
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  11-12-2021  

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky- 

feGkyk  

eky- 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k 

79@2021  

dye 

379  

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

jsdthu 

cWx pksjh 

Vªsu ua-18239 

nsojk jksM 

brokjh 

f'koukFk 

,Dl-ps dksp 

ua-,l@3 

cFkZ ua-10 

o:u js-LVs-

rqelj ;sFkqu 

xkMh 

lqVrkp 

07-12-2021 

ps 02-30 

ok-njE;k.k 

11-12-2021 

ps 12-22 

ok- 

'kqHke 

lR;izdk'k 

ik.Ms; o; 21 

o"kZ /kank&f'k{k.k 

jk-xko dlsjok 

iks-LVs dlsjok 

gfly 

ePNyh'kgj ft-

tkSuiqj m-iz eks-

ua-9324587459 

 

 

vKkr ,dq.k 1]100 : 
,d yky jaxkph jsdthu 

cWx fda 600@: R;kr 

jaxfcjaxh tqus okijrs 

diMs 5 tksMh]10 d{kk ph 

vksjhtuy ekdZf'kV 

]vk/kkj dkMZ]iWu 

dkMZ]dksVd cWadsps 

psdcqd]okijrs iwjkus 

tqrs]12 oh ph >sjkWDl 

ekdZf'kV jks[k 500@: 

vlk ,dq.k 1]100@: pk 

eky 

fujad v'kk izdkjs fd];krhy fQ;kZnh gs ueqn 

rkj[ksl osGh ueqn Vªsups ueqn dksp o cFkZ 

o:u js-LVs jk;iqj rs bZrokjh vlk izokl 

djhr vlrkauk izoklknjE;k.k dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu R;kaps cFkZ[kkyh Bsoysyh R;kaph 

ueqn o.kZukph cWx pks:u usY;kps fQ;kZnh 

;kauh js-iks-LVs-bZrokjh ;sFks fnys ys[kh rØkj 

o:u 'kqU; Øaekdkus xqUgk nk[ky gksoqu   

ueqn xqUg;kps dkxni= iks-LVs-bZrokjh tk-

Ø-1168@21 fnukad 08-12-2021 vUo;s 

bZdMhy iks-LVs vk-Ø-1092@21 fnukad 10-

12-2021  vUo;s izkIr >kY;kus uacjh xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

l-QkS 

453 

;kno 

02 xksafn;k 

80@2021  

dye 

379  

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

yWiVkWi 

cWx pksjh 

jsYos LVs'ku 

xksafn;k 

IyWVQkeZ ua 

03 oj 

LVs'ku 

ekLVjps 

vkWfQl 

leksjhy 

ckdM;koj 

11-12-2021 

ps 00-45 

ok-uarj 

11-12-2021 

ps 16-09 

ok- 

vkfnR; fo'okl 

dkFkMsZdj o; 

31 o"kZ 

/kank&izk;OgsV 

uksdjh jk-

ln~Hkkouk 

dkWyksuh 

lq;ZVksyk okMZ 

'kfDr eafnj 

toG xksafn;k 

eks-ua-930937519 

 

vKkr ,dq.k 48]700 : 
,d czkmu jaxkph yWiVkWi 

cWx R;ke/;s 1½,d dkG;k 

jaxkpk Msy daiuhpk 

yWiVkWi ekW-ua-Inspairon 

15-3967 fdaer 

45000@: 2½,d cksYV 

daiuhpk gsMQksu fdaer 

2500@: 3½ jks[k 

1200@: vlk ,dq.k 

48]700@: pk eky 

fujad v'kk izdkjs fd];krhy fQ;kZnh gs ueqn 

rkj[ksl osGh ;krhy fQ;kZnh gs Vªsu ua-

18239 f'koukFk ,Dl- us ukxiqj ;ssFks izokl 

dj.ks dfjrk js-LVs-xksafn;k IyWVQkeZ ua 03 

oj vkys R;kaph Vªsu mf'kjk /kkor vlY;kus 

fQ;kZnh gs IyWVQkeZ ofjy LVs'ku ekLVjps 

vkWfQl leksjhy ckdM;koj >ksih xsYks 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kaph ueqn o.kZukph cWx vkrhy 

lkekuklg pks:u usY;kus fnys rØkj o:u  

uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

iks-gok 

330 

pkScs 

03 नागपरुनागपरु    
CCRR  NNoo..  

559922//22002211  
कलमकलम  337799  

IIPPCC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh  

 

रेरे  स्टेस्टे  अजनीअजनी  
येथीलयेथील  

परीसरातनुपरीसरातनु 

1111//1122//22002211  
चेचे  0044::4455  तेते  
0055::0055वावा..  
दरम्यानदरम्यान 

 

1111//1122//22002211  
चेचे  1111..2299  वावा.. 

 

हेमंतहेमंत  चंद्रकांतचंद्रकांत  दवेदवे,,  
वयवय--6622  वर्षवर्ष  रारा..  प्लॉटप्लॉट  

नंनं  333300  अभ्यंकरअभ्यंकर  
नगरनगर  VVNNIITT  लेडीजलेडीज  
हॉस्टेलच्य़ाहॉस्टेलच्य़ा  जवऴजवऴ  

नागपरुनागपरु--444400001100,,  मोमो  
नंनं  99442200006644997766 

  

अज्ञातअज्ञात.. 
 

,dq.k 54]999 : 
एकएक  लाईटलाईट  परपलपरपल  रंगाचारंगाचा  

वनप्लसवनप्लस--99  कंकं  चाचा  
मोबाईलमोबाईल((wwiinntteerr  mmiisstt))  IIMMEEII  

NNOO..  886633001188005500339900999944,,त्यातत्यात  
BBSSNNLL  चेचे  ससमससम  नंनं  

99668899002233337766,,सजयोसजयो  चेचे  ससमससम  नंनं  
99551111663399337700  सकसक..  5544999999//--रुरु  

चाचा  मालमाल 
 

सनरंकसनरंक.. 
 

सदसद..1111//1122//22002211  रोजीरोजी  सियादीसियादी gs पतुन्यालापतुन्याला  ?ks.ks   
करीताकरीता  रेरे..स्टेस्टे  अजनीअजनी  येथेयेथे  44..4455वावा..  गेलोगेलो  पतुण्यापतुण्या  हाहा  
पणेुपणेु  अजनीअजनी  एक्सएक्स  नेने  येणारयेणार  होताहोता  प्लटॅिाप्लटॅिामषमष  नंनं  0033  वरवर  
गाडीगाडी  येतयेत  असतांनाअसतांना  सियादीसियादीus R;kapk  लाईटलाईट  परपलपरपल  
रंगाचारंगाचा  वनप्लसवनप्लस--99  कंकं  चाचा  मोबाईलमोबाईल((wwiinntteerr  mmiisstt))  
जकेॅटजकेॅट  मध्येमध्ये  ठेवलाठेवला  होताहोता    0055..0055  वावा  दरम्याणदरम्याण  सियादीसियादी  
rs  पतुण्यालापतुण्याला  घेवनुघेवनु  बाहेरबाहेर  vkys vlrk R;kauh   
मोबाईलमोबाईल  जकेॅटमध्येजकेॅटमध्ये  चेकचेक  केलाकेला  तरतर  eksckbzy feGqy 

vkyk ukgh  तोतो  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  fQ;kZnhph   
नजरनजर  चकुवनुचकुवनु  जकेॅटजकेॅट  मधनुमधनु  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  
कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेलानेला  आहेआहे..  अशीअशी  सियादसियाद  वरूनवरून  
कलमकलम  337799भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल.. 

NNKK//554422  
समश्रासमश्रा 



 

 

 

 

04 नागपरुनागपरु  
  CCRR  NNoo..  

559933//22002211  
कलमकलम  337799  

IIPPCC  
xqUgkizdkj 

dkWyst 

cWx pksjh  

 

रेरे  स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  
येथीलयेथील  प्लटॅिामषप्लटॅिामष  

नंनं  0011वरीलवरील  
जनरलजनरल  वेटींगवेटींग  

हॉलहॉल  मधनुमधनु 
 

1111//1122//22002211  
चेचे  0088::2200  तेते  
0088::3300वावा..  
दरम्यानदरम्यान 

 

1111//1122//22002211  
चेचे  1122..2211  वावा.. 

 

मयंकमयंक  राजेंद्रराजेंद्र  बांबऴबांबऴ,,  
वयवय--  2255वर्षवर्ष  रारा..  पंढरीपंढरी  
वाडषवाडष   सवठ्टलसवठ्टल  मंसदरमंसदर  

जवऴजवऴ  पांढुणापांढुणा  
तहससलतहससल  पाढुणापाढुणा  
सजसज..छिंदवाडाछिंदवाडा  
448800333344,,  मोमो  

नंनं..99110099222200770000 
 

अज्ञातअज्ञात.. 
 

,dq.k 60]000 : 
    एकएक  सनऴयासनऴया  रंगाचीरंगाची  कॉलेजकॉलेज  बगॅबगॅ  
mmeerriillyyttiieess  सलहलेलीसलहलेली,,  त्यातत्यात  एकएक  
ddeellll  कंकं  चाचा  लपॅटॉपलपॅटॉप  काऴ्याकाऴ्या  रंगाचारंगाचा  

मकॅमकॅ  IIDD  मलामला  माहीतमाहीत  नाहीनाही  
ससरीयलससरीयल  नंनं  HHXXKKDDZZZZ22  

सकसक..6600,,000000//--रुरु..एकएक  पसषपसष  काऴ्याकाऴ्या  
रंगाचीरंगाची  त्यातत्यात  HHDDFFCC,,IICCIICCII,,सीटीसीटी  
बकॅबकॅ  वव  एक्सीसएक्सीस  बकेॅचेबकेॅचे  0044  AATTMM,,  

िोरव्हीिोरव्हीलरचेलरचे  डुप्लाकेटडुप्लाकेट  
लायसंनेसलायसंनेस,,जनेुजनेु  वापरतेवापरते  दोनदोन  

सजन्ससजन्स,,दोनदोन  शटषशटष ,,वव  मोबाईलमोबाईल  चाजषरचाजषर  
असाअसा  एकुणएकुण  6600,,000000//--  रुरु  चाचा  मालमाल 

सनरंकसनरंक.. 
 

..सदसद..1111//1122//22002211  रोजीरोजी  सियादीसियादी  ट्रनेट्रने  नंनं  1122777711  
ससकंदराससकंदरा  बादबाद  नागपरुनागपरु  एक्सएक्स  चेचे  BB//33..बथषबथष  नंनं  3300  वरुनवरुन  
ससकंदराबादससकंदराबाद  तेते  नागपरुनागपरु  असाअसा  प्रवासप्रवास  करुनकरुन  रेरे  स्टेस्टे  
नागपरुनागपरु  येथीलयेथील  प्लटॅिामषप्लटॅिामष  नंनं  0011वरीलवरील  जनरलजनरल  वेटींगवेटींग  
हॉलहॉल  ममध्येध्ये  vkys-  सियादीसियादी  ;kauk पांढुणापांढुणा  येथेयेथे  जायचेजायचे  
vlY;kus   सियादीसियादी gs बगॅबगॅ  वेटींगवेटींग  हॉलहॉल  मध्येमध्ये  ठेवनुठेवनु  
बाथरुमलाबाथरुमला  tkowu परतपरत  vkys vlrk   तरतर  सियादीसियादी  
;kauk R;kaph   बगॅबगॅ  सदसनुसदसनु  आलीआली  नाहीनाही..    कोणीतरीकोणीतरी  
अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  fQ;kZnhph   नजरनजर  चुचुकवनुकवनु  मदु्दाममदु्दाम  
लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेलीनेली  आहेआहे..  अशीअशी  सियादसियाद  
वरूनवरून  कलमकलम  337799भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  केलाकेला  
आहेआहे.. 

HHCC//559999
उकेउके 

05 ukxiqj 

594@21   

dye 

379  

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

ysMht 

ilZ pksjh 

Vªsu ua- 

12144 

ukxiqj iq.ks  

,Dl-ps dksp 

ua- ch@3 

cFkZ ua-10 

o:u ukxiqj 

;sFks xkMh 

mHkh 

vlrkauk  

10-12-2021 

ps 17-30 

ok- 

11-12-2021 

ps 22-44 

ok- 

Lusgk “kke iqjh 

o; 31 o"kZ jk-

fcYMhax Mh 

1@301xzhu 

gkbZy gjiyh 

oLrh  eks-ua-

8237575024 

 

 

vKkr ,dq.k 6]700 : 
,d ysMht ilZ R;ke/ks 

nksu euhilZ xqyjkch 

jaxkph R;kr jks[k 1]700 o 

nqljh euhilZ ghjO;k 

jaxkph R;kr jks[k 5]000 

:] thu cWdasps dzsMhV 

dkMZ vk/kkjdkMZ]vkbZps 

iWudkMZ   vlk ,dq.k 

6]700@: pk eky 

fujad v'kk izdkjs fd];krhy fQ;kZnh gs ueqn 

rkj[ksl osGh ueqn Vªsups ueqn dksp o cFkZ 

o:u js-LVs ukxiqj rs iq.ks vlk izokl 

dj.ksdjhrk Vªsue/ks clY;k uraj R;kauh 

ilZ ikghys vlrk nksu euhilZ feGqu 

vkY;k ukgh dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

fQ;kZnh ;kaps utjpqdhpk  Qk;nk ?ksoqu 

R;kaph euhilZ jks[k jdeslg pks:u usYkh 

vlY;kus fQ;kZnh ;kauh js-iks-LVs-cMusjk ;sFks 

fnys ys[kh rØkj o:u 'kqU; Øaekdkus 

xqUgk nk[ky gksoqu ueqn xqUg;kps dkxni= 

iks-LVs-cMusjk  tk-Ø-1524@21 fnukad 10-

12-2021 vUo;s izkIr >kY;kus uacjh xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

l-QkS 

296 

>qjeqjs  

06 अकोलाअकोला  
221133//2211  

कलम कलम 379 379 
भादवी भादवी  

xqUgkizdkj 

ysMht 

ilZ  pksjh  

  
  

ट्रेन नं ट्रेन नं 02720 02720 
हैदराबाद जयपरु  हैदराबाद जयपरु  
एक्सएक्स..चे कोचनंचे कोचनं. . 

SS//66  बथष नंबथष नं. . 
4141,,4242,,44 44 वरुन  वरुन  
रे स्टे अकोला रे स्टे अकोला 

येथनु गाडी येथनु गाडी 
सटुल्यानंतरसटुल्यानंतर  

1818//1111//2021 2021 चे चे 
0606..00 00 वा वा 
दरम्यानदरम्यान  

1111//1212//2021 2021   
चेचे  1188..3300ok-  

श्रीमती हेमलता श्रीमती हेमलता 
WWOO//  

गणेशलालकुमसरयागणेशलालकुमसरया,,  
वय वय 56  56  वरे्वरे्,,    रारा..22--

55--19 19 मच्िंा मच्िंा 
बोलाराम बोलाराम 

ससकंदराबादहैदराबाद  ससकंदराबादहैदराबाद  
मोमो. . नंनं. . 

91338726169133872616  
  

अज्ञातअज्ञात.. 
  

,dq.k 16]500 : 
एक लेङीज परसष काळ्या रंगाची  एक लेङीज परसष काळ्या रंगाची  
त्यात रोखत्यात रोख  500500//--  रु त्यात एक  रु त्यात एक  
RReeddmmii    प्रो कंपनीचा  मोबाईल प्रो कंपनीचा  मोबाईल 
त्याचा त्याचा IIMMEEII  NNOO..  माहीत नाही  माहीत नाही  

त्यात एयरटेल  कंत्यात एयरटेल  कं. . ससम नंससम नं.  .  
91338726169133872616छकछक. . 1600016000//--  रुरु,,..  

असा एकूणअसा एकूण--  1650016500//--  रूरू,,चा मालचा माल  

सनरंकसनरंक  नमदु तानमदु ता..वेळी व सठकाणी यातील सियादी नामेवेळी व सठकाणी यातील सियादी नामे    ,,हे  हे  
ट्रेन नं ट्रेन नं ट्रेन नं ट्रेन नं 02720  02720  हैदराबाद जयपरु  एक्सहैदराबाद जयपरु  एक्स..चे कोच चे कोच 
नंनं. . SS//66  बथष नंबथष नं. . 4141,,4242,,44 44 वरुन ससकंदराबाद ते वरुन ससकंदराबाद ते 
खंङवा असा प्रवास कसरत असतांना  रे स्टे अकोला खंङवा असा प्रवास कसरत असतांना  रे स्टे अकोला 
येथनु  गाङी सटुल्यानंतर  सियादी ह्या बाथरुम ला येथनु  गाङी सटुल्यानंतर  सियादी ह्या बाथरुम ला 
गेल्या असता परतगेल्या असता परत  आल्या असता  त्यांची एक आल्या असता  त्यांची एक 
लेङीज पलेङीज पसष काळ्या रंसष काळ्या रंगाची  गाची  सदसनु आला नाही तसर सदसनु आला नाही तसर 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याच्या गैरहजरीचा कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याच्या गैरहजरीचा 
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yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy iksyhl dLVMh e/;s vlysY;k vkjksih ckcr  

 

 

 

 

 

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 

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 o#u riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 
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