
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 27-7-2022  

 

 

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  riklh 

vaeynkj 

01 नागपरू 
539/2022 
कलम 379 

IPC  

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

रननग ट्रेन नं. 
22683 

यशवंतपरू 
लखनउ कोच 
एस/7बथथ नं. 

42 वर 
रे.स्टे.नागपरू 
गाडी सरूू 

झाल्यावर 5 
मी नंतर झोप 
उघल्यावर 

13/07/22 
01.20वा. 

27/07/22 
16.43 वा. 

सौत्रिक चक्रवती 
त्रपता प्रबीर 

चक्रवती, वय-
22वषथ, रा. 

153/133/6 
बामा चरन राय 

रोड, त्रि. 
कलकत्ता (प. 

बंगाल)  मो. नं. 
7381664402 

 

अज्ञात 
 

एकुण 16499/-रू 

एक  मोबाईल समँसंग M-31कं. 
त्यात त्रियो त्रसम नं. 

9163997893 त्रकमंत 16499/- 
 

त्रनरंक 
 

नमदू तारीख व त्रिकाणी यातील त्रियात्रद त्रद. 11/07/22 रोिी 
ट्रेन नं. 22683 यशवंतपरू लखनउ यशवंतपरू ते िबलपरू  
प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान त्रद. 13/7/2022 ला 
रे.स्टे.नागपरू गाडी सरूू झाल्यावर 5 मी नंतर झोप उघल्यावर 
चािथर वर लावलेला एक  मोबाईल त्रदसनू आला नाही.  माझा 
झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरून नेले आहे. अशा त्रियादीच्या 
त्रियाद वरून कलम 379 भा.द.त्रव प्रमाणे नंबरी  गनु्हा दाखल 
करण्यात  

NK/542  
त्रमश्रा 

02 नागपरू 
540/22 

कलम 379 
IPC  

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

गाडी नं 
22893 
साईनगर 

त्रशडी टमीनल 
सपुर  एक्स. 

चे कोच 
न.A/1बथथ न 
49,51  रेस्टे 
नागपरू येथनु 
गाडी सटुलया  
नंतर       गाडी सटुलया  नंतर 

 

03/07/22  
01.35  वा. 

27/07/22  
23.40 वा. 

परत्रमता तहुीन 
चौधरी  वय 49 
वषथ रा. त्रवलेि 
32/3 परुई दास 
पारा रोड पो स्टे 
परनाश्री  कोल-

61 पश्चचम 
बंगाल मोन. 

8337069320 

अज्ञात 
 

एकुण 6,000/-रू 

एक त्रववो कं चा मोबाईल V2036 
त्यत त्रसम नं 9830448039 

,8902562839 व IMEI नं नमदु 
नाही त्रकमत 6000/- रु  असा 

एकुन   

- त्रनरंक 
 

नमदु तारीख  वेळी व त्रिकाणी यातील त्रियादी हे  आपल्या  
कुटुबांसह ट्रेन नं. 22893 साईनगर त्रशडी टमीनल    सपुर  
एक्स. साईनगर त्रशडी ते हावडा  असा प्रवास करीत असतांना 
त्रदनांक 03/07/2022  रोिी 01.35 वा ते 02.00 वा दरम्यान 
ट्रेन रे स्टे नागपरु येथनु सटुलयानंतर त्रियादी यांचे लक्षात 
आले की त्यांच्या बगॅ मधनु एक त्रववो कं मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोर-टयाने च्यांचे  झोपेचा िायदा घेवनू मदु्दाम लबाडी 
ने चोरून नेला आहे अशा त्रियादीच्या त्रियाद वरून व 
गनु्हयाचे कागद पि रे स्टे गोंत्रदया येथनु मेल द्वारे प्राप्त झाल्या  
वरुन कलम 379 भादत्रव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत 
आहे.  

NK 482 
तमुडाम   

03 cMusjk 
174/22  
कलम  

379 IPC 

xqUgk Ádkj  
लेत्रडिथ पसथ  

pksjh 

ट्रेन नं 
12113पणेु 

नागपरु 
गरीबरथ एक्स 

चे कोच 
नंG/4बथथ नं 
70,73वरून 
रेस्टेबडनेरा 
येथनु गाडी 
सटुताच 

मात्रहती पडले 

24/7/22 
06/32वा. 

27/7/22  
19/33 वा. 

– त्रदपक 
बाबरुाव 

म्हसलकर वय 
68 वषथ धंदा 

त्ररटायडथ त्रशक्षक 
रा. नसदी मेघे 
वाडथ नं06वधा 

मो नं 
9822728488 

अज्ञात 
 

एकुण 17,000/-रू 

एक त्रिकक्ट त्रपवळ्या रंगाची 
लेत्रडिथ पसथ त्यात एक कथ्याया 
रंगाचा MIकंपनीचा मोबाईल त्यात 
त्रिओ त्रसम 
नं.9370168517,एअरटेल त्रसम 
नं.9890147956,IMEI 
no.मात्रहत नाही. त्रक. 15000/- रु, 
रोख रूपये 2,000/रू. इतर 
वापराच्या वस्त ुअसा एकुण 
त्रक.17,000/-रू चा माल 

त्रनरंक 
 

हत्रककत- याप्रमाणे आहे की ,वरील त्रियादी हे आपल्या 
पत्नीसह वरील ता .वेळी व त्रिकाणी वरील नमदु ट्रेन ने प्रवास 
करीत असतांना प्रवासादरम्यान त्यांच्या पत्नीची एक त्रिकक्ट 
त्रपवळ्या रंगाची लेत्रडिथ पसथ त्यात एक कथ्याया रंगाचा MI 
कंपनीचा मोबाईल व रोख रूपये 2,000/रू  कोणत्यातरी 
अज्ञात चोरट्याने त्याच्या पत्नीचा झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम 
लबाडीने चोरून नेला आहे असे रे .स्टे.बडनेरा येथनु गाडी 
सटुताच मात्रहती पडले अचया त्रदल्या त्रियादीच्या त्ररपोटथ वरून 
अपराध कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात  
fVi %& िा क्र 1997/22 त्रद. 25/07/2022 अन्वये गनु्याचे 
कागदपि पोस्टे ला प्राप्त झाल्याने. 

HC/1022 
 बोरकर 



v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  eky- gdhdr  riklh 

vaeynkj 

04 cMusjk 

175/22 

कलम  
379 

IPC  

xqUgk Ádkj  
लेत्रडिथ 

पसथ  pksjh 

रे.स्टे.cMusjk 

 

27/7/22  
06/32 वा. 

27/7/22  
22.50 वा. 

 

27/07/22 

23-55 

एकुण 9,300/-रू 

एक 

America talent 

रु,  

एकुण 4,430/-रू 

एक 

America 

talent 

रु, 

  

 वरील त्रियादी हे आपल्या पत्नीसह 
वरील ता .वेळी व त्रिकाणी

त्रियादीच्या त्ररपोटथ वरून 
अपराध कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात  

 

HC/ 93 
  

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 27-07-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 27-07-2022 

 

 

 

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 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 नागपरू ग.ूरं.न 415/20 कलम  

395 भादवी प्रमाणे 

27/07/2022  
17.54 वा.  
MCR  zala  

1)शेख सोहेल S/O शेख मकू्तार वय -20वषे , रा. बडा तािबाग समोर ग्राउडिवऴ , नागपरू 

02 बडनेरा 175/22  

कलम  379 IPC xqUgk 

27/07/22 
 23-55 

) 

 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 27-07-2022 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 27-07-2022 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                 

 

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 नागपरू 48/2022 
u/s 174 
Crpc  

KM1041/37 
गोंधनी साईड 
डाउन होम 

नसगनल च्या अंदर 

27/07/2022 
16.50वा. 

 

27/07/2022 
17.57 वा. 

 

ऑन डयटुी Dyss 
L.S.त्रमना  मघ्य 

रेल्वे नागपरु 

एक अनोळखी 
परुूष 

 
 

अशा प्रकारे आहे त्रक  On duty dyss  यांनी िोनद्वारे कळत्रवले की, 
Km  1041/37 गोधनी साईड डाउन होम त्रसग्नल के अंदर  एक अज्ञात वयश्क्त 
मालगाडी से कट गया है आगे की उत्रचत कायथवाही हेत ुमेमो पे्रत्रषत है                                   
     अशा त्रदले मेमो वरुन घटनास्थळ व इंन्कवेस्ट पंचनामा कायथवाही करने कामी 
WHC1011 सोनवने व पे्रत पहारा डयटुी कामी पोत्रश/ 04 बधेु  यांना रवाना 
करण्यात आले आहे .  
  अशा त्रदले मेमो वरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे मगथ दाखल 

whc/1011 
सोनवने   

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 


