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1 ईतवारी 

17/21 

कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

रे.स्टे. ईतवारी 

उत्तरबुककिं ग 

मध्ये 

 

24/07/21 

11:00  वा. 

दरम्यान 

 

25/07/21 

01:19 वा 

 

रोशनकुमार 

कमलेशकुमार 

कसिंह ,वय -22 

वषष  धिंदा- मजरुी  

रा.वार्ष क्र 14, 

कलमेश्वर, हुर्को 

कॉलनी नागपरु 

पो.स्टे. मो. निं. 

9146127880,

9579765426 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 15]00 : 

एक कजओ किं पकनचा काळ्या 

रिंगाचा मोबाईल त्यात कसम 

क्र. 9579765426 ककिं मत 

अिंदाजे 1500 रु चा असा 

एकुण 1500 रु चा माल. 

 

fujad वरील तारखेस वेळी व किकाणी यातील कियाषदी 

मिंजकुर ह े  रे.स्टे. ईतवारी येथे  ईतवारी ते  रायपरु 

असा प्रवास करणे कामी  आले असता अिंदाजे 

23:00 वा. दरम्यान कियाषदी ह े उत्तर बुककिं ग येथे 

आपला वररल वणषनाचा मोबाईल चाकजिंग ला लावनु 

बसले असता एक अनोळखी ईसमाने त्यािंचा 

मोबाईल चाजषरसह काढुन घेवनु पळाला त्याचवेळी 

कियाषदी मजकुर ह े अज्ञात आरोपी चे मागे चोर चोर 

असे ओररु्न त्याचे मागे पळाले असता तो कमळुन 

आला नाही बाबत ची  कियाषद कियाषदी मजकुर 

यािंनी पो.स्टे. ला येवनु  कदले वरुन गुन्हा दाखल 

केला . 

WNK/ 

713 बोरे् 

2 अकोला  

94 /21 

कलम 379 

IPC  

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

टे्रन नं. 02113 

पणेु- नागपरु 

स्पेशल एक्स चे  

कोच नं  B/12 

बथथ नं. 

25,28वरून 

रे.स्टे.अकोला 

ते 

रे.स्टे.मतुीजापरु 

दरम्यान 

20/07/2021 

चे  05.00 वा 

दरम्यान 

25.07.2021  

13.01 वा  

मोहम्मद ताररक 

अब्दलु 

रफिक ,वय - 37 

वषथ,  धंदा - 

नोकरी, रा.  मो. 

कयाज ,सतरंजी 

परुा,अपोफझट 

छोटी मफजजद 

फज.नागपरु, मो.नं  

9561236414 

अज्ञात 

 

,dq.k 30]000 : 

  एक  लफेिज हनँ्ि पसथ महरूम 

रंगाची लाव्ही कं.ची  त्यात 

दोन मोबाईल 1) समँसगं  

गलँके्सी  M315F िाकथ  ब्ल ु

रंगाचा त्याचा IMEI NO. 

355604110357712 , 

355605110357719, त्यात 

SIM NO. 7869118313 , 

फकं. 16000/- रू ,  2)  

समँसगं गलँके्सी J7 NEXT 

गोल्ि रंगाचा  त्यात IDEA 

NO.  7447278076 , 

IMEI NO. माहीत नाही.फकं. 

10000/- रू , रोख 1000/- 

रू,एक गोल्िन रंगाची टाईम 

एक्स  कं.ची वाँचफकं. 3000/- 

रू,  असा एकुण 30,000/- 

रू .चा माल 

फनरंक वरील तारखेस वेळी व किकाणी यातील कियाषदी 

मिंजकुर ह े  रे स्टे. अहमदनगर ते नागपरु असा प्रवास 

कररत असताना  रे ,स्टे.अकोला ते मतुीजापरु 

दरम्यान  त्यांची  एक  लेफिज हनँ्ि पसथ आतील 

सामानासह फियाथदी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु  

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाफिने  चोरुन 

नेला वरून अशी त्यांनी फदले लेखी तक्रारी वरून 

सबब अपराध कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

करण्यात आला . 

  NK/99 

दायमा 



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

 

 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 
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vkjksihps uko 

01   cMusjk vi dz 89@21 dye 379 Hkknfo- fn-22-07-2021 ps 19-13 1) रचना बंटी नािे वय 35 वषथ 2) नाज ुमहेंद्र नािे वय 25 वषथ 3) काजल फवशाल नािे वय 42 वषथ 

4) आचल राज ुनािे वय 35 वषथ  सवथ रा. नेताजी नगर यवतमाऴ 

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 


