
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  31@10@2021   

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  
504/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj  

मोबाईल 

pksjh            
 

रे.स्टे.नागपु
र PF NO 
01 िर ट्रेन 

06151 
गरीबरथ 
एक्स. चे 

कोच G-12 
मधनु  

 

30/10/21 
20:45 िा.  

 

31/10/21  
08:42 िा.  

 

समता मारोती 
चनुारकर, िय- 34 

िरे्ष, व्यिसाय 
नोकरी, रा. प्लटॅ 

नं. 803, 
घनश्यानम लक्ष्मी 

अपाटटमेंट, 
सोमलिाडा, 
उज्जल नगर, 
नागपरु 25  

मो.नं.98337654
54 

अज्ञात  
 

,dq.k fd] 24,999/-  
एक काळ्या रंगाचा 

One Plus Nord CE 
5Gमोबाईल त्यात 

Airtel No. 
9975755391, 

वजओ- 
9579774571, IMEI 

NO 
868218054004493/
85 कक. 24,999/- रू 

चा  
 

         वनरंक ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;kfry fQ;kZfn ;kaps 

ukrsokbZd ueqn Vzsu us psUubZ rs ukxiqj vlk izokl 

djhr vlrkauk xkMh ukxiqj LVs- ;sFks Fkkacyh gksrh- rs 

R;kaps irhlg js-LVs ukxiqj P.F.NO.01 oj vkys 

vlrk Vzsu e/;s p<qu R;kaps ukrsokbZdkauk ?ksoqu mrjrs 

osGh R;kaps irhps iWUV P;k f[k’kkrqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus xfnZpk Qk;nk ?ksoqu ueqn o.kZukpk eksckbZy 

pks#u usys o#u lcc vi-dye 379 Hkknoh izrk.ks 

xq.gk nk[ky- o.kZukpk  

HC/59 
िासवनक 

02 नागपरु 
506/2021   

कलम   
353, 

332,186,3
4 भा.द.वि 
137 IRA 

ट्रेन नं 
06249 

यशिंतपरु 
वनजामदु्दीन 
एक्स चे 

AC कोच नं 
A1 नागपरु 

ते 
कऴमेश्िर 
च्या मधात 

30/10/20
21 चे 

21:30 िा. 
दरम्यान 

31/10/20
21 चे 

16/28 िा 
 

वनरज कुमार कसह 
S/O रमेशचंद्र 

कसह, िय- 40िर्षट, 
राहणार- शांवत रोड 

नागपरु, धंदा- 
वटकीट परीक्षक 
CTI कायालय 

नागपरु मो. 
9022933379 

1) ज्ञानेश्िर 
S/O 

साहेबराि, 
िय-29िर्षट, 
रा- ग्राम जनुा 

पो.स्टे.मंगऴुपी
र वज.िावशम 

2) शंकर 
िाणी S/O 
तलुसीराम 

िय-55 िर्षट, 
रा- ग्राम 

पारडी पो स्टे 
टकमोर, 
िावशम  

vVd fnukad 

o osG 

वद. 31/10/21 
चे 16:41िा  

दरम्यान 

  अशा प्रकारे आहे की वद.30/10/2021 रोजी यातील 
वियादी हे  ट्रेन नं 06249 यशिंतपरु वटकीट चेकींग 
डयटुी नागपरु ते भोपाल पािेतो असल्याणे सदर गाडीत 
बसनु ट्रेन 21:30 िा नागपरु येथनु वनघाली मी A1 कोच 
अटेंन्ड करीत असता कोच मधील यात्री यांनी सांवगतले 
की शौचालय जिल गलॅरीमध्ये काही अनाधीकृत लोक 
बसले आहे.त्यांना तेथनु हटिा असे सांवगतले िरुन मी 
सदर यात्री लोकांना वटकीट बाबत विचारपसु केली 
असता ते अनाधीकृत यात्रा करत असतांना वमऴाले 
त्यांना त्यांचे नाि  विचारले असता त्यांना आपले नाि 
ueqn izek.ks lkafxrys- यांना जनरल कोच मध्ये जाण्यास 
सांवगतले असता ते माझ्यािर रागािनु माझ्या शटट ची 
कॉलर ज्ञानेश्िर ने जोरात पकडुन ओढली असता ती 
िाटली तसेच ज्ञानेश्िरने त्यांचे सोबती शंकर िाणी यांनी 
वमऴुन मला बकु्कयानी छातीिर.पोटािर मारहाण केली 
ि वशिीगाऴ. माझ्या शासकीय कामात अडथळा वनमाण 
केला ि मला लाथा बकु्कयानी मारहाण केली असा लेखी 
वरपोटट वदला अशा वदले वरपोटट िरुन ि प्राप्त 
कागदपत्रािरुन सबब अपराध कलम 353, 332,186,34 
भादवि 137 IRAप्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल.  
fVi %& क्र आर/23/गनु्हा क्र.559/21वद.31/10/21 
प्रमाणे गनु्हयाचे मऴुकागदपत्र आरोपीसह  पो स्टे ला 
आनणु हजर केल्याने 
     
 

PSI 
तायिाडे 



03 bZrokjh 
41/2021 

कलम 379 
IPCसह 

कलम 124 
म.पो. 

अवधवनयम 

xqUgkizdkj  

मोबाईल 

pksjh            
 
 

ट्रेन नं 
02260 

वगतांजली 
एक्सचे 
कोच न 
एस/13 
बथटक्र 

39रे.स्टे. 
तारसा येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर 

31/10/21  
07:00िा 

31/10/21  
13:20 िा 

शंकर सरुेंद्रनाथ 
मैती,िय45िरे्ष,धं
दा:- धंदा - िुल के 
डेकोरेर्षन चे काम 
रा.जोतोअवभरम 

पोस्ट तेघोरी, थाना 
- तामलकु, वजला 

- पिुट 
मेदनीपरुराज्य - 

पष्चचम बंगाल ह.म ु
-जय जनाथा नगर 
चॉलऑरलेन चॉजट 

पास,मलाड 
पष्चचम मबंुई- 

64मो नं - 
9967807975,95

94801582 

सद्दामशा 
हसरूददीनशा
उम्र 31 साल 
पता - छोटे 
हजारपरूता 
तेजहटी थाना 
नॉव्हेलटी वज 
वबरभुम 
पष्चचम बंगाल  
vVd fnukad 

o osG 

वद. 31/10/21 
चे 13:20 िा  

दरम्यान 

,dq.k fd] 8200/- 
 एक समॅसंगकंपनी चा 
मोबाईल, गे्र रंगाचा मॉ 

नं - ए 10 ज्यात 
ऐअरटेल कं चे वसम क्र 
9967807975,दसुरे  
आयडीया कंपनीचे 

वसम क्र 9594801582 
आयएमईआय क्र 

355415106484422/
01, 

355416106484420/
01ककमत – 8200रू 
असा एकुण 8200 रु 

चा माल 

,dq.k fd] 

47,690 /- 
एक समॅसंग 
कंपनी चा 

मोबाईल, गे्र रंगाचा 
मॉ नं - ए 10 ज्यात 

ऐअरटेल कं चे 
वसम क्र 

9967807975,दु
सरे  आयडीया 

कंपनीचे वसम क्र 
959480158ककम

त – 8200रू 
2)काळ्या रंगाचा 
VIVO कंपवनचा 
मोबाईल ककमत 
अंदाजे 9,000 रु 
3)एक गोल्डन 

रंगाचा MI 
कंपवनचा मोबाईल 

ककमत अंदाजे 
8,000 रु 4)एक 
काऴ्या रंगाचा 
JIO कंपवनचा 

keypad मोबाईल 
कंमत अंदाजे 

1,500 रु 5)एक 
वसल्िर रंगाचा 

समॅसंग कंपवनचा 
रेड कलर कलरचा 
मोबाईल अंदाचे 
6,000 रु 6) एक 
समँसंग कंपवनचा 
मोरपंखी रंगाचा 
मोबाईल मॉ नं. 
A20 S ककमत 

एकुण 47,690 रु 
चा माल 

िरील तारखेस िेळी ि विकाणी यातील वियादी मंजकुर 
हे वद.30/10/21खडकपरु ते दादर असा प्रिास कवरता 
असतांना प्रिासा दरम्यान वियादी मजकुर यांना झोप 
लागली. वद. 31.10.2021 चे अंदाजे स. 07.00 िा 
दरम्यान रे.स्टे. तारसा येथनु गाडी सटुल्या नंतर वियादी 
मजकुर यांची झोप उघडली असता त्यांनी त्यांचे पनँ्ट चे 
वखशात िेिलेला िर नमदु o.kZukpk मोबाईल  बवघतला 
असता तो वमळुन आला नाही.त्यानी आपले मोबाईल 
बाबत ईतर प्रिाश्यांना विचारपसु केली असता प्रिाशी 
लोकांनी सांवगतले वक, एक लुंगी घातलेला मलुगा  तमुचे 
बथट जिळ वबडी वपत होता त्या मुलाचा शोध घेतला 
असता नमदु संशयीत मलुगा हा वियादी मजकुर यांचे 
कोच मवधल बाथरुन मधनु बाहेर येतांनी वदसला.त्याच 
दरम्यान वियादी यांनी नमदु ट्रेन मदे्य पेट्रोकलग कवरत 
असलेल्या RPF कमटचारी यांना मोबाईल चोरी झाले 
बाबत सांवगतले ि त्या लुंगी घातलेल्या मलुािर संशय 
असले बाबत सांवगतले. RPF कमटचारी यांनी संशवयत 
व्यक्ती ची विचारपसु केली असता त्यांने आपले नाि 
सद्दाम शा हसरूददीन शा उम्र 31 साल पता - छोटे 
हजारपरू ता तेजहटी थाना नॉव्हेलटी वज वबरभुम पष्चचम 
बंगाल असे सांवगतले ि त्याने आपले बगॅ मधनु िरनमदु 
चोरी गेला मोबाईल काढुन वदला. RPF कमटचारी यांनी 
सद्दाम शा हसरूददीन शा यांचे बगँची तपासणी केली 
असता  त्यात आणखी 05 मोबाईल वमळुन आले. बाबत 
वियादी मजकुर यांनी लेखी वियाद वदले  िरुन अप.क्र. 
41/21कलम 379 IPCसह कलम 124 म.पो. 
अवधवनयम प्रमाणे ने दाखल .  

NK/228 
गायकिाड 



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

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

04 bZrokjh. 
42/21 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj  

मोबाईल 

pksjh            
 
 

ट्रेन नं 
02260 

वगतांजली 
एक्सचे 
कोच न 
एस/11 
बथटक्र 

42रे.स्टे. 
तारसा येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर 

31/10/21  
06:30 िा   

 

31/10/21 
13.37 िा   

 

रजीमलु रे्षख 
अब्दलु रसीद उम्र 
- 25 साल धंदा - 
मजदरुी पता -ग्राम 

- सलुतानगंज 
पोस्ट सलुतानगंज, 

थाना - 
कवलयाचैक, 

वजला - मालदा 
राज्य - पष्चचम 
बंगालमो नं - 

9614718584 

iksMD’ku 

okWjUV oj 

?ks.;kph 

rtcht 

Bsoyh vkgs 

,dq.k fd] 14990/- 
एक समॅसंग कंपनीका 

मोबाईल मॉ नं ए 
20एस, मोरपंखी रंग 
का वजसमे वजिो वसम 

क्र 9614718584 
आयएमईआय क्र 

353250118037591/
01, 

353276118037596/
01 वक. 14990रू 

असा एकुण 14990 रु 
चा माल 

 

,dq.k fd] 

14990/- 
एक समॅसंग 

कंपनीका मोबाईल 
मॉ नं ए 20एस, 
मोरपंखी रंग का 

वजसमे वजिो वसम 
क्र 9614718584 
आयएमईआय क्र 
353250118037

591/01, 
353276118037

596/01 वक. 
14990रू असा 
एकुण 14990 रु 

चा माल 
 

िरील तारखेस िेळी ि विकाणी यातील वियादी मंजकुर हे 
वद.30/10/21 रोजी  सीएसटीएम मबंुई असा प्रिास 
कवरता असतांना प्रिासा दरम्यान वियादी मजकुर यांना 
झोप लागली.  
 एक समॅसंग कंपनीका मोबाईल  अपनी बगॅ मे रखकर 
अपने बथट पर सो गया. 31.10.2021 को सबुह अंदाजे 
06.30 बजे के करीब मेरी कनद खलुी तो तारसा स्टेर्षन 
वनकल गया था। मैने अपने बगॅ म े रखा हुआ मोबाईल 
देखा तो िह नही वमला तभी गाडी मे चाय बेचने िाला 
आया उसने कहा की एस/13 मे आरपीएि ने एक चोर 
को पकडा है 
मे पहुचा तो िहा आरपीएि िाले खडे थे तो मैने उनको 
कहा की मेरा भी समॅसंग कपंनीका मोबाईल बगॅ से चोरी 
हुआ है। तो उन्होने मेरे सामाने कुछ मोबाईल रखे उसम े
से आपका मोबाईल है क्या देख लो तो उसमे मझेु मेरा 
समॅसंग कंपनीका मोबाईल जो चोरी हुआ था िह वमला, 
la’kbr ble अपना नाम - सददाम र्षा हसरूददीन र्षा 
उम्र 31 साल पता - छोटे हजारपरू ता तेजहटी थाना 
नॉव्हेलटी वज वबरभुम पष्चचम बंगाल ऐसा बताया बाद मे। 
रेल स्टेर्षन नागपरू आया िहा पर आरपीएि िालो ने 
बोला की आपको रेल पलुीस थाना इतिारी जाना है 
उसके वखलाि चोरी की वर्षकायत दजट होने के बारे मे 
िरयाद दे रहा हु। अशी लेखी वियाद वियादी मजकुर 
यांनी RPF स्टाि सह पो.स्टे. ला हजर होिनु वदल्याने 
िरुन मा. PSO सो. यांचे आदेशान्िये सदर गनु्हा 
रे.पो.स्टे. ईतिारी अप.क्र. 42/21कलम 379 IPC प्रमाणे 
ने दाखल   

WNK/713 
बोडे  

 

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]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-

osG 

feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkjj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

                                                    

                              

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01  ukxiwj अप क्र 506/21 कलम 353, 332,186,34 
भा.द.वि 137 IRA   

31-10-2021  

16-41 
1) ज्ञानेश्िरS/Oसाहेबराि, िय-29िर्षट, रा- ग्राम जनुा पो.स्टे.मंगऴुपीर वज.िावशम  2) शंकर िाणी S/O 
तलुसीराम िय-55 िर्षट, रा- ग्राम पारडी पो. स्टे. टकमोर, वज.िावशम 

02 brokjh अप क्र  41/21 कलम 379 भा.द.वि 31-10-2021  

13-20 

1)सद्दामशा  हसरूददीनशा उम्र 31 साल पता - छोटे हजारपरूता तेजहटी थाना नॉव्हेलटी वज वबरभमु पष्चचम 
बंगाल  

 

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 
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                          CORONA  REPORT NAGPUR RAILWAY   Dt. 31/10/2021 

 

 
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 00 110 108 01 - 00 
Total 04 04 00 00 00 110 108 01 - 00 

 

 

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 

 

 

 

 

 



 


