
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 08-09-2022  

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 बडनेरा 
233@22 

dye 

379 

Hkknoh 
गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन नं 12139 

सेवाग्राम एक्स  

चे कोच S/11 

बथथ नं 66, 67 

वरुन रे स्टे 

बडनेरा येथनु  

गाडी 

सटुल्यानंतर 

10 ममनटांनी 

 

05/09/2022 
03.00 वा. 

08/09/2022 
15.23 वा. 

हमरश पे्रमचंद 
कोटेचा , वय-51 
वषे  रा-फ्लट नं 

402 माधव 
अपाटथमेंट, 

कच्छीमवसा भवन 
जवळ, 

लकडगंज,नागपरु  
मो 

नं.9422145395 

अज्ञात. एकुण  27,999/- रू 
एक Oneplus Nord 

CE2 lite कं. चा 

मोबाईल मनळ्या रंगाचा 

मोबाईल त्यात मसम 

मजओ नं. 

9511758907, IMEI 

NO. 

864835068294713/

705, कक. 19.999 /- 

रु  

(2)  मववो कं. चा म. 

नं. V5 काळ्या रंगाचा 

त्यात मसम वोडाफोन 

नं. 7506504669 

IMEI NO माहीत 

नाही. कक. 8000/- रु 

असा एकुण  

27,999/- रु चा माल 

 

मनरंक वरील नमदु ता . वेऴी व मिकाणी मफयादी मजकुर हे  मद 05/9/22 

रोजी चे 00:02 वा. रे. स्टे. मलकापरु ते नागपरु असा  आपले 

मलुीसोबत प्रवास करणे करीता ट्रेन नं 12139 सेवाग्राम एक्स चे 

कोच S/11 बथथ नं . 66, 67 वरुन  प्रवास करणे करीता बसल व 

गाडी सटुल्यानंत 10 ते 15 ममनीटांनंतर मी माझा 1) एक Oneplus 

Nord CE2 lite कं. चा मोबाईल मनळ्या रंगाचा मोबाईल त्यात कक . 

19,999/-रु., 2) एक मववो कं . चा  मोबाईल  . मक. 8000/- रु., 

असा एकुण 27,999/- रु. चे दोन मोबाईल माझेकडील मपशवीत 

िेवनु माझ्या 67 बथथ वर पायाजवळ िेवनु झोपलो . जेव्हा मला जाग 

आली तेव्हा मी मोबाईल िेवलेली मपशवी बघीतली असता ती मदसनु 

आली नाही . त्यावेळेस ट्रेन रे . स्टे. बडनेरा येथनु सटुुन 05 ते 10 

ममनीट झाले होते. त्यावेळेस रात्रीचे 03:00 वाजले होते. व ट्रेन धावत 

होती. माझे वरील वणथनाचे मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने माझे 

झोपेचा फायदा घेवनु रे . स्टे. बडनेरा येथनु गाडी सटुल्यानंतर माझी 

मपशवी त्यात दोन मोबाईल व खाण्याच्या वस्त ुअशी चोरुन नेली . 

मला नागपरु पयंत प्रवास करावयाचा असल्यामळेु मी स्वत : रे. पो. 

स्टे. नागपरु ला येवनु मोबाईल चोरी झालेबाबत ची लेखी तक्रार देत 

आहे. कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला.   

fVi %& नमदु गनु्याचे कागदपत्र   रे . पो. स्टे. नागपरु क्र. 2022-

4577 मद. 08/09/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टे.ला प्राप्त 

झाल्याने. 

WHC/ 
1010  
मेश्राम   



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 08-09-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 08-09-2022 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 08-09-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 08-09-2022 

 

                                                           

 

 

                                                       

                                                     

 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih Gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad  fujad fujad  fujad  fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 fujad fujad fujad fujad 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 


