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01 नागपरुनागपरु 
409/22 
कलम 

379 IPC 
गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल   
चोरी 

 

ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122886600  
गगताजलीगगताजली  

एक्सएक्स  चेचे  कोचकोच  
नन..  SS//44बर्थबर्थ  नंनं..  
1155,,1166..  वरुनवरुन  

रेल्वेरेल्वे  स्टेस्टे  
नागपरुनागपरु  PPFF  नंनं..  

0088  वरुनवरुन  
गागाडीतडीत  चढतचढत  

असतांनाअसतांना 

1155//0066//2222  
चेचे  

1100..0000  वावा.. 

1177//0066//2222  
चेचे  

1133..5522  वावा.. 

हरीशचंद्रहरीशचंद्र  
नामदेवरावनामदेवराव  लोळेलोळे  

वयवय  5511  वरे्षवरे्ष      
धंदाधंदा  --  मेडीकलमेडीकल  

स्टोअरस्टोअर  चालगवणेचालगवणे  
रारा..  महेशमहेश  नगरनगर  
हनमुानहनमुान  मंगदरमंगदर  

जवऴजवऴ  अंजनगांवअंजनगांव  
सजुीसजुी  अमरावतीअमरावती    

मोबामोबा..  नंनं..  
99885500226600009922 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण 21,000/- रू 
एकएक  RREEDDMMII  NNOOTTEE  
99FFकंपनीचाकंपनीचा  मोबामोबाईलईल  
ब्लुब्लु  रंगाचारंगाचा  ज्यामध्येज्यामध्ये  
गजयोगजयो  गसमगसम  काडथकाडथ   नंनं..  

99440044112233777788  IIMMEEII  
NNOO  

886677779999004433889977778833    
कीकी..  2211,,000000//रुरु  ,,असाअसा  
एकुणएकुण  2211,,000000//रुरु    चाचा  

मालमाल  
 

गनरंक नमदुनमदु  तारखेसतारखेस  वेऴीवेऴी  वव  गिकाणीगिकाणी  यातीलयातील  गियादीगियादी  हरीशचंद्रहरीशचंद्र  
नामदेवरावनामदेवराव  लोळेलोळे  वयवय  5511  वरे्षवरे्ष    धंदाधंदा  --  मेडीकलमेडीकल  स्टोअरस्टोअर  चालगवणेचालगवणे  
रारा..  महेशमहेश  नगरनगर  हनमुानहनमुान  मंगदरमंगदर  जवऴजवऴ  अंजनगांवअंजनगांव  सजुीसजुी  अमरावतीअमरावती  
मोबामोबा..  नंनं..  99885500226600009922हेहे  ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122886600  गगताजलीगगताजली  एक्सएक्स  चेचे  
कोचकोच  नन..  SS//44बर्थबर्थ  नंनं..  1155,,1166..  वरुनवरुन  नागपरुनागपरु  तेते  आकोलाआकोला      ..असाअसा  
प्रवासप्रवास    करणेकरणे  कगरताकगरता  रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  येर्नुयेर्नु  वरीलवरील  नमदुनमदु  गाडीचेगाडीचे    
कोचकोच  मध्येमध्ये    चढतचढत  असतांनाअसतांना  गियादीगियादी  यांचेयांचे  पनँ्टपनँ्ट  च्याच्या  उजव्याउजव्या  
गखश्यातीलगखश्यातील                                           गदीचागदीचा  िायदािायदा  घेवनुघेवनु  
कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने    रेरे..  स्टेस्टे..  
नागपरुनागपरु  PPFF  नंनं..  0088  वरुनवरुन  चोरुनचोरुन  नेलीनेली  आहेआहे  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  
प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..   
fVi %&   रेल्वेरेल्वे  पोस्टेपोस्टे              येर्नुयेर्नु  जाजा..  क्रक्र..  11229911//2222  गदगद..  
1155//0066//2222  अन्वयेअन्वये  आपलेआपले  कगडलकगडल  आवकआवक  क्रक्र..  11889999//2222  गदगद..  
1177//0066//2222  अन्वयेअन्वये  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल    
 

NNKK//554422  
गमश्रागमश्रा 

02 नागपरुनागपरु  
441111//22002222  
कलमकलम  337799  

IIPPCC    
xqUgk Ádkj 

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेनट्रेन  नंनं  
1166778877  श्रीश्री  
मातामाता  वैष्णोवैष्णो  
देवीदेवी  कटराकटरा  
एक्सएक्स..  कोचकोच  
नन..SS//33  बर्थबर्थ  

नंनं..5555  
समयसमय11सेसे  44  
केके  दरम्यानदरम्यान  

रेरे..स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  
 

2255//0055//2222  चेचे      
11..4400  वावा.. 

1177//0066//2222    
चेचे    

2211..4411वावा 

राजेशराजेश  कुमारकुमार  
मलखानमलखान  ससहससह  

वयवय3388वर्षथवर्षथ  
  राहराह..  बीबी--
7744भारतभारत  

गवहारगवहार  स्केटरस्केटर  
क्रक्र..1155कुकराकुकरा
लाला  व्दारकाव्दारका--

111100007788  
पोस्टेपोस्टे..  सेक्टरसेक्टर--

1177  
गजगज..कुकरालाकुकराला,,  
नवीनवी  गदल्लीगदल्ली  

मोमो..  नन..  
88776666226666551122  

  
 
 

  एकुण 10,000/- रू 
एकएक  गिअलमीगिअलमी  कलरकलर  

गे्रगे्र  गजओगजओ  मोबामोबाईलईल    
गसमगसम  

नंनं..88776666226666551122  
कीकी..1100000000//--रुरु 

   अशाअशा  प्रकारेप्रकारे  आहेआहे  कीकी  यातीलयातील  गियादीगियादी  मजकुरमजकुर  नामेनामे  राजेशराजेश  
कुमारकुमार  मलखानमलखान  ससहससह  वयवय3388वर्षथवर्षथ  राहराह..  बीबी--7744भारतभारत  गवहारगवहार  
स्केटरस्केटर  क्रक्र..1155कुकरालाकुकराला  व्दारकाव्दारका--111100007788  पोस्टेपोस्टे..  सेक्टरसेक्टर--1177  
गजगज..कुकरालाकुकराला,,  नवीनवी  गदल्लीगदल्ली  मोमो..  नन..  88776666226666551122  PPNNRR--
44443311006600112211ट्रेनट्रेन  नंनं..1166778877  कोचकोच  नन..SS//33  बर्थबर्थ   नंनं..5555  
मजरुाईमजरुाई  rrss  गदल्लीगदल्ली    केके  दौरानदौरान  समयसमय11सेसे  44  केके  दरम्यानदरम्यान  रेरे..स्टेस्टे..  
नागपरुनागपरु  गिअलमीगिअलमी  कलरकलर  गे्रगे्र  गजओगजओ  गसमगसम  नंनं..88776666226666551122  
श्यामश्याम  गवहारगवहार  नझपगढनझपगढ  सेसे  गलयागलया  गयागया  र्ार्ा  जोजो  गकगसगकगस  अज्ञातअज्ञात  
व्याक्तीव्याक्ती  नेने  चरुाकरचरुाकर  लेले  गयागया  हैहै..  SSDD  इंगे्रजीतइंगे्रजीत  अशाअशा  प्राप्तप्राप्त  
गनु्हयांचेगनु्हयांचे  कागदपत्रावरुनकागदपत्रावरुन  सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  
प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..  तसेचतसेच  गनु्याचेगनु्याचे  
कागदपत्रकागदपत्र  पढुीलपढुील  तपासतपास  कामीकामी  मामा..  PPSSOO  सोसो..  यांचेयांचे  आदेशानेआदेशाने  
HHCC//223355  वघारेवघारे  यांनायांना  देण्यातदेण्यात  आलाआला  आहेआहे  ..    
fVi %& iksvyksuk ;sfFky tk- Ø- 3623@022 fn- 17-06-2022 

jsikslVs ukxiwj ;sfFky vk-Ø- 1912@2022 fn- 17@06@2022 

jksth dkxni= ÁkIr >kY;kus xqUgk nk[ky  
 
 
 
 

HHCC//  
223355  
वघारेवघारे 



 

 

 

 

03 cMusjk 
134//22 
कलम 
379 

भादवी 
xqUgk Ádkj 

eksVkj 

lk;dy 

pksjh 

रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
परीसरपरीसर  

गतकीटगतकीट  घरघर  
धामणगावधामणगाव  

रेल्वेरेल्वे 

1144//0066//2222  
चेचे    

1144..0000  
  वावा..तेते    

1144..3300  वावा..  
दरम्यानदरम्यान 

1177//0066//2222    
चेचे    

1199..3311  

अरसवदअरसवद  
वामनराववामनराव  
वाघमारेवाघमारे    

वयवय  4455  वर्षथवर्षथ  
धंदाधंदा  शेतीशेती  

  जातजात  बौध्दबौध्द  
    रारा  वाढोणावाढोणा  
((गायकवाङगायकवाङ))  
ताता  धामणगावधामणगाव  

रेल्वेरेल्वे    
गजगज  अमरावतीअमरावती  

मोमो  नंनं  
99337733118855778800 

अज्ञातअज्ञात एकुण 10,000/- रू 
एकएक  मोटरमोटर  सायकलसायकल  
क्रक्र    MMHH  2277  AABB  

445511  स्प्लेङरस्प्लेङर  प्लसप्लस,,  
काऴ्याकाऴ्या  रंगाचीरंगाची  जनूीजनूी  

वापरतीवापरती  गकमंतगकमंत  
1100..000000  रुरु 

गनरंकगनरंक --    नमदुनमदु  ताता..वेळीवेळी  वव  िीकाणीिीकाणी  यातीलयातील  िीयादीिीयादी  हेहे  गदगद  
1144//0066//22002222    रोजीरोजी  दपुारीदपुारी  0044//0000    वावा  तयांचेतयांचे  भाचीभाची  सहसह  
वाढोणावाढोणा  येवनूयेवनू    तयांचेतयांचे  वङीलांचेवङीलांचे  नावेनावे  असलेलीअसलेली  मोटारमोटार  
सायकलसायकल  क्रक्र  MMHH  2277  AABB  445511  याया  गाङीगाङी  वरवर  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
धामणगावधामणगाव  रेल्वेरेल्वे  येरे्येरे्  आलेतआलेत  वव  तयांचेतयांचे  भाचीलाभाचीला  अमरावतीअमरावती  
नागपरूनागपरू  याया  लोकललोकल  ट्रेनमध्येट्रेनमध्ये  बसवनूबसवनू  द्यायलाद्यायला  गेलेगेले  तेव्हातेव्हा  
िीयादीनेिीयादीने  तयांचीतयांची  मोटरमोटर  सायकलसायकल  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  धामणगावधामणगाव  
रेल्वेरेल्वे  गेटचेगेटचे  आतमध्येआतमध्ये  गतकीटगतकीट  घराघरा  समोरसमोर  उभीउभी  िेवलीिेवली  होतीहोती  
तयांनंतरतयांनंतर  0044//3300    वावा  दरम्यानदरम्यान  तयांचेतयांचे  भाचीलाभाचीला  रेल्वेरेल्वे  मध्येमध्ये  
बसवनूबसवनू  बाहेरबाहेर  आलेआले  तेव्हातेव्हा  िीयादीनेिीयादीने  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  चेचे  गतकीटगतकीट  
गेटगेट  समोरसमोर  िेवलेलीिेवलेली  तयांचीतयांची  मोटरमोटर  सायकलसायकल  MMHH  2277  AABB  
445511    गदसलीगदसली  नाहीनाही  तरीतरी  गदगद  1144//0066//22002222    रोजीरोजी  दपूारीदपूारी  
1166//0000  तेते  1166//3300    वावा  दरम्यानदरम्यान  तयांचीतयांची  मोटरमोटर  सायकलसायकल  क्रक्र    
MMHH  2277  AABB  445511  स्प्लेङरस्प्लेङर  प्लसप्लस,,  काऴ्याकाऴ्या  रंगाचीरंगाची  जनूीजनूी  
वापरतीवापरती  गकमंतगकमंत  1100..000000  रुरु  चीची  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  चेचे  पगरसरातनूपगरसरातनू  
गतकीटगतकीट  घराचेघराचे  समोरूनसमोरून  कुणीतरीकुणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरानेचोराने  चोरूनचोरून  नेलीनेली    
fVi %& lhlhVh,ul Á.kkyhus dkxni= ÁkIr >kY;kus 

xqUgk nk[ky 

HHCC//339966  
  टालेटाले 

04 cMusjk 
135//22 
कलम 
379 

भादवी 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh  

ट्रेनट्रेन  नंनं..  
1122110055  
गवदभथगवदभथ  

एक्सएक्स..चेचे  
कोचकोच  क्रक्र..SS//66  
बर्थबर्थ  नंनं..  1155  
वरुनवरुन  रेरे..स्टेस्टे  
धामणगावधामणगाव  

येर्नुयेर्नु  

1144//0066//22002222
चेचे  

0066..5577  वावा..  
दरम्यानदरम्यान  

1177//0066//22002222
चेचे  

2211..2233  
वावा  

नेहानेहा  अर्पपतअर्पपत  
गपु्तागपु्ता  

  वयवय  3344  वर्षथवर्षथ  
धंदाधंदा  --हाउसहाउस  

वाईिवाईि  रारा..77//1100    
शकु्रवारीशकु्रवारी  

बाजारबाजार  गोधनीगोधनी  
छछ..गग..मोमो..क्रक्र..9966
4444553366999999 

  

अज्ञाअज्ञातत 
  

एकुण 22,990/- रू 
एकएक  गववोगववो  VV  2211  ब्लुब्लु  

रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल  
तयाततयात  गसमगसम  गजओगजओ  
नंनं..66226677771177118899  

IIMMEEII  
NNoo..88663399335500  

              5511223366000011    
गकगक..2222999900//--  

गनरंकगनरंक नमदुनमदु  ताता..वेळीवेळी  वव  िीकाणीिीकाणी  यातीलयातील  िीयादीिीयादी  नामेनामे  नेहानेहा  अर्पपतअर्पपत  
गपु्तागपु्ता  वयवय  3344  वर्षथवर्षथ  धंदाधंदा  --हाउसहाउस  वाईिवाईि  रारा..77//1100    शकु्रवारीशकु्रवारी  
बाजारबाजार  गोधनीगोधनी  छछ..गग..मोमो..क्रक्र..99664444553366999999हेहे    ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122110055  
गवदभथगवदभथ  एक्सएक्स..चेचे  कोचकोच  क्रक्र..SS//66  बर्थबर्थ  नंनं..  1155  वरुनवरुन  नागशकनागशक  तेते  
नागपरुनागपरु  असाअसा  प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असतांनाअसतांना  प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  सदरसदर  
िीयादीिीयादी  यांचायांचा  एकएक  गववोगववो  VV  2211  ब्लुब्लु  रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल  तयाततयात  
गसमगसम  गजओगजओ  नंनं..66226677771177118899  IIMMEEII  
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yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 17-06-2022  

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 17-06-2022 
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vkjksihps uko  

01 ukxiqj 
385/2022 कलम 20 (B) II (C), 

29 NDPS ACT 

09/06/2022 चे 22.39 वा. 

गद. 21.06.2022 ikosrks  PCR 

1) सोनम शकील अहमद, वय 25 वर्षथ,राह. E44/B 243, नवी गसमापरुी, पवुथ गदल्ली,  
2) मोहम्मद आगसि अहमद शकील अहमद, वय 20 वर्षथ, राह. E44/B 243, नवी गसमापरुी, पवुथ गदल्ली,  
3) गलुिान उसमान खान, वय 19 वर्षथ, राह. JB-6, हाऊस नं. 427, स्टेट नं. 04, गशमलापरु, न्य ुगदल्ली,   
4) गलुशन शरीि, वय 35 वर्षथ, राह. K134, ब्लॉक जे.जे. कॉलनी, सावला घेवर, राणीखेरा, उ.प.गदल्ली,  
5) सैि अली अशरि अली अंसारी, वय 22 वर्षथ, राह. झुंगी नं. CN32, ब्लॉक F-06, HGI लेबर कॉलनी, 
सलुतानपरुी गदल्ली,  
6) गवगपन गवजेंद्र ससह, वय 20 वर्षथ, राह. गिश्चन नगर, गवजय नगर, गाजीयाबाद उ.प्र 

393/22 कलम 20 (B) II (B), 
29 NDPS ACT 

12/06/2022 चे 14.31 वा. 

गद. 22.06.2022 ikosrks  PCR 

1) मोगहत  नारायण दत्त, वय-23 वर्षथ, रा- गावँ सेवह तहसील गजल्हा पानीपत हगरयाणा-132108,  
2) दीपक  ओमप्रकाश         वय- 25 वर्षथ, रा. गावँ सेवह तहसील गजल्हा पानीपत हगरयाणा-132108, 
3) गवकास  रामभरोसा           वय 24 वर्षथ, रा. गावँ सेवह तहसील गजल्हा पानीपत हगरयाणा-132108 

311/22 कलम 20 (B) II (B), 
NDPS ACT 

13.06.2022 चे 12.51 वा. 
गद. 18.06.2022 ikosrks  PCR 

1) lkSjHk dqekj /keZiky jk- foysu iks- vkWfQl dks gjokM rg- cqgku ft- >qu>qu jktLFkku   
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