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v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

1 bZrokjh 

14@2021

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  
 

ट्रेन न.  
08239 
शिवनाथ  
एक्स से 
शबलासपरु 

S/8 कोच मे 
बथथ न.66  
वरून 

 

.08/07/21 चे 
23:00 ते शद. 
09/ 06/21चे   

4.30 वा 
दरम्यान 

 

09/07/21 
चे 

09/45 मी. 
 

पंकज S/0शिवकुमार 
वैष्णव  ,वय -23 
वर्थ, धंदा-मजरुी 
रा.झसपरुी कला ,  

ता लोरमी शज. मगेुली 
(छ.ग.)  
मो. नं. 

9315836073 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 13,000@: 
एक मोबाईल  शनळ्या  
रंगाचा इनशफशनक्स 
कंपनी चा  मा ाँडल न. 

S/5 prroज्यात  
एअरटेल शसम न. 
8220839315 
 ककमत 13000/ 

रूपयाचा 
 

ननरंक वरील तारखेस वेळी व शिकाणी यातील 
शफयादी मंजकुर हे  नमदू गाडीने 
रे.स्टे.शबलासपरु ते इतवारी असा प्रवास  
कशरत असतांना  रे स्टे शबलापरु ते इतवारी 
दरम्याण झोपले असता  रे.स्टे. इतवारी येथे 
शफयादी यांची झोप उघडली असता नमदु  
वणथऩाचा मोबाईल त्याचे बथथ वर िेवलेला 
मोबाईल  प्रवािी लोकांचे गर्ददचा फायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरुन नेले वरुन गनु्हा 
दाखल  

ASI/ 
803 
देिमखु   

2  अकोला 
81/2021 

कलम 379  
Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  
 

ट्रेन नं. 02169 
सेवाग्राम एक्स चे  
कोच नं एस/05 

बथथ नं 04 वरुन रे 
स्टे अकोला येथे 

लक्षातआले वरुन 

03/07/2021 
चे 00.40वा 

दरम्यान 
 

09/07/2021 
चे 21.02 वा. 

अननल कुमार 
रामपरवेश यादव  वय 
28 वषथ  धंदा मजरुी 
रा.ग्राम कुल्ही ता 

नबहीया नज 
भोजपरुीनबहार  मो.नं 

8605896723 
 

अज्ञात ,dq.k 10,000@: 
एक टेक्नो  कंपनीचा 

मोबाईल त्याचा IMEI 
NO माहीत नाही 
त्यातनसम जीवो 

No.9373288978 
ककमत 10,000/-रू असा 
एकुण 10,000/- रू चा 

मोबाईल 
 

ननरंक  नमदु तारखेस वेळी व नठकाणी यातील नियादी हे 
नद.03/07/2021 रोजी नमदु  ट्रेन नं. 02169 
सेवाग्राम एक्स चे  कोच नं एस/05 बथथ नं 04 वरुन   
रे स्टे.नानशक ते नागपरु असा प्रवास कनरत 
असताना प्रवासादरम्यान त्याना झोप लागली 
असता नियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबानडने  चोरुन 
नेला वरून गनु्हा दाखल  

 लोहमागथ पोलीस स्टेशन नागपरु येथील जावक 
क्र. 1636/2021  नद. 03/07/2021 अन्वये 
गनु्याचे कागदपञ आज रोजी इकडील आवक क्र. 
454/2021 नद. 07/07/2021अन्वये प्राप्त 
झाल्याने 

HC/413 
पवार 

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 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 
 

vdz 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 

vaeynk 

 . नागपरु                                                                 
मगथ क्र. 

30/2021 
कलम  174 

Crpc 

रे. स्टे. नागपरु चे  D 
कॅशबन जवळ KM 
NO. 1042/22-24 

जवळ 

 

09/07/2021 चे 
11:15 वा. पवुी 

शद.09/07/2021 
चे 12;35 वा. 

 

ऑन ड्युटी DYSSश्री 
शवजय पाटील, मध्य रेल्व े

नागपरु 

एक अज्ञात व्यक्क्त आाँन ड्युटी DYSSकमर्दियल मध्य रेल्व ेनागपरु यांनी लेखी मेमो शदला 
की, आपको सशुचत शकया जाता है, की Dyss शवजय पाटील से फोन पर 
सचुना शमली की, D कॅशबन के पास 1042/22-24 पर एक अज्ञात व्यक्क्त 
की डेड बॉडी पडी है। रेल्व ेडॉ. मनोज द्वारा चेक करणे पर उसे मतृ घोशर्त 
करके प्रमाणपत्र जारी शकया गया। उशचत कायथवाही हेत ुमेमो पे्रशर्त शकया 
जाता है। अिा लेखी मेमो वरुन मगथ क्र. 30/21 कलम 174 CRPC 
प्रमाणे दाखल करण्यात आला  

 

 

HC/59 वासशनक 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 o/kkZ vi dz-112@2021 dye 379]34 

Hkk-n-oh 

fn- 02@07@2021 

ps13@00 ok fn- 12-07-

2021 ikosrks ih-lh-vkj 

 fn- 07@07@2021 

ps13@20 ok fn- 12-07-

2021 ikosrks ih-lh-vkj 

01½ fouksn dqekj mQZ dkY;k dkyhjke lSuh o; 42 o’kZ jk] edku ua-20@227 fnYyh &91 iks-LVs- e;qj 

fogkj Qsl&01 U;q fnYyh  

02½ lkuq fot; xxZ o; 25 o’kZ jk]edku ua- 08@69 f=yksdiqjh U;q fnYYkh 

03½jfolhax rstiky flax o; 27 o’kZ jk-edku ua-20@54 f=yksdiqjh fnYyh- 91e;qj fcgkj fnYyh- 

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

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


