
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  09@11@2021   

 

 

 

 

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 Xksafn;k 

68@21 

dye 379  

Hkknfo 

xqUgk Ádkj 

ilZ pksjh  

Vsªu nqxZ&bZrokjh 

iWlsatj jsYos 

LVs’ku vkexkao 

njE;ku 

07-11-21  

ps  

09%20 oktrk 

njE;ku 

09-11-21 ps  

14%07 

oktrk 

Jh- xtsanzdqekj 

xfjcnkl 

';kedqaoj o; 

36 o"kZ /kank & 

lsYleu jkg-

lkjdkjVksyk rk-

vkexkao ft-

xksafn;k eksck ua- 

95799 

77612 

 

 

अज्ञात ,dqu 18]500@&:- 
,d xzs jaxkph ilZ R;kr 

jks[k 10]000@: ,d 

,e-vk;-daiuhpk eksckbZy 

ekW-ua-jsMeh 6 vk;-,e-bZ-

vk;-ua-

864279040197555]8

64279040197563 

R;kr ftvks ps fle ua-

9518963912 fdaer 

8500@: vlk ,dq.k 

18]500 :Ik;kpk eky  

निरंक 
 

& v'kk izdkjs vkgs dh] ueqn rk- osGh o fBdk.kh 

;krhy fQ;kZnh etdqj gs R;kaps ijhokjklg fn- 

07@11@2021 jksth Vsªu Vsªu nqxZ&bZrokjh iWlsatj 

jsYos LVs’ku nqxZ rs vkexkao vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklkr dks.khrjh vKkr pksjV;kus izok'kh 

yksdkaps xfnZpk Qk;nk ?ksoqu R;kaps ik;k[kkyh 

BosyY;k cWx e/qku ueqn o.kZukph ilZ vkrhy 

lkekuklg eqn~nke eqn~nke yckMhus jsYos LVs’ku 

vkexkao njE;ku pks:u usys  o:u xqUgk nk[ky   

 fVi %& fQ;kZnh ;kauh iksLVsyk ;soqu rdzkj fnys  

o:u xqUgk nk[ky   

eiksgok@

1002 

ek;k esgj 

02 नागपरुनागपरु  
552233//22002211  
कलमकलम  337799  

भादवीभादवी  
xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh  
  

ट्रेन नंट्रेन नं..  0066009933  
चेन्नई लखनऊ चेन्नई लखनऊ 
एक्सएक्स..  चे कोच चे कोच 
नंनं..  SS//66,,  बर्थ नंबर्थ नं..  
77  वरुन रेल्वे स्टे वरुन रेल्वे स्टे 

नागपरु येरे् नागपरु येरे् 
गाडी उभी गाडी उभी 
असतांनाअसतांना  

1177//1100//2211    
चेचे  

0022..3322    वावा..  
  

0099//1111//2211    
चेचे    

2222::0033  वावा..  

ददवाकर ससह ददवाकर ससह 
दवजय प्रताप दवजय प्रताप 
ससहससह,,  उम्रउम्र  2211  
वर्थवर्थ,,  रारा..  ग्राम ग्राम 
दजगनीराजा दजगनीराजा 
र्ाना रामपरुर्ाना रामपरु,,  

दजल्हा देवदरया दजल्हा देवदरया 
उउ..प्रप्र..  मो नमो न  
9966221188  
9911009911  

  

अज्ञात ,dqu 11]000@&:- 
एक मोबाईल रेडमी नोटएक मोबाईल रेडमी नोट  77  
प्रो काऴ्या रंगाचा त्यात प्रो काऴ्या रंगाचा त्यात 

वोडाफोन दसम नवोडाफोन दसम न  
88887744117711771122  IIMMEEII  NNOO  
886633882244004433118877002299    दकदक  

1111,,000000//--  
  

दनरंकदनरंक  
  

                          यातील दफयादी नामे ददवाकर ससह यातील दफयादी नामे ददवाकर ससह दपता दपता 
दवजय प्रताप ससह उम्रदवजय प्रताप ससह उम्र  2211  वर्थवर्थ,,  रारा..  ग्राम दजगनीराजा ग्राम दजगनीराजा 
र्ाना रामपरु दजल्हा देवदरया उर्ाना रामपरु दजल्हा देवदरया उ..प्रप्र,,  हेहे    दददद..  1177//1100//2211    
रोजी ट्रेन नंरोजी ट्रेन नं..  0066009933  चेन्नई लखनउ एक्सचेन्नई लखनउ एक्स..  चे कोच नंचे कोच नं..  
SS//66,,  बर्थ नंबर्थ नं..  77  वरुन रेवरुन रे..स्टेस्टे..  चेन्नई ते लखनऊ असा चेन्नई ते लखनऊ असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान दफयादी यांचाप्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान दफयादी यांचा  
बर्थबर्थ    वर ठेवलेला एक मोबाईल रेडमी नोटवर ठेवलेला एक मोबाईल रेडमी नोट  77  प्रो प्रो 
काऴ्या रंगाचा त्यात वोडाफोन दसम नकाऴ्या रंगाचा त्यात वोडाफोन दसम न  88887744117711771122  
IIMMEEII  NNOO  886633882244004433118877002299दकदक  1111,,000000//--  चा चा 
मोबाईल रेल्वे स्टेशन नागपरु येरे् गाडी उभी असतांना मोबाईल रेल्वे स्टेशन नागपरु येरे् गाडी उभी असतांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
दफयादी यांच्यादफयादी यांच्या    झोपेचा झोपेचा फायदा घेवनु चोरुन नेला अशी फायदा घेवनु चोरुन नेला अशी 
दफयादी यांनी रेदफयादी यांनी रे..पोपो..स्टेस्टे..  आमला येरे् ददलेल्या दफयाद आमला येरे् ददलेल्या दफयाद 
वरुन इकडील पोवरुन इकडील पो..स्टेस्टे..  ला गनु्याचे कागदपत्र वगथ होवनु ला गनु्याचे कागदपत्र वगथ होवनु 
आल्याने सबब अपराध क्रआल्याने सबब अपराध क्र..  337799  भादवी प्रमाणे नंबरी भादवी प्रमाणे नंबरी 
गनु्हा दाखल गनु्हा दाखल   
fVi %& पोलीस अदधक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु पोलीस अदधक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु 
क्रमांकक्रमांक--  आरआर//2233//गनु्हा वगथगनु्हा वगथ//  22002211--  66773388,,  दददद..  
0099//1111//2211  अन्वये व रेल्वे पोलीस स्टेशन नागपरु अन्वये व रेल्वे पोलीस स्टेशन नागपरु 
इकडील आवक क्रइकडील आवक क्र..  33448899//22002211  दददद..  0099//1111//22002211  
अन्वये गनु्हा दाखल अन्वये गनु्हा दाखल   

WWNNKK//  
882266  
कोल्हेकोल्हे  



yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh   

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

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 

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 o#u riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ मगथ नं.35/21 
कलम 174 

जा.फौ. 

रे स्टे  
 wagoli 
स्टेशन के 

दबच 
(सहगणघाट)

दक.मी 
790B/20-

22 

08/11/21 
चे 

20/45 वा 
पवूी . 
 

09/11/21  
चे 

00/30 वा. 
 

ऑन ड्युटी DYSS रेल्वे 
स्टेशन वधा तफे 

पाईसमन्स मंगेश प्रभाकर 
हरडे  रे.स्टे.वधा 

 

एक अनोळखी 
इसम अंदाजे 35 

वरे्. 

अशा प्रकारे आहे दक, ऑन Duty Dyss रे स्टे 
वधा यांनी एक लेखी ममेो ददला दक, आपको 
सचूीत दकया जाता है LP 08502 at HGT 
द्वारा प्राप्त सचुना नसुार एक अज्ञात व्यक्ती उम्र 
35 साल अंदाजे M wagoli स्टेशन के दबच 
(सहगणघाट)दक.मी 790B/20-22 पर मतृ अवस्रे् 
मे पडा है स्टेशन के दसग्रल के बाहर है।यह आपके 
सचुनार्थ एवं उचथत कायथवाही हेत ुअशा मेमो प्राप्त 
झालेवरून घटनास्र्ळ व इन्वेक्ट पंचनामा 
कायथवाही कामी HC/64व पे्रत पहारा डयटुी कामी 
NK/394 यांना घटनास्र्ळी रवाना करण्यात 
आले आहे.सदर चा मगथ नं.35/2021 कलम 
174 जा.फौ.प्रमाणे सदरचा मगथ दाखल करण्यात 
आला 

HC/64 
घ्यारे 

02 o/kkZ मगथ नं.36/2021 
कलम 174 
जा.फौ.प्रमाणे 

js-LVs 

fgax.k?kkV 

;sFks  xkMh 

dz 02656 

ps lsfVªx ps 

dke djhr 

vlrkauk   

09/11/21  
चे  

04/10  
वा पवूी . 

09/11/21  
चे  

04/30 
 वा. 

 

ऑन डु्यटी DYSS रेल्वे 
स्टेशन वधा मदनर्ा कंुभरे 

तफे  रे.स्टे.वधा 
 

दवजय वरखडे, 
वय-42 वर्थ  
सहगणघाट 

 

अशा प्रकारे आहे दक, ऑन Duty Dyssरे स्टे 
वधा यांनी एक लेखी मेमो ददला दक, एतद्वारा 
आपको सचूीत दकया जाता है  उप स्टेशन प्र. श्री 
एस. के अम्बस्ता, स्टेशन सहगणघाट द्वारा प्राप्त 
सचुना नसुार मतृ्य ु नामे दवजय वरखडे उम्र 42 
साल सहगणघाट स्टेशन पर गाडी क्र.02656 द्वारै 
शेसटग कायथ. के दौरान रनऑवर मतृ अवस्र्ा मे 
पडा है.यह स्र्ान स्टेशन के दसग्नोले अन्दर है-यह 
आपके सचूनार्थ एवम उचीत कारवाई हेत ू अशा 
मेमो प्राप्त झालेवरून घटनास्र्ळ व इन्वेक्ट 
पंचनामा कायथवाही कामी HC/64व पे्रत पहारा 
डयटुी कामी NK/394यांना घटनास्र्ळी रवाना 
करण्यात आले आहे. सदर चा मगथ नं.36/2021 
कलम 174 जा.फौ.प्रमाणे सदरचा मगथ दाखल 
करण्यात आला 

HC/64 
घ्यारे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 
                                                   

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

                                                                 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

vaeynkjj 

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 अकोला अप कं्र.73/21 कलम 379 भादवी  09/11/2021 चे 14.11 वा  नाव जाफर अली आसीफ अली वय 20वर्थ रा.ईरानी गल्ली झोपळपट्टी अकोला  

02 

xksafn;k 66@21 dye 379 Hkknafo fn 08@11@21 ps 17-37 

fuys'k Hkkstyky iVys o; 21 o"kZ jkg okMZ ua 04 c¸;j pkSdh toG ckyk?kkV ¼e-iz½ 
ihlhvkj&  fn 11@11@21 ikosrks 


