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vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaey

nkj 

01 cMusjk 

अप क्र. 
13/202
3 कलम 

379 
भादवी  
xqUgkizdkj  

हिरो 

िोंन्ङा 
pksjh 

रे स्टे 

धामनगाव 

येथील 

मालधक्का 

च्या आतील 

कँन्टीन 

समोर उभी 

ठेवली 

असता 

  

05/01/2023   

10.00 वा 

दरम्यान. 

  

08/01/2023  
1144..2211  

नामे अजय 

हवलासराव  

म ुंिले  वय 25  

वरे्ष धुंदा मज री  

रा. मिमदप र पो, 

सरुळ ता 

बाभ ळगाव हज. 

यवतमाळ   

मो नुं 

8766593306 

अज्ञात .   ,dq.k 22]000@& # 

एक हिरो िोंन्ङा 

स्पेल्ङुंर + काळ्या 

हसल््िर रुंगाची 

गाङी नुं. MH -29 

BG 2913 इुंजीन नुं. 

HA10AGHHLA0

178, त्याचा चेचीस 

नुं. MBLHAR 

08XHHL00426  

ज नी वापरती  कक. 

22,000/-  असा 

एक ण 22,000/- रु 

चा माल 

  

ननरंक  
 

हकीकत:- वरील ता.वेऴी व ठिकाणी यातील ठियाादी 

नामे अजय ठवलासराव म ुंहले  वय 25  वरे्ष धुंदा मज री  

रा. महमदप र पो, सरुळ ता बाभ ळगाव ठज. यवतमाळ  

मो नुं 8766593306 हे  ठद. 05/01/023 रोजी मज री च्या 

कामाला आपल्या ट  व्हीलर गाङीने रे से्ट धामनगाव  

मालधक्का च्या आतील कँन्टीन समोर बीना लाँक करुन 

गाङी उभी करुन हमालीचे काम मालधक्कात कररत 

असताुंना  ठियाादी हे गाङी उभी िेवल्ल्या ठिकाणी  

गेले असता  त्ाुंना त्ाची वररल नम द वणानाची गाङी 

ठदस न आली नाही  ती कोणीतरर अज्ञात इसमाने चोरुन 

नेल्याचे लक्षात आले वरुन त्ाुंनी ठदले लेखी  ठियााद 

वरुन  मा. प्रभारी अठधकारी साहेब याुंचे आदेशानवे्य  

कलम 379 IPC प्रमाणे  नुंबरी ग न्हा दाखल  

fVi& ठियाादी हे रे.पो.स्टे बडनेरा येथे लेखी नियाद वरुन  कलम 
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

HC/ 

275 

क वे 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad   fujad  fujad fujad fujad 
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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 

हकीकत riklh 

vaeynk

j 01 नागपरु 04/2023 
u/s 174 
CRPC 
तपास 

Asi /296 

–    रे- स्टे 
नागपरु  डाउन 
मेन लाईन वर 
OHE NO 

km 1041/26  
A G-NGP 
च्या मघ्ये  

RUN OVER 
नागपरु 

 

07/01/2023
1.30  वा.पवुी 

08/01/2023 
00.44  वा.पवुी 

 

आँन डयटुी 
DYSS.OPT 
श्री सी आर 
टेममरेु तिे 

चेतना नदपकु 
बारसे वय 38 
वषष वेटींग रूम 
अटेंन्डट  मध्य 
रेल्वे नागपरु  , 

–  रवी 
आदीनाथ 
साखरे वय 
55 वषष रा  

ननयर आदशष 
बधु्द नवहार 
ननयर रानी 
दगुावती 
नागपरु 

 

हकीकत- अश्या प्रकारे आहे की,  आँन डयटुी DYSS.मध्य रेल्वे नागपरु यांनी एक 
लेखी मेमो आणनु नदले की, प्रनत थाना प्रभारी GRP/RPF मध्य रेल नागपरु, नवषय 
– एक अज्ञात व्यक्ती का KM  1041/26 G-NGP के बीच  RUN OVER हो 
गया है   महोदय आपको सचुीत नकया जाता है की,RR कँबीन नागपरु से DYSS  
OPT श्री सी आर टेममरेु जी ने बताया की G- NGP  के बीच KM 1041 /26 पर 
एक अज्ञात व्यक्ती RUN OVER   हो गया है आगे की कायषवाही  हेत ुमेमो नदया 
गया है  अशा प्राप्त मेमो वरुन कलम174 CRPC प्रमाणे मगष दाखल करण्यात 
आला. सदर घटनास्थळाचे शाहननशा करणे करीता PSI श्री तायवाडे ASI296, pc 
05 यांना रवाना करण्यात आले होते तयांनी पो स्टे ला येवनु सदर धटनास्थऴ हे 
आपले हद्दीतील असल्याचे सांगीतल्याने  व मयताजवळ एक आधार काडष नमऴाले 
असनु सदर ईसमाचे नाव रवी आदीनाथ साखरे वय 55वषष रा  ननयर आदशष बधु्द 
नवहार ननयर रानी दगुावती नागपरु असे असल्याचे  ASI 296 झरुमरेु यांनी 
सांगीतल्याने  मयताची ओऴख पटली आहे तसेच  PSI क्षी तायवाडे यांचे  मगष 
मागषदशषनाखाली  घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट पंचनामा कायषवाही करणे कामी Asi /296  
व पे्रत पहारा डयटुी कामी PC/05टेकाम हे  रवाना झाले आहे. तसेच मगष खबरीची 
प्रत मा. SDM सो नागपरू शहर यांना पाठनवण्यात येत आहे. 

ASI 
296 

झरुमरेु 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 
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v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 
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