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yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 23-02-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 23-02-2022  

 

 

 

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 vdksyk 
53/2022 

कलम 
379 IPC 

प्रमाणे 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेन नं- 20824 
अजमेर परुी  

एक्सपे्रस कोच 
D/5, बर्थ नं-4 

वरुन  रे.स्टे 
अकोला येर्नु 

गाडी 
सटुलेनंतर 

 

16/02/22  
चे  

16.30  
वा. 

दरम्यान 

23/02/22  
चे  

12.59  
वा. 

रामधन जगदेव 
पारवे  

वय 42 वरे्ष 

धंदा- नोकरी 
राह-आनंद नगर 
गगट्टी फैल सावंगी 

मेघे वधा  
 मो न -

9096454310 

 

vKkr ,dq.k 11]000@& : 

एक गनऴ्या रंगाचा गववो वाय 12  
कं.चा मोबाईल त्यात एअरटेल 
गसम नं.9096454310 IMEI 
NO-866247048314173 

कक.11]000/-रु चा मोबाईल 
 

fujad नमदु ता.वेळी व ठीकाणी यातील गफयादी हे 
ueqn æsu ps ueqn dksp o cFkZ o:u 

नांदरुा ते वधा असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्याण गफयादी हे आपला मोबाईल 
चाजींगला लावनु झोपले असता रे.स्टे 
अकोला येर्नु गाडी सरुु झालेवर त्यांचे 
लक्षात आले गक त्यांचा चाजींगला लावलेला 
एक गनऴ्या रंगाचा गववो वाय 12 कं.चा 
मोबाईल त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेला वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे  
गनु्हा दाखल  

fVi & रेल्वे पोलीस ठाणे वधा येर्ील जा क्र 
426/2022 गद. 21/02/2022 अन्वये 
ईकगडल पो स्टे ला आवक क्र 200/22 गद. 
22/02/2022 रोजी HC/752 पाटील यांनी 
गनु्याचे कागदपत्र गदलेवरून xqUgk nk[ky  

NK 
799 
मनस्कर 

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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 o/kkZ 60@2022 dye 379 Hkknfo 21@02@2022 ps 23-50 ok- 

fn- 24@02@2022 ikosrks ihlhvkkj 
vfu:n enujko ckyeokj o; 22 o’kZ jkg] xaMh lqykZ rk]eqy ft] panziqj 

02 xksafn;k 284@2019 dye 379 Hkk-n-oh-  fn- 23@02@2022 ps 13%32 ok  fnyhi larqjke nsaokxu o; 33 o"kZ] jkg- okMZ ua 35 larks"kh ikjk 'kkgq ydMh 

Bky pk ekxs HkhykbZ ikoj gkml rk- ft- nqxZ N-x-  



yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 23-02-2022 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 23-02-2022  

 
 

 

 

 

 

 

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 नानागपरुगपरु 0066//2222    
कलमकलम  

117744  CCrrppcc 

ट्रेन नं ट्रेन नं 2200880066  ने ने 
रेल्वेरेल्वे  स्टेस्टे..  अजनी अजनी 

KKMM..NNOO..  883322//1199--
1122    वरवर 

 

2233//0022//2222    
चेचे  

1111..4455  
वावा  

पवुीपवुी.. 
 

2233//0022//2222  
चे चे   

1212..4444  
वावा.. 

 

ऑन ड्युटीऑन ड्युटी    DDYYSSSS  
गवक्कीगवक्की  धनराज धनराज 

बागडेबागडे..  
उम्र उम्र 3322  वर्षथवर्षथ  
धंदा धंदा LLLLPP  

मोमो..नंनं..  
77773300551111330022 

 

एक अनोळखी एक अनोळखी 
इसमइसम 

 

ऑन ड्युटी ऑन ड्युटी DDYYSSSS  मध्य रेल्वेमध्य रेल्वे  नागपरु तफे गवक्की धनराज नागपरु तफे गवक्की धनराज 
बागडेबागडे..  उम्र उम्र 3322  वर्षथ धंदा वर्षथ धंदा LLLLPP  मोमो..नंनं..  77773300551111330022  यांनी यांनी 
रेरे..पोपो..स्टे स्टे   नानागपरुगपरु  ला एक लेखी मेमो आननू गदल्याने नंबरी ला एक लेखी मेमो आननू गदल्याने नंबरी 
मगथ दाखल करण्यात आलामगथ दाखल करण्यात आला..  मेमो पाहता मेमो पाहता एक अज्ञात एक अज्ञात 
व्यक्ती का ट्रेन से कट जाने केव्यक्ती का ट्रेन से कट जाने के  संबंध मेसंबंध मे..  महाशय महाशय --DDYYSSSS  
गनपाने गनपाने ((अजनी अजनी ))  ने फोन पर सचुना दी कीने फोन पर सचुना दी की,,  TT..NNOO..  2200880066  
से एक व्यक्ती कट गया हेसे एक व्यक्ती कट गया हे..  KKMM..NNOO  ..883322//1199--1122  आगे आगे 
की कायथवाही हेत ु मेमो पे्रगर्षत हेकी कायथवाही हेत ु मेमो पे्रगर्षत हे..  अशा लेखी मेमो कलम अशा लेखी मेमो कलम 
117744  CCrrppcc    प्रमाणेप्रमाणे    नंबरी मगथ दाखल करुन पे्रत पहारा नंबरी मगथ दाखल करुन पे्रत पहारा 
डयटुीडयटुी    PPCC//331144  गमश्रा गमश्रा आहेतआहेत.. 

AASSII  
998888  
मरापेमरापे 

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 


