
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  10@05@2021    

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

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM  

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps  

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 155/21 
कलम 379 
IPC दाखल 

  ट्रेन 
नं.08246 
बिकानेर  

एक्स,चे कोच 
S/7िथथ नं.16  
वरून रे.स्टे 
नागपरु येथे 
गाडी येताच 
चोरी झाल्याचे 
समजले 

05.05.2021 
01.15वा 
दरम्यान 

 

10.05.2021  
21.31वा 

 

कूलबदप जैन वय 
45 वषे राह-  
बिकानेर तरे्फ 

राजेस मधकुरराव 
सोरटे वय 50 वषथ 
धंदा मजरुी रा. 
गणेकशनगर 

िोरगाव मेघे वधा 
.मोिाईल नं. 

9921707715 

fujad ,dq.k fdear 10]000@&# 

एक समँसंग गलँक्सी M30  
कंपनीचा IMEI No 

359451101915603 त्यात 
बसम एयरटेल नं. 

9829882017  बकमंत 
10,000/रू  चा माल. 

fujad हकीकत--- नमदु ता.वेऴी व बिकाणी यातील 
बर्फयादी मजकुर हे नमदु ट्रेन चे नमदु कोच व िथथ 
वरून बिकानेर ते  रे स्टे वधा  असा प्रवास करीत 
असतांना रे.स्टे नागपरू येथे उतरल्यावर बर्फयादी 
यांचे लक्षात आले बक, त्यांचा वरील नमदु 
वणथनाचा मोिाईल कोणीतरी  अज्ञात चोरटयाने  
त्यांचा झोपेचा र्फायदा घेवनु िथथवरुन चोरुन नेले 
िाित समजल्याने व त्यांचा नातेवाईक  साळभाऊ 
नामे राजेश मधकुरराव सोरटे त्यांच्या तरे्फ बर्फयाद 
बदल्याने   अशा लेखी तक्रार बदल्यावरुन सिि 
कलम379 IPC प्रमाणे   नंिरी 
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dksYgs 
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01 ukxiqwj 18/2021 

कलम  

174 Crpc 

ट्र ेन 

न.06359  

पट्ना 

विकली 

से्पशल चे 

कोच S/8 

िर रे.से्ट 

नागपुर pf 

no 01िर 

 

10/05/2021  

07. 50  िा.पुिी 

10/05/2021 

08.22िा. 

On Duty DYSS 

मध्य रेले्व से्टशन 

नागपुर 

   vKkr          आज रोजी आम्ही WNK/826 कोले्ह असे से्ट.डा.चाजज मधे्य 

हजर असताांना On Duty DYSS मध्य रेले्व से्टशन नागपुर याांनी 

लेखी मेमो ि िैद्यकीय अवधकारी रेले्व हॉस्पीट्ल नागपुर याांनी 

मृत झाले बाबत वदलेले प्रमाणपत्र पो.से्ट. ला आणुन हजर 

केल्यािरुन मेमो पहाता खालील प्रमाने प्रवत थाना प्रभारी 

RPF/GRP मध्य रेल नागपुर.विषय-TNO-06359 मै एक मृत 

व्यक्ति (यात्री)के सांबांध मे आपको सुवचत वकया जाता हे 

की,TNO-06359से एक यात्री बखोरी पासिान को अचेत 

अिस्था मे उतारा गया.डााँ.चांद्रशेखर के द्वारा मृत घोवषत 

वकया.कोच S/8 िय/40 PNR NO-4732737457 उवचत 

कायजिाही हेतु मेमो पे्रररत वकया जाता हे.अशा लेकी मेमो  िरुन 

सदरचा मगज क्र.18/2021 u/s 174 Crpc दाखल करुन इके्वस्ट 

पांचनामा कायजिाही कामी पोहिा/549 फुसाटे् याांना ि पे्रत 

पहारा डु्यट्ी कामी पोवश/700 पाट्ील याांना रिाना करण्यात 

आले आहे. 
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