
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  13@08@2021  
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01 bZrokjh 

24@21 

d 379] 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन 08239 
शशवनाथ एक्स 
चे कोच S/7बथथ 
नं 7 शििीई बथथ 
वरून रे.स्िे. 
ईतवारी येथे  

20शम.येणेपवूी 
 

.13/08/21 
चे 04.00  
वा. ते 

4.30वा 
दरम्यान 

 

13/ 08/21चे 
08/34 

संजय कुमार 
केमला प्रसांद 

प्रजाप्त वय21वषथ, 
धंदा मजरुी रा. 
शहनोती तहशसल 
शसरमोर  शज. शरवा 

(म.प्र) मो. नं. 
8085608184, 
सह शियादी 
रामानंद 

श्रीचंद्रशेखर यादव 
वय 22 रा. शहनोती 
तहशसल शसरमोर  
शज. शरवा (म.प्र ) 

 

अज्ञात 

 

fda-4]000@&:- 

सह शि.यांची एक 
खाकी कलरची कॉलेज 
बगँ त्यात तीन जोडी 
वापरते कपडे,  पनँ 
काडथ, आधार काडथ 

,असा शक. 1000/-रु 
शि.यांचे काळया रंगाचा 
मोबाईल MI कंपशनचा 
त्यात IMEI NO 

911636607507901
मोबाईल शसम jio 
7879853274शक, 

3000/- संस्कार क्ांती 
योजनेत शमळालेला 

असा एकून 4000/- रू 

 

शनरंक 

 

वरील तारखेस वेळी व शिकाणी यातील 
शियादी व सह शियादी हे  नमदु ट्रेन ने रे स्िे 
भािापारा ते इतवारी असा प्रवास करीता 
असता प्रवासा दरम्याण रे स्िे इतवारी येणे 
पवूी शियादी हे वॉशरूमला गेले असता सह 
शियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवून कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने नमदु बगँ आतील 
सामानासह मदु्दाम लबाशडने व कपिाने 
चोरुन नेला आहे याबाबत आज रोजी लेखी 
शियाद शदल्याने गनु्हा दाखल  

 

elQkS 522 

esJke 

02 bZrokjh 

25@21 

d 379] 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 02260 
कोच नं. S/9 
शसि नं. 58 
वरुन रे.स्िे. 

नागपरु येण्याचे 
20 शमशनिे 
अगोदर 

 

15.07.2021 
चे वेळ नमदु 

नाही 

13/ 08/21चे 
19/42 

शप्रन्स संजय पांडे 
वय-20वषथ रा. 

7/1 जोरा बागन 
स््िीि, शबडन S.o 
बीडन स््िीि 
कोलकत्ता 
(प.बंगाल) 

700006 मो.नं. 
9331006004 

 

अज्ञात fda-12]999@&:- 

एक मोबाईल शरयलमी 
कंपशनचा पपथल रंगाचा 
त्यात शजओ कं. चे शसम 
नं. 8617205047 

IMEI NO. माहीती 
नाही ककमत 12,999 रु 

ककमतीचा असा 
12,999 रु चा माल 

 

शनरंक    वरील तारखेस वेळी व शिकाणी यातील 
शियादी मजकुर हे हावडा ते दादर असा 
प्रवास नमदु गाडीने कशरत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे.स्िे. नागपरु येण्याचे 20 मीनीिा 
पवुी त्यांच्या सगॅ बगॅ कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  मदु्दाम लबाशडने व कपिाने चोरुन 
नेला आहे  
 आज रोजी गनु्याची कागदपत्र मा.SP सो 
कायालय लोहमागथ नागपरु यांचे जा. 
क्.आऱ/23/ गनु्हा वगथ/2021 – 4746  शद. 
13.08.21 तसेच ईकडील आ. क्. 
431/2021 शद. 13.08.2021 अन्वये 
िपालाने प्राप्त झाल्याने गनु्हा दाखल  
 

NK/155 
भदोशरया 



 

03 ukxiwj 

316@21 

d 379] 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

  रेल्वे स्िेशन 
नागपरु  मेनगेि 

करन्ि 
शरजरव्हेशन 
काउंिर वर 

13/08/21 चे 
07.20 वा. 

13/08/21 चे 
09.17 वा. 

अशनल पाडुरंग 
मदणे उम्र 53 वषे  
वषे धंदा - नौकरी 
इन्डस िाकँी 
कंपनी सावनेर   

रा. पोस्ि अकलजु 
ता. माडशसरस 
शजल्हा कोल्हापरु  

मो. न. 
9665096402 

 

अज्ञात  fda-20]000@&:- 

एक  गोल्डन रंगाचा 
समँसगँ  J-2  कँपनीचा 
मोबाईल त्याचा वर 

लावलेला काऴ्या रंगाचा 
कवर त्यात शसम 
एयरिेलचे शसम नं. 

9860271156,8805011
569 IMEI NO – 
माहीत नाही  शक. 

20,000/- रू.  ऐसा  
एकुण  20,000/-रु.चा. 

माल 

शनरंक  नमदु ता.वेळी व शिकाणी यातील शियादी हे  शद. 
13/08/2021 रोजी   शियादी हे रेल्वे स्िेशन 
नागपरु येथील मेनगेि वर करन्ि शरजरव्हेशन 
काउंिर वर शिकि काऴण्या करीता गेले असता 
त्यांच्या वरच्या खीशातील िेवलेला  एक  गोल्डन 
रंगाचा समँसगँ  J-2  कँपनीचा मोबाईल शियादी 
यांच्या नंजर चकुीचा िायदा घेवनु  कोणीतरी 
अज्ञात चोरियांने त्याच्या मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने व कपिाने चोरुन नेले वरुन गनु्हा 
दाखल  

HC/235 

04 ukxiwj 

317@21 

d 379] 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

IklZ pksjh 

ट्रेन नं. 04063 
गोंडवाना 
एक्सपे्रसचे 

कोच नं. एस/6, 
बथथ नं.15 वरुन 
रे.स्िे.नागपरु चे 
प्लिँिामथ नं. 1 
वर गाडी उभी 
असताना 

27/07/202
1 चे वेऴ 
नमदु नाही 

 

13/08/202
1 चे 22;45 

वा. 

रहमान खान,  वय 
28 वषे, राह. खेत 
डी रोड, वाडथ न. 

24 मीना मोहल्ला 
शनमचा पो. स्िे. 
कोतवाली, 
शज.सीकर, 

राजस्थान ,  मो.नं. 
8005977275 

 
 

अज्ञात fda-4]500@&:- 

एक काऴ्या रंगाची पसथ 
त्यात रोख 4500/- रू.  
असा एकुण 4,500/-

रू. चा माल 

ननरंक नमदु ता.वेळी व शिकाणी यांतील शियादी हे ट्रेन 
नं. 04063 गोंडवाना एक्सपे्रसचे कोच नं. एस/6, 
बथथ नं.15 वरून रे.स्िे. अकोला   ते रेल्व ेस्िेशन 
शनजामदु्दीन असा प्रवास कशरत असतांना  प्रवासा 
दरम्यान  रे.स्िे. नागपरु येथे  प्लिँिामथ नं. 01 वर  
गाडी उभी असतांना शियाशद यांच्या  खीशातील 
पसथ नंजर चकुीचा िायदा घेवनु चोरून नेले 
वरून   सबब अपराध कलम 379 भादशव प्रमाणे 
नंबरी गनु्हा दाखल  
पोलीस अशधक्षक कायालय नागपरु येथील जा.. 
क्मांक आर/23/गनु्हा  वगथ/2021-4731 शद. 
13/08/2021रोजी अन्वये गनू्हयाचे कागदपत्र 
िपालने प्राप्त झाल्याने तसेच इकडील 
रे.पो.स्िे.नागपरू येथील आव  क्.  2413/2021 
शद. 13/08/2021 असे कागजपत्र नंबरी गनु्हा  
दाखल 
 
 

 
WNK/779 
भलावी 

05 vdksyk 

110@21  

d 379] 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj  

VªkWyh cWx pksjh 

रे स्टे अकोला  
चे PF नं. 1 
वनरल वेटींग 
रुम मध्ये 

13/08/2021 
चे  06.03  

वा 

13/08/2021 
चे 13.46 

नेरी यसु लाकरा , 
वय – 30 वर्ष,   
रा. कुन्जोर PS 
गङुन्ङीया  नज. 
सुंदर गङ उङीसा  

मो नं. 
9777595347 

अज्ञात fda-2]300@&:- 

दोन ट्ा ाँली बाँग ची कक. 
1500/- रु त्या मध्ये 
लहान निटु बाँग त्यात 
जनेु वािरते किङे कक. 
300/- रु आधार काङष  

. िाँन काङष  वोटर 
आयङी िेनङ्राईव्ह कक. 
500/- रु  असा  एकुण 
2300/-  रू चा माल 

 

ननरंक नमदु ता.वेळी व निकाणी यातील नियादी    
हे   ट्ेन नं. 02880  भवुनेश्वर LTT एक्स  
ने रायगङ ते  अकोला  असा प्रवास करुन रे 
स्टे अकोला PF नं. 1 वनरल वेकटग रुम मध्ये 
आराम कनरत असतांना त्यांच्या झोिेचा 
िायदा घेवनु नियादी यांचा कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले 
असे त्यांच्या लक्षात आले वरून  सबब 
अिराध कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला  

WNK/100
9 िचांगे 



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

 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

                                                               

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 

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 xksafn;k 

13@21 d 

174 tkQks 

jsYos LVs’ku xksafn;k 

jsyVksyh caqdahx 

toG 

 

13@08@21 

ps 20-55 ok 

iqohZ 

13@08@21 ps 

21-22 ok 

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l  jsLVs 

xksfn;k rQsZ iskVZj 

ukes izseyky 

fgjkyky esJke o; 

51 o"kZ jkg Mcyhax 

dkWyksuh xksfn;k 

vuskG[kh e;r 

ble o; 

50&60 vankts 

o"kZ 

;krhy e;r ble gk dks.kR;krjh fn?kZ vktkjkus ej.k ikoyk 

vlkok 

iksgok@103

7 n;kaun 

fudksMs 

02 नागपरु  
मगथ क्.  

35/21 कलम 
174 CRPC 

 रे.स्िे गोधनी  याडथ  KM 
NO 1034/37 जवळ 

 

13/07/2021 चे 
12.35 वा पवुी 

 

13/07/2021 चे 
14.27 वा पवुी 

 

On Duty DYSS 
म.रे.नागपरु तिे शवक्की 
धनराज बागडे,LPP 

रे.स्िे नागपरु 
 
 
 

एक अनोळखी 
परुूष 

 

On duty DYSS यांचे लेखी मेमो प्राप्त झाले की, गाडी सख्या 02975 से 
गोधनी याडथ मे शगरने के संबंध मे उपस्िेशन प्रबमधक गोधनी से श्री आर एस 
शमना ने कालँ कर बताया की,गाडी संख्या 02975 से गोधनी यांडथ मे शक.मी नं 
1034/37 एक व्यक्ती शगर गया है.और संभोवता मर गया है.आगेकी उशचत 
कायथवाही हेत ुमेमो प्रशषत शकया जाता है.। अशा मेमो वरुन मगथ क्. 35/2021 
कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल करून घिनास्थळी पंचनामा कयथवाही 
कामी ASI/847 थामँस व पे्रत पहारा डयिुी कामी पोशश/1156 कुशरल यांना 
रवाना करण्यात आले असनु मा.SDM सो. नागपरु यांना प्रत रवाना.  

ASI /847 
थामँस   

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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01         ukxiwj 

 

xq-j-u 152@2021 dye 379 Hkk-n-oh 

 

 

  

fn-13@08@2021 ps 15-07 ok  

  

11] शेख अनील वल्द शेख हमीज वय 60 वषष रा. पिर मोहम्मद चौक बंगाली िंजा नागिरु िो.स्टे िाचिावली  2] 

सैयद फैजान अशिाक वय २१ वषे रा. बंगाली िंजा बडी मस्जीद जवळ   

02     cMusjk  

 

अप क्र.65/21 कलम 379 भादवि     

अप क्र 49@21 कलम 379??????????  

fn-12@08@2021 ps 20-12 ok fn-

14@08@2021 ikosrks ih-lh-vkj- 

fn-13@08@2021 ps 14-55 ok 

vVd 

 

 1) विनोद कुमार कलीराम सैनी िय 42 िर्ष रा. लोकपरुी वदल्ली  2) रवि सींग तेजपाल ससग लभुाना 
िय   27 िर्ष रा. लोकपरुी वदल्ली   3ª½ lqqfuy gjhnkl ekgqjs o; 29 o"kZ  

 

v rk osG fn- 13@08@2021 ps 14@55 ok-     

 



 


