
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 29-01-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ 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 xksafn;k 

16@23 

dye 

379 

 Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj    
मोबाईल 
pksjh 

Vªsu ua- 12105 

fonHkZ ,Dl-ps 

js-LVs-xksafn;k 

IyWVQkeZ ua-05 

oj vkY;kuarj 

ekxhy tujy 

dksp e/kqu 

mr:u baftu 

dMhy gkoMk 

,UM dMhy 

fcztoj p<r 

vlrkauk 

28-01-2023 

11-50 ok- 

29-01-2023 

13-48 ok- 

lqfuy ekf.kdjko 

'kgkjs o; 52 o"kZ 

/kank&uksdjh ¼rg-

dk;kZ-xksafn;k½ 

jkg-lRdkj uxj] 

ukxiqj jksM]HkaMkjk 

rk-ft-HkaMkjk eks-

ua- 8208837559 

vKkr ,dq.k 18]999@# 

,d lWelax 

daiuhpk fQDdV 

xzs jaxkpk eksckbZy 

ekW-ua- ,e@32 

R;kr ftvks fle 

ua- 8208837559 

oksMkQksu fLke ua- 

8552062434 vk;-

,e-bZ-vk;-ua-

352978604074287]

355751954074281 

fdaer 

18]999@&: 

fujad v'kk izdkjs fd ;krhy fQ;kZnh etdqj gs fnukad 28-

01-2023 jksth ueqn Vsªu us HkaMkjk jksM rs xksafn;k vlk 

izokl djr vlrk ueqn xkMh js-LVs-xksafn;k IyWVQkeZ 

ua- 05 oj vkysoj fQ;kZnh gs ueqn Vªsups ekxhy 

tujy dkspe/kqu mr:u xkMhps baftudMhy ¼gkoMk 

,.M dMhy½  fczt o:u p<r vlrkauk dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus izok'kh yksdkaps xnhZpk Qk;nk ?ksoqu 

fQ;kZnhps udGr R;kaps iWUVps f[k'kkrhy R;kapk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy eq|ke yckMhus pks:u usysckcr 

fQ;kZnh ;kauh vktjksth iks-LVs-yk ;soqu fnys ys[kh 

rØkj o:u dye 379 Hkk-n-fo vUo;s xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk-  

iksuk 

1067 

ukju

ojs 

02 वधा 
34/23 
कलम 
379 

भादवी 
xqUgkizdkj    

लेडीज पसस 
pksjh 

ट्रेंन12803 
ववशाखापट्टणम –
वनजामदु्दीन एक्स 
.चे कोच नंS/5 

बथस नं 80 वरुनरे. 
स्टे माजरी येथनु 
गाडी गेल्या नंतर 

माहीती पडले 
वरुन 

20/01/2023 
22/30 वा.  

 

29/01/2023 
01/00वा. 

 
 
 
 

मगुधा वेददत्ता 
छत्तपती वय- 65 

वषस, धंदा-
गहृणीराह.फे्रन्डस 
कॉलनी सारलाचे 

मडुी पो. स्टे 
सारलाचेमडुी वज. 
गजपती ओडीसा 

मो.नं. 
9949017783 

 

अज्ञात ,dq.k 12,500@# 
एक ब्राऊन रंगाची 

लेडीज पसस त्याच MI 
कं. चा पांढ-या रंगाचा 
मोबाईल त्यत वजओ 

वसम नं 8431417705, 
BSNL वसम नं 

8763926906 ककमत 
10,000/- रू. चा 

मोबाईल, दोन मोबाईल 
चाजसर वक. अ5ं00/-रु, 

चश्मा वक. अंदाजे 
2,000/-रु,असा एकुण 

12,500. 

वनरंक अश्या प्रकारे आहे की, यातील वियादी मजकुर हे नमदु ट्रेंन चे कोच 
व बथस  वरुन रे. स्टे ववशाखापट्टणम ते वदल्ली वनजामदु्दीन असा 
प्रवास आपल्या मलुासोबत करीत असतांना प्रवासा दरम्यान वियादी 
यांनी वर नमदु वणसनाची लेडीज हनँ्डबगँ डोक्याखाली ठेवनु झोपले 
असता रे. स्टे माजरी येथनु गाडी गेल्यानंतर त्यांची डोक्याखाली 
ठेवलेली वरील नमदु वणसनाची लेडीज हनँ्डबगँ आतील सामानासह 
वदसनु आली नाही . कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचा 
झोपेचा िायदा घेवनु रे. स्टे माजरी येथनु गाडी गेल्यानंतर चोरुन नेले 
आहे.  
fVi%& नमदु गनु्हयाचे कागदपते्र रे.पो.स्टे नागपरु येथील जावक क्र 
427/2023 वदनांक 21/01/2023अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टे 
ला प्राप्त झाल्याने  मा.प्रभारी अवधकारी सो यांचे आदेशान्वये नंबरी 
गनु्हा दाखल. 

सिौ/ 
64 

घ्यारे 
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j 
03 वधा 

35/23 
कलम 
379 

भादवी 
xqUgkizdkj    
हनँ्डबंग 
pksjh 

ट्रेंन 12967 
जयपरु एक्स 

.चे कोच 
नंS/3 बथसनं 

42,46 
वरुनरे. स्टे 
चंद्रपरु येथनु 
गाडीसटुताच 
माहीती पडले 

वरुन 

23/01/2023 
06/00 वा. 

29/01/2023  
07/00 वा. 

 

िेिीबाई देवरामजी 
चौधरी वय- 50 

वषस, राह. 
कांजीपरुम 
मांमडुरआ 
सोबाईस्ट्रीट 

तावमळनाडु मो.नं. 
8220151612 

 

अज्ञात ,dq.k 73,000@# 
1)एक लेडीज हनँ्डबंग 

त्यात रोख 50,000/- रु, 
2)एक समँसंग क.चा 

मोबाईल त्यात एअरटेल 
वसम नं 8825838510,वक. 

16,000/- रू.2) एका 
समँसंग N38 क.चा 

मोबाईल त्यात एअरटेल 
वसम नं 6369660698 

वक.7000/-रु,आधारकाडस, 
मेकअप सामान,अस्थमाची 

औषध, असा एकुण 
73,000/-रु. चामाल 

वनरंक अश्या प्रकारे आहे की, यातील वियादी मजकुर हे नमदु ट्रेंन चे कोच 
व बथस वरुन रे. स्टे चैन्नई ते जयपरु असा प्रवास आपल्या 
मलुासोबत करीत असतांना प्रवासा दरम्यान वियादी यांनी नमदु 
वणसनाची लेडीज हनँ्डबगँ डोक्याखाली ठेवनु झोपले असता 
कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचा  झोपेचा िायदा घेवनु 
त्त्यांची वर नमदु वणसनाची लेडीज हनँ्ड आतील सामानासह रे. स्टे 
चंद्रपरु येथनु गाडी सटुताच चोरुन नेल्याचे माहीती पडले आहे.  
fVi%& सदर गनु्हयाचे कागदपते्र रे. पो. स्टे नागपरु येवथल जावक क्र 
479/2023 वदनांक 24/01/2023अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टे 
ला प्राप्त झाल्याने मा.प्रभारी अवधकारी सो यांचे आदेशान्वये नंबरी 
गनु्हा दाखल.  

HC/ 
06 

मंडल
वार  

 

04 वधा 
36/23 

कलम 379 
भादवी 
प्रमाणे 

xqUgkizdkj    
लेडीज पसस 

pksjh 

ट्रेंन 12621 
तावमळनाडु 

एक्स .चे कोच 
नं HA/1 बथसनं 
19 वरुन रे. स्टे 

बल्लारशाह 
येथनु 

गाडीसटुल्या 
नंतर माहीती 
पडले वरुन 

08/01/2023 
14/00 वा.  

 

29/01/2023 
07/45 वा. 

 

मनोज S/O श्रीराम 
प्रकाश अग्रवाल 
वय-39 वषस, राह. 
घर क्र. 25 श्रीके. 

एल. जी. िामस अन 
नागपरु िरीदाबाद 

मो.नं. 
9899901843 

अज्ञात ,dq.k 4000@# 
एक काळ्या ब्राऊन रंगाची 

लेडीज पसस त्यात रोख 
4000/-रु, 3 के्रवडट काडस, 

1डेवबटकाडस, पनँकाडस, 
ड्रायव्हहग लायसस ,RC बकु 
असा एकुण  4000/-रु. चा 

माल 

वनरंक अश्या प्रकारे आहे की, यातील वियादी मजकुर हे ट्रेंन 12621 
तावमळनाडु एक्स . चेकोच नं HA/1बथस नं19 रे. स्टे चैन्नई ते 
वदल्ली असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान वियादी यांनी 
वर नमदु वणसनाची लेडीज पसस डोक्याखाली ठेवनु झोपले असता 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचा झोपेचा िायदा घेवनु 
त्त्यांची वर नमदु वणसनाची लेडीज पसस आतील रोख व सामानासह 
रे. स्टे बल्लारशाह येथनु गाडी सटुताच चोरुन नेल्याचे माहीती 
पडले आहे. सदर गनु्हयाचे कागदपते्र मा. पोलीस 

fVi%& अधीक्षक कायालय लोह. नागपरु येथील जावक 
क्र आर /23/गनु्हावगस/2022 -504 नागपरु वदनांक 27/01/2022 
अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टेला प्राप्त झाल्याने मा.प्रभारी 
अवधकारी सो यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दाखल. 

पोहवा/ 
70 
राज ु

गाडव े



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 29-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 29-01-2023 
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tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

05 वधा 
38/23 
कलम 
379 

भादवी 
xqUgkizdkj    
मोबाईल 

pksjh 

– रेल्वे 
स्टेशन 

बल्लारशहा 
बकुींग 

ऑफीस मध्ये 

24/01/2023 
14/30 वा. 

29/01/2023 
16/38 वा. 

 

प्रकाश मरुलीधर खोबरे 
वय- 34 वषष, धंदा- 
इन्फोसससकंपनी 
हैद्राबाद राह. 
चप्पलवाडा ता. 
चामोशी सि. 
गडसचरोली 

मो.नं.7498271528 
,9527500395 

 

अज्ञात ,dq.k  14500@# 
एक सनळ्या रंगाचा 
सरअलमी कंपनीचा 

मोबाईल मॉडल नं S5 
त्यात सिओ ससम नं. 
6281286430 (2) 

IDIA ससमनं. 
605459205 IMEI 
NO. माहीत  नाही 
ककमत 12500/- रू 

(2) रोख रक्कम 
2000/- रू असा एकुण 
14500/- रू चा माल 

वनरंक अश्या प्रकारे आहे की, यातील सफयादी मिकुर हे रे. स्टे 
बल्लारशाह ते हैद्राबाद असा प्रवास करणे कसरता आले असता 
ट्रेन उशीरा असल्यामऴेु बकुींग वोट्यावर सफयादीस झोप 
लागली असता झोपेचा फायदा घेवनु शटषच्या वरील सखशातील 
मोबाईल आसण रोख 2000/- रू. असा एक सावऴ्या रंगाच्या 
व्यक्तीच्या सपवऴे टीशटष केस वाढलेले सडपातऴ व्यक्ती मदु्दाम 
लबाडीने मोबाईल व रोख चोरून पऴुन गेला बाबत अशी तक्रार 
रे.पो.चौकी बल्लारशाह येथे सदलेवरून नंबरी आक्रन्स नोंद 
करून सदर गनु्याचे हद्दही रे. पो. स्टे वधा ची येत असल्याने अप 
क्र. 38/2023 कलम 379 भादवी प्रमाणे प्रभारी असधकारी 
सो.यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दाखल. 

HC/74 
महेशकर 

06 वधा 
39/2023
कलम 
379 

भादवी 
xqUgkizdkj    
मोबाईल 

pksjh 

ट्रेननं. 12625 
केरला एक्स 
कोच A/1 
बथषनं. 17 
वरूनरे.स्टे. 
बल्लारशाह 
येथनु 

24/01/2023 
18/15 वा. 

29/01/2023 
20/46 वा. 

 

सषु्माकुमारी 
आडीरािन वय 22 
वषष, धंदा- सशक्षण रा. 
सरहंद नगर सोहनभद्रा 

(UP) मो. नं. 
9895566176 

अज्ञात ,dq.k 18000@# 
 एक आकाशी रंगाचा 
पोको Expro 5 G 
कंचा मोबाईल त्यात 

(1) JIO ससमनं 
8319257036 

(2)AIRTELससमनं. 
7380491219 IMEI 

NO. 
864355055005275

5/63 ककमत 
18,000/- रू. 

 

वनरंक –अश्या प्रकारे आहे की, यातील सफयादी मिकुर हे ट्रेन नं . 
12625 केरला एक्स कोच A/1 बथष नं. 17 वरून रे.स्टे. कोलम 
ते भोपास असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. 
बल्लारशाह येथे सफयादी यांच्या बथष वर ठेवलेला एक आकाशी 
रंगाचा पोको Expro 5 G कं चा मोबाईल त्यात  ककमत 
18,000/- रू. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने सफयादी यांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु नेले वरून सफयादी यांनी रे.पो.स्टे. नागपरु येथे 
तक्रार सदले वरून असतांना रे. पो. स्टेशन नागपरु येसथल िावक 
क्र 502/2023 सदनांक 25/01/2023अन्वये तसेचई कडील 
पो.स्टे आ.कं्र 168/2023 सद. 29/01/2023 अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र पो.स्टे ला प्राप्त झाल्याने कलम 379 भादवी प्रमाणे 
प्रभारी असधकारी सो.यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दाखल.  

HC/136 
थोटे 

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 

vaeynk

j 01 fujad  fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad  fujad 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 29-01-2023 
 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 29-01-2023 

                                                                    

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 o/kkZ 

 
vi dz 22@2023 dye 

379]34 

Hkk-n-oh 

 

21@01@2023  चे  03%30 ok 
fn 30@01@23 

jksth ikosrks iks 

dLVMh e/;s 

vkgsr- 

01½ lat; S/O jkeLo:Iklklh] o; 37 o"ksZ]] /kank&etqjh]jkg.kkj%&iqFkh leu 60 

iqrhlekbZuiks-LVs ckl] rk- ckl] ftYgk fglkj- 

02½ banjx.kirlklh] o; 36 o"ksZ] /kank&etqjh]jkg.kkj%&mtkykuxj lkeku] okMZ dz 13] 

ege] iksLVsege] rk- ege] ft- jksgrd]jkT; gjh;kuk-o/kkZ 

;ksX; lqj{kkxkMZ e/;s rikldkeh jokuk- 
 

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

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


