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0011  नागपरु 
667/2022 
कलम 379 

IPC  
गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन नं. 
16787 

श्रिमाता देवी 
वैण्षव कटरा 
एक्स कोच नं. 
S/3 बथथ नं. 

22 रेल्वे  
स्टेशन नागपरु 

येथे ट्रेन 
सटुल्यानंतर 

15 श्रम. माश्रहत 
पडले 

 

17/08/2022 
वेळ नमदु 

नाश्रह. 
 

05/09/2022  
21.13 वा. 

जेश्रबन कुमार 
श्रपता श्रि 

सेल्वाराज वय 
23 वषे  रा. म. 
न. 282 श्रनयर 

BSNl 
एक्सचेन्ज  

अलागन गलुम 
थाना 

चेरनमहादेव 
श्रजल्हा 

श्रतरेनवेली  
ताश्रमलनाडु  

मोबा.नं.94869
40868 

 

अज्ञात 
 

एकुण  20,000/- रू 
एक मोबईल सेमसंग 
M51 काळ्या रंगाचा 
त्यात श्रसम एअरटेल 

नं.9600281586श्रजवो 
8072828657 की. 

20,000/रु. असा एकुन 

fujad अशा प्रकारे आहे की, यातील हे ट्रेन नं. 16787 श्रि माता देवी वैण्षव 
कटरा एक्स कोच नं. S/3 बथथ नं. 22 वरून श्रतरनवेली  ते भोपाल 
असा प्रवास  करीत असताना प्रवासादरम्यान मोबाईल फोन चार्जजग 
पॉइन्टवर  लावनु  आपल्या श्रपटु्ट बैग मध्ये ठेवनु बैग आपल्या 
डोक्याजवळ ठेवला होता रेल्वे स्टे नागपरु येथनु ट्रेन सटुल्यानंतर 15 
श्रम. नंतर माझी झोप उघडली तेव्हा बैग ची चौन खलुी होती व बैग 
मध्ये ठेवलेला मोबाईल श्रमळुन आला नाश्रह बोगीमध्ये शोध घेतला 
श्रमळुन आला नाश्रह. श्रफयाश्रदचा झोपेचा फायदा घेवनु एक मोबईल 
सेमसंग M51 काळ्या रंगाचा त्यात श्रसम एअरटेल 
नं.9600281586श्रजवो 8072828657 की. 20,000/रु. चा तो 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेला 
कलम 379 भादश्रव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत आहे.  
 fVi%& पोश्रलस अश्रधक्षक लोहमागथ नागपरु येश्रथल 
जा.क्र.आर/२३/गनु्हा वगथ/2022-5140 नागपरु श्रदनांक 
05/09/2022 असनु पो.स्टे चे आवक क्र. 2914/22 
श्रद.5/09/2022 गनु्हाचे मऴु कागदपत्र श्रदले वरुन 
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01 नागपरू   58/22   
कलम 174 
Crpc 

 

रे. स्टे नागपरू 
PF no 2/3 

wr end 

04/09/2022  
22.40वा.  

 

05/08/2022  
00.15वा. 

 

on duty  Dyss 
म.रेल नागपरु  
( श्रमना साहेब) 

सशु्रधर श्रक्रष्णराव 
दबेु वय 54 वषे 
SSEवाटररग 

स्टॉफ मध्ये रेल्वे 
नगापरु पत्ता श्रत्रनेत्र 

नगर नारा रोड 
जश्ररपटका पोस्टे 

नागपरु 
 

हकीकत-अशा प्रकारे आहे की                                                                                       
थाना प्रभारी GRP/RPF मध्य रेल्वे नागपरु                                                     
21:40 मध्ये रेल्वे नागपरु - PF no 2/3 wr end  श्रि सधुीर दबेु ( ssec rw) के  
अचेत अवस्थामे  होने बाबत. Dyss कायालय मे िी मनीष जी ( वाटररग इंचाजथ )  
ने आकर बताया की  PF no 2/3 wr end crw sse श्रि सधुीर  दबेु जी की 
तबीयत जादा खराब  है वो अचेत अवस्थाम ेतसेच डॉ अकुर ने मतृ घोश्रषत करके 
मतृ प्रमाण पत्र जारी कीया  है आगे की उश्रचत कायथवाश्रह हेतु मेमो पे्रशीत है.  
   अशा श्रदले मेमो वरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे मगथ दाखल  करण्यात आला. 
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