
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 16-05-2022   

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 16-05-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
324/22 

कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेले्व से्टशन 

नागपुर चे 

पॅ्लट नं 1 

वरील 

जनरल 

वेटीगं हॉल 

मधुन 

16/05/22 

चे 

10.00 वा. 

 

16/05/22 

 चे 

11.43 वा. 

 

श्रिवांश श्रवक्रमश्र ंग 

रघुवंशी, वय 19 वर्ष, 

धंदा श्रशक्षण, राह. 

चंदनगांव तह चांद श्रज. 

श्र ंदवाडा 480110 मो. 

नं. 7909769113 

 

vKkr ,dq.k 14] 800@&# 

एक Vivo Z-1 PRO कं. 

चा श्रनळ्या रंगाचा 

मोबाईल त्यात श्र म 

श्रजओ नं. 

7067013669, IMEI 

NO. 

864074048879894/8

86 श्रकं. 14800/- रु. 

. 
 

fujad यातील फियादी मजकुर हे वरील नमदु ट्रेनने 
आपल्याआपल्या  ममत्रममत्र  अंकीतअंकीत  रघुवंशीरघुवंशी  सोबतसोबत  मंुबईमंुबई  

मिरण्यासाठीमिरण्यासाठी  मिमि..  1155//55//2222  कोको  म ंिवाडाम ंिवाडा  मम..प्रप्र  

येथुनयेथुन  रात्रीरात्री  2211::3300  वावा  रेरे..  से्टसे्ट..  नागपुरनागपुर  लाला  

पोहचलेपोहचले    आमिआमि  मंुबईमंुबई  जािेजािे  करीताकरीता  मतकीटमतकीट  च्याच्या  

मवषयीमवषयी  TTTT  शीशी  मवचारपुसमवचारपुस  करूनकरून  पॅ्लटपॅ्लट  नंनं..  11  वरवर  

बसलेबसले..त्याच्यात्याच्या  नंतरनंतर  TTTT  नीनी   ldkGh    0088::4455  

वावा..टर ेनटर ेन  नंनं..1122886600  मगतांजलीमगतांजली  एक्सएक्स..हीही  उमशराउमशरा  

आहेआहे..असेअसे  सांमगतलेसांमगतले  वव  त्याचीत्याची  पावतीपावती  िोनिोन  

लोकांचीलोकांची  11220000//--रुरु  चीची  बनवलीबनवली  आमिआमि    वेटीगंवेटीगं  

रुमरुम  मधे्यमधे्य  मियाािीमियाािी    आमिआमि  त्यांचात्यांचा  ममत्रममत्र  बसलेलेबसलेले  

होतेहोते..  नंतरनंतर  मियाािीमियाािी  याचायाचा  ममत्रममत्र  झोपुनझोपुन  गेलागेला  

थोड्याथोड्या  वेळानीवेळानी  मियाािीमियाािी  हेहे  आपल्याआपल्या  जवळीलजवळील  

एकएक  VViivvoo  ZZ--11  PPRROO  कंकं..  चाचा  मोबाईलमोबाईल  मकंमकं..  

1144880000//--  रुरु..  चामजागलाचामजागला  लावुनलावुन  झोपुनझोपुन  गेलेगेले  वव  

थोड्याथोड्या  वेळानीवेळानी  मियाािीमियाािी  झोपेतुनझोपेतुन  उठलेउठले  असताअसता  

त्यांनात्यांना  त्यांचात्यांचा  नमुिनमुि  विानाचाविानाचा  मोबाईलमोबाईल  मिसुनमिसुन  

आलाआला  नाहीनाही..तोतो  कोिीतरीकोिीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानीचोरट्यानी  

मियाािीचामियाािीचा  झोपेचाझोपेचा  िायिािायिा  घेवुनघेवुन  मुद्दाममुद्दाम  

लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  चोरूनचोरून  नेलेनेले  वरूनवरून  

अपअप..कलमकलम  337799  IIPPCC  प्रमानेप्रमाने  गुन्हागुन्हा  िाखलिाखल  

करण्यातकरण्यात  आलाआला..  

iks uk 

542 

श्रमिा 

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- 16-05-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 16-05-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 16-05-2022 

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 ukxiwj exZ dz 

28@22 

dye 174 

tkQkS izek.ks- 

रे स्टे भरतवाडा 

कलमशे्वर च्या मध्य े

km no 1028/15-

13 वर 

दि. 

16/05/22 

च े

13.15 

वा. पवुी 

दि. 

16/05/2022 

च े

14.23 वा. 
 

ऑन डयटुी DYYS  

e/; रेल रे स्टे 

भरतवाडा ए.बी. थुल 

तरे्फ DYSS e/; रेल्व े

नागपुर 

एक अनोळखी परुुष आज रोजी ASI/296 झुरमरेु स्टे.डा.चाजज मध्य े

हजर  असताांना  DYSS e/; रेल रे स्टे 

भरतवाडा ए.बी. थुल तरे्फ DYSS e/; रेल्वे 

नागपुर  याांचा लेखी ममेो प्राप्त झाले मगज िाखल 

करण्यात यते आह े तो खालील प्रमाण े एक 

अनजान व्यक्ती का  km no 1028/15-13 पर 

मतृ होन े के सांबांध मे महाशय, आपको सचुचत 

कीया जाता ह ै दक स्टेशन मास्तर भरतवाडा 

नाम ए.बी. थूल सचुना अनसुार भरतवाडा 

कलमशे्वर के बीच अप लाईन पर एक अनजान 

व्यक्ती मतृ पडा ह.ै आग ेकी कायजवाही हते ूममेो 

प्रशेीत है.अशा ममेो वरून मगज िाखल करून प्रते 

पहारा डयटुी कामी PC/1069राजनकर अस े

रवाना  तसचे इन्कवेस्ट, घटनास्थळ पांचनामा 

कायजवाही करण े कामी HC/235 वघारे याांना 

रवाना करण्यात आल ेआहे. 

पो.हवा 

235  

वघारे 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiqj 322@2022 dye 420] 

379] 34 Hkknfo 
fn- 13@05@2022 ps 

23-53 ok-  
PPCCRR  

fn- 17@05@2022 
 

(1) ljnkj jfQd uxkjh o; 35 o’ksZ] jk- ukVk dkyksuh toG] >ksiMiV~Vh nsoykbZ vkSjaxkckn 

 ukxiqj 182@2022 dye 379] 

Hkknfo 
fn- 15@05@2022  ps 

18-44  ok- 

PPCCRR   fn- 18@05@2022 

(2)   iou tkuckth rkanGs o; 32 o’kZ] jk-nqjdh] dks<kGh ft- ukxiwj 

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 



 

 


