
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  25-02-2022    

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky- 

feGkyk  

eky- 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
55/2022 

कलम 
392 

भा.द.वी  
 

गनु्हा  
Ádkj 

yWiVkWi व 

सामान 
चोरी 

 

ट्रेन नं. 22138 
पे्ररणा एक्सचे 
कोच नं. B/3, 

बर्थ नं. 58 
वरुन 

रे.स्टे.अकोला 
येर्नु गाडी 
सटुलेनंतर 
10ते 15 
मम.नी. 

 

25/02/22  
 चे  

 06.15  
ते 

 06.30 
वा  

दरम्यान 

25/02/22 
  चे   

17.06 
 वा 

  

आमदत्य समुनल 
कुमार रत्नपारखी, 

वय-20 वर्थ, 
धंदा मिक्षण, 

रा. 2/142 गजुरात 
मरफायनली  (ईंडीयन 
आँईल) टाउनमिप 

जवाहरनगर बडोदरा 
(गजुरात) मो.नं. 
9913964689 

एक 
अज्ञात 
इसम  
वय 

अंदाजे 
24 ते 
25 

वर्ाचा 
काळ्या 
सावळा 
रंगाचा 
सडपात
ळ बांधा 
असलेyk  
इसमा 

एकुण  1,57,650/-रु. 
एक Ldk;cWx रेड मरुन रंगाची 

त्यामध्ये (1) yWiVkWi vWiy 

eWdcqd एअर स्पेस गे्र कलर Serial/ 
IMEI NO- C02GNPL5Q6L4 
ककमत 85500/- रु चा (2) vWiy 

आय iWड (VWc) व्हाईट गोल्डन रंगाचा 
त्याचा IMEI NO- 

SF9FD12GXMF3P  ककमत 
29,900/- रु. (3) vWiy पेन्सील 

ककमत 8500/- रु. (4) ब्ल ुरंगाचा 
प्लस्टीक डबा त्यामध्ये (1) yWiVkWi 

चाजथर ककमत 7500/- रु. (2) VWc चे 
चाजथर ककमत 3500/-रु. (3) 

मोबाईल चाजथर ककमंत माहीत नाही, 
पासपोटथ (पारपत्र), आधारकाडथ , 
iWudkMZ] iWuisij डाकुमेन्ट, ikfdV   

मायक्रोस्कोप डाकथ  मग्रन रंगाचे ककमत 
2500/-रु, okWysV नेव्ही ब्ल ुरंगाचे  

jWxu कंपनीचे मकमत 750/- रु , दोन 
ATM काडथ एक अँक्सीस बकँ व 
SBI  बकँचे , रोख - 4000/- रु, 
तसेच फाईल मध्ये सटीफीकेट व 

कलेज डाकुमेंट, ब्राऊन रंगाचा काडथ 
बोडथचा डबा , टायटन कंपनीचा चष्मा 

ककमत 6500/- रु. , lWuMsDl 

कंपनीचा पेनड्राव्ह 128 gb ककमत 
2500/-रु, हाडथमडक्स समसंग 

कंपनीची डकथ  ब्ल ुरंगाची ककमत 
6500/-रु, तीन पसु्तक ck;ksykWth 

फारँ इंमजमनअरींग , गे्र रंगाची डायरी 
तसेच लोंखडी डबा फोल्ड स्कोप, 
असे एकुण ककमत 1,57,650/-रु. 

चा  माल 

मनरंक यातील मफयादी हे मद. 24/02/2022 रोजी रात्री 
08.00 वा. रेल्वे स्टेिन वडोदरा येर्नु ट्रेन नं. 
22138 पे्ररणा एक्सचे कोच नं. B/3, बर्थ नं. 
58 वरुन बडोदरा ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान अकोला येर्नु गाडी 
सटुल्या नंतर 10 ते 15 ममनीटांनी सदर ट्रेन 
र्ाबंली असता मफयादी यांचे जवळ हातात 
असलेली एक स्कायबगँ रेड मरुन रंगाची 
त्यामध्ये एकुण ककमत 1,57,650/-रु. चा माल 
असलेली बगँ  सामान व बगँसहीत मफयादी 
यांचे हातातनु एक अज्ञात इसम वय अंदाजे 
24ते 25 वर्ाचा काळ्या सावळा रंगाचा 
सडपातळ बांधा असलेल्या इसमाने हीसकावनु 
चोरुन पळत-पऴत गाडीतनु खाली उतरुन 
घेवनु गेला. मफयादी यांनी पाठलाग केला 
असता ते पाय घसरुन पडले व त्यांना 
डोक्याला, हाताला मार लागनु बेिधु्द पडले 
त्यांना सदर ट्रेन मधील प्रवािांनी उचलनु 
गाडथच्या समोरील डब्या मध्ये टाकले. काही 
वेळाने ते िधु्दीवर आल्याने त्यांनी फोन करुन 
चोरी झाले बाबत घरी माहीती मदली सदर 
मफयादी यांनी पो.स्टे.ला आल्याने त्यांची 
वैद्यकीय तपासणी करुन त्यांनी लेखी तक्रार 
रे.पो.स्टे.बडनेरा येरे् मदल्याने गनु्हा दाखल 
करुन व्हाटँ्सअप द्वारे पाठमवल्याने xqUgk दाखल 
करण्यात आला  
fVi - रे.पो.स्टे.बडनेरा येर्ील पुंडकर यांनी 
रे.पो.स्टे.अकोला यांना पो.स्टे.चे टबँ वर 
व्हाट्सअप द्वारे अप कं्र. 32/2022 कलम 392 
भा.द.वी चा गनु्हा वगथ केला आहे अिी माहीती 
fnY;kus xqUgk nk[ky 
 

PSI 
वानखडे 



 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 25-02-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 25-02-2022  

 

 

 

2 o/kkZ 

66@22 

dye 

380  

Hkknfo 

 

xqUgk Ádkj 

मोबाईल 

pksjh 

ट्रेन 
नं.12707 

आध्रा संपर्क  
क्ांती  एक्स 

चे र्ोच 
नं.S/9 बर्क 
नं.4 वरून 
रे.स्टे.भगुाव 
येर्नु गाडी 

सरुु 
असताना 
माहीती 
पडले  

 

20-01-22 

 ps  

01-00  

ok-  

njE;ku 

25-02-22 

 ps  

00-55  

ok- 

Ekuosanz eqUuS’oj  

flag  

o; 19 o’kZ  

jkg- 05 

foekuiqjh vUuk 

pkSjkg lfuxokW 

dkuiqjh iks-LVs-

pdsjh 203021 

¼m-Á-½  

eks-ua- 

9555106610 

अज्ञात एकुण 18]500 रू 

,d fooks ok; ,l 51 da-pk 

eksckbZy vk;-,e-bZ-vk;- ua- 

860567058926830@22 

R;kr oksMkQksu   fle uaa- 

7052231172 fd] 18]500 : 

pk eky- 

मनरंक 
 

अशा प्रर्ारे आहे र्ी वरील ता.वेऴी 
ठिर्ाणी यातील ठियादी हे नमदु ट्रेन 
चे र्ोच व बर्क वरून रे. स्टे.र्ाचीरु्डा  
ते वीरांगना लक्ष्मीबाई झॉसी  असा 
प्रवास र्रीत असतांना प्रवासादरम्यान 
ठियादी हे झोपले असता रे.स्टे.भगुाव 
येर्नु गाडी सरुु असताना  त्याच्या 
बर्कवर िेवलेला eksckbZy र्ोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने   चोरून नेल्याचे 
झोप उघडताच लक्षात आल्याने र्लम 
380 भा.द.वी प्रमाणे गनु्हा दाखल 
र्रण्यात आला   
fVi - ueqn xqUg;kps dkxni= ek-iks-vf/k]lks 

yksg ukxiqj ;sFkhy tk- dz- vkj@23@xqUgk 

oxZ @2022 fn- 24@02@2022 xqUgkps 

dkxn i= Vikykus izkIr >kY;kus- 

eiksgok@ 

1010 

 esJke 

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        23@2022  dye 379] 34 Hkk-n-fo- मद.  25@02@22  ps 01-18 ok- 1½ सठुमत मलीर् S/O संजीव मलीर् वय 25 वर्क म.ुपो. ग्राम लाख पोस्ट तहसील 
ठजल्हा शामली उत्तरप्रदेश पोलीस स्टेशन शामली ह.म.ु घर क् 113 चंदननगर रोड 
देहरादनु पोलीस स्टेशन जनपद र्ोतवाली नगर उत्तराखंड  
2½ अंरु्ल लेखपालसींग पाल वय 27 वर्क रा. ह.म.ु जगजीतपरु हठरद्वार उत्तराखंड 
म.ुपो. ग्राम तांडा पोस्ट बरुर्ी तह. ठजल्हा ठबजनोर राज्य उत्तरप्रदेश 
 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 25-02-2022 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 25-02-2022  

 

 

 
 

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 


