
 

                    Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn-28@01@2019 

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 ukxiqj 

155@19 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

टे्रन नं. 

12648 
क ंगो एक्स चे 

कोच नं B/1 

बथथ नं 9 
वरून रे स्टे 

न गपरू 
येणेपुवी 

 

16/1/19 
23.30 व . 

28/1/19  
16.16 व . 

श्रीमती 

जी.न गर जन 

वय 62 वषथ 

र .कप्पम 

आंध्रप्रदेश मोब . 

नं.  

9440408982 

अज्ञ त 
 

,dq.k 15]000:- 

एक मोटो लिनोवो कं च  

मोब . गोल्डन रंग च  

त्य त Jio चे लसम नं. 

9441404080, की. 

15000 रू अस  एकुन 

15000/रु. च  म ि. 
 

लनरंक   नमुद त  वेळी व लिक णी य तीि 
लिय थदी मजकुर  हे नमदू टे्रन ने 
लनज मुद्दीन ते यशवंतपुर अस  प्रव स 
कररत असत ंन  प्रव स दरम्य न रे स्टे 
न गपरू येणेपुवी कोणीतरी अज्ञ त 
चोरट्य ने त्य ंचे झोपेच  ि यद  घेवनू 
नमदू वणथन च  मोब ईि मुद्द म 

िब डीने  चोरुन नेि . 

fVi%& रे पो स्टे वध थ ज  क्र 234/19 

Dt 21/1/19 अन्वये गुन्हय चे 
क गदपत्र टप ि ने प्र प्त झ िेवरून 

Wnk 
127 
र िौर 

2 ukxiqj 

158@19 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

टे्रन दलिण 

एक्स चे 

जनरि कोच 

वरुन रे स्टे 

न गपुर 

येथुन ग डी 
सुटत्य च  5 

लम नतर च िु 

ग डीतुन 

 
 

.28/1/19 
वेळ नमुद 

न ही 

28/1/19  
19.49 व . 

लशवम रमेश 

सोनी वय 25 

र ह- म त  म गथ 
संगम चे जवळ 

आज द व डथ  
लपपररय  

हौशंगबै द म प्र  

मो.नं 

8435406005 

अज्ञ त 

 

,dq.k 7500:- 

एक टेक्नो कँनोन कं 

च  मोब ईि म ँ न SKY2 

IMEI NO 
911643802470778 / 
911643802470760 

लक- 7500/-रु 

लनरंक   नमुद त  वेळी व लिक णी य तीि 

लिय थदी मजकुर  हे नमदू टे्रन चे 

कोच वरुन रे स्टे न गपुर ते 

ह द्र ब द  अस  प्रव स कररत 

असत ंन  प्रव स  दरम्य न 

कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने त्य ंचे 

पँन्टच्य  लिश तीि मोब ईि नजर 

चुकीच  ि यद  घेवुन रे स्टे न गपुर 

येथुन ग डी सुटल्य च्य  5 लमनी 

चोरुन निे वरुन चोरुन नेि . 

NK 521 
िडतक
र 

03 o/kkZ 

64@19 

dye 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

xkMh ua 

12139 

lsokxzke 

,Dl ps 

ekxhy 

tujy 

cksxhr jsLVs 

o/kkZ ;sFks 

xkMhrqu 

mrjr 

vlrkauk 

 

28@01@19 

s 04-30 ok  

28@01@19  

11-47 ok 

v{k; euksgj 

paknsdj o; 

25 o’kZ jk 

rG.kh rk 

ojksjk ft 

panziqj 

,d 

la”k;hr 

ble o; 

vankts 22 

o’kZ vaxkr 

xqykch 

“kVZ 

?kkrysyk 

vaxkus 

LkMikrG 

,dq.k 23]000:- 

,d fooks da pk 

eksckbZy IMEI No 

868493031225491 

fda 23000@& :- 

fuajd ;krhy ueqn fQ;kZnh gs ueqn 

xkMhus jsLVs “ksxko rs o/kkZ 

ueqn xkMhps tujy cksxhrqu 

izokl d:u xkMh mrjrkauk 

R;kapk iWUVpk f[k”kkrhy ojhy 

ueqn o.kZ.kkpk eksckbZy ueqn 

o.kZukP;k la”k;hr pskjV;kus 

izoklh yksdkapk Qk;nk ?ksoqu 

pks:u usys ckcr iksLVsyk 

;soqu rdzkj fnys o:u ueqn 

xqUgk nk[ky  

ifj  iks 

mi fujh 

fo”kky 

Mks.ksdj 



 

 

 

 

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

vd 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 

              

  

04 o/kkZ 

65@19 

dye 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

ikWdhV 

pksjh  

 

 

xkMh ua 

12656 

uoftou 

,Dl ps 

dksp u 

ach@3 cFkZ 

ua 37 o:u 

jsLVs 

cYykj:”kkg 

;sFkqu xkMh 

lqVys uarj 

ekghr iMys 

vlrkauk 

 

27@1@19 s 

00-30 ok  

28@1@19 s 

16-08 ok 

MWuh tlc 

o; 53 o’kZ jk  

dkSlhd 

vofpo ikde 

ft dkaphijqe 

psUUbZ 

vKkr ,dq.k 2]000:- 

,d ikWdhV R;kr 

ikl Mªk;Oghx 

yk;lUl ,vjiskVZ 

ikl  ØsMhr dkMZ 

,Vh,e dkMZ jks[k 

2000:- 

fujad ;krhy ueqn fQ;kZnh gs ueqn 

xkMhus jsLVs psUubz rs cMksnk  

vlk ziokl djhr vlrkauk 

R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKr pksjV;kus 

ueqn ikWdhV R;kapk iWUVpk 

f[k”kkrqu pks:u usys ckcr 

jisksLVs cMusjk ;sFks rdkzj 

fnys o:u dkzxni=s bZ esy 

n~okjs izkIr >kys  o:u 

iksLVsyk ueqn xqUgk nk[ky 

lQkS 

113 

nkcsjko 

05 vdksyk . 

82/19  कऱम 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh  

 

टे्रन डाउन मुफंई 

अमराळती 
एक्श चे 

मागीऱ जनरऱ 

कोच मधुन रे. 

स्टे.अकोऱा ते 
रे .स्टे.मुतीजाऩु
र दरम्यान 

 

19/01/19   

ळेल नमुद 

नाषी 
 

28/01/2019 

00.06 ळा 
चद्रकांत रामराळ 

राठोड ळय- 34 

ळवे, रा.ऩीऩंलखुटा 
ता.दारव्षा 

जज.यळतमाल 

मो.नं.986165388

6 
 

अहात ,dq.k 9800:- 

एक गुऱाफी रंगाची ऱेडीज 

ऩशस त्यात रोख7,800/-

Rs,एक चायना कं. चा 
मोफाईऱ, IDEA SIM 

NO.7039173367 ककं 

2000/- रू,ऩत्नीचे आधार 

काडस,ऩँन काडस एकुण ककं 

9,800/- चा माऱ 

 

fujad  यातीऱ कपयासदी मजकुर षे आऩऱे 

ऩत्नी शष नमुद टे्रन ने CST ते 
मुतीजाऩुर अशा प्रळाश कररत अशतांना 
प्रळाशा दरम्यान ऱे.स्टे.अकोऱा ते रे. स्टे. 

मुतीजाऩुर दरम्यान कपयासदद यांची 
ऩत्नीची नमुद ऱेडीज ऩशस त्यामध ेरोख 

रू.ळ ळरीऱ ळणसनाचा मोफाईऱ शष 

कोणीतरी अहात चोरट्यान े प्रळाशी 
ऱोकांचा गदीचा पायदा घेऊन ऩशस 
चोरुन  नेऱी                  
रे.  ऩो. स्टे. फडणेरा येथीऱ जा. कं्र. 

171/19 दद.19/01/19 अन्ळये गुन्षयाच े

कागदऩत्र इकडीऱ ऩो. स्टे  ऩो स्टे ऱा आज 

रोजी प्राप्त झाल्याने मा.PSO शो. यांच्या 
आदेऴाने गुन्षा दाखऱ केऱा 

NK/ 
198 
प्रवळण 
चव्षाण  



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

                          

s v-dz iksLVs 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 

vaeynk

j 

1 ukxiqj 14/19 

किम 174 

Crpc   

रे स्ट े नरखडे 
मेन लाईन 

KM NO 

956 गटे क्र 

275 च ेसमोर 

 

दद  28. 

1.19  च े

16.35  वा. 
पवुी 

दद  28. 1.19  

च े18.20  वा.  

On Duty Dyss म 
रे नागपूर  याच ेतरे्फ 
दवक्की बागड े

एक अनोळखी 

परुुष वय अं 70 
वषष 

आज रोजी आम्ही WNK/52 गडेाम अस े 

स्ट े डायरी चाजष मध्य े हजर असतांना On 

Duty Dyss  On Duty Dyss म रे 
नागपूर  याचे तरे्फ दवक्की बागड ेयांनी एक 
मेमो ददला की एक अज्ञात व्यक्ती गाडी के 
ईजंन स े टकराकर मर गया ह ै म े लाईन प े

Km  956 गटे क्र 275 प्रत्यक्ष  दर्षयो के 
अनुसार उसका दसर बरुी तरह स े चारगस्त 
दो गया ह ै  माहीती ददल्याने सदरचा मगष 

दाखल करन्यात आला. इंक्वेस्ट पंचनामा 

कायषवाही कामी मागषदर्षन कामी PSI  

जाधव व ASI 164 कुवर यांना रवाना 

तसचे प्रते पहारा कामी पोदर् 482 यांना 

घटनास्थळी करन्यात आल ेआहे. 

 
 

ASI/1

64 
कुवर 

2 अकोऱा  
मगस नं. 
04/19 

कऱम174 

CRPC प्रमाने 
दाखऱ   

रे स्टे अकोऱा 
आरसण 

कायासऱया च्या 
गेटशमोर   

 

28/01/19 

08.30 ळा ऩुळी 
 

. 28.01.19 15.52 

ळा  
ON Duty  DYSS  रे स्टे 

अकोऱा 
 

अनओलखी ऩुरूव 

ळय अं. 70 ळव े

 

       अऴा प्रकारे आषे की ळरीऱ ता. ठीकाणी  On 

duty Dyss रे स्टे  अकोऱा यांनी ऱेखी मेमो  ऩो. 
स्टे. ऱा.ऩाठवळऱा की  रे स्टे अकोऱा आरसण 

कायासऱया च्या गेटशमोर  एक ऩुरूव जातीचा इशम 

मतृ अळस्थेत ऩडऱा आषे अऴा मेमो ळरून 

घटनास्थली HC/370 ळ PC/339 यांना रळाना केऱे 

त्यांनी ऩंचनामा कायसळाषी करून कागदऩत्र आणुन 

षजर केल्यान ेनमुद प्रमान ेमगस दाखऱ  

HC/ 
370 
ळानख
ड े 

                    

 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 

 

 

 

Xksafn;k 129@2018 dye 379]34 Hkknafo  fn-28@01@19 ps 17%14 oktrk 01- jkds’k ujflax eMkoh o; 25 o"kZ jkg- cgsjhVksyk rk- /qkjh;k ft- jktukanxkao 

2- canh HkS;kyky /kqosZ o; 25 o"kZ jkg- ckykth uxj ekusokMk jksM ukxiwj  

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 

& & & & & &  

& 

& & 


