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01 नागपरुनागपरु    
vvii--  ddzz--    

447777//22002211  
कलमकलम      337799  

IIPPCC    
xxqqUUggkkiizzddkkjj  

iillZZ  ppkk ssjjhh  

  

ट्रेनट्रेन  नंनं..  
0022110066  

विदर्भविदर्भ  एक्सएक्स..  
चेचे  कोचकोच  नंनं..  
SS//88  बर्भबर्भ   नंनं..  
1177,,  1188,,  1199,,  
2200  िरुनिरुन  रेरे..  
स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  
येर्ीलयेर्ील  प्लटॅप्लटॅ  

नंनं..  88  िरिर  
गाडीतगाडीत  चढतचढत  

असतांनाअसतांना  
  

1155//1100//22002211  
चेचे  1177::0000  िािा..  

1199//1100//22002211  
चेचे  1133::0022  िािा..  

  वदक्षावदक्षा  सशुीलसशुील  
पाटीलपाटील,,  ियिय  2299,,  
घरकामघरकाम,,  राहराह..  

5555,,  चैतन्यचैतन्य  नगरनगर,,  
नारीनारी  रोडरोड,,  नागपरुनागपरु  

मोमो..  नंनं..  
99552277885500997777,,  

सहसह  वियादीवियादी--  
प्रविताप्रविता  पंकजपंकज  
सोनकुिरसोनकुिर,,  ियिय  
3311,,  व्यिसायव्यिसाय--  

नोकरीनोकरी,,  राहराह..  CC--
3366,,  नेहरुनेहरु  नगरनगर,,  
र्ोपालर्ोपाल  मोमो..  नंनं..  
88887711880099330000  

  

अज्ञातअज्ञात  एकुि कक. 11550000//  रु.    
एकएक  लाललाल  रंगाचीरंगाची  पसभपसभ  त्यातत्यात  
AATTMM  काडभकाडभ   ((PPNNBB)),,  रोखरोख  
11000000//--  रुरु..,,  सह वियादीसह वियादी    
यांचेयांचे  एकएक  वनळ्यावनळ्या  रंगाचीरंगाची  
पसभपसभ  त्यातत्यात  AATTMM  काडभकाडभ   
SSBBII  चेचे,,  पनॅकाडभपनॅकाडभ ,,  रोखरोख  
550000//--  रुरु..  असाअसा  एकुिएकुि  
11550000//--  रुरु..  चाचा  मालमाल..  

  

वनरंकवनरंक  
  

नमदुनमदु  तारखेसतारखेस,,  िेळीिेळी  िि  विकािीविकािी  यातीलयातील  वियादीवियादी  
िि  सहवियादीसहवियादी  हेहे  ट्रेनट्रेन  नंनं..  0022110066  विदर्भविदर्भ  एक्सएक्स..  चेचे  
कोचकोच  नंनं..  SS//88  बर्भबर्भ  नंनं..  1177,,  1188,,  1199,,  2200  िरुनिरुन  
प्रिासप्रिास  करिेकरिे  करीताकरीता  रेल्िेरेल्िे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  येर्ीलयेर्ील  
प्लटॅप्लटॅ  नंनं..  88  िरुनिरुन  गाडीतगाडीत  चढतचढत  असतांनाअसतांना  कोिीतरीकोिीतरी  
अज्ञातअज्ञात  चोरट्ांनेचोरट्ांने  प्रिासीप्रिासी  लोकांचेलोकांचे  गर्ददचागर्ददचा  िायदािायदा  
घेिनुघेिनु  िि  वियादीवियादी  यांचेयांचे  नजरनजर  चकुिनुचकुिनु  त्याचात्याचा  नमदुनमदु  
पसभपसभ  आतीलआतील  सामानासहसामानासह  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  िि  
कपटानेकपटाने  त्यांचेत्यांचे  संमतीवशिायसंमतीवशिाय,,  चोरीचोरी  करण्याचेकरण्याचे  
उदे्दशानेउदे्दशाने  चोरुनचोरुन  नेलेनेले..  बाबतबाबत  प्राप्तप्राप्त  कागदपत्ांिरुनकागदपत्ांिरुन  
कलमकलम  337799  र्ादविर्ादवि  प्रमािेप्रमािे  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  
केलाकेला..    
पोपो..  स्टेस्टे..  बडनेराबडनेरा  येर्ीलयेर्ील  जाजा..  क्रक्र..  224488//2211  वदवद..  
1166//1100//2211  तसेचतसेच  पोपो..  स्टेस्टे..  चेचे  आआ..  क्रक्र..  
33331133//22002211  वदवद..  1199//1100//2211  अन्ियेअन्िये  गनु्याचेगनु्याचे  
कागदपत्कागदपत्  iizz kkIIrr  >>kkYY;;kkuuss  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  
केलाकेला..  

WWNNKK//  
777799  

र्लािीर्लािी  

02 नागपरुनागपरु    
vvii--  ddzz--    

447788//22002211  
कलमकलम      

337799  IIPPCC  

xxqqUUggkkiizzddkkjj  

ccWWxx  ppkk ssjjhh  

  

ट्रेनट्रेन  नंनं..  
0022664455  

अवहल्यानगअवहल्यानग
रीरी  एक्सएक्स..  चेचे  
कोचकोच  नंनं..BB//44  

बर्भबर्भ  नंनं..  
6633,,6644िरुनिरुन  

रेरे..  स्टेस्टे..  
नागपरुनागपरु  येिेयेिे  

पिुीपिुी  
  

1199//1100//22002211  
चेचे  0044::2200  िािा..  

1199//1100//22002211  
चेचे  2222::2255  िािा..  

पेबापेबा  अवखलअवखल  
िल्दिल्द  अवखलअवखल  
जा ाँजभजा ाँजभ    ियिय  3322  

िरे्षिरे्ष..धंदाधंदा--
घरकामघरकाम,,  

राहराह..कुलनकुलन  
परमलपरमल  वनरनमवनरनम  

वबयोवबयो  
वतरूिरूिल्लावतरूिरूिल्ला  

((केरलाकेरला))  
मोमो..  नंनं..  

88007755770077009999  

अज्ञातअज्ञात    एकुि कक. 2255,,000000//  रु    
एकएक  डाकभडाकभ   वनळ्यावनळ्या  रंगाचीरंगाची  
शोल्डरशोल्डर  ब ाँगब ाँग  वकवक..99000000//--  
रूरू..रोखरोख  22000000//--रूरू..एकएक  

वलनोिावलनोिा  कंकं  चाचा  मोबाईलमोबाईल  मा ाँमा ाँ  
नंनं  KK44  त्यातत्यात  आयवडयाआयवडया  चेचे  

वसमवसम  
99665566669977555577,,IIMMEEII  NNOO  
माहीतमाहीत  नाहीनाही  वकवक..1100000000//--

रूरू..एकएक  टायटनटायटन  कंकं  हाँन्डिा ाँचहाँन्डिा ाँच  
वकवक..44000000//--

रूरू,,आधारकाडभआधारकाडभ ,,रेव्लेरेव्ले  
प्रिाशाचाप्रिाशाचा  वतकीटवतकीट  असाअसा  
एकुनएकुन  2255000000//--रूरू  चाचा  

मालमाल..  

वनरंकवनरंक  
  

नमदुनमदु  तारखेसतारखेस,,  िेळीिेळी  िि  विकािीविकािी  यातीलयातील  वियादीवियादी  
मजकुरमजकुर  हेहे  नमदुनमदु  ट्रेनट्रेन  चेचे  कोचकोच  िि  बर्भबर्भ  िरूनिरून  रेरे..स्टेस्टे  
इंदौरइंदौर  तेते  रेरे..स्टेस्टे  आलिुाआलिुा  असाअसा  प्रिासप्रिास  करीतकरीत  
असतांनाअसतांना  प्रिासाप्रिासा  दरम्यानदरम्यान  वियादीवियादी  हाहा  आपल्याआपल्या  
बर्भबर्भ  िरिर  बसलाबसला  असाताअसाता  रेरे..स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  येिेयेिे  
पिुीपिुी..कोनीतरीकोनीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्ांनेचोरट्ांने  वियादीवियादी  यांचीयांची  
नजरचकुिनुनजरचकुिनु  त्याच्यात्याच्या  बर्भिरबर्भिर  िेिलेलीिेिलेली  एकएक  डाकभडाकभ   
वनळ्यावनळ्या  रंगाचीरंगाची  शोल्डरशोल्डर  ब ाँगब ाँग  आतीलआतील  सामानासहसामानासह  
मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  िि  कपटानेकपटाने  त्यांचेत्यांचे  संमतीवशिायसंमतीवशिाय,,  
चोरीचोरी  करण्याचेकरण्याचे  उदे्दशानेउदे्दशाने  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  बाबतबाबत  
रेरे..पोपो..स्टेस्टे..िधािधा  येर्नुयेर्नु  गनु्हाचेगनु्हाचे  कागदपत्कागदपत्  पोपो..स्टेस्टे  
ट ाँबिोनट ाँबिोन  िरिर  िि  ईमेलईमेल  िरिर  प्राप्तप्राप्त  झालेझाले  िरूनिरून  प्राप्तप्राप्त  
कागदपत्ांिरुनकागदपत्ांिरुन  कलमकलम  337799  र्ादविर्ादवि  प्रमािेप्रमािे  नंबरीनंबरी  
गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  केलाकेला..  
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ट्रेनट्रेन  नंनं..  
0022664455  

अवहल्यानगअवहल्यानग
रीरी  एक्सएक्स..  चेचे  
कोचकोच  नंनं..SS//55  

बर्भबर्भ  
नंनं..3333,,3344,,3355
,,3366िरुनिरुन  रेरे..  
स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  

येरे्येरे्  
  

1199//1100//22002211  
चेचे  0055::0000  िािा..  

1199//1100//22002211  
चेचे  2222::3322  िािा..  

प्रकाशप्रकाश  चंद्रचंद्रSS//OO  
प्रर्ासप्रर्ास  चंद्रचंद्र  ियिय  
4455  िरे्षिरे्ष..धंदाधंदा--

होवमयोहोवमयो  
डा ाँक्टरडा ाँक्टर,,राहराह..पंतपंत
वपल्लाईवपल्लाई  इंदौरइंदौर  
रोडरोड  उज्जेनउज्जेन..  

मोमो..  नंनं..  
99998811225500663388  

  

अज्ञातअज्ञात  एकुि कक. 99,,550000//  रु    
एकएक  ब्राऊनब्राऊन  कपककपक  रंगाचीरंगाची  
लेडीजलेडीज  पसभपसभ  त्यातत्यात  रोखरोख  

22550000//--एकएक  रेडमीरेडमी  कंकं  चाचा  
मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  वजयोवजयो  वसमवसम  

99007744550099887788  IIMMEEII  NNOO  
माहीतमाहीत  नाहीनाही  वकवक..77000000//--  

रूरू..आधारकाडभआधारकाडभ ,,वरटनवरटन  रेल्िेरेल्िे  
वतकीटवतकीट,,िेक्क्सनिेक्क्सन  चेचे  

प्रमानपत्प्रमानपत्  असाअसा  एकुनएकुन  
99550000//--रूरू  चाचा  मालमाल..  

  

वनरंकवनरंक  
  

..नमदुनमदु  तारखेसतारखेस,,  िेळीिेळी  िि  विकािीविकािी  यातीलयातील  वियादीवियादी  
मजकुरमजकुर  हेहे  िवरलिवरल  नमदुनमदु  ट्रेनट्रेन  चेचे  कोचकोच  िि  बर्भबर्भ  िरूनिरून  
आपल्याआपल्या  पवरिारासहपवरिारासह  रेरे..स्टेस्टे  उज्जैनउज्जैन  तेते  रेरे..स्टेस्टे  
कायानकल्लमकायानकल्लम  असाअसा  प्रिासप्रिास  करीतकरीत  असतांनाअसतांना  
प्रिासाप्रिासा  दरम्यानदरम्यान  वियादीवियादी  यांचायांचा  झोपेचाझोपेचा  िायदािायदा  
घेिनुघेिनु  कोनीतरीकोनीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्ांनेचोरट्ांने  वियादीवियादी  यांच्यायांच्या  
बर्भिरबर्भिर  िेिलेलीिेिलेली  एकएक  ब्राऊनब्राऊन  कपककपक  रंगाचीरंगाची  लेडीजलेडीज  
पसभपसभ..  आतीलआतील  सामानासहसामानासह  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  िि  
कपटानेकपटाने  त्यांचेत्यांचे  संमतीवशिायसंमतीवशिाय,,  चोरीचोरी  करण्याचेकरण्याचे  
उदे्दशानेउदे्दशाने  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  बाबतबाबत  रेरे..पोपो..स्टेस्टे..िधािधा  येर्नुयेर्नु  
गनु्हाचेगनु्हाचे  कागदपत्कागदपत्  पोपो..स्टेस्टे  ट ाँबिोनट ाँबिोन  िरिर  िि  ईमेलईमेल  िरिर  
प्राप्तप्राप्त  झालेझाले  िरूनिरून  प्राप्तप्राप्त  कागदपत्ांिरुनकागदपत्ांिरुन  कलमकलम  
337799  र्ादविर्ादवि  प्रमािेप्रमािे  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  केलाकेला..    

eiksuk 
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txr Vkoj 

frysd uxj 

vejkorh jksM 

ukxiwj eks ua 
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अज्ञातअज्ञात एकुि कक. 2244,,999999//  रु.    
,d ou Iyl ukMZ lh 

bZ 5 Cyw jaxkpk 

eksckbZy R;kr oksMk 

fle ua 7435886257 

IMEI NO 

869768055961876  
dh. 24999/-  असाअसा  एकुिएकुि  

24999/-    रुरु..  चाचा  मालमाल..  
 

fujad  ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs  ueqn Vsªu us cMksnjk rs 

ukxiwj vlk izkokl djhr vlrk 

izoklknjE;ku fQ;Zfn R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksowu dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

fQ;kZfn ;kapk ueqn o.kZukpk  eksckbZy 

pks:u usY;kps js LVs cMusjk ;sFks letys-  

NK 
459 
Mksxjs 

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 izHkkjh fujad fujad fujad fujad 



 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 
 

vkWijs’ku eqLdku %& 

                                                                                              

 
                                                                

 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkjj 

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 js-iks-LVs   
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