
    Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 21@02@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 

297/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे 
नागपरू 

येथील म ुंबई 
एन्ड कडील 
जनरल 
वेटींग 

हा ाँलमधनू  

21/02/19   
03.20 

वा.दरम्यान 

21/02/19   

07-39 वा. 
शेख शफीक 

दस्तमग पाशा वय  
37 वषष रा. ववलेज 
रामाग ुंडम घर नुं 
2-3-278 वज 
पेद्दापल्ली 

तेलुंगाना मोबा.नुं.  
9573907784 

 

lqjt egsanz 

;kno o; 

28 o"kZ jkg 

gWUMiai 

toG 

vuariqjk 

dksVk 

jktLFkku 

vVd rk-

osG 

fn 21-2--19 

ps 09-06 ok 

 
 

,dqu 13]000 : 

एक वववो Y-91 कुं  चा 
मोबाईल वनळे रुंगाचा त्यात 

एअरटेल सीम नुं 
9573907784, Jio no 

9063995119 कक 
13000/- रू,  असा एक न 

13000/रु. चा माल. 

ueqn izek.ks अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
ठिकाणी यातील ठियादी हे संपकक क्ांती 
एक्स ने आपल्या ठमत्रासह रामाग ंडम 
ते नागपरू असा प्रवास करून रे स्टे 
नागपरू येथे आले असता रात्र 
असल्याने ते म ंबई एन्ड कडील जनरल 
वेटींग हा ाँल मध्ये  मोबाईल चाजींगला 
लावनू झोपले असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने तयांचे झोपेचा िायदा घेवनू 
तयांचा वरील वणकनाचा चाजींगला 
लावलेला मोबाईल म द्दाम लबाडीने 
चोरुन नेला. vkjksihl QqVst o:u 

vkj-ih-,Q ukxiwj ;kauh idMqu 

fQ;kZnh lg vk.kwu gtj dsys o:u 

Hc 933  

ikaMs 

2 ukxiqj 

298/19 U/S 
379 IPC 
xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे 
नागपरू 
मेनगेट 
जवळ  

21/02/19   
04.00 

वा.दरम्यान 

21/2/19  
08.58 वा. 

सारुंग मोहनराव 
कौरती वय  24 
वषष रा. राठी ले 
आऊट काटोल 
नागपरू मोबा.नुं.  
7773936802 

 
 

vKkr ,dqu 13]999 : 

एक रेडमी नोट 6 pro कुं  
चा मोबाईल वनळे रुंगाचा 
त्यात Idea सीम नुं 

7743887522, IMEI no 
861478042842738 कक 
13999/- रू,  असा एक न 

13999/रु. चा माल. 
 

ननरंक अशा  प्रकारे आहे की वरील ता 
वेळी व वठकाणी यातील  वफयादी 
हे इतवारा येथनू रायपरू प ाँसेंजर ने 
नागपरू ला आले. नागपरू येथनू 
काटोल येथे जाणे असल्याने 
तसेच गाडी सकाळी असल्याने 
वफयादी झोपले असता कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्याुंचे झोपेचा 
फायदा घेवून त्याुंचे प ाँन्टचे 
वखशातील वरील वणषनाचा 
मोबाईल म द्दाम लबाडीने चोरुन 
नेला. 

eiksuk 

307 

fjuds 



3 नागप र 
302/19   
कलम 379 

IPC 
xqUgkÁdkj 

ilZ pksjh 

ट्रेन नुं.  
18237  
छत्तीसगड 

एक्स  चे कोच 
नुं.  A/1 बथष 
नुं.  19,20 
वरुन रे.स्टे 
नागप र येणे 
प र्वव 10 वम. 
अगोदर 

Latitude--- 
21.15987     

Logitude---- 
79.09128 

वद. 11/2/19  चे 
वेळ नम द नावह. 

 

वद. 21/2/19  
चे 20-21 

 

स रेन्र सींह S/O  श्री 
यादराम कसह वय 
31वषे रा.  307 
महालक्ष्मी  
अपाटषमेंट  

जरीपटका पो.स्टेशन 
जवळ नागप र मोबा.  

9096078133 
 

अज्ञात 
 

,dqu 38]000 : 

एक लेडीस हाँन्डपसष  गदष खाली 
रुंगाची त्यात एक साँमसुंग  

कुं पनीचा  मोबा. मॉडल नुं.  J 7  
वड.य .  त्यात वजओ चे सीम नुं.  
9834893363   IMEI no 

मावहत नावह.  की.  15.000/रुपये  
रोख रुपये  8000/रुपये . 

सोन्याचे  मुंगलस त्र  वजन 8 ग्र ाँम 
की.  15,000/रुपये  , बैंक 

UCO, CANARA ATM ,  
आधार काडष , लाइसुंस  

कागदपत्र असा एक न  38,000/ 
रुपयाचा माल. 

वनरुंक 
 

अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
वठकाणी यातील वफयादी हे आपल्या 
पवरवारासह  रेल्वे स्टे  वबलासप र ते 
नागप र असा प्रवास कवरत असताुंना 
प्रवासादरम्यान रेल्वे स्टे रे.स्टे नागप र 
येणे प र्वव 10 वम. अगोदर     वफयावद ची  
नजरच कीचा  फायदा घेव न चालत्या 
ट्रेनमध न  कोवणतरी अज्ञात चोरट्याने 
ववरलवणषनाची वफयावद याुंच्या पत्नीची 
लेडीस हाँन्डपसष व आतील सामानासह   
म द्दाम लबाडीने चोरुन नेला. 
fVi%&  रेल्वे स्टे. इतवारी  येथील 
जा.क्र.  193/19  वद.  21/2/19 अन्वेय 
पो.स्टे येथील आवक क्र   417/19  वद.  
21/2/19 अन्वये  क्राइम रायटर pc 
1088 कनोवजया याुंनी ग न्याचे कागद 
पत्र वदल्याने 

NPC 
308 
सावजी  
 

4 नागप र 
303/19   
कलम 379 

IPC 
xqUgkÁdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नुं.  
18238  
छत्तीसगड 

एक्स  चे कोच 
नुं.  S/8 बथष 
नुं. 08 खालनू 
रे.स्टे नागप र 
येथे गाडी उभी 

असता 
Latitude--- 
21.15233     

Logitude---- 
79.08836 

 

वद. 06/2/19  चे 
05.40 वा 
दरम्यान 

वद. 21/2/19  
चे 22-44 
 

गौरव ववनोद क मार 
शमा वय 22वषष रा.  
पावर हाऊसचे 
जवळ बढेना पारा 
धमतरी छ.ग मो.नुं  
9406148774 

अज्ञात  
 

,dqu 27]00 : 

एक लाल रुंगाची ट्रा ाँली ब ाँग त्यात 
वोटर काडष,रोख 2700 रू,दोन 
जोडी ज ते,सहा जोडी कपडे,वजन्स 
प ाँन्ट,शटष,सहा टी शटष,दोन ज ाँकेट 
पाुंढरे व वनळे रुंगाचे,एक जोडी 
लेडीज ज ती,पासपोटष साईज 
फोटो,असा एक न  2700/ रु चा 
माल. 

वनरुंक 
 

अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी 
व ठिकाणी यातील ठियादी हे नमदू 
गाडीने हबीबगंज ते रायपरू असा 
प्रवास कठरत असतांना 
प्रवासादरम्यान रे.स्टे नागप र येथे 
गाडी उभी असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने तयांचे झोपेचा िायदा 
घेवनू नमदू ट्ा ाँली बाँग आतील 
सामानासह म द्दाम लबाडीने चोरुन 
नेली 
fVi%&  मा.पो.अधी.लोह.नागपरू 
कायालय पत्र क्र 
आर/23/वगष/2019/1393 Dt 20/2/19 
अन्वये ग न्याचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त 
झाल्याने   

Asi 613 
पाटील 



5 नागप र 
304/19 
U/S 379 

IPC 

टे्रन नं.  

12615 

GTएक्स  चे 

कोच नं.  

A/3 बर्थ नं. 

01 खालनू 

रे.स्टे नागपुर 
येर्नू गाडी 
सुटलेनंतर  

06/2/19  चे 

13.32 वा 
 

21/2/19  

वा.  00-32 

वा. 

श्री कातीक 
कोलप्पन वय 

22वर्थ रा.  26 
अयप्पा नगर 

लक्ष्मीपुरम नटचसथ 
कााँलनी कोलतु्तर 

नि चेन्नई 

तामीलनाडू मो.नं 

9941692372     

अज्ञात 
 

,dqu 25]000 : 

एक काळे रंगाची नपटु्ट बाँग 

त्यात पासपोटथ ,इमीगे्रसन 

काडथ,युके्रना नविा,सोनी 

स्माटथ वााँच,एक पसथ त्यात ड्रा 

लायसन्स,PNB Atm 

card,युननव्हर नसटीचे 

काडथ,रोख 2500 रू,असा 

एकुन  2500/ रु चा माल. 

 

ननरंक 

 

अशा  प्रकारे आहे की वरील ता 
वेळी व ठिकाणी यातील ठियाादी 
हे नमूद गाडीन े चने्नई त े न्यु 
ठदल्ली असा प्रवास कररत 

असताांना प्रवासादरम्यान रे.स्ट े
नागपुर यथूेन गाडी सुटलनेांतर 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े तयाांच े
नजरचुकीचा िायदा घवूेन नमूद 
ठपटु्ट बँग आतील सामानासह   

मुद्दाम लबाडीन ेचोरुन नलेी. 

fVi%& मा .पो.अधी.लोह.नागपरू 
कायाथलय पत्र क्र 

आर/23/वगथ/2019/1429 Dt 

21/2/19 अन्वये गुन्याचे 
कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने 

Asi 

988 
मरापे 

6 o/kkZ 

144@19 

d 

392]34 

Hkknfo 

Latitude 

20.723098 

Langitude 

78.314701 

jsYos 

LVs”ku 

iqyxko 

IyWVQkWeZ 

dz-02 P;k 

QqV vksOgj 

fczt toG 

21-02-19 ps 

01-00 ps 

lqekjkl 

21-02-19 

ps   15-

40 ok 

vt;dqekj 

S/O Jh 

cq/khjke jktHkj 

o; 21 o’kZ 

O;olk; &  

psvj fQVhax 

jkg fdrhZuxj 

esy jskM 

QuhZpj ekdsZV 

U;q fnYyh 

 

lfej 

mQZ lWe 

vkrh”k 

pkS/kjh 

o; 19 

o’kZ jkg 

oYyHku

xj okMZ 

ua  01 

fey 

DokWVZj 

au 99 

iqyxko 

rk 

nsoGh 

ft o/kkZ 

fn 

21@02@

19  ps 

15-40 ok  

o 3 Qjkj  

 

,dqu 8]130 : 

,d cWx R;kr fMªy ef”ku 

fd 5000@#  jks[k 

2130@#  ,d dkG;k 

jaxkpk 

lk/kk cVuokyk lWelax da 

eksckbZy R;kr  ,vjVsy 

daiuhpk fle au 

9560837768 IMEI NO 

352576100966376,35257710

0966374 fdaer 1000@# 

vlk ,dq.k vlk 8]130@# 

pk eky 

 

lWelax da 

eksckbZy 

R;kr  

,vjVsy 

daiuhpk 

fle au 

956083776

8 IMEI 

NO 

35257610

0966376,3

52577100

966374 

fdaer 

1]000@# 

 

gdhxr v”;k izdkjs vkgs dh 

lnj xqUg;krhy fQ;kZnh  gs 

xkMh ua 12655 uoftou 

,Dlus jsLVs vgenkckn rs 

iqyxko vlk izokl d:u jsLVs 

iqyxko ;sFks jk=h 22-00 ok 

mrjys o rsFkqu R;kauk 

;orekG ;sFks tk.ks gksrs- iajrq 

jk= vlY;kus okgu miyCn 

ulY;kus rs jsLVs iqyxko ;sFks 

iWVQkeZ ua  02 ojhy ,dk 

flesaVP;k ckdM;koj >ksiys 

vlrk ;krhy vVd vkjksih o 

R;kps Qjkj 03 lkFkhnkj 

vkjksih ;akuh lax.ker d:u 

lnj fQ;kZnhl  pkdqpk /kkd 

nk[koqu fQ;kZnhph fMªy ef”ku] 

jks[k jDde o lWelax da 

eksckbzy vlk ,dq.k 8130@# 

pk eky tcjhus fgldkoqu 

pks:u usys ckcr iksLVsyk ;soqu 

rdzkj fnsy o:u ueqn xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs 

liksuh 

Jh 

oMrs 



7 ????????????  
121/19 
कलम 379 
भादवी.  

xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

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

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

 
Lat-20.85 

Lang-77.73 
  

????..1199//0022//1199  ????  
1188..2200  

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

????..2211//0022//22
001199  ????  
0000//1199  

 

??????????  ??????????   
??????????   ????   2244  ??????????  

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

??????????   
??????????   ????  ????  
88330088334466228833  

  

???????????? ,dqu 17]000 : 

एक वववो  कुं पनीचा मोबाईल  
ज्यात आयडीया वसम नुं 

8308346283  ककमत 17000/- 
रु चा मोबाईल  

वनरुंक ??????????   ????????????????  ??????????   ????  ????????  ??????????  ????  
????????????  ????  ??????????   ??????     ????????????    ????????   
??????????????  ??????????????  ??????????????  ????????????????????  
????????????  ????????  ????????????????    ??????????????  ????????????  
??????????????????  ??????????????  ??????????  ????????  ??????????????  
????????????     ??????????????  ??????????????  ??????????  ????????  
????????   ????????  ??????????????  ????????   ????????????  ????????     
fVi&;krhy fQ;kZnh ;kauh le{k 

iksLVs yk ;soqu fQ;kZn fnY;kus xqUgk 

nk[ky  

   
 

??????????  
225577  
??????????????  

8 ????????????  
122/19 
कलम 379 
भादवी.  

xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

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

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

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

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

??????????????  
Lat-20.85 

Lang-77.73  

????..2211//0022//220011
99  ????  1122..1155  ????..  

  

????..2211//0022//22
001199  ????    

1155..2299  ?? ?? 

????????????  ????????   
??????????????????  ????   5533  
??????????  ????????  ??????   
????????????  ((????????????  

??????????))  ????..  ????????  ????..  
??????????????  ????..  ??????????   

  

?????? ?????? ,dqu 13]650 : 

????   ????????????  ????????????  ??????????  ????????  
??????????  ??????   ??????????   11663300//--  ????,,  

????   ????????????  ??????????????  ????????????  
??????????,,????   ????????????  ????????????  ??????????????  
????????????   ????..????..  MMPP33  ??????????  ??????   

????????????   ????..  88339955990088009966  
??????????  1122002200//--  ????,,  ??????   ????????   

1133665500//--  ????..  ????  ??? ??? 

वनरुंक ??????   ??????????????  ??????   ???? ,,????????   ????  ????????  ??   
????????????  ??????????   ????????????????  ??????????   ????  ????????  
??????????  ????  ??????????????  ????  ??????????????  ????????   
??????????????  ????????   ??????????????    ??????????????  
??????????????  ????..????????..????????????  ????  ????????????  ????  
??????????????  ??????????????  ????????  ??????????????    ????????????  
??????????????????    ????????????????????????  ????????????  ??????????  
????????  ??????????????  ??????????????  ??????????  ????????  ??????   
????????  ??????????????  ????????  ????????????  ????????   
fVi&;krhy fQ;kZnh ;kauh le{k 

iksLVs yk ;soqu fQ;kZn fnY;kus xqUgk 

nk[ky   

HHCC//440022  
??????????????    



9 ????????????  
123/19 
कलम 379 
भादवी.  

xqUgkÁdkj 

eksVkj 

lk;dy 

pksjh 
 

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

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

Lat-20.80 
Lang-77.98  

1111//0022//22001199  
????  1100..1155  ????..  

 

2211//0022//1199  ????    
1155..5511  ????..  

  

????????  ??????????????   
????????????   ????   3377  
??????????  ????????  ??????????  ????..  
??????????  ??????   ????????????  

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

????..????..  
99662233002200335522  

  

?????? ?????? ,dqu 41]890 : 

????   ????????????  ????????????  ????????   
????????????????  ????????????  ??????????????  ????????  
??????????  ????..  DDDDFFBBHHHH3300669933  ??   
??????????  ????..  DDDDMMBBHHHH3388001155  ??   
????????  ????  ??????????  4411889900//--  ????..  ????  

???? ???? 

वनरुंक ??????   ??????????????  ??????   ???? ,,????????   ????  ????????  ??   
????????????  ??????????   ????????????????  ??????????   ????  ??????????    
??????????  ????????????  ??????????????  ????????  ????  ????????????  
??????????  ????????????  ??????????  ????..????????..  ????????????  ????????  
????????????  ??????????????   ??????   ????????   
??????????   1100..1155  ??????????????????  ??????????????  
????????????  ????????????  ????????   ????????????????  ????????????  
??????????????  ????????  ????..????????..  ????????????  ????????  ????????????  
??????????????  ??????????  ??????     1100..3300  ??????????????????  
????????  ??????   ??????   ????????   ??????????????  ????????  
??????????  ??????   ????????  ??????????????    ????????????  
??????????????????    ????????????????  ??????????  ??????????????????  
??????????  ????????  ??????????????  ??????????????  ??????????  ????????  
??????   ????????  ??????????????  ????????  ????????????  ????????   
fVi&;krhy fQ;kZnh ;kauh le{k 

iksLVs yk ;soqu fQ;kZn fnY;kus xqUgk 

nk[ky   

HHCC//778866  
fpapkGs    

10 ????????????  
124/19 
कलम 379 
भादवी.  

xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 
 

ट्रेन नुं.12859 
डा.गीताुंजली 
एक्स चे 

जनरल कोच 
मध न रे.स्टे 
बडनेरा येथ न 
गाडी स रु 

झालेनुंतर 05 
वमनीटाुंनी 

 
  

21/02/2019 
चे 17.10 वा  

21/02/19 चे 
18.40 वा 

  

रामभाउ शुंकर 
अवताडे वय-38 वषष 

धुंदा-मज री 
रा.आकातवाडा 
ता.कारुंजा लाड 
वज.वावशम 

  

?????? ?????? ,dqu 10]000 : 

एक वनऴ्या रुंगाचा ओपो कुं .चा 
मोबाईल त्यात jio वसम 

नुं.9579557433 IMEI NO- 
868870044780952,868870
044780945 कक.10,000/-रु चा 

मोबाईल  

वनरुंक अशा प्रकारे आहे की,वरील ता वेळी 
व ठिकाणी यातील ठियादी मजक र हे 
नम  ट्ेन ने बडनेरा ते नागप र असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे.स्टे बडनेरा येथ न गाडी 
स रु झालेनंतर 05 ठमनीटांनी ठियादी 
यांचा  मोबाईल प्रवाशी लोकांचे 
गदीत कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
गदीचा िायदा घेव न चोरुन नेला 
बाबत ठदले ठियाद वरुण ग न्हा 
दाखल 
 
fVi&;krhy fQ;kZnh ;kauh 
le{k iksLVs yk ;soqu fQ;kZn 
fnY;kus xqUgk nk[ky   

ASI/ 
476 
रंगारी   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 अकोला 
156/19 
कलम 379 

IPC 
xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

रे.स्टे.अकोला 
PF NO.01 

वर 
Latitude-
20.308 

Longitude-
77.00792 

 
 

21/02/19 चे 
वेळ नम द नाही. 

 
 
 
 
 
 
 

21/02/19 
07.38 वा. 

वरजवान खान वरयाज 
खान  वय – 19,वषष 
रा.हवफज पेठ वमया 
प ल हैराबाद. 

अज्ञात 
 

,dqu 8]000 : 

एक जे-7 प्रो.कुं . चा काळ्या 
रुंगाचा मोबाईल त्यात वजओ वसम 
नुं.9346614392  वक. 8000/- 

वनरुंक 
 

नम द ता.वेऴी व वठकाणी यातील 
वफयादी मजक र हे हे.रे.स्टे.अकोला PF 
NO. 01 वर हैराबाद जाणे करीता आले 
असता गाडी ची वाट पाहता वफयादी 
याुंना झोप लागली त्याुंच्या प ाँन्टच्या 
समोरील वखशातील ववरल नम द वणाचा 
मोबाईल  .कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्याुंच्या झोपेचा फायदा घेऊन चोरुन 
नेला. 
   

  पो.ना.76 
अन्सार खान  

12 अकोला 
157/19  
कलम 379 

IPC 
xqUgkÁdkj  

eksVkj 

lk;dy 

pksjh 
 

रे.स्टे.अकोला 
PF NO.01 

वर 
Latitude-
20.308 

 
Longitude-
77.00792 

 
 

18/02/19 चे 
19.00 वा 
दरम्यान. 

 

21/02/19 
19.46 वा. 

आवसफ अब्द ल 
गफ्फार 

क क सवाडीया, वय-
27 वषष,धुंदा- व्यापार 
रा.वफरदोस्त का ाँलनी  
लकडगुंज अकोला. 

मो. 
नुं.7276383035 

 

अज्ञात 
 

,dqu 25]000 : 

एक वहरो कुं . ची,स्प्लेंडर वनळ्या - 
काळ्या रुंगाची असलेली MH-
30 – Z-5564 , Chesis No. 

MBLHA 10 AA BH 
A03492, Engine No. 

HAIOE4BHA 10642 वक. 
25,000/- 

 

वनरुंक 
 

नम द ता.वेऴी व वठकाणी यातील 
वफयादी मजक र हे त्याुंची नम द वणषनाची 
मोटार सायकल RMS च्या आाँवफस 
समोर पाकष  करून पाणी बा ाँटल सेल 
करण्या करीता गेले असता वफयादी 
याुंचा गैरहजेरीचा फायदा घेऊन  वरील 
नम द  वणानाची मोटार सायकल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
रे.स्टे.अकोला येथ न चोरून नेली. वदले 
वफयाद वरुन सबब अप.कलम 379 
IPC प्रमाने ग न्हा दाखल  

ASI 
/280 
गवई   



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 

          

 

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 

e`rdkps uko 

o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 नागप र AD NO 
19/19 कलम 
174 Crpc 

रेल्वे स्टे. नागप र 
लोहाप र जवळ 
KM no 836/0  
 

वद  
21/02/201
9 चे 15.15 
वा.  
 

वद  
21/02/2019 
चे 16.52 वा.  

 

ऑन ड्य टी Dyss 
मध्ये रेल्वे नागप र 
तफे ववक्की धनराज 
बागडे 
 

vuksG[kh iq:"k  आाँन डय टी Dyss म. रे नागप र याुंच्या तफे ववक्की धनराज बागडे याुंनी  
एक इसम रेल्वे स्टे. नागप र लोहाप र जवळ KM no 836/0   रनओवर 
झाला आहे.   असा मेमो वदल्याने सदरचा दाखल  

WHC 
522 
मेश्राम 

 

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 

1 ukxiwj 297/18 कलम 379  भा.द.वी  21/02/19 चे 09-06 वा  lqjt egsanz ;kno o; 28 o"kZ jkg gWUMiai toG vuariqjk dksVk jktLFkku 

2 o/kkZ  633/18 कलम 392 ,34 भा.द.वी  21/02/19 चे 15.40 वा  vt;dqekj S/O Jh cq/khjke jktHkj o; 21 o’kZ O;olk; &  psvj fQVhax  

 jkg fdrhZuxj esy jskM QuhZpj ekdsZV U;q fnYyh   

 

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 

& & & & & &  

& 

& & 


