
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 03-05-2022   

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 ukxiwj 

299/22 
कलम  

379 IPC 
 

गनु्हा प्रकार  
मनी पकेॅट 

चोरी 

ट्रेन नं 12724 
तेलंगाना 

एक्स. चे कोच 
नं S/6, बर्थ 
नं. 61 वरून 
रे.स्टे. नागपरु 
येर्नु सटुताच 

24/04/22 चे 
 07:30 वा. 

 

03/05/22 चे  
23:03 वा. 

 

सजुीस आनंद, वय 
34 वरे्ष,  

रा. आनंद भवन 
पणाइचमडु, पो. 

पइगम,ु  
जज. 

जतरूवअंनतपरू, 
केरळ.  
मो. नं. 

8395828671 

दोन 
संशईत 
व्यक्ती 
एक 

महीला 
वय 

अंदाजे 
55 वरे्ष, 
सह एक 
परुुर्ष वय 
अं. 40 
वरे्ष, 

 

एकुण 2000/- रु.  
एक ब्राऊन रंगाचा मनी पकेॅट त्यात 

आधारकाडथ, पनॅकाडथ, ड्रयव्हींग 
लायसन्स, जमल्ट्ट्री कॅन्टीन काडथ, SBI 
डेबीड, के्रडीट काडथ, रोख 2000/- 

रु, असा एकुण 2000/- रु. चा माल. 

जनरंक 
 

यातील हे जद. 24/04/22 रोजी ट्रेन नं 12724 तेलंगाना 
एक्स. चे कोच नं S/6, बर्थ नं. 61वरून जदल्ट्ली ते 
ससकंदराबाद असा प्रवास करत असतांना प्रवासा 
दरम्यान जियाजद यांच्या बाजलुा बसलेले दोन संशईत 
व्यक्ती एक महीला वय अंदाजे 55 वरे्ष, सह एक परुुर्ष 
वय अं. 40 वरे्ष, यांनी त्यांचा एक ब्राऊन रंगाचा मनी 
पकेॅट त्यात आधारकाडथ, पनॅकाडथ, ड्रयव्हींग लायसन्स, 
जमल्ट्ट्री कॅन्टीन काडथ, SBI डेबीड, के्रडीट काडथ, रोख 
2000/- रु, असा एकुण 2000/- रु. चा माल सह 
चोरून नेले असावा असा जियादी यांचे संशय 
असल्ट्याने रे.पो. चौकी बल्ट्हारशाह (वधा) येरे् जदले 
जियाद वरुन इकडील पो.स्टे. ला गनु्याचे कागदपत्र 
वगथ होवनु आल्ट्याने सबब अपराध कलम 379 भादवी 
प्रमाणे दाखल  
fVi %& रे.पो.स्टे. वधा जावक क्र. 1078/22,  जद. 
27/04/22 अनव्ये गनु्हाचे कागदपत्र वगथ होवनु 
आल्ट्याने इकडील पो. स्टे. चे आवक क्र. 2737/22, 
जद. 03/05/22 अन्वये प्राप्त झाले वरून गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. 
 
 

WNK 
805 

स्वामी 



02 cMusjk 

91/22 
कलम  

379 IPC 
 

गनु्हा प्रकार   
cWx 

चोरी 

Vªsu ua 

12656 

uoftou  

,Dl ps 

dksp ua-

 ,l@8 

cFkZ ua- 4 

ps [kkyqu 

js-LVs- 

/kke.kxko  

;sFks 

27-04-22 

ps  

03-40 ok- 

03-05-22 

ps 

17-49 ok- 

deys’k 

dqekjojnkthjkt 

iqjksfgr]  

o; 36 वरे्ष  
/kank& O;kikj] 

jk- vtqZu xYyh 

xkS’kkyk toG 

fot;okMk ft- 

fdz".kk vka/kzÁns’k 

eks- ua-  

9440275272 

vKkr 

 

,dq.k 1]69]600@&# 

,d tkaHkGîkk jaxkph cWx fd- 

1]500@& : R;kr tqus okijrs 

diMs 10 tksM] jks[k 

1]00]000@& : ¼500&100] 

100&500½ o lksU;kps eaxGlq= 

otu 10 xzWe fd- 50]000@& 

:] jsYos frdhV fot;okMk rs 

lqjr o lqjr rs ekSxgkjl]  

,d dfFk;k jaxkph jsX>hu cWx 

fd- 500@& : R;kr nksu 

eksckbZy ,d ,evk; uksV 08 

Áks ika<Ú;k jaxkpk R;kr ,vjVsy 

fle ua- 9908017119  

fd- 16]000@&:]  

,d dkGîkk jaxkpk lWekax da- pk 

fd cksMZ eksckbZy R;kr ,vjVsy 

fle ua- 9959341962] 

vk;,ebZvk; ua- ekfgrh ukgh- 

fd- 1600@& :  

vlk ,dq.k 1]69]600@& : 

pk eky 

 

जनरंक 

 
v’kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZfn gs vkiY;k 

ijhokjklg ueqn Vªsu ps dksp o cFkZ o:u js-LVs- 

fot;okMk rs lqjr vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;ku >ksiys vlrk js-LVs o/kkZ 

xsY;kuarj fn- 27@04@2022 ps vankts 03-

40 ok- R;kaph >ksi m?kMyh vlrk fQ;kZnh ;kauh 

cFkZ Ø 04 P;k [kkyh Bsoysyh R;kaph ueqn 

o.kZukph ,d tkaHkGîkk jaxkph cWx o ,d dfFk;k 

jaxkph jsX>hu cWx R;kr vkrhy lkeku ,dq.k 

1]69]600@& : pk eky vlysyh cWx 

ikfgyh vlrk R;k fnlqu vkY;k ukgh dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kaP;k ueqn o.kZukpk eky 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksmu js-LVs /kke.kxkao ;sFks 

pks:u usY;kps y{kkr vkys o:u nfys rØkjh 

o:u vijk/k dye 379 Hkk-n-fo- Áek.ks xqUgk 

nk[ky 

fVi %& lnj xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs o/kkZ 

;sfFky tk- Ø 1114@2022 fn- 

29@04@2022 vUo;s ÁkIr >kY;kus rlsp 

vkt jksth js-iks-LVs cMusjk ;sfFky lhlhVh,u,l 

Á.kkyh e/;s vkWuykbZu xqUgk vkY;kus xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkys- 

 

PSI 
ojBs 

03 ukxiwj 

298/22 
कलम  

379 IPC 
 

गनु्हा प्रकार  
eksckbZy 

चोरी 

ट्रेन न 12808 
समता  EXP 
कोच न  S/3  
बर्थ न 41, 44   
रे स्टे नागपरु 
येण्यापुवी. 

14/ 04/2022 
 चे  

23.00 वा.  
ते  

15/ 04/2022  
चे  

01.00 वा. 

03 / 05 /2022 
चे  

17.07 वा 

अकरम खान S/o 
अजीज खान  
वय 44 वर्षथ  

रा.  कत्रा बाजार 
जदक्षीत मोहल्ट्ला , पो 
स्टे जटटलागढ जसटी 

कोतवाली जज 
जटटलागढ म. प्र  

मो. नं. 
7697393786 

अज्ञात ,dq.k 10]999@&# 

एक रेड्मी नोट-5 प्रो.कं चा मोबाईल 
जसम जजयो 7697314786, 

Airtel 9893538340   
imei no 861181040160661 

सक  10,999/- रु  चा माल. 
 

जनरंक नमदु ता वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे नमदु ट्रेन ने 
लजलतपरु ते जटटलागढ असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान रे स्टे नागपरु येण्यापवुी कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने जियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु त्यांचा एक 
रेड्मी नोट-5 प्रो.कं चा मोबाईल जसम जजयो 
7697314786, Airtel 9893538340  imei no 
861181040160661 सक 10,999/- रु चा माल. मदु्दाम 
लबाजडने व कपटाने चोरुन नेली वरुन सबब अप. कलम 
379 भादजव प्रमाणे  नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
जटप  :-  मा. पो.अजध. लोह. नागपरु जावक क्र. 2729/22 
जद.  2/05/22 अनव्ये गनु्हाचे कागदपत्र टपाला द्वारे प्राप्त  
झाल्ट्याने पो. स्टे चे आवक क्र. 1299/22 जद. 2/05/22 
अन्वेय HC /529 यांनी  गनु्हा दाखल 
 
 

Hc 
59  

वासजनक 



04 vdksyk 
134/22 
कलम  

379 IPC 
 

गनु्हा प्रकार   
बगँ 

चोरी - 

ट्रेन नं. 
12129 

एक्स.चे कोच 
नं. S/2 बर्थ 

नं. 10,11,13, 
10, 9, 12 
मधनु रे.स्टे. 

अकोला येर्नु 
 

08/04/2022 
चे  

03.30 वा. 
 

03/05/2022 
चे 

 15.33 वा. 
 

श्रीमती गोदावरी 
बाई W/O 

योगेश्वर पांडेय, 
वय 62 वरे्ष,  

रा. केन्सारी, पोस्ट, 
औनर्ापाली, जज. 
संभलपरु,ओडीसा,

मो.नं. 
9178277804 

 

अज्ञात ,dq.k 38]990@&# 

एक वजँनटी बगँ त्यात एक ओपो 
F15 कं.चा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO.860076054785554,सकमत 
18,990/-रु,रोख 20,000/-रु.असा 

एकुन 38,990/-रु.चा माल. 
 

जनरंक वरील ता. वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे जद. 
08/04/2022 रोजी आपले परीवारासह ट्रेन नं. 12129 
एक्स.चे कोच नं. S/2बर्थ नं. 10,11,13,14,09,12 
मधनु कोपरगाव ते झारसगुडा असा प्रवास कजरत 
असतांना रे.स्टे. अकोला येरे् झोप उघडल्ट्याने जियादी 
यांचे लक्षात आले जक त्यांचे जवळील एक वजँनटी बगँ 
त्यात एक ओपो F15 कं.चा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO.860076054785554,सकमत 18,990/-रु, रोख 
20,000/-रु. असा एकुन 38,990/- रु. चा माल. 
जियादी यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरुन नेली असे जियादी यांचे रे.स्टे. 
अकोला येरे् लक्षात आले वरुन वरुन जियादी यांनी 
जदले जियाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला  
जटप  :-  मा. SP कायालय येर्ील जा.क्र. 2717/22 जद. 
29/04/2022 चे रे.पो.स्टे. अकोला येर्ील आ.क्र. 
540/2022 जद. 30/04/2022 अन्वये गनु्याचे 
कागदपञ प्राप्त झाल्ट्याने गनु्हा दाखल. 
 

HC  
754 

लायबर 

05 o/kkZ 

142/22 
कलम  

379 IPC 
 

गनु्हा प्रकार   
gWUMcWx 

चोरी 

Vªsu ua-

12139 

lsokxzke 

,Dl ps 

dksp ua- 

Mh@1 e/kqu 

osfVax frfdV 

?ksmu js-iks-

LVs-o/kkZ ;s.ks 

iqohZ ekfgrh 

iMys 

27-04-22 

ps  

04%10 ok- 

njE;ku 

03-05-22 

ps 

 00%35 ok- 

n’kZu v’kksd 

/kksxaGs  

o; 29 वरे्ष 
jkg] IyWV ua- 

190@vk; 

vaxqyh eky uxj 

ukxjh jksM mIiy 

okMh ukxiqj  

eks-ua- 

7798132798 

vKkr ,dq.k 75]999@&# 

,d dkG;k jaxkph gWUMcWx 

R;kr ,d lksU;kps eaxGlq= 

out 8 xzWe fd] 

40]000@& :] ,d lksU;kph 

vaxBh out 3 xzWe fda 

15]000@& :] ,d lksU;kph 

uFk out 3 xzWe fda-

6000@& :] ,d fuG;k 

jaxkpk iksdks daiuhpk ekckbZy 

ekW-ua- iksdks&,Dl 3 fle oksMk 

ua- 7798132798  

vk;-,e-bZ-vk; ua-

8683050555851012 fd- 

14]999@& :  

vlk ,dq.k 75]999@& : pk 

eky- 

fujad ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZfn gs 

vkiY;k ijhokjklg ueqn Vªsu us ueqn dksp o 

cFkZ o:u js-LVs- eqrhZtkiqj rs ukxiqj vlk izokl 

djhr vlrkauk izoklknjE;ku rs >ksiys vlrk 

04%10 ok R;kaph >ksi m?kMyh vlrk R;kP;k 

toGhy ueqn o.kZukph gWUMcWx vkrhy 

lkekuklg dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

fQ;kZfn ;kapk >ksispk Qk;nk ?ksmu pks:u usys 

ckcr letys vls fQ;kZnh ;kauh fnys fQ;kZn 

o:u vijk/k dye 379 Hkk-n-fo- Áek.ks xqUgk 

nk[ky 

fVi %& ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs- 

ukxiqj ;sFkhy tk-dz- 1850@22 fn- 

27@04@22 vUo;s vkt jksth iksLVs yk 

izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky 

iks-uk-

319 

ftpdkj 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 03-05-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 03-05-2022 

06    o/kkZ 
143/22 
कलम  

379 IPC 
 

गनु्हा प्रकार   
ysMht 

iLkZ 

चोरी 

Vªssu ua-

12721 

nf{ku ,Dl 

ps dksp 

ua ,l@09 

cFkZ ua- 30 

o:u js-LVs- 

panziqj 

09-04-22 

ps  

06%20 ok- 

njE;ku 

03-05-22 

ps  

16%45 ok- 

Jh- jkt jkte  

jsMMh  

o; 40 वरे्ष 
jkg] esMhiYyh ] 

dqphjkte] 

11&43 

csYyqokdjhe 

uxj] 

osYyksyk ,-ih-

eks-ua- 

7842319534 

vKkr ,dq.k 33]000@&# 

,d ysMht iLkZ yky jaxkph 

R;kr 2 rksGs lksU;kph ekG 

fdaer 25]000@& :] 

,d eksckbZy INFNIH daiuhpk 

R;kr ,;jVsy fle ua-

9550496171  

fdear 8]000@& : 

vlk ,dq.k 33]000@& : pk 

eky 

जनरंक v’kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZfn gs ueqn 

dksp o cFkZ o:u js-LVs- gSnzkckn rs vkxzk vlk 

vkiys ijhokjklg izokl djhr vlrkauk 

izoklknjE;ku fQ;kZfn ;kaP;k iRuhpk >ksispk 

Qk;nk ?ksmu dks.khrjh vKkr pksjV;kus ueqn 

o.kZukpk eky pks:u usyk vkgs- vls 

fQ;kZnh ;kauh fnys fQ;kZn o:u vijk/k dye 

379 Hkk-n-fo- Áek.ks xqUgk nk[ky 

fVi %& lnj xqUg;kps dkxni= ek- iksyhl 

v/kh{kd lks yksg] ukxiqj ;sFkhy tk-dz- 

vkj@23@xqUgk oxZ @2022&2733 ukxiqj fn- 

02@05@22 vUo;s vkt jksth iks-LVs- yk 

VikykOnkjs izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky-   

iks-gok 

136 

FkksVs 

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 

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 ukxiwj 

 

मगथ नं. 
21/2022  

कलम 174   
lhvkjihlh 

ट्रेन न 12289   PF 
NO 8 कोच न A/1 
बर्थ न. 31, 32 वरून 

03/05/2022  
चे  

11.00  वा. 
पवुी. 

03/05/2022 चे  
12.00  वा. 

ऑन डु्यटी  
DYSS तिे  

सजतश अतलुकर 
वय 43 वर्षथ 

 मघ्य रेल्ट्वे नागपरु 

मैना रतनलाल 
जैन  

वय 60 वर्षथ 
 रा वाडथ न 32 
सोनी बैटरी 

जवऴ 
ब्रहम्णपरु  दगुथ  

छत्तीसगढ 

प्रजत ,र्ाना प्रभारी  GRP /RPF नागपरु मघ्य रेल्ट्वे नागपरु गाडी क्र 
ट्रेन न 12289   PF NO 8 कोच न A/1 बर्थ न. 31, 32 पर से यात्री 
अचेत अवस्र्ा मे र्ा डा.ँ धनजकशोर  रेल्ट्वे डाक्टर ने जाच कर मतृ 
घोजर्षत कर मतृ्य ु प्रमाण पत्र जारी जकया है आपके सचुनार्थ एंव 
आवश्यक कायथवाही  हेत ु अश्या लेखी मेमो वरुन मगथ दाखल करुन 
घटनास्र्ळी पे्रत पहारा डयटुी कामी WPC /820, PC/ 1069 यांना 
रवाना. तसेच इन्कवेस्ट, घटनास्र्ळ पंचनामा कायथवाही ASI/847 
र्ामँस हे करीत आहेत. 

ASI 
847 

र्ामँस 



 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 03-05-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 03-05-2022  

 

 

02 ukxiwj 

 

मगथ नं. 
22/2022  

कलम 174   
lhvkjihlh 

ट्रेन न  12101 कोच 
न.  B1 बर्थ न. 09 

वरून 

03/05/2022 
 चे 

 11.00  वा. 
पवुी. 

 

03/05/2022  
चे  

12.10  वा 

ऑन डु्यटी  
DYSS तिे  

सजतश अतलुकर 
वय 43 वर्षथ  

मघ्य रेल्ट्वे नागपरु 

रजजया 
िजरदलु 
जबसवास  

वय 45 वर्षथ 
धंदा घर काम 
रा ईसापरु श्री 
24 परनगना 
वेस्ट बगँाल 

प्रजत . र्ाना प्रभारी  GRP /RPF नागपरु मघ्य रेल्ट्वे नागपरु  CCOR 
NGP से प्राप्त सचुना नसुार पर से  ट्रेन न.  12101  कोच न B1 बर्थ 
न. 09 म ेएक यात्री अचेत अवस्र्ा मे र्ा डा.ँ धनजकशोर रेल्ट्वे डाक्टर 
ने अटेन जकया एव जाच कर मतृ घोजर्षत कर मतृ्य ु प्रमाणपत्र जारी 
जकया है आपके सचुनार्थ एंव आवश्यक  कायथवाही हेत ु अश्या लेखी 
मेमो वरुन मगथ दाखल करुन घटनास्र्ळी पे्रत पहारा डयटुी कामी 
WPC/820, PC/282 यांना रवाना तसेच इन्कवेस्ट, घटनास्र्ळ 
पंचनामा कायथवाही HC/235 वघारे हे करीत आहेत 

HC 
235 
वघारे 

03 o/kkZ मगथ नं. 
21/2022 

कलम -174  
lhvkjihlh  

ftYgk lkekU; 

:X.kky; o/kkZ ;sFks 

02@05@22 

ps  

22@25 ok 

03@05@22 

ps  

00%15 ok- 

vkWu M;qVh Mh-

ok;-,l-,l- 

o/kkZ o vkWu 

M;qVh ,e-vks- 

ft-lk-:- o/kkZ 

 

NksVq flax 

fcljke flax 

/kqosZ 

 o; 46  
वर्षथ  

jkg] HkksxbZ 

[kkik rk] 

[kksMkMksaxjh 

ft- cSrqy 

v’kk izdkjs vkgs dh] vkWu M;qVh Mh-ok;-,l-,l- o/kkZ ;kauh 

i= okgd eaxs’k gjMs dkVsokyk ;kaP;k gLrs ,d ys[kh eseks 

iks-LVs- yk vkuqu fnyk dh lsokxzke Mh-ok;-,l-,l-larks"k 

lksuh Onkjk izkIr lqpuk uqlkj ,d vKkr O;Drh mez 40 

lky lsokxzke LVs’ku ij xkMh dz-12625 dsjyk ,Dl ls 

?kk;y voLFkk esa mrkjk x;k gS- vlk eseks izkIr >kY;ko:u 

lnj blekl LVs’ku M;qVhojhy deZpkjh iks-uk@394 usgkjs 

gs ft- lkekU; :X.kky; o/kkZ ;sFks vkS"kks/kksmipkjk djhrk 

?ksmu xsys vlrk ek-,e-vks- ;kauh lnj blekl psd d:u 

e`r ?kks"khr dsys o:u lnj exZpk iapukek dk;Zokgh dkeh 

iks-gok @64 o izsr ikgkjk dkeh iks-uk@394 ;kauk jaokuk 

dj.;kr vkys- 

iks-gok 

64 

?;kjs 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj 

 

CR No. 296/22 U/S 
356,379 IPC 

03/05/2022 चे  03.26  वा 

1 जदवस  PCR   

शाहरूक शेिी शेख ,वय 22 वरे्ष राह. मोमीनपरुा, पो.स्टे तहजसल नागपरु  
 
 

आरोपीस 1 जदवस  PCR  जमऴा 

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 


