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01    नागपरू  
  CR. No. 
354/2021 
कलम 354 

IPC 
,पोक्सो 
2012  

कलम 08 
प्रमाणे 

ट्रेन नं. 
02887 
समता 

सपुरफास्ट 
एक्स. चे 
कोच एस/7 
बथथ नं. 46 
वरून रे स्टे 
नागपरू येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर   

30/08/2021 
01/30 वा  

31/08/2021 
17.29 वा  

कु. काव्या संजय 
चंद्राकर वय 13 
वषथ रा. वोरीद तह. 

आरंग पोस्टे. 
आरंग जज. रायपरू 

(छ.ग) मो.नं. 
7987889030 

 
 

सखुराज 
ससह 
वसलदर 
ससह वय 
27  वषष, 
रा. ग्राम 
मंडीयाला 
थाना 
गमुान 
जज. 

गरुूदासपु
र पंजाब 

fujad   fujad अशा प्रकार आहे की, आज रोजी आम्ही मपोना / 610 
जरता राउत स्टेशन डायरी चाजथ मधे हजर असताना मा. 
पोलीस अधीक्षक लोहमागथ नागपरू यांचे आदेश क्र. 
आर/23/गनु्हा वगथ /2021-5016 नागपरु जद. 
31/08/2021 अन्वये रेपोस्टे इटारसी गरुनं. 0175/2021 
कलम 354 भादजव मधील गनु्हयाचे कागदपत्र गनु्हा 
दाखल होणेकामी प्राप्त झाल्याने सदर गनु्हयाचे कागदपत्र 
पोस्टेचे इकडील आवक क्र. 2590/2021 
जद.31/08/2021 अन्वये मा. प्रभारी अजधकारी यांचेकडे 
कागदपत्र पेजशत ठेवण्यात आले व सदर गनु्हयात 
जजआरपी इटारसी पोहवा / 09 कमलससह रघवंुशी व 
पोजश / 88 रामजवनय यांनी आरोपी नामे सखुराजससह 
वसलदरससह वय 27 वषे यास अटक करणेबाबत पोलीस 
स्टेशनला आणल्याने तयांना प्रभारी अजधकारी यांचे समक्ष 
हजर केल्याने तयांचे आदेशान्वये गनु्हा दाखल करून सदर 
आरोपीची अटकपवुथ वैदयकीय तपासणी पोजश / 165 
यांचे हस्ते मेओ हॉस्पीटल नागपरू येथे करून आणल्याने 
तयास सदर गनु्हयात यातील जफयादी नामे कु. काव्या 
संजय चंद्राकार वय 13 वषे ही अल्पवयीन जपडीत 
बालीका असल्याने बालकांचे लैंगीक अपराधापासनु 
संरक्षण अजधनीयम 2012 कलम 08 प्रमाणे वाढीव कलम 
लावनु नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला खालीलप्रमाणे.. 
  सदर गनु्हयातील जफयादी जपडीत बालीका नामे 
कु.काव्या संजय चंद्राकार ही, जदनांक 29/08/2021 रोजी 
ट्रेन नं. 02887 समता एक्सपे्रस ने कोच नं. एस/7 बथथ नं. 
42,43,45,46 वरून आपले परीवारासह रायपरु ते जदल्ली 
असा प्रवास करीत असतांना रे.स्टे.नागपरू येथनू जद. 
30/08/2021 रोजी गाडी जनघ्याल्यानंतर समुारे 01.30 वा 
दरम्यान ट्रेन चे कोच नं. एस/7 बथथ नं. 41 वरील नमदू 
आरोपीने जफयादी जपडीत बालीकास घरुून पाहले व 
गालाची चमु्मी घेतल्याने अचानक झोप उघडली, जफयादी 
जपडीत बालीकेने आपल्या वडीलास सदर घटनेबाबत 
सांगीतले अशा जफयाद वरून अप. कलम 354 भा.द.जव. 
व पोक्सो 2012 कलम 08 प्रमाणे गनु्हा दाखल . 
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01 नागपरू  
मगथ क्र 

40/2021 
u/s 174 
Crpc  

K.M.NO. 
835/32/34 
ट्रेक के बीच  
रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

31/08/2021 
14.34  वा 

31/08/2021  
15.23 वा 

-   On 
Duty 

DYSS  मध्य 
रे. स्टे.नागपरु 
मध्य रे. 
स्टे.नागपरु   

 ( वानीज्य ) 
 

   अज्ञात -   ,  On Duty DYSS मध्य रे. स्टे.नागपरु ( वानीज्य ) यानी एक लेखी मेमो 
पोस्टेला पाठवील्याने मगथ दाखल करण्यात आला तो खालील प्रमाणे  
 प्रती  थाना प्रभारी  Grp/RPF मध्ये रेल्वे नागपरु जवषय K. M. NO. 
835/32/34 ट्रेक के बीच  ट्रेँक पर डेड बा ाँडी होणे के संबंध मे आपको सचुीत जकया 
जाता है की 14;34 बजे सेंट्रल काँ बीन इंचाजथ वाय वाय भाजे सर ने कााँल पर सचुना 
जद की K. M. NO. 835/32/34 ट्रेक के बीच  ट्रेँक मे एक डेड बा ाँडी है आगे की 
उजचत कायथवाही हेत ुमेमो पे्रषीत जकया जाता है अशा लेखी मेमो वरुन पो.स्टे. ला मगथ 
क्र. 40/2021 कलम 174 CrPC प्रमाणे दाखल 

Hc/59 
वासनीक 

02 इतवारी  
मगष क्र. 
07/21 

कलम 174 
प्रमाणे 

ट्रेन नं 01753  
चे कोच नं S/7 
बथष नं 20, 21 
ररवा ईतवारी 
पसेँजर  रेल्वे 
स्टेशनइतवारी 
प्लटॅफामष क्र. 6 

वर 
 

31/08/2021
18.20वा 

 
 

31/08/2021 
20.14  वा 

ON DUTY 
DYSS श्री 

यादव 
इतवारी 

आशा 
रामनाथ 
कुशवाह  

वय 32 वषष, 
रा. पदमधर 
घर क्र.927 
ठेकहा पोस्टे 

रसवील 
लाईन ररवा  
 

ON DUTY DYSS ईतवारी यांनी एक लेखी मेमो आननु रदला एक महीला पसँेंजर 
नामे आशा रामनाथ कुशवाह वय 32 वषे ही रेल्वे स्टेशन इतवारी गाडी क्र. 01753 
कोच नं S/7 बथष नं 20, 21 मध्ये असताना अचानक प्रकुती खराब झाल्याने रतचे 
वडील नामे रामनाथ कुशवाह यांनी स्टे. मास्टर यांना कळवीले की त्याची मलुगी ही 
बेशुध्द झाली आहे त्या वरुन डा. ADMO/इतवारी  यांनी इतवारी प्लटॅफामष क्र. 06 
वर त्यास चेक केल े असता सदर महीला ही मरण पावली आहे. कलम 174 CrPC 
प्रमाणे दाखल. 

HC/362 
इंगळे 
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0011½½  CCRR  NNoo  222255//2211  UU//SS          

0022½½  CCRR  NNoo  335544//2211  UU//SS  335544  IIPPCC  88  

PPOOSSCCOO  AACCTT  22001122    

  
337799  IIPPCC  

  

 31/08/2021 ps    13.49    

31/08/2021 ps    17.45    

0011½½  UUkkffllcc  vvttkkccjjkkoo  ookk??kkeekkjjss  oo;;  2233  oo’’kk ZZ  jjkk  eekk ssgg[[kk ssMMhh  rrkk  eekkSSnnkk  fftt    uukkxxiiqqjj    

0022½½  llqq[[kkjjkktt  ffllaagg  ooffyyaannjj  ffllaagg    oo;;  2277  oo’’kk ZZ  jjkk  xxzzkkee  eeffMM;;kkyykk  FFkkkkuukk  xxqqeekkuu  fftt  xxqq##nnkklliiqqjj  

iiaattkkcc  

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 



CORONA  REPORT NAGPUR RAILWAY   Dt. 31/08/2021 

 

 
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 

 

 

                                                                                                  
 


