
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 19-08-2022  

 

 

 

 

 

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 नागपरु 
606/22 
कलम 

379 IPC 
 

xqUgk 

Ádkj 

ilZ  

pksjh  

ट्रेन नं. 
12808  
समता 

एक्स  चे 
कोच न 
S/1 बथथ 
न 79 
मध्ये  
रे.स्टे. 
नागपरु 
येथे ट्रेन 

उभी 
असतांना 

09/07/22  
12:40 वा 

19/08/22  
00.09 वा 

राज ुजनपारेड्डी 
S/O अपाल्ला 

नायडु    
वय 35 वषथ  

राह . 25-3-262 
गाजवुाका पेडा 

नदपुरुू पेडा 
गंटयाडा 

ववशाखापट्टनप 
वसटी  (आंध्रप्रदेश)  

5300044 
मो .नं. 

 9949901383 
 

अज्ञात एकुण  40,000/- रू 
एक ब्राउन रंगाची पसथ त्यात, 
कँनटीन स्माटथ काडथ, (liquor  

and grocerey),  आधार 
काडथ, पनँकाडथ, ओटर काडथ, 
ड्रायव्हींग लायसन्स , आधार 
बकँ डेबीट काडथ, SBI काडथ , 
SBI joint A/c डेबीट काडथ, 
रोख - 3000/- रू ,  एक one 
plus काळ्या  रंगाचा मोबाईल 
माडँल न.  6 T वसम  Jio  न. 

83094912606, 2) 
AIRTEL न. 9676037193, 
IMEI NO माहीत नाही की. 

37,000/- असा एकुन 
40,000/- रू चा माल. 

 

वनरंक 
 
 

यातील वियादी  हे भोपाल ते ववशाखापट्टनम असा प्रवास  
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. नागपरु येथे ट्रेन PF 
No. 1 वर उभी असताना कोणीतरी अज्ञात ईसमाने त्यांचे 
झोपेचा िायदा घेवनु त्यांचे पटँच्या वखश्यामध्ये ठेवलेला 
ब्राउन रंगाची पसथ मवघल वर नमदु सामानासह तसेच त्याचे 
डोक्या खाली ठेवलेला वर नमदु मोबाईल मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने कोणीतरी अज्ञात  चोरट्याने चोरुन नेले. नमदु 
गनु्याचे कागदपत्र पोलीस अवधक्षक कायालय, लोहमागथ 
नागपरू ;sFkqu प्राप्त झाल्याने कलम 379 भा.द.वव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल. 
fVi %&  पोलीस  अवधक्षक कायालय, लोहमागथ नागपरू 
येथील जा.क्र 4865/2022 वद. 18/08/2022 तसेच 
इकडील  रे.पो.स्टे  नागपरू चे आवक क्र. क्र. 2716/22 वद. 
18/08/2022 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने  
गनु्हा दाखल.  

Wnk 
779  

भलावी 

02 नागपरु 
607/22 
कलम 

379 IPC 
 

xqUgk 

Ádkj 

मोबाईल 
pksjh  

रेल्वे 
स्टेशन 
नागपरु 
येवथल 
सेकेन्ड 
क्लास 
बकुकग 
हॉल 
येथनु 

 

19/08/22 
18:15 वा. 

19/08/22 
20.35 वा. 

 राहुल रामनारायण 
दांगी,  

वय  21 वषथ, 
राह – 250 ग्राम 

रनारा, तह-
वखलवचपरु वज. 
रायगढ (म.प्र.) 

मो .नं. 
8236066169 

 

अज्ञात एकुण  7,500/- रू 
एक dkG;k jaxkpk टेक्नो कं 
चा मोबाईल त्यात वजयो वसम 

8236066196  
IMEI NO. 

3589641573035278 
वक, 7500/-रू  

 
 

वनरंक 
  

;krhy fQ;kZnh gs वद. 19/08/2022 jksth रेल्वे स्टेशन 
नागपरु ;sFks vkys gksrs] o नागपरु rs भोपाल vlk jsYos 

वतकीट dk<qu ट्रेन ;s.;kl osG vlY;k dkj.kkus 

fQ;kZnh gs सेकेन्डक्लॉस बकुकग हॉल e/;s clys gksrs k 

o >ksi ykxY;kus >ksiys vlrk la/;kdkGh vankts 

06-15 ok- >ksisrqu tkx vkY;kus f[k’kkrhy 

Bsoysyk एक dkG;k jaxkpk टेक्नो  कं चा मोबाईल वक. 
7500/-रू eksckbZy fnlqu vkyk ukgh अश्या वियादीच्या 
वियाद वरून कलम 379 IPC प्रमाने गनु्हा दाखल  
 
 

मा.PSO 
सो यांच्या  

पेवशत 
ठेवण्यात 
आले. 

 



 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 19-08-2022   

 

 

 

 

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 

03 वधा 
295/22 
कलम 
379 

भा.द.वी 
प्रमाणे 
xqUgk 

Ádkj 

मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं 
12139 
सेवाग्राम 
एक्स .चे 
जनरल 
कोच 

मधनु रे. 
स्टे कसधी 
येथे गाडी 

उभी 
असतांना 

13/08/22 
05.25 वा. 
दरम्यान 

 

19/08/22 
17.01 वा. 

राजेश नथ्थजुी 
शेंन्डे वय- 52 वषथ,  

धंदा- खाजगी 
नौकरी,  

रा.वचचपरुा 
पाणीटकी जवळ 

सावनेर   
मो. नं. 

7083407841 
 

अज्ञात 

 
एकुण 7,800/- रू  
एक  वनळ्या रंगाचा  

TECNO SPARK क. 
मॉडेल नं KG 5H मोबाईल 

त्यात  airtel वसम नं 
8605789844,  

IMEI no. 
357498770279862/70 

वक. 7,800/- रु 

वनरंक 

 
अशा प्रकारे आहे की, नमदु ता. वेऴी वठकाणी यातील वियादी 
मजकुर हे वद. 13/08/2022 रोजी ट्रेन नं. 12139 सेवाग्राम एक्स 
चे जनरल कोच मधनु रे.स्टे. वधा ते नागपरु असा प्रवास कवरत 
असतांना पहाटे 05/28 वा. रे. स्टे. कसधी येथे गाडी उभी 
असतांना वियादी आपला मोबाईल सकँबगँ मध्ये ठेवनु बाथरुम 
ला गेले असता व परत आलेवर त्यांची सकँबगँची चैन उघडी 
वदसल्याने सदरची बगँ चेक केली असता त्याची नमदु वणथनाचा 
मोबाईल वदसनु आला नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा 
गैरजरीचा िायदा घेवनु सदरचा मोबाईल चोरुन नेले आहे. नमदु 
गनु्याचे कागदपत्र रे.पो.स्टे नागपरु ;sFkqu टपालाने प्राप्त 
झाल्याने कलम 379 भा.द.वव प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi %& रे.पो.स्टे नागपरु येथील जा.क्र. 4113/2022 वद. 
13/08/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने   
गनु्हा दाखल. 

HC 
64 
?;kjs 

04 xksafn;k 

87/22 
कलम 
379 

भा.द.वी 
प्रमाणे 
xqUgk 

Ádkj 

मोबाईल 
pksjh 

jsYos 

LVs'ku 

xksafn;k 

osVhax 

gkWye/;s 

19@8@22 

04-00 ok- 

njE;ku 

19@08@22  

13-33 ok- 

egs'k Jhjke gseus  

o; 36 o"kZ 

O;olk;&etqjh 

jkg& ?kkVVseuh rk 

vkexko 

ft xksafn;k  

eks- ua-

9552742852 

 

nkSyr ds'kojko 

f'koudj  

o; 48 o"kZ 

jkg&dksBhVksyk 

iksLV ckxunh] 

rk- MksaxjxM] 

ft- jktukanxko 

¼N-x½ 

vVd rk-osG 

fn 19@8@22 

ps 19-31 ok- 

एकुण 5,000/- रू  
ika<js jaxkpk lWEkalx 

daiuhpk eksckbzy R;kr 

ftoks fle ua 

8788921086 fder 

5000@# ¼tquk fodr 

?ksryk½ 

ueqn 

izek.ks 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn rkjh[k o osGh ukxiqj rs xksafn;k vlk 

izokl d:u js-LVs xksfn;k ;sFks jk=h 09-00 ok njE;ku vkys 

vlrk ueqn osGh ikÅl lq: gksrk rlsp Ra;kps jkgrs xkoh 

tk.ks djhrk dks.krsgh lk/ku ulY;kus rs js-LVs xksafn;k ;sFkhy 

osVhax :e e/;s vkjke djhr vlrkuk R;kauk FkdO;keqGs >ksi 

ykxY;kus R;kps f[k'kkrhy ueqn eksckbzy psk:u usys ckcr 

rdzkj fnys o:u dye 379 Hkk-n-fo izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk- rlsp 'kks/k rikl njE;ku ueqn vkjksih toG 

fQ;kZnhpk eksckbZy feGqu vkY;kus R;kps dMqu eksckbzy tIr 

d:u R;kl vVd dj.;kr vkys vkgs- 

lQkS 

204 

xqIrk 

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 19-08-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 19-08-2022  

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 xksafn;k 

 

 

87@2022 dye 379 Hkkanfo -19@08@2022 ps 19-31 ok- 

 

1½ nkSyr ds'kojko f'koudj o; 48 o"kZ jkg&dksBhVksyk iksLVs ckxunh rk MksaxjxM ft jktukanxko ¼N-x½ 

 02  
 
 
नागपरु 
 

258@16 dye 328] 379 

Hkkanfo 

16@08@2022 ps 15-57 ok- 

25@08@2022 ikosrks ihflvkj 

 

2) मोहम्मद मजबलू वल्द कुतबू अली रा.करबला तेला ग्राम ऊदगरा जी.वकशनगंज वबहार.  
3) जहीउद्दीन वल्द समशदु्दीन रा.इकलचा ता.इस्लामपरू वज.वदनाजपरू प.बंगाल 

  496@22   dye   20(b) ii(b) 
29 ndps act  

18@08@2022 ps 08@27

22@08@2022 ikosrks ihflvkj 

4) “kadj nkl o; 30 o’ksZ jk- bfnojk uxj mTtsu

584/2022 कलम 379 भादवी 18@08@2022 ps 22-32

21@08@2022 ikosrks ihflvkj 

 

5) सावहबखान उिथ  सावहल वल्द सावहदखान वय 36 वषे, रा. गौवसया कालँोनी वदघोरी नागपरु 

209@16 dye 328] 379 

Hkkanfo 
19@08@2022 ps 14-13

 

6) रिीक ईमाम बक्स मोहम्मद, वय 29 वषथ, राह. कल्याणपरु, वज. पन्ना म.प्र 

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 वधा मगथ नं. 
50/22 

कलम 174 
CRPC 

रे.स्टे चंद्रपरु याडथ 
वक. मी नं. 

876/06 डाऊन 
रोडवर 

18/08/22 
12.15 वा. 

19/08/22 
18.00 वा. 

 

ऑन डयटुी 
DYSS चंद्रपरु 
तिे ऑन डयटुी 
मा. MO सो.  

वज.सा.रु चंद्रपरु 

एक अनोळखी परुुष 
वय अंदाजे 60 वषथ, 

अश्या प्रकारे आहे की , ऑन डयटुी DYSS बल्लारशाह यांचा लेखी मेमो प्राप्त 
झाला की , एक अनजान आदमी उम्र - 55-60 साल वक. मी नं. 876/06 चंद्रपरु 
याडथ मे रन ओवर हो गया, अश्या लेखी मेमो वरुन सदर घटनास्थळी HC/06, 
PC/571 असे गेले असता. नमदु व्यक्ती सदर घटनास्थळवर रनओवर झाला 
असनु त्यास पढुील औषधोपचारकामी  RPF स्टॉि तसेच रेल्वे कमथचावर चंद्रपरु 
यांनी वज.सा.रु चंद्रपरु येथे रेिर केले असता तेवथल मा. MO सो. यांनी नमदु 
इसमास मतृ घोवषत केल्याने सदर मतृकावर पोवलस पंचनामा कायथवाही कामी 
HC/06 मंडलवार तसेच पे्रत पहारा डयटुीकामी PC/570 चौधरी रवाना. सदर मगथ 
चे कागदपत्र सरकारी टबँ वर व्हॉटस्प द्वारे प्राप्त झाल्याने मगथ कलम 174 CRPC 
प्रमाणे  दाखल. 

HC 
06 

मंडलवार 

02 वधा मगथ नं. 
51/22 

कलम 174 
CRPC 

रे. स्टे 
बल्लारशाह  PF 

नं. 01 ववरल 
नागपरु एन्ड 

कडील बाजसु 

18/08/22 
16.40 वा.    

19/08/22  
18.15 वा.  

ऑन डयटुी 
DYSS चंद्रपरु 
तिे ऑन डयटुी  
मा. MO सो. 

ग्रामीण रुग्णालय 
बल्लारपरु 

व्व्ह. ववजय वक्रष्णन 
S/O व्यकंटेशन  
वय- 57 वषथ,  

राह.  94 एबीनेझर 
कॉलनी संकरी 

सालेम तावमळनाडु 
वपन कोड- 637501                                                                                                                      

अश्या प्रकारे आहे की,ऑन डयटुी DYSS बल्लारशाह यांनी एक लेखी मेमो वदला 
की, कमथवशयल कंट्रोलर नागपरु द्वारा सचुना प्राप्त हुई है की , श्री ववजय वक्रष्णन 
मेल/57 ट्रेंन नं. 12622 एक्स के S/5 कोच बथथ नं 54 यात्रा कर रहे है उनको 
परँालाईस अटकँ आया है इसवक सचुना रेल्वे डॉ. को वद गयी है, अश्या लेखी मेमो 
वरुन मा. MO सो. रेल्वे हॉव्स्पटल बल्लारशाह  यांनी त्यास चेकअप करुन बेशदु्ध 
असल्याने ग्रावमण रुग्णालय बल्लारपरु येथे  PC/1138 यांना तहवरर देवनु रवाना 
केले व मा. MO सो. ग्रामीण रुग्णालय बल्लारपरु यानी उपचार दरम्यान त्यास मतृ 
घोवषत वदल्याने पढुील पोलीस पंचनामा कायथवाही HC/640 भुरले रवाना असनु 
पे्रत पहारा डयटुी कामी PC/1138 रवाना. सदर मगथ चे कागदपत्र सरकारी टबँवर 
व्हॉटस्प द्वारे प्राप्त झाल्याने कलम 174 CRPC प्रमाणे मगथ  दाखल. 

HC 
640 
भुरले 



 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 19-08-2022  

 

 

03 vdksyk

 
मगथ नं. 
19/22 

कलम 174 
CRPC 

रे.स्टे. गायगांव  
चे वक.वम. 
571/33 ते 
वक.मी.नं. 

572/0 च्या मध्ये 
DN स्टाटथर 

वसग्नल जवळ 
अप मेन रेल्वे 

लाईन वर 

19/08/22 
15.40  वा. 

पवुी 
 

19/08/22  
22.17  वा. 

आँन डयटुी 
DYSS श्री RS 
उंबरकर रे.स्टे. 

गायगांव 

माधम ववठ्ठल राउत 
वय अं. 55 वषथ, 

रा. म,ुपो.गायगांव, 
ता. बाळापरु वज. 

अकोला 

अशा प्रकारे आहे वक, आँन डयटुी DYSS श्री RS उंबरकर रे.स्टे. गायगांव यांनी 
लेखी मेमो वदला वक, ALP गाडी क्र. 22/894 अप लोको पायलट श्री संजय 
कुमार यांनी वद. 19/08/2022 चे 15.36 वा. सचुना वदली वक, 22894 गाडी को थ्र ु
वसग्नल होणे पर गाडी को रोक वदया गया है वजसमे एक आदमी ने ससुाईट कर 
वलया है वक.मी. नं 571/33 के पास कृपया उचीत कारवाई करे अशा प्राप्त मेमो 
वरुन HC 537 यांनी घटनास्थळी जावनु पंचनामा कारवाई करुन पंचनामा 
दरम्यान मतुकाचे नातेवाईक देवानंद शेषराव राउत वय 28 वषथ , धंदा नोकरी रा. 
गायगांव यांनी पे्रतास पाहुन ओळखनु सांगीतले वक सदर मतृक ईसम माझे काका 
नामे माधम ववठ्ठल राउत वय अं. 55 वषथ,रा,म,ुपो.गायगांव,ता.बाळापरु वज.अकोला 
असे सांगीतले तसेच पे्रत PM कामी वज.सा.रु अकोला येथे PC 947 कटुके 
यांच्या हस्ते पाठववण्यात आले असनु त्यांना पे्रत पहारा डयटुी कामी नेमण्यात 
आलेले आहे.अशा प्रमाणे कलम 174 CRPC प्रमाणे मगथ  दाखल. 
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