
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  02-12-2021    

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        
189/21 
कलम 379, 
       
xqUgkizdkj 

मोबाईलमोबाईल   
pksjh 

ट्रेन ट्रेन 
0288002880अप अप 
भुवनेश्वरभुवनेश्वर--
LLTTTTएक्स एक्स 
कोच नंकोच नं. . 
BB//33बर्थ बर्थ 

नंनं..5151वरुन  वरुन  
रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येर्नु बडनेरा येर्नु 

गाडी गाडी 
सटुल्यानंतर सटुल्यानंतर 

समजलेसमजले  

0022//1010//2121    
चे  वेळ चे  वेळ 

नमदु नाहीनमदु नाही  
  

0202//1212//2121    
0077//3300  

जनमेजय बेहुरा जनमेजय बेहुरा 
वयवय28 28 वरे्ष धंदा वरे्ष धंदा 
आचारीआचारी, , रारा. . श्री श्री 
जगन्नार् पलेॅस जगन्नार् पलेॅस 
आचायथ ववहार आचायथ ववहार 

भुवनेश्वर भुवनेश्वर 
((ओरीसाओरीसा))मोमो..नंनं. . 
88801000298880100029  

  

vvKKkkrr  एकुण 15,000/-    
    एक एक काळ्या रंगाचा काळ्या रंगाचा 

वरअलमी कंपनीचा मोबाईल वरअलमी कंपनीचा मोबाईल 
मॉमॉ..नंनं. . 88--SSत्यात जीयो सीम त्यात जीयो सीम 

नंनं. . 73771661067377166106, , IIMMEEIIनंनं. . 
माहीत नाहीमाहीत नाही,,कककक..1500015000//--रुरु. . 

चा मोबाईलचा मोबाईल  
  

ffuujjaadd    नमदु तारखेस नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी     
नमदु नमदु ट्रेन ट्रेन ,,कोच कोच o  बर्थ बर्थ वरुन भुवनेश्वर ते वरुन भुवनेश्वर ते LLTTTT  असा असा 
प्रवास करीत असतांना रेल्वे स्टेशन बडनेप्रवास करीत असतांना रेल्वे स्टेशन बडनेरा येर्नु रा येर्नु 
गाडी सटुल्यानंतर समजले की त्यांचागाडी सटुल्यानंतर समजले की त्यांचा  एक काळ्याएक काळ्या  
रंगाचा वरअलमी कंपनीचा मोबाईलरंगाचा वरअलमी कंपनीचा मोबाईल  कोणीतकोणीतरी अज्ञात री अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे चोरट्याने त्यांचे >ksispk  फायदा घेऊन चोरुन नेला  फायदा घेऊन चोरुन नेला  
अशा प्राप्त फीयाद वरुअशा प्राप्त फीयाद वरुन न कलम कलम 379 379 IIPPCCप्रमाणे प्रमाणे 
नंबरी  गनु्हा  दाखल नंबरी  गनु्हा  दाखल     केला केला     
  मामा..पोलीस अधीक्षक सो कायालय जापोलीस अधीक्षक सो कायालय जा. . कं्रकं्र. . 66546654  वदवद. . 
2525//1111//20212021  तसेच इकडील आतसेच इकडील आ. . कं्रकं्र. . 958958//20212021  
वदवद..11//1212//20212021अन्वये टपालाने प्राप्त झाल्याने अन्वये टपालाने प्राप्त झाल्याने   नंबरी नंबरी 
गनु्हा दाखल केला गनु्हा दाखल केला     
  

HHCC//  
221177  

खारोडेखारोडे  

02        
190/21 
कलम 

कलम 379, 
       
xqUgkizdkj 

मोबाईलमोबाईल   
pksjh  

ट्रेन नंट्रेन नं. . 
12105 12105 

ववदथभथ एक्सववदथभथ एक्स. . 
कोच नंकोच नं. . 

HH//11  बर्थ बर्थ नंनं. . 
4 4 वरुन वरुन 

रेरे..स्टेस्टे. . चांदरु चांदरु 
रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशन 

येरे्येरे्  

0101//1212//2121          
0606..2020  
वाजे वाजे 

दरम्यानदरम्यान  
  

0202//1212//2121      
1199//4488    

वावा..  

अमरसेन अमरसेन 
तानसेनजी वनकम तानसेनजी वनकम 
वय वय 33 33 वरे्ष धंदावरे्ष धंदा--  
वबजनेस रावबजनेस रा. . प्लॉट प्लॉट 

नंनं. . 70277027,,44tthh  
फ्लोअर फ्लोअर FF  --WWiinngg    
कृष्णा अपाटथमेंट कृष्णा अपाटथमेंट 

जेड पीवहक जेड पीवहक 
कृष्णानगर कृष्णानगर 

अंबरनार् ठाणे अंबरनार् ठाणे 
मोमो..नंनं. . 

90114582369011458236,,9898
3377322833773228  

  

vvKKkkrr  एकुण 9,000/-    
एक  रेडमी एक  रेडमी 8 8 कंपनीचा लाल कंपनीचा लाल 

रंगाचा मोबाईल काळ्या रंगाचा मोबाईल काळ्या 
रंगाचे कवर असलेला त्यात रंगाचे कवर असलेला त्यात 

वसम वजओ नंवसम वजओ नं. . 
9892628454 9892628454 IIMMEEII  NNOO..--  
886688114455004433228888997700//998888  

ककमत ककमत 90009000//--  रुपयेरुपये  
  

ffuujjaadd    नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी हे नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी हे       
नमदु नमदु   ट्रेन ट्रेन ,,कोच कोच बर्थ बर्थ o  वरुन रेवरुन रे..स्टेस्टे. . नागपरु येण्या नागपरु येण्या 
करीता प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान वफयादी करीता प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान वफयादी 
यांयांनीनी  मोबाईल चावजिंग ला लावनु झोपलेमोबाईल चावजिंग ला लावनु झोपले..  रेरे..स्टेस्टे. . चांदरु चांदरु 
येरे् गाडी र्ांबलीयेरे् गाडी र्ांबली R;knjE;ku  मोबाईलमोबाईल  बवघतले बवघतले   
असता असता त्यांचा त्यांचा   नमदु नमदु रेरेडमी डमी 8 8 कंपनीचा लाल रंगाचा कंपनीचा लाल रंगाचा 
मोबाईल मोबाईल वदसनु आला नाही कोणीतरी अज्ञात वदसनु आला नाही कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने वफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेउन मदु्दाम चोरट्याने वफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेउन मदु्दाम 
लबाडीने त्यांचा नमदु वणानाचा मोबाईल चोरुन नेला लबाडीने त्यांचा नमदु वणानाचा मोबाईल चोरुन नेला 
असे प्राप्त वफयाद वरुन असे प्राप्त वफयाद वरुन   कलम कलम 379 379 भादवीभादवी  प्रमाणे प्रमाणे 
गनु्हा दाखलगनु्हा दाखल    केला केला         
रेरे..पोपो..स्टेस्टे. . नागपरु येर्नु ईमेल द्वारे फीयादी नामे नागपरु येर्नु ईमेल द्वारे फीयादी नामे 
अमरसेन तानसेनजी वनकम अमरसेन तानसेनजी वनकम यांची वफयाद प्राप्त यांची वफयाद प्राप्त 
झाल्याने   झाल्याने   नंबरी गनु्हा दाखल केला नंबरी गनु्हा दाखल केला   

HHCC//996644  
  गडवेगडवे  



 

 

 

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  

 

 

 

 

03 vvddkk ssyykk  

220022  //2211  
कलमकलम  337799  

भादवीभादवी  
xqUgkizdkj 

मोमोबाईलबाईल   
pksjh 

रेरे..स्टेस्टे..  
अकोला अकोला 
प्लटॅफॉम प्लटॅफॉम 

नंनं..03 03 वरून  वरून  
ट्रेन अजमेर ट्रेन अजमेर 

हैद्राबाद हैद्राबाद 
एक्स चे एक्स चे 

कोच नंकोच नं..DD//11  
मध्येमध्ये  चढत चढत 
असतानाअसताना  

0202//1212//21 21       
1515..10 10 ते ते 
1515..2020  वा वा 
दरम्यानदरम्यान  

  

0202//1212//21 21 
1818..47 47 वावा..  

  

वरतेश संतोर्ष शमावरतेश संतोर्ष शमा    
,,  वय वय ––  2266  वर्षथवर्षथ,,  
धंदा धंदा --  वबजनेस रावबजनेस रा. . 

डाबकी रोड डाबकी रोड 
गोडबोलेप्लॉट गोडबोलेप्लॉट 
महाराणाप्रतापमहाराणाप्रताप  
चौक अकोला चौक अकोला 

मोमो..नंनं..  
95277332389527733238  

  

अज्ञातअज्ञात  एकुण 37,999/-    
एक वन प्लस कंपनीचा  गे्र एक वन प्लस कंपनीचा  गे्र 
रंगाचा मोबाईल मॉ नंरंगाचा मोबाईल मॉ नं. . 7 7 TT  

त्याचा त्याचा IIMMEEII  NNOO..  
886688553399004411117744227755,,  

त्यामध्ये त्यामध्ये JJIIOO  NNOO..  
88883300335588448822,,    AAIIRRTTEELL  

NNOO..  88448822995522559955  
कककक..3799937999//--  रू चा मोबाईलरू चा मोबाईल  

वनरंकवनरंक  नमदु तानमदु ता..वेळी व वठकाणी यातील वफयावेळी व वठकाणी यातील वफयादी  हे आपल्या दी  हे आपल्या 
बवहणी सोबत अकोला ते कहगोली असा प्रवास बवहणी सोबत अकोला ते कहगोली असा प्रवास 
करण्याकरीता  रेकरण्याकरीता  रे..स्टेस्टे..अकोला प्लटॅफॉम नंअकोला प्लटॅफॉम नं. . 03 03 वरून  वरून  
ट्रेन अजमेर हैद्राबाद एक्स चे  नमुद कोच मध्ये चढत ट्रेन अजमेर हैद्राबाद एक्स चे  नमुद कोच मध्ये चढत 
असताना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वफयादी यांच्या असताना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वफयादी यांच्या 
पनॅ्टच्या वखशातील त्यांचा  पनॅ्टच्या वखशातील त्यांचा  एक वन प्लस कंपनीचा  एक वन प्लस कंपनीचा  
गे्र रंगे्र रंगाचा मोबाईलगाचा मोबाईल  चोरून नेला आहे असे चोरून नेला आहे असे त्यांनी वदले त्यांनी वदले 
लेखी वफयाद वरुन लेखी वफयाद वरुन   कलम  कलम  379 379 IIPPCC  प्रमाणे गनु्हा प्रमाणे गनु्हा 
दाखल दाखल आहेआहे..  
वफयादी नामे वरतेश संतोर्ष शमा यांनी स्वतावफयादी नामे वरतेश संतोर्ष शमा यांनी स्वता: : पो स्टे ला पो स्टे ला 
येवनु लेखी वफयाद वदल्यावरूनयेवनु लेखी वफयाद वदल्यावरून  गनु्हा दाखल गनु्हा दाखल आहेआहे  
  

NNKK//  
11008800  
रेवेकररेवेकर  

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 o#u riklh 

vaeynkj 

fuja

d 
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 

vaeynkjj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy iksyhl dLVMh e/;s vlysY;k vkjksih ckcr ekghrh   

 
                                    

 

         

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 vdksyk     220022//22002211  कलम कलम 337799  IIPPCC      0022..1122..22002211    
  2222..2244  वावा  

  

11))  फैजल शाह अफसर शाह फैजल शाह अफसर शाह ,,वयवय--2200  वरे्षवरे्ष,,रारा..  मरघट इवलयास पठाण यांच्या घरा मरघट इवलयास पठाण यांच्या घरा 
जवळ वजजवळ वज..अकोला  अकोला  22))  वरजवान शाह इरफान शहा वरजवान शाह इरफान शहा ,,वयवय--2200  वरे्षवरे्ष,,रारा..अकोट फैल अकोट फैल 
अकोला अकोला   
  

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 o/kkZ 445@2019 dye 

328]379 Hkknfo 

  30-11-2021 ps 11-30 ok- 

filhvkj fn- 09-12-2021 ikosrks 

eqDdnj vyh fulkj vyh o; 44 o"kZ] jk- ddjkyk iks-LVs-vkykiwj ft- 

cnk;w m-iz-  


