
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 27-09-2022  

 

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 बडनेरा 
250/22 

कलम  379  
IPC  

 
गनु्हा प्रकार      
मोबाईल 
चोरी 

  
 

ट्रेन नं 12833 
अहममदाबाद 
हावडा एक्स चे 
मागील जनरल 
बोगीमध्ये रे.स्टे 

चांदरु ते 
धामणगाव रेल्वे 
प्रवासा दरम्यान 

26/09/22  
15.30 वा. 

ते  
15.45 वा. 
दरम्यान 

27/09/22 
16.35 वा. 

ररतेश प्रमोद अलोने  
वय 19 वषष 
 धंदा रशक्षण  

रा. मंगरुळ दस्तरगर 
ता. धामणगाव  रेल्वे 

रज. अमरावती 
मो.क्र. 

7499842415 

अज्ञात एकुण 9,499/- रु  
एक रनळ्या रंगाचा समँसंग 
गलँक्सी M 12 कंपनीचा  
मोबाईल ज्यात रसम नं. 

7420819646  
IMEI NO. 

356967147139539, 
 356352447139531  

रक. 9,499/- रू 

रनरंक नमदु तारखेस वेळी व रिकाणी यातील रियादी हे ट्रेन नं 12833 
अहममदाबाद हावडा एक्स चे मागील जनरल बोगीतनु चांदरु रेल्वे ते 
धामणगाव असा प्रवास कररत असतांना प्रवासा दरम्यान प्रवाशयांचे गर्ददत 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गर्ददचा िायदा घेवनु तयांचे पनँ्टचे उजव्या 
रखशातनु एक रनळ्या रंगाचा समँसंग गलँक्सी M 12 कंपनीचा रक . 
9,499/-  रू चा मोबाईल चोरून नेला आहे. अशा  रियारद हे vkt jksth 
पो स्टे ला येवनु तोंङी रियाद रदले वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल.  
 

WHC 
202 

नागदेवे 

02 अकोला 
341/22 

कलम  379 
IPC  

 
गनु्हा प्रकार      

पाकँीट  
चोरी 

 
 

ट्रेंन नं. 11040 
महाराष्ट्ट्र एक्स 
चे कोच नं. S/7 
बथष नंबर 72 
वरून रे.स्टे. 

मतुीजापरु येथे 
लक्षात आले 

 

27/08/22 
14:40 वा. 

दरम्यान 
 

27/09/22  
11.09 वा 

 

रशतलकुमार 
एकनाथ सोनवाने 

वय. 43वषष 
 धंदा. नोकरी  

रा. पलाटँ नं. 68 
रामकृष्ट्ण नगर  (ब) 

रदघोरी नागपरु 
440034   
मो. नं. 

8600371396, 
9923594152 

अज्ञात एकुण 4,000/- रु  
एक कथीया रंगाचे पाकँीट 
तयामध्ये  रोख रु. 4000/-

रू, आधार काडष, पनँ काडष, 
टु व्हीलर गाडीचे लायसंन्स 
व कागदपते्र, SBI बकँ चे 

ATM काडष 2,  असा एकुन 
4,000/  रू. चा माल 

रनरंक नमदु ता. वेळी व रिकाणी यातील रियादी हे रद. 27/08/2022 रोजी  ट्रेंन 
नं. 11040 महाराष्ट्ट्र एक्स चे कोच नं. S/7 बथष नंबर 72 वरून रे स्टे 
नागपरु ते रे स्टे शेगांव असा प्रवास करीत असतांना रे. स्टे. बडनेरा ते 
मतुीजापरु या प्रवासा दरम्यान प्रवासात असतांना अंदाजे 14:40 वा. 
तयांच्या पटँ च्या मागील रखशामध्ये िेवलेले एक कथीया रंगाचे पाकँीट 
तयामध्ये रोख रु. 4000/-रू , आधार काडष , पनँकाडष, टु व्हीलर गाडीचे 
लायसंन्स व कागदपते्र , SBI बकँ चे ATM काडष 2 , असा एकुन 
4,000/- रू. चा माल कोणीतरी अज्ञात चोट्याने रियादी यांची नजर 
चकुुन रे.स्टे. मतुीजापरु येथे चोरून नेल्याचे लक्षात आले. अशी रियादी 
यांनी रे.पो.स्टे. शेगाव (रजल्हा औरंगाबाद )येथे रदले रियाद वरुन गनु्याचे 
कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला टपाला द्वारे प्रापत झाल्याने कलम 379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi %& पोलीस अरधक्षक कायालय लोहमागष नागपरु येथील जा. क्र 
5478/2022 रद. 24/09/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र इकडील  
रे.पो.स्टे. अकोला चे आ.क्र 1470/2022 रद. 24/09/2022 अन्वये प्रापत 
झाल्याने गनु्हा दाखल  
 

HC 
537 

सांगळे 

03 अकोला 
342/22 

कलम  379  
IPC 

  
गनु्हा प्रकार      
मोबाईल 
चोरी 

  
  
 

रे स्टे वधा ते रे 
स्टे अकोला 
दरम्यान ट्रेन 

गोंडवाना एक्स 
च्या समोरील 

जनरल डब्यात 
 

26/09/22 
चे वेऴ 

नमदु नाही 
 

27/09/22  
12.46 वा. 

 

रवजय राजेंद्र 
रगरमकर 

वय 18वषष  
धंदा. रशक्षण 

 रा. आपातापा रोड 
शंकरनगर अकोला   

मो. नं. 
8265007491 

 

अज्ञात 
 

एकुण 12,490/- रु  
एक OPPO A31 कंपनीचा 

काळ्या रंगाचा मोबाईल 
तयाचा IMEI NO 

867498043763935, 
867498043763927  

तयात JIO रसम नं. 
8265007491 

 रकमत 12,490/-रू चा 
मोबाईल 

रनरंक नमदु ता. वेळी व रिकाणी यातील हे रद. 26/09/2022 रोजी ट्रेन 
गोंडवाना एक्स च्या समोरील जनरल डब्यात रे स्टे नागपरु ते रे.स्टे 
अकोला असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान रियादी यांनी 
तयांचा वरील नमदु वणषनाचा मोबाईल रे स्टे वधा येथे चारजिंगला लावनु 
झोपले असता रे स्टे अकोला आल्यानंतर तयांची झोप उघडली तेव्हा 
तयांनी चारजिंगला लावलेला मोबाईल पाहीला असता रदसनु आला नाही. 
तयांनी ट्रेन मध्ये मोबाईलचा शोध घेतला असता रदसनु आला नाही. 
कोणीतरी अज्ञात चोट्याने रियादी यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु नमदु 
वणषनाचा मोबाईल चोरून नेला अशी  रियादी यांनी आज रोजी पो स्टे ला 
येवनु लेखी तक्रार रदले वरून कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल. 

HC 
930 

चव्हाण 



 

 

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 

04 अकोला 
343/22 
कलम  
379  
IPC  

 
गनु्हा 
प्रकार       
रोख  
चोरी 

  
  
 

ट्रेन नं. 12656 
अप नवजीवन 

एक्सप्रसचे कोच 
नं, एस/3, बथष 
नं. 16 वरून 

रे.स्टे. अकोला 
येथे लक्षात 
आले वरुन 

03/09/22 
05.30 वा 

 

27/09/22  
21.39 वा 

चंपत कुमार 
ऊकाराम प्रजापती, 

वय 24 वषे, 
व्यवसाय - िँन्सी 

रडझायनर,  
राह. पत्तरु, तहरसल 
रजल्हा गडु्डरु, हल्ली 

मकु्काम -
आमआखरीया, 

रपचोला 
रोड,महेशपरुा, 
जाल्लोर, राज्य 

राजस्थान,  
मो.क्र. 

8919985539 
 

अज्ञात 
 

एकुण 4,000/- रु  
रोख 4,000/- रूपये 
(100X20,10X200 

दराच्या भारतीय चलनी 
नोटा)  

रनरंक 
 

नमदु ता. वेळी व रिकाणी यातील रियादी हे ट्रेन नं. 12656 अप 
नवजीवन एक्सप्रसचे कोच नं  एस/3 बथष नं. 16 वरून रे. स्टे. बापटला ते 
रेल्वे स्टेशन अहमदाबाद असा प्रवास करीत असताना रियादी यांचे 
झोपेचा िायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रियादी यांचे बथष 
खाली िेवलेल्या बगँ मधनू रोख 4,000/- रूपये काढून चोरून नेले बाबत 
रेल्वे स्टेशन अकोला येथे रियादी यांची झोप उघडल्यानंतर लक्षात आले.  
अशी रियादी यांनी रे.पो.स्टे. भुसावळ (रजल्हा औरंगाबाद ) येथे रदले 
रियाद वरुन गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला टपाला द्वारे प्रापत 
झाल्याने सबब अपराध कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi %& पोलीस अरधक्षक कायालय लोहमागष नागपरु येथील जा. क्र 
5478/2022 रद. 24/09/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र इकडील  
रे.पो.स्टे. अकोला चे आ.क्र 1470/2022 रद. 24/09/2022 अन्वये प्रापत 
झाल्याने गनु्हा दाखल  
 

HC 
 752 
पाटील 

05 वधा 
354/22 
कलम  
379  
IPC  

 
गनु्हा 
प्रकार      

मोबाईल 
चोरी 

  
  
 

रेल्वे स्टेशन वधा 
पलॉट िॉमष क्र. 1 
वर दादरा जवऴ 
बडनेरा साईड 

26/09/22 
20.00 वा. 

 

27/09/22 
12.03 वा. 

 

डा.ँ राजेश रवक्रम 
वासरनक  

वय 50 वषष,  
धंदा- नोकरी  

रा. पलॉट क्र. 60 
ब्लेस अपाटषमेन्ट 

रशवाजी नगर नागपरु   
मो. क्र. 

7588800123, 
9766606799 

अज्ञात 
 

एकुण 11,990/- रु  
एक ररअल मी कंपनीचा 
मोबाईल काऴ्या रंगाचा 
तयात दोन रसम (1) JIO 
कंपनीचा 9579255831 

(2) BSNL NO 
7588800123 IMEI NO. 

869003037964032  
ककमत 11990/- रूपये 

रनरंक नमदु ता. वेळी व रिकाणी यातील रियादी मजकुर हे ट्रेन क्र. 01140  
गणपती एक्सपे्रसने जाण्यासािी रेल्वे स्टेशन वधा येथे आले असता 
गाडीला वेऴ असल्याने रियादी यांनी आपल्या जवऴील मोबाईल 
चार्दजगला लावनु रियादी हे नमरकन घेणेसािी स्टॉलवर गेले असता 
तयांचे नजर चकुीचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने रियादी यांचा वररल वणषनाचा मोबाईल चोरून नेला. बाबत 
तयांनी पो. स्टे ला येवनु लेखी तक्रार रदले वरून कलम 379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल. 

पोहवा 
230 
सायरे 

06 वधा 
354/22 
कलम  
379  
IPC  

 
गनु्हा 
प्रकार      

मोबाईल 
चोरी 

  
  
 

ट्रेन नं. 12975 
जयपरु 

सपुरिास्ट 
एक्सपे्रस चे 

कोच नं. S/6 चे 
बथष नं. 17 

वरून रे.स्टे. 
बल्लारशाह 
येथनु गाडी 
सटुताच 

25/09/22 
07.30 वा. 

ते  
08.00 वा. 
दरम्यान 

27/09/22 
16/25 वा.  

मरनष रमना S/O के 
रमना  

वय 34 वषे,  
धंदा - नौकरी,  

रा. पलॉट नं. 539,  6 
thमेन,  BDA 

बेंगलोर कनाटक  
मो. नं. 

9066825826 

अज्ञात 
 

एकुण 54,000/- रु  
एक वन पलस कं. चा  

काळ्या रंगाचा मोबाईल 
मॉडल नं. ONE PLUS 6 
तयात (1) Airtel रसम नं. 

9828443555 तयाचा 
IMEI NO. मारहती नाही. 

ककमत 54,000/- रू. 

रनरंक 

 
अशा प्रकारे आहे की,यातील रियादी हे ट्रेन नं. 12975 जयपरु सपुरिास्ट 
एक्सपे्रस चे कोच नं. S/6 चे बथष नं. 17 वरून रेल्वे स्टेशन बेंगलोर ते 
जयपरु असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रियादी यांना झोप 
लागली असता रद. 25/09/2022 चे सकाऴी 07.30 ते 08.00 वा. 
दरम्यान तयांचा वर नमदु वणषनाचा मोबाईल कोणीतरर अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम लबाडीने तयांचा झोपेचा िायदा घेवनु चोरुन नेले आहे. नमदु 
गनु्याचे कागदपत्ररे. पो. स्टे नागपरु येथनु  टपाला  द्वारे प्रापत झाल्याने 
कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi %& नमदु गनु्याचे कागदपत्र रे. पो. स्टे नागपरु येरथल जावक क्र. 
5025/2022 रद. 26/09/2022 अन्वये रे.पो.स्टे. वधा ला प्रापत झाल्याने 
गनु्हा दाखल. 

NK 
993  
घरडे   



 

 

 

 

 

 

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 

07 नागपरु 
750/22 
कलम  
379  
IPC  

 
गनु्हा 
प्रकार       

ट्रॉली बगॅ 
चोरी 

  
  
 

ट्रेन नं. 
22613 
श्रध्दासेत ु
एक्स चे 
कोच नं. 

S/4 बथष नं. 
29,30 

वरुन रे.स्टे. 
बटुीबोरी 
दरम्यान 

चाल ुगाडी 
मध्ये 

 

27/09/22 
08.30 वा. 

 

27/09/22 
14.19 वा. 

 

रवराजन नेयलु ु
माचल्ला  

वय 31 वषे,  
काम प्रायव्हेट 

जाबँ,  
रा. 1/188 
उपपलवडी  

नरसारावपेि गुंटुर 
AP 522601 

मो. नं 
7013781314, 
9063539277 

 

अज्ञात 
 

एकुण 1,88,520/- रु  
एक काळे रंगाची ट्रॉली बगॅ तयात 
एक पलॉस्टीक सिेद वाला बॉक्स 

तयात 1) सोने ची चैन वजन 16 ग्राम  
(22कँरेट) कक. 75,408/-रु.   

2) सोने चा बे्रसलेट वजन 8 ग्राम  
(22कँरेट) कक. 3,7704/-रु.   

3) सोने ची अंगिी वजन 8 ग्राम 
(22कँरेट) कक. 3,7704/- रु  

4) सोने ची एक अंगिी वजन 8 ग्राम  
(22कँरेट) कक. 3,7704/- रु. और 

वापरते कपडे असा एकुन 
1,88,520/- रु चा माल. 

रनरंक 

 
यातील रियादी हे रद.  26/09/22 रोजी ट्रेन नं. 22613 श्रध्दासेत ु
एक्स चे कोच नं. S/4 बथष नं. 29 ,30 वरुन रे. स्टे. कागजनगर ते 
नागपरु प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान तयांची एक काळे 
रंगाची ट्रॉली बगॅ तयात एक पलॉस्टीक सिेद वाला बॉक्स तयात 1) 
सोने ची चैन वजन 16 ग्राम  (22कँरेट) कक. 75,408/-रु. 2) सोने 
चा बे्रसलेट वजन 8 ग्राम (22कँरेट) कक. 37,704/-रु. 3) सोने ची 
अंगिी वजन 8 ग्राम  (22कँरेट) कक. 37,704/-रु, 4) सोने ची एक 
अंगिी वजन 8 ग्राम (22कँरेट) कक. 37,704/-रु. और वापरते 
कपडे असा एकुन 1,88,520/- रु चा माल असलेला ट्राली बगॅ 
बथष च्या खाली िेवनु झोपले असता तयांची झोप उघडली असता 
रद. 27/09/22 चे 08:30 वा. गाडी रे.स्टे. बटुीबोरी दरम्यान चाल ु
गाडी मध्ये रियादी यांची ट्रॉली बगॅ कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
तयांचे झोपेचा िायदा घेवनु चोरुन नेले. अशा रियादी यांनी पो. 
स्टे. ला येवनु बयाण रदले वरुन  कलम 379 भा.द.रव प्रमाणे गनु्हा 
दाखल.  
 

API डोळे 

08 नागपरु 
751/22 
कलम  
326  
IPC  

 
गनु्हा 
प्रकार 
?kkrd 

gR;kjkus

tcj 

nq[kkir  
 

रे.स्टे. 
नागपरू पवुष 

गेट 
परीसरातील 
पलटॅिॉमष 
न. 8 चे 

सरुूवातीला 
असलेले 
कचऱ्याचे 
रढगाऱ्या 
जवळ 

27/09/22 
13:30 वा. 

 

27/09/22 
20:45 वा. 

 

रवलास S/o 
महादेव महाडोळे 

वय. 35 वषष  
धंदा. रेल्वे स्टेशन 

परीसरात 
पलॉस्टीक 

वेचण्याचे काम  
रा. गाव खेड 

रशवाजी नगर ता. 
ब्रम्हपरुी रज. चंद्रपरु 
सध्या. रा. नागपरू. 

 

इसम नामे 
रशवा 
वय. 

अंदाजे 
35 वषे, 

 
¼vkjksih 

vVd ukgh½ 

रनरंक रनरंक आज रद. 27/09/2022 रोजी रियादी हे रेस्टे नागपरू पवुष गेट 
परीसरातील पलटॅिॉमष न. 8 चे सरुूवातीला असलेले कचऱ्याचे 
रढगाऱ्याजवळ दपुारी 01.30 वा. गेले व तया रिकाणीवरील कचरा 
वेचत होते तयावेळी तयाचे समोर ओळखीचा इसम नामे रशवा वय. 
अंदाजे 35 वषष हा अचानक समोर येवनु त ुइथला कचरा का उचलतो 
असे म्हणनु रशवीगाळ करून िुलपनॅ्टच्या उजव्या रखशातनु एक 
धारदार चाकु काढुन रियादी यांचे चेहऱ्यावर उजव्या डोळयाखाली 
चाकुने वार केला. रियादीला चाकु लागल्याने खपु रक्त येव ुलागले 
तयावेळी तयांनी आरडा ओरडा केला तेव्हा रशवा तेथनु पळुन गेला. 
तयानंतर लगेच तेथे काम करणारे सिाई कामगार रियादी जवळ आले 
तयांनी रियादीला कचऱ्याचा गाडीवर बसवनु रे.पो. स्टेशनला आणले 
व तेथनु शासरकय मेयो हॉस्पीटल नागपरू येथे औषधोपचार कामी 
नेण्यात आले. तेथे रियादीवर डॉ. यांनी रियादी वर उपचार करून 
रडस्चाजष रदला. तयानंतर रियादी लोहमागष पोलीस िाणे नागपरू येथे 
रशवा याने तयाला चाकुने मारहाण करून जबर जखमी केल्याने तयाचे 
रवरूध्द कायदेशीर तक्रार रदली. अशा  रियादी यांनी पो. स्टे. ला येवनु 
बयाण रदले वरुन अपराध कलम 326 भा.द.रव प्रमाणे गनु्हा दाखल . 

API  
खरात  
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yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 27-09-2022 ‘ 
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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 

 

नागपरू 
 

अप कं्र.734/22 
कलम 20 (B) II (C), 29 

NDPS ACT 

दि. 22.09.22 चे  20.48 वा. 
दि. 30.09.22 पावेतो  PCR 

 1) पे्रमकुमार  s/o रबगन साहनी , वय 26 वषष, रा. गावँ िंदा थाना –करजा, रजला - मजुिरपरु रबहार 
 2) कैलाश s/oराजेन्द्र साहनी ,वय 29 वषष, रा. गावँ कोदरकट्टा थाना मोतीपरु, रजला - मजुिरपरु रबहार  
 3) राजा कुमार  s/o करपल साहनी ,वय 19 वषष, रा. रवजय छपरा पोस्ट भोखपरुा रजला - मजुिरपरु  
 4) कणष कुमार S/O समोद दास, वय19 वषष , रा. ग्राम व पोस्ट – छाप रजला –मजुिरपरु  रबहार 

अप कं्र.734/22 
कलम 20 (B) II (C), 29 

NDPS ACT 

दि. 27.09.22 चे  12.20 वा. 
दि. 30.09.22 पावेतो  PCR 

5) गणेश कुमार सराई साहाणी, वय 31 वषष, राह. कोदरकट्टा, परुणटोला, पोस्ट बरजी पो. स्टे. मोतीपरु रज मजुफ्िरपरु  रबहार,  
6) रवपीन कुमार गोपाल दास, वय 22 वषष राह. छाप, जगनानाथपरु, पो. स्टे. पारु, रज. मजुफ्िरपरु रबहार 

719/22 कलम 379 IPC 26/9/22  चे 14.15  वा. 
PCR 28/09/2022 पावेतो 

 

7) रुपेश राज ुलारोकर वय 21 वषे jk- ikoZrh uxj]ektjh dyeuk ukxiqj 

02 अकोला 339/2022 कलम 379,34  IPC 26.09.2022 चे  19.08 वा. 
PCR 28/09/2022 पावेतो 

 

8) शेख सोहेल उिष  सोन ुशेख जमील  वय १९ वषष रा. गल्ली नं. १० भगतवाडी अकोला 
9) आदशषकसग सरेुश कसग चव्हाण वय २० वषष रा. कवरपरु काशीदीन पोस्ट चकुण्णा तह. ररवा रज. कन्नोज   
 

220/2022 कलम 379 IPC 27.09.2022 चे  18.50 वा. 10) वैभव वासदेुव वानखेडे वय २१ वषष धंदा- मजरुी रा. उगवा रज. अकोला  

03 वधा 243/2022 कलम 379 IPC 27.09.2022 चे  18.00 वा. 
PCR 29/09/2022 पावेतो 

 

11) fouk;dnRrkjkooku[ksMs o; 43 o"ksZ] jkg&xzkemVhrk- egkxko ft- ;orekG-  

 



 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 27-09-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 27-09-2022  

 

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 वधा मगष  नं. 
57/22 

कलम 174 
CRPC 
प्रमाणे 

रे.स्टे. बाबळुपेि 
KM 880 B/37 
- 881 BUPH 
कँबीन जवऴ 

26/09/2022 
  15.23 वा. 

पवुी 

27/ 09 /2022 
14.35 वा. 

 

ऑन डु्यटी 
DYSS रे.स्टे 

बल्लारशाह तिे 
HC/402 तेलमोरे 
नेम – रे.पो.स्टे. 

वधा 

गं.भा. माया राज ुहेमके 
वय 52 वषष,  

रा. लालपेि कॉलरी नं. 
3 बाबपेुि चंद्रपरु 

अशा प्रकारे आहे की, ऑन डु्यटी DYSS रे.स्टे बल्लारशाह यांनी 
एक लेखी मेमो रदला की, DYSS बाबपेुि यांनी कऴरवले की, KM  
NO. 880 B/37- 881 BUPH कँबीन जवऴ एक अनोळखी 
महीला रनओव्हर झाली आहे. अशा प्रापत मेमो वरून पो. हवा 402 
तेलमोरे यांना पंचनामा कायषवाही कामी व पोशी 1138 शेंदे्र यांना पे्रत 
पहारा कामी घटनास्थऴ रवाना करण्यात आले वरून पो.स्टे ला मगष 
नं. 57/2022 कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल करण्यात आला. 
नमदु मगष चे कागदपते्र OP बल्हारशाहा येथील मोमेंट डायरी 
अंमलदार PC/470 बांन्ते यांनी पो.स्टे. चे सरकारी टबँ वरील 
व्हॉटसअप वर आ.क्र. 23/2022 कलम 174 CRPC प्रमाणे मगष चे 
कागदपते्र पािरवल्याने मा. PSO सो. यांचे आदेशान्वये दाखल 
करण्यात आला.  

HC 
402 

तेलमोरे   

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 
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