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vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps  

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

1 ukxiwj 

57 /2021 
कलम 379 
IPC गनु्हा  
दाखल 

xqUg;kpk 

izdkj 

 I PHONE 
pksjh 

 

– रे स्टे 
नागपरु RMS 
ऑफीस समोर 
स्कुटी पेप 
गाडी च्या 
समोरच्या 
खाच्यामध्ये 

15/02/21   
21.15 वा. ते 

21.30 वा 

16/02/21   
19.44 वा 

आददश गोयंका 
,वय 23वषे रा. 

तषुार, 
ववमलाबाई 
आलसी 
शाऴेच्या 

समोर,आऴशी 
प्लॉट,अकोला,4

44001  
मोबाईल न. 

9850903395 

vKkr ,dq.k 35,000/ रु.  
 एक मोबाईल मॉ.न I PHONE SE 
गोल्डन रंगाचा ज्यात idea sim no. 

7774927595, IMEI NO. 
359203072792788 की. 35,000/ 

रु. चा माल 
 

fujad नमदु ता.वेळी व विकाणी यातील वफयादी मचकूर हे 
आपल्या वडीलांना रे स्टे नागपरु येथे सोडण्याकरीता 
आले असता तयांनी आपली गाडी रे स्टे नागपरु 
येथील  RMS ऑफीस समोर िेवली व  स्कुटी पेप 
गाडी च्या समोरच्या खाच्यामध्ये तयांनी आपला एक 
मोबाईल मॉ.न I PHONE SE गोल्डन रंगाचा की. 
35,000/ रु. चा माल  िेवनु मेनगेटवर वडीलांना 
सोडण्याकरीता गेले असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने वफयादी तयांचे गैरहजरीचा फायदा घेवनु 
नमदु वणदनाचा I PHONE मोबाईल चोरून नेले 
अशा लेखी वदले वरपोटद वरून सबब  कलम 379 
IPC अन्वये गनु्हा दाखल  

पोहवा/235 
वघारे 

02 vdksyk 

19 /2021 
कलम 379 
IPC गनु्हा  
दाखल 

xqUg;kpk 

izdkj 

  लेडीज पसस 
pksjh 

 

ट्रेन नं 02765 
ततरूपतीएक्स 
चे  कोच नं. S-

4बथस नं. 
65वरून 

रे.स्टे.अकोला 
येथे गाढी उभी 

असतांना 

14/02/2021  
14.00 वा  

16/02/2021  
14.16 वा 

प्रथमेश सतुधर 
शेवतकर,वय – 

21वषस,धंदा- 
तशक्षण,रा. 38 
वषे न्य ुप्रभात 

का ाँलणीमहावीर 
नगर 

अमरावती मो नं. 
9689489177 

 

vKkr एकुण 20,200/- रू  
  एक  काळ्या रंगाची लेडीज पसस 

त्यामध्येरोख 5000/- रु.एक तरअलमी 
कंपनीचा मोबाईल काळ्या रंगाचा 

त्यामध्ये 
दोन  सीम 1) IDEA 8484853758 

2) JIO 9370392896 त्याचा  
IMEI NO 868696053644833, 

868696053644825तक.    
15,200/- रु.आधआऱ काडस, असा 

एकुण 20,200/- रू चा माल 
 

fujad               नमदु ता.वेळी व तठकाणी यातील तफयादी 
मजकूर असे ट्रेन नं 02765 ततरूपती एक्स चे  कोच 
नं. S-4 बथस नं. 65 वरून ततरुपती ते अमरावती 
असा प्रवास करीत असतांना प्रवासादरम्यान तफयादी 
यांचे नजरचतुकचा फायदा घेउऩ त्यांची एक  काळ्या 
रंगाची लेडीज पसस त्यामध्ये रोख 5000/- रु. एक 
तरअलमी कंपनीचा मोबाईल चा माल  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम लबाडीने रे.स्टे. अकोला 
येथे गाडी उभी असतांना  चोरून नेले वरून सबब 
अप कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल 
केला केला आहे- 
रे पो स्टे बडणेरा येथील जा क्र. 157/2021तदनांक 
14/02/2021इकडील आवक क्र. 111/2021 तद. 
16/2/2021 अन्वये गनु्याचे कागदपञ पो स्टे ला 
प्राप्त झाल्या वरुन गनु्हा दाखल केला 
 
 

ASI/503 
जळमकर 



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

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh   

  

   

  yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

                                                  

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1- fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 

v-dz 

 

 

 

 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@[kcj 

ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad 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 fujad fujad fujad fujad 


