
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 09@04@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 

1 brokjh  

58/19 

करभ 379 

बादवल 
xqUgkizdkj 

cWx 

pksjh 

 

टे्रन नॊ 12834 

शालडा 
अशभदाफाद 

एक्व चे  कोच 

नॊ एव/6 लरुन 

येस्टे काभठी 
मेथनू गाडी 

वूटल्मा नॊतय 

 

 07/04/19    

20:00   ला  
09/04/19    

18:55  ला 
 

गोंवलद याजकुभाय 

सवगोटटमा लम  31 लऴष, 
धॊदा. भाकेट ॊग याश. 

गोधनी वेट्रॊर इॊडीमा 
कॉरेज वभोय इॊद्रप्रस्त 

कॉरनी नागऩयू भो. नॊ. 
7057215658 

 

vKkr ,dqq.k 16]500 : 

एक ब्राउन यॊगाचा फॅग त्मात कऩडे, 
ऩवष त्मात 8500/-  योख, एट एभ 

काडष काऩोयेळन फॅंकेचे, 

आधायकाडष, ऩॅनकाडष, एक UPS 

LAD ब्रॅक का फॉक्व ककण ्6500 

/-  एक जजमो कॊ ण्चा भोफाईर 

काऴा यॊगाचा त्मात सवभ नॊ 
6260211921 कक 1500/-  अवा 

एकुन 16,500/- चा भार 

 

 fujad लय र तायखेव लेऱी ल टठकाणी मातीर कपमाषद  शे नभुद टे्रन 

ने बॊडाया ते नागऩयू अवा प्रलाव कय त अवताना प्रलावा 
दयम्मान येल्ले स्टेळन काभठी मेथनू गाडी वुटल्मा नॊतय 

कोणीतय  अज्ञात चोयट्माने कपमाषद चे झोऩेचा पामदा घेलनू 

नभुद फॅग आतीर वाभानावश चोय  केरे फाफत गुन्शाचे 

कागदऩत्र  येऩोस्टे . नागऩयू मेथीर जा. क्र. 2620/19  टद 

08/04/19 तवेच ऩोस्टेच े आलक क्र. 353/19 टद  09/04/19 

अन्लमे  ऩोस्टे रा प्राप्त झाल्माने xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk- 

HC/ 

40  

मादल 

2 नागपरु 
561/19   

कलम 379 
Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नं 12721 
दक्षिण  एक्सचे  
जनरल कोच  
मधनु  रे स्टे 
नागपरु येथे 

गाडी येण्याच्या 
पाच क्षम. परु्वी   
 

0 9.04.19    
रे्वळ नमदु 

नाही 
 

09.04.19  
17.05 वा. 

 

रोहीत रामेश्र्वर राठोड, 
र्वय 23 र्वर्ष, रा. महादेर्व 

मंक्षदर जर्वळ 
पाचपार्वली नागपरु मो 

नं. 9112020095 
 

अज्ञात 
 

एकुन 10,989/-रु  

एक  Samsung कंप. चा 
मोबाईल त्यात मा ाँ नं. 

M20काळ्या रंगाचा त्यात 
र्वोडाफोन नं. 9158000575,  

IMEI no  
353410101951055  ककमत 

10989/-रु. चा माल 
 

ननरंक नमदु ता रे्वळी र्व ठीकाणी यातील क्षफयादी मजकुर हे रे 
स्टे  बल्लारशहा  ते नागपरु असा प्रर्वास कक्षरत 
असतांना प्रर्वासा दरम्यान रे स्टे नागपरु येथे गाडी 
येण्याच्या पाच क्षम. परु्वी   कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचा झोपेचा फायदा घेर्वनु  र्वरील नमदु 
र्वणषनाचा मोबाईल  मदुदाम  लबाडीने चोरुन नेल े

ASI 
741 
चहांदे 

 

3 o/kkZ 

248@19 d 

379 Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

xkMh ua 12644 

Lo.kZt;arh 

,Dl ps dksp 

  ach@2 cFkZ 

ua 60 o:u js 

LVs cYYkj’kkg 

njE;ku 

 

09-03-19  

02-32 ok 

09-04-19 

11-10 ok 

Jh efu’k egsanz flax 

o; 28 o’kZ jk bUl 

x:u ckUls dksph 

vKkr ,dqq.k 11]000 : 

,d vksIiks da IMEI No 

869372036077694 
fd 11000@# 

vKkr ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus g- fu>keqn~nhu rs 

,.kkZdqye  vlk izokl vlk ziokl djhr vlrkauk 

vlrkauk jsYos LVs”ku cYgkj”kkg ;sFks ] dks.khrjh  

R;akpk ueqn eksckbzy R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pskjV;kus psk:u usys ckcrph 

rdzkj jsiksLVs okajxy ;sFks fnys o:u sdkxni= ek- 

iksfyl vf?k{kd dk;kZy;  ukxiqj ;sfFky tk dzz   

vkj@23@oxZ@2019&2345 fn 04@04@19 

vUo;s izkIr >kys o:u  lnj  xqUgk nk[ky 

iakuk 

06 

eaMyokj 



4 o/kkZ 

250@19 d 

379 Hkknafo 

xqUgkizdkj 

gWUMcWx 

pksjh 

 

 

xkMh ua  12722 

,Dl ps dksp au 

,l@06 cFkz au 

25] 26 o:u 

jasLVs panziqj 

njE;ku 

03@03@19 

01-00 ok 

09@04@19 

19-00 ok 

ds ,e gMkoq 

S/O ekjksrjko gsMkoq  
o; 66 o’kZ jk  xWyDlh 

vk;Myk fo/kkulHkk 

jk;iqj 

vKkr ,dqq.k 45]000 : 

gWUMcWx R;kr 27 xzWEk lksU;kps 

eaxGlq= o   04 xzWe lskU;kps 

fjax fd 30]000@# fyuksoks da 

eksckbzy R;kr fle au 

09893936440 IMEI No  

863176032420289 fd  

ftoks da eksck R;kr fle au 

6266395017 IMEI No  

911590601168634 
nksUgh eksckbZYk fd 6000@#  

jks[k 9000@# vlk 45]000@# 

pk eky 

 

vKkr ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus  jsLVs ukxiqj rs 

fldanjkckn vlk izokl vlk ziokl djhr vlrkauk  

jsYos LVs”ku panziqj njE;ku R;kps iRuhps MksD;k[kkyh 

Bsoysyh gWUMcWx R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pskjV;kus psk:u usys ckcrph rdzkj fldanjkckn 

;sFks fnys o:u  sdkxni= ek- iksfyl vf?k{kd dk;kZy;  

ukxiqj ;sfFky tk dzz   vkj@23@oxZ@2019&2314 fn 

03@04@19 vUo;s izkIr >kys o:u  lnj  xqUgk 

nk[ky 

lQkS 

113 

nkcsjko 

5 cMusjk -

235@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

lWxcWx 

pksjh 

 

 

टे्रन 

नं.22123 
पुणे अजनी 

एक्स चे कोच 

नं.A-4 बथथ 

नं.43 वरुण 

रे.स्टे अकोला 
ते धामनगांव 

दरम्यान 
 
 

06/04/19  
02.10 वा 
दरम्याण  

09/04/19  
00.05 वा 

  

ननतीन बबन वानखेडे 

वय-30 वषथ  राह. 
कन्नमवार वाडथ  ननयर 

हनुमान, मंनदर नबसाईड 
संन्देश लॉन बल्लारपुर 

नज. चंद्रपुर 

मो.7773954274 

vKkr ,dqq.k 1000 : 

एक सँगबँग ब्राऊन रंगाची 

त्यात कपडे, पसथ, 

पँनकाडथ ,आधार काडथ  ,मतदान 

काडथ,02 ATM काडथ,ड्रायव्हींग 

लायन्सस रोख 1000 /- रु 

असा एकुण 1000 /- रु. चा 
माल 

 

fujad  अशा प्रकारे आहे की,वरील ता वेऴी व निकाणी यातील 

नियाथदी मजकुर हे नमुद टे्रन नं.22123 पुणे अंजनी 

एक्स  ने रे.स्टे भुसावल ते रे.स्टे वधाथ असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान ते झोपले असता त्यांचा 
झोपेचा िायदा घेवुन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची 
बथथ खाली िेवलेली एक सँगबँग चोरुन नेला बाबत प्राप्त 
कागदपत्रावरुण गुन्हा दाखल  

fVi & रे.पो.स्टे वधाथ येथुन जा.कं्र.1172/19 

नद.06/04/2019 व ईकडील आ.कं्र.337/2019 

नद.08/04/2019 अन्वये गुन्याचे कागदपत्र पो.स्टे ला 
टपालाद्वारे प्राप्त   
 

HC/ 
964 
गडवे 

6 cMusjk 

236@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

टे्रन नं. 
नगतांजली 
एक्स चे  
समोरील 

जनरल कोच 

मधुन  रे.स्टे. 
बडणेरा 

येण्याचा १० 
नमननंटा  पुवी 

 

  

09/04/19 
10.30  वा 
दरम्याण  

09/04/19 
12.38 वा  

हरेन्द्र कुमार नसंह S/o 

सुरेश नसंह वय 24 वषे 
धंदा प्रायव्हेट जॉब 

रा.सरावे टोला मनिया 

िाणा नशवान नज. 
नशवान नबहार मो नं 

9686783572  

vKkr ,dqq.k 30]000 : 

एक काळ्या रंगाचा सॅमसंग 

A8 Star कंपनीचा मोबाईल 

त्यात Airtel sim no-

9108640360, Jio sim no-
7892823912 Imei no- 
359795/09/078962/1, 
359796/09/078962/9 

कींमत 30000/- रु. चा 
मोबाईल  

fujad  अशा प्रकारे आहे की,वरील ता वेऴी व निकाणी यातील 

नियाथदी मजकुर हे नमुद ने रे.स्टे नागपुर ते रे.स्टे 
अकोला असा प्रवास समोरील जनरल कोच मधुन  
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान  कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने  रे.स्टे. बडनेरा येण्याचा १० नमननंटा पुवी 
त्यांचा पॅन्टच्या नखशात  िेवलेला मोबाईल गदीचा 
िायदा घेउन मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेला माल चोरुन 

नेला असे नदले नियाथद वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे 
गुन्हा दाखल  

fVi & ??????????????h  ??????????   ????..????????  ????   ????????   ????????????   ????????  
????????   ????????   ????  ????????   ??????????????  ????????????????  ????????????  ????????   
??????????????   ??????     
  

ASI/ 
812 
नमश्रा  



7 अकोला 
296/19 कलम  

379 IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

ट्रेन नं.12719 
जयपरु हैद्राबाद 

एक्स चे कोच नं. 
B/1 बथथ नं. 

41,42,वरून रे 
स्टे अकोला येथे 

 

09/03/19 
15.40 

वा..दरम्यान 
 

09/04/19 
00.07 वा 

- श्री भरत कुमार सोनी 
वय-48 वषथ रा.घर कं्र. 
17 ननलकांत का ाँलीनी 
प्रताप नगर सदर थाना 
नचत्तोडगढ राजस्थान 
मो.नं.9425381653 

अज्ञात 

 

,dqq.k 15]000 : 

एक गोल्डन कलरचा VIVO V5 
कं. चा मोबाईल त्यात Airtel SIM 

NO 8817578457,JIO 
7999570091नक..15,000/--रू  

चा  माल 

fujad  वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील नियादी  मजकूर  हे नमदु 
ट्रेन व नमदु कोच व बथथ वरून नचत्तोडगढ ते  हैद्राबाद असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान नियादी यांचा  
चार्जजगला लावलेला मोबाईल रे स्टे अकोला येथनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
चोरुन नेले    
उशीराचे कारण fldanjkckn ;sFkqu टपालाने प्राप्त झाले 
वरुन  

lQkS 

288 

[kkanos 

8 अकोला 
297/19 कलम  

379 IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

ट्रेन पणुा 
अकोला प ाँसेंजर  

चे मध्यभागी  
कोच मधनू 

रे.स्टे.वानशम ते 
रे. स्टे. अकोला 

दरम्यान 

09/04/19  
वेळ नमदु 

नाही. 
 

09/04/19 
10.32  वा. 

 

राजेभाउ सुंदर नेहरकर 
वय- 30 वषथ,धंदा – 

ईलेक्ट्रीकल्स 
वकथ ,रा.चचचवडेनगर 
चचचवड ता.हवेली 

नज.पणेु, मो नं 
9552862710 

अज्ञात 

 

,dqq.k 14]000 : 

एक साँमसंग Galuxy Grand 
Haxकं. चा मोबाईल त्यामधे IMEI 

NO माहीत नाही.Idea नसम 
नं.9112832330, Vodafone 

नसम 
नं.9370697777नक.14000/-Rs 
असा एकूण 14000/- RS चा माल 

 

fujad अशा प्रकारे आहे नक, यानतल िीयानद  हे वरील तारीख 
वेळी व ठीकाणी नमदु ट्रेन  चे मध्यभागी  कोच मधनु पणुा ते 
अकोला  असा प्रवास करण्याकरीता रे.स्टे पणुा येथनु 
गाडीत बसले व वरील वणथनाचा मोबाईल चाजींगला लावनु 
झोपले असता नमदु चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने झोपेचा िायदा घेउन रे.स्टे.वानशम ते रे. स्टे. 
अकोला दरम्यान चोरुन नेला  
 उशीराचे कारण – नियादीने स्वत : नियाद नदले 

iksgok 

463 

[kaMkxMs 

9 अकोला 
298/19  कलम 

379 IPC  
xqUgkizdkj 

gWUMcWXk 

pksjh 

 

 

:ट्रेन नं 12105 
नवदथभ एक्स या 
गाङीने कोच नं. 

S/10 वरुन 
झोपन प्रवास 

कनरत असतांना 
रे स्टे अकोला 

येथे 
 

08.03.19  
04.30 वा. 

 

09.03.19 
16.36  वा 

राजाराम चेतनदास 
धामेचा  वय47 वषे  रा. 
नक्रष्णा नगर गल्ली नंबर 
03 ननवन का ाँटथन माकेट 
समोर अमरावती मो.न. 

9673461863 

अज्ञात 

 

,dqq.k 600 : 

100 रु. सेन्ट्ट्रल बकॅ ऑि इंङीया 
चे स्ट ाँम्प पेपर व एक पांढ-या रंगाचे 

एम. आय. कं. चा चाजथर चक. 
500/- रु स्वत.चे नावाचे वेला ट्रस्ट 

नावाचे स्टम्प ओळखपत्र असा 
एकूण 600/-रु, चा माल 

 

fujad नमदू ता. वेळ व नठकाणी यातील िीयादी मजकूर हे वरील 
नमदु ट्रेनचे कोच मधनू मनमाङ ते बङनेरा  असा प्रवास 
करीत असता रे स्टे अकोला येथे गाङी थांबली असता 
नियानद याच्या लक्षात आले की रे स्टे अकोला येथे बथथ 
खाली ठेवलेली त्यांची काळ्या रंगाची हाँन्ट्ङ ब ाँग त्यात वरील 
वणथनाचे आतील सामान  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
नियादी यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने रे.स्टे 
अकोला  येथनु चोरून नेला  
 उशीराचे कारण – js-iks-LVs cMusjk ;sFkqu bZesyus 

izkIr >kY;kus 

iksgok 

463 

[kaMkxMs 

10 अकोला 
299/19 कलम 

379 IPC  
xqUgkizdkj 

ikWfdV 

pksjh 

 

 

रे स्टे अकोला 
PF NO.1 वर 
भुसावळ एन्ट्ङ 

ला 
 

09/04/19  
15.30 वा 
दरम्यान 

 

09/04/19  
19.16 वा 

  प्रकाश हनरभाउ 
उंबरकार  वय- 31 वषथ, 

रा. जनी चापळी 
शींदीपरुा बाळापरु नज. 

अकोला   मो नं 
8805948017 

 

अज्ञात 
 

,dqq.k 12]780 : 

एक काळ्या रंगाचे पाकीट त्यात 
रोख 7280 /- रु तसेच MI कं. चा 
मोबाईल त्यामध्ये Airtl कं. चे नसम 
9860843617 IMEI NO. माहीत 
नाही चक. 5500/- रु असा एकुन 

12,780/- रु चा माल 
 

fujad अशा प्रकारे आहे नक, यानतल िीयानद  हे वरील तारीख 
वेळी व ठीकाणी नियानद हे अकोला ते जळगाव असा प्रवास 
करण्याकरीता रे.स्टे अकोला येथे PF No.1 वर झोपले 
असता त्याचा नमदु वणथनाचा मोबाईल व पाकीट आतील 
रोख रक्कमे सह  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने झोपेचा िायदा  
घेउन मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले   उशीराचे कारण – 
नियादीने स्वत : नियाद नदले 

iksgok 

463 

[kaMkxMs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 अकोला 
300/19 कलम 

379 IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

ट्रेन अहमदाबाद 
चैन्ट्नई एक्स चे 

समोरील जनरल 
डब्यात रे स्टे 

अकोला  येथनु 
गाडी सटुताच 
लक्षात आले 

वरुन 
 

08/04/19  
20.05 वा 
दरम्यान 

 

 09/04/19 
20.03  वा 

वैभव नामदेवराव बावणे  
वय- 23 वषथ, धंदा मत्स 

व्यवसाय रा. कारंजा 
(लाड) नज वानशम मो नं 

9881851518 
 

अज्ञात 
 

,dqq.k 15]000 : 

एक नरअल मी य1ु ननळ्या रंगाचा 
मोबाईल त्यात नसम वोडािोन न 
9545919007 Jio Som No. 

7498456433 IMEI No. 
860252042472197  चक. 

15000/- रु असा एकुन 15,000/- 
रु चा माल 

 

fujad - अशा प्रकारे आहे नक, यानतल िीयानद  हे वरील तारीख 
वेळी व ठीकाणी नियानद हे शेगाव  ते मतुाजीपरु  असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान  रे.स्टे अकोला 
येथनु गाडी सटुल्यानंतर नियादी यांचे लाक्षात आले की 
त्याचा नखशात ठेवलेला वरील नमदु वणथनाचा मोबईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवासी लोकाच्या गदीचा िायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले   
 उशीराचे कारण – नियादीने स्वत : नियाद नदले 

iksgok 

463 

[kaMkxMs 

12 अकोला 
301/19 कलम 

379 IPC  
xqUgkizdkj 

ikWfdV pksjh 

 

 

ट्रेन अमरावती 
मबंुई एक्स चे 

समोरील जनरल 
डब्यात रे स्टे 

अकोला  येथनु 
गाडीत चढत 

असतांना 
 

09/04/19  
20.40 वा 
दरम्यान 

 

09/04/19 
21.41 वा 

संदीप पंजाबराव हुलगे  
वय- 29 वषथ, धंदा 

नौकरा रा.राजरुा पो. 
नचचोंळी ता. नज. चहगोली 

मो नं 9011576100 
 

अज्ञात 
 

,dqq.k 7]000 : 

एक मनी पा ाँकेट त्यात रोख 7000/-
Rs,मतदान काडथ,पो. ओळख 

पत्र,आधार काडथ,प ाँन काडथ,ATM 
(2),रेल्वेचे जनरल नटकीट,एकुन 

7,000/-RS चा माल 

fujad अशा प्रकारे आहे नक, यानतल िीयानद  हे वरील तारीख 
वेळी व ठीकाणी अकोला ते मबंुई जाणे करीता  रे.स्टे 
अकोला येथनु गाडीत चढत असतांना नियादी यांचे प ाँन्ट्टच्या 
नखशातील वरील नमदु वणथनाचे पा ाँकीट  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने प्रवासी लोकाच्या गदीचा िायदा घेवनु मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले  
 उशीराचे कारण – नियादीने स्वत : नियाद नदले 

iksgok 

93 

[kfrc 



jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %& 

 

 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 

 xksfn;k 

106@19 

dye 

122] 

124 

eqacbZ iksyhl 

dk;nk 

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFkhy 

eky/kD;k 

toG 

 

08-04-19 

21%30ok 

09-04-19 

01%06 ok 

ljdkjrQsZ 

iksf’k@106

7 

uanfd’kksj 

ukjuojs 

use.kqd 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k 

 

 

 

caVh lat; cksepsj o; 

20 o"kZ jkg-

 ,Qlhvk; xksnkeps 

leksj 

fypMsP;k ?kjktoG eqjhZ 

rk-ft- xksafn;k 

vVd  fnukad 

09@04@19ps 

01%24 ok 

 

 

feGkyk eky & 

,d lWelax 

daiuhpk eksckbZy 

lksusjh jaxkpk 

dkGk dOgj 

vlysyk fdear 

16]000 :pk o 

jks[k 300 : 

vlk ,dq.k 

16300 :-pk 

ekyk 

v’kk izdkjs dh] ;krhy ljdkjrQsZ fQ;kZnh gs vkiys 

drZO;koj gtj jkgqu vkjih,Q deZpkjh o jsYos iksyhl 

deZpkjh feGqu jsYos LVs’ku xksafn;k ijhljkr xLr djhr 

vlrkauk ;krhy vkjksih gk lq;kZLriklqu lq;skZn;ki;Zar 

va/kkjkpk Qk;nk ?ksoqu vkiys vLrhRo yioqu Nioqu 

dks.krkrjh n[kyik= vijk/k dj.;kP;k mnsn’kkus fegqu 

vkyk o R;kps dMs feGqu vkysY;k ekykckcr 

dkgh ,d ekydh gDd iqjkok lknj dsysyk ukgh 

R;ko:u lnj eksckbZy tIr d:u ueqn izek.ks dye 

124]122 eqacbZ iksyhl dk;nkizek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs-  

 

iksgok 

679 

bZ’oj 

 

jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&   

                

 v-dz iksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ –nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@[kcj ns.kkjk uko èrdkps uko 

o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 ukxiwj 

 
 
 

AD NO 30/19 
कलम 174 

Crpc 

रे स्ट ेनागपुर च े

प्लटँफामम नं. 8 
वरील अप 
लपुलाईन 

Goods-Yard-4 

09.04.2019 
च े18.20 वा. 

पुर्वम 

09.04.2019 
च े19.12 वा. 

आँन डयटुी DYSS म रे नागपुर 
तफे उमशे प्रमेदास तायडे धंदा 

LPP म रे नागपुर 
 

vuksG[kh 

ble 

आँन डयटुी DYSS म रे नागपुर यांनी मगमबाबतचा ममेो पो स्ट े

ला आणुन र्दल े र्क आज र्द. 9.04.19 को एक अंजान व्यक्ती 

द्वारा BSNL (2544389) पर 17.15 र्मर्नटपर जानकारी र्द 

गई र्क एक व्यक्ती प्लटँफामम नं. 8  अप लपुलाईनGoods-

Yard-4 पर एक अंनजान व्यक्ती पडा हुवा था इसर्क सुचना रे 

डाँक्टर जीआर पी/आर पी एफ को दी गई डाक्टर कर्वता द्वारा 

17.45 Hrs  चके करन े के पश्चात मतृ घोर्षत र्कया गया 

र्जसर्क Death Certificate सलग्न ह/ै 
      

HC 59 
वासर्नक   

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

1 Xkksfn;k 106@19 dye122]124 

eqacbZ iksyhl dk;nk 

fnukad 09@04@19 ps 01%24 ok caVh lat; cksepsj o; 20 o"kZ jkg- ,Qlhvk; xksnkeps leksj 

fypMsP;k ?kjktoG eqjhZ rk-ft- xksafn;k 

 
2 vdksyk  275/19 करभ 379 IPC 09.04.19 च े15.00 ला. ळेख वभीय ळेख नावीय लम 31 या. अकफय प्रॉट आकोट पैर अकोरा   

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 

         


