेखी तक्रारी वरुन रेपोस्टे बडनेरा येथे नंबरी गनु्हा 
दाखल . 
 

ASI 
759 
सेवाने 



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

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh                     

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

03 अकोला 
46/2021  
dye 379 

Hkk-n-oh- 

xqUgkizdkj 

eksVj 

lk;dy  

pksjh 

रे स्टे  
मरु्ततिापरु 

नरँोगेि PF 
नं. 4 ETL 
कायालया 

िवळ दाद-
या समोरुन 

22.04.2021 
चे 19.15 वा   

दरम्यान. 

30.04.2021 
चे 12.41 

शवशाल महादेवराव 
मोङकर  वय- 34  
वषथ, धंदा- नौकरी 

रेल्वे  रा. ग्राम 
सेवक कालँनी 7 नं. 

नाका रुखमनी 
अपाटथमेन्ट 

मरु्ततिापरु शि.  
अकोला  मो.नं 
.7773954956 

अज्ञात 
 

,dq.k 43]234 # 

एक  शहरोहोंङा 
स्पेल्ङर प्लस  कं. 
ची मोटर सायकल 

काळ्या शनळ्या  
रंगाची गाङी नं.MH 
30-X 4349  चेचीस 

नं. 
MABHA10J9H2

9024 इंिन नं. 
HA10EA9HL 

80518 िनुी वापरती 
कक. 43,234/- रु 

 

fujad वरील ता. वेळी व िीकाणी शियादी    हे  रे स्टे  
मरु्ततिापरु नरँोगेि PF नं. 4 ETL कायालया िवळ 
दाद-या समोर वशरल नमदु वऱ्णनाची मोटर सायकल  
उभी करुन ट्रेन इटरसीटी एक्स ने अकोला येथे आले 
त्यांनी आपले ङ्यटुीचे काम आटोपनु परत इटरसीटी 
एक्स ने परत अकोला येथनु मरु्ततिापरु येथे येवनु 
गाङी िेवलेल्या िीकाणी पाहले असता  तेथे 
त्यांचीमोटार सायकल शदसनु आली नाही ती मोटर 
सायकल  त्याचा गैरहिरीचा िायदा घेवनु कोनीतशर 
अज्ञात चोरट्ाने  मदु्दाम लबाङीने चोरुन नेली 
आहेबाबत नमदु शियाशदचे शदले शियाद  वरुन मा. 
PSO यांच्या आदेशाने IPC 379 प्रमाने दाखल 
करण्यात आले  

ASI 
503 

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 ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd 

v-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 

 

 

 

dz 

ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd ffuujjaadd 

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 

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 


