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yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 26-07-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 26-07-2022 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 
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fQ;kZnhps 
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01 नागपरु 
537/2022 
कलम 379 

IPC 
 xqUgk Ádkj  
लेडीज पसस 

pksjh 

ट्रेन न  
12767 

संत्रागाछी 
एक्सचे इंजजन 

मागील 
जवकलांग 

कोच मधनु 
रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर 
आऊटरवर 

26/07/22 
चे 

01.40 वा. 
rs 

 01.45 वा. 
दरम्यान 

27/07/22 
चे       

18.27 वा. 

शामकुवर 
जबसेन, 

वय-52 वषस,  
धंदा- कंत्राटी 

कामगार 
(जकनवट)  
रा. जजल्हा 

परीषद का ाँलोनी, 
मरारटोली 

जवऴ गोंजदया. 
मो. नं. 

8275326409 

अज्ञात एकूण  22,710/-  रू  
एक हऴदी जपवऴ्या रंगाची 

लेदरची लेडीज पसस जक. 450/-रू. 
त्यात एक ब्लल्य ुरंगाचा रेडमी 

कंपनीचा मोबाईल मा ाँ.नं. नोट  10 
प्रो त्यात जजओ जसम नं. 

8275326423, 
 IMEINO. 

867901050611954 
जक.  17999/-रू.,  रोख 3,061/- 
रू, 02 ATM काडस  (SBI गोजदया 

व जकनवट), 02 के्रडीट काडस 
(LIC), प ाँन काडस , 03 इलेक्शन 

काडस (वषृाली,आशा स्नेहल 
शामकुमार जबसेन यांचे नाव 

असलेली ) आधारकाडस, टु व्हहलर 
ड्रायव्हहग लायसन्स,  ओऴखपत्र ,  
घरातील व आाँफीस मजधल चाबी, 
चाजसर व हेडफोन ,चश्मा जपन्क 
कलरचा जक. 1,200/-रू. असा 
एकूण 22,710/-  रू. चा माल 

 

जनरंक 
  

नमदु तारखेस वेळी व जिकाणी यातील जफयादी मजकुर हे जद. 
25/07/22 रोजी ट्रेन नं. 12767 संत्रागाछी एक्सचे इंजजन 
कडील मागील जवकलांग कोच मध्ये बसनु रेल्वे स्टेशन 
जकनवट ते रेल्वे स्टेशन गोंजदया असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासात जद. 26.07.22 रोजी चे 01/40 वा. दरम्यान रेल्वे 
स्टेशन नागपरू येथनु ट्रेन सटुल्यानंतर आऊटवर जफयादीचा 
झोपेचा फायदा घेवनु जफयादीचा डाहया हातातील िेवलेली एक 
हऴदी जपवऴ्या रंगाची लेदरची लेडीज पसस जक. 450/-रू. 
त्यात एक ब्लल्य ुरंगाचा रेडमी कंपनीचा मोबाईल मा ाँ.नं. नोट 10 
प्रो जक.  17999/-रू. ,  रोख 3061/- रू , 02 ATM काडस 
(SBI गोजदया व जकनवट), 02 के्रडीट काडस (LIC), प ाँन काडस , 
03 इलेक्शन काडस आधारकाडस , टु व्हहलर ड्रायव्हहग 
लायसन्स, ओऴखपत्र, घरातील व आाँफीस मजधल चाबी , 
चाजसर व हेडफोन , चश्मा जपन्क कलरचा जक. 1,200/-रू. , 
रेल्वे जतजकट असा एकूण 22,710/- रू. चा माल   कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले आहे 
अशा जफयादीच्या जफयाद वरून कलम 379 भा.द.जव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल. 
fVi %& रे. पो. स्टे. गोंजदया येथनु जा.क्र. 1454/22 जद. 
26/07/22  vUo;s गनु्हयाचे कागदपत्र ईमेल हदारे प्राप्त 
>kY;kus गनु्हा दाखल. 
  

HC 
186  
पटले 
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osG 
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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 fujad fujad fujad fujad 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 26-07-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 26-07-2022 

 

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 
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vaeynkj 

01 अकोला 18/2022   
कलम  
174 

CRPC 
 

रे.स्टे.  अकोला  
PF NO.01 चे 

जक.जम. 584/01-
03 के जबच 

 

26/07/22  
चे  

13.45 वा. 
पवुी 

26/07/22  
चे  

16.46 वा. 

ऑन Duty CR 
रे.स्टे. अकोला 

माफस त - 
पा ाँईंट्सम ाँन सरुेंद्र 
नंदलाल अजहर 

मो.नं. 
9767222659  

अनोळखी ईसम 
वय अं.30 ते 

35वषस 

अशा प्रकारे आहे जक आाँन डयटुी DYSS ज्योती S.गवई म. रेल्वे अकोला यांनी 
लेखी मेमो सरुेंद्र नंदलाल अजहर मो. नं. 9767222659 पा ाँईंट्सम ाँन यांच्या माफस तीने 
रे.पो.स्टे. अकोला येथे एक लेखी मेमो GRP अकोला लगभग 13.35 बजे अप 
मालगाडी MFS 4 के लोको पायलट को VHF सेट पर सचुीत जकया गया जक 
जक.जम. 584/01-03 के जबच एक परुुष ललग के हयक्ती हदारा गाडी के आगे 
कुदकर आत्महत्त्या की गयी है लोको पायलट श्री आर बी. रायगडे मखु्या. 
भुसावळ गाडस श्री उमेश संसारे मखु्या भुसावळ कृपया आवश्यक कायसवाही करे. 
अशा प्राप्त झाल्या मेमो वरून घटनास्थळाची शाहनीशा व घटनास्थळ पंचनामा 
कारवाई करणे कामी  HC/76 खान,तसेच पे्रत पाहारा डु्यटी कामी PC 363 गोगटे 
यांना रवाना. मगस कलम  174 CRPC प्रमाणे दाखल. 

HC 
76  

खान 

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 


