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138/21 
कलम 
379 

भा.द.वि 
 

        
 

 

रे. स्टे. इतिारी 
पला ाँटफामम नं 

4, 5 िर पढुील 
बाजसु 

 

  11.10.21 
रोजी अंदाजे  
02.00 िा 
दरम्यान 

11 / 10 /21         
13.15 िा 

 

पामेंद्र  कैलास 
जमधाडे िय 
19 िरे्ष रा. 

धमगाय नगर 
ममता वकराणा 

जिळ 
जरीपटका 

नागपरु 
मो. 

9657890292 

वदपक महेंद्र 
बडा िय 26 
िरे्ष रा.ग्राम 

पो. स्ट बैरीया 
वज. गडिा 
झारखंड 

 
वद.  

11 / 10 /21 
चे        

13.15 िा 
 

एकुण कक.10,500/-रु  
एक वनऴा काऴ्या 

रंगाचा वििो कंपनीचा 
मोबाईल मा ाँ. नं /1820 

ज्यात JIO वसम नं                             
9657890292, 

IMEINO-
866468040812713, 
866468040812705  
वक. 10000/- रु ि रोख                               
500/- रु   असा एकून 

10500/- . 

यातील नमदु वफयादी हे       वििनाथ एक्स नी 
गोंवदया जाणे करीता रे.स्टे. इतिारी येथे पलांटफामम 
क्र. 4,5 िर आले असता गाडीला िेऴ असल्याने 
वफयादी हे पला ाँटफामम िरील बाकडया िर झोपले 
रात्री अंदाजे 01.30 िा दरम्यान तयांची झोप 
उघडली असता तयांनी आपल्या वखिात ठेिलेला 
िर नमुद मोबाईल बघीतला असता  तयांना वदसनु 
आला नाही  िर नमदु आरोपीने वफयादी यांचा 
झोपेच्या फायदा घेउन नमुद िणमनाचा मोबाईल 
चोरी केले असा वफयाद िरुन सबब अप क्र 
39/21कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
केला 

WASI/522  
मेश्राम 

02  
138/21 
कलम 
379 

भा.द.वि 
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154/21 
कलम 
379 

भा.द.वि   
   

हाँन्ड ब ाँग 
 

 

ट्रेन नं 02720 
जयपरू महोतसि 
एक्स चे  कोच  
नं  S/3, चे बथम 
नं 75,76, िरुन 

प्रिास करीत 
असतांना रे.स्टे. 
िाविम येथे झोप 
उघडल्यानंतर 
लक्षात आले  

िरून 

31/08/2021   
04.00  िा. 

 

11/10/2021   
15.30 िा. 

 

विजय कुमार 
व्यास S/O 

द्वारका 
प्रसादव्यास,  

िय – 25 िर्षम, 
व्यिसाय- 

खाजगी नौकरी 
रा. वनिास 14-

4-223 
 वकिन गुंजा 

एलएमजीिाळे 
जिळ, बेगम 

बाजार हैद्राबाद  
मो.नं. 

9490417153 

अज्ञात एकुण कक. 28,990 /-रु    
एक हाँन्ड ब ाँग मवधल 

आतील मोबाईल   
1)एक  (Spaceगे्र) रंगाचा 

एाँपल कं.चा (i Phone 6.32 
GB) मोबाईल तयात फोन  

नं. 86394115381 तयाचा 
IMEI NO. 

359220079846284 कक. 
15,000/- रु.   

2) एक Oppo ब्लल्य ुरंगाचा 
मा ाँ नं. A54 (4+64 

GB)मोबाईल तयात फोन  नं. 
9014039158 तयाचा 

IMEI NO. 
000862026054902871 
कक. 13,990/- रु. असा 
एकुण कक. 28,990/- 

रू,माल 
 

वनरंक नमदु ता. िेळी ि वठकाणी यातील वफयादी etdqj हे  
नमदु ट्रेन चे बथम िरुन रे.स्टे. नामपल्ली ते रे.स्टे. 
जयपरु असा प्रिास तयांची आई श्रीमती जमनुा बाई ि 
िहीनी श्रीमती ओजा आवण वतची कवणक वप्रयाल 
ओजा ि बहीन आवण वतचे दोन कवणक असे 
आपल्या  पवरिारा सह नमदू बथमिरून प्रिास करीत 
असतांना रेल्िे स्टेिन िाविम येथे झोप उघडली 
असता नमदु िणमनाची  एक हाँन्ड ब ाँग मवधल आतील 
मोबाईल तयांचे झोपेचा फायदा घेिनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने नमदु िणमनाची हाँन्ड ब ाँग आतील 
मोबाईल सह मदु्दाम लबडीने रे.स्टे .िािीम येथे 
चोरुन नेले असे लक्षात आले िरुन सबब अपराध 
कलम 379 भादवि प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात 
आला.   
 यािेळी कायालय पोलीस अवधक्षक सो.लोहमागम  
नागपरु येथील जािक क्र. 6004/21 वद. 
28/09/2021  अन्िये गनु्याचे कागदपञ आज रोजी 
इकडील आिक क्र. 771/21 वद. 
04/10/2021अन्िये  गनु्हा दाखल केला 
 

HC/647 
पठान 



 

js-iks-LVs ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ 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 izHkkjh fujad fujad fujad fujad 

 
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 brokjh 39/21  कलम 379 IPCप्रमाणे वद . 11 / 10 /21चे         
13.15िा 

 

वदपक महेंद्र बडा िय 26 िरे्ष रा.ग्राम पो. स्ट बैरीया वज. गडिा झारखंड 
 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

fujad fujad fujad fujad fujad 


