
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  16@05@2021    

‘Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh       
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gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 

50/21  

कलम 

379 

IPC 

xqUgk 

izdkj 

ysfMt 

ilZ pksjh 

टे्रन क्र.02656अप 

नवजिवन एक्सपे्रस 

कोच क्र.S/6, बथथ 

क्र.30 वरुन रे. स्टे. 

अकोला येथनु 

5मीनींटानी गाडी 

सटुल्यावर लक्षात 

आले 

14/04/2021चे  

वेळ नमदु नाही 

 

16/05/2021 च े

00.25 

:-श्रीमती जहना 

जितेद्रसींग 

परुोहीत, वय 

30वर्थ, धंदा- 

घरकाम, राह. 

हनमुान नगर 

कााँलेि स्टेट सौघर 

पेठ चेन्नई 1मो. नं. 

09003147592 

 

अज्ञात एकुण 17,000/- # 

  एक ब्राऊन रंगाची लेडीि 

पसथ त्यात रोख 7,000/-

रु.,आधार काडथ, एक 

VIVO कंपनीचा जनळ्या 

रंगाचा मोबाईल त्याचे 

मॉडल नं. व IMEI NO. 

माहीत नाही, त्यात सीम 

एअरटेल कंपनीचे क्र. 

7568242537जक. 

10,000/-रु. बाँक आाँफ 

बडोदा चे ATM काडथ, 

मेकअप सामान असा एकुन 

17,000/-रु चा माल. 

जनरंक नमदु ता.व वेळी व ठीकाणी यातील जफयाथदी मिकुर ह ेचेन्नई  ते 

अहमदाबाद असा प्रवास करीत असतांना जफयाथदी यांनी आपली 

वरील वणाथनाची लेडीि पसथ ही उश्यािवळ ठेऊन झोपले असता त्या 

दरम्यान सदर गाडी  रे. स्टे. अकोला येथनु सटुल्यावर 05मीनीटांनी 

जफयाथदीची झोप उघडल्याने लक्षात आले की त्यांची उश्याखाली 

ठेवलेली लेडीि पसथ कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा  

फायदा घेवनु  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेली आह ेयाबाबत जफयाथदी 

यांनी लेखी तक्रार जदल्याने नमदु प्रमाणे कलम 379 भा.द.जव.प्रमाणे 

दाखल. 
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