
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 15-08-2022  

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 15-08-2022   

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 
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fQ;kZnhps 
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feGkyk  
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gdhdr vkrhy lkekuklg riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
268/22 
379 IPC 

गनु्हा 
izdkj 

मोबाईल 

pksjh 

 
 

टे्रन न.ं 

12834 

हावडा 

अहमदाबाद 

एक्स.चे 

कोच नं. D 

2 बथथ नं. 81 

वरून  रे. 

स्टे. अकोला 

येथुन गाडी 

सुरू होताच 

येथे झोप 

उघडल्याने 

लक्षात आले 

आह.े 

 

24/06/22  
चे वेळ 

नमुद 

नाही. 

15/08/22 
12.08 वा. 

 

भव्य प्रल्हाद दास 

ममत्तल, वय – 20 

वर्थ, धंदा - मिक्षण 

इंमिमनयरींग एस. 

एस. मि. एमसी 

कॉलेि, िेगांव, 

राह. घर नं. 02, 

वाडथ नं. 20, 

रामगन वाडथ, 

बुधवारा बािार, 

खंडवा, मध्य प्रदिे 

मो.न. 

7869565914 
 

अज्ञात एकूण  14,990/- रू 
एक मववो कं. चा मॉ. 

नं. Z 1 प्रो. सोननक 

ब्लॅक रंगाचा मोबाईल, 

त्याचा IMEI No. 

86214404767215

2 त्यात मिवो मसम न.ं 

9111887914 कक. 

14,990 रू. चा 

मोबाईल. 

ननरंक नमुद ता. वेळी व ठिकाणी यातील फियाथदी ह ेफद. 24/ 04 

/2022 रोिी टे्रन नं. 12834 हावडा अहमदाबाद एक्स.चे 

कोच नं. D 2 बथथ नं. 81 वरून वरून त्यांचे त्यांचे ममत्रा 

सोबत रे.स्टे. नागपुर त ेिेगांव असा प्रवास कठरत असतांना 

प्रवासा दरम्यान झोप लागली असता त्यांनी त्यांचा एक 

मववो कं. चा मोबाईल कक. 14,990 रू. पँन्टचे मखिामध्ये 

िेवलेला  मोबाईल रे. स्टे. अकोला येथुन गाडी सुरू होताच 

येथे झोप उघडल्याने लक्षात आले  कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने झोपेचा िायदा घेउन मुद्दाम लबाडीने चोरून 

नेला आह.े  अिी  फियाथदी यांनी रे.पो.स्टे.िेगांव येथे फदले 

फियाथद वरुन गुन्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त 

झाल्याने  कलम 379  IPC प्रमाण ेगुन्हा दाखल  

fVi %&  पोलीस अनधक्षक कायालय, लोहमागग नागपरु यांचा 
जा क्र. 4742/2022 नद. 11/08/2022 अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र ईकनडल रे .पो.स्टे. अकोला यांचा आवक क्र. 
1215/22 नद. 13/08/2022 गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या 
वरून गनु्हा दाखल. 
 

HC 
28 

वडगीरे    

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 15-08-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 15-08-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 15-08-2022  
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Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 

 

xksafn;k 

 

 

101@16 dye 379] 411] 

34 Hkkanfo 

 fn- 11@08@2022 ps 00-43 ok-  

fn 19@08@22 ikosrks ihflvkj  

 

1½ y{e.k lkgascjko tk/ko o; 50 o"kZ] jkg fuaHkksjk tsoqu rk djekGk] ft- lksykiqj- 

 

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 ukxiqwj 54@22 

dye 

174  

tk-QkS 

ट्रेन नं. 12295 
C/B, B/7 के 
कोरीडोर मे 

रे.स्टे. नागपरु 

15/08/22 
चे 

08:50 वा. पवुी 

15/08/22 
चे 

11.37वा. 

Dyss तरे्फ चेतना 
बारपे वय 35 वषे  

नरटायनरगं रूम 
अटेंन्डन मध्ये रेल्वे 

नागपरु 

एक इसम नामे- 
प्रमोद राम 

नदनानाथ राम 
वय 31  वषग रा. 
ग्राम नटवार खदुग 

ठाना नटवार 
काला नज. 

रोहतास नबहार 
802218 

आज रोजी आम्ही WNK/610 राऊत हे स्टे,डा,चाजग मध्ये हजर 
असतांना ऑन डयटुी  Dyss तरे्फ चेतना बारपे  वय 35 वषे नरटायनरगं 
रून अटेंन्डन मध्ये रेल्वे नागपरु यांनी पो. स्टे ला एक लेखी मेमो आणनु 
नदले वरून सदर मगग दाखल करण्यात आला तो खालील प्रमाणे. 
अशा प्रकारे आहे की,  प्रनत, नद . 15/08/22  नागपरु  थाना  प्रभारी   
GRP/RPF  रेल्वे  नागपरु    08/50  नवषय-ट्रेन नं. 12295 मे मतृ होने 
संबंधी आपको सनुचत नकया जाता है. ट्रेन नं. 12295 C/B, B/7 के 
कोरीडोर मे एक अज्ञात व्याक्ती बेहोश  पडा  था नजसे रेल्वे डा ाँ. ने जा ाँच 
नक एव उसे मतृ घोषीत नकया है, आगे की कायगवाही हेतु मेमो नदया जाता 
है. अशा नदले मेमो वरुन कलम174 CRPC प्रमाणे मगग दाखल करुन 
घटनास्थळ व इंन्कवेस्ट पंचनामा कायगवाही करने कामी HC/874 बारड 
व पे्रत पहारा डयटुी कामी पोनश/ 867गोडबोले यांना रवाना करण्यात 
आले 

 

HC 
874 
बारड 
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01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


