
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 31-01-2023 

  

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 नागपरू 
110/2023 

कलम 
379 

Hkk-n-fo 

xqUgk izdkj    
मोबाईल 

pksjh 

ट्रेन नं 12879 
LTT भुवनेश्वर 
एक्स चे कोच 
A/2 बथथ नं.29 

वरुन  रे स्टे 
नागपरू येथनु गाडी 

सटुल्यानंतर 

21/12/2022 
22:00 वा 

31/01/2023 
00:19 वा. 

मोहम्मद इरफान 
S/O मोहम्मद  

दाऊद खान वय 
61वषथ 

राह.मोहल्ला 
गडीवाला ,उस्मा

नी मस्स्िद 
पो,स्टे ददवोवूंद 
दि. शहारनपरु 
उत्तर प्रदेश मो. 

नं 
9412479532 

अज्ञात 

 

,dq.k  12,000/-रु 
एक OPPOकं चा 

मोबाईल त्यात दियो  
दसम नं-8218351225 

कक. 12,000/-रु. 
 

निरंक हकीकत –  नमदु तारखेस वेळी व दिकाणी यातील दफयादी  हे  
दद. 21/12/2022  रोिी  ट्रेन नं 12879 LTT भुवनेश्वर एक्स 
चे कोच A/2 बथथ नं.  29 वरुन  रे.स्टे.मुंबई ते कट्टक  
असा प्रवास करीत असता  प्रवासा दरम्याण  रे स्टे नागपरू येथनु 
गाडी सटुल्यानंतर त्यानी त्यांचा मोबाईल OPPOकं चा मोबाईल 
कक. 12,000/-रु चा बघीतला असता ददसनु आला नाही  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  दफयादी त्याचा निरचकुीचा  
फायदा घेऊन मोबाईल चोरून नेले वरून  मा.  PSOयांचे 
आदेशाने कलम 379 भाददव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत 
आहे.  
TIP:- मा . पोलीस अदध. लोह नागपरु पत्र क्र. आर/23/गनु्हा 
वगथ/2023-466ददनांक 25/01/23 अन्वये तसेच ईकदडल आ. 
क्र.281/23 दद. 25/01/23प्रमाणे गनु्याचे कागदपत्र दाखल 
करणे कामी ददले वरुन मा. PSO यांचे आदेशाने नंबरी 
क्रमांकाने गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  
 

 

HC/ 
599 
ऊके 

02 नागपरू 
114/2023 

कलम 
379 

Hkk-n-fo 

xqUgk izdkj    
मनी पकेॅट 

pksjh 

ट्रेन नं118029 
LLT शालीमार 
एक्स चे मागील 

िनरलकोच 
मध्ये चढत 

असतांना रे स्टे 
नागपरु  

प्लटॅफामथ नं 05 
वर सदर गाडी 
आली असता 

 

27/01/2023 
13:20 वा. 

 

31/01/2023 
17:55 वा. 

कमलेश दवनोद 
कोटावार, वय-
43 वषथ, धंगा-
खािगी, राह- 
प्लॉट नं 1 and 
2 संिय कडु 

लेआऊट नारी 
म्हाडा क्वॉटच्या 
मागे धम्ममशाल 

बधु्द दवहार 
िवळ नागपरु-

26, मो नं 
9422819812 

अज्ञात ,dq.k  4,500/-रु 
एक दसमेंट रंगाचे मनी 
पकेॅट त्यात दोन ATM 
SBI चे, के्रडीट काडथ 
SBI वRBL, वाहन 
चालक परवाना , पनॅ 
काडथ, रोख 4500/-रु 

 

निरंक हकीकत –   नमदु तारखेस वेळी व दिकाणी यातील दफयादी हे 
दद.  27/01/2023  रोिी  ट्रेन नं 118029 LLT शालीमार एक्स 
ने नागपरु ते डोंगरगड असा प्रवास करने करीता रे स्टे नागपरु 
प्लटॅफामथ नं 05 वर सदर गाडी आली असता नमदु गाडी गपुारी 
01/20 वा आली व सदर गाडीच्या मागील िनरलकोच मध्ये 
चढत असतांना प्रवाशी लोंकाच्या गदीचा फायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा दिन्स पनॅ्टच्या मागच्या 
दखशातनु एक दसमेंट रंगाचे मनी पकेॅट त्यात दोन ATM SBI 
चे, के्रडीट काडथ SBI वRBL, वाहन चालक परवाना , पनॅ 
काडथ, रोख 4500/-रु 
मनी पसथ प्रवाशी लोकांच्या गदीचा फायदा घेवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले करीता माझी 
अज्ञात चोरट्या दवरुध्द तक्रार आहे . असे लेखी अिथ ददले वरुन 
मा. PSOयांचे आदेशाने कलम 379 भाददव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात येत आहे. TIP- आि रोिी आम्ही HC/319 
दिचकार स्टे. डा. चािथ मध्ये हिर असतांना दफयादद यांनी पो स्टे 
ला येवनु लेखी दरपोटथ ददले वरुन मा. PSO यांचे आदेशाने नंबरी 
क्रमांकाने गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. खालीलप्रमाणे....  
 
  
 

HC/ 
874 
बारड 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 31-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 31-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 31-01-2023 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 31-01-2023 

                                                                  

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 

03 नागपरु 
115/2023 

कलम 
 379 

 Hkk-n-fo 
xqUgk izdkj    

लेडीि पसथ 
pksjh 

–    ट्रेन नं 
12859 

दगतांिली एक्स 
पढुील िनरल 

कोच मध्ये रे स्टे 
नागपरु येथे 

गाडी पोहचताच 

31/01/2023 
18:45 वा. 

31/01/2023 
20:31 वा. 

श्रीमती बबीता 
ददलीप वानखेडे, 

वय- 50 वषथ, 
धंदा-वदरष्ि 

लीपीक, राह. 
श्रीमा कॉलनी 
प्लॉट नं 1B 

एकवीरा नगर 
अमरावती मो. नं 
9422050483 

 

अज्ञात 
 

,dq.k  26000/-रु 
एक हनॅ्ड लेडीि पसथ 
मधनु एक समॅसंग कं 

चा मोबाईल मॉ नं 
गलेॅक्सी 62 गे्र रंगाचा 
त्यात एअरटेल दसम नं 
8446580483 त्याचा 

IMEI 
NO.350641035806

196   
दक 26,000/- रु 

निरंक हकीकत –  नमदु तारखेस वेळी व दिकाणी यातील दफयादी  
ट्रेन नं 12859 दगतांिली एक्स ने बडनेरा ते नागपरु असा 
गाडीच्या पढुील िनरल कोच मध्ये बसनु प्रवास करीत नागपरु 
येथे गाडी पोहचताच गाडीतनु उतरत असता PF NO 06 रे पो 
स्टे नागपरु अंदािे सायं.  06/45 वा माझा िवळ असलेला हनॅ्ड 
लेडीि पसथ मधनु एक समॅसंग कं चा मोबाईल दक 26,000/- रु  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गदीत चोरुन 
नेला.  करीता माझी अज्ञात चोरट्या दवरुध्द तक्रार आहे. असे 
लेखी अिथ ददले वरुन मा. PSO यांचे आदेशाने कलम 379 
भाददव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत आहे..   
Tip- आि रोिी आम्ही HC/319 दिचकार स्टे. डा. चािथ मध्ये 
हिर असतांना दफयादद यांनी पो स्टे ला येवनु लेखी दरपोटथ ददले 
वरुन मा. PSO यांचे आदेशाने नंबरी क्रमांकाने गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे.  
 

HC/ 
235 
वघारे  
 

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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk- fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


