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Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

v-dz- js-iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM 

tkxk 

xqUgk ?kM 

rk-osG 

xqUgk nk[ky 

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih pksjhl xsyk eky 

 

feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु  
अप  
क्र.404/ 
2020 
कलम 
379   
भादवी 
प्रमाणे 
 
 

ट्रेन नं. 
02160 
जबलपरु 
नागपरु एक्स 
गाडी चे कोच 
नं D2मध्ये 
चार्जिंगला  
लावलेला 
मोबाईल   
रेल्वे स्टे 
नागपरू 
येण्यापवुी 

02/11/20   
03.30 ते 
05.00 वा.  
दरम्यान 

02/11/2020 
चे 16/54 

र्चराग दयाराम 
बोरकर वय-
21वषे रा. 
गोरीबार चौक 
बरुहानी मस्जीद 
नागपरु मोबा.नं. 
9284774790 
 

अज्ञात ,dq.k 16]990 : 

एक vivo कंपनीचा 
मोबाईल काळा व 
र्नऴ्या रंगाचा त्यात 
idia र्सम 
नं.7218296080 jio 
no. 9325457893 
IMEI 
no.8637200477693
35,8637200477693
27की. 16990/ रु. 
 

 fujad हकीकत -नमदु ता.वेळी व र्िकाणी यातील र्ियादी 
मचकूर हे नमदु ट्रेन कोच व बथथ वरून जबलपरु ते 
नागपरु  असा  प्रवास करीत असतांना प्रवासादम्यान 
त्यांनी आपला मोबाईल चार्जिंगला लावले असतांना 
त्याच्या झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने र्ियादी यांचा वरील वणथनाचा मोबाईल रे 
स्टे नागपरु येण्याआधी  चोरून नेला आहे  सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे  नंबरी गनु्हा दाखल केला 

ASI/ 
699 
पवार 

 

02 अकोला 
अप 

क्र.217/
2020 
कलम  
379  

भादवी 
प्रमाणे 

 
 
 

ट्रेन नं 
02844अहम
दाबाद परुी 

एक्स चे कोच 
नं B/3 चे 
बथथ नं. 

35वरून 
रे.स्टे.अको
ला ते रेस्टे 
मतुीजापरू 
दरम्यान 

 

23/10/2020   
07.00 वा 
दरम्यान 

02/11/2020  
22.35 वा. 

 

श्रीमती सोनाली 
ववकास पानीग्राही  
वय 25 वषथ  धंदा 

- घरकाम ,रा. 
बांगडा पोस्ट 

गहुालपरु 
वज.गंजाम 
ओवरसा 

मो.नं.9825482
433 

2 

अज्ञात ,dq.k 9]500 : 

एक लाल रंगाची लेडीज 
पसथ त्यात आधार 
काडथ,पनॅकाडथ, SBI चे 
ATM काडथ, एक रोख 
500/- रू, एक Honor 
कं चा वनळ्या रंगाचा 
मोबाईल त्यात 
वजओ9348959511,वो
डाफोन7873206914,I
MEI8694840309360
54 वक.9000/- रू असा 
एकुण 9500/- रू चा 
माल 

fujad नमदु ता.वेळी व विकाणी यातील वफयादी मचकूर हे  
नमदु ट्रेन ने नमदु कोच व बथथ वरून रे स्टे 
अहमदाबाद ते रे स्टे खदु्रा असा  प्रवास  करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने वफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनू त्यांची 
वरील नमदु वणथनाची एक लाल रंगाची लेडीज पसथ रे 
स्टे अकोला ते मतूीजापरू दरम्यान मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरून नेले वरून सबब अप कलम 379 IPC 

प्रमाणे मा. PSO सो यांचे आदेशाने नंबरी गनु्हा दाखल 
केला 

WHC/ 
869 राउत 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

v-dz 

 

 

 

 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk 

uko 

er̀dkps uko 

o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 brokjh 

 

14/2020 
U/S CRPC 

174 

रेल्वे स्टेशन, 
खात 

वक.मी.1079/3.
7 जवळ 

01/11/2020 
13:40 वा. पवूी 

02/11/2020  
17.32 वा. 

 

ON Duty 
DYSS, रेल्वे 
स्टेशन, खात 

 

रघनुाथ माधव 
मांढरे वय 

60वेष राह. 
वाडथ 

नं.02खात ता. 
मौदा वज. 
नागपरु. 

वरील ता. वेळी व विकाणी यातील मयत परुुष इसम हा गाडी नं. 
02817 संत्रागाची एक्स. ने धडक लागनु शवरराचे दोन तकुडे 
झाल्याने मरण पावला आहे असा मेमो ON duty dyss रे. स्टे. 
खात यांनी वदलेवरुन घटनास्थऴ व इंन्कवेस्ट पंचनामा कामी 
HC/886 जैस्वाल असे रवाना झाले होते सदर मयत इसम 
परुुषांचे पे्रत  उप-वजल्हा रुग्नालय कामिी येथे PM करुन पे्रत 
अंतववधी करीता मयत इसम यांचा मलुगा नामे वदनेश रघनुाथ 
मांढरे, वय 30 वषे, रा.वाडथ नं. 02 खात ता. मौदा वज. नागपरु 
याचे ताब्यात वदले  मगथ क्र. 14/2020 कलम 174 CRPC 
प्रमाणे मगथ दाखल करुन  असनु सदर मगथचा तपास   
HC/886जैस्वाल करीत आहेत. 

HC/886

जैस्वाल 

02 brokjh 

 

15/2020 
U/S CRPC 
174 

रेल्वे स्टेशन 
कामिी, 

वक.मी.1116/9
-11मध्ये रेल्वे 
लाईन नं. 3 वर 

02/11/2020 
चे 14: 45 वा. 

पवूी 

02/11/2020 
चे 22:06 वा 

ON Duty 
DYSS, रेल्वे 
स्टेशन प्रबंधक 

-२, रे.स्टे. 
कामिी. 

रमेश देवाजी 
वाहुरकर , वय- 
60, रा. वाडथ क्र. 

025न्य ु
येरखेडा, कामिी 

, ता. 
कामिी.वज. 

नागपरू 

अशा प्रकारे आहे वक ,ON duty DYSS कामिी,यांनीलेखी 
मेमो द्वारे कऴववले वक , एक अज्ञात व्यक्तीने ट्रेन नं. 02827 च्या 
समोर 14:03वा. उडी घेउन ट्रेन ने कटुन मरण पावला आहे , 
असा मेमो वरुन घटनास्थऴ व इंन्कवेस्ट पंचनामा कामी 
HC/313िाकुर PC/664 मेश्राम असे रवाना झाले होते. सदर 
मयत इसम परुुषांचे पे्रत  उप-वजल्हा रुग्नालय कामिी येथे 
PC/664 यांचे हस्ते PM होणे  करीता पािववले आहे. बाबतचे 
मगथचे कागदपत्र  नंबरी मगथ दाखल होणे कामी  पो.हवा./ 875 
पेंदोर यांनी आज रोजी पो. स्टे. ला आणनु वदल्याने मगथ 
क्र.15/2020 कलम 174 CRPC प्रमाणे मगथ दाखल करुन मा. 
PSO सो. यांचे आदेशान्वये HC/313 िाकुर करीत आहेत.  

HC/313 
िाकुर 



 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

  

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

 

 

 

 

03 ukxiwj 38 /2020 
U/S CRPC 

174 

ट्रेन न. 0269 
बंगलरुु न्य-ु

र्दल्ली एक्स चे 
कोच नं बी/02 

मध्ये 
दरवाज्याजवऴ 
पडुन जखमी व 
मेडीकल 

हॉस्पीटल वाडथ 
नं 50 वर 

02/11/2020 
चे 10.45वा. 

02/11/2020 
चे 16.34वा. 

On Duty 
C.M.O 

मकूुल देशपांडे 
मेडीकल 
हॉस्पीटल 
नागपरु तिे 
PC/1159 
राजपांडे रे पो 
स्टे नागपरु 

 

v:.k dqekj 

xksiky 

fdz”.ku o; 

52 jk 4 dzkl 

y{ehdkar 

uxj gscy 

lsdaM eglwj 

dukZVd jkT; 

 

.आज रोजी C.M.O मकूुल देशपांडे मेडीकल हॉस्पीटल नागपरु 
तिे PC/1159 राजपांडे रे पो स्टे नागपरु यांनी िोनद्वारे 
कऴर्वले की ON DURT DYSS  म.रेल्वे नागपरु यांचा मेमो 
गाडी क्र. 02691 के बी/02 कोच मे दरवाजे के पास एक यात्री 
गीरनेसे सर मे चोट लगी सचुीत कीया जाता है की उक्त 
जानकारी OUT डोअर DYSS लक्ष्मीकांत गजभीये द्वारे मीली 
उचीत कारवाही होने उक्त यात्री को जांच कर उन्हे उतारकर 
मेयो अस्पताल भेजने कहा गया अशा मेमो वरुन  सदर जख्मी 
इसमास औषधोपचार मेडीकल हॉस्पीटल येथील वाडथ नं 50 बेड 
नं 14 वर सरुु असता On Duty C.M.O मकूुल देशपांडे 
मेडीकल हॉस्पीटल यांनी आज र्द. 02/11/20 चे 10.45 वा मतृ 
घोषीत केले तसेच   मतृ घोषीत केल्याचे सटीर्िकेट र्दले वरुन  
pc/1159 राजपांडे यांनी र्दलेल्या माहीती वरुन पो स्टे ला  मगथ 
क्र.38 /2020 कलम 174 जा.िौ. प्रमाने दाखल करुन  सदर 
चा मगथ  दाखल करून इन्कवेस्ट पंचनामा व घटना स्थळ 
पंचनामा कायथवाही कामी ASI/296 राजेश झरुमरेु व पे्रत पहारा 
कामी PC/1159  यांना रवाना करण्यात आले. 
 

तपास 
ASI/296 
झरुमरेु 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 अकोला अप क्र.216/2020  कलम 376 (2) 

(N), 354(A),506 भादवि 
वद.02/11/2020 चे 01.42   
आरोपी 06 वदिस ihlhvkj  

 

 

प्रमोद गलुाब कटनकार  िय अंदाजे 28 िरे्ष, व्यिसाय- ग्रामसेिक  रा. तुरखेड  ता. 

अंजनगाि सजुी वज.अमरािती ह.म.ुग्रामसेिक पंचायत सवमती मंठा ,वज.जालना  

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr  riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


