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yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 27-01-2022 

 

 

 

 

 

 

 

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 नागपरुनागपरु    
CCRR  NNoo  

6633//22002222  
  कलमकलम  337799  

भादवीभादवी  ..  
xqUgizdkj  

yWiVkWi cWx  

pksjh  

ट्रेनट्रेन  नंनं  1122113399  
सेवाग्रामसेवाग्राम  एक्सएक्स..  
चेचे  कोचकोच  नंनं  SS//88  
बर्थबर्थ  नंनं..  11,,22,,33,,44  

वरुनवरुन  रेल्वेरेल्वे  
स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  

येर्नुयेर्नु 

2277//0011//22002222  
  चेचे  0055::3300  वावा.. 

  2277//0011//22002222    
चेचे  1122::5511  वावा.. 

गायत्रीगायत्री  प्रल्हादप्रल्हाद  
पोटभरेपोटभरे,,  वयवय  2211  

धंदाधंदा--  शशक्षणशशक्षण,,  राहराह..  
FF--11,,  गोपालगोपाल  

एन्कक्लेव्हएन्कक्लेव्ह,,  कोडेकोडे--लेले--
आऊटआऊट,,  दत्तवाडीदत्तवाडी,,  
नागपरुनागपरु  444400002233,,  

मोमो..  नंनं..  
99668899115533992222,,  
99992233116688555544  

 

अज्ञातअज्ञात एकुणएकुण  3300,,000000  रुरु..    
एकएक  लाललाल  रंगाचीरंगाची  सफारीसफारी  
कंकं..चीची  बगॅबगॅ  त्यातत्यात  एकएक  HHPP  
कंकं..  चाचा  लपॅटॉपलपॅटॉप  काळ्याकाळ्या  

रंगाचारंगाचा  कककक..  3300,,000000//--  रुरु..,,  
प्लास्स्टकप्लास्स्टक  फोल्डरफोल्डर  मध्येमध्ये  
आधारआधार  काडथकाडथ ,,  पनॅकाडथपनॅकाडथ ,,  
यकुोयकुो  ब ॅंकेचेब ॅंकेचे  पासबकुपासबकु,,  

माकथ शशटमाकथ शशट  1100  वीवी,,  1122  वीवी,,  
11sstt  yyeeaarr,,  एकएक  वॉलेटवॉलेट  

स्स्कनस्स्कन  कलरकलर  चाचा  त्यातत्यात  यकुोयकुो  
ब ॅंकेचेब ॅंकेचे  डेबीटडेबीट  काडथकाडथ ,,  कॉलेजकॉलेज  
चेचे  अलॉटमेंअलॉटमेंटट  लेटरलेटर,,  काटथकाटथ   
व्हलॅीडीटीव्हलॅीडीटी,,  पणेुपणेु  येर्ीलयेर्ील  
कॉलेजकॉलेज  चेचे  सर्टटफीकेटसर्टटफीकेट,,  

डोमशॅशयलडोमशॅशयल  सर्टटसर्टट..  दोनदोन  चष्मेचष्मे,,  
तीनतीन  मोबाईलमोबाईल  चाजथरचाजथर,,  दोनदोन  
वॉटरवॉटर  बॉटलबॉटल,,  कॅल्क्यलेुटरकॅल्क्यलेुटर,,  
असाअसा  एकुणएकुण  3300,,000000//--  रुरु..  

चाचा  मालमाल..  
 

शनरंकशनरंक ;krhy fQ;kZfn gs शदशद..  2266//0011//2222  रोजीरोजी  नागपरुनागपरु  येणेयेणे  
करीताकरीता  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  मनमाडमनमाड  येर्नुयेर्नु  ट्रेनट्रेन  नंनं..1122113399  
सेवाग्रामसेवाग्राम  एक्सएक्स..  चेचे  कोचकोच  नंनं..  SS//88  बर्थबर्थ  नंनं..  11,,22,,33,,44  वरुनवरुन  
आईआई  वशडलांसहवशडलांसह  रात्रीरात्री  0088::0000  वावा..  izokl djhr vlrkauk 

रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  येरे्येरे्  सदरचीसदरची  ट्रेनट्रेन  0055::3300  वावा..  पोहोचलीपोहोचली  
तेव्हातेव्हा  झोपझोप  उघडलीउघडली  असताअसता  fQ;kZfn ;kauh R;kaph   बर्थबर्थ  
नंनं..  22  वरवर  ठेवलेलीठेवलेली  बगॅबगॅ  पाहीलीपाहीली  असताअसता  शदसनुशदसनु  आलीआली  
नाहीनाही..  बोगीतबोगीत  चेकचेक  केलेकेले  पणपण  बगॅबगॅ  शदसनुशदसनु  आलीआली  नाहीनाही..  
fQ;kZfnph ueqn o.kZukph yWiVkWi cWx vrhy ueqn 

lkekuklg   कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  झोपेचाझोपेचा  फायदाफायदा  
घेवनुघेवनु  मदु्माममदु्माम  लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  usyh vkgs-

v’;k ys[kh fQ;kZn o:u वरुनवरुन  सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  
337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  गनु्कहागनु्कहा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला  
आहेआहे..  

 

AASSII//  
998888  
मरापेमरापे 

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 ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 27-01-2022 

 

 

 ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 27-01-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 26-01-2022 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ –k- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  ns.kkjk uko e`rdkps uko o iRrk gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k  03@22 

dye 174 

tkQkS 

xkMh ua 

22846 iq.ks 

gVh;k ,Dl 

ps  dksp ua 

,l@08 cFkZ 

ua  71 izoklk 

njE;ku izd`rhZ 

[kjkc >kY;kus 

27-01-2022 

ps 05-45 ok 

iqohZ 

27-01-2022 

ps 06-36 ok 

vkWu M;qVh 

fMok;,l,l jsLVs 

xksafn;k dMqu iksVZj 

ukes & xkSre 

zizHkqnkl dMos o; 37 

o"kZ jkg flaxyVksyh 

xksafn;k 

lkS nqxkZ ve`r vksxjs 

o; 22 o"kZ jkg 

fVdjh rk& eLrqjh 

ft fcykliqj ¼N-x½ 

;krhy e`rd eghyk gh ueqn 

xkMhus izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;ku cs'qk/n >kY;kus 

fryk vkS"k/kksipkjk djhrk ft- 

“kkldh; :X.kky; xksafn;k ;sFks 

?ksoqu xsys vlrk ek oS|dh; 

vf/kdkjh ;kauh riklqu e`r 

?kks"khr dsys 

lQkS@ 

567 

HktHkqts 

02 रे स्टे 
अकोला 

04/2022 
कलम-174 

CRPC 

रे स्टे अकोला 
प्ल ॅंट फोमथ नं. 2 
वर शलप्ट जवळ 

27/01/2022  
चे 10.00 वा.  

पवुी 

27/01/2022 
चे 19.19 वा 

 

ऑन ड्युटी DYSS मध्य 
रेल्वे  अकोला 

एक अनोळखी पुरुष वय 
अंदाजे 35 वषथ 

यावेळी  ऑन ड्युटी DYSS मध्य 
रेल्वे  अकोला यांच्या  लेखी मेमो 
वरून प्राप्त झाले की एक अनोळखी 
इसम  वय अंदाजे 35 वषथ हा बेशदु्ध 
व्यवस्रे्त पडला आहे.  अशा मेमो  
वरुन मा. DMO रेल्वे दवाखाना 
अकोला यांनी सदर इसमास चेक 
करून मतृ झाल्याचे घोषीत केले व 
प्रमाणीत करून लेखी पत्र शदले वरून 
रे पो स्टे अकोला मगथ क्र  04/2022 
कलम-174 CRPC प्रमाणे  मगथ 
दाखल करण्यात आला आहे.  
 

HC/517 
राठोड 

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 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj CR No. 62/2022 कलम 324, 323, 34 भादशव       27/01/2022 ps 19:28 ok- lkSjHk mQZ eqaMh panzdqekj lkBous] o; 24] jk-eqaMh dksVk] xksafn;k- 


