
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 12-05-2022   

 

 

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  
331188//22002222  
कलमकलम  337799  

IIPPCC  
  

xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपरुनागपरु  
येथीलयेथील  
सेकंडसेकंड  
क्लासक्लास  
बकुींगबकुींग  

ऑफीसऑफीस  चेचे  
इन्डसलनॅ्डइन्डसलनॅ्ड  

बकॅबकॅ  चेचे  
AATTMM  चेचे  
बाजलुाबाजलुा  

 

1111//0055//2222  
चेचे    

1100::1155  
  वावा..  
 

1122//0055//2222  
चेचे    

2211::0022    
वावा..  

 

ववकेशववकेश  श्यामरावश्यामराव  
भांडेकरभांडेकर,,  वयवय  2244  वरे्षवरे्ष,,  

धंदाधंदा  --  प्रायव्हेटप्रायव्हेट    नोकरीनोकरी,,  
रारा..  माडेमाडे  तकुुजतकुुज  गावगाव  

पोपो..स्टेस्टे..  तहतह..  वजवज..  
गडवचरोलीगडवचरोली,,  वपनवपन  नंनं..  

444422660055  मोमो..  नंनं..  
99335599553311665500  

 

अज्ञातअज्ञात ,dq.k 10]450@&: 
एकएक  ऑरेंजऑरेंज  रंगाचीरंगाची  थैलीथैली  त्यातत्यात  
जतेुजतेु  नववननववन  कककक..  445500//--  रुरु,,  वव  
एकएक  पांढऱ्यापांढऱ्या  रंगाचीरंगाची  थैलीथैली  

त्यातत्यात  लाललाल  रंगाचीरंगाची  टोपीटोपी  वालीवाली  
TT  शटटशटट ,,  वटपकेवटपके  वालीवाली  शटटशटट   
पांढऱ्यापांढऱ्या  रंगाचीरंगाची,,  काळ्याकाळ्या  

रंगाचारंगाचा  फुलफुल  पनॅ्टपनॅ्ट  जनेुजनेु  वापरतेवापरते,,  
पॉवरपॉवर  बकॅबकॅ  जनुाजनुा  बंदबंद,,  वव  एकएक  
वरअलवरअल  वमवम  CC--2211  ब्लुब्लु  रंगाचारंगाचा,,  

IIMMEEII  NNoo..  
8866336644110055990022660099,,  

886633554411005599002266008877  त्यातत्यात  
BBSSNNLL  99442211992222334411  कककक..  
1100000000//--  रुरु..  चाचा  मोबाईलमोबाईल  
असाअसा  एकुणएकुण  1100445500//--  चाचा  

मालमाल  

वनरंकवनरंक  
 

वफयादीवफयादी  हेहे  वदवद..  1111//0055//22002222  रोजीरोजी  पणेुपणेु  येथनुयेथनु  चंद्रपरुचंद्रपरु  
येथेयेथे  जाणेजाणे  करीताकरीता  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  येथेयेथे  आलेआले  वव  
रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  येथीलयेथील  सेकंडसेकंड  क्लासक्लास  बकुींगबकुींग  
ऑफीसऑफीस  चेचे  इन्डसलनॅ्डइन्डसलनॅ्ड  बकॅबकॅ  चेचे  AATTMM  चेचे  बाजलुाबाजलुा  
चावजिंगचावजिंग  लाला  लावनुलावनु  वव  थैलाथैला  बाकड्यावरबाकड्यावर  ठेवनुठेवनु  पाणीपाणी  
घेण्याकरीताघेण्याकरीता  गेलेगेले  असताअसता  वव  तेते  लगेचलगेच  55  वमनीटांनीवमनीटांनी  
परतपरत  आलेआले  असताअसता  त्याचात्याचा    चावजिंगचावजिंग  लाला  लावलेलालावलेला  
मोबाईलमोबाईल  वदसनुवदसनु  आलाआला  नाहीनाही  चाजटरचाजटर  त्याचत्याच  वठकाणीवठकाणी  
होताहोता  वव  थैल्याथैल्या  पणपण  वदसनुवदसनु  आल्याआल्या  नाहीनाही  कोणीतरीकोणीतरी  
अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  त्यांचेत्यांचे  गैरहजरीचागैरहजरीचा  फायदाफायदा  घेवनुघेवनु  
मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  आहेआहे..    
fVi %& वफयादीवफयादी  यांनीयांनी  पोपो..स्टेस्टे..  लाला  येवनुयेवनु  लेखीलेखी  तक्रारतक्रार  
वदलेवदले  वरुनवरुन  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..      
 

WWNNKK  
777799  

भलावीभलावी 

02 cMusjk 

100/2022 
कलम 379 

भादवी 
xqUgk Ádkj 

 ilZ 

pksjh 

प्लॉटफामट नं. 
01 वर ट्रेन नं. 
22845 पणेु 

हटीया एक्सचे 
वेळी मागील 
जनरल कोच 

जवळ 

11/05/22 
चे  

23.20 
 वा. 

दरम्यान 

12/05/22  
चे  

06.53  
वा. 

 

राजा दयाराम चांदवानी  
वय 43 वर्षट रा. गरुुवानी 

भवन वतथटनी गल्ली 
सरकंडा वबलासपरु 

वज.वबलासपरु छत्तीसगढ 
मो.क्र.   7697676066 

vCnqy  

vyhe 

 vCnqy 

 uch 

o; 52  

o"kZ 

jkg&vUlkj 

uxj] ik.;kps 

Vkdh toG] 

vejkorh 

 

vVd 

rkjh[k%& 

12@05@22 

ps  

07 % 22 

 ok- 

 

,dq.k 2]000@&: 
एक काळ्या रंगाचे रेक्क्िन 
पसट त्यात फीयावदचे आधार 
काडट,(रेल्वे वतकीट परळी 
वैजनाथ येथील प्लटँफामँट 

वतकीट वद.10/05/2022 चे), 
ड्रायव्हींग लायसन्स ची कलर 
िेराकँ्स, डेवबट काडट (बंधन 
बकेँचे ) व रोख रु.2000/-

(500 x3) दराच्या तीन 
नोट,200 रु.दराची एक 

नोट,100रु.दराच्या तीन नोटा  
असा एकुण 2000/-रु चा 

माल. 

          
            

नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी रेल्वे सरुक्षा बल येथील 
सहायक उप वनरीक्षक भाउसाहेब मवछन्द्र पवार वय 40 
वर्षट रे.स.ुब.बडनेरा मो.क्र. 9987939775 यांनी पोस्टे 
ला येवनु लेखी वरपोटट वदला की, रे.स्टे बडनेरा आन 
डयटुी आरक्षक वजतेन्द्र सरेुश देशमखु वय 31 वर्षट यांनी 
डयटुी दरम्यान 23.19 वा दरम्यान प्लॉटफामट नं. 01 वर 
टे्रन नं. 22845 पणेु हटीया एक्स आली असता मागील 
जनरल कोचजवळ एक अज्ञात इसमाने रेल्वे प्रवाश्याचे 
मनी पसट चोरुन पळुन घेवनु जात असताना सदर प्रवाशी 
त्यास पकडणेकरीता गेला असता नमदु टे्रन सरुु 
िाल्याने ते रेल्वेत बसनु पढेु वनघनु गेले त्यावरुन सदर 
इसमास आरक्षक वजतेन्द्र सरेुश देशमखु यांनी पकडुन 
                                             
                                          
                                             
                                            
                                             
                                      
                                          
                                                  
        ३७९                            

WWHHCC//  
11001199    
इंगऴेइंगऴे 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 12-05-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 12-05-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 12-05-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 12-05-2022 

 

 

 

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 riklh 

vaeynkj 

01 fujad 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 cMusjk 100/2022 कलम 379 भादवी 12@05@22 ps 07 % 22 ok- vCnqy vyhe vCnqy uch o; 52 o"kZ jkg&vUlkj uxj] ik.;kps Vkdh toG] vejkorh 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


