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vkjksih pksjhl xsysyk  
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gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 नागपरूनागपरू    
CCRR  NNoo  

00001122//22002222  
कलमकलम  337799  

भादवीभादवी 
xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
 
  

ट्रेनट्रेन    नंनं..  
1122665511  

संपकक क्ांतीसंपकक क्ांती    
एक्सपे्रसचेएक्सपे्रसचे  

कोचकोच  नंनं..  AA//11  
बर्कबर्क  नंनं..  3333  

वरूनवरून  रेरे..  स्टेस्टे..  
नागपरूनागपरू  येणेयेणे  

पवुीपवुी  
  

0066//1122//22002211  
चेचे  0011::2200  वावा..  

दरम्यानदरम्यान  

0044//0011//22002222    
चेचे  1111::4433  वावा..  

एसएस  बालमगुकनबालमगुकन  SS//OO  
सम्मखुउइयासम्मखुउइया,,  वयवय  4433  
ववरे्षरे्ष,,  रारा..  8866//1100  डीडी//88  

मंगोम्मलमंगोम्मल  सलाईसलाई,,  
तेंकसीतेंकसी  तामीलनाडुतामीलनाडु  --

662277881111  
मोमो..77006633990088777733  

vvKKkkrr        8,000/ रु 
एकएक  क्ीमक्ीम  रंगाचारंगाचा  रेडमीरेडमी//55  

ससमससम..  JJiioo  नन..  
77006633990088777733,,  22))  

BBSSNNLL  ससमससम  नन..  
88990000993377224488    सकमतसकमत  
88000000//--  रुरु,,  असाअसा  एकुणएकुण  
88,,000000//--  रुरु..  चाचा  मालमाल..  

  

ffuujjaadd  नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील सियादीसियादी  हेहे  ट्रेनट्रेन    नंनं..  
1122665511  संपकक क्ांतीसंपकक क्ांती    एक्सपे्रसएक्सपे्रसनेने  रेरे..स्टेस्टे..  मदुरुईमदुरुई    तेते  रेरे..स्टेस्टे..  
सनजामदु्दीनसनजामदु्दीन  असाअसा  प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असतांनाअसतांना  प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  रेल्वेरेल्वे  
स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  तेते  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  इटारसीइटारसी  दरम्यानदरम्यान  िीयािीयादीदी  यांचायांचा  
एकएक  क्ीमक्ीम  रंगाचारंगाचा  रेडमीरेडमी//55  मोबाईलमोबाईल      सियादीसियादी  यांचेयांचे  झोपेचाझोपेचा  
िायदािायदा  घेवनुघेवनु  सदसद..  0066//1122//22002211  चेचे  0011::2200  वावा..  कोणीतरीकोणीतरी  
अज्ञातअज्ञात  चोरटयानेचोरटयाने  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  चोरूचोरूनन  नेलेनेले  
बाबतबाबत  सियादीसियादी  यांनीयांनी  रेरे..पोपो..स्टेस्टे..झांसीझांसी  येरे्येरे्  सदलेसदले  सियादीसियादी  वरूनवरून  
मामा..  पोलीसपोलीस  अधीक्षकअधीक्षक  कायालयकायालय  येर्ीयेर्ीलल  आरआर//2233//गनु्हागनु्हा--  
समसींगसमसींग  वगकवगक//22002211--1144नागपरूनागपरू  सदसद..  0033//0011//22002222  अन्वयेअन्वये  प्राप्तप्राप्त  
झाल्यानेझाल्याने  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..    

HHCC//  
223355  
वघारेवघारे      

02 नागपरूनागपरू    
CCRR  NNoo..    
1144//22002222  

कलमकलम  337799  
IIPPCC 

xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
 
  

रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरूनागपरू  
प्लटॅिामकप्लटॅिामक  नंनं  
0011  मेनगेटमेनगेट  

जवळजवळ  
  

0044//0011//2222  चेचे    
1199..1155  वावा..  

  

  0044//0011//22002222    
चेचे  2233::3399  वावा..  

राकेशराकेश  कैलाशकैलाश  
समस्रीसमस्री  वयवय  3300  वर्षकवर्षक,,  

धंदाधंदा--  प्रायव्हेटप्रायव्हेट  
जा ाँबजा ाँब,,रारा..IIyykkझाझा  

सबल्डींगसबल्डींग  अपोसजटअपोसजट  
कैनराकैनरा  ब ाँकब ाँक  सदरसदर  
नागपरुनागपरु      मोमो  नंनं    
88666688227722772200  

  

अज्ञातअज्ञात         34,999/ रु 
  एकएक  वनवन  प्लसप्लस  कंपनीचाकंपनीचा  
ससल्वरससल्वर  रंगाचारंगाचा  मा ाँमा ाँ..  नंनं..77TT  
मोबाईलमोबाईल  सजओसजओ  ससमससम  नंनं..  

99337733119955662266,,आयडीयाआयडीया  
ससमससम  नंनं..99888811003377116611    

IIMMEEII  NNOO  
886611889944004400775555996633      

  कींकीं..  3344999999//--रुरु..  

सनरंकसनरंक  
  

आजआज  सदसद..0044//0011//2222  रोजीरोजी  सियादीसियादी  मचकूरमचकूर  नागपरुनागपरु  तेते  वडोदरावडोदरा  
ttkk..kkss  असल्यानेअसल्याने  सियादीसियादी  ggss  ट्रेनट्रेन  1122883344  हावडाहावडा  अहमदाबादअहमदाबाद  
एक्सएक्स..चेचे  कोचकोच  नंनं..AA//11,,  बर्कबर्क  नंनं..  0088  असाअसा  असनुअसनु  सदरसदर  गाडीगाडी  
पकडण्यापकडण्या  करीताकरीता  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  येरे्येरे्  eessuuxxssVV  जवळजवळ  
प्ल ाँटिा ाँमकप्ल ाँटिा ाँमक  नंनं..0011  वरवर  vvkkyyss  असताअसता  सियादीसियादी  ;;kkaauuhh  प ाँन्टच्याप ाँन्टच्या  
सखशातसखशात  ठेवलेलाठेवलेला  एकएक  वनवन  प्लसप्लस  कंपनीचाकंपनीचा  ससल्वरससल्वर  रंगाचारंगाचा  मा ाँमा ाँ..  
नंनं..77TT  मोबाईलमोबाईल  ffeeGGqquu  vvkkyykk  uukkgghh  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  
चोरटयानेचोरटयाने  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  मोबाईलमोबाईल  चोरूचोरूनन  नेलेनेले  
अशाअशा  सियादसियाद  वरुनवरुन  सबबसबब  अपअप  कलमकलम  337799  भादसवभादसव  प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  
दाखलदाखल  ddjj..;;kkrr  vvkkyykk    आहेआहे..    
  

HHCC//554499    
िुसाटेिुसाटे    

03 o/kkZ  

  CCRR  NNoo  
0033//22002222  

कलम कलम 337799  
IIPPCC  प्रमाणेप्रमाणे 

xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh  

ट्रेन नंट्रेन नं..2222440033  
पॉडुचेरी पॉडुचेरी 
न्यसुदल्ली न्यसुदल्ली 

एक्स चे कोच एक्स चे कोच 
नंनं..SS//33  बर्क बर्क 
नंनं..7733  वरून वरून 
रेरे..स्टेस्टे..चंद्रपरु चंद्रपरु 
च्या जवळ च्या जवळ 

झोप झोप 
उघडल्यानेउघडल्याने  

1166//1122//22002211  
चे चे 0033..4455  वावा..  

  

0044//0011//2222    चेचे  
  1144::4422    वावा..  

  

शक्तीवेल रामर शक्तीवेल रामर 
वय वय 3311  वर्षक वर्षक 
रारा..नार्क स्ट्स्ट्रट नार्क स्ट्स्ट्रट 

अक्का देवाली अक्का देवाली 
पोस्ट पनरूरी पोस्ट पनरूरी 
ताता..सजसज..कडलरु कडलरु 

तासमळनाडु राज्य तासमळनाडु राज्य 
मोमो..नंनं..  

77770088664422886655  
  

vvKKkkrr       12,000/ रु 
एक काळ्या रंगाचा एक काळ्या रंगाचा 

मोबाईल सववो मोबाईल सववो YY5511  LL  
कंपनीचा एअरटेल ससम कंपनीचा एअरटेल ससम 
नंनं..88777788337711888866,,एअरटेएअरटे

ल ससम ल ससम 
नंनं..77330055447744338800,,एक एक 

मेमोरी काडक मेमोरी काडक   
सकसक..1122,,000000//--रूरू..  

  

ffuujjaadd  नमदुनमदु  ताता  वेळीवेळी  वव  सठकाणीसठकाणी  यातीलयातील  सियादीसियादी  मचकूरमचकूर  हेहे  नमदुनमदु  ट्रेनट्रेन  
चेचे  कोचकोच  वव  बर्कबर्क  वरूनवरून  रेरे  स्टेस्टे  बेलपुरुमबेलपुरुम  तेते  भोपालभोपाल  असाअसा  प्रवासप्रवास  
करीतकरीत  असतांनाअसतांना  सियादीसियादी  यांनीयांनी  आपलाआपला  मोबाईलमोबाईल  चार्जजगचार्जजग  
पाइन्टलापाइन्टला  लावनुलावनु  ब ाँगचाब ाँगचा  अंदरअंदर  ठेवनुठेवनु  ब ाँगब ाँग  आपल्याआपल्या  डोक्याजवळडोक्याजवळ  
ठेवनुठेवनु  झोपलेझोपले  असताअसता  सियादीसियादी  यांचीयांची  रेरे..स्टेस्टे..चंद्रपरुचंद्रपरु  येरे्येरे्  0033..4455  
समसम..झोपझोप  उघडल्यानेउघडल्याने  मोबाईलमोबाईल  चार्जजगचार्जजग  पाईन्टलापाईन्टला  सदसनुसदसनु  आलाआला  
नाहीनाही..कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  तयांचातयांचा  नमदुनमदु  वणकनाचावणकनाचा  
मोबाईलमोबाईल  तयाच्यातयाच्या  झोपेचाझोपेचा  िायदािायदा  घेवनुघेवनु  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  
कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेलानेला  आहेआहे..  नमदुनमदु  गनु्यागनु्याचे कागदपर माचे कागदपर मा..पोलीस पोलीस 
असधक्षक असधक्षक सोसो..लोहमागक नागपरु येर्ीललोहमागक नागपरु येर्ील  
जाजा..क्क्..क्मांकक्मांक//आरआर//2233//गनु्हा वगकगनु्हा वगक//22002211--2255  नागपरु नागपरु 
सदसद..0033//0011//22002222  अन्वये टपालाने पोअन्वये टपालाने पो..स्टेस्टे..ला प्राप्त ला प्राप्त गनु्याच्या गनु्याच्या 
कागदपराचे अवलोकन करून कागदपराचे अवलोकन करून गनु्हा दाखल गनु्हा दाखल ddjj..;;kkrr  vvkkyykk--  

  

  

AASSII//  
228844  

रामटेकेरामटेके  
  
  



 

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

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

04 o/kkZ  

CCRR  NNoo  
0044//22002222  

कलमकलम  337799  
IIPPCC  प्रमाणेप्रमाणे 

xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh  

ट्रेन नंट्रेन नं..1122110055  
सवदभक एक्स चे सवदभक एक्स चे 

कोच कोच 
नंनं..DD//11चे चे 

जनरल बर्क जनरल बर्क 
नंनं..2200  वरून वरून 

रेरे..स्टेस्टे..सेवाग्राम सेवाग्राम 
येणेपवुीयेणेपवुी  

  

3300//1122//2211  चे चे   
0088..0000  वावा  

  

0044//0011//2222    चेचे      
1155..1100    वावा..  

रववद्र रामभाऊ रववद्र रामभाऊ 
उमाडे वय उमाडे वय 2222वर्षक वर्षक 
धंदा रेल्वे कमकचारी धंदा रेल्वे कमकचारी 

रारा..रेल्वे आवास रेल्वे आवास 
RRBBII//111111//0044  

गाडक लाईन रेल्वे गाडक लाईन रेल्वे 
स्टेशन नागपरु स्टेशन नागपरु 

मोमो..नंनं..  
77002200337766001155  

  

vvKKkkrr       59,999/ रु 
एक एक IIpphhoonnee  1111  कंकं. . चा चा 
काळ्या रंगाचा मोबाईल काळ्या रंगाचा मोबाईल 

तयात तयात JJiioo  NNoo..  
99552277226633228822,,  IIMMEEII  

NNoo..  
335511003399449955338899119922//55
227744008899  सकसक..5599,,999999//--

रूरू..चा मालचा माल  
  

ffuujjaadd  नमदु ता वेळी व सठकाणी यातील सियादी मचकूर हे नमदु ट्रेन नमदु ता वेळी व सठकाणी यातील सियादी मचकूर हे नमदु ट्रेन 
चे कोचे कोच व बर्क वरून रे स्टे मुंबई ते नागपरु असा प्रवास करीत च व बर्क वरून रे स्टे मुंबई ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासादरम्यान सियादी जेवण करून मोबाईल असतांना प्रवासादरम्यान सियादी जेवण करून मोबाईल 
चार्जजग पॉईन्ट लावनु झोपले असता सदचार्जजग पॉईन्ट लावनु झोपले असता सद..3300//1122//22002211  चे चे 
अंदाजे अंदाजे 0088..0000  वावा..रेल्वे स्टेशन वधा येर्नु गाडी सटुल्यानंतर रेल्वे स्टेशन वधा येर्नु गाडी सटुल्यानंतर 
रेल्वे स्टेशन   सेवाग्राम येरे् मोबाईल बसघतला असता सदसनु रेल्वे स्टेशन   सेवाग्राम येरे् मोबाईल बसघतला असता सदसनु 
आला नाही वरून कोच मध्ये सवचारपसु केली असता आला नाही वरून कोच मध्ये सवचारपसु केली असता 
मोबाईल चोरी गेल्याचे समजले वरून कोणीतरी अज्ञात मोबाईल चोरी गेल्याचे समजले वरून कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने तयांचा एक चोरट्याने तयांचा एक IIpphhoonnee  1111  कंकं. . चा काळ्या रंगाचा चा काळ्या रंगाचा 
मोबाईल मोबाईल तयाच्या झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व तयाच्या झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला आहेकपटाने चोरुन नेला आहे..  नमदुनमदु  गनु्याचे कागदपरगनु्याचे कागदपर  
रेरे..पोपो..स्टेस्टे..नागपरु येर्ील जानागपरु येर्ील जा..क्क्..2255//22002222  सदसद..  0022//0011//22002222  
अन्वयेअन्वये  पोपो..स्टेस्टे..ला प्राप्त झाल्याने ला प्राप्त झाल्याने गनु्हा दाखलगनु्हा दाखल  ddjj..;;kkrr  

vvkkyykk--  

पोपो..हवाहवा..  
6644  घ्यारेघ्यारे  

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 brokjh  01@2022 

dye 

174  
CCRRPPCC  
प्रमाणेप्रमाणे 

es;ks 

gkWlihVy 

ukxiwj 

mipkjk 

njE;ku 

04-01-2022 ps  
14-52 ok 

04-01-2022 

ps 22-19 ok 
iksgok izHkkdj c-u- 

3928  iksyhl cqFk 

es;ks gkWlihVy 

ukxiwj 

,d vuksG[kh iq:"k 

o; va- 30 rs 35 o"kZ 

vkt jksth iksgok izHkkdj c-u- 3928  iksyhl cqFk 

es;ks gkWlihVy ukxiwj ;kuh QksuOnkjs dGfoys dh 

vkt jksth fn-04-01-22 jksth ,d vuksG[kh iq:"k 

o; va- 30 rs 35 o"kZ jsYos vi?kkr >kY;kus R;kyk 

vkjih,Q vkj{kd ;kno c-u- 11202401 jsYos cy 

iksLV dGeuk ;kauh mipkjk djhrk  es;ks 

gkWlihVy ukxiwj ;sFks fn- 04-01-22 jksth 12-50 ok 

vk;lh;w okMZ ua- 31 ;sFks lq: gksrk  fn- 04-01-22 

ps 14-52 ok- okMZps vk;ks MkW- psru ;kuh lnj 

vuksG[kh blekl e;r ?kks"khr dsys vls ys[kh i= 

MkW- lks ;kuh fnY;kus lnj blekps izsr gs f”krx̀g 

dza- fl@5 e/ks Bso.;kr vkys vkgs vls lfoLrj 

Qksuo:u  dGfoY;kus jsiksLVs brokjh ;sFks exZ dza- 

01@22 dye 174 tkQkS izekus nk[ky d:u 

iq<hy dk;Zokgh dkeh iksgok 313 Bkdwj  o izsr 

igkjk dkeh iks’kh 664 esJke ;kuk jokuk dj.;kr 

vkys vkgs- 

iksgok 313 

Bkdwj 



 

 

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

 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

                                                                                                    
    

 

 

 

02 वधावधा    
  

मगक  नंमगक  नं..  
0011//22002222  

कलम कलम 117744  
CCRRPPCC  
प्रमाणेप्रमाणे    

रेरे. . स्टे स्टे 
सेवाग्राम सेवाग्राम 
सकसक. . मी मी 

776600//0066//00
88  सकमी सकमी 
जवळजवळ  

  

..0033//0011//2222    चेचे  
2233//4455  वावा. . पवुीपवुी    

0044//0011//2222  चेचे  
0022//0000  वावा..  

  

ऑन डयटुी ऑन डयटुी DDYYSSSSरेरे. . स्टे स्टे 
वधा तिे पाईन्ट म ाँन श्री वधा तिे पाईन्ट म ाँन श्री 

सनतीनसनतीन  
  

मनोजमनोज  ज्ञानेश्वररावज्ञानेश्वरराव  ऐखंडेऐखंडे    
वयवय  अंदाजेअंदाजे  4455  वर्षकवर्षक  

रारा..कलेक्टरकलेक्टर  ऑसिसऑसिस  मागेमागे  
ससव्हीलससव्हील  लाईनलाईन  वधावधा 

आाँन डयटुी आाँन डयटुी DDYYSSSS  रेरे. . स्टे वधा तिे पाईन्ट म ाँन श्री सनतीन स्टे वधा तिे पाईन्ट म ाँन श्री सनतीन 
यांचे  हस्तेयांचे  हस्ते  एक लेखी मेमोएक लेखी मेमो. . पो स्टे ला पाठवनु माहीती सदली पो स्टे ला पाठवनु माहीती सदली 
कीकी,,  एक अनोळखी इसम वय अंदाजे एक अनोळखी इसम वय अंदाजे 4455  वर्षक हा  रेवर्षक हा  रे. . स्टे स्टे 
सेवाग्राम येरे् सकमी सेवाग्राम येरे् सकमी 776600//0066//0088  सकमी वर मतृ अवस्रे्त सकमी वर मतृ अवस्रे्त 
पडलेला आहे अश्या पडलेला आहे अश्या प्राप्त माहीती वरुन घटना स्र्ळी प्राप्त माहीती वरुन घटना स्र्ळी 
HHCC//221144  धनराज नेवारे धनराज नेवारे NNKK//339944  नेहारेनेहारे,,PPCC//447700  बांते  यांना बांते  यांना 
रवाना करण्यारवाना करण्यात असता तयांनी घटनास्र्ळी पोहचनु सदर त असता तयांनी घटनास्र्ळी पोहचनु सदर 
मतृक इसम हा मतृ झालेला असनु नमदु घटनेचे घटनास्र्ळ हे मतृक इसम हा मतृ झालेला असनु नमदु घटनेचे घटनास्र्ळ हे 
पोपो. . स्टे अंस्टे अंतगकत येत असल्याचे कळसवल्याने  तगकत येत असल्याचे कळसवल्याने  मामा. . प्रभारी  प्रभारी  
असधअसधकारी सोकारी सो..यांचे आदेशान्वये  मगक यांचे आदेशान्वये  मगक नंनं..0011//22002222कलम कलम 117744  
CCRRPPCC  प्रमाणे दाखल प्रमाणे दाखल करण्यात आलेकरण्यात आले..  

HHCC//221144  
नेवारेनेवारे  

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]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 


