
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 18-09-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 नागपरु 
708/2022 
कलम 392 

IPC 
 

गनु्हा प्रकार 
जबरीने 
मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन नं.18237 
छत्तीसगड एक्स 

चे कोच 
नं. एस/2 

बथथ नं.73, 76 
मधनु रेल्वे  

स्टेशन नागपरु 
आउटर येथनु 

 

25/08/22 
चे 

00:20 
वा दरम्यान. 

. 

 

18/09/22 
चे 

00:07 वा  

जजतेंद्र लल्लपू्रसाद शाहु 
वय 26 वषथ 

 रा मसानगंज झाडपीपरुा 
जजतेंद्र जकराना स्टोर थाना 

नागपरुी गेट जजला 
अमरावती महाराष्ट्ट्र  
मो न 7972374611 

अज्ञात 
 

एकुण 16,000/-रु  
एक जरयली 8 काळ्या 

रंगाचा जसम न 
9075706731  

IMEI NO 
865868043857840 
की 16000/- रू चा 
माल असा एकुन 

16000/-रू  चा माल 

जनरंक हकीकत –  अशा प्रकारे आहे की, यातील जियादी  हे ट्रेन 
नं.18237 छत्तीसगड एक्स चे कोच नं.  एस/2बथथ नं.73, 76वरून 
नागपरु ते रे स्टे ललीतपरु  असा प्रवास  करीत असतांना 
प्रवासादरम्यान जियादी यांचा  एक जरयली 8 काळ्या रंगाचा जसम 
न 9075706731 IMEI NO 865868043857840 की 
16000/- रू चा माल असा एकुन 16000/-रू  चा माल   रे स्टे 
नागपरु आउटर च्या मोड वर गाडी ची स्पीड कमी असतांना एका 
अज्ञात व्यक्ती ने जियादी यांच्या बजहणीच्या  हातातील मोबाईल 
िोन जिडकीतनु हात टाकुन  जहसकावनु घेवनु पळुन गेला.तरी 
अज्ञात ईसमा जवरुद्ध माझी तक्रार आहे.  
  टीप -  कायालय पोजलस अजधक्षक लोहमागथ नागपरु येजथल 
जा.क्र. आर/23/गनु्हा वगथ/2022-5395 नागपरु जदनांक 
16/09/2022 असनु पो.स्टे चे आवक क्र. 3049/22 
जद.16/09/2022अनव्ये  गनु्हायाचे कागद पत्र जदले वरुन  गनु्हा 
दािल  करण्यात आला.  

 

  

 
 
 
  

  WAPI 
पाटील  

02 o/kkZ 

350/22 
कलम 379 

IPC 
गनु्हा प्रकार 
मोबाईल 
चोरी  

ट्रेन नं 12139  
सेवाग्राम एक्स 
चे कोच नं S/3 
बथथ नं 35, 37 

वरुन 
रे.स्टे.पलुगांव 
येथनु गाडी 
सटुताच 

13/09/22 
चे  

04.00 वा. 
दरम्यान 

 

18/09/22 
चे  

 00.05    
वा. 

 

जवजया हनमुंत चव्हाण 
वय 25 वषथ  
धंदा-व्यापार 

 राह. म.ुपो. जशवजी 
नगर ता. कळेगाव जज 

सांगली मो नं 
9324410907 

अज्ञात 
 

एकुण 16,000/-रु  
एक समॅसंग कंपनीचा 
मॉडल नं.A13 जनळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यात 

जजयो जसम नं 
9324410907 IMEI 
NO माहीत नाही जक. 

16,000/-रु चा 

जनरंक अश्या प्रकारे आहे की ,यातील जियादी हे नमदू ट्रेन ने मुंबई 
ते नागपरु असा प्रवास करीत असतांना जद. 13/09/22 
रोजीचे 04.00 वा माझी झोप उघडली असता त्याच्या 
बथथवर चाजजिंगवर लावलेला नमदू वर्णनाचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने झोपेचा िायदा घेवनु रे स्टे 
पलुगाव येथनु गाडी सटुताच चोरुन नेले. 
fVi %&  सदर गनु्याचे कागदपत्र रे. पो. स्टे. नागपरु येथील 
जा.क्र. 4736/2022 जद. 13/09/2022 अन्वये पो.स्टे.ला 
प्राप्त झाल्याने नंबरी गनु्हा दािल करण्यात आला. 

पोहवा 
402 

तेलमोरे 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 18-09-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 18-09-2022 ‘ 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 18-09-2022 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 18-09-2022  

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 

03 o/kkZ 

351/2022 
कलम 379 

IPC 
 

गनु्हा प्रकार 
लेडीज पसथ 

चोरी  

ट्रेन नं 12615  
जी.टी. एक्स चे 
कोच नं A/2 

बथथ नं 51वरुन 
रे.स्टे.  

बल्लारशाह 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

जाग आल्यावर 
समजल्याने 

29/08/22  
चे  

वेऴ नमदु 
नाही. 

18/09/22 
चे 

 12:54 वा. 
 

रेवती अजुथन W/O 
सोमजीत भगत,  

वय 41 वषथ,  
रा. बटाजलयन – 

141 CRPF, काव्या 
गाडथन, भद्राचलम, 

जज. भद्रादरी 
कोथागडुम, 
(तेलंगाना) 

मो. नं. 
8745049137 

 

अज्ञात 
 

एकुण 68,500/-रु  
एक जपस्ता कलरची 
लेडीज पसथ ज्यामध्ये  

( 1)टेम्पररी सर्ववस काडथ 
(2)  आधार काडथ (3) पनँ 

काडथ (4) ATM काडथ 
ICICबकँ व SBIबकँ 

(5) रोि रक्कम 4500/-  
रू. (6) एक नग सोन्याची 

बांगडी वजन 2 तोऴा 
ककमत 50,000/- रू. (7) 
एक MI मोबाईल मॉडल 

नं. A-1 ज्यामध्ये 
AIRTEL जसम नं. 

7793952861 ककमत 
14,000/- रू. असा 

एकुण 68,500/- रू. चा 
माल 

 

जनरंक अश्या प्रकारे आहे की ,यातील जियादी हे जद 29/08/22 रोजी 
03/20 वा नमदू ट्रेन ने रे.स्टे. िम्म ते नवी जदल्ली असा त्यांचा 
डयटुीवजरल कमथचारी सह प्रवास करीत असतांना ते प्रवासा दरम्यान 
झोपले असता  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा 
घेवनु रे स्टे बल्लारशाह येथनु गाडी सटुताच त्यांची  नमदु वणथनाची 
लेडीज पसथ चोरुन नेले बाबत झोप उघडल्याने समजले.  
fVi %&  पोलीस अजधक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु  येथील 
जा.क्र. आर / 23 / गनु्हावगथ / 2022- 5402 नागपरु                   
जद. 16/09/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टे.ला प्राप्त 
झाल्याने नंबरी गनु्हा दािल करण्यात आला. 

iksgok@ 

70 

xk<os 

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 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 नागपरू xq-j-ua- 691@2022 dye 392 Hkk-n-fo fn- 17-09-2022 ps ok- 14-37  

fn- 22-09-2022 ikosrks ihlhvkj 

 

01½ fouk;d mQZ  fouksn nRrhjko oku[ksMs o; 39  o"ksZ  jk- xzke mVh rk- egkxko ftYgk 

;oreky    

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 


