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01 नागपरु 
 xq-j-ua- 

258/2021 
कलम 

379]356   
Hkknfo-

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन 
नं.08243 
भगत की 
कोठी 
एक्सचे 
कोच नं. 

S/6,बथथ नं. 
79 वरुन 
रेस्टे नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुताच 

 

दद. 30/06/21 
चे वेऴ नमदु 

नही 
 

19/07/21 
चे 21:40 

 
 

मोतीलाल लहुार 
S/O उकाराम वय 
24 वषे राह. ग्राम 
रातडी पो. स्टे. 
समदडी दि. 

आठमेर , रािस्थान 
मो. न. 

8469996624, . 
 

अज्ञात ,dq.k 13]000@&: 

एक दनऴया रंगाचा दववो V-20 
कं.चा. मोबाईल त्यात एअरटेल कं. 

चा दसम न. 7338401362  
कक.13,000/- रु असा एकुण 

13,000/- रु.चा 
 

दनरंक हदककत – नमदु ता वेऴी व दठकाणी 
यातील दियादी हे दद. 30/06/2021 वदरल 
नमदु ट्रेन ने दगुथ  ते िोधपरु असा प्रवास 
करीत असताना. प्रवासा दरम्यान रेस्टे 
नागपरु येथनु गाडी सटुताच कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने दियादी यांची निर 
चकुवनु त्यांचा हातातील  एक दनऴया 
रंगाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला  
बाबत गनु्हाचे कागदपत्र प्राप्त झाले वरून 
सबब अपराध कलम 379 भाददव प्रमाणे 
नंबरी गनु्हा दाखल   
 fVi &  पोलीस अदधक्षक लोहमागथ नागपरु 
येदथल िा.क्र.-आर-/23/-4194/2021 
दद.19/07/2021  अन्वये  पोलीस स्टेशन 
लोहमागथ नागपरु येदथल आवक क्र. 
1733/2021 दद. 19/07/21 गनु्हयांचे मळु 
कागदपत्र प्राप्त झाले    

 

NPC/
482 
तमुडाम   

02 बडनेरा 

xq-j-ua- 

90@2021 

dye 

379 

Hkknfo-

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

 

रे.स्टे. 
धामणगाव 
प्लटँफामँम 
कं्र. 02 वर 

18/07/21 चे 
11.25  वा. 

 

19/07/21 
चे 13/46 

वा. 
 

हर्षा गजानन 
पोंगळे,वय 26 वर्षम 
,धंदा   SBI लललपक 

बाभुळगाव 
,ता.बाभुळगाव  
लज.यवतमाळ 

.मो.नं., 
9423372192, 
7666250129 

 

अज्ञात ,dq.k 18]899@&: 

  एक लरयल मी 6 कंपनीचा लनळ्या 
रंगाचा मोबाईल माडँल क्र.6 Pro 

त्यात  
लिम नं.9145485231, 

 2) लजयो लिम क्र.8329536127   
व  IMEI No.  

868136045602573,    
868136045602565  

       लकमंत 18,899/- रु.  
   

 

  
लनरंक 

नमदु ता वेऴी व लिकाणी यातील लफयादी हे 
त्यांचे आईला गोंदीया येथे जाणे अिल्याने 
रे.स्टे.धामणगाव येथील प्लटँफामँम क्र . 02  
वर ट्रेन महाराष्ट्ट्र एक्ि .ची वाट पाहत बिले 
अिता  त्या दरम्यान फीयादीजवळील एक 
लरयल मी 6 कंपनीचा लनळ्या रंगाचा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
नकळत  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला अिे 
फीयादीने  लदलेल्या लेखी तक्रार वरुन कलम 
379 भादलव प्रमाणे  नंबरी गनु्हा दाखल 

HC/ 
217 
खारोडे 



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

 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 
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js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 js-iks-LVs ukxiqj 251@21 dye379 Hkknfo fn- 19@07@21 ps 15-28 

 

PCR 22/07/2021 ikosrks 

LLaakknnhhii  ffddlluu  QQqq aaMMss    oo;;  2233  oo""kk ZZ  jjkk  xxkkoo  [[kkeekkjjhh  vvaaxxuuookkMMhh  ''kkkkGGss  lleekk ssjj  xxkk ss aannhh;;kk    

    
01 o/kkZ 58@2021 dye 379]34 

Hkknoh 

15-07-2021 ps 11-45 ok 

filhvkj 19-07-2021 

1½johlhg rstikyflag yqHkkuk o; 27 o"kZ jk- edku ua 20@54 =hykdiqjh iksLVs e;qjchgkj U;q fnYyh 

2½ iou jkegsFkflg oekZ o; 50 o"kZ jk ?kj Ø 458 QkSMk dkWyuh lqHkk"kokMZ xk>h;kckn 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr  riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


