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01 नागपुरनागपुर  
445599//22002222  
कलमकलम  337799  

IIPPCC  
  गुन्हा गुन्हा प्रप्रकारकार    

मोबाईलमोबाईल  
pksjh  

ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122883333  
अहमदाबादअहमदाबाद  
हावडाहावडा  एक्सएक्स  
चेचे  कोचकोच  DD//22  
बर्थबर्थ  नंनं..  77,,88  
वरुनवरुन  रेरे  स्टेस्टे  
नागपुरनागपुर  PPFF  
NNOO  33  वरवर  
गाडीतुनगाडीतुन  
उतरतउतरत  

असतानाअसताना  
  

2299//0066//22002222      
1188..4455  वावा..  

0011//0077//22002222    
1155..0011वावा..  

रमेशरमेश  रामचंद्ररामचंद्र  बोरीकरबोरीकर  वयवय  7788  
वर्थवर्थ  धंदाधंदा  ररटायथररटायथडड  राहराह..  प्लाटप्लाट  
नंनं..  112277  महालक्ष्मीमहालक्ष्मी  हाउससगहाउससग  

सोसायटीसोसायटी  मरनर्मरनर्  नगरनगर  अरितअरित  
बेकरीबेकरी  िवळिवळ  नागपुरनागपुर  मोमो  नंनं..  

99440033335566998833  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण  16,000/- रु  
लेडीिलेडीि  पसथपसथ  मध्येमध्ये  

ठेवलेलाठेवलेला  एकएक  समॅसगंसमॅसगं  
AA22115566//6644  रनऴ्यारनऴ्या  
रंगाचारंगाचा  त्यातत्यात  रसमरसम  

वोडाफोनवोडाफोन  नंनं..  
992222661122887788  IIMMEEII  NNOO  

335555337722111177227722006666//6644
रकमतरकमत  1166000000//--  रुरु  चाचा  

मोबाईलमोबाईल  
  

fujad        यातीलयातील  रफयादीरफयादी  नामेनामे  रमेशरमेश  रामचंद्ररामचंद्र  बोरीकरबोरीकर  हेहे  रदरद  
2299//0066//22002222  रोिीरोिी    ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122883333  अहमदाबादअहमदाबाद  
हावडाहावडा  एक्सएक्स  चेचे  कोचकोच  DD//22  बर्थबर्थ  नंनं..  77,,88  वरुनवरुन  िऴगाविऴगाव  
तेते  नागपुरनागपुर  असाअसा  प्रवासप्रवास  करणेकरणे  करीताकरीता  1111..0000  वावा  बसलेबसले  
प्रवासादरम्याणप्रवासादरम्याण  रफयादीरफयादी  याचेयाचे  पत्नीपत्नी  नेने  रतचारतचा  मोबाईलमोबाईल    
लेडीलेडीिि  पसथपसथ  मध्येमध्ये  ठेवलेलाठेवलेला  एकएक  समॅसगंसमॅसगं  AA22115566//6644  
रनऴ्यारनऴ्या  रंगाचारंगाचा  त्यातत्यात  रसमरसम  वोडाफोनवोडाफोन  नंनं..  992222661122887788  
IIMMEEII  NNOO  335555337722111177227722006666//6644रकमतरकमत  1166000000//--  रुरु  
चाचा  मोबाईलमोबाईल  असाअसा  रेरे  स्टेस्टे  नागपुरनागपुर  येरे्येरे्  गाडीगाडी  आलीआली  
असतानाअसताना  गाडीतुनगाडीतुन  उतरतउतरत  असतानाअसताना  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  
चोरट्यानेचोरट्याने  गाडीतुनगाडीतुन  उतरणाराउतरणारा  वव  चढराणाराचढराणारा  लोकाच्यालोकाच्या  
गदीचागदीचा  फायदाफायदा  घेवुनघेवुन  रफयादीरफयादी  याचेयाचे  पत्नीपत्नी  चेचे  लेडीिलेडीि  
पसथचीपसथची  चैनचैन  उघडुनउघडुन  चोरुनचोरुन  नेलानेला  मामा..  PPSSOO  सोसो  याचेयाचे  
आदेशानेआदेशाने  नंबरीनंबरी  गुन्हागुन्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला  ..  

ppssoo  पेरशतपेरशत    ..  
  

  

  
  

02 नागपुरनागपुर    
446611//22002222  
कलमकलम  337799  

IIPPCC  
  गुन्हा गुन्हा प्रप्रकारकार    

मोबाईलमोबाईल  
pksjh  

रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपुरनागपुर  

PPFF..NNOO..0011  
वरवर  

  

0011//0077//2222  
1166..3300  वावा..  

  

0011//0077//2222    
2211..5533  वावा..  

  

मरनर्मरनर्  बिथमानबिथमान  हेमहेमरमरम..वयवय  
2222    वर्थवर्थ  धंदाधंदा--मिुरीमिुरी..राहराह..  

गुडाबाधागुडाबाधा  मािगावमािगाव  
बारलबंदबारलबंद  रिरि..झारखंडझारखंड..मोमो  
नंनं..99008800664477115588,,सहरफयासहरफया

दीदी--  रािुरािु  ठाकुरठाकुर  ससगससग  
कुल्डीकुल्डी,,वयवय  2222  वरे्वरे्  राहराह--

कानकाकानका  बारलबंदबारलबंद  रसम्मबुमरसम्मबुम  
झारखंडझारखंड  

  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण  29000/- रु  
रफयादीरफयादी  पँन्टपँन्ट  च्याच्या  

रखशातुनरखशातुन  एकएक  ओपोओपो  
कंकं..चाचा  मोबाईलमोबाईल  

मॉमॉ..नंनं..AA1166  गे्रगे्र  रंगारंगाचाचा  
त्यातत्यात  एअरटेलएअरटेल  रसमरसम  

नंनं..88660033228833664433  IIMMEEII  
NNOO  माहीतमाहीत  नाहीनाही  

रकरक..1133000000//--रूरू..वव  रोखरोख  
77000000//--रूरू  असाअसा  एकुनएकुन  
2200000000//--रूरू  चाचा  मालमाल..वव  

सहरफयादीसहरफयादी  याचंायाचंा  रेडमीरेडमी  
कंकं..चाचा  मोबाईलमोबाईल  

मॉमॉ..नंनं..99AA  ब्लुब्लु  रंगाचारंगाचा  
त्यातत्यात  रियोरियो  रसमरसम  

नंनं..99883355664444992200,,7788555588
8822006666  IIMMEEII  NNOO  माहीतमाहीत  

नाहीनाही  रकरक..99000000//--रूरू  
असेअसे  दोन्हीदोन्ही  रमळुनरमळुन  

2299..000000//--रूरू  चाचा  मालमाल  

  

fujad    आिआि  रोिीरोिी  आम्हीआम्ही  मपोनामपोना//882266  कोल्हेकोल्हे  स्टेशनस्टेशन  डायरीडायरी  
चािथचािथ  मध्येमध्ये  हिरहिर  असतानंाअसतानंा  रफयादीरफयादी  स्वतस्वत  पोपो..  स्टेस्टे  लाला  
येवुनयेवुन  चोरीचीचोरीची  लेखीलेखी  रफयादरफयाद  रदल्यानेरदल्याने  मामा..  PPSSOO  सोसो..  
याचेंयाचें  आदेशान्वयेआदेशान्वये  नंबरीनंबरी  गुन्हागुन्हा  दाखलदाखल  करण्यातंकरण्यातं  आलाआला  
खालीलप्रमाणेखालीलप्रमाणे..  

मेमे  मरनर्मरनर्  बिथमानबिथमान  हेमरमहेमरम..  ताररखताररख  0011//0077//22002222  कोको  
एम्सएम्स  हॉस्स्पटलहॉस्स्पटल  मेमे  इलािइलाि  केके  रलयेरलये  आएआए  रे्रे्II  इलािइलाि  
करकेकरके  हमहम  दोनोदोनो  रेरे..स्टेस्टे  नागपुरनागपुर  केके  PPFF..NNOO  0011  परपर  गाडीगाडी  
काका  इंतिारइंतिार  करकर  रहेरहे  रे्रे्  ..उसउस  दौरानदौरान  मेरेमेरे  पॅन्टपॅन्ट  केके  
िेबमेसेिेबमेसे  एकएक  ओपोओपो  कंकं..काका  मोबाईलमोबाईल  IIMMEEII  NNOO  मालुममालुम  
नहीनही  रकरक..99000000//--रूरू  असेअसे  दोनोदोनो  काका  रमलाकररमलाकर  2299..000000//--
रूरू  चाचा  मालमाल  कोईकोई  अिंानअिंान  चोचोरर  नेने  यात्रीयोयात्रीयो  केके  रिडरिड  काका  
फायदाफायदा  लेकरलेकर  चोरीचोरी  करकर  लेले  गयागया..  असाअसा  रफयादीरफयादी  च्याच्या  
रफयादरफयाद  वरूनवरून  मामा..  PPSSOO  सोसो  याचेयाचे  आदेशानेआदेशाने  नंबरीनंबरी  गुन्हागुन्हा  
दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला    

  

ppssoo  पेरशतपेरशत      



 

 

 

 

 

 

 

03 अकोला अकोला 
209209//20222022  

कलम कलम 379  379  IIPPCC  
गुन्हा गुन्हा प्रप्रकारकार      

मनीपसथमनीपसथ pksjh  

ट्रेन नं ट्रेन नं 
1283312833अमदाबाद अमदाबाद 
हावडा एक्स चे हावडा एक्स चे 
कोच कोच नंनं. . DD//11  

वरून रेल्व ेस्टेशन वरून रेल्व ेस्टेशन 
अकोला येरु्न अकोला येरु्न 
कोच बदलरवत कोच बदलरवत 
असतानंा गदीत असतानंा गदीत 
चढत असतानंा चढत असतानंा   

  

2424//0606//20222022  
1414..00 00 वावा..  

0101//0707//20222022    
0000..43 43 वावा..  

  

प्रशातं  मोतीरामिी गुळघाने प्रशातं  मोतीरामिी गुळघाने 
वय वय 47 47 वर्े  व्यवसायवर्े  व्यवसाय--  

खागिी नौकरी  राहखागिी नौकरी  राह--  मुडे मुडे 
लेआउट गिानन नगर रपपरी लेआउट गिानन नगर रपपरी 
रपपरी मेघे वधा रिरपपरी मेघे वधा रि. . वधा मो वधा मो 

नंनं--  98818988181608116081  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण  1800/- रु    
एक ब्राऊन रंगाची मनीपसथ एक ब्राऊन रंगाची मनीपसथ 
त्यात रोख रूत्यात रोख रू..18001800//रूरू. . टु टु 

व्हीलरव्हीलर,,  फोरव्हीलर फोरव्हीलर 
लायन्ससलायन्सस,,AATTMMकाडथ बँक काडथ बँक 
ऑफ इंरडया चे व इतर ऑफ इंरडया चे व इतर 

कागदपत्र असा एकूण सककागदपत्र असा एकूण सक. . 
18001800//--रूरू. . चा माल चा माल   

  

fujad    
यावेळी  नमुद तायावेळी  नमुद ता. . वळेी व रठकाणी यातील रफयादी वळेी व रठकाणी यातील रफयादी 
मिकुर  ट्रेन नं मिकुर  ट्रेन नं 1283312833  अमदाबाद हावडा एक्स चे कोच अमदाबाद हावडा एक्स चे कोच 
नंनं. . DD//11  वरून रेवरून रे..स्टेस्टे. . शेगाव ते रेशेगाव ते रे..स्टेस्टे. . वधा  असा प्रवास  वधा  असा प्रवास  
करीत असतानंा प्रवासादरम्यान रेकरीत असतानंा प्रवासादरम्यान रे..स्टेस्टे..अकोला येरु्न अकोला येरु्न 
कोच बदलरवत असतानंा गाडी सुरू झाल्याने रफयादी व कोच बदलरवत असतानंा गाडी सुरू झाल्याने रफयादी व 
त्याचंा परीवार स्लीपर कोच मध्ये गदीत चढत असतानंा त्याचंा परीवार स्लीपर कोच मध्ये गदीत चढत असतानंा 
रफयादी याचंा पँन्टच्यारफयादी याचंा पँन्टच्या मागील रखशातुन  एक ब्राऊन  मागील रखशातुन  एक ब्राऊन 
रंगाची मनीपसथ त्यात रोख रूरंगाची मनीपसथ त्यात रोख रू..18001800//रूरू. . टु व्हीलरटु व्हीलर,,  
फोरव्हीलर लायन्ससफोरव्हीलर लायन्सस,,AATTMM  काडथ बँक ऑफ इंरडया चे व काडथ बँक ऑफ इंरडया चे व 
इतर कागदपत्र असा एकूण सकइतर कागदपत्र असा एकूण सक. . 18001800//--रूरू. . चा माल चा माल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वरील वणथनाचा माल रफयादी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वरील वणथनाचा माल रफयादी 
याचंी निर चुकवुन प्रवाशी लोकाचं्या गर्ददयाचंी निर चुकवुन प्रवाशी लोकाचं्या गर्ददचा फायदा चा फायदा 
घेवुन मुद्दाम लबाडीने चोरून नेला वरुन रफयादी यानंी घेवुन मुद्दाम लबाडीने चोरून नेला वरुन रफयादी यानंी 
रेरे..पोपो..स्टेस्टे..वधा येरे् रदले रफयाद वरुन गुन्याचे कागदपत्र वधा येरे् रदले रफयाद वरुन गुन्याचे कागदपत्र 
इकडीइकडील पोल पो..स्टेस्टे..ला प्राप्त झाल्याने ला प्राप्त झाल्याने मामा..PPSSOO    सो याचं्या सो याचं्या 
आदेशान्वये इकडील पो स्टे ला कलम आदेशान्वये इकडील पो स्टे ला कलम 379  379  IIPPCC  प्रमाणे प्रमाणे 
गुन्हा दाखल गुन्हा दाखल ..  
िािा..क्र क्र 18351835//2022022 2 रदरद. . 2424//0606//2022 2022 अन्वये  गुन्याचे अन्वये  गुन्याचे 
कागदपत्र इकडील पो स्टे ला आवक क्र कागदपत्र इकडील पो स्टे ला आवक क्र 941941//20222022  
रदरद..3030//0606//20222022  

HHCC//446655  खानखान  

04 o/kkZ    
222211//22002222  
कलम कलम 337799  

IIPPCC    
गुन्हा गुन्हा प्रप्रकारकार    

मोबाईलमोबाईल  
pksjh    

  

ट्रेन ट्रेन 
नंनं..1122665566नवनव

िीवन एक्स चे िीवन एक्स चे 
कोच कोच 

नंनं..SS//44बर्थ बर्थ 
नंनं..0077वरून वरून 

रेरे..स्टेस्टे..बल्हारबल्हार
शाहा येरु्न शाहा येरु्न 

गाडी सुटल्यागाडी सुटल्या  
नंतर मारहती नंतर मारहती 

पडलेपडले  

0011//0077//2222  
0000//4455  वावा. .   

0011//0077//2222  
0033//4455      

  

शुिमशुिम  कुमार कुमार SS//oo  रनलम रनलम 
कुमार रपपाराकुमार रपपारा, , वय वय 2266  

वर्थवर्थ,,  धंदाधंदा--  रशक्षण रशक्षण 
रारा..1177//99  नमालवार स्स्ट्रट नमालवार स्स्ट्रट 
फोर्थ फ्लोअर सावरकार फोर्थ फ्लोअर सावरकार 

पेठ चेन्नईपेठ चेन्नई  7799  मोमो..नंनं..  
66335511556688660066  

  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण  17,000/- रु  
एक ब्ल्यु रंगाचा एक ब्ल्यु रंगाचा PPOOCCOO  
कंपनीचा मॉडल नंकंपनीचा मॉडल नं..  XX33  

pprroo  मोबाईल त्यात मोबाईल त्यात 
IIMMEEII  

nnoo..886666222200005599112211229900
//886666222200005599112211338800,,  

रिओ रसम नंरिओ रसम नं..  
77330055881144225544,,  

रकरक..1177,,000000//--रूरू..चा चा   
((िुना वापरता िुना वापरता ))  

ffuujjaadd            अश्या प्रकारे आहे कीअश्या प्रकारे आहे की,,नमुद तानमुद ता..वेळी व रठकाणी वेळी व रठकाणी 
यातील रफयादी मिकुर हे ट्रेन नंयातील रफयादी मिकुर हे ट्रेन नं..  1122665566  नविीवन नविीवन 
एक्स चे कोच नंएक्स चे कोच नं..  SS//44  बर्थ नंबर्थ नं..  0077  वरून रेवरून रे..स्टेस्टे..चेन्नई चेन्नई 
ते अहमदाबाद असा प्रवास करीत असतानंा ते अहमदाबाद असा प्रवास करीत असतानंा 
प्रवासादरम्यान रेप्रवासादरम्यान रे..स्टेस्टे..बल्हारशाहा येरु्न गाडी बल्हारशाहा येरु्न गाडी 
सुटल्यानंतर मारहती पडले  सुटल्यानंतर मारहती पडले  कोणीतरी अज्ञात कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्याच्या झोपेचा फायदा घेवुन त्याच्या वरील चोरट्याने त्याच्या झोपेचा फायदा घेवुन त्याच्या वरील 
वणथनाचा मोबाईल चोरून नेला रेवणथनाचा मोबाईल चोरून नेला रे..स्टेस्टे..बल्हारशाहा बल्हारशाहा 
येरु्न गाडी सुटल्यानंतर रफयादी याचंी झोप उघडली येरु्न गाडी सुटल्यानंतर रफयादी याचंी झोप उघडली 
असता रेअसता रे..स्टेस्टे..बल्हारशाहा येरु्न गाडी रनघाली होती बल्हारशाहा येरु्न गाडी रनघाली होती 
अश्या रफयादी याचं्या तक्रारीवरून सबब अप अश्या रफयादी याचं्या तक्रारीवरून सबब अप 
क्रक्र..222211//22002222कलम कलम 337799  IIPPCCअन्वये प्रमाणे नंबरी अन्वये प्रमाणे नंबरी 
गुन्हा दाखल करण्यात आलागुन्हा दाखल करण्यात आला..  

AASSII  
क्षीरसागरक्षीरसागर..  



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 01-07-2022   

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 01-07-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 30-06-2022  

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 1-07-2022 

 

    

    

                                                                                                                     

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  

01 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 नागपुरनागपुर 4422//220022
22  uu//ss  
117744  

CCrrppcc  

मेरडकलमेरडकल  
हॉस्स्पटलहॉस्स्पटल  

नागपुरनागपुर  कॅज्युल्टीकॅज्युल्टी  
मध्येमध्ये  उपचाराउपचारा  

दरम्यानदरम्यान  

11//0077//22002222  
1133::4400  
वावा..पुवीपुवी  

  

11//0077//22002222  
1188::2211  वावा..  

  

ऑनऑन  डु्यटीडु्यटी  
HHCC//445533  मरनर्मरनर्  

,,मेडीकलमेडीकल  
पोरलसपोरलस  बुर्बुर्  
हॉस्स्पटलहॉस्स्पटल  
नागपुर नागपुर   

ररथ्र्ायाथ्र्ाया  
लक्षमय्यालक्षमय्या  वयवय  

7755  वर्ेवर्े  ..रारा..घरघर  
क्रक्र..3300//11003311  

रवनायकरवनायक  नगरनगर  
मनकारगरीमनकारगरी  

PPNN..550000005566पोपो
..स्टेस्टे  रनयररनयर  

मेन्टसमेन्टस  
रंग्गारेड्डीरंग्गारेड्डी    
तेलगानंातेलगानंा  

  

अश्याअश्या  प्रकारेप्रकारे  आहेआहे  कीकी,,  ऑनऑन  डु्यटी डु्यटी   HHCC//445533  मरनर्मरनर्  ,,  मेडीकलमेडीकल  पोरलसपोरलस  बुर्बुर्  
नागपुरनागपुर    यानंीयानंी  सुचनासुचना  रदलीरदली  कीकी,,  मृतकमृतक  पत्नीपत्नी  सोबतसोबत  टे्रनटे्रन  वारानसीवारानसी    तेते  
रसकंदराबारसकंदराबादद  अशाअशा  प्रवासप्रवास  कररतकररत  असतानंाअसतानंा  त्याचीत्याची    तब्बेततब्बेत  खराबखराब  झाल्यानेझाल्याने  तेते  
नमुदनमुद  गाडीतुनगाडीतुन  उतरूनउतरून  रेरे..स्टेस्टे  नागपुरनागपुर  PPFF..NNOO  0011  वरवर  खािगीखािगी  हॉस्स्पटलहॉस्स्पटल  येरे्येरे्  
गेलेगेले  असताअसता  CCMMOO  यानंीयानंी  तपासुनतपासुन  रदरद..0011//0077//  22002222  चेचे  1133..4400  वावा  ब्रॉडब्रॉड  डेर्डेर्  
घोरर्तघोरर्त  केलेकेले..  अशाअशा  रदलेरदले  मेमोमेमो  वरुनवरुन  कलम कलम 117744  CCRRPPCC  प्रमाणेप्रमाणे  मगथमगथ  दाखलदाखल..  
करुनकरुन  घटनास्र्ळघटनास्र्ळ  पंचनामापंचनामा  कायथवाहीकायथवाही  करनेकरने  कामीकामी    

HHCC//2233
55  वघारेवघारे 

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 


