
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 20-11-2022  

 

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत 
riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 

432/22 
कलम 

379 IPC 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 
12649 
कनाटक 

संपकक  क्रंती 
एक्स. चे 
कोच नं.  

B-1 बथक नं. 
50 वरून 

रेल्वे स्टेशन 
बल्लररशरह 
येथे लक्षरत 

आले. 
 

03/11/22 
 चे  

14/00 वर. 
 

20/11/22 
 चे  

00/07  
 वर. 
 

एल मरुलीधरन 
S/O टी लक्ष्मण 

वय 46 वषक, 
 रर. अपोझिट 

फॉरेस्ट क्वॉटकर, 
बेलगरंव. क्स 

ररमरनजुन नगर, 
बल्लररी, 
कनाटक 
583102   

मो. नं. 
9980007842 

 

अज्ञरत ,dq.k 

11]000@&: 

एक पपकल रंगरचर 
झरअलमी - 5  

मोबरईल ज्यरमध्ये 
एअरटेल ससम नं. 
9980007842  
IMEI NO. 

नमदु नरही सकमत 
11000/- रू. 

 

झनरंक अश्यर प्रकररे आहे की , नमदु घटनर तर वेऴी व झठकरणी 
यरतील झफयादी हे झद. 03/11/2022 रे.स्टे  बल्लररी ते 
झनजरमदु्दीन  असर प्रवरस करीत असतरंनर प्रवरसर दरम्यरन  
झफयादी यरंनी मोबरईल तयरंचे बथक जवऴील चरर्जजग 
पॉईन्टलर  लरवलर असतर व रेल्वे स्टेशन बल्लररशरह 
आल्यरवर परझहलर असतर मोबरईल झमऴुन आलर नरही.  
तयरंनी कोच मध्ये शोधर शोध केली परंत ुझमऴुन आलर 
नसल्यरने झफयादी यरंच्यर लक्षरत आले की , कोणीतरी 
अज्ञरत चोरट्यरने झफयादी यरंच्यर नजर चकुीचर फरयदर 
घेवनु नमदू वर्णनाचा मोबाईल चोरुन नेले   
fVi & नमदु गनु्यरचे करगदपत्रपोलीस अझधक्षक करयालय 
लोहमरगक नरगपरु   जर.क्. आर /23/ गनु्हर वगक /2022 – 
6702 नरगपरु , झद. 18/11/2022 अन्वये गनु्यरचे 
करगदपत्र टपरलरने प्ररप्त िरल्यरने  नंबरी गनु्हर दरखल  

HC/
32 

कुऴमथे 

02 o/kkZ 

433/22 
कलम 

379 IPC 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 
12139 
सेवरग्ररम 
एक्स चे 
कोच नं. 
S/10 बथक 

नं. 12 वरून 
रेल्वे स्टेशन 
ससधी येथे 

गरडी 
थरंबल्यरवर 

 

17/11/22  
चे  

04/48 
 वर. 
 

20/11/22 
 चे  

00/30   
वर. 
 

अपणा अमोल 
मऴेु 

 वय 45 वषक, 
धंदर- घरकरम  
रर. सरईनगर 
मेरोडीयन 

अपरटकमेंन्ट फ्लटँ 
नं. 302, परंडे ले 
आऊट खरमलर 
रोड नरगपरु मो. 

नं. 
9423637147

, 
8830915501 

 

अज्ञरत ,dq.k 8]000@&: 

एक रेडमी 6 MI 
कंपनीचर मोबरईल 
ब्लकँ रंगरचर  (1)  
AIRTEL  झसम 

नं  
9960644308 

(2) JIO झसम नं. 
9322903892 
IMEI NO. 

86174304051
9459/67 सकमत 
8000/- रू चर 

मोबरईल 
 

झनरंक अश्यर प्रकररे आहे की , नमदु घटनर तर वेऴी व झठकरणी 
यरतील झफयादी हे झद. 16/11/2022 रोजी मुंबई 
(CSMT ) ते नरगपरु असर प्रवरस करणे करमी 
14/55वर. झनघरले असतर प्रवरसर दरम्यरण तयरंनी तयरचर 
मोबरईल हणँ्डपसक मध्ये ठेवलर होतर. झद. 17/11/2022 
रोजी ररञी 01/00 वर. िोपले तेव्हर रेल्वे स्टेशन शेगरंव 
येथनु गरडी सटुलेली होती. तयरंची िोप उघडल्यरवर रेल्वे 
स्टेशन ससधी येथे गरडी थरंबलेली होती तेव्हर तयरंनी तयरंचर 
मोबरईल बझघतलर असतर झदसलर नरही. तयरंनी आज ु
बरजलुर बझघतलर व झवचररपसु केली असतर नमदू 
वर्णनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञरत चोरट्यरने झफयादी 
यरंचे िोपेचर फरयदर घेऊन  चोरुन नेले,  
fVi & नमदु गनु्यरचे करगदपत्र पोलीस अझधक्षक 
करयालय लोहमरगक नरगपरु जर. क्. 6045/2022                                          
झद. 17/11/2022अन्वये गनु्यरचे करगदपत्र टपरलरने प्ररप्त 
िरल्यरने  नंबरी गनु्हर दरखल 

HC/
214 
नेवररे 

 

 

 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 20-11-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 20-11-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 20-11-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 20-11-2022 

 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh 

ps uko o 

iRrk 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

                                                         

                                                          

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad 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 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 नरगपरु 76 /22 
 u/s 174 

Crpc 

ट्रेन  नं. 
12621 चे 

कोच   S1 चे 
बथक  32 

वरील रे स्टे 
नरगपरु 

 

20/11/2022 चे  
14.18 वर.  

पवुी 
 

20/11/2022 चे  
16.11वर. 

 

आँन डयटुी DYSS  
रे स्टे नरगपरु 

 

ररम बहरदरु [k=h  
वय 34 वषक  

ररह 129 सरउथ 
उसमरन रोड 

झियरगरयर नगर 
चेन्नई 

     अश्यर प्रकररे आहे की,ऑन आन DYSS रे स्टे नरगपरु यरनी मेमो झदलर 
की आपको सझुचत झकचर जरतर है की PF NO 1 पर गरडी नं. 12621 मे dr 
call थर S1 म े32 बथक नं. कर patient PNR NO 4859775682 नरम ररम 
बहरदरु Dr Andan New Era Hospital के Dr ने जरके Check झकयर 
तथर बतरयर की यरत्री की मतुय ुहो चझुक है आगे की करयवरही हेत ुप्रझषत 
अशर मेमो वरुन  पे्रत पढुील करयकवरही कझरतर मेझडकल हॉस्स्पटल येथे 
परठझवण्यरत आले..तसेच अशर सचुने वरुन मगक नं.76/22 U/S 174 Crpc 
प्रमरणे दरखल करण्यरत आलर घटनरस्थऴ व पंचनरमर करण्यरकरीतर API 
गोडरने सर व  ASI/988 पे्रत पहररर डयटुी करमी PC/950  यरंनर रवरनर 
करण्यरत आले  

ASI/ 
988 

 मररपे 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 


