
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 06-05-2022   

 

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 rks [kyhy izek.kss  riklh 

vaeynkj 

 ukxiwj 

303@22 

dye 

 379 

 Hkk-n-fo- 
गनु्हा प्रकार   

ilZ 

चोरी  

ट्रेनट्रेन  नंनं  
1122110066एक्सएक्स..  

चेचे  कोचकोच  नंनं  
SS//66,,  बर्थबर्थ  

नंनं..7722वरूनवरून  
रेरे..स्टेस्टे..अजनीअजनी    

येरे्येरे्  PPFF                                                                                                              
NNOO  0022  वरवर  
गाडीमध्येगाडीमध्ये  

दरवाज्यामध्येदरवाज्यामध्ये
उभीउभी  

असतानाअसताना..  
 

24@04@22 

ps 17%10 ok- 

njE;ku 

 

06@05@22 

ps 23%22ok- 

 

कांचनकांचन  ननवतृ्तीननवतृ्ती  
आवटेआवटे,,  वयवय  5544  
वरे्षवरे्ष,,  रारा..  न्युन्यु  नहन्दीनहन्दी  
माडामाडा  कॉलनीकॉलनी  ,,33  
डीडी  नबल्डींगनबल्डींग                                                                                                              
घोडपदेवघोडपदेव  मुंबईमुंबई  --
440000003333  मोमो..  नंनं..  
99777733223388117788                            

vKkr  ,dq.k 4]000@&# 

एकएक  मरूनमरून  रंगाचीरंगाची  पसथपसथ  त्यातत्यात  44000000//--
रूरू  रोखरोख  ,,आधारआधार  काडथकाडथ   

,,पनॅकाडथपनॅकाडथ ,,AATTMM  
काडथकाडथ   असाअसा  एकुनएकुन  44000000//--  रुरु..चाचा  

मालमाल..  
 

ननरंक fQ;kZnh  ट्रेनट्रेन  नंनं  1122110066  एक्सएक्स..  चेचे  कोचकोच  नंनं  SS//66,,  बर्थबर्थ  नंनं..7722  वरूनवरून  
uukkxxiiqqjj  rrss  eeqq aaccbbZZ  vvllkk  vvkkiiYY;;kk  iijjhhookkjjkkllgg  iizzookkllkk  ddjjhhrrkk  

रेरे..स्टेस्टे..अजनीअजनी  फलाटफलाट  नंनं..0022  वरूनवरून  1177..1100  वावा..  गाडीमध्येगाडीमध्ये  ffQQ;;kkZZnnhh  
जवळीलजवळील  हनँ्डबगॅसहहनँ्डबगॅसह  वव  शोल्डरपसथशोल्डरपसथ  घेवनुघेवनु  गाडीमध्येगाडीमध्ये  चढलेचढले  
त्यानंतरत्यानंतर  दारातदारात  उभीउभी  असतानाअसताना  ffQQ;;kk ZZnnhh  ;;kkaaPP;;kk  शोल्डरपसथच्याशोल्डरपसथच्या  
नतन्हीनतन्ही  चैनीचैनी  उघड्याउघड्या  नदसल्यानेनदसल्याने  RR;;kk aauuhh  शोल्डरपसथशोल्डरपसथ  पानहलेपानहले  असताअसता  
त्यातीलत्यातील  मरूनमरून  रंगाचेरंगाचे  लेदरचेलेदरचे  पानकटपानकट  असताअसता  तेते  मलामला  नमळुननमळुन  
आलेआले  नाहीनाही..तेते  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्याने  गाडीतगाडीत  चढतचढत  
असतानाअसताना  गदीचागदीचा  फायदाफायदा  घेवनुघेवनु  पसथचीपसथची  चैनचैन  खोलनुखोलनु  मदु्दाममदु्दाम  
लबाडीनेलबाडीने  काढुनकाढुन  चोरूनचोरून  नेलेनेले  आहेआहे..    
 अश्या नफयादी यांचे नफयाद वरून वरून सबब अपराध 
कलम 379 भादवी प्रमाणे नंबरी गनू्हा दाखल पोनलसपोनलस  
अनधश्षकअनधश्षक  कायालयकायालय  लोहलोह..नागपरुनागपरु  येनर्लयेनर्ल  जाजा..  
क्रक्र..आरआर//2233//गनु्हागनु्हा  वगथवगथ//22002222--22883399नागपरुनागपरु  नदनद..  0066//0055//2222  वव  
पोपो..स्टेस्टे  चेचे  आआ..क्रक्र..11335522//2222  नदनद..0066//0055//2222अन्वयेअन्वये  गनु्याचेगनु्याचे  
कागदपत्रकागदपत्र  प्राप्तप्राप्त  झालेझाले  वरूनवरून  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  
आलाआला..      

WNK/779 
भलावीभलावी 

01 xksafn;k 

39@22 

dye 

 379 

 Hkk-n-fo- 
गनु्हा प्रकार  
euh ilZ 

चोरी 

रे स्टे नतरोडा  
दगुथ इतवारी 
मेमो गाडी 

मध्ये 
प्लाटँफामथ 
मधनु चढते 

वेऴी 

04.05.22 चे 
11.00 

वा.दरम्याण 

06-05-22  

ps 14-23 ok- 
 

सेवकराम 
नकसनलाल 

चौधरी  वय 52 
वर्षथ धंदा- टेलर 
राह. एकात्मता 
नगर जयताऴा 

नागपरु 
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काळे रंगाच्या मनन पसथ  ज्यात   
आधारकाडथ , पनँ काडथ,  दवाखाना 
काडथ , ड्रायवींग लायसंस , आरनस 

बकु ,पासपोट साईज फोटो रोख 
1500 रु vlk ,dq.k 1500@: 

pk eky 

ननरंक नफयादी मजकुर  हे नद. 04/05/2022 रोजी  नमदु ट्रेन दगुथ 
इतवारी मेमो गाडी ने ने   रे स्टेनतरोडा  ते ईतवारी असा प्रवास 
करणे करीता  रे स्टे नतरोडा येरे् गाडीत  चढत असताना 
त्यांचा जवळ असलेले काळे रंगाच्या मनन पसथ  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने गदीच्या   फायदा घेवनू चढते वेऴी   मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले वरुन कलम 379 भादनव   प्रमाणे  
दाखल  
रे.पो.स्टे. गोंनदया येरे् टपाल द्वारे गनु्हयाचे कागदपत्र प्राप्त 
झाल्याने पो.स्टे.ला आवक क्र. 407/2022 नद. 06/05/2022 
अन्वये नदले वरुन कलम 379 भा.द.नव अन्वये नंबरी गनु्हा 
दाखल  

eiksgok@ 

940  

ekus 

01 vdksyk 

139@22 

dye 

 379 

 Hkk-n-fo- 
गनु्हा प्रकार  
eksckbZy 

    चोरी 

ट्रेन. नं. 
12130 

आझाद हहद 
एक्स. चे कोच 
नं. S/8 नसट 
नं. 65वरून 

रे.स्टे. 
अकोला येर्नु 

गाडी 
सटुल्यानंर 

लषात आले 
वरून 

25/04/22चे  
23.15वा. 
दरम्यान 

 

06/05/22 चे 
00.17  वा. 

 

संतोश श्यामराव 
मोगरे  वय 54 वरे्ष 

धंदा- नोकरी 
WCL   रा. -श्री 
टॉकीज बालवीर 
वाडथ ता.नज.चंद्रपरु  

मो.नं. 
9922474898 

 

vKkr ,dq.k 6]499@&# 

एक ननळ्या रंगाचा  रेडमी कंपनीचा 
मोबाईल  मॉ नं. 6Aत्याचा  

IMEI NO- 
 866616046381691, 
866616046381709,   
त्यात Jio कं.चा नसम नं. 

9552263318व  
वोडाफोन कं.चा नसम नं  

7798232710  
नकमंत  6499/- रु.चा  

मोबाईल 
 

ननरंक नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी हे  ट्रेन. नं. 
12130 आझाद हहद एक्स. चे कोच नं. S/8 नसट नं. 65वरून 
रे.स्टे वधा ते रे स्टे पणेु  असा प्रवास कनरत असतांना प्रवासा 
दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्यांने  नफयादी यांच्या झोपेचा 
फायदा घेवनु बर्थ वर ठेवलेला एक ननळ्या रंगाचा  रेडमी 
कंपनीचा मोबाईल  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला असे रे स्टे 
अकोला येर्नु गाडी सटुताच समजले  अशी नफयादी यांनी  
नदले नफयाद वरून कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
या वेळी रेल्वे  पोलीस स्टेशन वधा  यांचा जा क्र 
1131/22नद.01/05/2022 यांच्या माफथ तीने गनु्याचे कागदपत्र  
ईकनडल पो स्टे ला आवक क्र 594/22 नद.05/05/2022 रोजी 
गनु्याचे नदलेवरून  गनु्हा दाखल 
 

NK/630 
रायकवार 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 06-05-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 06-05-2022 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 06-05-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 06-05-2022 

 

 

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 o/kkZ exZ dz 

22@22 

dye 174 

tkQkS izek.ks- 

js-LVs ojksjk ;kMZ vi 

esu ykbZu fdeh uacj 

830@19 PF NO 

03 toG cYykj’kkg 

,UM  

05@05@202

2 ps 15%35 

ok njE;ku 

06@05@22 

ps 02%50 ok 

vkWu MÓqVh 

cYykj’kkg rQsZ 

ikWbZUVleu fjrk 

ygkuq ns’kHkzrkj 

o; 32 o"ksZ] 

jkg& jsYos dkWVj 

cYykj’kkg 

lkxj fnyhi 

>kMs] o; 30 

o"ksZ] /kank& 

uksdjh] jkg& 

xkMxs uxj 

ojksjk- 

vkWu MÓqVh cYykj’kkg rQsZ ikWbZUVleu fjrk ygkuq ns’kHkzrkj o; 

32 o"ksZ] jkg& jsYos dkWVj cYykj’kkg ;kaps ekQZrhu ys[kh eseks 

vk.kqu fnyk dh] at around 15.30 hr sm brpal dyss /WRR 
has informed that on unknowon mail railway employee 
age about 35 year has run over by tren no 12512 exp on 
date 05/05/2022 in warora yard up main 8 km no 830/19 
this is for your kindly for information and nasassry action  
vlk eseks o:u ?kVukLFkG o bUDosLV iapukek dk;Zokgh dkeh 

eiksgok@1018  o exZ igjk MÓqVh dkeh iksf’k@23 ;sGes ;kauk 

jokuk dj.;kr vkys vkgs- 

eiksgok@

1018 

Mgkds- 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 

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 


