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02 नागपरूनागपरू  
CR NO 
08/2022 

कलम 
 379  

भा.द.वि 
xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
 

  

रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरूनागपरू  
चेचे  प्लटॅफाममप्लटॅफामम  नंनं  

0011िरीलिरील  
स्स्लपरस्स्लपर  िेवटगिेवटग  
हा ाँलहा ाँल      मधनुमधनु    

रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरूनागपरू  
  

वदवद..  0022//0011//2222  
चेचे    0022..3300  
िािा..दरम्यानदरम्यान  

वदवद..  0033//0011//2222  चेचे    
1177..5511  िािा 

अंकुशअंकुश  कुमारकुमार  
धममसिंहधममसिंह  मीनामीना  ियिय  
2244  िर्मिर्म,,  रारा..--ग्रामग्राम  

शेखपरुाशेखपरुा  तहतह..  
टोडावभमटोडावभम  विलाविला..  

बरोलीबरोली  राज्यराज्य..  
रािस्थानरािस्थान  

332222222200  मोमो  नंनं  
88550022991155882255,,  
88779933667799777799  

vKkr –      19,900/ रु 
एकएक  ssaammssuunngg  mm3311ss  
  कंकं..  चाचा  काऴाकाऴा  रंगाचारंगाचा  

मोबाईलमोबाईल  AAiirrtteell    विंमविंम  नंनं..  
88550022991155882255  

  IIMMEEIINNOO  
335544007766882211885511888800    

कीकी..  1199,,990000//रुरु  चाचा  मालमाल..  
 

fujad fQ;kZnh हेहे  वदवद  0022//0011//2222  चेचे    1122..2200  वमवम..मेमे  रेरे..स्टेस्टे  नागपरूनागपरू  मेमे  रेल्िेरेल्िे  
AALLPP  पदपद  मेंमें  ज्िाइवनगज्िाइवनग  होणेहोणे  केके  वलयेवलये  आयाआया  थाथा  उिंकेउिंके  बादबाद  मेंमें  
स्स्लपरस्स्लपर  िेवटगिेवटग  हा ाँलहा ाँल    मेमे  रूकारूका  मझेुमझेु    बैठेबैठे  बैठेबैठे      सनदसनद  आआ  गईगई  ओरओर  मेमे  
िंोिंो  गयागया    उिंकेउिंके  बादबाद  मेरीमेरी  सनदसनद  कवरबनकवरबन  0022..3300  वमवम..  परपर  खलुीखलुी  तोतो  
देखादेखा  कीकी  चावििंगचावििंग  मेमे  लगालगा  हुआहुआ  मोबाईलमोबाईल  नहीनही  है।है।  चािमरचािमर  लगालगा  हुआहुआ  
था।था।  मेरामेरा  मोबाईलमोबाईल  िंमॅिंंगिंमॅिंंग  mm3311ss  कंकं..काका  कालेकाले  कलरकलर  काका  था।था।  िोिो  
वकिंीवकिंी  अज्ञातअज्ञात  चोरचोर  नेने  मेरीमेरी  सनदसनद  काका  फायदाफायदा  उठाकरउठाकर  िनबझुकरिनबझुकर,,  
छलकपटछलकपट  करकेकरके  चरुाचरुा  करकर  लेकरलेकर  गया।गया।  करकेकरके  मोबाईलमोबाईल  चोरीचोरी  कीकी  
वशकायतवशकायत  वलखावलखा  रहारहा  हु।हु।  वमलनेवमलने  परपर  मेरेमेरे  उपरउपर  वदयेवदये  पतेपते  परपर  बतानेबताने  
कीकी  कृपाकृपा  करें।करें।  अशाअशा  वफयादीवफयादी  चेचे  िबाबािबाबा  िरुनिरुन  िंबबिंबब  अपअप  कलमकलम  
337799  भादविभादवि  प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल   

तपािंतपािं  
AASSII//  
998888  
eejjkkiiss 

03 नागपरूनागपरू  
CR NO 
09/2022 

कलम 
 379  

भा.द.वि 
xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
  

ट्रेनट्रेन  नंनं..  
1122662266  

केरलाकेरला  एक्िंएक्िं..  
चेचे  कोचकोच  नंनं..  
SS//55  बथमबथम  नंनं..  

5577  िरुनिरुन  रेल्िेरेल्िे  
स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  

येणेपिुीयेणेपिुी..  
  

  0033//0011//2222      
1111..3300  िािा..  

  

  0033//0011//2222  
1188..1199  िािा..  

  

शधुांशीशधुांशी  धमेंद्रधमेंद्र  
खंडेलिालखंडेलिाल,,  ियिय  

1155,,  वशक्षणवशक्षण--    
राहराह..  8877  गायत्रीगायत्री  
अपाटममेंटअपाटममेंट,,  फ्लटॅफ्लटॅ  
नंनं..  110011,,  िंोनबािंोनबा  

नगरनगर,,  भंडाराभंडारा  रोडरोड,,  
HHBB  टाऊनटाऊन    

ििळििळ  नागपरुनागपरु  
  मोमो..  नंनं..  

88778888880011009933  
  

vKkr –      35,790/ रु 
एकएक  LLGG  कंकं..  चाचा  मोबाईलमोबाईल  

मॉमॉ  नंनं..  VV2200  विंल््हरविंल््हर  रंगाचारंगाचा  
त्यातत्यात  विंमविंम  BBSSNNLL  NNoo..  
99442233110022116655,,  IIMMEEII  

NNOO..  
335522116633008811114400117700  

fujad fQ;kZnh हेहे  वदवद..  22//11//22002222  कोको  ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122662266  केरलाकेरला  एक्िंएक्िं..  केके  
कोचकोच  नंनं..  SS//55  बथमबथम  नंनं..  5577  परपर  न्युन्यु  वदल्लीवदल्ली  िेंिें  नागपरुनागपरु  भारतभारत  स्काऊटस्काऊट  
गाईडगाईड  ग्रपुग्रपु  केके  िंाथिंाथ  िंफरिंफर  करकर  रहीरही  थी।थी।  मेरामेरा  बथमबथम  नंनं..  6622  थाथा  मैनेमैने  
एक्स्चेंिएक्स्चेंि  वकयावकया  थाथा  औरऔर  5577  परपर  बैठीबैठी  थी।थी।    िंफरिंफर  केके  दौरानदौरान  मैमै  िंोिंो  
गई।गई।  मोबाईलमोबाईल  मैनेमैने  िंोनेिंोने  केके  पहलेपहले  कॉलेिकॉलेि  बगॅबगॅ  मेमे  रखरख  वदयावदया  था।था।  
औरऔर  बगॅबगॅ  मैनेमैने  अपनेअपने  िंाथिंाथ  बथमबथम  परपर  हीही  रखारखा  था।था।  िबिब  ताता..  33//11//2222  
केके  1111::3300  बिेबिे  मेरीमेरी  सनदसनद  खलुीखलुी  तोतो    बगॅबगॅ  चेकचेक  करीकरी  तोतो  मेरामेरा  
मोबाईलमोबाईल  वदखाईवदखाई  नहीनही  वदया।वदया।  उिंकेउिंके  बादबाद  1122::1155  बिेबिे  रेरे..  स्टेस्टे..  
नागपरुनागपरु  आयाआया  थाथा  मेरामेरा  LLGG  VV2200  मोबाईलमोबाईल  विंल््हरविंल््हर  कलरकलर  काका  िोिो  
वकिंीवकिंी  अज्ञातअज्ञात  चोरचोर  नेने  मेरीमेरी  सनदसनद  काका  फायदाफायदा  उठाकरउठाकर  मेरीमेरी  कॉलेिकॉलेि  
बगॅबगॅ  कीकी  चैनचैन  खोलकरखोलकर  िानबझुकरिानबझुकर,,  छलकपटछलकपट  करकेकरके  चरुाचरुा  करकर  
लेकरलेकर  गया।गया।  मोबाईलमोबाईल  चोरीचोरी  होनेहोने  काका  मझेुमझेु  रेल्िेरेल्िे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  
आनेआने  केके  कुछकुछ  देरदेर  पहलेपहले  पतापता  चला।चला।  करकेकरके  मोबाईलमोबाईल  चोरीचोरी  कीकी  
वशकायतवशकायत  वलखावलखा  रहीरही  हु।हु।  वमलनेवमलने  परपर  मेरेमेरे  उपरउपर  वदयेवदये  पतेपते  परपर  बतानेबताने  
कीकी  कृपाकृपा  करें।करें।    अशाअशा  वफयादीवफयादी  चेचे  िबाबािबाबा  िरुनिरुन  िंबबिंबब  अपअप  कलमकलम  
337799  भादविभादवि  प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल    

AASSII//  
880099    
रेड्डीरेड्डी  



04 नागपरूनागपरू 
CR NO 
10/2022 

कलम 
379 

भा.द.वि 
xqUgkizdkj 

          pksjh 
  

ट्रेनट्रेन  नंनं..  
1122552211  राप्तीराप्ती  

िंागरिंागर  
एक्िंपे्रिंचेएक्िंपे्रिंचे  

कोचकोच  नंनं..  SS//55,,  
बथमबथम  नंनं..  3344,,  
3355,,  4400,,  

िरूनिरून  रेरे..  स्टेस्टे..  
नागपरूनागपरू  
दरम्यानदरम्यान  

2244//1111//22002211  
चेचे  0033::0000  िािा..  

  0033//0011//22002222  
2222::2277  िािा.. 

कंुदनकुमारकंुदनकुमार  िंमुनिंमुन  
शोभाकांतशोभाकांत  कणमकणम,,  
ियिय  4466  िरे्िरे्,,  रारा..  

स्टेटस्टेट  बकॅबकॅ  कॉलनीकॉलनी  
िधािधा..    

मोमो..  नंनं..  
88660000774488229966  

 

अज्ञातअज्ञात –     1,18,000/ रु 
एकएक  ब्लुब्लु  रंगाचीरंगाची  ट्रॉलीट्रॉली  बगॅबगॅ  

त्यातत्यात  एकएक  मंगळिंतु्रमंगळिंतु्र  अंदािेअंदािे  
ििनििन  55  ग्रमॅग्रमॅ  सकसक..  2244000000//--  
रुरु,,  कानातलेकानातले  टॉप्िंटॉप्िं  55  ग्रमॅग्रमॅ,,  
सकसक..  2211000000//--  रुरु,,  अंगठुीअंगठुी  

ििनििन  55  ग्रमॅग्रमॅ  सकसक..    2211000000//--  
रुरु,,  रोखरोख  1122000000//--  रुरु,,  नविननविन  
िनेुिनेु  कपडेकपडे  सकसक..  4400000000//--  रुरु,,  

अिंाअिंा  एकुणएकुण  
  11,,1188,,000000//--  रुरु..    

चाचा  मालमाल..  
 

वनरंकवनरंक  
 

वफयादीवफयादी    हेहे    वदवद..  2222//1111//22002211  रोिीरोिी  ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122552211  राप्तीराप्ती  
िंागरिंागर  एक्िंपे्रिंचेएक्िंपे्रिंचे  कोचकोच  नंनं..  SS//55,,  बथमबथम  नंनं..  3344,,  3355,,  4400,,  
िरूनिरून  आपल्याआपल्या  पवरिारािंहपवरिारािंह  रेरे..स्टेस्टे..  िंमस्तीपरुिंमस्तीपरु  तेते  रेरे..स्टेस्टे..  
िेंिाग्रामिेंिाग्राम  अिंाअिंा  प्रिािंप्रिािं  करीतकरीत  अिंतांनाअिंतांना  त्यांचीत्यांची  बथमबथम  खालीखाली  
ठेिलेलीठेिलेली  एकएक  ब्लुब्लु  रंगाचीरंगाची  ट्रॉलीट्रॉली  बगॅबगॅ  त्यातत्यात  पत्नीचेपत्नीचे  एकएक  
मंगळिंतु्रमंगळिंतु्र  अंदािेअंदािे  ििनििन  55  ग्रमॅग्रमॅ  सकसक..  2244000000//--  रुरु,,  
कानातलेकानातले  टॉप्िंटॉप्िं  55  ग्रमॅग्रमॅ,,  सकसक..  2211000000//--  रुरु,,  अंगठुीअंगठुी  ििनििन  55  
ग्रमॅग्रमॅ  सकसक..    2211000000//--  रुरु,,  रोखरोख  1122000000//--  रुरु,,  नविननविन  िनेुिनेु  
कपडेकपडे  सकसक..  4400000000//--  रुरु,,  अिंाअिंा  एकुणएकुण  11,,1188,,000000//--  रुरु..  चाचा  
मालिंहमालिंह  वफयादीवफयादी  यांचेयांचे  झोपेचाझोपेचा  फायदाफायदा  घेिनुघेिनु  वदवद..  
2244//1111//22002211  चेचे  0033::0000  िािा..  रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरूनागपरू  दरम्यानदरम्यान  
कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरटयानेचोरटयाने  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  िि  कपटानेकपटाने  
चोरूनचोरून  नेलेनेले  बाबतबाबत  वफयादीवफयादी  यांनीयांनी  रेरे..पोपो..स्टेस्टे..  िधािधा  येथेयेथे  वदलेवदले  
वफयादीवफयादी  िरूनिरून  इकडीलइकडील  पोपो..स्टेस्टे..  लाला  िगमिगम  होिनुहोिनु  आल्यानेआल्याने  
िंबबिंबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादिीभादिी  प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  
दाखलदाखल..    
मामा..  पोलीिंपोलीिं  अधीक्षकअधीक्षक  कायालयकायालय  येथीलयेथील  आरआर//2233//गनु्हागनु्हा--  
वमिंींगवमिंींग  िगमिगम//22002222--1133  नागपरूनागपरू  वदवद..  0033//0011//22002222  अन्ियेअन्िये  
ईकडीलईकडील  पोपो..स्टेस्टे..  आआ..क्रक्र..  0055//22002222  वदवद..  0033//0011//2222  अन्ियेअन्िये  
प्राप्तप्राप्त  झाल्यानेझाल्याने  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला    

AAPPII  
गोंडाणेगोंडाणे 

05 नागपरूनागपरू 
CR NO 
11/2022 

कलम 
356,379 
भा.द.वि 

xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
  

ट्रेनट्रेन  नंनं..  
1122228855  दरंुतोदरंुतो  
एक्िंपे्रिंचेएक्िंपे्रिंचे  

कोचकोच  नंनं..  SS//77,,  
बथमबथम  नंनं..    5500,,  
िरूनिरून  रेरे..  स्टेस्टे..  
नागपरूनागपरू  येथनुयेथनु  

गाडीगाडी  
िंटुल्यानंतरिंटुल्यानंतर  

1199//1122//22002211  
चेचे  2200::0000  िािा..  

0033//0011//22002222  
2233::1166  िािा.. 

मनोरंिनमनोरंिन  िंरकारिंरकार  
गोसिदगोसिद  िंरकारिंरकार,,  
ियिय  2244  िरे्िरे्,,  रारा..  

घरघर  क्रक्र..  336644  
िालीमिालीम  मोहल्लामोहल्ला  

तगुलगबादतगुलगबाद  कबाडकबाड  
विलेिविलेि    

नईनई  वदल्लीवदल्ली  4444,,    
मोमो..  नंनं..  

88770000772244117733  
  

एकएक  मलुगामलुगा  
ियिय  अंदािेअंदािे  
1155//1166  िरे्िरे्,,  

 

     23,500/ रु 
एकएक  MMII  1111  LLiittee  कंपनीचाकंपनीचा  

त्यातत्यात    JJiioo  SSiimm  
88001100112200002233,,  

  IIMMEEII  NNoo  
886644661188005511006600004488//  

00005555    
सकसक..  2233550000//--  रुरु..  चाचा  

  

वनरंकवनरंक  
 

  वफवफयादीयादी  हेहे  वदवद..  1199//1122//22002211  रोिीरोिी  चेचे    2200::0000  िािा..    
दरम्यानदरम्यान  ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122228855  दरंुतोदरंुतो  एक्िंपे्रिंचेएक्िंपे्रिंचे  कोचकोच  नंनं..  SS//77,,  
बथमबथम  नंनं..    5500,,  िरूनिरून  रेरे..स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  तेते  रेरे..स्टेस्टे..  नईनई  वदल्लीवदल्ली  
अिंाअिंा  प्रिािंप्रिािं  करीतकरीत  अिंतांनाअिंतांना  ट्रेनट्रेन  रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरूनागपरू  येथनुयेथनु  
गाडीगाडी  िंटुल्यानंतरिंटुल्यानंतर  55  वमनीटानंतरवमनीटानंतर  वफयादीवफयादी  हेहे  िॉशरुमिॉशरुम  लाला  
िातिात  अिंतांनाअिंतांना  त्यांचेत्यांचे  हातातीलहातातील    मोबाईलमोबाईल  एकएक  मलुगामलुगा  ियिय  
अंदािेअंदािे  1155//1166  िरे्िरे्  यायानेने  त्यांचेत्यांचे  हातातीलहातातील  मोबाईलमोबाईल  मदु्दाममदु्दाम  
लबाडीनेलबाडीने  िि  कपटानेकपटाने    चोरूनचोरून  घेिनुघेिनु  पळुनपळुन  गेलागेला  बाबतबाबत  वदलेवदले  
वफयादीवफयादी  िरूनिरून  इकडीलइकडील  पोपो..स्टेस्टे..  लाला  िगमिगम  होिनुहोिनु  आल्यानेआल्याने  
िंबबिंबब  अपराधअपराध  कलमकलम  335566,,  337799  भादिीभादिी  प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  
गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल..    
  मामा..  पोलीिंपोलीिं  अधीक्षकअधीक्षक  कायालयकायालय  येथीलयेथील  आरआर//2233//गनु्हागनु्हा--  
वमिंींगवमिंींग  िगमिगम//22002222--1122  नागपरूनागपरू  वदवद..  0033//0011//22002222  अन्ियेअन्िये  
ईकडीलईकडील  पोपो..स्टेस्टे..  आआ..क्रक्र..  0066//22002222  वदवद..  0033//0011//2222  अन्ियेअन्िये  
प्राप्तप्राप्त  झाल्यानेझाल्याने  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..    
  

HHCC//  
5599  

िािंवनिािंवन
कक  



 

 

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  

 

06 बडनेराबडनेरा  
CR NO 
1/2022 

कलम 379 
भा.द.वि 

xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
 
 

ट्रेन हािडा ट्रेन हािडा 
अहमदाबाद अहमदाबाद 

महाराष्ट्ट्र एक्िं महाराष्ट्ट्र एक्िं 
चे कोच नं चे कोच नं 
SS//11  मध्ये  मध्ये  

रेल्िे स्टेशन रेल्िे स्टेशन 
बडनेरा येथनु बडनेरा येथनु 

गाडी गाडी 
िंटुल्यानंतर िंटुल्यानंतर 
लक्षात आलेलक्षात आले..  

 

0022//0022//2222  
2222//1155िािा.. 

0033//0022  //2222    
1166//4499  िािा  

 

असिक्य असिक्य 
कैलािंराि गलु्हाणे कैलािंराि गलु्हाणे 

िय िय 2288    धंदा धंदा --  
डेकोरेशन ि डेकोरेशन ि 

ई्हेन्ट मनेॅिमेंट  ई्हेन्ट मनेॅिमेंट  
रारा..  

िंातवखराडी िंातवखराडी 
मच्छीिंात मच्छीिंात 

अंबागेटच्या आत अंबागेटच्या आत 
अमरािती अमरािती   

मोमो..नंनं..  
99996600666655552255  

vKkr –      17,000/ रु 
एक काऴ्या रंगाचा िंमॅिंंग एक काऴ्या रंगाचा िंमॅिंंग 

कं चा मोबाईल  त्यात कं चा मोबाईल  त्यात 
िोडाफोन विंम नंिोडाफोन विंम नं..  
88551111339977883399  
IIMMEEII  NNOO--  

335588552255008866886699110088  
सकमत सकमत 1177000000//--  रुरु..  

 

fujad नमदु तारखेिं िेळी ि ठीकाणी यातील फीयादी यांचे नमदु तारखेिं िेळी ि ठीकाणी यातील फीयादी यांचे 
माििं भाउ हे नमदु ट्रेन ने रेमाििं भाउ हे नमदु ट्रेन ने रे..स्टेस्टे..  बडनेरा ते िंरुत अिंा बडनेरा ते िंरुत अिंा 
प्रिािं करीत प्रिािं करीत  अिंतांना प्रिािंा दरम्यान रेल्िे स्टेशन रेल्िे स्टेशन 
बडनेरा येथनु गाडी िंटुल्यानंतर गदीचा फायदा घेिनु बडनेरा येथनु गाडी िंटुल्यानंतर गदीचा फायदा घेिनु 
त्यांचे बगॅमधनु नमदु िणमनाचा मोबाईल त्यांचे बगॅमधनु नमदु िणमनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरुन नेला वफयादी हे प्रिािंात अिंल्याने चोरुन नेला वफयादी हे प्रिािंात अिंल्याने 
वफयादी यांचे भाउ यांनी पोस्टे ला वदलेल्या वफयाद िरुन वफयादी यांचे भाउ यांनी पोस्टे ला वदलेल्या वफयाद िरुन 
कलम कलम 337799  भादिी भादिी प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आलाप्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला..   

WWHHCC//  
11001199  
इंगऴेइंगऴे 

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 –k- 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 


