
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  21@08@2021  

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 नागपरू 

332/21 

कलम  

353,186, 

325 ipc 

xqUgk Ádkj  

ljdkjh 

deZpkjh 

;kapsoj 

gYyk 

टे्रन नं 02615 

GT एक्स चे 

कोच नं D/1 

मध्ये रे स्टे 

बुटीबोरी 

दरम्यान 

धावत्या 

गाडीत. 

 

21/08/21 

 चे   

 वा.10/55 वा 

दरम्यान. 

 

21/08/21 

 च े 

वा.17/15 वा 

समशेर ससंग 

S/O सखुसबर 

ससंग कुशवाह, 

वय-55वषे, 

धंदा-

नौकरी(मखु्य 

सतकट 

सनररक्षक), रा-

लक्ष्मी नगर 

वाडड नं 05 

वधाड.मो नं-

9890618373

9022933071 

 

vVd fn- o 

osG 

21/08/21 चे  

वा.17/56 वा 

 

सनलेश कल्ल ू

कुशवाह 

वय-19 

वषे,रा-ग्राम 

धमरूखेडी 

बासखेडी 

तह ससरोंज 

थाना   

मगुलसराय 

सज -सवसदशा 

म प्र 

सनरंक 

 

सनरंक 

 

सद 21/8/2021 रोजी सपयाडदी यांची टे्रन नं 02260 

सगतांजली एक्स ने नागपरू ते वधाड पयंत गेले व 

सेवाग्राम येथनू टे्रन नं 02615 GT एक्स ने सेवाग्राम 

ते नागपरू पयंत डयटुी कामी 10/15 वा टे्रन मध्ये 

सतसकट चेकींग डयटुी सरुू केली.त्यानंतर 40 समसनटा 

नंतर टे्रन रे स्टे बुटीबोरी दरम्यान धावत असतांना 

गाडीचे D/1 कोच मध्ये बसलेले प्रवाशी यांचे सतसकट 

चेक करीत असता एक प्रवाशी वय अं 25-30 त्यास 

रेल्वे सतसकट व आधार काडड दाखवण्यास सांसगतले 

असता त्यांने आपल्या रेल्वे सतसकट दाखवले व 

कोणत्याही प्रकारचे ओळखपत्र नाही आह े असे 

सांसगतले. त्यावरून सनयमानसुार त्यांचेकडे 

ओळखपत्र नसल्याने सबना सतसकट असल्याचे 

सांसगतले.त्यास  जमुाडना  भरण्यास सांसगतले असता 

त्याने जमुाडना भरण्यासशवाय सशवीगाळ करणे सरुू 

केले.आसण त्यांचे जागेवरून उठून माझ्या चेहरावर 

एक भकु्का मारला व मैंने तेरे जैसे बहुत सारे TTE 

देखा और उनका इलाज करना आता ह ै असे 

बोलला.माझे नाकातून रक्त सनघऩे सरुू झाले त्यानंतर 

मी माझे वरीष्ांना घटनेबाबत मोबाईल ने माहीती 

सदली.तथा टे्रन 02615 GTएक्स ही रे स्टे नागपरू येथे 

आल्यावर GRP/RPF रेल्व ेअसधकारी गाडीवर हजर 

होते.त्यांनी आरोपीस कब्जात घेतले.तेव्हा अशा यात्री 

चे नाव सनलेश कल्ल ू कुशवाह ,वय-19 वषे,रा-ग्राम 

धमरूखेडी बासखेडी तह ससरोंज थाना   मगुलसराय 

सज -सवसदशा म प्र असे माहीती पडले.तथा या यात्रीने 

मी डयटुीवर हजर रहाते वेळी माझी सरकारी कामात 

दखल अंदाजी करून माझ्या चेहरावर भकु्का मारून 

जखमी केले तथा मी डयटुी करते वेळी मला अटकाव 

केला अशा सफयाडद वरून अप क्र 332/21 कलम  

353,186,325 IPC  प्रमाणे गुन्हा दाखल दाखल  

 

PSI 

तायवाडे 



02 नागपरू 

333/2021 

कलम 

379,356 

भादवी 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pkjh  

 

टे्रन नं. 08245 

सबलासपरु 

सबकानेर 

एक्स.चे कोच 

नं.S/4, बथड 

नं.76वरुन रे. 

स्टे.नागपरु 

येथनु गाडी 

सटुल्यावर 

21/08/2021 

चे 02.00वा. 

दरम्यान 

21/08/2021 

चे 

22.00 वा 

- सदनेश S/O 

लखनलाल 

ठाकुर,वय 21 

वषड,राह-रेनकुाताई 

अपाटडमेन्ट समोर 

आखरी बसस्टााँप 

गोरेवाडा नागपरु 

मो.नं.74982485

54 

अज्ञात 

 

,dq.k 25]990: 

एक oppo F 19 pro+(5 

6)कं चा मोबाईल त्यात 

सजओ ससम 

नं.8767346849, IMEI 

NO.86193205991297

4/966सकं. 25990/- रु.चा 

माल. 

 

सनरंक 

 

नमदु ता. वेळी व सठकाणी यातील सफयाडदी ह े टे्रन नं. 

08245 सबलासपरु सबकानेर एक्स.चे कोच नं.S/4, 

बथड नं.76वरुन नागपरु ते इटारसी असा प्रवास कररत 

असतांना प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टेशन नागपरु येथनु 

गाडी सटुल्यानंतर आऊटर वरून हळु चालु गाडीतुन 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने सखडकीतुन हाताला 

झटका मारून सफयाडदीचा हातातील oppo F 19 

pro+(5 6)कं चा मोबाईल त्यात सजओ ससम 

नं.8767346849, IMEI 

NO.861932059912974/966सकं. 25990/- 

रु.चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने  मदु्दाम 

लबाडीने व कपटाने चोरून नेले बाबत सफयाडदीच्या 

सफयाडद वरून नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात आला  

eiksuk 

779 

fouk 

Hkykoh 

 

03 अकोला 

117/21 

कलम 379 

xqUgk Ádkj 

cWax pkjh  

 

 

  टे्रन नं  

02809 DN 

मेल एक्स  चे  

कोच  नं  S/5, 

बथथ नं 57  

वरुन रे.स्टे 

अकोला येथे 

झोप उघडली 

असतांना  

लक्षात  आले 

20/08/2021 

चे  06.30   वा 

दरम्यान 

21/08/2021 

चे 14.24 

प्रिया िकाश 

घटुके ,वय – 

26वषथ,धंदा -

डााँक्टर , रा. श्री 

वसंतराव नाईक 

शासकीय 

वैद्यकीय 

महा.यवतमाळ 

(प्रबप्रलवर चचथ 

गणप्रवर हााँप्रस्पटल 

जवळ ,ब्रम्हपरुी 

प्रज.चंन्द्रपरु  मो.नं 

8668519941,

9595723707 

अज्ञात ,dq.k 26]000: 

-  एक प्रिम प्रपवळ्या 

रंगाची बाँग त्यामध्ये एक 

साँमसंग गाँलेक्सी A52 

प्रनळ्या रंगाचा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO. 

350281377691086, , 

त्यात IDEA  

NO.8485803462, JIO 

NO.9529982634  

,प्रकं.26,000/- रू , चाजथर 

, शजु काळ्या रंगाचा 

,चप्पल  एकुण प्रकं. 

26,000/- रू माल. 

प्रनरंक नमदु ता.वेळी व प्रठकाणी यातील प्रियाथदी   ह े टे्रन नं  

02809 DN मेल एक्स  चे कोच  नं  S/5, बथथ नं 57  

वरुन   रे.स्टे  नाप्रशक ते धामनगाव  असा िवास 

करीत असतांना  िवासा दरम्यान झोप लागली व  

रे.स्टे .अकोला येथे झोप उघडली असता लक्षात 

आले की , त्यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु प्रियाथदी 

यांच्या डोक्याखाली  ठेवलेली एक  प्रिम प्रपवळ्या 

रंगाची बाँग त्यामध्ये एक साँमसंग गाँलेक्सी A52 

प्रनळ्या रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

मदु्दाम व लबाडीने चोरुन नेले असे प्रियाथदी यांनी 

प्रदली प्रियाथद वरून सबब अपराध कलम 379भादप्रव 

िमाणे  गनु्द्हा दाखल करण्यात आला.   

लोहमागथ पोलीस स्टेशन बडणेरा येथील जावक ि. 

899/21  प्रद. 20/08/2021  अन्द्वये गनु्द्याचे 

कागदपञ आज रोजी इकडील आवक ि. 619/21  

प्रद. 21 /08/2021अन्द्वये िाप्त झाल्याने मा. PSO 

सो.  यांच्या  आदशेान्द्वये गनु्द्हा दाखल केला   

NK/ 

537 

सांगडे   



04 brokjh 

28/21 

कलम  379, 

356, IPC 

xqUgk Ádkj 

gWaUM cWax 

pkjh  

 

टे्रन नं. 02880 

भवुनेश्वर  

एक्स. चे कोच 

नं. S/3 बथड 

क्र. 1 ते 6 

वरुन रे स्टे 

रेवलाळ 

येणेपवूी चाल ू

गाडीत 

 

  16/08/21  

चे  

23.42 

वा  दरम्यान 

21/ 08/21 

चे   

 14:11      

वा 

 

सशुांत जगबंध ु 

पररदा 42 वषे 

धंदा:- प्लबर 

नाँशनल कंपसन 

सवक्रोरी मुंबई  

रा. मोहम्मद 

शफी चाल 

काजपुाडा 

गल्ली नं 5रुम 

नं 09 

साकीनाका 

कुलाड रोड मुंबई 

-400072मो. 

नं. 

9892259363 

 

अज्ञात ,dq.k 5]81]000:  

एक लेडीज हाँन्ड बाँग ग्रे 

रंगाची त्यात रोख 

1,00000/- रू 500 रू 

दराच्या 200नोटा एक सो. 

चैन वजण ११ग्राँम सक. 

40,000/- रू एक सो. चैन 

वजन 09 ग्राँम सक. 

18,000/-रू एक सो . 

मंगळसतु्र वजन 10ग्राँम सक. 

40,000/- एक कानातील 

सो. कंुडल एख कानातील 

सो. झमुके एकून वजण 

15ग्राँम सक. 66,000/-रु 

एक सो. अंगठी वजण 5  

ग्राँम  सक.  15,000/-रु दोन 

सो. लॉकेट  वजन 5ग्राँम 

सक. 10,000/-एक 

कानातील सोंन्याची चैन 

वजन 5ग्ररमं सक15,000/-

रू दोन सो. कंगण वजन 

50 ग्राँम सक 2,00,000/-

रू, सतन तोडे चांदीची 

पायल वजन मालमू नाही 

सक, 7,000/-रू एक सो. 

मंगळसतु्र वजन 20 ग्राँम 

सक. 70.000/-रू तसेच 

चार ATMकाडड दोन 

आधार काडड परन काडड 

व्होटर आयडी, ड्रायव्हीग 

लायसन आरसी बुकSBI 

बरकेचे चांदबली का पास 

बुक एसा एकून 130 ग्ररम 

सोन्याचे दासगणे सक, रोख 

समळून 5,81,000/- माल 

 

सनरंक 
वरील तारखेस वेळी व सठकाणी यातील सफयाडदी 

मंजकुर ह ेआपले पररवारासह सद. 16.08.2021 रोजी 

टे्रन नं.02880भवुनेश्वर एक्स. चे कोच नं. S/3 बथड क्र. 

1 ते 6 वरुन रे.स्टे. कटक ते कुलाड मुंबई असा प्रवास 

कररत असतांना प्रवासा दरम्यान सद. 16.08.21 रोजी 

रात्री 23:42 वा दरम्यान सदर गाडी रे.स्टे. रेवराल येणे 

अगोदर चालु गाडीतून सफयाडदी यांचे पत्नीचे बथड क्र १ 

वर पोटाजवऴ  ठेवलेली लेडीज हाँन्ड बाँग सनळ्या 

रंगाची  लेडीज हाँन्ड बाँग ग्र े रंगाची व गळ्यातील 

मंगळसतु्र सहसकावनू  घेवनू कोणीतरी अज्ञात चोट्याने 

सफरयादीचे पत्नीचे झोपेचा फायदा घेवनू नमदु सामान 

मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले बाबत  ही हद्द 

रे.पो.स्टे. ईतवारी ची येत असल्याने सफयाडदीचे परुवणी 

जबाब घेवनू आज रोजी गुन्याचे कागदपत्र हजर 

केल्याणे  अप क्र 28/21कलम  379,356,IPC 

दाखल करण्यात आला  

fVi %& jsYos iksyhl LV s’ku vdksyk ;sfFky tk-

Ø- 844@2021 fnukad 17-08-2021 vUo;s 

xqUg;kps dkxni= jsiksLVs brokjh bdMhy vkod 

Ø- 455@2021 fnukad 17-08-2021 jksth 

ÁkIr >kY;ko:u  ÁHkkjh vf/kdkjh ;kaps 

vkns’kkUo;s iksmifu rMl ;kauh fQ;kZfnps iqjo.kh 

tckc ?ksoqu vkt jksth uacjh xqUgk nk[ky 

 

API 

शेख 



 

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

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 o/kkZ 

159@2021 

dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pkjh  

 

Vªsu ua-  

02169 

lsokxzke 

,Dl] ps 

dksp dz 

,l@4 cFkZ 

ua-17]18 

o:u  js-

LV  -o/kkZ 

;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj 

18@08@21 

ps 04%13 ok 

njE;ku 

21@08@2

1 ps 

00@05 ok 

txfn”k 

Kkus”oj 

nsOgkjs  o; 

54 o’kZ 

jk]ipaoVh 

dkVksy rk- 

dkVksy ft] 

ukxiqj eks-u- 

72495 

65725 

अज्ञात ,dq.k 18]000: 

,d jsM eh uksV 8 

izks daiuhpk eksckbZy 

dkG;k jaxkpk R;kr 

,;jVsy fle ua- 

9960047647] 

vk;Mh;k fle ua- 

8379829381 vk;-

,e- bZ-vk;- ua- 

866566041501530@

1548 fdear 18000 

: pk eky 

सनरंक ueqn rk-osGh o fBdkuh fQ;kZfn gs ueqn 

Vªsu us js-LVs-ukf”kd rs ukxiqj vlk izokl 

djhr vlrkauk js-LVs-o/kkZ ;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj R;kapk >ksispk Qk;nk ?ksmu 

dks.kh rjh vKkr pksjV;kus ueqn o.kZukpk 

eksckbZy pks:u usY;ko:u uacjh xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk lnj xqUgkps 

dkxn i= js-iks-LVs-ukxiqj ;sFkhy tk-dz- 

2261@2021 fn-18@08@2021 vUo;s 

bdMhy iks-LVs-ps vk-dz- 1056@2021 fn-

20@08@2021  us iks-LVs-yk  xqUgkps 

dkxn i= izkIr >kY;kus ueqn xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk    

 

e-Ikks-

gok- 

@ 

1010 

lfork 

esJke 

vØ 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 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  
                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                                           

 

 

vdz 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 brokjh 

06/21 

कलम 

174CRPC

प्रमाणे 

अपघात सवभाग 

सामान्य रूग्नालय 

चंद्रपरु  चांदफोटड 

 

17/08/2021

चे 24:00 वा. 

पवूी 

 

21/08/2021 

चे 19.49 वा. 

 

सरकाफे CMO 

डॉ. ए.डी सखचडे 

सो . तफे वॉड 

बॉय सनसखल 

भोयर अपघात 

सवभाग सामान्य 

रूग्नालय चंद्रपरु 

 

रूपेश कुमार 

दारोचौधरी वय 

29वषड रा. कोलजा 

ता. बुधवारा सज. 

नवाजा सबहार 

 

अशा प्रकारे आह ेकी, वरील ता. वेळी व सठकाणी यातील मयत परुुष 

इसम नामे रूपेश कुमार दारोचौधरी वय 29वषड रा. कोलजा ता. 

बुधवारा सज. नवाजा  सबहार हा सद. 17/08/2021 रोजी मतृकाचे 

मेहुना मकेुश कुमार यादव यांचे सोबत चैनई वरून सबहार येथे जात 

असता त्याची प्रकृती सबघडल्याणे त्यास चांदाफोटड चंद्रपरु येथनू 

उतरून त्यांचे मेवनेू  मकेुश कुमार यादव यांनी उपचारा करीता सा. रू 

चंद्रपरु येथे अपघात सवभागात नेले असता मा. CMO  डॉ. ए.डी 

सखचडे सो  यांनी सद.  18.08.21रोजी 1.15वा तपासनु मतृ घोषीत 

केले तसा मेमो MLC क्र  8748 च्या वाडड बॉय यांनी आणनु सदले 

वरून सदर मगडचे घटनास्थऴ सह रे स्टे चांदाफोटड येथील असनू CT 

चंद्रपरु पोलीस यांनी 00/21नंबरी दाखल करून रे स्टे OPनागसभड येथे 

आणनु PC/966गायकवाड यांचे हस्ते नमदु मगडचे कागदपत्र नंबरी मगड 

दाखल होणे कामी पो. स्टे. ला आणनु हजर केल्याणे 

PSOआदेशान्वये मगड क्र 06/21 कलम 174CRPCप्रमाणे दाखल 

करून पढुील तपास WHC/1020 मंगला प्रधान करीत आहे. सदर 

मगडची खबरी प्रत मा. SDM सो.चद्रपरु यांना पाठसवण्याची तजसवज 

ठेवली आह े 

fVi %& iks-LVs”ku pnziqj “kgj ;sfFky tk- Ø-3028@2021 

fn- 21-08-2021 vUo;s bdMhy jsiksLVs brokjh vk-Ø- 

452@2021 fn- 21-08-2021 dkxni= ÁkIr >kY;kus exZ 

nk[ky 

WHC/ 

1020 मंगला 

प्रधान 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 नागपरु CR. No. 332/21 कलम  353,186,325 ipc सद. 21/08/21 चे  वा.17/56 वा सनलेश कल्ल ूकुशवाह ,वय-19 वषे,रा-ग्राम धमरूखेडी बासखेडी तह ससरोंज थाना   मगुलसराय सज -सवसदशा म 

प्र 



 

CORONA  REPORT NAGPUR RAILWAY   Dt. 21/08/2021 

 

 
Dist Police  Officer Police   Men 

Nagpur 
Railway 

Total 
Positive 

Total 
Recovered 

Total Active Total 
Deceased 

Total 
Positive 

Total 
Recovered 

Total Active Total Deceased 
Quarantine Hospital Quarantine Hospital 

04 04 00 00 00 109 108 00 - 01 
Total 04 04 00 00 00 109 108 00 - 01 

 

 

 

Information  Redarding Vaccination 

 

Particular Nagpur Railway 

Present Strenth Officer Men 
30 548 

Dose 1st  Dose 2st  Dose 1st  Dose 2st  Dose 
Vaccineted 27 25 452 393 
Remaining 03 05 71 155 

 

Recent Infection 

 

District Nagpur Railway 

Officer Men 

Last 7 Days 00 00 
Last 24 hrs. 00 00 

 

                                                   

                                      

                                                   

 



 

& xks"kokjk & 

 

                                                    yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

                                               
 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

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 okjl iq:’k 

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

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1 iksyhl vf/k{kd 

Jh- ,e- jktdqekj 

Jherh oS’kkyh f’kans vij iksyhl vf/k{kd pktZe/;s 

 

fdjdksG jtk 

gtj 

 

2 vij iksyhl vf/k{kd Jherh oS’kkyh f’kans 
gtj 

 

3 
Mhok;,lih ¼ gkse ½ 

mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 

injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu 

 

 

gtj 

 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 

Jh- lrh'k f’kans  SDPO 

 

gtj 


