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01 नागपरु.
164/21 
कलम  
379 
IPC 
xqUgk 

izdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन नं. 02260  
गगतांजली एक्स 
चे कोच नं. 

S/10 बथथ नं.  
71 वरुन रेल्व े
स्टे नागपरु 
येण्याच्या 05 
गमगनट अगोदर 
लक्षात आले 

 

07/05/21 
चे 07.00 
वा. दरम्यान 

 

17/05/21 चे 
22.59 वा. 

 

- गौतम राज ु
मंडल  वय 25 
वषे धंदा मजरुी 
रा. हारदा पौला 
मागनक चौक 
गज. मालदा रा. 
वेस्ट बंगाल  मो. 

नं. 
9735608959 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 11]500 : 

एक Realme कंपगनचा 
आकाशी रंगाचा मोबा. 
मॉ.नं. नरँजो 20 त्याचा 
imei no  नमदु नागह  

त्यामध्ये jio कं. गसम नं. 
8927076349 एअरटेल 

चे गसम नं. 
9635775514 की. 
11,500/रु.चा माल. 

– 

गनरंक 
 

 नमदु ता.वेळी व गिकाणी यातील गियादी हे रेस्टे हावडा ते  
मुंबई असा प्रवास करीत  असतांना प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टे  
नागपरु येण्याच्या 05 गमगनट अगोदर लक्षात आले  
गियागदच्या पनँ्टच्या गिशातील वगरल वणथनाचा मोबाइल 
त्याचा झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
चोरुन नेला वरुन सबब अपराध कलम 379भादगव प्रमाणे  
नंबरी गनु्हा दािल . 
रेल्व ेपो.स्टे अकोला येगथल आवक क्र. 424/21 गद. 8/5/21 
पो.स्टे चा जावक क्र. 675/21  गद. 17/5/21 अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने मा. PSO यांचे आदेशान्वये नंबरी 
गनु्हा दािल करण्यात आला. 
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01 o/kkZ     418@2019 

379]34 Hkknoh 
17-05-2021 ps 22-00 ok 1½fogkj jfodhj.k equ o; 21 o"kZ jk- Hkxrflag pkSd fgax.k?kkV  

2½ vcjkj vCnqy yrhQ 'ks[k o; 20 o"kZ  jk- Hkxrflag pkSd fgax.k?kkV  
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01 नागपरु मगथ 
क्र.19/20
21 कलम  
174 Crpc  

- ट्रेन न.06077 
कोच नं. /बथथ नं. 
54,77  वर रे.स्टे 
नागपरु pf no 

01वर  
 

17/05/202
1 चे 
21.05वा.पु
वी   

17/05/2021 
चे 22.35वा. - 

On Duty 
DYSS  
मध्य रेल्व े
स्टेशन 

नागपरु  तिे 
अगनल 
पुंडलीक 

गभमिेडे वय 
52 वषे   

 

अशिी 
लालबच्चन 
वय 45 वषे 
रा. चोबेपरु 
चमशहा 

कानपरु उ.प्र. 

On Duty DYSS मध्य रेल्वे स्टेशन नागपरु यांनी लेिी मेमो  गदला की ट्रेन 
न.06077  पर मतु्य ुहोने को सम्बंध मे आपको सचुीत कीया जाता है ट्रेन न.06077 
कोच नं. /बथथ नं. 54,(77) नामे अशिी परुुष  वय 45 CBSसे AGC pnr no 
4832855745 को रेल्व े  डॉ. वेंकट गगरी सह ने जॉच की ऑर उसे मतृ घोगषत 
कीया एव मतृ्य ुप्रमाण जारी गकया  आगे  की कायथवागह हेत ुमेमो गदया जा रहा है. 
.अशा लेिी  मेमो  वरुन सदरचा मगथ क्र.19/2021 u/s 174 Crpc दािल करुन 
इक्वेस्ट पंचनामा कायथवाही कामी Asi 636 लोिंडे यांना व पे्रत पहारा ड्युटी कामी 
पोगश/451 भाव ेयांना रवाना करण्यात आले आहे. 
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