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अमरावती
बुंकीग आफिस
जवळ,
Lat- 20.9309
Lang77.7579

फद.05/03/19
चे 22.54 वा

सभाषचुं द्र
भगवतीप्रसाद पाुंडे,
वय-39, धुंदा- प्रा.
नोकरी, राह - फवरार
रोड नालासोपारा,
पवव, फजल्हा पालघर,
मुंबई,

अज्ञात

बडनेरा
अप.क्र.
कलम 148/19
कलम 379
भादवी.

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

फद. 05/03/19
चे 18.50
दरम्यान

xsyk eky
,dq.k 16]000 :
lWelax da eksckbzy
R;kr fle au
9422161516 IMEI No
ekghrh ukgh fd
16]000@#

feGkyk
eky

gdhdr o m’khjkps dkj.k

riklh
vaeynkj
fujad ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy iksgok
fQ;kZnh gs ueqn xkMhus ukxiqj rs 758
vdksyk vlk izokl djhr vlrkauk nkHkkMs

jsLVs o/kkZ rs iqyxko njE;ku R;kps
>ksip
s k Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr
pskjV;kus R;kps ueqn eksckbzy pks:
s u
usys ckcr jsiksLVs vdksyk ;sFks rdzkj
fnys o:u xqUg;kps dkxni= bZ esy
n~okjs izkIr >kys o:u ueqn xqUgk
nk[ky dj.;kr vkyk
fuja
d
,dq.k 5]000 :
ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy
fQ;kZnh gs ueqn xkMhus cxyskj rs
,d euh ilZ R;kr jks[k
nkukiqj vlk izokl djhr vlrkauk
5]000:] ATM dkMZ
jsLVs pazniqj ;s.ksiqohZ R;kps >ksip
s k
jsYos frdhV vlk ,dq.k
Qk;nk
?ks
o
q
u
dks
.
khrjh
vKkr
5000:- pk eky
pskjV;kus R;kps euh ilZ R;krhy
ueqn lkekuklg pkss:u usys ckcr
jsiksLVs ukxiqj ;sFks rdzkj fnys o:u
dkxni= tkdz 1887@19 fn 04@
03@19 vUo;s izkIr >kys o:u
ueqn xqUgk nk[ky

,dq.k 14]500 :
एक सॅमसुंग कुंपनीचा काळया
रुं गाचा मोबा. त्यात व्होडािोन
कुंपनीचा फसमनुंबर,
9930791184, फकमुंत 14,500
रूपये असा एकण 14,500
रूपयाचा माल आय. एम. ई.
आय नुंबर माहीत नाही.

फनरुं क

अश्या प्रकारे आहे की, यातील नमद फियादी हे
रे ल्वे स्टे शन अमरावती येथे फटकीट काढणे
करीता आले असता अमरावती रे ल्वे स्टे शन
येथील फटकीट फिडकी वरून अमरावती मुंबई चे
फटकीट घे वन गाडी मध्ये बसले असता त्याुंनी
त्याुंचा वरील वणवनाचा मोबाईल पाहले असता तो
फटकीट फिडकी जवळ ठे वल्याचे लक्षात आले
वरून गाडीतन उतरून तेथे जावन पाहले असता
सदरचा मोबाईल फदसन आला नाही. फदले तक्रारी
वरून गन्हान दािल करण्यालत आला
fVi-& फियादी याुंनी समक्ष पो.स्टे ला येवन
मोबाईल चोरी झाले बाबत लेिी फरपोटव फदले
वरुण गन्हा दािल

iksgok
214
usokjs

पोना
230

सायरे

4

बडनेरा
अप.क्र.
कलम
149/19
कलम 379
भादवी.

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

5

बडनेरा
अप.क्र.
कलम
151/19
कलम 379
भादवी.

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

6

अकोला

अप क्र
200/19
कलम 379
IPC

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

ट्रेन नुं . 22974
परी गाुंधाधाम
चे कोच नुं.
A/1 बथव नुं.
41 वरुन
रे .स्टे . बडनेरा
येथे
Lat- 20.85
Lang-77.73

24/02/19 चे
वेळ नमद
नाही

ट्रेन परीअहमदाबाद
अप एक्स चे
मागील
जनरल कोच
मधन रे .स्टे
बडनेरा येथन
गाडी
सटल्यानुंतर
दहा फमनीटाुंनी
Lat- 20.85
Lang-77.73

.28/02/19
चे 18.40 वा.

ट्रेन नुं 12112
अमरावती
मबुंई एक्स चे
कोचS/6 मध्ये
चढलो असता
रे .स्टे .अकोला
येथे PF 1
वरुन

05/03/19
चे वेळ
अुंदाजे
08.35 वा
दरम्यान

06/03/19 चे
11.17 वा

.06/03/19
चे 19.03 वा

06/03/19 चे
00.07 वा

फसद्धी समीर
लिानी वय 34
धुंदा- घरकाम रा.
401 साई ललीता
अपाटव मेंट 5 SK
गप्ता मागव न्य
कॉलनी छावणी
नागपर मो.नुं.
9588609361

अज्ञात

शभम सरे श
आगरकर वय-23
वषव रा.इुंफदरा
कालनी गणेश
नगर डाबकी रोड
अकोला मो.
8390279373

अज्ञात

मोहमद्द मोहसीन
मोहमद्द
हासीन ,वय34वषव , धुंदा
व्यापार रा.
गुंगानगर बायपास
अकोला मो.नुं.
8369259740

,dq.k 34]900 :

फनरुं क

एक सॅमसुंग C9PPO
कुंपनीचा मोबाईल त्यात
फसम आयडीया नुं .
9822536662,
IMEI NO.
356368081829518
ककमत 34,900/- रु.चा
मोबाईल

,dq.k 18]000 :

,dq.k 11]000 :
एक काळ्या रुं गाचे पााँकेट
त्यात रोि 5000/रु,सोन्याचे फपवळ्या धातूचे
दोन करग 2ग्राम फक. 6000/रु, दोन SBI चे ATM काडव
माझा व पत्नी चा, टव्व्हलर
लायसन्स, आधार काडव , पनाँ
काडव असे एकूण फक
11,000/- रू चा माल

पोहवा
402
तेलमोरे

fVi-&

रे .पो.स्टे . नागपर येथन गन्हयाचे
कागदपत्र टपाल द्वारे पो.स्टे ला प्राप्त
झाल्याने गन्हा दािल केला
फनरुं क

एक काऴ्या रुं गाचा OPPO
कुं.चा मोबाईल मा.नुं. F5
Youth cph1725 त्यात jio
फसम नुं. 9309701651
idea फसम नुं .7719075612
IMEI NO866455031363392,
866455031363384
कक.18,000/-रु

अज्ञात

अशाप्रकारे आहे की वरील ता व वेळी व
फठकाणी यातील फियादी हे नमद ट्रेन ने
नागपर ते नुंदरबार असा प्रवास करीत
असताना प्रवासादरम्यान रे स्टे बडनेरा येथे
फियादी याुंचे नजरचूकीचा िायदा घे उन
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने त्याुंचा मोबाईल
मद्दाम लबाडीने चोरून नेले अश्या प्राप्त
फियाद वरुन गन्हा दािल करण्यानतआला.

अशा प्रकारे आहे की,यातील फियादी
मजकर हे नमद ट्रेन ने रे .स्टे बडनेरा ते
अकोला असा प्रवास कफरत असताुंना
प्रवासा दरम्यान रे .स्टे बडनेरा येथन गाडी
सटल्या नुंतर दहा फमनीटाुंनी त्याचे फिशात
ठे वलेला एक काऴ्या रुं गाचा मोबाईल
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने फियादी याुंचे
नजर चकीचा िायदा घे वन चोरुन नेला फदले
फियाद वरुण गन्हा दािल करण्याबतआला.

HC
786
कचचाऴे

fVi-& फियादी

याुंनी समक्ष पो.स्टे ला येवन
मोबाईल चोरी झाले बाबत लेिी फरपोटव फदले
वरुण गन्हा दािल
फनरुं क

अशा प्रकारे आहे फक , याफतल िीयाफद
पो.ह
मजकूर हे नमूद ट्रेन ने अकोला ते
CST
वा 370
मूबुंई असा प्रवासा करीत फियादी हे
वानिडे
आपल्या परीवारा सह रे .स्टे अकोला PF 1
वरून नमूद गाडीमध्ये चढले असता त्याुंच्या
लक्षात आले की
, कोणीतरी अज्ञात
चोरट्याने प्रवासी लोकाुंच्या गदीचा िायदा
घे ऊन फियादी याुंच्या नमद वणवनाची पााँकेट
आतील सामानासह त्याुंच्या पन्ाँ टच्या माफगल
फिशातून चोरुन नेले.
फिर्यादी स्वत : पो.स्टे ला र्ये वन
ु फिर्याद
फदल्र्याने.
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