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,d ysfMt gWUM cWx xzs 
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izokl djhr vlrkauk izoklk njE;ku jsLVs 
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;kno 

2 नागपरु . 
1244/19 U/S 

379 IPC  
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

रेल्वे स्टे. नरखेड 
येथे ट्रेन हैद्राबाद 

हजरत 
ननजामनुिन एक्स 

मध्ये 
 

19/7/19  वेळ 
नमदु नानह. 

10/08/19  
15/15 

पप्प ुकुमार जयनाथ  
ससग  रा. कोन्ही 
पो.स्टेमरुार नज. 
बक्सर  नबहार 

मोबानं.  
9507181248 

 

अज्ञात एकुन 500/- 
एक ब्ल ुव नमनि  रंगाची त्यात 

चार पाच पस्तक  4 कलमे  चार-
पाच  सेट कपडे  Excellence 
brave security  वाल वर्दद  व 
सफेद कुता , कॉलेज चा पनरचय 
पत्र असा एकुन 500/rs चा माल. 

 

ननरंक 
 

नमदु ता वेळी व निकाणी यातील नफयादी हे  
नसकंदराबाद ते हजरत ननजामनुिन   असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवास दरम्यान   रेल्व े स्टे  
नरखेड येथे ट्रेन थांबली असता  नफयानद पाणी 
भरन्याकरीता असता सदरची ट्रेन सटुल्याने  
फयानद ट्रेन पकडु सकले नानह त्यांची वरील 
वणणनाची  बगँ  आतील सामानासह राहुन गेल्याने  
असी तक्रार रे.पो.स्टे ननजामनुिन येथे  हरवल्याची 
तक्रार नदल्याने सदरचे कागदपत्र मा जा. क्र.  आर 
/23/  वगण /2019 -4790 नद.  9/8/19  vUo;s.    
 
  

HC/874 
बारड 

3 नागपरु . 
1246/19 U/S 

379 IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

रे स्टे नागपुर 
येथे मेन गेट 
बुक िं ग 

आँकिस मध्ये 

प्लँटिामम 
कटक ट  ाढत 

असतािंना 

10/08/19 चे 

19/40 
 

10/08/19 चे  

22:29 वा. 

आनिंद ुमार 
कवश्वनाथप्रसाद 

श्रीवास्तव वय 58 

वषम  धदा SBI 

नो री रा. फलाँट 

निं 80/81 

गजानन प्रसाद 
नगर वेटेनरी 
 ाँलेज जवळ 

सेमीनरी हील्स 

नागपरू   मोबानिं.  

9960015123 
 

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

एकुन 18,490/- 
ए  सँमसिंग  िं  चा मोहाईल 

माँडल निं A-50त्यात कसम 

Idiaनिं 7447390114 imei 

no 357192105350353 
क िं  18,490/- 

 

?? ????????  हक  त – अशा प्र ारे आहे  ी नमुद ता वेळी 
व कि ाणी यातील कियामदी हे  आपल्या पत्नीला 
 ेरला एक्स बसकवणे  रीता आले असता रे स्टे 
नागपुर येथे बुक िं ग आँकिस मध्ये प्लँटिामम 
कटक ट  ाढत असतािंना त्यािंता वर नमुद 
वणमनाचा मोबाईल  ुणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

प्रवासािंच्या गकदमचा िायदा घेउन मुद्दाम लबाकडने 

चोरुन नेले वरुन गुन्हा दाखल कियामदी स्वता: 
पो स्टे ला येवुन चोरीची लेखी ररपोटम कदले वरुन  

निंबरी क्र गुन्हा दाखल  ेला   

HC/874 
बारड 



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

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh %& 
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HHCC  778866  
??????????????  

5 अकोला 
701/19 कलम 

379 IPC 
xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 
 

ट्रेि NO 02731 
हैद्राबाद जयपरु 
एक्स चे कोच 

िं.S7 बर्थ 
िं.75,78,80 

वरूि 
रे.स्टे.अकोला 
येण्याचे  2,3 
KM अगोदर 

चाल ुगाडी मध्ये 

नद 10/08/19  
चे वेळ िमदु 

िाही 

नद. 
10/08/19 चे  
06.45 वा. 

आशीष भवरलाल 
शमा वय-23 वषष रा. 

सन आँफ 
भवरलाल, 

परुहहतो याांचा वाडा  
ग्राममोरा ता.मेडता 
हसटी हि.नागोर  
राज्य-रािस्थान 

मो.नां.9610348087
,8619649856 

अज्ञात एकुन 2,06,500/- 
एक लेडीि मोठी पसष  त्यामधे 

रोख 25000/-रू,एक 
समँसांग कां पनीचा मोबाईल 

त्याचा  IMEI No माहीत नाही 
त्यात,Vodafone हसम नां 

9828380409 ककमत 1500/-
रू.तसेच 2 नग रखडी सोन्या चे 

सेट दोन्ही सेट चे विन 
6 तोळा ककमत 1,80,000,तसेच 
कागदपत्र आधारकाडष ,पनँ 

काडं, असा एकुण 2,06,500/- 
रु.चा 
माल 

निरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी वरील नमदु 
हफयादी ईसम  हे आपल्या आई व  
बहहणी सह ट्रेन हैद्राबाद ियपरु एक्स चे  कोच 
नां.S7 बथष नां.75,78,80 वरून हैद्राबाद ते  
अिमेर असा प्रवास करीत असताांना प्रवासा 
दरम्यान सदर ट्रेन रे स्टे अकोला येण्याचे  2,3  
KM अगोदर माझ्या आईची पसष  चाल ुगाडी 
मध्ये कोणीतरी  अत्रात ईसमाने त्याांच्या  
िवळ असलेली एक लेडीि मोठी पसष  हफयादी 
याांच्या आईच्या झोपेचा फायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने 
कपटाने  सदर ची पसष आतील सामानासह 
चाल ुगाडीतनु चोरून घेवनु उतरून  गेला  

म.पो.िा 
.257 
रामटेके 
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1 नागपरु मगण क्र 76/19 
u/s 174 Crpc  

   रेल्वे स्टे अजनी  
km no 833/07 
जवळ RPF  कँनबन 

नद 
10/8/19  
चे 13.20 
वा  
 

नद 10/8/19  
चे 17:54वा  
 

  on duty Dyss   
मध्ये  रेल्वे अजनी   
नागपरु 
 

एक अनोळखी इसम वय 
अंदाजे  18 वषे  
 

) हकीकत-   अशा प्रकारे आहे की  to  incharge  GRP/RPF , c- 
rly ajni as pol imformation  from  RPF Ajni one   
unkhown  lady ran  over at km 833/07 near RPF  cabin 
this is for you  Information  and neccarly action  अशा 
प्रकारे आहे  की,   रेल्वे स्टे अजनी  km no 833/07 जवळ RPF  
कँनबन जवळ एक अनोळखी मनहला रन वोहर झाली आहे  व रेल्व े
डॉक्टर समुीत सातपतेु यांनी चेक केले असता मतृ घोनषत केले असा  
लेखी मेमो वरुन  पो स्टे ला मगण क्र. 76/19 U/S 174 Crpc प्रमाणे 
दाखल . 

तपास  HC 
933 पांडे 
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yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 
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vkjksihps uko 

2 रे.पो.स्टे 
अकोला 

604/19 कलम 379 10/08/19 चे 20.10 वा. तोहीम खाि सनमर खाि वय 19 वर्थ रा. खैरमोहम्मद प्लॉट ताजिगर बोडथजवळ अकोला 

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 

& & & & & & & & & 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUg 

 

 

05 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih 01 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q 01  vuksG[kh iq#"k  

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 



yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

1  iksyhl vf/k{kd Jh- fo’o ih -ikuljs gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd & & 

3 Mhok;,lih ¼ gkse ½  Jh- eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home gtj 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj infjDr pktZ Jh-eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home gtj 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 
Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

6 iks-fu;a=.k d{k ukxiqj infjDr pktZ  Jh- eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home 
gtj 


