
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 27-12-2022 

  

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 ukxiwj  

Xkq-j-u-

991@22 

dye  

379  

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

yWiVki  

pksjh  

:-ट्रेन नं 12160 
जबलपरु 

अमरावती 
एक्स. चे कोच नं 

A/2बथथ नं 
30वरुन रेस्टे 
नागपरु      
येथनु गाडी 
सटुताच. 

 

25/12/2022 
चे 06:47वा 

27/12/2022 
चे 19.03 वा 

आया पषु्पेन्द्र 
प्रताप ससग, वय 
33वषथ, राह.- 
प्लॉट क्र 3, 

वडाळी SRPF 
कम्प जवळ,     

व्यंकटेश नगर, 
अमरावती  

मो. नं. 
7972944985 

 

vKkr ,dq.k 51]748@# 

एक लपॅटॉप बगॅ  
त्यात एच पी कंपनीचा  

ससल्वर रंगाचा 
 लपॅटॉप सकमत  
51,748/- रू. 

fujad नमदु तारखेस, वेळी व सिकाणी यातील सियादी ह्या सद. 25/12/22 
रोजी ट्रेन नं 12160 जबलपरु अमरावती एक्स. चे कोच नं A/2बथथ 
नं 30वरुन रे. स्टे. जबलपरु ते अमरावती असा प्रवास करीत 
असतांना  प्रवासा दरम्याण सियादी यांचे जवळील एक लपॅटॉप बगॅ 
त्यात एच पी कंपनीचा ससल्वर रंगाचा लपॅटॉप बगॅ रे. स्टे. नागपरु 
येथनु गाडी सटुल्या नंतर कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे नजर 
चकुीचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरून नेली. अशा सियादीचे 
सियाद वरुन अपराध कलम 379 भादसव प्रमाणे गनु्द्हा दाखल 
करण्यात येत आहे. सदर गनु्द्ह्याचा पढुील तपास होणेकामी 
कागदपत्र मा. प्रभारी असधकारी यांचे पेसशत िेवण्यात येत आहे. 
गनु्द्हयाची प्रथम खबरी सरपोटथ मा. JMFC सो रेल्वे कोटथ नागपरु येथे 
पािसवण्यात येत आहे. 

fVi-  आज रोजी रे पो स्टे वधा जा. क्र. 4131/22 सद. 27/12/22 
गरुनं 485/22 कलम 379भादसव चे कागदपत्र ईकडील पो. स्टे. चे 
आवक क्र. 4259/22 सद. 27/12/22 प्रमाणे दाखल करणे कामी 
सदले वरुन गनु्द्हा दाखल  

  NK/ 
 1054    
डोळस. 

02 cMusjk  

Xkq-j-u-

339@22 

dye  

379  

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन  नं.12656 
नवजीवन एक्स 
चे पढुील जनरल 
कोच मधनु  रे. 
स्टे. बङनेरा  
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 
04.50 वा 

लक्षात आले . 

  

27/12/22 
चे 04/50वा 

दरम्यान 

  

27/12/22 
चे 10/00 

  

 सवद्यासागर  
लाल ु बकु्या वय 
29  वषथ धंदा - 

सरुत मेट्रो साईट 
इंसजसनयर  रा. 
तुंबाला चेरु 

तांङा 
,सवसमपल्ली 
,सचन्द्नागङुुर 
मंङल सज. 
मेहबबुाबाद 
,तेलंगाना   
506104    

मो नं  
9704412631  

vKkr  ,dq.k 6]800@# 

एक का ाँलेज ब ाँग स्काय ब्लल्य ु
रंगाची त्यात पासपोटथ , बी टेक 

ग्र ाँज्यवेुशन सर्टटिीकेट , 
ओसरजनल माकथ शीट SSC 
,पा ाँलीटेक्क्नक सङप्लोमाव 

माकथ शीट , पोलीस क्लीयरन्द्स 
सर्टटिीकेट, पासबकु ,चेकबकु  
ATM काङथ   SBI , Axis , 

तसेच कास्ट तथा 
इन्द्कमसटीसिकेट , कल्यान 
लक्ष्मी अप्लीकेशन िोमथ , 

म ाँरेज सर्टटिीकेट,   इम्पोलाई 
ID काङथ  , आधार काङथ  , प ाँन 
काङथ  , काळे रंगाचे मनी पसथ , 
त्यात रोख 1000/-रु , दोन 

नवीन कपङे जोङ सक. 
5000/- रु ब ाँग ची सक. 

800/- रु ,मेङीकल क्लेम 
िोमथ , असा एकुन 6800/-रु. 

चा माल 

  

fujad वरील ता .वेऴी व सिकाणी यातील सियासद हे  नमदु ट्रेन चे पढुील 
जनरल कोचमधनु मेहबबुाबाद ते ,सरुत  असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान सियासद हे झोपले असता सियासद यांची 
एक का ाँलेज ब ाँग स्काय ब्लल्य ुरंगाची  ब ाँग बघीतला असता  तो  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने सियासद च्या झोपेचा  िायदा घेवनु  
चोरुन नेल्याचे रे .स्टे बङनेरा  येथनु गाडी सटुल्यानंतर 04.50 वा 
लक्षात आले . वरुन सदले सियाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे 
गनु्द्हा दाखल करुन सदर गनु्द्हयाचा पढुील तपास WNK/202 गीता 
नागदेवे हे कसरत आहे   

fVi-  आज रोजी आम्ही HC/459 ङोंगरे  स्टे.डा.चाजथ मध्ये हजर 
असतांना िीयादी नामे सवद्यासागर  लाल ु बकु्या वय 29  वषथ धंदा - 
सरुत मेट्रो साईट इंसजसनयर  रा . तुंबाला चेरु तांङा ,सवसमपल्ली 
,सचन्द्नागङुुर मंङल सज. मेहबबुाबाद ,तेलंगाना   506104 , असे पो. 
स्टे. ला येऊन  तोंडी  तक्रार दीले वरुन नंबरी  गनु्द्हा दाखल केला  

WNK/
202 
गीता 
नागदेवे 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 27-12-2022 
 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 27-12-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 27-12-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 27-12-2022 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad fujad 

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 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु मगथ. क्र. 
83/2022 

dye 174 

lh-vkj-ih-

lh 
  

ट्रेन नं.  
20505  A.P 
एक्स. चे कोच 
नं. S/2  बथथ 
नं. 41 वरून 
रे. स्टे  नागपरु 

27/12/2022 चे 
15.40 वा. पवुी 

 

27/12/2022 चे 
16.31 वा. 

 

आाँन डयटुी 
DYSSमध्य रेल्वे 
नागपरु  ए. पी . 

समश्रा , वय 51वषथ, 
राह.- नागपरु  

मो. नं. 
9921212851 

एक परुुष नामे 
सवनय वामनराव 

खनगन, वय  
64 वषथ रा. प्ला ाँट 
नं. 61, लेन नं. 
05 ईसधरागांधी 

हायस्कुल जवऴ 
जवाहर नगर 
अयोध्या नगर 

नागपरू 
 

अश्या प्रकारे आहे की, आाँन डयटुी DYSSमध्य रेल्वे नागपरु  ए. पी . समश्रा , 
वय 51वषथ, राह.- नागपरु मो. नं. 9921212851यांनी एक लेखी मेमो आणनु 
सदले की, प्रसत थाना प्रभारी GRP/RPF मध्य रेल नागपरु,  T.no. 20505 
pnr 6212563734 vinay khangan m/65 s/2  41  slo -ngp यात्री की 
जांच EMR dr अंकुर ने की एंव मतृ घोसषत का मतृ्य ुप्रमाणपत्र जारी सकया 
है। अशा प्राप्त मेमो वरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे मगथ दाखल करण्यात 
येत आहे. घटनास्थळ व इन्द्क्वेस्ट पंचनामा कायथवाही करने कामी HC/874 
बारड व पे्रत पहारा डयटुी कामी PC/589 धोंगडी  यांना रवाना करण्यात येत 
आहे. तसेच मगथ खबरीची प्रत मा. SDM सो नागपरू शहर यांना पािसवण्यात 
येत आहे. 
 

HC/874 
बारड 

02 Xksakfn;k exZ dz 

52@22 

d 174 

lh-vkj-ih- 

lh 

jsYos fdeh ua 

783@8 

toG jsLVs 

xqnek rs 

vkexko 

27@12@22 ps 

01-45 ok iqohZ 

27@12@22 ps 

02-29 ok 

vkWu M;qVh 

fMok;,l,l 

xksafn;k rQsZ 

ikWbZUVleu  

 ujs'k mdso; 35 

o"kZ jk xksafn;k 

dq- iqtk 

t;izdk'k 

pkS/kjh o; 18 

o"kZ jkg njoMk 

rk lkysdlk ft 

xksafn;k 

  gdhxr v';k izdkjs vkgs dh ;krhy e`rd eghyk gh  xkMh xksafn;k 

nqxZ yksdy e/kqu izokl djhr vlrkuk rh  /kkoR;k jsYos xkMhrqu 

iMY;kus jsYos xkMhpk tcj ekj ykxY;kus e;r >kyh vkgs 

iks fujh& 

vfurk 

[ksMdj 

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 


