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gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynk

j 01 अकोला  
अप क्र 

224/2020 
कलम 379  
IPC प्रमाणे  

रे.स्टे. 
अकोला 

प्लटॅफामम क्र 
02 वर  

पोलीस बथु 
जवळ 

15/11/2020  
चे वेऴ नमदु 

नाही 
 

18/11/2020
चे 19.47 वा 

 

ववनोद घनश्याम 
करीहार वय 35 वषम,  

रा. कामठी भारत 
टॉनवदल्ली पब्लीक 
स्कुलनागपरु मो नं. 

7057625352 

अज्ञात ,dq.k 19990 : 

एक   गोल्डन रंगाचा OPPO 
कंपनीचा मोबाईल मॉ.नं. F 15 

त्याचा IMEI 
NO.863115048379090, 
863115048379082  त्यात  

एअरटेल वसम नं. 
9172415352कक. 19990/-रू 

चा मोबाईल 
 

वनरंक   वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील  वफयादी  नामे 
ववनोद घनश्याम करीघर वय 35 वषम ,  रा. कामठी भारत 
टॉन वदल्ली नागपरु  मो नं. 7057625352  हे 
वद.15/11/2020 रोजी नागपरु जाणेकरीता रे.स्टे.अकोला 
प्लॉटफामम क्र 02 वर आले असता ट्रेन ला वेऴ असल्या 
कारणाने  प्लॉटफामम क्र 02 वर पोलीस बथु जवळ बसले 
असता त्यांना झोप लागली त्या दरम्यान त्यांच्या शटमच्या 
विशात ठेवलेला  एक   मोबाईल   कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम व लबाडीने वफयादी यांच्या झोपेचा 
फायदा घेवनु  चोरून नेला असे त्यांनी आज रोजी पो स्टे 
ला येवनु वदले  लेिी वफयाद वरून कलम 379  IPC 
प्रमाणे गनु्हा दािल करण्यात आला.  
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vkjksihps uko 

01 ukxiqj 407/2020  U/s 380, 395 

IPC 

fn  15-11-2020  ps 16-14 ok ih-lh-vkj-fn 

-15-11-2020- rs fn -19-11-2020 ikosrks 

1. नरेश ऊर्फ  लखन रमेश भंडारकर, वय – 20 वषे, रा. पवनीकर मोहल्ला यादव सायकल 
स्टोअसफच्या मागे, पो.स्टे. तहससल, सटमकी, नागपरू,  
2. मोहम्मद अतीक मोहम्मद रुर्ीक, वय – 20 वषे, रा. कमाल बाबा दरगाह जवळ, हर्ीज 
बेकरीच्या मागे, मोसमनपरुा, नागपरू,  
3. शाहरुख ऊर्फ  मनु्ना वल्द हसनर् हकीम खान, वय- 20 वषे, रा. ज्योतीनगर खदान, दगुा माता मंसदर 
मागे, नागपरू,  
4. कमलेश ऊर्फ  कम्म ूऊर्फ  जंगली नरेश शशदेकर, वय – 23 वषे, रा. खरबीकर मोहल्ला, रमेश 
पणेुकरच्या घराजवळ, सटमकी, नागपरू,  
5. रजत व्यंकटी देवघरे, वय- 23 वषे, रा. गांजाखेत चौक, देवघर मोहल्ला, कोलबा स्वामी 
मंसदरजवळ, मोंदेकरचे घराजवळ, नागपरू, 
 6. सक्षम ऊर्फ  बोंडया वल्द पे्रमनाथ मोंदेकर, वय – 18 वषे, रा. गंगाराम मोहाडीकर यांचे घरी 
सकरायाने बांगलादेश, नाईक तलाव, नागपरू, 
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Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih 06 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q 01 ¼csokjl eghyk ½ 

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1  iksyhl vf/k{kd Jh- ,e- jktdqekj                             gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd & && 

3 Mhok;,lih ¼ gkse ½  injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu                             gtj 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

 
5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

 


