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01 नागपरु  
xq-j-u- 

366/22 
कलम 
379 
IPC  
प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपरुनागपरु  येथिलयेथिल  
PPFF..NNOO  0011  

वथरलवथरल  
सेकेन्डक्लाससेकेन्डक्लास  
वेटींगवेटींग  हॉलहॉल  

मधनुमधनु 

0044//0066//2222  
चेचे  अंदाजेअंदाजे  
1133..0000  तेते  
1155..0000वावा..  
दरम्यानदरम्यान  

  

0044//0066//2222  
चेचे  

1177..5500  वावा..  
 

धरमथवरधरमथवर  घनाघना  
बघेलबघेल..  वयवय--  
4400वर्षवर्ष,,धंदाधंदा--

खाजगीखाजगी  
नोकरीनोकरी..रारा..  

गांथधनगरगांथधनगर  रायपरुरायपरु    
मोमो..नंनं..  

99882266991133330044//
77889988005511339977 

अज्ञात 
 

एकुण 19,200 /- रू 
MMII  रेडरेड  थमथम  नोटनोट  मॉमॉ..नंनं..1111  
SSकंकं..चाचा  मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  
थसमथसम  नंनं  99889933772288778822  

IIMMEEII  
NNoo..8866774455770055444488882299
55  थकथक..1199,,220000  //रुरु..    चाचा  

मोबाईलमोबाईल 

fujad नमदु तानमदु ता. . वेऴी व थिकाणी यातील थियाद मजकुर हे  वेऴी व थिकाणी यातील थियाद मजकुर हे  
आपल्या पथरवारासह मिरुा येिनु थदआपल्या पथरवारासह मिरुा येिनु थद. . 44//66//2022 2022 रोजी रोजी 
1111..45 45 वा ट्रेन नंवा ट्रेन नं. . 12626 12626 केरला एक्स ने नागपरु येिे केरला एक्स ने नागपरु येिे 
आलो आणी गाडी क्रआलो आणी गाडी क्र. . 12833 12833 अहमदाबाद हावडा एक्स ने अहमदाबाद हावडा एक्स ने 
जायचे होते गाडी जायचे होते गाडी 1818..06 06 वावा. . सटुणार होती त्यामऴेु मी सटुणार होती त्यामऴेु मी 
माझ्या पथरवारासह रे स्टे नागपरु सेकड क्लास वेटीग रुम माझ्या पथरवारासह रे स्टे नागपरु सेकड क्लास वेटीग रुम 
मध्ये िाबलो  तेिे असलेल्यामध्ये िाबलो  तेिे असलेल्या  चार्जजग पाईटवर आपला चार्जजग पाईटवर आपला 
मोबामोबाईल ईल MMII  रेडरेडथम नोट थकथम नोट थक..  1919,,200 200 //रुरु.  .  चा मोबाईल चा मोबाईल 
चार्जजगला लावनु जेवन करायला गेले असता परत चार्जजगला लावनु जेवन करायला गेले असता परत 
आल्यावर चार्जजगला लावलेला मोबाईल थदसनु आला नाही आल्यावर चार्जजगला लावलेला मोबाईल थदसनु आला नाही 
कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने त्याचे गैरहजेरीचा िायदा घेवनु अज्ञात चोरट्याने त्याचे गैरहजेरीचा िायदा घेवनु 
त्याचा मोबाईल चोरुन नेलात्याचा मोबाईल चोरुन नेला  वरुन थियादी याचे थियाद वरुन थियादी याचे थियाद 
वरुन वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल 

करण्यात आला. 

मपोना मपोना 
777799  

भलावीभलावी 

02 नागपरु  
xq-j-u- 

367/22 
कलम 
379 
IPC  
प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपरुनागपरु  येथिलयेथिल  
PPFF..NNOO  
0088वरुनवरुन  
 

0011//0066//2222  
चेचे    

1199..0000  वावा    
तेते  

  0022//0066//2222    
चेचे    

  0022..3300वावा  
दरम्याणदरम्याण 

04/06/2022 
चे 

23.24 वा. 
 

संदेशसंदेश  थदनकरथदनकर  
इंगळेइंगळे  ,,वयवय--  2288,,  

धंदाधंदा--  रेल्वेरेल्वे  
नौकरीनौकरी  ट्रकमनॅट्रकमनॅ  
यथुनटयथुनट  नंनं  0022  रारा..  

नागझरीनागझरी  ताता..  
शेंगावशेंगाव  थजथज..  

बलुढाणाबलुढाणा,,  मोमो..  
77779988771199667711  

अज्ञात 
 

एकुण 40,999 /- रू 
एकएक  वनप्लसवनप्लस  99  आरआर  

कंपनीचाकंपनीचा  नेकब्लुनेकब्लु  रंगाचारंगाचा  
मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  थसमथसम  नंनं  

77779988771199667711असलेल्याअसलेल्या  
त्याचात्याचा  IIMMEEII  

NNoo..8866669977880055229955333333
88,,  

886666997788005522995533332200,,  
थकथक..4400,,999999  //रुरु..    चाचा  

मोबाईलमोबाईल 

fujad                                         

           थदथद..  0011//0066//2222  रोजीरोजी  त्यांचात्यांचा  पत्नीलापत्नीला  भेटण्याभेटण्या  
करीताकरीता  नागपरुनागपरु  येिेयेिे  आलेआले  होतेहोते  भेटभेट  घेवनुघेवनु  थियादीथियादी  ट्रेनट्रेन  नंनं  
1122883344  हावडाहावडा  अहमदाबादअहमदाबाद  एक्सएक्स  नेने  त्यांचात्यांचा  डयटुीवरडयटुीवर  परतपरत  
येणेयेणे  करीताकरीता  1199..  0000  वावा  रेरे  स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  येिेयेिे  PPFF  NNOO  0088  वरवर  
आलेआले  वव  रेरे  स्टेस्टे  वरीलवरील  समोरीलसमोरील  बाकावरबाकावर  बसलेबसले  परंतुपरंतु  त्यांनात्यांना  
दोनदोन  थदवसाचेथदवसाचे  जागरणजागरण  असल्यानेअसल्याने  ट्रेनट्रेन  येणेयेणे  अगोदरअगोदर  त्यांनात्यांना  
बसल्याबसल्या  बसल्याबसल्या    झोपझोप  लागलीलागली    झोपनेझोपने  अगोदरअगोदर    जवळजवळ  
असलेलाअसलेला  मोबाईलमोबाईल    कक  वनप्लसवनप्लस  99  आरआर  कंपनीचाकंपनीचा  नेकब्लुनेकब्लु  
रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल  थक थक 4400,,999999  //रुरु..  असलेलाअसलेला  त्यांनीत्यांनी    
चाजीगलाचाजीगला  लावनुलावनु  बगॅवरबगॅवर  िेवलािेवला  होताहोता  सदरसदर  चाचा  मोबाईलमोबाईल  
कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरटयानेचोरटयाने  त्यांचात्यांचा    झोपेचाझोपेचा  िायदािायदा  घेवनुघेवनु  
चोरुनचोरुन  नेलानेला  असेअसे  थियादीथियादी  स्टेशनस्टेशन  डयटुावरीलडयटुावरील  RRPPFF  यांनीयांनी  
झोपेतनुझोपेतनु  जागल्यावरजागल्यावर  थदथद..  0022//0066//2222  चेचे  अंअं  0022..3300वावा  
दरम्याणदरम्याण  माहीतमाहीत  झालेझाले  आहेआहे  त्यानंतरत्यानंतर  थियादीथियादी  थदथद..  
0022//0066//22002222  ट्रेनट्रेन  नंनं  1122886600  अपअप  गीतांजलीगीतांजली  एक्सएक्स  नेने  
नागपरुनागपरु  येिनुयेिनु  गावीगावी  शेगांवशेगांव  येिेयेिे  गेलेगेले  वव  घरीघरी  जावनुजावनु  मोबाईलमोबाईल  
खरेदीखरेदी  पावतीपावती  घेवनुघेवनु  थियादीथियादी  हेहे  थदथद  0033//0066//2222  रोजीरोजी  रेरे  पोपो  स्टेस्टे  
अकोलाअकोला  येिेयेिे  येवनुयेवनु  तक्रारतक्रार  थदलीथदली  ..अशाअशा  प्राप्तप्राप्त  कागदपत्रावरुनकागदपत्रावरुन  
नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  कलमकलम  337799  भाभा..दद..थवथव    प्रमानेप्रमाने  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  
आलाआला    
fVi -रे पो स्टे अकोलारे पो स्टे अकोला  जाजा..  क्रक्र..  11119988//2222  थदथद..  0033//0066//2222  
अन्वयेअन्वये  ईकडीलईकडील  पोपो  स्टेस्टे  चेचे  आवकआवक  क्रक्र..11772277//2222  

थदथद..0044//0066//2222अन्वयेअन्वये  

WWNNkk  
661100  
राऊतराऊत 
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fujad                                         

            .03/06/2022                 
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                वरून कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे 

नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात आला. 

HC 

97 

          

04 o/kkZ 

xq-j-u- 

184/22 
कलम 

379 IPC 
गनु्हा प्रकार 
मोबाईल 

चोरी 

टे्रन नं. 22613 

श्रध्दा सतेु 

एक्स कोच 

नं.S/6 बर्थ नं. 
31, 37 

वरून रे.स्टे. 

बल्हारशाहा  
येणे अगोदर 

29/03/22 

च े

03.00 वा. 

दरम्यान 
 

04/06/22 

च े

00.30 वा. 
 

श्री शशवाजी 
वमा हौशिला 

प्रिाद वमा वय 
40वर्ष 

रा.परुहोल 
शबरौनी पोस्ट 

िोहावल 
पो.स्टे.रौनाही 
शज.अयोध्या 

मो.नं. 
8840176053 

अज्ञात 
 

एकुण 7,500 /- रू 

एक रेडमी नोट 8 ब्लु 

रंगाचा कंपनीचा 

मोबाईल ज्यात IMEI 

no. 

865001047450897/86

5001047450905,ससम 

नं.9511029410, 

कक. 7,500/-रू.चा माल. 

 

fujad नमदु ता.वळेी व ठिकाणी यातील कियाथदी मजकुर हे नमदु 

टे्रन चे कोच व बर्थ वरून आपल्या परीवारासह प्रवास करीत 

असतानंा तयाचंा जवळील नमदु वणथनाचा एक रेडमी नोट 8 

ब्लु रंगाचा मोबाईल कक.7,500/-रू.चा माल.रे.स्टे. 

बल्हारशाहा यणेे अगोदर कोणतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून 

नलेा आहे. नमदु गनु्ह्याचे कागदपत्र  मा.पोलीस 
अथधक्षक सो. लोहमागष नागपरु यांचे  Vikykus izkIr >kY;kus 

इकडील पो.स्टे.च ेआ.क्र. 831/2022 कद.24/05/2022 अन्ह्वय े
iks-LVs yk izkIr >kY;kus s uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk- 

fVi -  मा.पोलीस अथधक्षक सो. लोहमागष नागपरु यांचे 
जा.क्र.क्रमाकं आर/23/गुन्ह्हा वगथ/2022-3100नागपुर 

कद.23/05/2022 अन्ह्वये izkIr >kY;kus 

 

iksuk 

1071  

f’kans 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 04-06-2022  

 

 

05 o/kkZ 

xq-j-u- 

185/22 
कलम 

379 IPC 
गनु्हा प्रकार 
सोन्याचे  
nkfx.ks 

चोरी 

टे्रन नं. 01316 

मेमो पँसेजर 

गाडी मधुन 

रे.स्टे.चंद्रपुर 

येर्ुन गाडी 

सुटल्यानंतर10

मी.मासहती 

पडल्याने. 

02/06/22 

चे 

18.00 वा. 

दरम्यान 
 

04/06/22 

चे 

00.45 वा. 

सत्रशला सुरेश 

रामटेके वय 

52वर्थ धंदा 

घरकाम 

रा.वैद्य नगर 

तुकुम मेजर 

नगर चंद्रपुर 

मो.न.ं 

9309733821 

 

अज्ञात 
 

एकुण 41,500 /- रू 

गळयातील 07 ग्रँम 

सोन्ह्याचा गोि 

कक.38,000/-

रू.तयामध्ये पदक 

बदाम सोन्ह्याचे व पदक 

कक.3,500/-रू.असा 

एकुण कक.41500/-

रू.चा माल 

fujad नमदु ता. वेळी व थिकाणी यातील थियादी मजकुर हे 
नमदु ट्रेन ने  रे.स्टे.चंद्रपरु ते वधा असा पसेँजर गाडीने 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 10 मी. नंतर 
रे.स्टे.चंद्रपरु येिनु गाडी सटुल्यानंतर त्यांचा लक्षात 
आले की, त्यांची वरील वणषनाचा माल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  प्रवाशाच्या गदीच्या िायदा घेवनु 
चोरून नेला आहे. अश्या थदलेल्या तक्रारी वरून 
कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. 

पो.हवा 

640 

भुरले 

06 बडनेरा   

xq-j-u- 

121/22 
कलम 

379 IPC 
गनु्हा प्रकार 
सोन्याचे  
nkfx.ks 

चोरी  

टे्रनटे्रन  नंनं..  1122883333  

अहमदाबादअहमदाबाद  --  

हावडाहावडा  एक्सएक्स  

चेचे  कोचकोच  नंनं..  

AA//11  बर्थबर्थ  नंनं..  

2222,,2299,,3355  वरुनवरुन  

रेरे..स्टेस्टे  बडनेराबडनेरा  

येर्ुनयेर्ुन  गाडीगाडी  

सुटताचसुटताच  लक्षातलक्षात  

आलेआले..    

 

0033//0066//2222  

चेचे  

1155..3300  वावा..  

दरम्यानदरम्यान 

0044//0066//2222  

चेचे  

0011..4488  वावा..  

दरम्यानदरम्यान 

सवश्वजीतसवश्वजीत  

ससतर्चंद्रससतर्चंद्र  मंडलमंडल  

वयवय  3322  वर्ेवर्े  

धंदाधंदा  --  व्यापारव्यापार  

रारा..  ग्रामग्राम  

बडोबाडीबडोबाडी  पोस्टपोस्ट  

उमीडदाउमीडदा  पोपो..स्टेस्टे..  

मोरीजदामोरीजदा  सजसज..  

पुवथपुवथ  समदनापुरसमदनापुर  

कलकत्ताकलकत्ता  मोमो..नंनं..  

99772277994444224477                                             

प्रसतकप्रसतक  

सुभार्रावसुभार्राव  

रणदीवेरणदीवे  वयवय  

2233  वर्ेवर्े  रारा..  

इंदीरानगरइंदीरानगर,,  

नवीनवी  वस्तीवस्ती  

बडनेराबडनेरा  

  
vvVVdd  rrkk--  

oossGG    
  

  0044//0066//2222  
ppss  

0022..2255  वावा.. 

एकुण 3,80,000 /- रू 
11))  सोन्ह्याचीसोन्ह्याची  चैनचैन  वजनवजन  

2200  गॅ्रमगॅ्रम  ककंमतककंमत  अंदाजेअंदाजे  

11,,0000,,000000//--  २२))मंगळसुत्रमंगळसुत्र  

वजनवजन  1100  गॅ्रमगॅ्रम  ककमंतककमंत  

5500,,000000//--  33))  कानासतलकानासतल  

झुमकेझुमके  वजनवजन  2200  गॅ्रमगॅ्रम  

ककंमतककंमत  अंदाजेअंदाजे  

11,,0000000000//--  44))कानातीलकानातील  

टॉप्सटॉप्स  वजनवजन  55  गॅ्रमगॅ्रम  

ककंमतककंमत  2255000000//--55))  कंगनकंगन  

एकएक  जोडीजोडी  वजनवजन  2200  

गॅ्रमगॅ्रम  ककंमतककंमत  अंदाजेअंदाजे  

11,,0000,,000000//--  वव  रोखरोख  

55000000//--  रुरु..  असाअसा  एकुणएकुण  

33,,8800,,000000//--  रुरु..  चाचा  मालमाल..    

 

fujad नमुदनमुद  वरीलवरील  ताता..  वेळीवेळी  वव  ठिकाणीठिकाणी  यातीलयातील  कियाथदीकियाथदी      

आपलेआपले  परीवारासहपरीवारासह  रेरे..स्टेस्टे  आनंदआनंद  तेते  रेरे..स्टेस्टे  खडकपुरखडकपुर  

असाअसा  प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असतांनाअसतांना  प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  तयांचेतयांचे  

पत्नीच्यापत्नीच्या  डोक्याखालीडोक्याखाली  असलेलीअसलेली  एकएक  पपथलपपथल  रंगाचीरंगाची  

लेडीजलेडीज  पसथपसथ  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  कियाथदीचेकियाथदीचे  झोपेचाझोपेचा  

िायदािायदा  घेवुनघेवुन  चोरल्याचेचोरल्याचे  झोपझोप  उघडल्यानंतरउघडल्यानंतर  रेरे..स्टेस्टे  

बडनेराबडनेरा  येर्ुनयेर्ुन  गाडीगाडी  सुटताचसुटताच  लक्षातलक्षात  आलेआले  ..तयावरुनतयावरुन  

कियाथदीकियाथदी  यांनीयांनी  वरवर  नमुदनमुद  वणथनाचीवणथनाची  पसथपसथ  कोचमध्येचकोचमध्येच  

शोधलीशोधली  असताअसता  तयांनातयांना  कोचच्याकोचच्या  बार्रुमबार्रुम  मध्येमध्ये  पपथलपपथल  

रंगाचीरंगाची  लेडीजलेडीज  पसथपसथ  तयाततयात  उवथठरतउवथठरत  दोनदोन  मोबाईलमोबाईल  एकएक  

ओप्पोओप्पो  कंकं..  चाचा  सववोसववो  कंकं..  चाचा  वव  चांकदचेचांकदचे  दासगनेदासगने  

असलेलीअसलेली  समसमळुनळुन  आलीआली..  नंतरनंतर  कियाथदीकियाथदी  यांनायांना  

कोचमधीलकोचमधील  वेंडरवेंडर  याचेवरयाचेवर  संशयसंशय  आल्यानेआल्याने  तयासतयास  

ताब्यातताब्यात  घेवुनघेवुन  पुढीलपुढील  कायथवाहीकायथवाही  कामीकामी  परस्परपरस्पर  पुढीलपुढील  

प्रवासातप्रवासात  नागपुरनागपुर  पावेतोपावेतो  घेवुनघेवुन  गेलेगेले  वव  रेरे..पोपो..स्टेस्टे    वधाथवधाथ  

येर्ीलयेर्ील  अंमलदारअंमलदार  तक्रारतक्रार  घेणेसािीघेणेसािी  आलेआले  असताअसता  वरवर  

नमुदनमुद  आरोपीआरोपी  यासयास  रेपोस्टेरेपोस्टे  वधाथवधाथ    येर्ीलयेर्ील  अंमलदाअंमलदारर  

यांचेयांचे  ताब्यातताब्यात  देवुनदेवुन  कियाथदीकियाथदी  हेहे  पसथपसथ  वव  उवथरीतउवथरीत  दोनदोन  

मोबाईलमोबाईल  वव  चांदीचेचांदीचे  दासगनेदासगने  परस्परपरस्पर  घेवुनघेवुन  पुढीलपुढील  

प्रवासाकरीताप्रवासाकरीता  रवानारवाना  झालेझाले..  नंतरनंतर  प्राप्तप्राप्त  तक्रारीतक्रारी  वरुनवरुन    

कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

 

APIAPI  
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v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky fVi vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 
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exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ nk- rk- 

osG 

fQ;kZnh@[kcj  

ns.kkjk uko 

e`rdkps uko o iRrk gdhdr  riklh 

vaeynk
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0044//0066//2222  
चेचे  

1188::5500  वावा..  
पवुीपवुी 

 

0044//0066//2222  
चेचे  

2211::4499वावा.. 
 

iikkssggookk@@iizzHHkkkkddjj    
cc--uu--  33992288  EEsskk;;kkss  

iikkssyyhhll  ccqqFFkk  uukkxxiiqqjj 

ftr cgknqj dqoj 
o; 42 o’kZs] jkg 
iks-LVs dqlek ft- 

ioZj rg- 
nojkfxjh usikG 

vvkktt  jjkksstthh  vvkkEEgghh  eeiikkssggookk@@11001111  ooaannuukk  llkk ssuuookkuuss  

LLVVss’kuu  MMkk;;jjhh  ppkkttZZ  ee//;;ss  ggttjj  vvllrrkkaauukk  iikkssggookk  

@@iizzHHkkkkddjj  ccaa--uuaa--  33992288  eess;;kk ss  iikkssyyhhll  ccqqFFkk  uukkxxiiwwjj  ;;kkaauuhh  

QQkkssuuOOnnkkjjss  ddGGffooyyss  ddhh]]  ee``rr    uukkeess  ffttrr  ccggkknnqqjj  ddqqoojj  

oo;;  4422oo’’kk ss ZZ  jjkk--  uussiikkGG]]  iikkss --LLVVss  ddqqlleekk]]  fftt--  ioZr rg- 
nojkfxjh llkkssccrr    uukkeess  ffuuyy  ccggkknnqqjj  eekkssggyykkyy  llkkssuukkjj  

oo;;  4400  oo’’kk ss ZZ  jjkk--  oojjhhyy  iizzeekk..kkss  eekk ss --uuaa  88119900003322665544  vvkkjj--iihh--

,,QQ  ff”” kkiikkbbZZ  ffoouukkssnn  ddqqeekkjj  ddggkkjj  ccaa--uuaa--  00220000554444  eekk ss --uuaa  

99115577002255771122  ffVVddhhVV  uuaa--  11113333990022  ffnnuukkaadd  0044--0066--22002222  

ppss  1188--5500  ookk--  ffoooojj..kk  vvllss  vvkkggss  ddhh]]  ;;kkrrhhyy  ee``RRkkdd  oo  

llkk ssccrr  nnkk ss??kk ssgghh  ppssUUuubbZZ  ;;ssFFkk ss  jjssYYoossuuss  ttkkrr  ggkkssrrss--  uukkxxiiwwjj  jjssYYooss  

LLVVss’kuuoojj  ee``rrddkkpphh  iizzdd``rrhh  [[kkjjkkcc  >>kkYY;;kkuuss  iikkssffyyll  

ff’kiikkbbZZ  llkkssccrr  RR;;kkyykk  mmiippkkjjkk  ddffjjrrkk  eess;;kk ss  ggkk WWLLiihhVVyy  

;;ssFFkk ss  vvkk..kkyyss  MMkk WW --  llhh--,,ee--vvkk ss --  lluukkllss  eeWWMMee  ;;kk aauuhh  rriikkllqquu  

vvkktt  ffnnuukkaadd  0044--0066--22002222  ppss  1188--5500  ookk--  mmiippkkjjkk  iiqqoohhZZ  

ee``rr  ??kkkk ss’’kkhhrr  ddssyyss--  iizz ssrr  f’krrxx``gg  ddzz aa --  llhh&&44  ee//;;ss  BBssooyyss  

vvllqquu  llkkssccrrppss  cc;;kkuu  >>kkyyss  vvkkggss aa --  vv’kk  eekkffggrrhh  oo##uu  

eexxZZ  ddyyee  117744  ttkk--QQkk SS --  iizzeekk..kk ss  nnkk[[kkyy  ddjj..;;kkrr  vvkkyykk  

vvllqquu  iizz ssrr  iiggkkjjkk  MM;;qqVVhh  ddkkeehh  iikk ssf’k@@668899  ppkkSSjjiixxkkjj  

;;kk aauukk  rrllsspp  iiaappuukk aaeekk  oo  bbUUddoossLLVV  iiaappuukkeekk  ddkk;;ZZookkgghh  

ddkkeehh  llQQkkss@@669999  iiookkjj  ;;kkaauukk  jjookkuukk  ddjj..;;kkrr  vvkkyyss  

vvkkggss--   
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मगथ क्र 
30/2022 

कलम 

174 

CRPC 

प्रमाण े

रेले्व से्टशन वर्ाा 

येथिल पँ्लट फॉमा क्र 

1 टर ेन नं 12129  

आझाद एक्सपे्रस 

मरु्न पँ्लट फॉमावर 

उतरवुन 

04/06/2022 

चे 

08/20 वा. 

04/06/2022 

चे 

08/30 वा. 

ऑन डयुटी 

DYYS रे.स्टे.वधाथ 

व मा. MO सो. 

रेल्वे हॉसस्पटल 

वधाथ 

मोसतया राय S/O 

धासन राय वय 32 

वर्थ रा. घर नं. 43 

तोडायी सबपतपुर 

सहरणपुर पाकुड 

झारखंड 

थपन कोड 816104  

अश्या प्रकारे आहे की, यातील मयत इसम हे त्ांच्या थमञासह 

टर ेन क्र.12129  आझाद एक्सपे्रस  चे कोच नं D/2 मरु्न  पुणे ते 

हावडा थद.03/06/2022 रोजी प्रवास कररत असताना प्रवासा 

दरम्यान अचानक त्ांची प्रकृती थबघडुन ते अनकॉन्शेस झाल्याने 

आज थद. 04/06/2022 रोजी रेले्व से्टशन वर्ाा येिे पँ्लट फॉमा क्र 

1वर उतरथवले असता मा. रेले्व डॉक्टर यांनी तपासुन मृत घोथित 

करून डेि मेमो थदला व ऑन डयुटी DYSS रेले्व से्टशन वर्ाा 

यांचे मेमो वरून मगा क्रमांक 30/2022कलम 174 CRPC प्रमाणे 

दाखल करून पंचनामा करणे कामी ASI/45 सक्षरसागर, व पे्रत 

पहारा डयुटी कामी PC/339 यांना रवाना करण्यात आल े

ASI 

45 

सक्षरसागर 

 



 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 04-06-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 04-06-2022 
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मगथ क्रमांक 

31/2022

कलम 174 

CRPC 

प्रमाणे 

रे.स्टे. सेवाग्राम 

  ककमी नं. 760/05 

जवऴ 

कद. 
04/06/2022 

च े16/00 वा. 

पुवी 

 

कद. 
04/06/2022 

चे 17/30 वा. 

ऑन डयुटी 

DYYSरे.से्ट.वर्ाा  

तफे पञवाहक श्री 

सथचन पाल 

एक अज्ञात इसम वय 

अंदाजे 45 वर्े 
अश्या प्रकारे आह ेकी,  ऑन डयुटी DYSS रेल्वे स्टेशन वधाथ यांच े

तिे पञवाहक श्री ससचन पाल यांनी एक लेखी मेमो  आणुन हजर 

केला की एतव्दारा आपको सुसचत ककया जाता ह ै की, DYSS 

सेवाग्राम व्दारा प्राप्त सुचना नुसार एक अज्ञात व्याक्ती उम्र अंदाजन 

45 साल रे.स्टे. सेवाग्राम PF वधाथ स्टेशन के सबच  ककमी नं. 

760/05  WRE पर मृत अवस्र्ा मे पडा ह ैअश्या मेमो वरून  मगथ 

कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल करून पंचनामा करणे कामी 

HC/394, व पे्रत पहारा डयुटी कामी PC/470 यांना रवाना 

करण्यात आल.े 

iksgok 

394 

usgkjs 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 
बडनेरा vi dz- 121@22 dye 

379 Hkknfo- 

थद.    04/06/2022 

       02.25 वा.    

iizzffrrdd  llqqHHkkkk""kkjjkkoo  jj..kkffnnooss  oo;;  2233  jjkk--  bbaaffnnjjkkuuxxjj  uuoohhooLLrrhh  ccMMuussjjkk 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko 

o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 
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