
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  29@08@2021  

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

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

v

Ø 

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 

01 vdksyk 

अप क्र 

124/2021 

कलम  379 

भादवि  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नं 02809 

हािडा मेल  

एक्स चे  कोच  नं  

S/7, चे बथथ नं 

17 िरुन प्रिास 

करीत असतांना 

रे.स्टे. मतुीजापरु 

येथे लक्षात आले  

िरून 

08/08/2021 

07.15  िा 

 

 

.29/08/2021  

00.10   िा 

पजुा गुरि ऊर्थ  रविया 

अंसारी W/o इमरान 

अंसारी,  िय – 

28िर्थ, रा. साईन 

कोळी िाडा, म्हाडा 

चाळ, कोकरी आगर 

िडाळा, मोनरेल डेपो 

रूम नं. 1415, 

पो.स्टे. िडाळा, टी-टी 

पोलीस स्टेशम 

RTO,  वज. िडाळा  

मो.नं. 9819878819 

vKkr ,dq.k fd- 45,000/- रू, 

एक ग्रे रंगाचा एँपल 6 S कं.चा 

मोबाईल त्यात वसम िोडार्ोन नं. 

8657465406वक. 45,000/- रु  

असा एकुण वकं. 45,000/- रू, 

निरंक 
 

नमदु ता.िेळी ि विकाणी यातील वर्याथदी नामे पजुा 

गुरि ऊर्थ  रविया अंसारी W/o इमरान अंसारी ह े टे्रन 

नं 02809 हािडा मेल  एक्स चे  कोच  नं  S/7, चे 

बथथ नं 17 िरुन रे.स्टे. दादर ते रे.स्टे. रायपरु असा 

प्रिास करीत असतांना प्रिासा दरम्यान वर्याथदी 

यांच्या बथथिर िेिलेला  त्यांचे िोपेचा र्ायदा घेिनु 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नमदु िणथनाचा मोबाईल 

मदु्दाम लबडीने रे.स्टे .मतुीजापरु येथे चोरुन नेले असे 

लक्षात आले िरुन सबब अपराध कलम 379 भादवि 

प्रमाणे  गुन्हा दाखल करण्यात आला.  

NK/799 

मनस्कर 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 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 

vdz exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

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

ns.kkjk uko 

e`rdkps uko 

o iRrk 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 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 



 


