
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 04-01-2023 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत riklh 

vaey

nkj 

01 ukxiwj 

अप क्र. 
06/23 
कलम 
379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 20843 
भगत की कोठी 

एक्स  चे 
जनरल कोच रे 
स्टे नागपरू येथे 
लक्षात आले. 

 

20/12/2022 
चे 05/57  वा. 

 

04/01/23 
चे20/31  वा. 

 

भारती S/O जगदीश 
जयपाल, वय 28 वषष, 
राह.घर नं 124 ब्लाक 
सी 1 रोहणी सेक्टर 20 

पो स्टे अमन ववहार 
वदल्ली. मो. नं. 
8750119119. 

अज्ञात 
 

,dq.k 10]000@& # 

एक टेक्नो स्पाकष  कंपनी चा 
काळ्या रंगाचा मोबाईल 
त्यात एअरटेल वसम नं-
9818621320  कक. 

10,000/-रु. 

- वनरंक 
 

 नमदु तारखेस वेळी व वठकाणी यातील वियादी  हे  वद. 19/ 12 /2022 
रोजी ट्रेन नं 20843 भगत की कोठी  एक्स  चे जनरल कोच वरून  रे स्टे 
रापरू ते भोपाल असा प्रवास करीत होते.प्रवासा दरम्यान कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा िायदा घेवनू वसट वर ठेवलेला एक टेक्नो 
स्पाकष  कंपनी चा काळ्या रंगाचा मोबाईल रे स्टे नागपरू येथनू मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरून नेले वरून  कलम 379 भादवव प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करण्यात येत आहे. सदर गनु्याचा तपास होणे करीता गनु्याचे 
कागदपत्र NK/1139 बरुडे यांना देण्यात येत आहे. प्रथम खबरी वरपोटष 
मा. JMFC सो रेल्वे कोटष नागपरु येथे पाठववण्यात येत आहे. 
fVi& आज रोजी मा. पोलीस अवध. लोह नागपरु पत्र क्र. आर/23/गनु्हा 
वगष/2022-92 वदनांक 04/1/23 अन्वये तसेच ईकवडल आ. क्र. 28/23 
वद. 04/12/23प्रमाणे गनु्याचे कागदपत्र दाखल करणे कामी वदले वरुन 
गनु्हा दाखल. 
 

NK/ 
1139 
बरुडे 

 

02 ukxiwj 

अप क्र. 
07/23 
कलम 
379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 12859 
वगतांजली एक्स 
चे जनरल कोच 

मध्ये चढत 
असतांना रे स्टे 
नागपरू PF NO 

06 वरून 

. 04/1/2023 
चे 19/00  वा. 

 

04/1/2023 
चे 21/02  

वा. 
 

राकेश पंढरीनाथ पाटील, 
वय 22 वषष, 

राह.भागवदटोला ता 
वज गोंवदया पोस्ट-

रतनारा वज गोकदया मो. 
नं. 9158481706 

 अज्ञात 
 

,dq.k 11]000@& # 

एक वरयलमी RMX 
2020कंपनी चा वनळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यात 
वजओ -9689310456 

IMEI NO-
866284049531992/
984 कक. 11,000/-रु 

- वनरंक 
 

नमदु तारखेस वेळी व वठकाणी यातील वियादी  हे वद. 4/ 1 /2023 रोजी 
रे स्टे नागपरू चे PF NO 06  वरून वगतांजली एक्स चे समोरील जनरल 
कोच मध्ये चढत असतांना संध्याकाळी 19/00 वा दरम्यान एक वरयलमी 
RMX 2020कंपनी चा वनळ्या रंगाचा मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गदीचा िायदा घेवनू  मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले 
वरून  मा कलम 379 भादवव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत आहे. 
सदर गनु्याचा पढुील तपास होणे करीता गनु्याचे कागदपत्र NK/482 
तमुडाम यांना देण्यात येत आहे. प्रथम खबरी वरपोटष मा. JMFC सो रेल्वे 
कोटष नागपरु येथे पाठववण्यात येत आहे. 
fVi&आज रोजी वियादी स्वता पो स्टे ला येवनू लेखी वरपोटष वदल्या वरुन 
नंबरी क्रमांकाने गनु्हा दाखल  

NK/ 
482 
तमुडा

म 
 

03 ukxiwj 

अप क्र. 
08/23 
कलम 
379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

  ट्रेन 
कनाटका 

संपकष  एक्स  
चे जनरल 
कोच  मध्ये 

चढत 
असताना रे 
स्टे नागपरू 

येथे . 
 

11/12/22 
वेळ नमदु 
नाही . 

 

04/01/2023 
चे 23:04 वा. 

धमेद्र अनेक कसह 
तोमर वय 38 वषष, 

राह.8 C सभुाष नगर 
,हजीरा थाना हजीरा 
वज.गवा ाँवलयर. मो. नं. 

9584040806 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 29]999@& # 

एक वनप्लस नोडष  कंपनी 
चा मोबाईल त्यात वसम नं-
9584040806,9111000

053 IMEI नं. 
865185056823753,86
5185056823746 कक. 

29,999/-रु /- 

 वनरंक 
 

नमदु तारखेस वेळी व वठकाणी यातील वियादी हे  वद.11/12/2022 रोजी 
रे,स्टे नागपरु ते रे.स्टे गवा ाँवलयर असा प्रवास करणे कवरता जनरल वटकीट 
घेऊन ट्रेन कनाटका संपकष क्रांती एक्स  चे जनरल कोच  मध्ये चढत 
असताना  वियादी यांचा एक वनप्लस नोडष  कंपनी चा मोबाईल रे स्टे 
नागपरू येथनू कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने      वियादी याचा मोबाईल 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले वरून  कलम 379 भादवव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करण्यात येत आहे. सदर गनु्याचा पढुील तपास होणे 
करीता गनु्याचे कागदपत्र WHC/1011 सोनवणे यांना देण्यात येत आहे. 
प्रथम खबरी वरपोटष मा. JMFC सो रेल्वे कोटष नागपरु येथे पाठववण्यात 
येत आहे. 
fVi& आज रोजी मा. पोलीस अवध. लोह नागपरु पत्र क्र. आर/23/गनु्हा 
वगष/2022-91 वदनांक 04/1/23 अन्वये तसेच ईकवडल आ. क्र. 30/23 
वद. 04/12/23प्रमाणे गनु्याचे कागदपत्र दाखल करणे कामी वदले वरुन 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  

WH
C/10
11 

सोनव
णे 
 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 04-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 04-01-2023 
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tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 
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nkj 

04 vdksyk 

अप क्र. 
08/2023  

379 
IPC 

xqUgkizdkj 

ilZ 

 pksjh 

  ट्रेन नं 
12129 

डाऊन पणेु 
हावडा 

आझाद एक्स 
चे जनरल 

कोच  मधनु 
रेल्वे स्टेशन 
अकोला येथे 

प्रवाशी 
लोकांच्या गदी 

मध्ये 

03/01/23   
चे 13.10 वा 

दरम्यान. 
 

04/01/23
चे  08.00 

वा. 
 

काजल दत्ताजी 
कपपळकर वय 22 
वषे वशक्षण 12 वी 
पास रा. धानोरा 
माली ता. वज. 

अमरावती मो.नं. 
9309921658 

अज्ञात. ,dq.k 7]299@& # 

एक ब्राउन रंगाच्या पसष 
मधनु एक वनळ्या 

रंगाचा वजयो कंपनीचा 
मोबाईल मॉडल नं. 
LS1542QWN  

त्याचा  IMEI NO- 
355628149120205, 
357559820998924 
त्यात  वजयो वसम नं. 

9322465696  
वकमंत 7299/- रु. चा  

वनरंक नमदु ता. वेळी व वठकाणी यातील वियादी हे वदनांक  वद.03/01/2023  
रोजी रे स्टे शेगांव ते रे स्टे बडनेरा असा प्रवास कवरत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे.स्टे अकोला येथे दपुारी 01/10 वा. गाडी आली असता 
प्रवाशांचे गदी मध्ये वियादी यांच्या ब्राउन रंगाच्या पसष मधनु एक वनळ्या 
रंगाचा वजयो कंपनीचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी 
लोकांच्या गदीचा िायदा घेवनु चोरुन नेला. 
 असे वदले लेखी वियाद वरुन गनु्हा CCTNS ला ऑनलाईन आल्याने  
कलम 379  IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला असनु सदर 
गनु्याचा तपास  NK/99 दायमा यांना देण्यात आला.  
fVi& लोहमागष पोलीस स्टेशन बडनेरा येथील अप क्र 04/2022 कलम 
379 IPC प्रमाणे दाखल झालेला गनु्हा इकडील पो.स्टे.ला ऑनलाईन 
आल्याने  गनु्हा दाखल केला  

NK/
99 

दायमा 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 
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osG 
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h 

vaey

nkj 

01 नागपरु exZ Ø 

02@2023 

dye 174 

lh-vkj-ih-lh 

 

ट्रेन नं. 
12721दानापरु 

एक्सपे्रस चे 
कोच नं. B/3 
बथष नं. 19  

मधनु 
रे. स्टे. नागपरु चे 
PF.NO 1वरुन 

 

04@01@23 

ps 19%00 

ok- 

04@01@23 ps 

20%00 ok- 

आाँन डयटुी 
DYSS.मध्य 
रेल्वे नागपरु 

एक मयत परुुष 
नाम े छोटेलाल 
हजारी शहा वय  

53 वषष  रा. 
घरिडी 

थाना देवरीया 
वज. मजुफ्िरपरु 

वबहार 
 

आाँन डयटुी DYSS.मध्य रेल्वे नागपरु यांनी एक लेखी मेमो आणनु वदले की, प्रवत 
थाना प्रभारी GRP/RPF मध्य रेल नागपरु, महोदय गाडी सं 12721 C/B B/3 19 
यात्री छोटेलाल उम्र 53साल के अचेत अवस्था में होने बाबत CCOR/NGP ने िोन 
पर बताया के गाडी नं 12721दानापरु एक्सपे्रस के कोच नं. B/3 बथष नं. 19 PNR 
4554199153 AC 2 DNR   यात्री छोटेलाल अचेत अवस्था में है इसे EMR डा ाँक्टर 
अनकुर सर ने अटेन्ड वकया उसे  मतु्य ु घोवषत वकया है। मतु्य ु घोवषत पत्र साथ म े 
संलगन है।  वदनांक 04/01/2023 समय 19:00 PM अशा प्राप्त मेमो वरुन कलम174 
CRPC प्रमाणे मगष दाखल करण्यात येत आहे. घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट पंचनामा 
कायषवाही करने कामी PSI तायवाडे यांचा मागषदशषनाखाली व उपस्स्थतीत घटनास्थळ 
व इन्क्वेस्ट पंचनामा कायषवाही करणे कामी ASI/549 िुसाटे व पे्रत पहारा डयटुी 
कामी PC/950 वासवनक यांना रवाना करण्यात येत आहे. तसेच मगष खबरीची प्रत मा. 
SDM सो नागपरू शहर यांना पाठववण्यात येत आहे.  
 

ASI/ 
549 
िुसाटे  



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 04-01-2023 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 04-01-2023 

 

                                                                   

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


