
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 30-04-2022   

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 30-04-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky- 

feGkyk  

eky- 

gdhdr rks [kyhy izek.kss  riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
130/2022      
कलम 379 

IPC 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

टे्रन 

अकोला 

पुर्ाा 

पँसेंजर 

गाडीने 

रे.स्टे. 

विविम ते 

रे.स्टे. 

अकोला 

प्रिास 

कररत 

असताांना  

अकोला 

येर्े 

अगोदर 

05मि . 
पूर्वी  

 

29/04/22 

चे 

िेळ नमुद 

नाही. 

30/04/22 

चे 

15.01 िा. 

हर्षल राजेश 

बार्वणे  र्वय 18 

र्वर्ष धंदा- मशक्षण 

रा. िोठी उिरी 

श्रीहरी नगर 

अकोला  िो. नं. 

7498811415 

अज्ञात एकुण  18,000/रु 
-  एक OPPO  F15 (8/128) कां. 

चा  Blazing Blue मोरपांखी 

रांगाचा मोबाईल, त्याचा IMEI 

NO. 869973049668476त्यात 

Airtel वसम नां. 8855802582, 

Jioवसम नां. 

8261954206कक.18000/- रु. चा 

मोबाईल 

 

निरंक यातील मियाषदी हे आपल्या मित्रासह 

मद.29.04.2022 रोजी अं.01.50 र्वा. दरम्यान  

ट्र ेन  पुणाष अकोला  पँसेंजर िधुन र्वामशि ते 

अकोला  असा प्रर्वास कररत असतांना  प्रर्वासा 

दरि् यान  झोपले असता मियाषदी यांच्या पँन्टच्या 

खिशत ठेर्वलेला  एक OPPO  F15 (8/128)कं. 

चा  Blazing Blue िोरपंिी रंगाचा िोबाईल, 

त्याचा IMEI NO. 869973049668476त्यात Airtel 

मसि नं. 8855802582, Jio मसि नं. 

8261954206मक.18000/- रु. चा िोबाईल    

मियाषदी यांना अकोला येणे अगोदर 05मि. पूर्वी 

झोपेतुन जाग आलेर्वर सिजले कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्यानी  मियाषदी यांच्या झोपेचा निुद र्वणषनाचा 

िोबाईल चोरून नेला अशी मियाषदी  यांनी मदले 

मियाषद र्वरुन कलि 379 IPC प्रिाणे गुन्हा 

दािल करण्यात आला  

तपास  
HC 
930 

चव्हार् 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 30-04-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 30-04-2022  

 

 

vdz jsiksLVs 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 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु मगग क्र 
19/2022 u/s 

174 Crpc 

रे स्टे नागपरु येथील 
PF NO. 6/7 वर 
ईटारसी एन्डजवळ 

30/04/2022 
चे 

17:50 वा. पवुी. 
 

30/04/2022  
चे  

19:07 वा. 
 

ऑन डु्यटी  
DYSS मध्य रेल्वे 

नागपरु तरे्फ 
परुुषोत्तम बन्सीधर 
प्रसाद वय48वषग 

धंदा पोटगर रा. 
अजनी रेल्वे 

क्वाटर 
 

एक 
अनोळखी 

परुुष वय अं 
30ते 35वषग 

 

आज रोजी आम्ही WNK/779 भलावी स्टे.डा.चाजग मध्ये हजर 
असतांना ON DUTY DYSS मध्य रेल्वे नागपरु यांनी लेखी मेमो 
हजर केलेवरुन सदर मगग दाखल करण्यात येत आहे. ऑन डयटुी 
DYSS मध्य रेल्वे नागपरु तरे्फ परुुषोत्तम बन्सीधर प्रसाद वय 48वषग 
धंदा पोटगर रा. अजनी रेल्वे क्वाटर यांनी लेखी मेमो पो. स्टे. ला 
आणनु हजर केल्या वरून मेमो पाहता खालील प्रमाणे प्रतत थाना 
प्रभारी GRP/RPF मध्य रेल नागपरु RPF श्री दरुमकर द्वारा 17.30 
को रेल्वे र्फोनद्वारा जानकारी तमली की एक अज्ञात व्यक्ती ईटारसी 
एन्डपर अचेत अवस्था मे पडा है जानकारी रेल्वे अस्पताल कम्यतुनटी 
को तद गई रेल्वे डॉक्टर जनक द्वारा जाच करने पश्चात मतृ घोतषत 
तकया गया एवम मतृ प्रमाण पत्र तदया गया आपके अग्रीम कायगवाही 
हेत ु पे्रतषत है अशा मेमो वरुन पे्रतावर पढुील ईन्कवेस्ट ,घटनास्थळ 
पंचनामा कायगवाही करणे कामी ASI/699पवार व पे्रत पहारा डयटुी 
PC/451 भावे यांना रवाना करण्यात आले आहे. 
 
 
 
 
 

ASI 
699 
पवार    

02 नागपरु मगग क्र 
20/2022 u/s 

174 Crpc 

मेयो हॉस्पीटल नागपरु 
येथे कॅज्यलुटी येथे 
उपचारा दरम्याण 

30/04/2022 
चे 

19.00वा. पवुी. 
 

30/04/2022 चे 
19.38 वा. 

 

ऑन डयटुी 
पोतश/585 

लाऊतकर, नेम रे 
पो स्टे नागपरु 

एक 
अनोळखी 

परुुष, वय अं 
35ते 40वषग 

 आज रोजी आम्ही WNK/779 भलावी स्टे.डा.चाजग मध्ये हजर 
असतांना ऑन डु्यटी पोतश/585हे मयेो हॉस्पाटल येथनु पो स्टे ला 
येवनु मतृका बाबद लेखी तरपोटग तदले  वरून  सदर मगग दाखल 
करण्यात येत आहे. पोतश/585लाऊतकर तद. 30/04/22 रोजी 
09.00 ते 20.00 वा पावेतो माझी pf डयटुी होती डयटुी दरम्याण स्टे 
डा. अमलदार ASI/699 पवार यांनी तदलेल्या आदेशाप्रमाणे एक 
अनोऴखी बेहोश ईसमास औषधपचार कामी मेयो हॉस्पीटल नागपरु 
येथे नेले असता येतथल डॉक्टरांनी तपासनु त्यास मतृ घोतषत केल्याने 
त्याची MLC करुन तशत गहृात ठेवण्यात येत आहे करीता तरपोटग 
सादर आहे अश्या तरपोटग वरुन मगग दाखल करुन घटनास्थळी पे्रत 
पहारा डयटुी कामी पोतश/585 लाऊतकर यांना रवाना तसेच 
इन्कवेस्ट, घटनास्थळ पंचनामा कायगवाही करणे कामी ASI/164 
कुवर यांना रवाना करण्यात आले आहे.  

ASI 
164 
कुवर 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 30-04-2022  

 

 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko 

o iRrk 

gdhxr riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


