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2 vdksyk 

xq-j-u-

47@22 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh   

:- रेल्वे स्टेशन 
अकोला येथे ट्रेन 
नं 12112 अप 

अमरावाती 
एक्स उभी 

असताना कोच 
नं D/4 मध्ये  
चढल्यानंतर 
लक्षात आले 

 

17/12/2021 
चे 00.00 

वा.दरम्यान 

18/02/2022 
चे17.00 

सत्यव्रतत णेेश 
भभसे वय- 23वर्ष, 
धंदा- णहृीनी रा. म ु
पो भांबेरी तेल्हारा 

मो. नं. 
8007507490 

 

vKkr ,dq.k 14]000 : 
एक OPPO कंपनीचा चा णोल्डन 

रंणाचा मोबाईल त्यामध्ये भिओ भसम 
नं. 7887331011 त्याचा IMEI नं. 

माभहत नाही कक. 14,000/- रु 
 

fujad नमदु ता.वेळी व ठीकाेी यातील भियादी ह्या  ट्रेन 
नं 12112 अप अमरावाती एक्स  चे कोच नं.D/4 
बथष नं. 64,65 वरुन  अकोला ते मुंबई पावेतो 
भरझरवेशन भतकीट होते ते त्यांना सोडण्यासाठी व 
ट्रेन मध्ये बसभवण्या करीता रेल्वे स्टेशन अकोला 
येथे रात्री 08.15 वा. समुारास आलो होतो. थोड्या 
वेळाेे ट्रेन नं. 12112 अप अमरावती एक्स. 
प्लटिमष क्र. 1 आली असता ते भतघे कोच नं. D / 
4 कडे णेले असता णाडीमध्ये णदी असल्याने ते 
त्यांचे वडीलांना त्यांचे भरझवेशन भसटवर बसवण्या 
करीता कोच मध्ये चढले त्यांचे वडीलांचे 
भरझवेशन भसटवर दसुरे प्रवाशी बसल्याने त्यांना 
त्यांचे मोबाईल मध्ये असलेले इ भतकीट दाखवेे 
करीता त्यांचे पनँ्टच्या भखशात ठेवलेला  मोबाईल 
कोभेतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांचे 
णदीचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले  
वरून णनु्हयाचे काणदपत्र इकभडल पो.स्टे.ला प्राप्त 
झाले वरुन कलम 379 IPC प्रमाेे  णनु्हा दाखल  
 

HC/ 
537 
सांणळे   



yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 18-02-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 18-02-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 18-02-2022 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 18-02-2022  

                                                                                       
 

 

v-Ø 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-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 jsiksLVs xksafn;k 11@2022 dye 379 Hkk-n--fo- 18@02@2022 ps 21@54 oktrk- t; lqfuy djh;kj o; 45 o"ksZ jkg- guqeku eanhj toG nl [kksyh] ?kkV jksM] 

xksafn;k- 

vdz jsiksLVs 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 fujad 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


