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fujad अशा प्रकारे आह ेयातील फियाादी मजकुर व तयाांचे नातेवाईक असे  

ueqn टे्रन वरून रे.स्टे.वरांगल ते अहमदाबाद जां असा प्रवास करीत 

असताांना तयाांच्या दोन ट्रॉली बँग व एक ट्रॉली सटुकेस ज्यात नवीन 

साड्या व सोन्याचे दाांफगने असा एकुण फक. 4,05,500/-रू.चा माल 

असलेल्या बथा चे खाली  ठेवनु प्रवास करीत होते.  सदर फियाादीचे 

झोपेचा िायदा घेवनु चोरट्यानी तयाांचा वरील नमदु माल असलेला बँगा 

चोरून नेल्याचे तयाांचे लक्षात रे.स्टे.अकोला येथे झोप उघडल्यावर 

लक्षात आले नमदु फियाादी ह ेफद. 11/01/2021रोजी अहमदाबाद येथे 

पोहचलेवर तयाांनी आपले चोरीची फियााद रे.पो.स्टे.सरुत येथे फदले वरून 

फतकडेस शनु्य नांबरी अप क्र. 363/2021 कलम 379 भा.द.वी.प्रमाणे 

दाखल करण्यात आला आहते.  नमदु फियाादी मजकुर ह ेफद.  

20/01/2021 रोजी रे.पो.स्टे.वधाा येथे समक्ष हजर येवनु तयाांनी घटनेची 

हकीकत साांगुन कळफवले की , फद.11/01/2021 रोजी तयाांना शहर 

पो.स्टे.वधाा येथनु िोन व्दारे कळफवण्यात आले होते की ,दोन ट्रॉली बँग 

बेवारस फस्थतीत वधाा येथील बजाज चौकातील एका टपरीवर फमळुन 

आल्या असनु तयात साड्या ,कपडे व रोख रूपये 23,000/- 

रू.असलेल्या फमळुन आल्या आहते.याांवरून नमदु फियाादी याांना शहर 

पो.स्टे.वधाा येथे नेवनु तयाांना बेवारस बँगा दाखफवल्या असता तया 

तयाांचच असल्याचे ओळखले  आह.ेतयातील सोन्याचे दाफगने चोरीस 

गेल्याचे फदसनु आले आहते.यावरून अज्ञात आरोपीचा शोध लागुन 

येण्याचे दृष्टीने रे.स्टे.वधाा PF no.02 वरील CCTV िुटेज ची पाहणी 

केली असता नमदु तीन बँगा तीन सांशईत इसम सदर गाडीतुन उतरून 

घेवनु जात असताांना फदसनु आले.  यावरून सदरचा गुन्हा नमदु तीन 

सांशईत इसमानी रे.स्टे.वरांगल ते वधाा दरम्यान केला असल्याचे फदसनु 

आले असनु घटनास्थळ ह ेरे.स्टे.वरांगल ते वधाा दरम्यान प्रवास करीत 

असताांना रे.स्टे.वधाा असल्याचे फनष्णन्न झाले आहते.  v';k xqUgÓkps 
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