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] fd 2000@#  

vlk 20]000@# pk 

eky 

नमदु तारखेस वेळी व ठिकाणी ;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

xkMhus jsLVs jk;iqj rs brokjh vlk tujy dksp e/qku 

R;kapk lkGk  ukes fu;kt vfuQ 'kkg o; 15 o"kZ 

jkg egkjktxar cyjkeiqj ;kapslg izokl djhr 

vlrkuk ;krhy vkjksihrkau lax.ker d:u fQ;kZnh 

;kps lkGk ;kps f[k'kkr Bsoysyk ,d fjvyeh da 

eksckbZy vk;,ebZvk; ua 

864911067399256]864911067399246 fd 

6000@# eksckbzy pks:u usys ckcr jsiksLVs brokjh 

;sFks fnys rdkjh o:u 'kqU; uacjh xqUgk nk[ky d:u   

fVi& ueqn vkjksih lg vkt jskth iksLVsyk tk dz 

163@23 fn 29@01@23 vUo;s iksLVsyk izkIr 

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

liksfu 

izfrHkk 

jkÅr 

02 bZrokjh 

10@23 

dye 

379    
Hkk-n-fo- 

xqUgk izdkj    
मोबाईल  

pksjh 

ट्रेन नं. 18237  
छत्तिसगढ  

एक्स.चे कोच नं. 
S/1 बथथ क्र. 78 
वरुन  रे.स्टे. 
कामठी  जवळ 

 

18/01/2023   
चे  11 .29  वा 

दरम्यान 

30/ 01/2023  
चे   20:00     

वा. 

जयराज उईके 
S/O  पनुम ससग 
वय 32 वषे रा:-  

R/O H. No. 47 
गोंड बस्ती , 

गांत्तधनगर  हुजरु,  
भोपाल, ( म.प्र.)  

मो.नं. 
8085695001 

अज्ञात ,dq.k 0]000@# 

एक वन प्लस  
कंपत्तनचा मोबाईल  

ज्यात एक 
एअरटेल कंपत्तनचे 

त्तसम क्र. 
7590956625 
IMEI NO:- 

866861069953
550/ 543 

 सकमत 0.00 
असा एकुण  शनु्य 
सकमतीचा माल. 

 

त्तनरंक नमदु तारखेस वेळी व त्तठकाणी यातील त्तियादी  हे ट्रेन नं. 
18237  छत्तिसगढ  एक्स.चे कोच नं. S/1 बथथ क्र. 78वरुन 
त्तबलासपरु ते लतु्तधयाना असा प्रवास कत्तरत असतांना त्तियादी 
मजकुर यांचा एक वनप्लस कंपत्तनचा मोबाईल  सकमत 0.00 
असा  मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रे.स्टे. कामठी 
जवळ  प्रवाशी लोंकाच्या गर्ददचा िायदा घेउन मदु्दाम लबात्तडने 
व कपटाने चोरुन नेले बाबत ची तक्रार त्तह त्तियादी यांनी 
शासत्तकय रेल्व ेपोत्तलस ठाणे लतु्तधयाना येथे समक्ष हजर होवनु 
त्तदल्याने व गनु्याचे कागदपत्र आज रोजी मा. पोत्तलस 
महासंचालक सो. लोहमागथ महा.राज्य, मुंबई कायालय यांचे 
कायथलत्तयन जा. क्र. सीसी-1/45- रेल्वेज/ गनु्हा 
वगथ/274/2023 अन्वये आज रोजी E--mail द्वारे प्राप्त 
झाल्याने  रे.पो.स्टे. ईतवारी अप क्र 10/23 कलम 379 IPC 
प्रमाणे दाखल करण्यात आला  
fVi& आज रोजी आम्ही  मा. API डोळे सो स्टे. डा. चाजथ 
मध्ये हजर असतांना गनु्याची कागदपते्र त्तह मा. पोत्तलस 
महासंचालक सो. लोहमागथ महा.राज्य, मुंबई कायालय यांचे 
कायथलत्तयन जा. क्र. सीसी-1/45- रेल्वेज/ गनु्हा 
वगथ/274/2023 त्तद 30.01.23  अन्वये आज 30.01.23  
रोजी गयुाची कागदपते्र पो.स्टे. ला E-mail द्वारे प्राप्त 
झाल्याने नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला  
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पेंदोर   



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 30-01-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 30-01-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 30-01-2023 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 30-01-2023 
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  ट्रेन नं 12641 
कन्याकुमारी हजरत 
ठनजामदु्दीन एक्स चे 
कोच  S/6 बथथ नं  
73  वरुन  रे स्टे 

नागपरू . 
 

ठद.15/01/23चे 
वेळ नमदु नाही. 

 

ठद.30/01/23चे  
14.04  ok. 

  

आशा  शमा  W/O 
बजेन्र कुमार शमा , 

वय 65 वषथ, रा. एफ -
270, गे्रटर नोएडा 
डेल्टा- 1 , उ.प्र.  

मो. नं.  
9910686440 

अज्ञात ,dq.k 15]00@# 

  एक काऴ्या  रंगाचा 
रेडमी 5A कं चा 

मोबाईल त्यात  airtel  
ठसम नं- 

9310715047   
कक. 1500 /-रु 

त्तनरंक नमदु तारखेस वेळी व ठिकाणी यातील ठफयादी  हे  
ठद.15/01/2023  को  ट्रेन नं 12641 कन्याकुमारी हजरत 
ठनजामदु्दीन एक्स चे कोच S/6 बथथ नं  73  वरून  आपल्या 
पठरवारा सोबत  मदरुई ते  हजरत ठनजामदुदीन चे प्रवास करीत 
होत्या । प्रवासा दरम्यान  ठफयादी ह्या  आपल्या  मोबाईल फोन 
आपल्या बथथ मध्ये  साईडला  िेवलेला होता .ठफयादी यांच्या   
मोबाईल फोन रेडमी 5A ब्लैक रंगाचा होता त्यात एयरटेल ची 
ठसम टाकलेली होती. त्यांचा नं.  9310715047 आहे . रात्री 
आम्ही सवथ जेवण करून आपल्या बथथ वर झोपलो .असता 
जेव्हा झोप उघडली तेव्हा रे. स्टे. आले होते.  तेव्हा ठफयादी 
यांनी आपला मोबाईल बठघतले असता ते ठदसनु आला नाही 
ठफयादी यांनी शोधला असता कुिेही ठमऴाला नाही कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने  ठफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेउन चोरी 
करून नेला आहे  ठफयादी यांचे ठफयाद वरुन कलम 
379भादठव प्रमाणे गनु्हा दाखल प्रथम खबरी ठरपोटथ मा. 
JMFC सो रेल्वे कोटथ नागपरु येथे पािठवण्यात येत आहे. 
fVi%& मा. पोलीस अठध. लोह नागपरु पत्र क्र. आर/23/गनु्हा 
वगथ/2023-503 ठदनांक 27/01/23 अन्वये तसेच ईकठडल 
आ. क्र.338/23 ठद. 27/01/23प्रमाणे गनु्ह्याचे कागदपत्र 
दाखल करणे कामी ठदले वरुन नंबरी क्रमांकाने गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे.   
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01 xksafn;k 

 
Xkq-ja-ua 18@23 dye 379] 34 

Hkk-an-fo o 124 eqa-iks- dk;nk 
fn 30@01@23 jksth  ueqn loZ 

vkjksih ;kauk dye 41¼1½¼v½ tkQkS izek.ks 

leti= nsoqu lksM.;kr vkys 

 

1½ fiz;ka'kq tlfoj flg o; 20 o"kZ 2½ lskgsy eksgEEkn tghj eksgEen o; 22 o"kZ 3½ lks;e cStq 'kekZ o; 19 o"kZ 
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