
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 19-09-2022  

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGk

yk  

eky- 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 
710/2022 
कलम 379 

IPC 
 

गनु्हा प्रकार  
बगँ  
चोरी 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

PF.NO 01 
वर 

असलेल्या 
कमसम 

हॉटेल च्या 
समोरून 

19/09/22 
04.30 वा. 
दरम्यान 

19/09/22 
07.30 वा. 

चम्पी संजय कुमार 
सयुयवंशी  

वय 28 वषय  
धंदा - घरकाम, 
रा-ग्राम त्रीथां 
ररयासी जम्म ू

काश्ममर 182311 
आधार नं. 

749037998001, 
मो न 

9691506313 
 

रववद्र 
भागीरथ 

अकोरडया, 
वय 19 वषय, 

राह. गांव 
वरगनाबोडी 
ता काटोल, 
रज. नागपरु 
vVd rk-

osG 

19-09-22 

13-38 ok- 

 

एकुण 20,498/- रु  
एक रहरव्या रंगाची एअर बगँ 

त्यात मेररज सर्टटरिकेट, आधार 
काडय, पनॅ काडय, इलेक्शन काडय, 

08 पासपोटय िोटो, SBI, IDBI चे 
ATM काडय, मेकपचे सामान, जनेु 
वापरते कपडे, चार रकलो तांदळु, 

दोन जेन्ट्स घड्याळ, रोख 
1,700/-रू, सोण्याची दोन अंगठी 

वजन साडे रतन ग्राम रक. 
18,000/-रू, चांरदची दोन 

आंगठी वजन रदड ग्राम रक 83/-
रू, चांरदची पायल वजन 3 ग्राम 
रक 165/-रू ,चांरदचे दोन कंगण 

वजन 6 ग्राम रक. 330/-रू, 
चांरदचा कमरबंद वजन 04 ग्राम 

रक 220/-रू असा एकुन 
20,498/-रू चा माल 

 

ueqn 

izek.ks  
;krhy fQ;kZnh gs fn- 19@09@2022 jksth Vzsu 16031 

vaneku ,Dl ps dksp ua- ,l@8 cFkZ ua- 14] 16 o:u tEeq 

df’ej tk.ks vlY;kus Vzsu ysV >kY;kus fQ;kZnh o R;k aps irh 

PF.NO 01 oj dele gkWVsy P;k leksj >ksiys vlrk ldkGh 

04-30 ok- R;kaph >ksi m?kMyh vlrk R;kaph ,d fgjO;k jaxkph 

,vj cSx R;kr vksG[ki=] ,Vh,e o lksus pkafnps nkfxus vlk 

,dq.k 20]498@& : pk eky dks.khrjh vKkr pksjV~;kus 

fQ;kZnh ;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu eqn~nke yckMhus pks:u usys 

ckcr fQ;kZnh ;kauh fnys fQ;kZn o:u xqUgk nk[ky- rlsp 

iksgok@542 feJk ;kauh o js-LVs- ukxiqj ps jslqc ;kauh lhlhVhOgh 

QqVst P;k vk/kkjs vkjksih ukes jfoanz HkkxhjFk vdksfM;k o; 19 

o"ksZ jk- xkao fjaxukcksMh rk- dkVksy] ft- ukxiqj ;kl idMqu iks-

LVs yk vk.kqu gtj dsY;kus lnjpk xqUgk R;kusp dsY;kps dcqy 

dsY;kus R;kl ueqn xqUg;kr vVd dj.;kr vkys- 

PSO 
पेरशत 

ठेवण्यात 
येत आहे 

02 नागपरु 
715/2022 
कलम 379 

IPC 
 

गनु्हा प्रकार   
पसय 
चोरी 

ट्रेन नं. 
12159 
नागपरु 

जबलपरु 
एक्स. चे 
समोरील 
जनरल 

कोच मधनु 
रेल्वे स्टेशन 

नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुताच. 

 

29/08/22 
22:00 वा. 

 

19/09/22 
13:49 वा. 

 

रवजय कुमार 
माको S/O होल्कर 

सह माको,  
वय 22 वषय,  

राह. ग्राम 
तेवलृमुरैया, पो. 
स्टे. रनवास, रज. 
मंडला, म. प्र.  

मो. नं. 
9770489775 

 

अज्ञात एकुण 1,000/- रु  
एक ब्राऊन-व्हाईट रंगाचा पसय 

त्यात रोख 1,000/- रु., पनॅकाडय, 
आधारकाडय, वोटरकाडय, रेल्वे ग्रपु 

D चे प्रवेशपत्र, यरुनयन बकेँचे 
ATM काडय, पासपोटय िोटो, रेल्वे 
रतकीट असा एकुण 1,000/- रु. 

चा माल. 
 

रनरंक नमदु तारखेस, वेळी व रठकाणी यातील रियादी हे रद. 29/8/22 
रोजी ट्रेन नं. 12159 नागपरु जबलपरु एक्स. चे समोरील जनरल 
कोच मधनु नागपरु ते जबलपरु असा प्रवास करीत असता प्रवासा 
दरम्यान रेल्वे स्टेशन नागपरु येथनु गाडी सटुताच रियादी यांचा 
नमदु वणयनाचा पसय आतील सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
कोच मध्ये लाईट नसल्याचा तसेच रियादी यांचे नजरचकुीचा 
िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला आहे. अशा 
रियाद वरुन सबब अप. कलम 379 भादरव प्रमाणे गनु्टहा दाखल. 
fVi %& पोरलस अरधक्षक कायालय लोहमागय नागपरु येरथल जा. 
क्र. आर/23/गनु्टहा वगय/2022-5401 नागपरु रद. 16/09/2022 
अन्टवये तसेच रे.पो.स्टे नागपरु चे आवक क्र. 3069/22 रद. 
19/09/2022 प्रमाणे गनु्टयाचे कागदपत्र Vikyk n~okjs izkIr 

>kY;kus xqUgk nk[ky- 
 

HC 
313 
ठाकुर 



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 19-09-2022  

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 19-09-2022 ‘ 

 

 

 

 

 

 

 

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 नागपरु 
716/2022 
कलम 379 

IPC 
 

गनु्हा प्रकार    
लेडीज पसय 

चोरी 

ट्रेन नं. 
16787 कटरा 
एक्स. चे कोच 
नं. A/1 बथय 
नं. 15 वरुन 
रेल्वे स्टेशन 

नागपरु 
येणेपवुी. 

 

31/08/22  
वेळ नमदु 

नाही. 
 

19/09/22 
14:06 वा. 

 

करवता मोहन,  
वय 47 वषय,  
राह. रसकवार 
898, वारिोर 

करपरुवी, मीनाथन 
रवरुद्ध नगर, पो. 
स्टे. पाण्डयानगर, 
रज. रवरुद्ध नगर 

मो. नं. 
9894199866  

अज्ञात एकुण 30,000/- रु 
एक ब्राऊन रंगाचा लेडीज पसय 

त्यात रोख 10,000/- रु., पनॅकाडय, 
आधारकाडय, ATM काडय, एक 
ओप्पो कं. चा मोबाईल त्यात 

रजओ रसम नं. 9150099909  
वक. 20,000/- रु., असा एकुण 

30,000/- रु. चा माल. 
 

रनरंक नमदु तारखेस, वेळी व रठकाणी यातील रियादी हे रद. 30/8/22 
रोजी ट्रेन नं. 16787 कटरा एक्स. चे कोच नं. A/1 बथय नं. 15 वरुन 
रेल्वे स्टेशन रवरुद्ध नगर ते न्टय ु रदल्ली असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टेशन नागपरु येणेपवुी रियादी यांची नमदु 
वणयनाची लेडीज पसय आतील सामानासह  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने रियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला आहे. अशा रियाद वरुन सबब अप. कलम 
379 भादरव प्रमाणे गनु्टहा दाखल  
fVi %& पोरलस अरधक्षक कायालय लोहमागय नागपरु येरथल जा. 
क्र. आर/23/गनु्टहा वगय/2022-5401नागपरु रदनांक 16/09/2022 
अन्टवये तसेच रे.पो.स्टे नागपरु चे आवक क्र. 3069/22 रद. 
19/09/2022 प्रमाणे गनु्टयाचे कागदपत्र Vikyk n~okjs izkIr 

>kY;kus xqUgk nk[ky- 
 
 

HC 
406 
राखुंडे 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhdr 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 xq-j-ua- 691@2022 dye 392 Hkk-n-fo fn- 17-09-2022 ps 14-37 ok- 

fn- 22-09-2022 ikosrks ihlhvkj 

 

1) fouk;d mQZ fouksn nRrhjko oku[ksMs o; 39o"ksZ] jk- xzke mVh rk- egkxko ftYgk ;oreky    

xq-j-ua- 710@2022 dye 379 Hkk-n-fo fn- 19-09-2022 ps 13-38ok- 

 (MCR) 
2) रववद्र भागीरथ अकोरडया, वय 19 वषय, राह. गांव वरगनाबोडी ता काटोल, रज. नागपरु 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 19-09-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 19-09-2022  

                                                                

 

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 नागपरु 60/2022 
U/S 174 

Crpc 

रे. स्टे. नागपरु, 
प्लाटँिामय  नं. 
08 वर मबंुई 

छोटपर. 

19/09/2022 
18:30 वा. पवुी 

 

19/09/2022 
19:52 वा. 

ऑन डयटुी 
Dyss मध्य रेल, 

नागपरु तिे 
सहारे 

एक अज्ञात मयत 
परुुष, वय अं. 45 

वषय, 

अशा प्रकारे आहे की, प्रती थाना प्रभारी GRP/RPFमध्य रेल्वे नागपरु 
आपको सरुचत रकया जाता है. की, OUtdoor DYSS/shri shahare  ने 
रेल्वे िोन व्दारा 17:00 बजे बताया की,  एक व्यक्ती (अज्ञात) प्लाटँिामय 
नं. 08 वर मबंुई छोटपर  पडा है. एंव यह  dead है , उक्त सचुना  Rly 
casuly Sift Nelson को रद गयी रेल्वे डा ँआकाशां व्दारा जाच कर मतृ 
घोषीत रकया गया एव मतृ्य ु प्रमाण पत्र की जारी रकया। आगे की 
काययवाही हेतु मेमो पे्ररषत है, अशा रदले मेमो वरुन कलम 174 CRPC 
प्रमाणे मगय दाखल. 

ASI/549 
िुसाटे 

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 


