
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  02@05@19  

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk-  

osG 

xqUgk nk[ky 

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k 132@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo xqUgk 

izdkj VªkWyh cWx 

pksjh  

 

Vsªu ua- 18244 

Hkxr dh 

dksVh ,Dlizslps 

dksp ua- ,lA 01 

cFkZ ua- 10 

o:u] jsYos 

LVs’ku 

xksafn;k ;sFks 

xkMh ;s.;kiqohZ 

oktrk njE;ku 

12@04@20

19 

07%00 

oktrk 

02@05@01

9 

13%15 oktrk 

 

 

Jh- vueksy 

Hkkeka’kh tSu o; 

35 o"kZ jkg- 

280 ,] xYyh ua- 

04 f’ko eanhj 

toG] czEgiqjh] 

U;q mlekuiqj 

fnYyh & 

110053 

eksck ua- 

9899559066 

 

vKkr 

 

,dq.k 18]000 : 

,d VªkWyh cWx R;kr ,d vkWMZj 

cqd] pkyu cqd] jks[k 18]000 

:] okijrs diMs vlk ,dq.k 

18]000 :] pk eky- 

 

 

fujad v’kk izdkjs dh] ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku bZVkjlh rs jk;iwj 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklkr jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFks 

xkMh ;s.ks dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk  Qk;nk 

?ksoqu R;kaph ueqn o.kZukph VªkWyhcWx vkrhy ekyklg eqn~nke 

yckMhus pks:u usys ckcr  

lnj xqUg;kps dkxni= ek- iksyhl vf/k{kd lkks- yksgekxZ 

ukxiwj ;kaps dk;kZy;kdMqu izkIr >kY;kus  fQ;kZnh ;kaps 

rdzkjo:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

l-QkS-

@303 

pkSjixkj 

02 नागपुर 

667/19   

कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj cWx 

pksjh   

 

ट्रने न.ं  

12807 समता 

एकस. चे  
एक्स च ेकोच 

S/2 बथथ न.ं 7 

वरुन रेल्वे स्ट े

नागपुर यथुेन 

गाडी 
सुटल्यानंतर 

 

18/4/192
3.30 वा  

02.5.19 
02.32 वा 

कुमारी ररतु  
संतोष ससंह 

राजपुत, वय 

25 वषथ, रा. 
साठेगाव पो स्ट े

साईखडेा सज. 

नरससंहपुरा मो 

न.ं 

9826618985 

 

vKkr 

,dq.k 11]400 : 

एक  एक बँग त्यात 6 वी त े

ग्रपँज्युएसन च ेकागदपत्र 

दहावी बारावी  च े

गँ्रज्युएशन चे माकथ सशट एक 

पसथ त्यात आधारकाडथ, 

पँनकाडथ, रोख 1400/-रु, 

एक मोबाईल ओपो कं. चा 

त्यात ससम न.ं 

9399608546 चाचथर एक 

एयरफोन सकंमत 10000 

असा एकुन  11400/-रु. 

माल. 

 

सनरंक 

 

नमुद ता वेळी व ठीकाणी यातील सफयाथदी मजकुर हे 
नमूद ट्रने न ेरे स्ट ेसवशाखापटनम त ेइटारसी   असा 
प्रवास कररत असतांना प्रवास दरम्यान रेल्व े स्ट े
नागपुर यथुेन ट्रने सुटल्यानंतर  दहा समसनटांनी    
वररल नमुद वणथनाची बँग सफयाथसदचा झोपचेा फायदा 
घवुेन   कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े  मुद्दाम लबाडीन े 

चोरुन नले े वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमान े 
गुन्हा दाखल  

fVi%& मा. SP सो क्राया पत्र क्र 2732/19 दद. 

30.04.19 अन्वये टपालाने गुन्हयाचे कागदपत्र 

टपालाने प्राप्त झाल्याने तसेच इकडील आ. क्र. 

913/19 दद. 01.05.19  अन्वये 

PSI 
जाधव  



03 नागपुर 

671/19   

कलम 379 

IPC दाखल   

xqUgk izdkj 

eksckbZy  

pksjh  

रेल्वे स्ट.े 

नागपुर यथेील 

मने गटे 

बुकींग काउंटर 

वर सटकीट 

काढत 

असतांना 
 

2/5/19 च े 

12.26वा. 
 

2/5/19 च े 

16.03वा. 
 

रसवन्र रमन 

सकशोर चांडक 

वय 43 वष े

धंदा प्राय.जॉब  

प्लॉटनं.   

प्लॉटनं.  39 

शास्त्री लआेउठ 

सुभाष नगर 

जयताळा रोड 

नागपुर  

440022 

मोबा.न.ं 

9890231049 

अज्ञात 

 

,dq.k 37]999 : 

एक one plus A5000 

कंपनीचा काळअया रंगाचा 

मोबाइल त्यात Airtel ससम 

नं. 9975571717 imei 

no 
866790031841470, 
866790031841462 

की.  37,999/rs  चा 

माल. 

 

  
सनरंक   

हकीकत--- नमुद ता वेळी व ठीकाणी यातील 
सफयाथदी मजकुर हे  आपले आइ वडीलांना  वाडी वर 
सोडणे कररता आल े असता रेल्व े स्टशेन नागपुर  
यथेील मनेगटे बुकींग ऑफीस यथेील सटकीट काउंटर 
वर प्लटफामथ सटकीट घते असतांनता सटकीट घते ेवेळी 
कीसी अज्ञात चोरट्यान े  सफयाथसदचा यांच े नजर 
चुकीचा फायदा घवुेन त्यांचा उपरोक्त वरील नमुद 

वणथनाची  मोबाइल    मुद्दाम लबाडीन े  चोरुन नलेा. 

वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमान े  गुन्हा 
दाखल  
 

iksgok 

64 ?;kjs  

04 नागपुर -

672/19   
कलम 379 

IPC   

 xqUgk izdkj 

eksckbZy  

pksjh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CR No A-
673/19   

कलम 379 

IPC दाखल  

तपास  श्री  

PSI वाघ  

 
 

ट्रने न.ं  
जबलपुर एक्स 
च े
समोरीलजनर
ल कोच मध्य े
प्रवास करीत 
असतांना  रेल्वे 

स्ट.े नागपुर 

यणेपेुवी 05 

सम. अगोदर  

Latitude--
21.152332 

Longtitude--
79.088360 

 
 

02/5/19च े 

21.45 वा. 
दरम्यान  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
घड ता व 

वेऴ –  सद 

18/01/19

च े  21.00 

वा. नंतर  

 

02.5.19 च े

20.41वा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.05.19च े 

23.01 वा. 
नंतर  

 

गणेश रामुदास 

गणदवर वय40  
वषेधंदा खाजगी  

रा. न्यु. इंदोरा 
ररप्बलीकन 
नगपुर शावस्ती  
बधै्ददवहारा मागे  
जरीपटका  

पोलन. AC70  

नागपुर मोबा. नं.  

9665728629            

अज्ञात इसम  

 

,dq.k 10]990 : 

एक सववो Y555  पांढयाथ 

रंगाचा मोबा. त्यात जोवो 

ससम न.ं 7620452868  की 

10.990 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एक ओपो कं. चा मोबाईल  

त्यात Sim Vodano. 

9753386045, Jio no 
8319713156 IMEI no 
865241034451793/8

5 सकंमत 9990/-रु. चा 
माल  

 

सनरंक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सनरंक 

 

नमुद ता वेळी व ठीकाणी यातील सफयाथदी मजकुर 
हे  नमुद ट्रने च े समोरील जनरल कोच मधुन रेल्व े

स्ट.े चांदुर त े नागपुर असा प्रवास करीत असतांना 

प्रवास  दरम्यान रेल्व ेस्ट.े नागपुर यणे्याच्या 05 सम  
अगोदर नमूद वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरच्यान े प्रवाशी लोकांचा गसदथचा फायदा घवुेन  

मुद्दाम लबाडीन े  चोरुन नलेा. वरुन सबब अप 

कलम 379 IPC प्रमान े  गुन्हा दाखल करुन  सदर 

गुन्याची वदी ररपोटथ मा. JMFC सो रे कोटथ नागपुर 
यांना रवाना तसचे सदर गुन्हयाच े कागदपत्र मा 

PSO पशेीत पुढील कायथवाही कामी ठेवण्यात यते 

आहे. 

 

 

 



05 नागपुर 

673/19   

कलम 379 

IPC दाखल   

xqUgk izdkj 

eksckbZy  

pksjh 

ट्रने अमरावती 
च े कोच मध्य े

चढत असतांना   

रेल्वे स्ट.े 

नागपुर 

प्लँटफामथ न.ं 1 

वर   
 

18/01/19

च े  21.00 

वा. नंतर  

 

2.05.19च े 

23.01 वा. 
नंतर  

 

प्रवर कुमार 

पाठक स्व. 

वसंत कुमार रा. 

7/1 वाडथ न.ं 

12 सदनदयाल 

वाडथ ससहोरा  

जबलपुर मो न.ं 

9753386045 

????????????  
 

,dq.k 9]990 : 

एक ओपो कं. चा मोबाईल  

त्यात Sim Vodano. 

9753386045, Jio no 
8319713156 IMEI no 
865241034451793/8

5 सकंमत 9990/-रु. चा 
माल  

 

सनरंक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सनरंक 

 

नमुद ता वेळी व ठीकाणी यातील सफयाथदी मजकुर हे  
नमुद ट्रने न े रेस्ट े जबलपुर यथेे जान े असल्यान े 

रेल्व ेस्ट.े नागपुर प्लँटफामथ नं. 1 वर उभी असललेी  
ट्रने अमरावती च े कोच मध्य े चढत असतांना   
कोणीतरी अज्ञात चोरटयान े नमूद वणथनाचा 
मोबाईल प्रवाशी लोकांचा गसदथचा फायदा घवुेन  

मुद्दाम लबाडीन े  चोरुन नलेा. वरुन सबब अप 

कलम 379 IPC प्रमान े  गुन्हा दाखल करुन  

सदर गुन्याची वदी ररपोटथ मा. JMFC सो रे कोटथ 
नागपुर यांना रवाना तसचे सदर गुन्हयाच े

कागदपत्र मा PSO सो यांच े आदशेान े PSI वाघ 

यांना दणे्यात यते आहे. 
 

तपास  

श्री  

PSI 
वाघ 

06 cMusjk 

309@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh   
 

टे्रन 

नं.18030शा
लीमार एक्स चे 

मागील जनरल 

कोच मधुन 

रे.स्टे. बडनेरा 
येथुन गाडी 

सुटताच लक्षात 

आले 

  
  

27/04/19 
18.45वा  

.02/05/19  
10.00 वा  

पोदश.आदशष 

रामदास 

मुऴतकर वय-

38 वषष धंदा-

नौकरी रा.अनंत 

नगर बाऴापुर 

रोड अकोला 

मो.86259900

89  

????????????  

 

,dq.k 7]999 : 

एक रेड मी पांढ-या रंगाचा 

मोबाईल त्यात JIO दसम 

नं.8668780093 

VODAFONE दसम 

नं.9823045992 IMEI 

NO-माहीती नाही 

दकं.7,999/-रु चा मोबाईल 

 

दनरंक अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेऴी व दिकाणी यातील 

दियाषदी मजकुर हे नमुद टे्रन ने प्रवास करीत असतांना 

प्रवासा दरम्याण रे.स्टे. बडनेरा येथुन गाडी सुटताच 

दियाषदी यांचा एक रेड मी पांढ-या रंगाचा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेवुन मुद्दाम 

लबाडीने चोरुन नेल्याचे लक्षात आले असे  प्राप्त  

कागदपत्रावरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा 
दाखल    

fVi %&   रे.पो.स्टे. अकोला येदथल जा.क्र.1578/19 

दद.29/4/19 अन्वये व इकदडल आ.क्र.390/19 

दद.30/4/19 अन्वये गुन्याचे कागदपत्र इकडील 

पो.स्टे.ला टपाल द्वारे प्राप्त  

ASI/7
59 
सेवाने   



07 cMusjk -

310@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksVjlk;dy 

pksjh 
 

रेल्वे स्टेशन 
अमरावती नो 

पाकीगं 
परीसरातुन  

 
  

.28/04/19 
21.30 वा 

  

.02/05/19  
16.48 वा 

  

हेमंत दामोदर 

राउत वय-39 वषष 

धंदा-नौकरी 

रा.C-1 टाईप 
क्वाटषर कँप 
टेलीिोन 

एक्स्चेंज कँप 
रोड अमरावती 

मो.94234240

81,94030529
99  

????????????  

 

,dq.k 20]000 : 

एक काऴ्या रंगाची दहरो होंडा 

प्लेजर कं.ची मो.सा नं.MH-

27-AG-9708 INGINE 
NO-JF16EA9GB02193 

CHESSIS NO-
MBLJF16EC9GBO2180 

दकं.20,000/-रु,दडक्कीमध्ये 

RC बुक,गाडीचे 

कागदपत्र,ड्रायद्हंग 

लायसंस,मन्नपुरम गोल्ड 
लोन चे लोन घेतल्याचे 

पावत्या,पॅन काडष ,आधार 

काडष,कॅनरा बँकेचे 

पासबुक,चेकबुक,डेबीट 

काडष,के्रडीट काडष ,BSNL चे 

ओऴखपत्र,त्यांचे पत्नीचे 

नम्रता राउत दहचे SBI बँकेचे 
डेबीट 

काडष,पासबुक,चेकबुक,पॅन 

काडष  असा एकुण 20,000/-
रु चा माल 

दनरंक अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेऴी व दिकाणी यातील 
दियाषदी मजकुर हे त्यांचे दमत्राला घेण्यासािी टे्रन 
इंटरसीटी गाडीवर आले असता त्यांनी त्यांची एक 

काऴ्या रंगाची दहरो होंडा प्लेजर मो.सा रेल्वे स्टेशन 
अमरावती नो पाकीगं परीसरात लावुन दमत्राला घेवुन 

परत आले असता त्याना त्यांची मो.सा ददसुन आली 
नाही कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे गरैहजेरीचा 
िायदा घेवुन िायदा घेवुन मुद्दाम लबाडीने चोरुन 

नेल्याचे लक्षात आले वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे 
गुन्हा दाखल  

fVi %&   मपोना/951 झामरकर OP अमरावती 

ऑकरंस नं.17/19 कलम 379 भा द वी गुन्याचे 

कागदपत्र पो.स्टे ला आनुण हजर केल्याने   

HC/3
95 
गावंडे   

08 अकोला 
393/19 कलम 

379 IPC 
प्रमाणे दाखल 

xqUgk izdkj 

eksckbZy  

pksjh 

      ट्रेन 12130 
आझाद हहद 

एक्स चे कोच 
S/4बथथ 

नं.34वरुन रे. 
स्टे. अकोला 
येथनु गाडी 

सटुल्या नंतर 
लक्षात आले 

 

   23/04/19  
चे 23..00  
वा दरम्यान 

 

02/05/19 
चे 

00.25 वा 

  गोरखकुमार 
सोहनलाल 

केसरी,वय20वषथ,
धंदा- 

नोकरी,रा.धनबाद 
ताबनाळा सम्राट 
नगर जि.धनबाद 
झारखंड,मो नं 
7756084984 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 17]000 : 

एक जववो  कं. चा मोबाईल 
त्याचा मा ाँ.नं.Y83त्यात 

एअरटेल जसम नं. 
7756084984  जक.17,000/-

Rs चा माल 
 

जनरंक  
अशा प्रकारे आहे जक, याजतल फीयाजद  हे वरील तारीख 
वेळी व ठीकाणी नमदुट्रेन चे कोच व बथथ वरुन धनबाद 
ते पणेु असा प्रवास करीत असतांना त्यांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु रे. स्टे. अकोला येथनु गाडी सटुताच  
जफयादी यांचा नमदु वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने प्रवासी ने चोरुन नेला असे  जफयाजद यांनी जदले 
तक्रारी वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करून मा.PSO सो  यांचे आदेशान्वये गनु्हयाचा 
तपास देण्याची तिबीि ठेवली आहे. 

पो.हवा. 
240 
वाघाडे  



09 अकोला 
395/19 कलम 

379 IPC  

xqUgk izdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

         रे. 
स्टे.अकोला PF 
no.1वरुन 
चािींगला 
लावला असता. 

 

02/05/19  
चे 04.00  वा 

दरम्यान 
 

02/05/19 चे 
05.34 वा 

वासदेुव 
सेवारामिी 

भादे,वय30वषथ,रा
.तनसरामाल 

पो.उमरानाला,ता.
मोहखेड,जि.हिंद
वाडा(म.प्र.) मो नं 
9424949698 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 8]500 : 

एक साँमसंग  ON 5 कं. चा 
मोबाईल ब्राउन  रंगाचा त्याचा 

त्यात जिओ जसम 
नं.9907099784,IMEI 

नं.माहीत नाही.  जक.8,500/-
Rs चा माल 

 

जनरंक   अशा प्रकारे आहे जक, याजतल फीयाजद  हे वरील तारीख 
वेळी व ठीकाणी अकोला ते वाजशम असा प्रवास करणे 
करीता रे.स्टे.अकोला येथे PF no.1वर ट्रेन ची वाट 
पाहत असतांना जफयादी यांचा चािींला लावलेला नमदु 
वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने निर 
चकुवनु मदु्दाम लबाजडने चोरुन नेला. असे  जफयाजद यांनी 
जदले तक्रारी वरुन सबब अप कलम  379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल   
fVi&% 
जफयादी नामे वासदेुव सेवारामिी भादे   यांनी आि रोिी 
पो.स्टे.ला येवनु  जफयाद जदले . 

पो.हवा. 
240 
वाघाडे  

10 अकोला 
396/19 कलम 

379 IPC  

xqUgk izdkj 

eksckbZy  

pksjh  

रे. स्टे.अकोला 
PF no.2वरुन 

पाण्याच्या मजशन 
िवळुन 

 

02/05/19  
चे 04.00  वा 

दरम्यान 
 

02/05/19 
चे 

06.23 वा 

संजदप दादाराव 
ठाकरे,वय23वषथ, 

धंदा 
जशक्षण,रा.पारळा 

ता.अकोट 
जि.अकोला, मो 

नं 8668801027 
 

अज्ञात 

 

,dq.k 3]800 : 

एक स्काय ब ाँग काऴ्या लाल 
रंगाची जक.1200/-, त्यात रोख 
1000/-रु(500x2नोटा),दोन 
पेन ड्राईव्ह 32 GB,मेमोरी 

काडथ,हक.1600/- रु,बकु्स,िनेु 
वापरते कपळे,असा एकुन 

3,800/-Rs चा माल 
/-Rs चा माल 

 

जनरंक वरील तारीख वेळी व ठीकाणी याजतल फीयाजद  हे 
रे.स्टे.अकोला येथनु पारळा येथे िाणे करीता गाडी 
नसल्याने रे.स्टे.अकोला PF no.2वर पाण्याच्या मजशन 
िवळ झोपले असता जफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने निर चकुवनु मदु्दाम 
लबाजडने डोक्याखाली ठेवलेली ब ाँग निर चकुवनु मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेली. असे  जफयाजद यांनी जदले तक्रारी 
वरुन सबब अप कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल   
fVi&% 
जफयादी नामे  संजदप दादाराव ठाकरे यांनी आि रोिी 
पो.स्टे.ला येवनु जदले जफयाद वरून मा PSO सो यांच्या 
आदेशाने  गनु्हा दाखल - 
. 
 

पो.हवा. 
240 
वाघाडे  
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vaeynkj 

          

 

 

 

 

11 अकोला 
397/19 कलम 

379 IPC  

xqUgk izdkj 

eksckbZy  

pksjh  

         ट्रेन वधा 
भुसावळ प ाँसेंिर 
चे मागील चार 

नं.च्या 
बोगीमधनु रे. 
स्टे. वधा ते 
मतुीिापरु 
दरम्यान 

 

02/05/19  
चे वेळ नमदु 

नाही. 
 

02/05/19 चे 
07.16 वा 

अब्दलु सजलम 
अब्दलु समद 
शेख,वय  35 

वषथ, धंदा 
मिरुी,रा.जिवेऩी 
नगर म,ुलोनवाही 

ता.हसदेवाही 
जि.चंद्रपरु मो नं 
7507954649 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 12]500 : 

एक ब ाँग लाल रंगाची त्यात 
पैशाचे पा ाँकीट त्यात रोख 

2500/-रु, माझे व पत्नी चे 
मलुीचे नजवन कपळे 3 डे्रस, 
हक.3000/-रु,दोन नजवन 

साड्या हक.7000/- रु,पत्नी चे 
आधार काडथ,का ाँलेि 

आयजड,,असा एकुन 12500/-
Rs चा माल 

 

जनरंक                         अशा प्रकारे आहे जक , याजतल फीयाजद  
हे वरील तारीख वेळी व ठीकाणी आपले पत्नी व 
मलुीसह रे.स्टे.वधा ते अकोला असा प्रवास करीत 
असतांना रे. स्टे. वधा ते मतुीिापरु दरम्यान  जफयादी 
यांचे झोपेचा फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
निर चकुवनु मदु्दाम लबाजडने वरील वणथनाची ब ाँग 
आतील मालासह  चोरुन नेली. असे  जफयाजद यांनी जदले 
तक्रारी वरुन सबब अप कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करून  सदर  गनु्हा चा तपास  मळु केस डायरी 
सह मा. PSO सो  यांचे आदेशान्वये तपासात OP 
मतुीिापरु येथे देण्यात येत आहे. जफयादी नामे  अब्दलु 
सजलम अब्दलु समद शेख   यांनी आि रोिी पो.स्टे.ला 
येवनु जदले जफयाद वरून मा PSO सो यांच्या आदेशाने  
गनु्हा दाखल 

पो.हवा. 
240 
वाघाडे  

12 अकोला 
399/19 कलम 

379 IPC  

xqUgk izdkj 

eksckbZy  

pksjh  

  रे स्टे अकोला 
चे PF NO.1 

वरील गेट 
िवजळल  

बाकावरून 
 

02/05//19  
चे 07.30 वा 

दरम्यान 

02/05/19 चे 
10.26 वा. 

मकेुश केशव मुंिे  
वय- 34   वषथ रा. 

दत्तापरु 
ता.मंगळुरजपर 

जि.वाजशम मो नं 
7798787804 

अज्ञात 

 

,dq.k 15]500 : 

एक  रेडमी  कं. चा मोबाईल  
MI A1  त्याचा IMEI NO  
माहीत नाही. JIO जसम नं. 

8975603030  हक. 
15,500/- रु असा एकुन 
15,500/-  रु चा माल 

जनरंक      ,  नमदु तारीख वेळी व जठकाणी याजतल फीयाजद 
मिकुर हे रावेर िाण्याकरीता रे.स्टे.अकोला PF NO. 
01  वजरल बाकावर बसले असता त्यांच्या गाडीला वेळ 
असल्याने बाकावर त्यांना झोप लागली असता त्या 
दरम्यान त्यांच्या प ाँन्टच्या जखशात ठेवलेला नमदु 
वणथनाचा मोबाईल   कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेला जदली तक्रारी वरुन सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
जफयादी नामे मकेुश केशव मुंिे यांनी आि रोिी 
पो.स्टे.ला येवनु जदले जफयाद वरून मा PSO सो यांच्या 
आदेशाने  गनु्हा दाखल 

म.पो,ह
वा. 
869 
राऊत  
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