
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  26-02-2022    

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 

vaeyn

kj 

01 अकोला  
56/2022 

कलम 
379 

भा.द.वी 
  

xqUgk Ádkj 

मोबाईल 

pksjh   

ट्रेन नं. 12859 
गितांजली 

एक्स.चे कोच 
नं. S/6  बर्थ 
नं. 26 वरून 
रे.स्टे अकोला 
येरे् िाडी उभी 

असतांना 

25/02/22 
 चे  

14.50  
वा. 

दरम्यान 

26/02/22  
चे  

06.48 
वा. 
 

गबलारी दत्ता 
सधुाकर,  

वय 27 वर्थ. 
धंदा-नोकरी रा.पारडा 

ता.महेकर 
गज.बलुढाना, 

मो.नं. 
7620857384 

 

अज्ञात एकुण 12]000@& रू 
एक  समँसि िलँक्सी  M 11 
ब्ल ुरंिाचा मोबाईल त्यात 1) 

गजयो 7620370542, 2) 
एअरटेल 9112009804   
ककमत 12,000/- रु.चा 

मोबाईल 
 

गनरंक नमदु ता. वेळी व ठीकाणी यातील गियादी हे  गद. 
25/2/22 रोजी  ueqn ट्रेन चे कोच व बर्थ वरून 
रे.स्टे शेिाव ते नािपरु असा प्रवास कगरत 
असतांना प्रवासा दरम्यान ट्रेन अं. 2.50 (PM) 
ला रे.स्टे अकोला येरे् आली व  गियादी हे पाणी 
घेणे कगरता प्लटिामथ  वर  mrjys  त्या दरम्यान  
गियादी ;kapk एक समँसि िलँक्सी  M11 ब्ल ु
रंिाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
िदीचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. 
o:u dye 379 Hkk-n-fo Áek.ks xqUgk 

nk[ky- 

fVi - रे.पो.स्टे. नािपरू ;sFkqu  ueqn xqUg;kps 
dkxni= VWc oj OgkWV~lvi n~okjs ÁkIr 

>kY;kus 

HC 
752 

पाटील 

2 अकोला  
58/2022 

कलम 
379 

भा.द.वी  
 

xqUgk Ádkj 

मोबाईल 

pksjh   

 ट्रेन पोरबंदर 
एक्स चे  कोच 
नं. D/4 बर्थ नं. 
38,39,40,48 
वरून रे.स्टे. 
अकोला चे  

PF NO. 1 वर 
िाङीमध्ये 

चढल्या नंतर 
लक्षात आले 

 

19/02/22 
 चे   

08.00  
वा. 

दरम्यान 

26/02/22 
 चे  

15.59 
वा. 
 

गवशाल िोपालराव 
अस्वार   

वय- 25 वर्थ  
धंदा- गशक्षण  

 रा. अंजनिाव सजुी 
शहापरुा सजुी 

अंजनिाव    
मो. नं. 

7218760067 
9689324027 

अज्ञात एकुण 15]999@& रू 
एक Realme 7 कं. गनळ्या 

रंिाचा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO. 869577058058550,  

त्यात Airtle  गसम नं. 
7218760067 , 

9689324027  असा कक. 
15,999  असा एकुन 
15,999/-रू चा माल 

 

गनरंक अशा प्रकारे आहे की वगरल ता वेळी व  ठीकाणी 
यातील गियागद  हे  ueqn ट्रेन चे कोच व बर्थ 
वरून अकोला ते अहमदाबाद असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान  रे.स्टे. अकोला चे  PF 
NO. 1 वर िाङी मध्ये चढल्या नंतर लक्षात आले  
की  त्याच्या पनँ्ट च्या गिशातील ठेवलेला एक 
Realme 7 कं. गनळ्या रंिाचा मोबाईल प्रवाशी 
लोकांच्या िर्ददचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरून  नेला वरून कलम 379 IPC 
प्रमाणे िनु्हा दािल - 

fVi -   fQ;kZnh gs Lor jsiksLVs vdksyk ;sFks 

ys[kh rØkj fnys o:u xqUgk nk[ky 

iksuk 

799  

ouLdj 



03        
34@22 

dye  

306,34 
IPC 
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yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 26-02-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 26-02-2022  

 

 

 

 

 

 

 

4 o/kkZ 

67@22 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

 

xqUgk Ádkj 

lWxcSx 

pksjh 

Vªsu ua 

12135 iq.ks 

ukxiqj 

,DlÁsl ps 

dksp ua 

,l@4 cFkZ 

ua- 65] 67 

o:u js-LVs 

iqyxkao 

njE;ku 

23-01-22  

ps  

07-20  

ok-  

njE;ku 

26-02-22 

ps 

15-39 

ok- 

‘’kf’kdkar fotsanz 

Álkn  

o; 31 o’kZ  

jk- vo/k fcYMhax 

f’kokth dkWeIysDl 

ekudkiqj ukxiqj 

eks- ua- 

7667182508 

vKkr एकुण 18]000@& रू 
,d usoh Cyq vesfjdu 

Vqfj>e lWxcSx R;kr 

dkukrhy lksU;kps fjax out 

nksu xzke fd- 11]500@& 

: o pkafnps fcNos fd- 

500@&:] pkafnP;k rksjMîkk 

fd- 1000@& :] 10 oh 

ps ekdZf’kV] ufou okijrs 

diMs fd- 5000@& : 

vlk ,dq.k 18]000@& : 

pk eky 

fujad ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn Vªsu ps ueqn dksp o cFkZ o:u iq.ks rs 

ukxiqj vlk Áokl dfjr vlrkauk Áoklk 

njE;ku js-LVs-iqyxkao toG dks.khrjh vKkr 

pksjV~;kus R;kaps utj pqfdpk Qk;n ?ksoqu 

ueqn o.kZukph lWxcSx vkrhy lkekuklg 

pks:u usY;k o:u uacjh xqUgk nk[ky 

fVi & js-iks-LVs ukxiqj ;sfFky tk dz 

809@2022 fn- 23@02@2022 vUo;s 

iks-LVs yk ÁkIr >kys o:u xqUgk nk[ky- 

eiksgok 

1018 

Mgkds 

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- गद.  25@02@22  ps 01-18 ok- 

fn 03-03-2022 ikosrks ihlhvkj 

1½ समुित िलीक S/O संजीव िलीक वय 25 वर्ष ि.ुपो. ग्राि लाख पोस्ट तहसील 
मजल्हा शािली उत्तरप्रदेश पोलीस स्टेशन शािली ह.ि.ु घर क्र 113 चंदननगर रोड 
देहरादनु पोलीस स्टेशन जनपद कोतवाली नगर उत्तराखंड  
2½ अंकुल लेखपालसींग पाल वय 27 वर्ष रा. ह.ि.ु जगजीतपरु हमरद्वार उत्तराखंड 
ि.ुपो. ग्राि तांडा पोस्ट बरुकी तह. मजल्हा मबजनोर राज्य उत्तरप्रदेश 
 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 26-02-2022 

 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 26-02-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 


