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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 

02 अकोला    
CCRR  NNoo  

0022//22002222  
कलमकलम  337799  

भादवीभादवी 
xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
 

ट्रेन नं 12844 
अहमदाबाद 

परुी  एक्स  चे 
कोच नं.B/4 
बर्थ नं 70,72 
वरून रे स्टे 

अकोला येर्नु 
गाडी जात 
असताना 

लक्षात आले 
 

05/12/2021  
चे 06.30 वा. 

 

05/01/2022 
चे 00.05 

ससबा मल्लीक 
S/O धोई मल्लीक 

वय- 35 वरे्ष,  
रा.खंडेश्वर पोस्ट 
नवगाव पो स्टे 

सनयली 
सज.कट्टकउसडसा 

मो.नं 
8093958309 

 

vvKKkkrr      12,500/ रु 
- एक काळ्या रंगाचा 

सरयल मी -30 कंपनीचा 
मोबाईल त्याचा  

IMEI NO नमदु नाही 
त्यात JIO ससम नं. 

9827913432  
 ककमत 12500/-रू चा 

मोबाईल 
 

सनरंक
             

नमदु ता. वेऴी व सिकाणी यातील सियादी हे ट्रेन नं 12844 
अहमदाबाद परुी  एक्स  चे कोच नं. B/4 बर्थ नं 70,72 वरून 
रे.स्टे. अहमदाबाद ते रे स्टे परुी असा  प्रवास करीत असतांना 
सद.05/12/2021 चे 6.30 वाजता दरम्यान रे स्टे अकोला 
येर्नु ट्रेन चाल ु असताना सियादी यांच्या लक्षात आले की 
त्यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
त्यांचा एक एक काळ्या रंगाचा सरयल मी -30 कंपनीचा 
मोबाईल चोरुन नेला असे  सियादी यांनी सदले सियाद वरून 
कलम 379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल  

HC/930 
चव्हाण 

03 अकोला    
CCRR  NNoo  

0033//22002222  
कलमकलम  

332244,,3344  
भादवीभादवी 

xqUgkizdkj  

lk/kh nq[kkir 
 

रेस्टे  अकोला 
रेल्वे पलु 

पटरी 
मातामंदीर 

जवळ 

04/01/2022  
चे वेळ नम ु

नाही 
 

05/01/2022 
चे 01.41 

शेख जनेुद शेख 
बब्ब ुवय- 26  
वरे्ष,  रा. इंदीरा 
नगर शहादाब 

नगरसना सकराणा 
जवळ अकोटिैल 

अकोला 

1)  शेख 
सिरोज वय 
अंदाजे 25 

वर्षथ 
 

सनरंक सनरंक नमदु ता. वेऴी व सिकाणी यातील सियादी नामे शेख जनेुद 
शेख बब्ब ु वय- 26  वरे्ष,  रा. इंदीरा नगर शहादाब नगर सना 
सकराणा जवळ अकोट िैल अकोला हा सद. 04/01/2022 
रोजी चे रात्री 08.00 वाजता पहलवान बाबा शहा दगा येरे् 
दशथन करणेकरीता गेले असता दशथन घेवनु घराकडे परत येत 
असताना सियादी यांच्या ओळखीच्याच 1)  शेख सिरोज 2) 
शेख इब्ब ुयांच्या सोबत बाचाबाची व हातापायी झाली व इसम 
नामे  सिरोज याने त्याच्या जवळच्या  चाकु ने सियादी यांच्या 
बरगडी वर चाकु मारला व शेख इब्ब ु याने लार्ा बकु्क्यांनी 
सियादी यांना मारहाण केली. सियादी याने आरडा ओरड 
केल्याने ते दोन्ही आरोपी पळुन गेले. सियादी यांच्या जवाबा 
वरून व मा. MO सो यांनी सदलेले ससम्पल इंजरुी प्रमाणपत्र 
सदल्याने कलम 324,34 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल  
 
 

 PSI 
जाधव 



 

 

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  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

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 –k- rk- 

osG 

fQ;kZnh@[kcj  ns.kkjk 

uko 

e`rdkps uko o iRrk gdhdr o#u riklh 

vaeynkj 

01 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 vaeynkj 

01 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 js-iks-LVs xksafn;k vijk/k ua 82@2021 dye 309 Hkknafo fn- 05-01-2022 ps 06-39- ok- 1½ jkeukjk;.k fclkgq dqEgkj o; 31 o"kZ jkg-xzke uxkjhMhg Bk.kk 

f'kojhukjk;.k ftYgk& tkWtxhjpkEik ¼N-x-½ 

02 js-iks-LVs vdksyk vijk/k ua 03@2022 dye 324]34 

Hkknafo 

fn- 05-01-2022 ps 13-03- ok- 1)  शेख सिरोज वय अंदाजे 25 वर्षथ  रा. नायगाव 

 


