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vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 
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fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01  
343/22 

कलम 379 
IPC प्रमाणे 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं.एक्स 
चे कोच नं. 
बथथ नं.वरून 

ट्रेन नं. 
12771 
रायपरु 

ससकंदराबाद 
एक्स. चे 
कोच नं. 

B/2, बथथ नं. 
41, 44 
वरुन 

रे.स्टे.सवरूर 
येथे 

08/09/22 
04.00 वा. 

 

14/09/22 
00.02  वा. 

 

माधव हसरभाऊ 
सनमजे, वय 58 

वषे, धंदा नोकरी, 
राह. स्नेहनगर 
तकीया वार्थस 
भंर्ारा. सपन 

441904, मो. नं. 
9404214517, 

 

अज्ञात 
 

एकुण  15,000/- रु. 
– एक सनळ्या रंगाचा 
समँसंग गलेँक्सी मॉ.नं. 
M 21 मोबाईल त्यात 

BSNL Sim no. 
9404214515, Idea 
Sim 9923593298, 

IMEI 
NO.355000112261

160 
कक. 15,000/- रु. चा 

माल 

fujad नमदु ता. वेळी व सिकाणी यातील सियादी  हे सद. 
07/09/22रोजी ट्रेननं. 12771 रायपरु ससकंदराबाद 
एक्स. चे कोच नं. B/2, बथथ नं. 41, 44वरुन 
ससकंदराबाद ते नागपरु असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान सद. 07/09/22रात्री 12:00 वा. जेवन 
करुन झोपले असता त्या दरम्यान मोबाईल चासजिंग वर 
लावलेला होता सद. 08/09/22सकाळी 04:00 वा. 
झोपेतनु उिले असता त्यावेळी चासजिंगला लावलेला एक 
मोबाईल कक. 15,000/- रु. चा झोपेतनु उिले असता 
सदसनु आला नाही. त्याचा मोबाईल रेल्वे स्टेशन सवरुर 
येथे कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा 
चोरुन नेला. गनु्हा दाखल  करण्यात आला. 
fVi -  नमदु गनु्याचे कागदपत्र रे.पो.स्टे.नागपरु येथील 
जा.क्र.4662/2022सद.08/09/2022अन्वये नंबरी 
गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने.  

पो.हवा. 
136 
थोटे 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad  fujad fujad  fujad  fujad fujad fujad 
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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 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 brokjh 19/2022 
कलम 
174 

CRPC 

       रेल्वे 
स्टेशन इतवारी 
पलाांटफामम क्र. 

04 ट्रेन  
08744 

इतवारी दगुम 
पसेँजर चे 
कोच नां 

14897 मध्ये 
 

14/09/2022  
15.10  वा 

14/09/2022  
17:30 वा 

 

DUTY 
DYSS यादव  

रे. स्टे.  
इतवारी 

वांसता ककनेकर 
वय 45 वषे 

रा.रेवराल ता मौदा 
कज, नागपरु 

नमदु ता. वेळी HC/362 , याांनी फोन द्वारे  माहीती कदली की सदर 
इसम नामे बालचांद वांसता ककनेकर वय 45 वषम याांना रेल्वे डाकँ्टर 
याांनी चेक केले असता सदर इसम मयत घोषीत  केले आहे  वरुन 
तसेच स्टेशन मास्टर रे . स्टे इतवारी याांनी लेखी मेमो पो. स्टे. ला 
आननु हजर केला खालील प्रमाणे   मगम दाखल करण्यात येत 
आहे, 
T o   
 O/C GRP F  AND RPF ITWARI SE C Rly ,  
    One passanger is serians condition on PF NO 4   
train no. 08744 this is for your kind information 
for as per necessary action  plz  असे लेखी मेमो व तसेच 
रेल्वे डॉक्टराचे मतृ घोषीत केल्याचे प्रमाण पत्रावरून   मगम क्र. 
19/2022 कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल करण्यत आला. 

HC/362 
इांगळे 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o 

iRrk 

gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


