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01 नागपरु 
171@2020  

dye 354 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

fou;Hkax 

ट्रेननं.12652 
ताममळनाङु  
संपर्क  क्ांती 
एक्सचे र्ोच 
नं.b/1बतक नं. 
46 वरुन  रे. 
स्टे. नागपरु 
येथनू गाङी 
सटूलेनंतर10 
मममनटानी 

 

7/02/20 
00.30 वा. 

 

7/02/20 
17.15 वा. 

 

रू्मारी मनर्ीता  
s/0 रामरू्मार 
गौतम वय 23 
वषे धंदा मशक्षण 
रा संतर्वरदास 
भाटररू्रई मि 
सागर ह.म.ू 
मालमवय नगर 
रािहंस भोपाल 

मो.नं 
9644244011 

मय्यपन 
सषुयन वय 
26 वषे धंदा 
asc21core 
मध्ये मशपाई 

रा. 
पोलनाएर्
नपटी 

ता .मथरूमंग
लम मि 
मदरूाई 

ताममळनाङु 
07/02/20 
18.00 वा. 

 

fujad fujad –  यातील मियादी मिरू्र हे नमदु ता वेळी व 
मिर्ाणी नमदू गाङीने भोपाल ते मवल्लरु्रम असा 
प्रवास र्मरत असतांना प्रवासा दरम्यान नमदू गाङी 
रे.स्टे. नागपरू येथनू सटूल्यानंतर अंदािे 10 
मममनटानी यातील नमदू आरोपी िो र्ी बथक  
नं.47वरून प्रवास र्मरत होता त्याने सदर मियादीचे 
पोटास हात लावून   स्पशक रे्ला व मियादीस लज्िा 
येईल असे कू्त्य र्रून तीचा मवनयभंग रे्ला मदले 
मियाद वरून अप र्लम  354भादवी अन्वेय नंबरी 
गनू्हा  दाखल रे्ला  
रे पो स्टे वधा  येथनु  पो.ना. /640,pc/676 यांनी 
िाकं् /278/2020 मद/7/2/2020 अन्वेय ग ू र नं 
81/2020 र्लम354भादवी चे र्ागदपत्र आरोपीस 
अटर् र्रुन आणनु पोस्टे ला हिर रे्ल्याने नंबरी 
गनू्हा  दाखल रे्ला  
 
 

api/ 
गोंङाने 

02 नागपरु 
172@2020  

dye 279 

Hkk n oh] 

184 mvact 
xqUgkizdkj 

lkoZtuhd 

jLR;koj 

csnjdki.ks 

okgu pkyfos.ks 

रे.स्टे. नागपरू 
येमथल 

प्लॉटिॉमक 
नं1वरून 
पार्सल 

p.f.no.8 र्ङे 
िानारे पासकल 
वाहन मागावर 

 

05/02/20 
14.20 वा. 

05/02/20 
20.26 वा. 

रू्ष्णा  एर्नाथ 
र्ोऴी वय19वषे 
रा.म.ूपो.र्ासमपू
रा ता.पाचोरा िी 
िऴगाव मो. 

7823059517 
 

वाहन 
कं्mh-
31-cv-
9657 चे 
वाहन 
चालd 

 
 

fujad fujad यातील मियादी मिरू्र हे  मद 03/02/2020 नमदु ता वेळी 
व मिर्ाणी नमदू गाङीने मालदा टाउन एव्स ने  रे.स्टे 
िऴगाव ते नागपरू असा प्रवास र्रून आपले ममत्रासह 
आपापले परीक्षा के्द्रावर गेले व सवक ममत्र परत  रे.स्टे. 
नागपरू  येथे येउन मद04/02/2020 रोिी बमूर्ग ऑमिस  
रे.स्टे. नागपरू येथे येउन झोपलो त्यानंतर 5/02/2020 रोिी 
रे.स्टे. नागपरू येमथल प्लॉटिॉमक नं8प्लॉटिॉमक नं1 वर िाणे 
असल्याने सवक ममत्र रेल्वेची मतर्ीट ही प्लॉटिॉमक नं1वरून 
र्ाढू या उदे्दशाने  प्लॉटिॉमक नं8वरून प्लॉटिॉमक नं1वर  
रे.स्टे. नागपरू येमथल प्लॉटिॉमक नं1वरून पासकल p.f.no.8 
र्ङे िानारे पासकल वाहन मागावर िात असताना समोरून 
येत असलेमल वाहन कं्mh-31-cv-9657 चे वाहन 
चालवीत असलेल्या चालर्ाने गाङी सह मला िोरदार 
धङर् मदल्याने मियादी िागेवर पङल्याने त्यास त्याचे  
ममत्र मेयो हॉस्पीटल नागपरू येथे घेउन गेले तरी मियादी 
यांमन मदलेल्या लेखी मरपोटक वरून सबब अप र्लम 
279,ipc सहर्लम184mvact प्रमाणे गनू्हा  दाखल रे्ला 
आहे. 
asi/725िारू्र यांनी िखमी ईसम नामे रू्ष्णा र्ोऴी यांची 
मेयो हॉस्पीटल नागपरू येथे िाउन समवस्तर तक्ार घेवून 
अङव्हान्स ईिरूी सर्टटमिरे्ट मरपोटक सह पो.स्टे. ला आणनू 
हिर रे्ल्याने   
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07/02/20 चे 18.00 वा. 

 

मय्यपन सषुयन वय 26 वषे धंदा asc21core मध्ये मशपाई रा. पोलनाएर्नपटी ता .मथरूमंगलम मि 
मदरूाई ताममळनाङु  

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 
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