
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  08-12-2021  

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 
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xq-nk- rk- 
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eky- 
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01  cMusjk 

vi- dz 

197@2021  

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

––ट्रेन ट्रेन 
21352135पणेु पणेु 

नागपरु एक्स नागपरु एक्स 
चे कोच नं चे कोच नं 
DD11  मधनु मधनु 

रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येथे बडनेरा येथे 

गाडी गाडी 
थांबल्यानंतर थांबल्यानंतर 

लक्षात लक्षात 
आलेआले..  

  

0808//1212//20212021    
चे  चे  0606//00 00 

वावा..  
  

0808//1212//20212021
चेचे    0099..3333  

वावा..  
  

अशोक अशोक 
कंुडलीक कंुडलीक 

थोरवे वय थोरवे वय 29 29 
वर्ष धंदा वर्ष धंदा 

शशक्षण राशशक्षण रा. . 
शशरपरु ताशशरपरु ता. . 
मंठा शिमंठा शि. . 
िालनािालना  
  मो नं मो नं 

82083908308208390830  
  

रमेश हरीराम रमेश हरीराम 
वानखडे वानखडे   

वय वय 42 42 वर्ष धंदा वर्ष धंदा 
मिरुी रामिरुी रा. . नागपरुनागपरु 
vkjksih vVd rk-

osG fn- 08-
12-2021 ps 
11-16 ok   

,dq.k 12]499 : 
एक रेडमी नोट एक रेडमी नोट 9 9 कंचा गे्र कंचा गे्र 

रंगाचा मोबाईल रंगाचा मोबाईल 
चािषरसह त्यात शियो चािषरसह त्यात शियो 

शसम नं शसम नं 9673965698 9673965698 
व व BBSSNNLL  नं नं 

9421208032 9421208032   
IIMMEEII  NNOO  

88661122558800447722771144000088
6611225588004477227711441188  

शकशक. . 12499 12499 //--  रुरु  
  

ueqn izek.ks    नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी 
प्रवास करीत असतांना शफयादी हे नमदु ट्रेन ने प्रवास करीत असतांना शफयादी हे नमदु ट्रेन ने 
मनमाड ते नागपरु असा प्रवास करीत असता मनमाड ते नागपरु असा प्रवास करीत असता 
याने त्यांचा रेडमी नोट याने त्यांचा रेडमी नोट 9 9 कंचा गे्र रंगाचा कंचा गे्र रंगाचा 
मोबाईल मोबाईल त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु चोरुन त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु चोरुन 
नेल्याचे रेल्वे स्टेशन बडनेरा येथे गाडी नेल्याचे रेल्वे स्टेशन बडनेरा येथे गाडी 
थांबल्यानंतर चोरुन नेल्याचे लक्षाथांबल्यानंतर चोरुन नेल्याचे लक्षात आले अशा त आले अशा 
प्राप्त फीयाद प्राप्त फीयाद  o:u jsYos LVs’ku ijhljkr ’kks/k 

?ksryk vlrk eksckbZy yksds’kuo:u o lhlhfVOgh 

QqVsto:u vkjksihyk ueqn ekyklg idMqu iksLVs 

yk vk.kqu कलम कलम 379 379 IIPPCCप्रमाणे नंबरी  गनु्हा  प्रमाणे नंबरी  गनु्हा  
दाखल दाखल  dj.;kr vkyk vkgs-   
  
  

HHCC//  
221177  
खारोडेखारोडे  

02 cMusjk  
119988//22002211      
कलमकलम--  337799  

भादशवभादशव 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh  

  

ट्रेन नंट्रेन नं. . 
22137 22137 

पे्ररणा एक्स पे्ररणा एक्स 
चे कोच नं चे कोच नं 
SS//22  बथष नं बथष नं 
22 22 वरुन वरुन 

रेस्टे बडनेरा रेस्टे बडनेरा 
येथनु गाडी येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर सटुल्यानंतर 

लगेच लगेच 
लक्षात लक्षात 
आलेआले..  

0808//1212//20212021  
चे चे 1010//35 35 

वावा. . दरम्यानदरम्यान  
  

0808//1212//20212021  
चे चे 2222//3333  

नलीन नलीन 
मन्नालाल मन्नालाल 

शबसेन वय शबसेन वय 28 28 
वरे् धंदा वरे् धंदा 

नोकरी रानोकरी रा. . ग्राम ग्राम 
ब्राम्हणी पोब्राम्हणी पो. . 
हररारोट ताहररारोट ता. . 

शकरनापरु शिशकरनापरु शि. . 
बालाघाट बालाघाट MMPP  

मो नं मो नं 
94070834319407083431

, ,   

vKkr  ,dq.k 8]400 : 
एक काऴ्या रंगाची बगॅ एक काऴ्या रंगाची बगॅ 
त्यामध्ये ब्लेझर िकेॅट त्यामध्ये ब्लेझर िकेॅट 
शकशक. . 35003500//--  रुरु, , शिन्स शिन्स 
पनॅ्ट शकपनॅ्ट शक. . 18001800//--, , पनॅ्ट पनॅ्ट 
शकशक. . 10001000//--रुरु, , TT  शटष शटष 2 2 

शकशक. . 15001500//--  रुरु, , मो मो 
चािषर शकचािषर शक. . 400400//--  रु रु 

हेडफोन शकहेडफोन शक. . 200200//--  रुरु, , 
असा एकुण असा एकुण 84008400//--  रु रु 

चा मालचा माल  
  

fujad   नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी 
हे नमदु ट्रेन ने नागपरु तेहे नमदु ट्रेन ने नागपरु ते  सरुत असा प्रवास सरुत असा प्रवास 
करीत असता प्रवासा दरम्यान शफयादी यांनी करीत असता प्रवासा दरम्यान शफयादी यांनी 
एक काऴ्या रंगाची बगॅ एक काऴ्या रंगाची बगॅ बथषवर ठेवनु बथषवर ठेवनु 
बाथरुमला गेले असता त्यांचे गैरहिेरीचा बाथरुमला गेले असता त्यांचे गैरहिेरीचा 
फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची 
नमदु वणषनाची बगॅ चोरुन नेल्याचे रेस्टे बडनेरा नमदु वणषनाची बगॅ चोरुन नेल्याचे रेस्टे बडनेरा 
येथनु गाडी सटुल्यानंतर लगेच लक्षात आलेयेथनु गाडी सटुल्यानंतर लगेच लक्षात आले.     .     
बाबत शदले लेखी शफयाद बाबत शदले लेखी शफयाद   रेपोस्टे अकोला रेपोस्टे अकोला  ;sFks 
fnY;kus  िा क्र िा क्र 11442244//22002211  शद शद 0088//1122//22002211  
अन्वये गनु्याचे कागदअन्वये गनु्याचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त पत्र टपालाने प्राप्त 
झालेवरुन झालेवरुन     गनु्हा दाखल केलागनु्हा दाखल केला  

NNKK//2277
55  कुवेकुवे  



 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh   

03 अकोला  अकोला    
अप कं्रअप कं्र  

209209//20220211  
कलम  कलम  379 379 

भादशव भादशव  
xqUgkizdkj 

eksVj 

lk;dy  

pksjh  

रेरे..स्टेस्टे..अकोअको
ला  येशथलला  येशथल  

पाकींग मध्ये पाकींग मध्ये 
स्टनँ्डवरस्टनँ्डवर  

2727//1111//2021 2021 
चे  चे  0909..00 00 वावा. . 

दरम्यानदरम्यान  

0808//1212//2021  2021  
चेचे  1616..15 15 वावा  

मोहम्मद मोहम्मद 
ईस्माईल मोईस्माईल मो. . 

ईब्राहीमईब्राहीम,,  वय वय ––  
3399वर्षवर्ष,,  धंदा धंदा --  

प्रायवेट िाबँ राप्रायवेट िाबँ रा. . 
नरुानी मस्िीद नरुानी मस्िीद 

के के 
पासखदानअकोपासखदानअको

ला  मोला  मो..नंनं. . 
99223312359922331235  

vKkr    ,dq.k 10]000 : 
एक िनुी टु व्हीलर एक िनुी टु व्हीलर 

िांभळा पट्टा असलेली िांभळा पट्टा असलेली 
काळ्या रंगाची शहरो होंडा  काळ्या रंगाची शहरो होंडा  
स्पेंडर प्लस  कंम्पनीची  स्पेंडर प्लस  कंम्पनीची  

गाडी नंगाडी नं. . MMHH  3300  
SSOO114422  तीचा चेचीस नंतीचा चेचीस नं. . 
0505FF1166CC3377664477  इंिीन इंिीन 
नंनं. . 0505FF1155MM3377337755  
मोटरसायकल ककमोटरसायकल कक. . 

1010,,000000//--रू चा मालरू चा माल  

शनरंकशनरंक      नमदु तानमदु ता..वेळी व शठकाणी यातील शफयादी वेळी व शठकाणी यातील शफयादी हे हे 
शदशद. . 2727..1111..2021 2021 रोिी सकाळी  रोिी सकाळी  0909..00 00 वावा. . 
दरम्यान रेदरम्यान रे..स्टेस्टे. . अकोला येशथल पाकींगमध्ये  अकोला येशथल पाकींगमध्ये  
स्टनँ्ड वरएक िुनी टु व्हीलर िांभळा पट्टा स्टनँ्ड वरएक िुनी टु व्हीलर िांभळा पट्टा 
असलेली काळ्या रंगाची शहरो होंडा  स्पेंडर असलेली काळ्या रंगाची शहरो होंडा  स्पेंडर 
प्लस  कंम्पनीचीप्लस  कंम्पनीची    गाडी  उभी करून मी नेहमी गाडी  उभी करून मी नेहमी 
प्रमाणे अकोला ते वाशशम असा पसँेंिर प्रमाणे अकोला ते वाशशम असा पसँेंिर 
इंटरशसटी ने रवाना झालो इंटरशसटी ने रवाना झालो होतो व संध्याकाळी होतो व संध्याकाळी 
1818..00 00 वावा. . वाशशम येथनु वाशशम येथनु   शफयादी शफयादी हेहे    काम काम 
करून परत अकोला येथे करून परत अकोला येथे  vkys असता रेल्वे असता रेल्वे 
स्टेशन स्टनँ्डवर ठेवलेली गाडी स्टेशन स्टनँ्डवर ठेवलेली गाडी िागेवर शदसनु िागेवर शदसनु 
आली नसल्याने आली नसल्याने गाडीची रेल्वे परीसरात गाडीची रेल्वे परीसरात 
शोधाशोध घेतली असता ती मीळून आली नाही शोधाशोध घेतली असता ती मीळून आली नाही 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली आहे कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली आहे  
v’kk लेखी शफयाद वरून  लेखी शफयाद वरून  कलम  कलम  379 379 भादशव भादशव 
प्रप्रमाणे  गनु्हा दाखल कर्यात आलामाणे  गनु्हा दाखल कर्यात आला    आहेआहे..  

HHCC//  
664477  

असलम असलम 
पठानपठान  

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 नागपरुनागपरु    
CCRR  No. 
559900//2211  
कलमकलम    
2200  ((BB))  
((iiii)),,  CC,,  
NNDDPPSS 

ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122880077  
विशाखापटनमविशाखापटनम
--  वनज़ामदु्दीनवनज़ामदु्दीन  
समतासमता  एक्सपे्रसएक्सपे्रस  
केके  DD--22  कोचकोच  
च्याच्या    टॉयलेटटॉयलेट  
च्याच्या  छतछत    वरवर      
प्लेटफामषप्लेटफामष  नंनं..33  

वरवर    रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपरुनागपरु 

0088//1122//2200  
चेचे      0000..4455  

वावा.. 

0088//1122//22002211  
चेचे  2233::3377  वावा.. 

सरकारसरकार  तफेतफे    
सहायकसहायक  उपशनरीक्षकउपशनरीक्षक  
रामवनिासरामवनिास  यादियादि,,    

वयवय  4477वर्षवर्ष  ,,    
आरपीएफआरपीएफ  थानाथाना  

नागपरुनागपरु 

,dq.k 1]03]720 :--    
एकएक  काळ्याकाळ्या  लाललाल  रंगाचीरंगाची    बगँबगँ  
कीकी  110000//--  रूरू    त्यातत्यात  एकएक  रंगीरंगी  
--  बेरंगीबेरंगी  रंगाचारंगाचा    थैयलाथैयला  वव  
त्याच्यात्याच्या  बािलुाबािलुा      55  नगनग  खाकीखाकी    
रंगाचेरंगाचे    टेपटेप  लावलेलेलावलेले  बंडलबंडल  
एएकुनकुन  विनविन  1100..336622  शकलोशकलो  
ग्रामग्राम    कीमतकीमत    0011,,0033,,772200  //--  
रूरू  चाचा  मालमाल 

 

fujad हकीकतहकीकत------      आिआि  रोिीरोिी  आम्हीआम्ही  WWNNKK//777799  भलावीभलावी  असेअसे  
स्टेस्टे..  डाडा..  चािषचािष  मध्येमध्ये  हिरहिर  असतांनाअसतांना  रामवनिासरामवनिास  यादियादि,,  
सहायकसहायक  उपशनरीक्षकउपशनरीक्षक,,आरपीएफआरपीएफ  थानाथाना  नागपरुनागपरु    यांनीयांनी    थानाथाना  
प्रभारीप्रभारी    RRPPFF  नागपरुनागपरु  यांचायांचा  लेखीलेखी    शरपोटषशरपोटष   वव    धटनास्थऴीधटनास्थऴी  
िप्तीिप्ती  पंचनामापंचनामा    वव  ईतरईतर  आदेशआदेश  सम्बधीतांनासम्बधीतांना  शदलेलेशदलेले  पत्रपत्र  वव  
पाचपाच  बंडलबंडल    शसलशसल  लावलेलेलावलेले  गांिागांिा  चेचे  पाकँीटपाकँीट  वव  1100  समँ्पलसमँ्पल  
पकँीटपकँीट    2244  ग्रामग्राम  विनाचेविनाचे  शसलशसल  लावलेलेलावलेले  गांिागांिा  पकेँटपकेँट    तसेचतसेच      
शफयादशफयाद  वव  NNDDPPSS  प्रमाणेप्रमाणे  कायषवाहीकायषवाही  करुनकरुन  कागदपत्रकागदपत्र,,  वव  
िप्तिप्त  मदेु्दमालमदेु्दमाल  सहसह  पोपो..स्टेस्टे..  आणनुआणनु  हिरहिर  केल्यावरूनकेल्यावरून        मामा..  
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iksmifu 

rk;okMs 



 

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 ekghrh   

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 

 

o/kkZ 

 

 

vi-dza-271@2021 dye 

326]34 Hkk-n-oh  

fn-08@12@2021 ps 04@30 ok  

 

01 ½panq feJk o;&22 o’kZ jk-LVs”ku QSy o/kkZ  

02½ fo/khla?k’khZr ckyd ukes&dkrhZd foBBy Hkyes&15 o’kZ jk-gkojs ys vkmV   

lsokxzke ft-o/kkZ 

  vi dza-194@2019 

dye 379 Hkk-n-oh  

fn-08@12@2021 ps 13@15 ok   01½ Jktqlhax Hknksjh;k o;&24 o’kZ jk-lkbZxqjh cxqyjh ft-fHkaM e-iz 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 o/kkZ vi-dz- 445@2019 

dye 379]328  

Hkk-n fo- 

fn- 30@11@21 ps 11@30 ok- 1½ eqdn~nj vyh oYn fulkj vyh o; 44 o’kZ jkg- xzke ddjkyk]ft- cnk;q m-iz 

fVi%& ueqn  vkjksih fn-09@12@21 ikosrks iksyhl dLVMh e/;s vkgs- 



 


