
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  14-02-2022   

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 नागपरु  
CR NO 

108/2022   
कलमकलम  337799  

भादवीभादवी 
xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh  

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथिल 
PF.NO 03 

वर 
 

.01/12/2021 
चे 15.30 वा ते 
16.00वा.दरम्या

न 

14/02/2022 
चे 21:39 वा. 

थवलास रामदास 
तायडे.वय 35 
वर्ष  धंदा - 

मनेँजर  रा.गणेश 
नगर शेगाव 
बलुढाणा. 
मोबाईल 

नंबर.82630075
24  

अज्ञात 
 

,dq.k 6]900 : 
एक थरडमी कंपनीचा A9 

नेचरल थिन रंगाचा मोबाईल 
त्यात Airtel नं. 
8600551809  

imeino 
866300057189091/190

थकमत 6,900/-  
असा एकुण 6,900/- 

 रू माल 
 

थनरंक 
 

वरील ता वेऴी व ठिकाणी यातील ठियादी हे 
थद.01/12/2021रोजी ट्रेन थवदर्ष एक्स.ने रे.स्टे.नागपरु 
ते शेगांव असा प्रवास करण्याकथरता,पथरवारासह रेल्वे 
स्टेशन नागपरु येिे आले व थियादीच्या ट्रेनला वेळ 
असल्याने ते रे.स्टे.नागपरु PF.NO 03 वर झोपले 
असता थियादीचे झोपेचा िायदा घेवनु 
त्यांच्याशटाच्या थिशात ठेवलेला एक थरडमी कंपनीचा 
A9नेचरल थिन रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयांने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने  चोरून नेला 
आहे अशा थियादी चे थियाद वरुन  सबब अपराध 
कलम 379 र्ादवी प्रमाणे नंबरी गुन्हा दािल 
करण्यात आला. fVi&lnj xqUg;kps dkxni= ek- पोथलस 
अथधक्षक लोहमागष कायालय अजनी नागपरु येिनु 
क्र.आर/23/गुन्हा वगष/2022-143 नागपरु 
थद.14/02/2022 अन्वेय प्राप्त झाल े वरून नंबरी 
गुन्हा दािल करण्यात आला. 
 

WNK/ 
826  
कोल्हे 

02 बडनेरा  
CR NO 
26/2022   
कलमकलम  337799  

भादवीभादवी 
xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 
 

रे स्टे बडनेरा 
बकुींग ऑिीस 

परीसर 
 

14/02/2022 
चे 11/10 वा 

समुारास 
 

14/02/2022 
चे 16/04 

 

उत्तमकुमार 
दगुाशंकर तीवारी, 
वय 38 वर्ष रा ग्राम 
ठवशायकपरु  पोस्ट 

ठनबी , जी. 
रायबरेली 

   अज्ञात  
 

,dq.k 7]000 : 
एक टेक्नोस्पाकष    कं. चा 

मोबाईल  स्काय ब्ल ुरंगाचा  
त्यात एअरटेल कं.  ठसम नं. 

8126688452, कक. 7,000/- 
रू, चा IMEI no माहीत 

नाही,असा एकुण 7,000/- रू. 
चा माल 

ठनरंक  
 

हकीकत – वरील ता वेऴी व ठिकाणी यातील ठियादी हे 
लातरु जाणे करीता  रे स्टे बडनेरा येथे आले असता  
बकुींग ऑिीस परीसर मध्ये त्यांचा  एक टेक्नोस्पाकष    
कं. चा मोबाईल  चाजींगला लाऊन झोपले असता त्याचे 
झोपेचा िायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेला    यांनी पो. स्टे. ला येऊन लेखी 
िीयाद दीले वरुन नंबरी गनु्हा दाखल  

HC/1027   

03 बडनेरा  
CR NO 
27/2022   
कलमकलम  337799  

भादवीभादवी 
xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 
 

- रे स्टे बडनेरा 
प्लटॅिामष नं.3 
वर बडनेरा-
भुसावळ मेम ु
पसेॅन्जर मध्ये 

चढत असतांना 
 

14/02/2022 
चे 01/25ते 
01/26 वा 
समुारास 

 

14/02/2022 
चे 16/59 

 

  कल्पेश 
ठशवाजीराव 

पाटील वय 24 
वरे्, रा.अंतलुी, 
ता. मकु्ताईनगर, 

जी.जळगाव 
 

   अज्ञात  
 

,dq.k 37]999 : 
एक वनप्लस7T  कं. चा 

मोबाईल  ब्ल ुरंगाचा  त्यात   
ठसम नं. 7030485958, 

ठसम नं. 
7972862620, 

IMEI No. 
868339044948170, 

868339044948162, कक. 
37,999/- रू, चा IMEI no 

माहीत नाही,असा एकुण 
37,999/- रू. चा मोबाईल 

 वरील ता वेऴी व थठकाणी यातील थियादी हे वरील ता वेऴी व थठकाणी यातील थियादी हे 
बोदवड जाणे करीता  रे स्टे बडनेरा  प्लटॅिामष नंबोदवड जाणे करीता  रे स्टे बडनेरा  प्लटॅिामष नं..33  
वरबडनेरावरबडनेरा--र्सुावळ मेम ु पसेॅन्जर मध्ये चढतर्सुावळ मेम ु पसेॅन्जर मध्ये चढत  
असतांना  त्यांचा   एक वनप्लसअसतांना  त्यांचा   एक वनप्लस77TT    कंकं..  चा चा 
मोबाईल मोबाईल प्रवाशांच्याप्रवाशांच्या  गदीचा िायदा घेऊन कोणीतरी गदीचा िायदा घेऊन कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला अशा अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला अशा 
लेिी थियाद वरुन  कलम लेिी थियाद वरुन  कलम 337799  IIPPCC  प्रमाणे गुन्हा प्रमाणे गुन्हा 
दािल करुन दािल करुन  

HHCC//223311  
वव--हेकरहेकर 



yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 14-02-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 14-02-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 14-02-2022  

 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 14-02-2022  

 

 

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    ukxiwj गनु्हागनु्हा  रर..  नन..  221166//2211  कलमकलम  337799,,    IIPPCC        fn- 14@02@2022 ps 13%37 ok- 

 

11½½  EEkkkk ss--  vvjjkkQQkkrr  vvCCnnqqyy  ddkknnjj  oo;;  2211    jjkk--  LLVVhhVV  ffddzzMMkk  CCyykkdd  fftt--FFkk qqVVVVqqxxqqMMMMhh  rrkkffeeyyuukkMMqq  

02 ukxiwj गनु्हागनु्हा  रर..  नन..  9955//22002222  कलमकलम  337799,,  3344    IIPPCC fn- 11@02@2022 ps 01%02 ok- 

PCR   fn- 15@02@2022 ikosrks 
11))  जाठवरजाठवर  अहमदअहमद  SS//OO    बनु्दखुाबनु्दखुा    वयवय  4400  वरे्वरे्  रारा..  ग्रामग्राम  कलासपरुकलासपरु  उिषउिष   कलालपरुकलालपरु  पोष्टपोष्ट  नौगवानौगवा  
ठजल्हाठजल्हा  अमरोहाअमरोहा  नावनाव  गावनगावन  ((उउ..प्रप्र..))  22))  मोहमंदमोहमंद  तयैबतयैब  मोहमंदमोहमंद  हासीमहासीम  वयवय    5577  वरे्वरे्  रारा..  एचएच  नन..  BB--
446688  स्रीटस्रीट  नन..  SS//22  चमनचमन  पाकषपाकष   इंन्रइंन्र  ठवहारठवहार  गोकुलपरुगोकुलपरु  उत्तरउत्तर  पवुीपवुी    ठदल्लीठदल्ली  ..  

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 xksafn;k exZ dz 

05@22 

dye 174 

tkQkS 

jsYos LVs- 

vkexko 

cqdhax dk;kZ- 

leksj 

14@02@22 ps 

15-55 ok iqohZ 

14@02@22 

ps 17-14 ok 

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l jsLVs 

vkexko 

vuskG[kh e;r 

iq:"k o; vankts 

20 rs 30 o"kZ 

;krhy e;r iq:"k ble gk dks.kR;krjh fn?kZ vktkjkus 

uSlxhZd fjR;k e;r >kyk vkgs-v’kk vkWu M;qVh Mhok;-

,l-,l jsLVs vkexko  ;kauh fnysY;k ys[kh esekso:u  js-

iks-LVs xksafn;k ;sFks exZ dz 05@22 dye 174 

tkQkS izek.ks nk[ky  

eiksgok@1002 

ek;k esgj 

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 


