
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  07@10@19   

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM 

 tkxk 

xqUgk ?kM rk-  

osG 

xqUgk nk[ky  

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k 

295@19 
कलम  379 
 Hkk-n-fo 
xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

Vªsu  gkoMk 

,Dl ps 

tujy dksp 

e/;s p<r 

vlrkuk  js 

LVs xksafn;k 

;sFkqu 

 

07-10-19 

osG ueqn 

ukgh 

07-10-19 

ps 00@05 

fu[khy 

'kkyhdjke Hkxr 

o; 27 o"ksZ  jk 

uohu uxj ikjMh 

ukxiqj 

अज्ञात ,dq.k 700 : 

,d euh ilZ T;kr Mªk;ohax  

yk;lUl vk/kkj dkMZ 

ernku dkMZ jkss[k 700 : 

vlk ,dq.k 700@ : pk 

eky  

ननरंक 

 

;krhy fQ;kZfn etdqj gs ueqn Vªsu uh 

MksaxjxM rs ukxiqj vlk izokl djhr 

vlrk izoklk njE;ku R;kaph ueqn 

o.kZukph iLkZ gs Vªsups [kkyh ik.kh fi.ks 

djhrk mrjys vlrk R;k njE;ku dks.kh 

rjh vKkr pksjV;kus izoklh yksdkaph 

xnhZP;k Qk;nk ?ksmu pks:u usyk 

lQkS 177 

ekudj    

02 नागपरु 
1496/19 
U/S 379 

IPC दाखल 
xqUgkizdkj 

????????????  
pksjh 

ट्रेन नं. 12859 
नगतांजली एक्स. 
चे समोरील 
जनरल कोच 
मध्ये चढत 

असतांना रे. स्टे. 
नागपरु 

प्लटॅफामम नं. 2 
वर गाडी उभी 
असतांना 

 

. 26/09/19 
20:20 वा. 

 

 07/10/19 
15:33 वा. 

 

शभुम रामफल 
नतवारी, वय 26 वषम, 
राह. नतबनी, ता. 
मनगवा नज. नरवा 
म.प्र., मो. नं. 

8878038285, 
9993403489 

अज्ञात ,dq.k 16]990 : 

एक Oppo कं.चा मोबाईल 
मॉडेल नं. A7 त्यात नजयो Sim 

8878038285, Vodafone 
9713932869, IMEI No. 

866901040930374, 
866901040930366 कक. 

16990/- रु.चा माल. 
 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व निकाणी 
यातील नफयादी हे नमदु ट्रेन ने नागपरु ते नबलासपरु 
अशा प्रवास करीता रे. स्टे. नागपरु प्लटॅफामम नं. 2 वर 
गाडी उभी असतांना गाडीत चढत असतांना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने नफयादी यांचा नमदु वणमनाचा 
मोबाईल नफयादी यांचे नजर चकुवनु मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला वरुन अप. कलम 379 IPC 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला  

lQkS 815 

xkMxs 

03 नागपरु 
1497/19 
U/S 379 

IPC दाखल 
xqUgkizdkj 

ट्रॉली बगॅ 
pksjh 

ट्रेन नं. 12270 
दरुांतो एक्स चे 
कोच नं. S/3 
बथम नं. 4 वरुन 
रे. स्टे. नागपरु 
येणेपवुी 

 

02/10/19 
06:30 वा. 

 

. 07/10/19 
22:46 वा. 

 

मोननष बाब ूअली, 
वय25 वषम, राह- 
अनजब नगर, 

नसकंदराबाद, रायपरु 
उ. प्र. 8979877123 

 

अज्ञात ,dq.k 800 : 

एक खाकी रंगाची ट्रॉली बगॅ त्यात 
रोख 800/- BOB चे ATM 

काडम, आधार काडम, 6  जोडी जनेु 
कपडे, असा एकुण 800/- रु. चा 

माल. 
 

ननरंक 
 

नमदु ता वेळी व निकाणी यातील नफयादी हे रे. स्टे. 
ननजामनुद्दन ते चैन्नई असा प्रवास करीत असता प्रवासा 
दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येणेपवुी कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नफयादी यांचा नमदु वणमनाची बगॅ आसील 
सामानासह व रोख रुपयासह त्यांचे झोपेचा फायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेली वरुन  रे. 
पो. स्टे. वधा  येथनु जावक क्र. 2908/19 नद. 
7/10/19 ईकनडल आ. क्र. 2908/19 नद. 7/10/19 
izek.ks izkIr >kyso:u 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे 

iksgok 

235 

o?kkjs  



04 नागपरु 
.1498/19 
U/S 379 

IPC दाखल 
xqUgkizdkj 

????????????  
pksjh 

ट्रेन नं. 12626 
केरला एक्स चे 
कोच नं. S/9 

बथम नं. 67 वरुन 
रे. स्टे. नागपरु 
येणेपवुी 

 

02/10/19 
04:00 वा. 

 

. 07/10/19 
22:53 वा. 

 

सात्वना मोहनदास 
सी, वय22, राह- 
सोपानम उदरम 

पांडले, पल्लनगोडे 
पोस्टे. कालीकाउ, नज 
मल्लपुरम केरला. 

मो. नं. 
9895654400 

अज्ञात ,dq.k 25]000 : 

एक समॅसंग कं. चा मोबाईल मॉ. 
नं. A/7, त्यात नसम Airtel No. 
9895385948, कक. 25000/-  
रु., IMEI NO. माहीत नाही. 
असा एकुण 25000/- रु. चा 

माल. 
 

ननरंक 
 

नमदु ता वेळी व निकाणी यातील नफयादी हे रे. स्टे.  
आग्रा ते पल्लकड असा प्रवास करीत असता प्रवासा 
दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येणेपवुी कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नफयादी यांचा नमदु वणमनाचा मोबाईल त्यांचे 
झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन 
नेला वरुन  रे. पो. स्टे. वधा  येथनु जावक क्र. 
2909/19 नद. 7/10/19 ईकनडल आ. क्र. 2511/19 
नद. 7/10/19 izek.ks izkIr >kyso:u 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

iksgok 

235 

o?kkjs  

05 o/kkZ 

745@19 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

gWUMcWx 

pksjh   

Vsu dkthisB 

vtuh 

iWlssatj e/;s 

js-LVs-fo:j 

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 

07-10-19 

02-00 ok-  

07-10-19 s 

11-05 ok- 

js'ek csxe 

eksgEen vf[ky 

o;&25 o"kZ] jk-

isnkiYyh 

djheuxj 

vkuane ;kaps ?kjh 

fdjk;kus QkWeZ 

'kkGsps toG 

rsyaxuk vuariqj 

vka/kzizns’k 

अज्ञात ,dq.k 10]000 : 

,d eksBh gWUMcWx R;koj 

psDl fiad ykbu vlysyh 

R;kr nok[kkU;kps dkxni= 

djheuxj o lsokxzke 

gkWLihVyps o jks[k 

10]000@:- vlk 

,dq.k&10]000@:-pk eky 

ननरंक 
 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn rkj[ksl osGh o 

fBdk.kh ueqn Vsuus dkxtuxj rs lsokxzke 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklknjE;ku 

fQ;kZnh ;kaph ueqn o.kZukph gWUMcWx vkrhy 

jks[k o nok[kkU;kps dkxni=klg fQ;kZnh 

;kaps >ksispk Qk;nk ?ksmqu js-LVs-fo:j ;sFkqu 

xkMh lqVrkp ueqn o.kZukph cWx vkrhy 

lkekuklg  dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps 

>ksispk Qk;nk ?ksmu  eq|ke yckMhus] 

diVkus pks:u usyk  

iksgok@

136 FkksVs  

06 o/kkZ 

746@2019 

dye 379  

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

Vsu ua- 

11402 

uanhxzke 

,Dl-ps dksp 

ua- ,l@7 

cFkZ ua- 71 

o:u js-LVs-

fgax.k?kkV 

;sFks Vsu mHkh 

vlrkauk 

05-10-19 s 

08-00 ok-  

07-10-19 

11-40 ok- 

fujt HkkxhjFk 

vk;kZ o; 23 o"kZ] 

/kank& VWdeu 

ekatjh jsYos LVs’ku 

jkg- ekatjh cLrh 

rg- ojksjk] ft- 

panziwj eks-dz- 

9604361344 

अज्ञात ,dq.k 20]990 : 

,d fooks fOg11 LVkj ukbZV 

CYkWd jaxkpk eksckbZy ftvks 

fle 7651861834] ,vjVsy  

8542812894 vk;,ebvk; 

ua- 869184047450558@41 

fdaer&20]990@:- pk eky 

ननरंक 
 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn rkj[ksl osGh o 

fBdk.kh ueqn dksp o cFkZ o:u js-Vs-ukxiwj 

rs ekatjh vlk izokl djhr vlrkauk js-LVs- 

fgax.k?kkV ;sFks Vsu vkysoj R;kapk pkthZaxyk 

ykoysyk ueqn o.kZukpk eksckbZy dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kaph utj pqdoqu eq|ke 

yckMhus] diVkus pks:u usyk 

iksuk@3

94 usgkjs  

07 cMusjk 

634/ 19 
कलम  379 
 Hkk-n-fo 
xqUgkizdkj 

????????????  
pksjh 

ट्रेन नं. 
11039महारा
ष्ट्ट्र  एक्स चे 

समोरील  
जनरल कोच 
मधनु रेस्टे 
बडनेरा 

प्लटॅफामम नं. 2 
वरुन  ट्रेन मध्ये 
चढत असतांना 

 

02/10/19  
  13.00वा .  

 

07/10/19      
17.00वा 

उत्तम सखुदास 
गीरीया, वय 30 

वषम,धंदा मजरुी रा. 
पांढरी, पोस्ट- 
पाऊलदवना, 

ता. सालेकसा,जी. 
गोंदीया, मो नं. 

7039888660,85
51819858 

 

अज्ञात  ,dq.k 12]990 : 
एक  VIVO Y15कं. चा 

नीळ्या-लाल रंगाचा मोबाईल 
त्यात Ideasim no 

7350178785, Jio no 
8975398260 त्याचा IMEI 

no  
861001046177073/065 

ककमत 12990  /- रु असा 
 

ननरंक 
 

नफयादी मजकुर हे ट्रेन नं.  11039महाराष्ट्ट्र एक्स चे 
समोरील  जनरल कोच मधनु  रे स्टे बडनेरा येथनु 
गोंदीया जाण्या करीता ट्रेन मध्ये चढत असतांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  प्रवाशयांच्या गदीचा  
फायदा घेवनु  त्यांचा मोबाईल   मदु्दाम लबाडीने  
चोरुन नेला. असे नफयादीचे नफयाद वरुन कलम 379 
IPC  प्रमाणे गनु्हा  

WNK 
1018 
डहाके    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 cMusjk 

636/ 2019 

कलम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj 

????????????  
pksjh 

ट्रेन  भुसावळ 
पसँेंजर  चे   

जनरल कोच 
मधनु रेस्टे   
चांदरु येथे 

 

04/10/19         
02.20वा . 

 

07/10/19       
20.50 वा 

 

संनदप भाऊरावजी 
वाठ,  वय 39 

वषम,धंदा मजरुी रा. 
कांडली ता. 

अचलपरु नज.   
अमरावती मो नं. 
9370257964 

 

अज्ञात  ,dq.k 7]800 : 

एक  OPPO  कं. चा लाल  
रंगाचा मोबाईल त्यात Idea sim 
no  9767446999, Jio no 
9307446870 IMEI no 
864334045364898,    

864334045364880ककमत  
7800 /- रु असा  मोबाईल 

ननरंक यातील नफयादी मजकुर हे – ट्रेन  भुसावळ पसँेंजर  चे   
जनरल कोच मधनु   शेगाव ते नागपरु असा प्रवास 
कनरत असतांना प्रवासादरम्याण रे स्टे   चांदरु येथे क  
OPPO  कं. चा लाल  रंगाचा मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने  झोपेचा फायदा घेवनु  चोरुन नेल्याचे लक्षात 
आल्याने  असे नफयादीचे नफयाद वरुन कलम 379 
IPC  प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला नफयादी हे 
स्वत: पो स्टे ला येवनु चोरीची लेखी नफयाद नदले वरुन   

Whc 
1019 
इंगळे 
 

09 cMusjk 

637/ 2019 

कलम 379 

भादवी. 
xqUgkizdkj 

cWx  pksjh 

 

रे  स्टे  बडनेरा 
येथील  बकुकग  
चे वेटींग हालँ 

 
 

.07/10/19 
19.20 वा . 

 
 

07/10/19      
22.04  वा 

 

नवजय बाबरुाव  
गुंडावार वय 50  

वषम, धंदा नोकरी - 
ग्रीनटेक्स  इंडस्ट्रीज 
प्रा. नल. कहगणघाट 
रा. क्वाटँर नं. 19C  
कहगनघाटनज. वधा 

मो नं. 
9011170511 

 

अज्ञात  ,dq.k 5000 : 

एक  बगँ काळ्या रंगाची  
प्रवासाची बगँ एक  चानजिंगला 

लावलेला  Micromax 
Q350  कं. चा मोबाईल त्यात 

Idea sim no   
8888995162,  VodaFone 
no 9764307423  IMEI no 
नमदु नाही   ककमत   5000 /- 
रु असा  मोबाईल व त्यात जनेु 
वापरते एक जोडी कपडा, एक 

चादर व माझे शाळेचे 
प्रमाणपत्र आय टी आय , 

सर्टटनफकेट, दहावी नडप्लोमा 
पानँलटेकननक नडप्लोमा, असा 

एकुन 5000/- रु. चा माल 
 

ननरंक यातील नफयादी मजकुर हे – रे स्टे बडनेरा ते 
कहगणघाट असा ट्रेन पसँेंजर ने प्रवास करने कामी 
आले असता  आपला मोबाईल रे  स्टे  बडनेरा 
येथील  बकुकग चे  वेटींग हालँ मध्ये चानजिंगला 
लावनु  व एक  बगँ काळ्या रंगाची  प्रवासाची 
बगँ  बाकड्यावर ठेवनु पाणी नपण्याकनरता गेले 
असता त्यांचा गैरहजरीचा फायदा घेवनु  
Micromax Q350  कं. चा मोबाईल,  मदु्दाम 
लबाडीने    चोरुन नेल्याचे लक्षात आल्याने  असे 
नफयादीचे नफयाद वरुन कलम 379 IPC  प्रमाणे 
गनु्हा दाखल   
नफयादी हे स्वत : पो स्टे ला येवनु चोरीची लेखी 
नफयाद नदले वरुन 
 

HC 549 
फुसाटे     
 



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

 

 

v-

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- 

rk-osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 

.747/19 
u/s 20 

(B)(C),2
9 NDPS 

ACT 

ट्रेननं.22691 
राजधानी 
एक्सचे 

कोचनं.ए/2,ब
थथ नं. 49 चे 
खाली रेस्टे 

बल्लाररशाहा 

.06/10/19
चे 12.40  

वा. 
 

.07.10.19
चे 19.33  

वा. 
 

सर.तरे्फ 
महेंद्रकुमार 
जनाधथनप्रसा
द ममश्रा वय 
48 वषथ धंदा 
व्यवसाय -
रे.स.ुबल 

मनमरक्षक,था
ना 

बल्लाररशा
हा मज चंद्रपरु 

आममर खान वल्द 
जमीर खान वय 22 वषथ 
रा. हाऊस क्र.एल/5,12 
ब्रम्हपरुी ,गढीमेंद ुनॉथथ- 

इस्ट मदल्ली  
vVd fnukad o 

osG07.10.19 
चे 19.33  वा. 

 
 

एक काळ्या रंगाची सगॅबगॅ 
ज्यावर ब्लकॅबेरी असे स्स्टकर 
लागलेले त्यात ओलसर गांजा 

बगॅसह वजन 14.356 
मकग्र.ॅमनव्वळ गांजा 13.556 

मकग्र.ॅ 
2) एक लाल रंगाची 

र्फायबरची ट्रॉली बगॅ traworld 
इंग्रजीत मलहलेले ज्यात 

ओलसर गांजा ट्रॉली बगॅसह 
वजन 35.917 मकग्र ॅमनव्वळ 

गांजा वजन 31.699मकग्र ॅट्रॉली 
बगॅ व सगॅ बगॅसह एकुन वजन 
50.273 मक.ग्र ॅएकुन मनव्वळ 
गांजा 44.306 मकग्र ॅएकुन 

ककमत 4,43,060 रु चा माल. 
अंगझडती पंचनाम्याप्रमाणे - 
3) एक ओप्पो कं.चा मोबाईल 

त्यात रेल्वेचे ई-मतमकट 
पीएनआर.क्र.4611190345ए

क काळ्या रंगाचे ममनपसथ 
त्यात एक 500 रु दराची 

नोट,आरोपीचे आधारकाडथ , 
,dq.k feGkyk eky 

4,43,060 रु चा माल 

अशा प्रकारे आहे की, रे.स.ुबल अजनी नागपरु येथील RPF व 
कमथचारी नामे एएसआय मवठोबा मरसकोल्हे व कॉन्सस्टेबल 
हेमराज वासमनक यांची ट्रेननं. 22691 राजधानी एक्सने 
बल्लाररशाहा ते नागपरु अशी स्कॉटींग डयटुी होती. सदर ट्रेन 
रेस्टे बल्लाररशाहा येथे आली असता नमदु RPF स्टॉर्फ स्टॉकींग 
कामी सदर ट्रेनचे कोचनं.एसी ए/2 मध्ये गेल े असता यातील 
बथथनं.50 वरील प्रवाशाने सांमगतले की, बथथनं.59 खाली ब-याच 
वेळे पासनु ट्रॉली बगॅ व एक बगॅ पडुन आहे. त्यानसुार सदर 
स्टॉर्फने बगॅ धारकाचा शोध घेता यातील अटक आरोपीने नमदु 
बगॅा त्याच्याच असल्याचे सांमगतले परंत ु त्याची वागणकु व 
बोलणे संशयास्पत वाटल्याने नमदु दोन्सही बगॅ उघडण्यास 
सांमगतले असता आरोपीने उघडुन दाखमवता त्यात कॉलम नं. 7) 
प्रमाणे गांजाचा मदेु्दमाल असल्याचे मदसनु आले. दरम्यान नमदु 
ट्रेन रेस्टे बल्लाररशाहा येथनु रवाना झाली. त्यामळेु सदर RPF 
स्टॉर्फ ने आरोपी व मदेु्दमाल यांना रेस्टे नागपरु येथनु परत 
बल्लाररशाहा येथे आणनु RPF मनमरक्षक श्री ममश्रा यांचे समक्ष 
मरपोटथसह हजर केल े . यावरुन RPF मनमरक्षक श्री ममश्रा  यांनी 
सदर गांजाची जप्ती पंचनामा कायथवाही दोन शासकीय 
पंचासमक्ष मा. नायब तहमसलदार सो श्री जवंजाळ ता. कायथलय 
बल्लाररशाहा यांचे उपस्स्थतीत करण्यात आला  असनु जप्ती 
पंचनाम्या प्रमाणे 4,43,060 रु चा मा जप्त करण्यात आला आहे. 
NDPS ACT प्रमाणे केलेल्या संपणुथ कायथवाहीचे कागदपते्र, 
आरोपी  व RPF मनमरक्षक ममश्रा यांनी मदलेल्या सर.तरे्फ मर्फयाद 
सह कागदपते्र ओपी बल्लाररशाहा येथे आणनु हजर केल्याने 
आ.क्र.नोंद करण्यात आला व पोस्टे ला येवनु गुन्सहा दाखल 
करण्यात आला आहे.     मा.PSO सो यांच्या आदेशान्सवये नंबरी 
गुन्सहा कलम 20 (B)(C) 29 NDPS ACT प्रमाणे दाखल करुन 
तसेच गुन्सहयाची वदी मरपोटथ  मा JMFC सो रेल्वे कोटथ  नागपरु 
यांना सादर . सदर आरोपीची वैध.तपासणी करुन लॉकप बंद 
करण्यात आले आहे. तसेच त्याचे अटकेची माहीती त्याची आई 
नामे शहनाज परमवन यांना समक्ष देण्यात आली आहे. तसेच मा 
सवोच्च न्सयायालयाचे मागथदशथन तत्व 1 ते 11 चे तंतोतत पालन 
करण्यात आले आहे. तसेच  गुन्सहयाचा पढुील तपास पमर उपमन 
मवशाल डोनेकर  यांना देण्यात आला आहे. 
 
 

पमर 
उपमन 
मवशाल 
डोनेकर   
 
 



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

vdz jsiksLVs 

uko 

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 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 brokjh  32@19 

dye 

174  

tkQkS 

jsYos LVs’ku 

[kkr ;kMZ fdeh 

u- 

1079@7&9 

ps toG  

06-10-19 

ps 16-20 

ok  

07-10-19 ps 

14-02  ok - 

vkWu M;qqfV Dyss  
jsYos LVs’ku [kkr  

lair Qkd: 

esJke o; 60 

o"kZ jk- okMZ dz- 

1 [kkr rk- 

ekSnk ft- ukxiqj  

v’kkizdkjs vkgs dh] ojhy rk- osGh o fBdkuh ;krhy 

e;r i:"k  lair Qkd: esJke o; 60 o"kZ jk- okMZ dz- 

1 [kkr rk- ekSnk ft- ukxiqj gs dks.kR;krjh /kkoR;k jsYos 

xkMhph /kMd ykxqu ej.k ikoys vkgs  

iksgok 313 

ns’keq[k  

02 . नागपरु   मगम नं. 
91/19 

कलम 174 
CRPC 

रे.स्टे. नागपरु  येथील 
PF नं 4 , 5 वर 
ईटारसी एंड कडे 

 

07/10/2019 
चे 17:15 वा. 

पवुी 
 

07/10/2019 चे 
19:17 वा. पवुी 

 

आँन डयटुी DySS म.रे. 
नागपरु तफे नवक्की 

बागडे वय 29 वषम धंदा 
पासमल पोटमर म.रे. रा 
प्रताप नगर नागपरु 

एक अनोळखी इसम 
वय अ.ं 45 ते  50 वषम, 

 

अशा प्रकारे आहे की,  ON DUTY DYSS मध्य रेल्व ेनागपरू तफे नवक्की 
बागडे वय 29 वषम धंदा पासमल पोटमर म.रे. रा प्रताप नगर नागपरु यांनी लेखी मेमो 
आणनु पो.स्टे ला हजर केला की, रे.स्टे. नागपरु  येथील PF नं 4 , 5 वर ईटारसी 
एंड वर अचेत  अवस्थेत पडलेला आहे तसेच रेल्व ेडा ँश्री समुीत राजपतेु यांनी 
चेक केले असता सदर ईसमास मतृ घोषीत केले. अशा मेमो वरुन  सदरचा मगम 
दाखल करुन सदर मतृकाचे  पे्रतावर पंचनामा कायमवाही कामी  ASI/815 
गाडगे तसेच पे्रत पहारा ड्युटी कामी PC/721 तीडके  यांना रवाना करण्यात 
आले  .  
 

ASI/815 
गाडगे 

03 o/kkZ  81@19 

dye 

174 tk-

QkS 

Vzsu ua-12811 iq.ks 

gfV;k ,Dl e/;s 

cs’kq/n voLFksr 

feGqu vkY;kus 

R;kl ft-lk-: 

o/kkZ ;sFks Hkjhr 

dsys ek-,e vks 

lks ;kauh e`r 

?kks"khr dsys 

07@10@19 

ps 12-30 

ok 

07@10@19 

ps 15-55 ok 

vkWu M;qVh esMhdy 

vkWQhlj lks ft-lk-: 

o/kkZ 

v’othr ysxpan 

eMkoh o;&24 o"kZ 

jk-dqHkh Vksyk fdatjh 

rk-xksjsxkoa ft-

xksafn;k 

v’kk izdkjs vkgs dh]vkWu M;qVh js LVs o/kkZ ;kauh ,d ys[kh eseks 

fnyk dh]iq.ks gfV;k ,Dl e/;s ,d vuksG[kh izok’kh gk cs’kq/n 

voLFksr vkgs R;kl vkS"k/kksipkjdkeh ft-lk-: o/kkZ ;sFks Hkjrh dsys 

vlrk vkS"k/kksipkjnjE;k.k R;k ek-,e vks lks ;kauh e`r ?kks"khr 

dsY;kus R;kps izsrkoj eiksgok@522 esJke ;kauh iapukek dkjokbZ 

dsyh o izsr igkjk M;qVhdkeh iksf’k@25 feJk ;kauk jokuk dj.;kr 

vkys  

eiksgok@ 

522 esJke  

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 xksfn;k 376/18 कलम 328 भादवी 07.10.19  चे  23.56  वा. 
 

izHkqflax oYn Nxuflg o; 52 jk- >Mok iks-LVs uofj;k ft- paikyk fcgkj 

02 o/kkZ  .747/19 u/s 20 (B)(C),29 NDPS ACT 07.10.19चे 19.33  वा. 
 

आममर खान वल्द जमीर खान वय 22 वषथ रा. हाऊस क्र.एल/5,12 ब्रम्हपरुी ,गढीमेंद ुनॉथथ- इस्ट मदल्ली 
 

03 vdksyk 842/18 कलम 379 भादवी  07/10/19 चे 16.01 वा. सैय्यद इमरान सैय्यद हाशम वय 35 वषम रा, सलाम नगर नमल्लत शाळेजवळ नसगोङा रोङ अकोला  

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 

& & & & & & & & & 


