
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 11@04@19   
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vaeynkj 

1 - brokjh  

60/19 

करभ 379 

बादवल 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन यामऩूय 

इतलायी ऩॅवेंजय 

गाडीच ेजनयर 

डब्मातून येस्टे 

इतलायी मेथे 
कऴरे 

 

 

 

10/04/19    

11:30   ला  
 

11/04/19   

12:20  ला 
 

वलरभ भोशम्भद 

फेग] लम 27 लऴष या 
हशलयी नगय 

जमलबभ चौक 

ठाकये दलाखाना 
जलऴ नागऩूय भो नॊ  

9112395584 

 

vKkr ,dqq.k 14490 : 

एक वललो कॊ  चा भोफाईर 

लवल्लय करयचा त्मात idea 

sim no 7448080754, uninor 

no 9156876933 IMEI no 

868558048930075, 

868558048930067 कक 

11990@-ल योख 3000-  अवा 
एकुन 14990@& चा भार 

 

fujad मातीर कपमाषदी शे नभुद टे्रन ने येस्टे तूभवय ते इतलायी 
अवा प्रलाव कयीत अवताना प्रलावा दयम्मान येल्ले 
स्टेळन इतलायी मेथे झोऩ उघडल्मालय ऩाशीरे अवता 
कपमाषदीच े ऩॅन्टच्मा खखळातीर लय नभुद लणषनाचे 
भोफाइर ल योख रुऩमे कोणीतयी असात चोयट्मान े

कपमाषदीच ेझोऩेचा पामदा घेलून  चोयी केरे फाफत रेखी 
कपमाषद ऩोस्टेरा हदल्माने वफफ अऩ करभ 379 बादवल 

प्रभाण ेगुन्शा दाखर केरा   

ऩोशला 
809 

येड्डी 
 

2 नागपरु 
569  /19   

कलम  379  
Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेस्टे नागपरु चे 
परु्वगेट तितकट 
ऑतिस येथनु 

  11.04.19 
05.00 र्ा. 

 11.04.19 
08.13 र्ा. 

नामदेर् तकशन 
बाजतगरे र्य 27 र्र्व 
धंदा- प्रो.नोकरी रा. 
िा लोहा ललबोटी तज 

नांदेड मो.नं. 
9763276203 

अज्ञात 
 

,dqq.k 3]600 : 

एक मोबाईल kenxinela 
कं.चा गोल्डन रंगाचा त्याि तसम 
र्ोडािोन तसम 9049593355, 
jio- 9284817420 ,imei no 

868675030314660 तक. 
3600 रु चा 

ननरंक 
 

यािील तियादी मजकुर  यांना पणेु येथे सकाळी तगिांजली 
एक्सने जाने असल्याने िे रेस्टे नागपरु परेु्गेट बकुींग येथे 
झोपले असिा त्यांचे झोपेचा िायदा घेर्नु र्रील नमदु 
र्णवनाचा मोबाईल कोणीिरी अज्ञाि चोरटयाने  चोरुन नेले 
सबब अप. कलम 379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल .  
 

iksgok 

933 

ikaMs 

 

3 नागपरु 
570/19   
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

gWUMcWx 

pksjh 
 

टे्रन नं. 16031 
अंदमान एक्स चे 

कोच S/7 बथथ 

नं. 68 रेल्वे स्टे 
नागपुर येण्याचे 

दहा मम.पुवी 
 

21.03.19 
02.15  वा 

 

11.04.19 

19:28 वा 

 
 

समगली झंशी 
लक्ष्मी पती श्री 
मनवास रेड्डी वय 

40 वषथ, रा. 
चांगटी परर पालम 
मुखल्ला मण्डल 

मि. गुटुर ए.पी मो 

नं. 

9618185239 
 

vKkr ,dqq.k 80200 : 

एक हँन्डबँग मपंक रंगाची 

त्यात रोख 10200/-रु 

वापरते कपडे, आधारकाडथ, 

एटीएम काडथ, चतैन्य 
गोदावरी ग्रामीण बँकेचे 

सोन्याची चनै विन 20gm 

मक. 70000/-रु. चा असा 

एकुन 80200/-रु. चा 
माल 

 

fujad यातील मियाथदी मिकुर हे  नमुद टे्रन ने गुटुर ते 
िलंदर असा  प्रवास कररत असतांना प्रवासादरम्यान 

रेल्वे स्टे नागपुर येण्याचे दहा मम.पुवी झोपेचा  
िायदा घेवुन  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा   
वरील नमुद वणथनाची हँन्ड बँग आतील सामानासह  
मुददाम  लबाडीने चोरुन नेले  

fVi & पो स्टे चे क्राईम रायटर PC 1088कनोमिया    

यांनी मा. SP सो कायाथ पत्र क्र. 2428  /19 

मद.10.04.19 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र  टपालाने 

आल्याने तसेच इकडील आवक क्र. 756/19 मद. 

11.04.19 अन्वये दाखल करने कामी मदले वरुन 

मा PSO सो यांचे आदेशाने   नंबरी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला 
 

PSI 
िाधव 



4 नागपरु 
571/19   

कलम 379 , 
511 IPC 
xqUgkizdkj 

pksjhpk 

iz;Ru 

रेस्टे नागपरु 
परु्वगेट बकुींग 
ऑफीस मध्ये 
नतनकट काढत 

असताना 
Latitude- 

79.089722 
Langitude- 
21.145624 

 

11.04.19  
21.05 र्ा. 

11.04.19 
23.04 र्ा. 

आनिष फकीरचंद 
बजाईत र्य 24 र्षव 
धंदा- प्रा.जॉब रा. 
र्ांजरा ले आऊट 
कामठी रोड ननअर 
गुप्ता हॉटेल नागपरु 

मोनं. 
9049553382, 
958844877 

मसुज्जीद 
मोहम्मद 

जलुाल र्य 
37 र्षव रा.  
नटमकी 

कुमर केजी 
प्रा.स्कुल 

नरर्ाजिाह 
नागपरु 
vVd 

rk-osG 

11-04-

19 ps 

23-10 

ok 
 

ननरंक 
 

ननरंक 
 

  नमदु ता रे्ळी र् ठीकाणी यातील नफयादी मजकुर हे 
नागपरु ते जबलपरु असा प्रर्ास करणे करीता रेस्टे 
नागपरु परु्वगेट बकुींग ऑफीस मध्ये नतनकट काढत 
असताना यातील नमदु र्रील आरोपीने नफयादी यांचे 
निश्याr  हात ?kkywu  चोरी करण्याचा प्रयत्न केला. 
र्रुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे दािल करुन 
गुन्हयाची र्दी नरपोटव  मा. JMFC सो रे कोटव  नागपरु 
यांना रर्ाना तसेच सदर गुन्याचा पढुील तपास  
मा.PSO सो यांचे आदेिान्र्ये API गोंडाणे यांना 
देण्यात आला.  
 

API 
गोंडाणे  
 

5 o/kkZ                          

261@19 

d 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

cWxph  pSu 

[kksyqu  

pksjh 

 

xkMh ua 12615 

ftVh ,Dl ps 

dksp ua ,l@2 

e/;s p<r 

vlrkauk js LVs 

panziqj 

 

11-04-19 

09-00 ok 

11-04-19 

14-00 ok 

lkS laftouh 

fnidjko lko/k 

o; 28 o’kZ jkg 

ykyiaV 

ekrkuxj panziqj 

अज्ञात 
 

,dqq.k 88]000 : 

cWxph  pSu [kksyqu  25 xzWe 

lksU;kps eaxGlq= fd 

38]000@#  05 xzWe laksU;kps 

>qeds fd 10]000@# paknhps 

ik;iV~V;k fd 7000@# nksu 

Mksjys o o dkukrhy VkWIl 

otu  10 xWEk fd 33]000@# 

vlk 88]000@# pk eky 

ननरंक 
 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus panziqj rs lsokxzke 

vlk dj.ks djhrk xkMhr p<r vlrkauk xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kaph utj pqdoqu dks.khrjh vKkr 

pskjV;kus [kknîkyk yVdfoysY;k ilZph pSu [kksyqu 

ueqn eqnseky psk:u usys ckcrph rdzkj iksLVsyk 

;soqu fnys o:u xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk  

lQkS  

302 

x.kksjdj 

6 cMusjk 

240@19 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

??????????  ????..1122883333  

???????????????? --
??????????   ????????   ????  

??????   ????..AA//22  ????????  

????..0055  ????????   ????..????????  
????????????   ????????????????  

??????   

  
 

..0088//0044//1199  

1155..0000  ????  

1111//0044//1199  

0000..3377  ????   

??????????????   ????????   

????????   ???? --2299  ????????  

????????--????????????????  

????..????????????????  
????????????????   

???? ..99882266110088662222 

vKkr ,dqq.k 23]000 : 

????   ????????????   ????..????   AA//77  ??????..????..  
????????????   ????????????  ????????????   ??????????  

aaiirrtteell  ??????   ????..99999933332222997755  

???? ..2233000000//--????  ????   ????????????  

fujad ??????   ??????????????  ??????   ???? ,,????????   ????   ????????  ??   ????????????   ??????????   

????????????????  ??????????   ????  ????????   ??????????  ????  ????..????????  ????????????   ????  ??????????  

??????   ????????????  ????????   ??????????????   ??????????????  ??????????????   ????..????????  
????????????   ????????????????????????  ????????????????  ??????????  ????????????  ??????????   ??????????  
??????????????   ????????????  ??????????????????  ????????????????  ??????????  ????????????   
??????????????  ??????????????   ??   ????????????   ??????????   ????????     

fVi & ????..????..????????  ????????????   ??????????  ???? ..????????..22666644//1199  

????..0099//0044//1199  ??   ??????????   ????..????????  ?? ..????????..334444//1199  

????..1100//0044//22001199  ????????????  ????????????????????  ????????????????   

??????????????????????  ????..????????  ????   ??????????????   

WWNNKK//

11001188  
??????????  



7 cMusjk 

241@19 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

????????   ??????????  

?????? --  ????  ????????   
????????????   ????????????  

????????????   ????????????   
??????????  ????????   
??????????????????????  

  

1111//0044//1199

0088..5500    ?? ?? 

1111//0044//1199  

1199..1144   ??  ?? 

????..  ??????????   
??????????????   ??????????   

????   2233  ??????????  ????????--  

????????????  ????..  ??????????  

???? ..  ??????????????   ???? ..  

??????????????   ????   ????  --

77006666116611778811,,  

88441111009911779999  

vKkr ,dqq.k 8500 : 

????   ????????--????   ????????????  ????   VVIIVVOO  

YY--2211,,  ??????????????   ????????????   

??????????VVOODDAA  ssiimm  nnoo--

77226644885588554411  JJiioo  ssiimm  nnoo--

77449988550099221100  IImmeeii  nnoo--  

886644771111003355443344885588,,    ??????????   

88,,550000//--  ????..  ????   ??? ??? 

fujad ????????   ????   ????????  ??   ????????????   ??????????   ????????????????  ??????????   ????  

????????   ????  ????..????????  ????????????   ????  ????..????????  ????????????     ??????   ????????????  
??????????   ????????   ??????   ????????     ????????   ??????????????   ??????????????  

??????????????     ??????????????   ????????????  ??????????????????    ????..????????..  ????????????   

??????????  ????????   ????????????   ..  ????   ????????--????   ????????????  ????????????     
??????????????  ??????????   ????????   ??????????????  ??????????????   ??????????   ????????   ??????   
??????????   ????????     
fVi&fQ;kZnh ;kauh le{k iks LVs yk ;soqu rdzkj fnY;kus 

xqUgk nk[ky   
  

wwhhcc//  

11001199  
baxGs  

8 अकोरा 
308/19 

करभ  379 

IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

   टे्रन नॊ.07130  

अजभेय – 

काचीगूडा स्ऩेळर 

एक्व चे कोच नॊ 
S/3, फथष नॊ 1 

लरून 

ये.स्टे.अकोरा मेथ े

 

17/03/19 

21.00 ला. 
 

.11/04/19 
00.04 ला. 

 

श्री भोशम्भद येशान 

भोशम्भद लाजीद 

लम-27 लऴष या.घय 

क्रॊ . 10-3-240, 

शुभामन नगय, 
भेशीदीऩटनभ, 

शैद्राफाद, भो.नॊ 
9866677740. 

 

असात 

 

,dqq.k 20]000 : 

एक XIAO MI, POCO-F1 कॊ . 
चा भोफाईर त्माभध्मे IMEI NO. 

862611049730477  त्मात 

Airtel SIM NO 9959195746, 

कक..20,000/--रू  चा  भार 

 

fujad  मातीर कपमाषदी भजकूय  शे नभुद टे्रन चे नभुद कोच ल 

फथष लरून अजभेय ते  काचीगुडा अवा प्रलाव कयीत 

अवताॊना प्रलावा दयम्मान कपमाषदी माॊचा नभूद 

लणषनाचा भोफाईर ये स्टे अकोरा मेथुन कोणीतयी 
असात चोयट्मान ेकपमाषदी माॊच्मा झोऩेचा पामदा घेलून 

भुद्दाभ रफाडीन ेल कऩटान ेचोरुन नेरे   

उलळयाचे कायण -  ऩोरीव अधीषक रोशभागष नागऩुय 

मेथीर जा.क्र 2362/19 हदॊ.05/04/19 अन्लमे 

ये.ऩो.स्टे.अकोरा मेथीर आ.क्र. 219/19 हदॊ.09/04/19 

अन्लमे गुन्शमाचे कागदऩत्र प्राप्त झाल्मान े

NK 

752 

ऩाटीऱ 

9 अकोरा 
309/19 

करभ  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

cWx 

pksjh 

 

ये. स्टे. अकोरा 
प्राॉट पाभष नॊ. 5 

लरून 

 

11/04/19  

05.00ला,  
 

11/04/19 

06.52 ला. 
याशुर रक्ष्भणयाल 

शजाये लम- 31 लऴष, 
या.भोशता गाडषन 

जलऱ हशगॊणघाट 

जज. लधाष भो नॊ 
9823690153 

 

असात 

 

,dqq.k 4500 : 

एक येगझीनची काळ्मा यॊगाची 
त्मालय रार ऩट्टे अवरेरी 
फॉग त्माभधे योख 3000/-

रूऩमे ,एक JIO कॊ . चा 
भोफाईर लवभ नॊ. 
7498984737 कक. 

1,500/Rs,जुने लाऩयते चाय 

जोड कऩड,ेआधाय काडष,अवा 
एकुन 4,500/-RS  चा भार. 

fujad माततर पीमाषहद  माॊना लालळभ मेथ ेजान ेअवल्मान ेल 

गाडीरा लेऱ अवल्मान े कपमाषदी शे  ये. स्टे. अकोरा 
प्राॉट पाभष नॊ. 5 लयीर ओट्मालय फॉग डोक्माखारी 
घेउन झोऩरे त्माॊची झोऩ वकाऱी 5.00 ला. दयम्मान 

उघडरी अवता त्माॊची फॉग हदवुन आरी नाशी कोणीतयी 
असात चोयट्मान ेकपमाषदीच ेझोऩेचा पामदा घेउन नभुद 

लणषनाची फॉग आतीर वाभाना वश भुद्दाभ रफाडीन े

चोरुन नेरी  
उलळयाचे कायण -.     कपमाषहद स्लत ऩो स्टे रा आल्मान े

गुन्शा आज योजी दाखर 

NK 

752 

ऩाटीर 



10 अकोरा 
310/19 

करभ  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

gWUMcWx 

pksjh 

 

टे्रन भशायाष्ट्ट्र 

एक्व चे भागीर 

जनयर फोगी 
भध्मे  ये स्टे 

भुतीजाऩुय मेथुन 

चढत अवताॊना 
 

10/04/19  

लेऱ नभुद 

नाशी 
 

11/04/19 

10.08 ला. 
कु लैष्ट्णली वलनोद 

तनॊघोट  लम- 21 

लऴष, या. कारी ऩो. 
जाभठी ता 

भुतीजाऩुय  जज. 

अकोरा  .भो. नॊ 
7767049846 

 

असात 

 

,dqq.k 800 : 

एक शॅन्ड फॅग त्माभध्मे योख 

800/- रु, आधाय काडष, 1 

भशायाष्ट्ट्र फॅकेच ेऩावफुक ल 

ATM   अवा एकुन 800/-रु. 

चा भार. 

 

fujad  माततर पीमाषहद भजकुय शे लयीर नभुद टे्रनने भुतीजाऩुय 

ते अकोरा अवा  प्रलाव कयणे कयीता ये स्टे भुतीजाऩुय 

मेथुन लयीर नभुद  गाडीच े भागीच्मा जनयर फोगीत  

चढत अवताॊना कोणीतयी असात चोयट्मान े कपमाषदी 
माॊची लयीर नभुद लणषनाची शॅन्ड फॅग  आतीर 

वाभानावश कपमाषदी माॊची नजय चुकलुन भुद्दाभ 

रफाडीने चोरुन नेरी  
उलळयाचे कायण -.       कपमाषहद स्लत ऩो स्टे रा आल्मान े

गुन्शा आज योजी दाखर 

NK 

76 

खान 

11 अकोरा 
314/19 

करभ  379 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

टे्रन अकोरा ऩुणाष 
ऩॅवे भधुन  ये स्टे 

लालळभ मेथुन 

10/04/19  

10.30 ला 
 

11/04/19 

13.41 ला. 
तनतीन गॊगाधय 

लबवे लम- 22 लऴष, 
धॊदा इडीमन आभी 
नोकयी या. कोल्शा 
ता भानलत  जज. 

ऩयबणी .भो. नॊ 
7020001204, 

9284534323 
 

असात 

 

,dqq.k 13]200 : 

एक हशयव्मा यॊगाची फॅग 

त्माभध्मे एक ओऩो क चा 
भॉडर न A35  जाबळ्मा 
यॊगाचा भोफाईर त्माची कक. 

11500/- रु. त्माभध्मे जीलो 
लवभ काडष न 

9518950232,इडीमन आभीच े

आम काडष ल आभीचा गणलेळ, 

योख 1700 /- रु,  अवा एकुन 

13, 200/-रु. चा भार. 

 

fujad माततर पीमाषहद भजकुय शे लयीर नभुद टे्रनन ेअकोरा त े

ऩयबणी अवा  प्रलाव कयीत अवताना प्रलावादयम्मान ये 

स्टे लालळभ मेथुन लयीर नभुद लणषनाची फॅग आतीर 

वाभानावश कोणीतयी असात चोयट्मान े कपमाषदी माॊची  
माॊची नजय चुकलुन भुद्दाभ रफाडीन ेचोरुन नेरी 
उलळयाचे कायण -.       कपमाषहद स्लत ऩो स्टे रा आल्मान े

गुन्शा आज योजी दाखर 

NK 

76 

खान 



12 अकोरा 
315/19 

करभ  380  

IPC 

xqUgkizdkj 

jks[k 

:i;s 

pksjh 

 
 

ये.स्टे मलतभाऱ 

येर आयषण 

कामाषरम मेथुन 

ततजोयी उघडुन 

19/02/19   

20.00 ते 
20/02/19 

07.40 

ला.ऩुली 
 

11/04/19  

20:58 ला 
 

श्रीभती अल्का 
प्रकाळ उलषत ेलम-

48 लऴष,या.प्रॉट 

नॊ.22उत्कऴष 
वोवामटी याउत  

नगय च्मा भागे 

दायव्शा योड जज 

मलतभाऱ  

भो.नॊ.708041110

2 

मोगेळ 

यभेळ 

ऩटेर लम 

39 लऴष,या. 
चॊद्रकरा 
अऩाटषभेंट 

दत्त भॊहदया 
जलऱ 

गोदनी  
ता.जज. 

नागऩूय 
 

,dqq.k 3]62]325 : 

ततजोयी उघडुन आतीर 

हटकीटाॊचे योख 

रु.3,61,325रू ल ड्रालय 

भधीर इॊम्रेव   

कॅवचे योख 1000/-रु, 

अवा एकुन 

3,62,325/- योख रु 

   .  

तनयॊक 
माततर पीमाषहद भजकुय शे नभूद ता.लेऱ ल हठकाणी लयीष्ट्ठ फुकीॊग 

क्राकष  मा ऩदालय कामषयत अवुन ते आऩरे कतषव्मालय 

हद.19/02/19चे 14.00ते 20.00अवताॊना त्माॊनी 20.30 ला.रयझव्शेळन 

हटकीटचे योख रु,हद. 18/02/19 च े एकुन 126565/-रु, ल 

हद.19/02/19योजी च े टीकीटाच े योख रु 2,34,760/-रु, अवे एकुण 

3,61325रु, रयझव्शेळन कामाषरमाभध्मे अवरेल्मा कॉ ळ वेऩ 

( ततजोयी) भध्मे ठेलुन ततजोयीरा राॉक रालरे ल काउॊ टय च्मा ड्राव्शय 

भध्मे ईम्प्रेळ च े 1000/-रु, ठेलरेरे ल ततजोयीची चाली ड्रालय भध्मे 

ठेलून रयझलेळन कामाषरम फॊद केरे ल ड्मुटी ऑप झाल्मान े नभुद 

कपमाषदी घयी गेरे. हद. 20/02/19 चे वकाऱी 07:40 ला ड्मुटी लरयर 

तैनात फुककॊ ग क्राकष  नाभ े वलजमा रक्ष्भी तेल्रेलाय शे कामाषरमात 

आऩरे ड्मुटीलय आरे अवता कामाषरमा भध्मे रालुन अररेरा काच 

तुटरेरा अवुन त्माॊनी कॅववेऩ ( ततजोयी ) उघडुन ऩाहशरी अवता त्मा 
भध्मे ठेलरेरे ततकीटाॊच े ऩैवे हदवुन आरे नाशी मा लरून फुककॊ ग 

क्राकष  वलजमा रक्ष्भी तेल्रेलाय माॊनी कपमाषदी माॊना चोयी 
झारेफाफतची भाहशती त्माॊच ेपोन लय वाॊगगतरे त्मालरून कपमाषदी शे 

रयझलेळन कामाषरम मलतभाऱ मेथ े मेलून कामाषरमा भध्मे ऩाशणी 
केरी अवता रयझलेळन कामाषरमातीर वलॊडोग्राव लेटीॊग रूभ कडून 

तुटरेरा हदवरा ल त्माच ेतुकड ेकामाषरमात ऩडरेरे हदवरे वलजमा 
रक्ष्भी तेल्रेलाय माॊनी ची कॅववेऩ ( ततजोयी ) उघडी अवरेरी 
दाखवलरी अवता त्माभध्मे ठेलण्मात आरेरे योख रूऩमे एकुण 

3,61,325/- ल ड्रालय भधीर 1000/-रु,अवा एकुन 3,62325/- योख 

रु.हदवुन आरे नाशी वदय च ेरूऩमे हद. 19/02/19 ते 20/02/19 च े

07:40 ला. ऩुली रयझलेळन कामाषरमाच ेकाच पोडून तोडून आत प्रलेळ 

करून आतीर ततजोयी उघडून ततजोयीतीर योख रूऩय़े कोणीतयी 
असात चोयट्मान े चोरून नेरे कपमाषद लरून वफफ अऩ करभ 380 

बादली प्रभान े गुन्शा दाखर कयण्मात आरा तवेच यातीऱ नमुद 

आरोऩी यास RPF ननररऺक याांनी नमुद ता. ळ ळेलीस ताब्यात घेळून 

अटक केऱी ळ मा. न्यादांडाधधकारी प्रथम शे्रणी ऱोहमार्ग न्याऱय 

भुसाळल येथे हजर केऱे ळ नमुद आरोऩी हा मा. न्यादांडाधधकारी याांच े

आदेऴाने आरोऩीस न्यायाऱयीन कोठडीत ठेळन्यात आऱे आहे तवेच 

गुन्शा दाखर करून गुन््माचा खफयी रयऩोटष भा  JMFC वो अकोरा 
माॊना मेलून वदय  गुन््माचा ऩुढीर भा. PSO वो शे करयत आशेत 

उळीयाच े कायण:-भा.ऩो.अधीषक वो.रोशभागष नागऩुय माॊच े

कामाषरमाभधुन गुन््माचे कागदऩञ क्र.आय/लगष/2019-144 

हद.10/4/19 अन्लमे गुन््माच ेकागदऩञ प्राप्त झाल्मान े

. PSO  

वो 



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 

          

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 

01 xksfn;k 26@19 

dye 

174 

lhvkjihlh 

 

jsYos LVs’ku 

vtqZuheksj 

IyWVQkWeZ ua- 

01 oj 

 

10@04@19 

23%20 ok 

iqohZ 

11@04@19 

02%28 ok 

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k rQsZ 

lqjs’kdqekj 

Lo:iyky dk=s 

o; 30 o"kZ 

jkg- flOghy 

ykbZu xksafn;k 

,d vuksG[kh bZle 

o; vankts 30 o"kZ 

v’kk izdkjs dh] ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy 

e;r ble gk jsYos LVs’ku vtZquhek sj ;sFkhy 

IyWVQkWeZ ua- 01 oj jsYos xkMhus ju vksOgj >kY;kus 

R;kl rks e;r >kys vkgs ckcr  vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l jsYos LVs’ku xksafn;k ;kauh ys[kh eseks 

fnY;ko:u fnY;ko:u ueqn izek.ks exZ nk[ky vkgs- 

l-QkS- 

303 

pkSjixkj 

 

02 cMusjk 11/19 कलम 

174 जा.फौ. 

रेल्वे स्टशेन 

चाांदुर KM NO 

692/17 जवळ 
अप रेल्वे ट्रके 
वर   

 

दद. 

10/4/19  चे 

21.39 वा. 
सुमारे  

11/04/19 च े
16.16  वा  

ऑऩ ड्युटी  

DYSS 

श्री.वाजपयेी 
चाांदुर रेल्वे  

ज्ञानशे्वर गोदवांदराव 

सहारे वय 50 वष ेरा. 
दशवाजी नगर चाांदुर 

रेल्वे दज. अमरावती  

अशा प्रकारे आहे दक, ददनाांक10/4/19 रोजी ट्रने नां. 

12120 इांटरदसटी एक्स. च े ड्रायव्हर के. एल.राव याांनी 

मादहती ददली दक, एक इसम रे.स्ट.े चाांदुर KM NO 

692/17 के बीच एक अांजान व्यदि उम्र कररब 35 साल 
मतृ पावला आहे असा ममेो ददल्यान े मतृकाचे प्रतेावर 

योग्य काययवाही करुन मतृकाचे PM करुन मतृकाची 
डडे बॉडी मकृाचा मुलगा नाम े शुभम ज्ञानशे्वर सहारे 
याांचा तब्यात अांत दवधी कामी दणे्यात आली यादतल 
मतृक हा रेल्वे लाईन ओलाांडुन जात असताांना तो 
गाडीचे खाली सापडु त्याच ेदोन्ही पाय कटुन डोक्यास 
मार लागुन अदत रि स्त्राव होउन मरन पावला आहे त्या 

बाबत मगृ खबरी फाडुन मा. SDM चाांदुर रेल्वे याांना 

प्रत पाठदवण्यात आली सदर मतृ चा पुढील तपास HC 

/786 दचांचाळे हे कररत आहे. 

HC /786 
दचांचाळे 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

1 अकोरा 576/18,करभ 379 बादवल. 11/4/19 चे 13.13 ला. भोशम्भद वोशेर भो.लकीर लम 19लऴष,या.वुबाऴ चौक अकोरा,कामभचा ऩत्ता शाउव नॊ.51गल्री 
नॊ.3 फयकत लारी गल्री तायाऩुयी भेयठ उत्तयप्रदेळ. 

2 ukxiwj 571/19   कलम 379 , 511 IPC 11-04-19 ps 23-10 ok मसुज्जीद मोहम्मद जलुाल र्य 37 र्षव रा.  नटमकी कुमर केजी प्रा.स्कुल नरर्ाजिाह नागपरु 

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 

         



 


