
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  29@07@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 xksfn;k 

230@19 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vsªu ua- 

12834 

gkoMk 

vgenkckn 

,Dlizslps 

leksjhy 

tujy 

dkspe/kqu] 

jsYos LVs’ku 

rqeljjksM 

IyWVQkWeZ ua- 

03 oj- 

fnukad 

 

28@07@19 

18%14 ok 

29@07@19 

00%35 ok 

Jh- ';keq egs’k 

ns’keq[k o; 23 

o"kZ /kank & 

feL=h dke jkg- 

xzke frjlh] 

iksLVs fgjkiwj] 

rg- fdj.kkiwj 

ft- ckyk?kkV] 

e/;izns’k 

 

cUVh mQZ 

ds’ko lat; 

cksepsj o; 

21 o"kZ jk-

eq-iks-uxiwjk 

ewjhZ] 

,Qlhvk; 

xksnkeps 

leksj iksLVs- 

jkeuxj rk-

ft-xksafn;k 

vVd rk-

osG 

fn-29-07-

2019 

jksthps 

01%22 ok 

एकुण 11.000 रु 
,d Oppo daiuh 
eksckbZy]ekWMsy ua- 

A35,  vk;,ebZvk; 

dz- 

86606104960305
8, 

86606104960304
1 R;kr fledkMZ 

thoks daiuh ua- 

8830940153] fledkMZ 

VsfyukWj da- 

9156171975 fd-

11000@& :-pk 

 

ueqn 

izek.ks 

;krhy fQ;kZnh etdqj gs fn- 28-07-2019 

jksth ueqn xkMhus jsYos LVs’ku xksafn;k rs dkeBh 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklkr jsYos 

LVs’ku rqeljjksM ;sFks dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

izoklh yksdkaP;k xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kaps 

iWUVP;k f[k’;krqu ueqn o.kZukpk eksckbZy 

eqn~nke yckMhus pks:u usys ckcr fQ;kZnh ;kauh 

jsYos LVs’ku rqeljjksM ;sFkhy vkjih,Q LVkWQ 

;kauk dGfoys vlrk R;kauh eksckbZy pksjkpk 

'kks/k ?ksoqu R;kl psd dsys vlrk R;kps dMs 

fQ;kZnh ;kapk eksckbZy feGqu vkY;kus jsYos 

LVs’ku rqeljjksM ;sFkhy vkjih,Q LVkWQ ;kauh 

fQ;kZnh] vkjksih ;kauk fjiksVZlg iq<hy dk;Zokgh 

dkeh iksLVsyk le{k vk.kqu gtj dsY;ko:u 

fQ;kZnh ;kaps fQ;kZno:u vkjksih fo:/n dye 

379 Hkknafo izek.ks pksjhpk xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

 

l-QkS-

@453 

v’kksd 

;kno 

 

02 नागपुर 
1175/19 

U/S 379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नं. 

12139 
सेवाग्राम 
एक्स. चे 
कोच नं. 

S/6, बथथ 
नं.70 वरुन 

रे. स्टे. अजनी 
येथे 

.28/07/19  
04:50 वा.. 

.29.7.19  
12:30 वा.  

ननलेश 
ओमप्रकाश 

मानधाना, वय 
42 वषथ, मेनडकल 

शॉप, राह. 

हुडकेश्वर 
नागपुर मो. नं. 

9326752632 

vKkr एकुण 11.598 रु 
एक वििो कॊ . चा 
काळ्मा यॊगाचा 

भोफाईर त्मात सिभ 
नॊ. एअयटेर नॊ. 

9970242370, JIO No. 
7972304354, IMEI 

NO. 
869383047761135, 
869383047761127, 
नकं. 11598/- रु. असा 
एकुण 11598/- रु. चा 

माल. 

 

fujad यातील फपमाादी हे  ये . स्टे. भनभाड त े
नागऩुय अिा प्रिाि कयीता अिताॊना प्रिािा 
दयम्मान येल्िे स्टेशन अजनी मेथे कोणीतयी 
अज्ञात चोयट्माने त्माॊचा िय नभुद िणानाचा 
भोफाईर  त्माॊच ेझोऩेचा पामदा घेिुन चोरुन 
नेरा िरुन िफफ अऩ करभ 379 IPC प्रमाणे 
नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात आला 
असुन खबरी ररपोटथ मा.JMFC रेल्वे कोटथ 
नागपुर यांना सादर केली. सदर गुन्हयाचे 
पुढील तपास होणे कामी मा. PSO यांचे 
पेशीत ठेवण्यात येत आहे.  

 
  

PSOयां
चे 
पेशीत 



 

 

 

03 नागपुर . 

1180/19 
U/S 379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 रे. स्टे. नागपुर 
चे प्रथम शे्रणी 
रेडीज िेटीॊग 
हॉर भधुन. 

.28/07/19  
09:45 वा.  . 

29/07/19  
13:43 वा.  . 

रनवना प्रभाकर 
नशहाले, वय 23 

वषथ, डॉक्टर, राह. 

न्यु NIT 

हायस्कुल जवळ, 

वरुड, नज. 

अमरावती भो. 
नॊ.9588620160 

 

vKkr एकुण 16.000 रु 
एक OPPO F1 कं. चा 
मोबाईल त्यात नसम 

Idea No. 9623232242, 
IMEI NO. 

869124025878271, 
869724025878263, 

नकं. 16000 असा एकुण 
16000/- रु.. 

fujad 
यातील नियाथदी हे  ये. स्टे. अकोरा त े
नागऩुय अिा प्रिाि करुन  ये. स्टे. नागऩुय च े
प्रथभ शे्रणी रेडीज िेटीॊग रुभ भध्मे फे्रश 
होण्माकयीता त्माॊची फॅग चअेय िय ठेिुन गेरे 
अिता  कोणीतयी अज्ञात चोयट्माने फपमाादी 
माॊचा िय नभुद िणानाचा भोफाईर त्माच े
गैयहजेयी चा पामदा घेिुन फॅग भधुन काठुन  
चोरुन नेरा िरुन िफफ अऩ करभ 379 IPC 

प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल  

PSOयां
चे 
पेशीत 

04 नागपुर 
1181/19 
U/S 379 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

रे. स्टे. 
नागपुर चे 
प्रॅटपॉभा 
नॊ. 8 िय 

 

29/07/19  
15:40 वा. 

29/07/19  
17:55 वा. 

श्री ओमन राव 
ऩी. ओहेफरु,ु 

िम34 िर्ा, याह. 
उत्तर वसंुधरा 

नगर, नभलाई, नज. 

दुगथ. मो. नं. 

9827925177 
 

vKkr एकुण 29.000 रु 
एक लेडीज बॅग 

स्कायब्लल्यु रंगाचा त्यात 
एक OPPO F3 कं. चा 

मोबाईल त्यात नसम 
JIONo.883935286
2, नकं. 19000, रोख 
10000/- रु. आधार 

काडथ, ईतर कागदपत्र, 

असा एकुण 29000/- 

रु.  

fujad यातील फपमाादी हे ये . स्टे. दगुा त ेनागऩयु 
अिा प्रिाि कयीत अिता प्रिािा 
दयम्मान फपमाादी माॊचे ऩत्नीची िय 
नभदु िणानाची फॅग कोणीतयी अज्ञात 
चोयट्माने भदु्दाभ रफाजीने ि कऩटाने 
फपमाादी माॊचे गयैहजेयी चा पामदा घेिनु 
चोरुन नेरी िरुन िफफ अऩ करभ 379 

IPC प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल  
 

PSO 
यांचे 
पेशीत 

 

05 

cMusjk 

528@19 

dye 

392]34 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

tcjh pksjh 

टे्रन नॊ-
12140 

upिेिाग्राभ 
एक्िच ेकोच 
नॊ- S/4 फथा 
नॊ- 1, 7िरुन 
ये. स्टे. फडनेया 
मेथुन गाडी 
िुरु होताच. 

.29/07/2019 

00.15  िा. 
.29 /07/19 

15.00 िा. 
िॊदना भोहनसिॊग 
ऩयदेशी िम – 46 

िर्े, याह- फेहड, 

ता- ननपाड, जज- 

नासशक, भो. नॊ-
9373798218, 

 

अज्ञात 
 

एकुण 6,800 रु 
एक रेंडीज ऩिा ऩीॊक 
करयची त्माभध्मे योख 

5000/-Rs, िॉभिॉग 
कॊ ऩनीचा भोफाईर 

त्मात IDEA सिभ नॊ- 
9112482588 

फक.1,800/-Rs,आधाय 
काडा, अिा एकुण 

6,800/-Rs,चा.  

fujad मातीर फपमाादी भजकुय हे आऩल्मा भुरीिह 
नभुद टे्रन ने िधाा त ेननपाड अिा प्रिाि 
कयीत अिताॊना प्रिािा दयम्मान . स्टे. 

फडनेया मेथुन गाडी िुरु होताच दोन 
अनोऴखी  ऩुरुर् िम अॊदाजे 20 त े25 िर्े, 
दोघेही ऩॉन्ट शटा घातरेरे शयीय फाॊधा 
भध्मभ उॊची भध्मभ मानी फपमाादी माॊची 
ियीर नभुद िणानाची ऩिा आतीर 
िाभानािह फपमाादी माॊच ेहातातुन ओढुन 
चोरुन नेरी. अश्मा रेखी . फपमाादिरून गुन्हा 
करभ 392, 34, IPC प्रभाणे दाखर  

API 

िानख
ड े
िाहेफ 



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

 

 

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 vdskyk  मगथ कं्र.32/19 

कलम 174 

CRPC दाखल 

रे.स्टे.अकोला 
मुसानिर 

खाना/बुकींग 
कायाथलय चे मेन 

गेट चे बाजुला 

29/07/19   

10.15 

वा.पुवी 

 

29/07/19 
19.57 वा 

ON Deuty 

DYSS 

रे.स्टे.अकोला तिे 
शेख अन्वर शेख 
अकतर पााँईन्टस 

मन अकोला 

प्रकाश 
नदनकरराव टाले 

वय 55 

वषे,रा.चरणगांव 

ता.पातुर 

नज.अकोला. 
 

अशा प्रकारे आहे की  नद.29/07/19 रोजी ON Deuty DYSS 

अकोला यांचा मेमो प्राप्त झाला की आाँन ड्युटी RPF श्रीमती मोनहनी 
बारवाल  द्वारे आपको िोनपर सुचीत कीया जाता ह ैकी एक अज्ञात 

व्यक्ती  मतृ अवस्था मे पडा ह.ैकारवाई करे अशा प्राप्त मेमो वरून 

HC/ 370 वानखडे,PC 490यांनी सदर घटनास्थळी ची शहानीशा 
करून सदर ओळख पटल्या इसमाच्या मयताचे पे्रतावर घटनास्थळ 

,ईन्क्वेस्ट पचंनामा कायथवाही करून सदर चे पे्रत नातेवाईकांना अंतीम 

नवधी कामी ताब्लयात देवुन केले कायथवाहीचे कागदपत्र पो. स्टे. ला. 
आनुन हजर केल्याने नमुद प्रमाने मगथ दाखल  

WNK 

1009 

 

2 ukxiwj 72/19 u/s 
174 Crpc 

रे स्ट ेनागपूर 
pf नं 5 वर 
ईटारसी एंड 
वर  

 

29/7/19  
11.25  वा 
पवुी 
 

29/07/19  
13.53  वा  

 

ऑन ड्यटुी  
स्टेशन प्रफधंक 
तपे LPP 
ववक्की बागड-े 
 

 एक 
अनोळखी 
परुुष वय 
अंदाज े60 त े
70  वष े  

अशा प्रकारे आहे की रेरे स्ट ेनागपूर pf नं 5 वर ईटारसी 
एंड वर एक व्यक्ती मयत होन ेकी सचुना वद गई तथा 
तरंुत ईसकी सचुना casuality म े वससोरीया sister को वद 
एंव डााँ सौजन्य madam द्वारा अंजान व्याक्ती की जाच 
कीया गया एंव मतृक घोषीत कीया गया  . असे लेखी 
मेमो प्राप्त  झाले वरुन   ऩो स्टे ला मगग क्र . 72/19 

U/S 174 Crpc प्रमाण ेदाखल  

 

HC 941 
पवार 

3 ukxiqj 73/19 u/s 
174 Crpc 

 

-   मेवो 
हॉस्पीटल 
नागपुर 

 

29.07.19 
च े

20.40वा 
 

29.07.19 

च े23.06 

ऑन ड्युटी  
स्टेशन प्रफॊधक 
तपे  HC 874  

बारड नेम. रेल्वे 
पो. स्टेशन   
नागऩयु 

 

एक लहान 
मुलगी नामे  
ननभारा 

दगुाश कुभाय  
िम 6 भहहने 

 

हकीकत-   अशा प्रकारे आहे की  टे्र नॊ.  12791 नसकंदबाद  
दानाऩयु एक्ि चे कोच  नॊ . B-1  चे  फथा नॊ.  47-48  

वरुन प्रवाशी  नाभे दगुाश कुभाय  याभविराि  आऩरे 
ऩरयिािािह  ि भरुगी  नाभे ननभारा िम 06  मनहने 
नहचे सह  सिकॊ दयाफाद त ेइराहाफाद अिा प्रिाि  
करयत  अिताॊना  त्माॊची रहान भरुीचे  प्रकृती  
खयाफ झाल्माने  फाफत  भोभो हदल्माने  Hc 814 

बारड व wnk 307  ररनके  माॊनी िदय  टे्रन  अटेन 
करुन  िदय भरुीि  और्ोधोऩचाय  उऩचाय काभी 
भेमो हॉस्ऩीटर  नागऩयु मेथे घेिनु गेरे अिता mo  

सो यांनी सदर मुलगी चेक करुन मतृ  घोर्ीत करुन 
नॊफयी  भगा  दाखर  

 

s  HC 59 
वासननक 



 

 

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

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr 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 

1          

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 अकोरा 903/ 96 करभ 379, 34 बादिी हद. 29/07/2019 चे 13.08 िनुनर भोतीयाभ चक्रनायामण िम 49 िर् ेया भातानगय अकोरा 
2 xksfn;k 

 

230@19 dye 379 Hkknafo fn-29-07-19ps 01%22 ok cUVh mQZ ds’ko lat; cksepsj o; 21 o"kZ jk-eq-iks-uxiwjk ewjhZ] ,Qlhvk; 

xksnkeps leksj iksLVs- jkeuxj rk-ft-xksafn;k 

 

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 

& & & & & & & & & 


