
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 10-09-2022  

 

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 
685@22 

dye 

379 

Hkknoh  
गनु्हा प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन नं. 
12644 

त्रिवेंदम एक्स. 
चे जनरल 

कोच मध्ये रे. 
स्टे. नागपरु 
प्लटॅफामम नं. 

02 वरुन 

 

26/08/22  

चे  

21:52 वा. 

 

10/09/22  
चे   

14:39 वा. 

चलमाला सेट्टी 
कोटेश्वरराव 

सत्यनारायणा, 
वय 46 वषम, 

धंदा - एक्सपोटम, 
राह. डोअर नं. 

5/21, पेड्डा 
रामालया 
जवळ, 

आवाकुरु 
कालीधधडी 
मंडळ त्रज. 

त्रिष्णा 
आध्रप्रदेश. मो. 

नं. 
7036146422 

 

अज्ञात एकुण  15,000/- रू 
एक ब्ल ुकलर रेडमी 11 T 
5G मोबाईल त्यात SIM 
9949121184, IMEi 

NO. 
861490055568860 

/861490055568878, 
धक. 15,000/- रु. चा 

 

त्रनरंक अश्या प्रकारे आहे की, नमदु ता.वेळी व त्रिकाणी यातील   
त्रफयादी  हे  त्रद. 26/08/2022 रोजी रे.स्टे. नागपरु ते 
त्रवजयवाडा असा प्रवास करणे करीता रे. स्टे. नागपरु 
प्लटॅफामम नं. 02 वरुन ट्रेन नं. 12644 त्रिवेंदम एक्स. चे 
जनरल कोच मध्ये चढत असतांना गर्ददचा फायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने त्यांचा एक 
ब्ल ु कलर रेडमी 11 T 5G मोबाईल अशा त्रफयादीच्या 
त्रफयाद वरून कलम 379 भा.द.त्रव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला  

ffVVii  %%&&  रत्रजस्टर पोस्टाने त्रफयादी यांची लेखी त्रफयाद 
तसेच इकडील पो.स्टे. आवक ि. 2964/22 त्रद. 
08/09/22 अन्वये प्राप्त झाले वरुन    

HC 
59 
वासत्रनक 

02 o/kkZ 
340@22 

dye 379 

Hkknoh 
गनु्हा 
प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन नं. 
12621 

तात्रमलनाडू 
एक्स चे कोच 

नं.B/4बथम 
नं.72वरून 
रे.स्टे.बल्हार
शाहा येथे 

गाडी 
आल्यावर 

मात्रहती पडले 

22/08/22 

 च े

11.00  वा. 

दरम्यान 
 

10/09/22  

चे 

17.00  वा. 
 

योगेश्वर गगरी 

S/o मृतययुंजय 

गगरी वय 41वर्ष 

रा.गजराबस्ती 

गिहबाबाब 

मुंददर/गीता 

पगलिक 

गवघािय के 

पास गजराबस्ती 

बगिया 

गज.बगिया-

277001 

(उ.प्र.) 

मो.नुं. 

9838882881/ 
9415683940/ 

8004885882 

अज्ञात एकुण  23]990@&: 
एक समँंसग गलँक्सी A 
51कंपनीचा मोबाईल 

IMEI no. 
354464119143550/35

4465119143557, 
त्रसम नं. 

9838882881,94156839
40 त्रक. 23,990/-रू.चा 

माल 

त्रनरंक अश्या प्रकारे आहे की, नमदु ता.वेळी व त्रिकाणी यातील 
त्रफ म हे त्रद. 22/08/2022रोजी ट्रेन नं. 12621 
तात्रमलनाडू एक्स चे कोच नं. B/4बथम नं. 72 वरून रे. 
स्टे.चेन्नई ते न्य त्रदल्ली असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासादरम्यान त्रद. 22/08/2022 चे 11.00वा. दरम्यान 
त्याच्या जवळील एक समँंसग गलँक्सी कंपनीचा 
मोबाईल त्रक. 23,990/-रू.चा माल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले आहे   वरून 
कलम 379 भा.द.त्रव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात  
आला 
ffVVii  %%&&   गनु्याचे कागदपि मा. पोलीस अत्रधक्षक 
कायालय लोहमागम नागपरु येथील जा.ि. आर/ 23/गनु्हा 
वगम/2022-5234 नागपरु त्रद. 08/09/2022 अन्वये 
टपालाने आल्याने  

PSI 

क्षीरसागर 



 

 

 

 

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 xksafn;k 

101@22 

dye 

379] 

356 

Hkknoh  
गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

xkMh ua 

12130 

vk>knfga

n ,Dlps  

leksjhy 

tujy 

dksp jsLVs 

rqelj 

;s.ksiqohZ 

pkyq 

xkMhe/;s 

9@9@22 

ps  

 20-00 ok 

njE;ku 

10@9@22  

ps 

 14-44 ok 

fodkldqekj 

xtkuu 'kekZ 

o; 31 o"kZ 

O;olk;& 

lqijok;>j jkg   

cq/kokjh cktkj 

jskM 'kDrh rk 

'kDrh  ft 

tgkaxhj pkaEik 

¼N-x-½ 

9300422207 

Lka'k;hr 

ble  

maph 5-2 

QqV] 

psd 'kVZ 

ika<js 

jaxkpk 

o; 25 

rs 30 

o"kZ 

एकुण  13]600@&: 
dF;k jaxkpk jsMeh da 

eksckbZy  ekW ua 09 ikWoj 

R;kr fle ua 

9399250071  

vk;,ebZvk; uacj fnys 

ukgh fd 13]600@# 

त्रनरंक ;krhy fQ;kZnh gs fn 09@09@22 jksth ueqn xkMhus  

jsLVs jk;iqj rs ukxiqj vlk izokl djhr vlrkuk jsLVs 

rqelj iqohZ   xkMh gGqgGq tkr vlrkuk pkyq xkMhe/;s 

njokT;k toG mHks jkgqu  eksckbzy oj cksyr vlrkuk 

;krhy la'k;hr blekus R;kps gkrkyk >Vdk nsoqu 

fgldkoqu  pkyq xkMhrqu jsLVs rqelj ;s.ksiqoh mr:u 

iGqu xsyk v'kh rdzkj jsiksLVs ukxiqj ;sFks fnys o:u 

?kVukLFkGkuqlkj dkxni=s bZ esy n~okjs iksLVsyk izkIr 

>kys o:u ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

ffVVii  %%&&  गनु्याचे कागदपि  bZ esy n~okjs iksLVsyk izkIr >kys 

o:u 

HC 
38         

jkBksM  

04 cMusjk 

234@22 

dye 379 

Hkknoh 
गनु्हा 
प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

टे्रन नुं. 

12139 

सेवाग्राम  

एक्स. च े

समोरी 

जनरि 

कोच मधयन  

रे स्टे 

धामणगाव 

येथयन  गािी 

सयटल्यानुंतर 

 08/09/22 

चे 

 03.45 

वा. सयमारे. 

 

10/09/22  

चे  

12.42 वा. 

वैभव सयधाकर 

गिवनकर , वय 

28 वरे् धुंदा-

नौकरी byjius 

com  पयणे , राह. 

अियाि तह. 

पवनी गज. 

भुंिारा मो. नुं. 

7588768122 

अज्ञात एकुण  18,000/- रू.  

एक  पाढयाष  रुंगाचा mi  

कुं पनीचा मोबाईि मा. 

नुंबर रेिमी नोट  9 pro 

max यात गजओ गसम न. 

7387495062, 

7057951681 IMEI 

NO- मागहत नाही  असा 

एकयण 18,000/- रू. 

 

गनरुंक नमयद तारखेस वेळी व ठिकाणी यातीि दियाषदी ह े दद. टे्रन नुं. 

12139 सेवाग्राम  एक्स. चे समोरी जनरि कोच मधयन   रेल्वे 

स्टेिन  िेगाव  ते नागपयर  असा प्रवास कठरत असता izoklk 

दरम्यान तयाना झोप िागिी तसेच तयानची झोप रेल्वे स्टेिन 

धामनगाव सयटल्या नुंतर उघििी असता तयाुंचा उजव्या पँन्ट 

च्या गखिात िेविेिा  एक  पाढयाष  रुंगाचा mi  कुं पनीचा 

मोबाईि असा एकयण 18,000/- रू.  तयाना  मागहत पििे दक 

एक मगहिा घाईगिबिीने रेल्वे स्टेिन धामनगाव येथे उतरिी 

आह ेगतनेच माझा मोबाईि चोरी केिा आह ेएक सुंिईत मगहिा 

गहने दियाषदी याुंचा झोपेचा िायदा घेवयन  मयद्दाम िबािीने  रे. 

स्टे.धामणगाव  येथयन गािी  सयटल्या नुंतर  चोरुन नेिा  अिा 

प्राप्त िीयाषद वरुन किम 379  IPC प्रमाणे गयन्हा दाखि 

करण्यात आला 
ffVVii  &&  दियाषदी  ह े  आज रोजी पो स्टे िा येवयन मोबाईि चोरी 

झािे बाबत ददिे तक्रारी वरून 

 

ASI 

964 

गिवे 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 10-09-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 10-09-2022 ‘ 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 10-09-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 10-09-2022 

 

 

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  

fujad 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 01 

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 


