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01 नागपरुनागपरु  
441122//22002222  
कलमकलम  337799  

IIPPCC    
xqUgk Ádkj 

लपँटापँलपँटापँ  बगँबगँ  

pksjh      

ट्रेनट्रेन  नंनं    2222669922  
राजधानीराजधानी  

एक्सएक्स..  कोचकोच  नन..  
AA//44  बर्थबर्थ  नंनं..  
1122  रेरे..स्टेस्टे..  
नागपरुनागपरु  ––
येणेपरु्वीयेणेपरु्वी  
जर्वळजर्वळ..  

  

2277//0055//2222    
99..3300  र्वार्वा..  

1188//0066//2222    
0000..1100  र्वार्वा  

श्रीमतीश्रीमती  प्रियालीप्रियाली  
घनश्यामघनश्याम  कासेरकासेर  
र्वयर्वय2299र्वर्थर्वर्थ  धंदाधंदा--

िायरे्वटिायरे्वट  जाबँजाबँ  
राहराह..  पांडेपांडे  बाजारबाजार  

,,  बंसीबंसी  रोडरोड  
परुमानीपरुमानी  बस्तीबस्ती  

प्रजप्रज..बस्तीबस्ती  
227722000022  ((उउ..िि..))  

मोमो..  नन..  
99553322006688003388  

  
  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण 2222000000//--रू 
चोरीसचोरीस  गेलागेला  मालमाल  ––  

एकएक  लपँटापँलपँटापँ  बगँबगँ  त्यातत्यात  
0022  लपँटापँलपँटापँ,,0011  कीकी  
बोडथबोडथ ,,0011  हेडफोनहेडफोन,,0011  

माउसमाउस,,  मोबाईलमोबाईल  चाजथरचाजथर  

इत्यादीइत्यादी..  असाअसा  एकुणएकुण  
2222000000//--रुरु  चाचा  मालमाल.. 

प्रनरंक यातीलयातील  प्रफयादीप्रफयादी  मजकुरमजकुर  नमदुनमदु  ट्रेनट्रेन  चेचे  नमदुनमदु  कोचकोच  र्वर्व  बर्थबर्थ  र्वरुनर्वरुन  रेस्टेरेस्टे..  
प्रदल्लीप्रदल्ली  तेते  रेप्रनगटु्टारेप्रनगटु्टा  असाअसा  िर्वासिर्वास  करतकरत  असतांनाअसतांना  िर्वासािर्वासा  दरम्यानदरम्यान  
नमदुनमदु  िर्वासीिर्वासी  बार्रुमबार्रुम  गेलेगेले  असताअसता  त्याचात्याचा  बर्थबर्थ  र्वरर्वर  ठेर्वलेलीठेर्वलेली  एकएक  
लपँटापँलपँटापँ  बगँबगँ  त्यातत्यात  0022  लपँटापँलपँटापँ,,0011  कीकी  बोडथबोडथ ,,  0011  हेडफोनहेडफोन,,0011  
माउसमाउस,,  मोबाईलमोबाईल  चाजथरचाजथर  इत्यादीइत्यादी..  असाअसा  एकुणएकुण  2222000000//--रुरु  चाचा  मालमाल..  
कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीऩेलबाडीऩे  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  र्वरुनर्वरुन  नमदुनमदु  
गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला  असनुअसनुSSDD  इंगे्रजीतइंगे्रजीत  अशाअशा  िाप्तिाप्त  
गनु्हयांचेगनु्हयांचे  कागदपत्रार्वरुनकागदपत्रार्वरुन  सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादर्वीभादर्वी  िमाणेिमाणे  

गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..    
fVi %& जाजा..  क्रक्र..  33662222//2222  प्रदप्रद..  1177//0066//2222  तसेचतसेच  आपलेआपले    रेरे  पोपो..  स्टेस्टे..  
चेचे  आर्वकआर्वक  क्रक्र..  11991133//2222  प्रदप्रद..1199//0066//2222  अन्र्वयेअन्र्वये   

NNKK  
  448822  

तमुडामतमुडाम  
 

02 नागपरुनागपरु  
441133//22002222  
कलमकलम  337799  

IIPPCC  
xqUgk Ádkj 

मोबाईलमोबाईल 

pksjh  

ट्रेनट्रेन  नंनं  1122551111  
कोचरेु्वलीकोचरेु्वली  
राप्तीसागरराप्तीसागर  

एक्सएक्स..  कोचकोच  नन..  
MM//11  बर्थबर्थ  

नंनं..4477  रेरे..स्टेस्टे..  
नागपरुनागपरु  
दरम्यानदरम्यान  

  

2211//0055//2222      
0033..5511  र्वार्वा..  

1188//0066//2222  
    0000..2244  र्वार्वा  

शेखशेख  अलीमअलीम  
SS//oo  मप्रहनदु्दीनमप्रहनदु्दीन  

र्वय र्वय 2266र्वर्थर्वर्थ  धंदाधंदा--  
व्यर्वसायव्यर्वसाय  
राहराह..DDBB--

118855रामर्वरमरामर्वरम  
कोर्गुडुमकोर्गुडुम,,  
भद्रादरीभद्रादरी  --

550077111188  मोमो..  नन..  
88776666226666551122  

  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण एकुण 2244,,000000//--  रूरू  
एकएक  र्वनप्लसर्वनप्लस  नोडथनोडथ   CCEE  

22  प्रसल्र्वरप्रसल्र्वर  गे्रगे्र  रंगाचारंगाचा  
मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  प्रजओप्रजओ  

प्रसमप्रसम  नंनं..  99339911111144228888  
,,IIMMEEII  NNoo..--

8866995555990066226633883311  
कीकी..2244000000//--रुरु..  

  

प्रनरंक   यातीलयातील  प्रफयादीप्रफयादी  मजकुरमजकुर  नमदुनमदु  ट्रेनट्रेन  चेचे  नमदुनमदु  कोचकोच  र्वर्व  बर्थबर्थ  र्वरुनर्वरुन  रेस्टेरेस्टे..  
बोराबंकीबोराबंकी  तेते  र्वरंगलर्वरंगल  असाअसा  िर्वासिर्वास  करतकरत  असतांनाअसतांना  िर्वासािर्वासा  दरम्यानदरम्यान  
नमदुनमदु  प्रफयादीप्रफयादी  यांचायांचा  झोपेचाझोपेचा  फायदाफायदा  घेर्वनुघेर्वनु  त्याचात्याचा  एकएक  र्वनप्लसर्वनप्लस  नोईनोई  
साईसाई  22  प्रसल्र्वरप्रसल्र्वर  गे्रगे्र  रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  प्रजओप्रजओ  प्रसमप्रसम  नंनं..  
99339911111122448888  ,,IIMMEEII  NNoo..--8866995555990066226633883311  कीकी..  2244000000//--
रुरु..  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  प्रफयादीप्रफयादी  यांचेयांचे  झोपेचाझोपेचा  फायदाफायदा  घेर्वनुघेर्वनु  

मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  र्वरुनर्वरुन  नमदुनमदु  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  
आलाआला  
fVi %&   पोलीसपोलीस  अप्रधक्षकअप्रधक्षक  लोहमागथलोहमागथ  नागपरुनागपरु    येप्रर्लयेप्रर्ल  जाजा..  क्रक्र..  
33662222//2222  प्रदप्रद..  1177//0066//2222  तसेचतसेच  आपलेआपले    रेरे  पोपो..  स्टेस्टे..  चेचे  आर्वकआर्वक  क्रक्र..  
11991133//2222  प्रदप्रद..1199//0066//2222  अन्र्वयेअन्र्वये    
 
 
 

HHCC  
559999    
उकेउके  

 

03 नागपरुनागपरु  
441155//22002222  
कलमकलम  337799  

IIPPCC  
xqUgk Ádkj 

मोबाईलमोबाईल 

pksjh  

रेरे..स्टेस्टे..नागपरूनागपरू  
PPFF  NNOO..11र्वरर्वर  

र्वॉटरर्वॉटर  
प्यरुीफायरप्यरुीफायर  

जर्वळजर्वळ..  पोपो..स्टेस्टे..  
च्याच्या  बाजुबाजु  लाला  

1188//0066//2222  
चेचे  

0044::0000र्वार्वा..  
दरम्यानदरम्यान..    .. 

1188//0066//2222  
चेचे  

1144..1188      र्वार्वा.. 

राकेशराकेशSS//ooयोगयोग
लाललाल  तरुकरतरुकर  
धंदाधंदा--प्रशक्षणप्रशक्षण  
र्वयर्वय--2222र्वर्थर्वर्थ  

रारा..र्वाडथनंर्वाडथनं..0011जोजो
डाडा  मौर्वामौर्वा  
रोडखडुीरोडखडुी  

बालाघाटबालाघाटMMPP  
मोमो..नंनं..77000000223344

000055  
  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण एकुण 2255,,000000//--  रूरू  
एकएक  VVIIVVOOकंकं..  चाचा  
मोबाईलमोबाईल  मॉडलमॉडल  

नंनं..vv//1111  pprroo  त्यातत्यात  
प्रजओप्रजओ  कंकं..  चेचे  प्रसमप्रसम  
नंनं..88330055005577994411,,  

एअरटेलएअरटेल  प्रसमप्रसम  
नंनं..77224411114422004455  

IIMMEEII  
NNOO..886688440099004444669955

886688//5500ककमतककमत  --
2255000000//--रूरू  असाअसा  

एकुनएकुन  2255000000//--रूरू  चाचा  
मालमाल  

प्रनरंक अशाअशा  िकारेिकारे  आहेआहे  कीकी  यातीलयातील  प्रफयादीप्रफयादी  मजकुरमजकुर  हेहे  प्रदप्रद..1188//0066//2222  
रोजीरोजी  ट्रेनट्रेन  नंनं..1122880088  एक्सएक्स..  नेने  भोपालभोपाल  तेते  दगुथदगुथ  असाअसा  िर्वासिर्वास  कप्ररतकप्ररत  
असतांनाअसतांना  िर्वासािर्वासा  दरम्यानदरम्यान  प्रफयादीप्रफयादी  यांनायांना  काहीकाही  कामकाम  असल्यानेअसल्याने  
त्यांनात्यांना  प्रदप्रद..1188//0066//2222  रोजीरोजी    0000::3300र्वार्वा..  रेरे..स्टेस्टे..  नागपरूनागपरू  येरे्येरे्  उतरूनउतरून  
PPFF  NNOO..11र्वरर्वर  र्वाटरर्वाटर  प्यपु्ररफायरप्यपु्ररफायर  जर्वळजर्वळ  पोपो..स्टेस्टे..  च्याच्या  बाजुबाजु  लाला  बसलेबसले  
र्वर्व  प्रफयादीप्रफयादी  यांनीयांनी  आपलाआपला  VVIIVVOOकंकं..  चाचा  मोबाईलमोबाईल  ककमतककमत  --2255000000//--
रूरू..चाचा    चाप्रजिंगचाप्रजिंग  लाला  लार्वनुलार्वनु  झोपलेझोपले  असताअसता    कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  
चोरट्यानेचोरट्याने  त्यांचेत्यांचे  झोपेचाझोपेचा  फायदाफायदा  घेर्वनुघेर्वनु  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  र्वर्व  कपटानेकपटाने  
चोरुनचोरुन  नेलेनेले  र्वरुनर्वरुन  सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादर्वीभादर्वी  िमाणेिमाणे  गनु्हागनु्हा  
दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..    

HHCC  
5599  

र्वासप्रनकर्वासप्रनक  
  



04 नागपरुनागपरु  
441166//22002222  
कलमकलम  337799  

IIPPCC  
xqUgk Ádkj 

मोबाईलमोबाईल 

pksjh  

रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  
चेचे  प्लटॅप्लटॅ  नंनं..  88  

र्वरीलर्वरील  
स्टेनलेसस्टेनलेस  
स्स्टलस्स्टल  चेचे  

बाकड्यार्वरबाकड्यार्वर  

1188//0066//2222  
चेचे  

0077..0000र्वार्वा.. 

1188//0066//2222  
चेचे  

1155..0033र्वार्वा.. 

गणेशगणेश  बासदेुर्वबासदेुर्व  
धोंडेधोंडे,,  र्वयर्वय  4466  
र्वर्थर्वर्थ,,  प्रर्वकलांगप्रर्वकलांग  
सेर्वासेर्वा,,  राहराह..  DD--

9999,,  SSGGMM  
नगरनगर,,  NNIITT  

फप्ररदाबादफप्ररदाबाद,,  मोमो..  
नंनं..  

99335544771188003322  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण एकुण 2200,,000000//--  रूरू  
एकएक  SSaammssuunngg  JJ33  pprroo  
कंकं..  चाचा  मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  

प्रसमप्रसम  एअरटेलएअरटेल  नंनं..  
99887711226611442299,,  

99881100553388887733  कककक..  
1100,,000000//--    रुरु..  IIMMEEII  

NNOO..  माहीतमाहीत  नाहीनाही,,  रोखरोख  
1100,,000000//--  रुरु..  असाअसा  
एकुणएकुण  2200,,000000//--  रुरु..  

चाचा  मालमाल  

प्रनरंक अशाअशा  िकारेिकारे  आहेआहे  कीकी  यातीलयातील  प्रफयादीप्रफयादी  हेहे  र्वरुडर्वरुड  येर्नुयेर्नु  नागपरुनागपरु  लाला  
बसबस  नीनी  आलेआले  त्यांनात्यांना  प्रदल्लीप्रदल्ली  येरे्येरे्  जायचेजायचे  असल्यानेअसल्याने  तेते  रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  
येरे्येरे्  प्लटॅप्लटॅ  नंनं..  88  र्वरीलर्वरील  स्टेनलेसस्टेनलेस  स्स्टलस्स्टल  चेचे  बाकड्यार्वरबाकड्यार्वर  येर्वनुयेर्वनु  झोपलेझोपले  
असताअसता  त्यांचात्यांचा  एकएक  SSaammssuunngg  JJ33  pprroo  कंकं..  चाचा  मोबाईलमोबाईल  कककक..  
1100,,000000//--    रुरु..  र्वर्व  रोखरोख  1100,,000000//--  रुरु..  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  
त्यांचेत्यांचे  झोपेचाझोपेचा  फायदाफायदा  घेर्वनुघेर्वनु  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  र्वर्व  कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  
र्वरुनर्वरुन  प्रफयादीप्रफयादी  यांनीयांनी  पोपो..  स्टेस्टे..  लाला  येर्वनुयेर्वनु  लेखीलेखी  तक्रारतक्रार  प्रदलेप्रदले  र्वरुनर्वरुन  
सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादर्वीभादर्वी  िमाणेिमाणे  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  
आलाआला..    

HHCC  
887744  
बारडबारड  

  

05 नागपरुनागपरु  
442200//22002222  
कलमकलम  337799  

IIPPCC  
xqUgk Ádkj 

मोबाईलमोबाईल 

pksjh  

ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122881100  
हार्वडामेलहार्वडामेल  

एक्सएक्स  कोचकोच  नंनं..  
BB//55  बर्थबर्थ  नंनं..  

3366  र्वरुनर्वरुन  गाडीगाडी  
नागपरुनागपरु  

स्टेशनर्वरस्टेशनर्वर  
येण्याच्यायेण्याच्या  
अगोदरअगोदर  

1155//0066//2222  
चेचे    

1166..2200र्वार्वा..  
दरम्यानदरम्यान  .. 

1188//0066//2222  
चेचे  

2211..1100र्वार्वा 

कौप्रशककौप्रशक  
दगुादासदगुादास  घोर्घोर्    
र्वयर्वय  4477  धंदाधंदा    

म्यपु्रझप्रशयनम्यपु्रझप्रशयन  रारा..    
मयसेुशमयसेुश  श्रुष्टीश्रुष्टी  
भांडुकभांडुक  रे्वस्टरे्वस्ट  

फ्लंटफ्लंट  नंनं..  770044    
मोबामोबा..नंनं..  

88992288772211994400  
 
  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण एकुण 1100,,000000//--  रूरू  
एकएक  रेडमीरेडमी  99  ऑरेंजऑरेंज  
रंगाचारंगाचा  मोबामोबा..  त्यातत्यात  
र्वोडाफेनर्वोडाफेन  प्रसमनंप्रसमनं..  

99883300221177443344  प्रजर्वोप्रजर्वो  
प्रसमप्रसम  नंनं..99112233003355554411  

IIMMEEII  NNOO  
886622554433004499009977449922  
कीकी..  1100,,000000//रुरु..  असाअसा  
एकुणएकुण  1100,,000000//--  रुरु..  

चाचा  मालमाल    

प्रनरंक अशाअशा  िकारेिकारे  आहेआहे  कीकी  यातीलयातील  प्रफयादीप्रफयादी  हेहे  ट्रेनट्रेन  नंनं..1122881100  हार्वडामेलहार्वडामेल  
एक्सएक्स  कोचकोच  नंनं..  BB//55  बर्थबर्थ  नंनं..  3366  र्वरुनर्वरुन  रेल्र्वरेल्र्व  स्टेस्टे  हार्वडाहार्वडा  तेते  रेल्रे्व स्टेरेल्रे्व स्टे  
कल्याणकल्याण    असाअसा  िर्वासिर्वास  करतकरत  असतांनाअसतांना  िर्वासािर्वासा  दरम्यानदरम्यान  प्रफयाप्रदप्रफयाप्रद    
मोबाइलमोबाइल  बर्थर्वरबर्थर्वर  ठेर्वनुठेर्वनु  झोपलेझोपले  असताअसता  त्यांचात्यांचा  झोपेचाझोपेचा  फायदाफायदा  घेर्वनुघेर्वनु    
एकएक  रेडमीरेडमी  99ऑरेंजऑरेंज  रंगाचारंगाचा  मोबामोबा..  कीकी..  1100,,000000//रुरु..    कोणीतरीकोणीतरी  
अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीऩेलबाडीऩे  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  र्वरुनर्वरुन  नमदुनमदु  गनु्हागनु्हा  
दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला  असनु असनु SSDD  इंगे्रजीतइंगे्रजीत  असेअसे  रेल्रे्वरेल्रे्व  पोस्टेपोस्टे  र्वधार्वधा  
येर्नुयेर्नु  गनु्हयांचेगनु्हयांचे  कागदपत्रकागदपत्र  िाप्तिाप्त  झाल्यानेझाल्याने    सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  
337799  भादर्वीभादर्वी  िमाणेिमाणे  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..    
fVi %&   रेल्रे्वरेल्रे्व  पोस्टेपोस्टे  र्वधार्वधा    येप्रर्लयेप्रर्ल  जाजा..  क्रक्र..11662266//2222  प्रदप्रद..  1166//0066//2222  
तसेचतसेच  आपलेआपले    रेरे  पोपो..  स्टेस्टे..  चेचे  आर्वकआर्वक  क्रक्र..  11991199//2222  प्रदप्रद..1188//0066//2222  
अन्र्वयेअन्र्वये  गनु्हयांचेगनु्हयांचे  कागदपत्रकागदपत्र  टपालानेटपालाने  िाप्तिाप्त  झाल्यानेझाल्याने  

HHCC  554499  
फुसाटेफुसाटे  

06 
220055//22002222  
कलमकलम  337799  

IIPPCC  
xqUgk Ádkj 

मोबाईलमोबाईल 

pksjh  

रेल्रे्व स्टेशन 
चंद्रपरु येप्रर्ल 
जनरल रे्वटींग 

हॉल मधनु  

18/06/22  

चे 

05/20 वा. ते 

05/30 वा. 

दरम्यान 

 

18/06/22 

चे 

13/50 वा. 

प्रतलक प्रसम ु
गड्डमर्वार र्वय 18 
र्वर्थ, व्यर्वसाय 
– प्रशक्षण, रा. 
भगतकसग चौक 
र्वाडथ नं. 4 राजरु 
कॉलरी ता. र्वणी 
प्रज. यर्वतमाळ 

मो. नं. 
7020216416  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण एकुण 66770000//--  रूरू  
एक सिल्वर रंगाचा MI 

6 A कंपनीचा 

मोबाईल त्यात सिओ 

सिम नं. 7666881765 

IMEI No. मासित 

नािी. ककंमत 6700/- 

रूपये 

  

प्रनरंक नमदु घटना ता. रे्वऴी र्व प्रठकाणी यातील नमदु प्रफयादी  मजकुर हे 
प्रद. 17/06/2022 रोजी ट्रेन नं. 12656 नर्वप्रजर्वन एक्सिेस चे 
कोच नं G/2 मधनु रे.स्टे.मंचेप्ररयाल ते चंद्रपरु असा िर्वास करून 
नमदु तारखेस नमदु प्रठकाणी झोपले असता र्वरील नमदु र्वणथनाचा 
मोबाईल   कोणातरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम र्व लबाडीने चोरुनचोरुन  
नेलेनेले  र्वरुनर्वरुन  OP बल्लारशाह येप्रर्ल मोमेन्ट डायरी अमंलदार 
PC/612 प्रनकोडे यांनी पो.स्टे. चे सरकारी टबँर्वर जा. क्र. 
230/2022 प्रद. 18/06/2022  अन्र्वये नमदुनमदु  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  
करण्यातकरण्यात  आलाआला  
  

HC 

70  

गाढवे   
 

 

  



 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 18-06-2022   

 

 

 

 

 

07 
220066//22002222  
कलमकलम  337799  

IIPPCC  
xqUgk Ádkj 

मोबाईलमोबाईल 

pksjh

रेल्रे्व स्टेशन 
चंद्रपरु येप्रर्ल 
जनरल रे्वटींग 

हॉल मधनु 

18/06/22  

चे  

05/20 वा. ते 

05/30 वा. 

दरम्यान 

 

18/06/22  

चे  

14/01 वा. 

िाई कुमार 

कोंकटवार वय 

21 वर्ष, 

व्यविाय मिुरी 

रा. भगतसिंग 

चौक वार्ष नं. 4 

रािुर कॉलरी 

ता. वणी सि. 

यवतमाळ मो. 

नं. 

7020216416 

 

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण एकुण 2211,,000000//--  रूरू  
एक प्रनऴ्या रंगाचा 

VIVO Y 73 
कंपनीचा मोबाईल 
त्यात JIO प्रसम नं. 

9834439579, IMEI 
No माप्रहत नाही ककमत 

21,000/- रू.  

प्रनरंक नमदु घटना ता. रे्वऴी र्व प्रठकाणी यातील नमदु प्रफयादी  मजकुर हे 
प्रद. 17/06/2022 रोजी ट्रेन नं. 12656 नर्वप्रजर्वन एक्सिेस चे 
कोच नं G/2 मधनु रे.स्टे.मंचेप्ररयाल ते चंद्रपरु असा िर्वास करून 
नमदु तारखेस नमदु प्रठकाणी झोपले असता र्वरील नमदु र्वणथनाचा 
मोबाईल   कोणातरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम र्व लबाडीने चोरुनचोरुन  
नेलेनेले  र्वरुनर्वरुन  OP बल्लारशाह येप्रर्ल मोमेन्ट डायरी अमंलदार 
PC/612 प्रनकोडे यांनी पो.स्टे. चे सरकारी टबँर्वर जा. क्र. 
231/2022 प्रद. 18/06/2022  अन्र्वये नमदुनमदु  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  
करण्यातकरण्यात  आलाआला  
 

HC 

495 

मंुिेवार    

08 बर्नेराबर्नेरा  
113366//22002222  
कलमकलम  337799  

IIPPCC  
xqUgk Ádkj  

लेर्ीिलेर्ीि  पिषपिष 

pksjh  

टे्रनटे्रन  नंनं..0011336666  

बर्नेराबर्नेरा  

भुिावळभुिावळ  मेमोमेमो  

स्पेशलस्पेशल  गार्ीगार्ी  

रेरे..स्टेस्टे  बर्नेराबर्नेरा  

येथेयेथे  गार्ीतगार्ीत  

चढतांनाचढतांना 

  

1166//0066//2222  

  चेचे    

0011//3300  वावा  

िुमाराििुमाराि 

1188//0066//2222    

चेचे    

1144..1177  वावा 

सियंकासियंका  

नामदेवरावनामदेवराव  घोर्ेघोर्े  

वयवय  2233  वर्षवर्ष  धंदाधंदा  

सशक्षणसशक्षण  

रारा..वायगाववायगाव  

सनपाणीसनपाणी  वार्षवार्ष  

नंनं..0022  िनुमानिनुमान  

मंदीरिवळमंदीरिवळ  

ताता..सिसि..वधाषवधाष  

मोमो..क्रक्र..995566116699

77999944  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण 33880000//--रू 
एकएक  लेर्ीिलेर्ीि  िनँ्र्िनँ्र्  पिषपिष  

काळाकाळा  वव  िांभळािांभळा  पट्टापट्टा  

अिलेलीअिलेली  िुनीिुनी  वापरतीवापरती    

कककक..  550000//--त्यातत्यात  

फीयाषदीचेफीयाषदीचे  

आधारकार्षआधारकार्ष,,लर्निंगलर्निंग  

ड्रायस्िगंड्रायस्िगं  लायिन्िलायिन्ि  

,,िँनर्ीस्किँनर्ीस्क  कंपनीचाकंपनीचा  

पेनपेन  ड्राई्िड्राई्ि  कककक..330000//--  

,,काँलेिकाँलेि  फीच्याफीच्या  

पावत्यापावत्या  वव  रोखरोख  

रुरु..33000000//--  

((550000xx55,,110000xx55))अिाअिा  

एकुणएकुण  33880000//--रुरु..चाचा  

मुदे्दमालमुदे्दमाल 

  

प्रनरंक नमुदनमुद  वरीलवरील  ताता..  वेळीवेळी  वव  ठिकाणीठिकाणी  यातीलयातील  कफयाषदीकफयाषदी  िेिे  

कदकद..1166..0066..22002222  रोिीरोिी  दपुारीदपुारी  0011..3300  वावा..  नमुदनमुद  टे्रनटे्रन  नेने  बर्नेराबर्नेरा  तेते  

शेगावशेगाव  अिाअिा  िवाििवाि  करणेकामीकरणेकामी  नमुदनमुद  गार्ीतगार्ीत  चढतचढत  अितांनाअितांना  

िवाशयांचेिवाशयांचे  गर्दषतगर्दषत  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  त्यांचेत्यांचे  गर्दषचागर्दषचा  

फायदाफायदा  घेवुनघेवुन  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  बर्नेराबर्नेरा  येथुनयेथुन  गार्ीगार्ी  िुटल्यानंतरिुटल्यानंतर  1155  

समसनटानीसमसनटानी  कफयाषदीकफयाषदी  यांचेयांचे  वरीलवरील  नमुदनमुद  लेर्ीिलेर्ीि  िनँ्र्िनँ्र्  पिषपिष  कककक..    

33880000//--  रुरु..चाचा  मुदे्दमालमुदे्दमाल  ििीतििीत  चोरीचोरी  केल्याचेकेल्याचे  लक्षातलक्षात  आलेआले  अशयाअशया  

कदलेकदले  लेखीलेखी  तक्रारीतक्रारी  वरुनवरुन  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  िमाणेिमाणे    नंबरीनंबरी  गुन्िागुन्िा  

दाखलदाखल    करण्यातकरण्यात  आलाआला  
fVi %&     कफयाषदीकफयाषदी  यांनीयांनी  vkt jksth  पोस्टेपोस्टे  लाला  येवुनयेवुन  लेखीलेखी  तक्रारतक्रार  

कदलेवरुनकदलेवरुन    गुन्िागुन्िा  दाखलदाखल  केलाकेला     

  

  

WWNNKK  

11000055    

पचौरीपचौरी 

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 18-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 18-06-2022  

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 18-06-2022 

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 र्वधा 40/2022 

कलम 174 

CRPC 

िमाणे 

प्रजल्हा 
सामान्य 

रूग्नालय 
र्वधा 

18/06/22  

च े

10/12 वा. 

पुवी 

18/06/22 

चे 

16/50 वा. 

ऑन र्युटी DYSS रे. 

स्टे. िेवाग्राम तफे 

िंदेश श्रीरामिी 

र्ंभारे वय 37 वर्ष, 

धंदा- रेल्वेत पॉईन्टि 

मन िेवाग्राम 

िासवञीबाई फुले 

िावंगी, सि. वधाष 

मो. नं. 

9309190945 

 

फरान िािी 

मोिम्मद 

च्िाण वय 46 

वर्ष, 

रा.िठरिन 

बस्ती के िामने  

सिदावत कॉलनी 

मकराना नागौर 

रािस्थान 

341505 

 

अशा प्रकारे आहे की, ऑन डयुटी DYSS रे.से्ट.सेवाग्राम याांनी एक लेखी मेमो दिला 

की, टर ेन नां. 12969 जयपुर एक्सपे्रस मधे्य एक अज्ञात व्यक्ती उम्र 45 साल अचेत 

अवस्था मे है उसका इलाज करने हेतु सामान्य रूग्नालय वर्ाा यहा भेजा है उदचत 

कायावाही करे अशा मेमो वरून  घटनास्थळी रवाना झाले असता मा. MO सो. सामान्य 

रूग्नालय वर्ाा याांनी त्यास तपासुन मृत घोदित केल्याने ueqn exZ uacj 40@2022 

dye 174 lh-vkj-ih-lh izek.ks nk[ky d:u सिर पे्रतावर  इने्वक्ट पांचनामा 

व इतर कायावाही कामी HC/394 व PC 51 याांना पे्रत पहारा डयुटी कामी रवाना 
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385/2022 कलम 20 (B) II (C), 29 

NDPS ACT 

09/06/2022 चे 22.39 र्वा. 

प्रद. 21.06.2022 ikosrks  PCR 

1) सोनम शकील अहमद, र्वय 25 र्वर्थ,राह. E44/B 243, नर्वी प्रसमापरुी, परु्वथ प्रदल्ली,  
2) मोहम्मद आप्रसफ अहमद शकील अहमद, र्वय 20 र्वर्थ, राह. E44/B 243, नर्वी प्रसमापरुी, परु्वथ प्रदल्ली,  
3) गलुफान उसमान खान, र्वय 19 र्वर्थ, राह. JB-6, हाऊस नं. 427, स्टेट नं. 04, प्रशमलापरु, न्य ुप्रदल्ली,   
4) गलुशन शरीफ, र्वय 35 र्वर्थ, राह. K134, ब्लॉक जे.जे. कॉलनी, सार्वला घेर्वर, राणीखेरा, उ.प.प्रदल्ली,  
5) सैफ अली अशरफ अली अंसारी, र्वय 22 र्वर्थ, राह. झुंगी नं. CN32, ब्लॉक F-06, HGI लेबर कॉलनी, सलुतानपरुी प्रदल्ली,  
6) प्रर्वप्रपन प्रर्वजेंद्र कसह, र्वय 20 र्वर्थ, राह. प्रिश्चन नगर, प्रर्वजय नगर, गाजीयाबाद उ.ि ( ) 

 
393/22 कलम 20 (B) II (B), 29 

NDPS ACT 

12/06/2022 चे 14.31 र्वा. 

प्रद. 22.06.2022 ikosrks  PCR 

1) मोप्रहत  नारायण दत्त, र्वय-23 र्वर्थ, रा- गारँ्व सेर्वह तहसील प्रजल्हा पानीपत हप्ररयाणा-132108,  
2) दीपक  ओमिकाश         र्वय- 25 र्वर्थ, रा. गारँ्व सेर्वह तहसील प्रजल्हा पानीपत हप्ररयाणा-132108, 
3) प्रर्वकास  रामभरोसा           र्वय 24 र्वर्थ, रा. गारँ्व सेर्वह तहसील प्रजल्हा पानीपत हप्ररयाणा-132108 

311/22 कलम 20 (B) II (B), 
NDPS ACT 

13.06.2022 चे 12.51 र्वा. 
प्रद. 23.06.2022 ikosrk s  PCR 

1) 
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