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01 नागपरु 
967/2022 
कलम 379 

IPC 
 xqUgk Ádkj 

मोबाईल pksjh 
 

ट्रेन नं. 
22535 

रामेश्वरम 
वाराणसी 

एक्सपे्रस चे 
कोच नं. B- 
8, बथथ नं. 
4, रे. स्टे. 

नागपरु येथनु 

02/12/2022 
07:00 वा. 

18/12/2022 
00:23 वा 

ववनोद अनरुाग 
चौकसे, वय 54 

वषे, राह. वार्थ नं. 
22 MIG 207 

पटेल नगर 
मंर्ीवदप विला 
रायसेन, मो. नं. 
7053636363 

 

अज्ञात एकुण 15,000/- रू 
एक मोबाईल वरयलमी 

3 प्रो त्यात वसम 
एअरटेल  नं. 

9893469299, वक. 
15000/- रु, चा 

 

वनरंक अश्या प्रकारे आहे की , यातील वियादी मिकुर हे वद. 30/11/2022 रोिी ट्रेन नं. 
22535 रामेश्वरम वाराणसी एक्सपे्रस चे कोच नं. B- 8, बथथ नं. 4 वरुन 
इटारसी करीता प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान वियादी नी आपला 
वरयलमी 3 प्रो त्यात वसम एअरटेल  नं. 9893469299, वक. 15000/- रु, चा 
मोबाईल वसटच्या समोर चािथर प ं ईन्ट ला चावििंग वर लावनु झोपले असात वद. 
02/12/2022 चे 07:00 वा. रे. स्टे. नागपरु येथे झोप उघर्ल्या नंतर लक्षात 
आले कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबार्ीने व 
कपटाने चोरुन नेले बाबत वियादी यांनी GRP इटारसी येथे तक्रार वदले वरुन 
कागदपत्र वगथ होवनु आल्याने पो.स्टे. ला अपराध कलम 379 भादवव प्रमाणे 
नंबरी गनु्हा दाखल 

  गनु्याचे कागदपत्र दाखल करणे कामी वदले असता मा. पो. अवध. लोह. 
नागपरु आर/23/गनु्हा वगथ/2022 – 7185 नागपरु वद. 16/12/2022 अन्वये 
तसेच इकर्ील पो.स्टे. आवक क्र. 4159/22 वद. 16/12/22 अन्वये कागदपत्र 
प्राप्त झाले .  
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