
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 07-04-2022  

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 ukxiwj 

x-qj-ua 

230@2022 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj cWx 

pksjh 

ट्रेन नं. 12707 
तिरुपिी 

तनजामदु्दीन 
एक्स. संपर्क  

क्ांिी चे र्ोच 
B-1, बर्क नं. 2 
र्ोहली रेल्वे 

स्टेशन 
गेल्यानंिर 

 

15/03/22  
 03 :30 वा 

07/04/22  
21 :46 वा 

अजय प्रिाप ससग 
S/o उदय भान 

ससग, वय 40 वर्क,  
रा. ग्राम पोस्ट 

गौरातपपरा, र्ाना 
मरु्तिहा र्ोिवाली 
तजला बहराईच  

उ. प्र. 
 मो.नं. 

9411025644 

vKkr ,dq.k 1100 #- 

एर् तपटु्ट बगॅ त्याि पॉरे्ट 
पसक, आधार र्ार्क, पनॅ 

र्ार्क, ड्रायव्हींग 
लायसन्स, वोटर ID  
उ.प्र. बार ची ID, 3 
ATM card (Axis, 

IDBI, SBI Bank), रोख 
1000/- रु, एरु्ण 

1100/- रु.  चा माल 
 

fujad ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQAA etdqj gs ueqn 

Vªsu dksp o cFkZ o#u fr#irh rs >kalh vlk izokl 

dfrj gksrs izoklknjE;ku R;kauh R;kaph fiV~Vw cWx cFkZ ps 

ojrh vlysY;k dMh yk yVdowu >ksih xsys- 

izoklknjE;ku Vªsu js-LVs- dksgyh ;sFkqu fu?kr vlrkuk 

fQAA ;kauk tkx vkyh R;kosGh R;kauh R;kaph ueqn 

yVdfoysyh cWx cf?kryh vlrk rh R;kauk fnlwu 

vkyh ukgh- dksf.krjh vKkr pksjV;kus fQAA ;kaps 

>ksispk Qk;nk ?ksowu ueqn o.kZukph cWx pks#u usyh 

o#u y{kkr vkys o#u सबब अपराध र्लम 379 
भादवी प्रमाणे नंबरी गनु्हा आहे 
पो.अतध. र्ाया. क्. आर/23/गनु्हा वगक/ 2022 – 2343 
नागपरु तद. 07/04/2022 अन्वये र्ागदपत्र वगक होवनु 
आल्याने इर्र्ील पो. स्टे. आवर् क्. 985/2022 तद. 
07/04/2022 अन्वये प्राप्ि झाले वरुन नंबरी गनू्हा 
दाखल र्रण्याि आला.   
 

WNK/ 
826 
र्ोल्हे 

02 ukxiwj 

x-qj-ua 

231@2022 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

 pksjh 

ट्रेन नं. 12645 
तमलेतनयम 

एक्स.  चे र्ोच 
नं. s-10, बर्क नं. 
31वरून  रेल्वे 
स्टेशन नागपरू 

येणे पवूी 
 

14/03/22 
 02 :38 वा. 

 

07/04/22 
23.05 वा. 

 
 

धनराज रु्मार 
S/O छेदीलाल , 
वय 31 वर्क,  रा. 
185/1 फ्लटँ नं. 
12 , एस/एस नं. 
322 , शेव सराय, 

दतिण तदल्ली 
110068, मो. नं. 
9795480866 

 

vKkr ,dq.k 19]900 #- 

एर् समँसंग रं्. चा 
मोबाईल A-305 र्ाऴ्या 
रंगाचा त्याि तजओ तसम 

नं.  9700383711 
,airtel तसम नं. 

9044586801 तर्. 
19900/-रू. चा माल 

 

fujad ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQAA etdqj gs ueqn 

Vªsu dksp o cFkZ o#u fcykliwj rs Xokfy;j vlk 

izokl dfjr gksrs izoklknjE;ku R;kapk ueqn o.kZukpk 

eksckbZy pkthZax yk ykowu >ksiys vlrk dksf.krjh 

vKkr pksjV;kus fQAA ;kaps >ksispk Qk;nk ?ksowu ueqn 

o.kZukpk eksckbZy pks#u usyk- ckcr R;kauk js-LVs- 

ukxiwj ;s.ksiwohZ R;kauk tkx vkyh vlrk R;kauk rks 

fnlwu vkyk ukgh-  v’kk fQAA ps fQ;kZn o#u 

xqUg;kps dkxni= इर्र्ील पो.स्टे. ला वगक होवनु 
आल्याने सबब अपराध र्लम 379 भादवी प्रमाणे नंबरी 
गनु्हा दाखल आहे  
पो.अतध. र्ाया. क्. आर/23/गनु्हा वगक/ 2022 – 2343 
नागपरु तद. 07/04/2022 अन्वये र्ागदपत्र वगक होवनु 
आल्याने इर्र्ील पो. स्टे. आवर् क्. 985/2022 तद. 
07/04/2022 अन्वये प्राप्ि झाले वरुन नंबरी गनू्हा 
दाखल र्रण्याि आला. 
 
 

NK/542 
तमश्रा 



 

yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 07-04-2022  

 

 

 

 

 

 

02 cMusjk  

x-qj-ua 

73@2022 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं. 12859 
तगिांजली एक्स. 
चे र्ोच नं S/6 
बर्क नं. 3 वरुन 
रे.स्टे बर्नेरा 

येरे् 

17/03/2022 
वेऴ नमदु नाही. 

 

07/04/22    
16/35 

श्री. आरसाद 
अंसारी S/o 

इतलयास अंसारी 
वय 22 वर्क  रा. 
तहरी र्ी, पोस्ट 

चारोहसाह पो.स्टे. 
अर्साह तज. 

परुुतलया पं. बंगाल 
मो नं 

9002682282 

vKkr ,dq.k 20]500 #- 

एर् तरयलमी 6 प्रो. रं् चा 
मोबाईल लाल रंगाचा 
त्याि तसम नं (Airtel) 
8086745328, ( Jio ) 
7061612010 IMEI 

NO 
868136047724813, 
86813647724805  

तर्. 20500/- रु 
 

fujad नमदु िारखेस वेळी व ठीर्ाणी यािील फीयादी हे ueqn 
Vªsu o dksp cFkZ o#u रेस्टे दादर िे टाटानगर असा 
प्रवास र्रीि असिांना रेल्वे स्टेशन बर्नेरा येर्नु गार्ी 
सटुल्यानंिर र्ोणीिरी अज्ञाि चोरट्याने प्रवासी लोर्ांचे 
गदीचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबार्ीने चोरुन नेला बाबि 
तदले िक्ार वरुन र्लम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल  रे्ला. 
मा. पोलीस अतधिर् र्ाया. लोह. नागपरु यांचे आदेश 
क्. आर/ 23/ गनु्हा वगक / 2022-2295 नागपरु तद. 
04/04/2022 अन्वये गनु्याचे र्ागदपत्र पोस्टे ला प्राप्ि 
झाले वरुन नंबरी गनु्हा दाखल रे्ला 

HC/1027 
 र्ांबऴे 

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 o/kkZ 

111@22 

dye 20 

B (II) B 

NDPS  
ACT  

xqUg;kpk 

izdkj 

eksckbZy  

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
चंद्रपरु 

प्लटँफामक क् 
.02 वर 

06/04/22 
14.45 वा.  

िे  
18.10वा. 
दरम्यान 

07/04/22  
 00/25 वा. 

 

सर िफे 
पो.उपतन. 

सैय्यद अहमद 
नेम. 

रे.पो.चौर्ी 
बल्लारशहा 

मो.नं.-
9970775526 

 

एरु्ण सर्.1,29,780/- रू. 
एर् र्ाळ्या रंगाची बगॅ 
ज्यावर इंग्रजीि तलहलेले 

HPत्यामध्ये एर् सेलोटेपने 
गुंर्ाळलेले गांजाचे बंड्डल 
वजन12.928 तर्लो.ग्रमँ 
तर्.1,29,280/-रु.2) एर् 
बगॅ ची तर्.500/-रु. असा 

एरु्ण सर्.1,29,780/- 
रू.चा माल. 

fujad नमदु िा.वेळी व तठर्ाणी RPF तनतरिर्  ससग यांनी फोनद्वारे माहीिी 
तदली र्ी रेल्वे स्टेशन चंद्रपरु प्लटँफामक क् .02 वर प्रवासी बसण्याचे 
स्टॉलचे बार्ड्यावर एर् संशईि बगॅ ठेवलेली आहे. त्यामधनु उग्र 
अंमली पदार्क सारखा वास येि असनु त्याि गांजा असल्याची माहीिी 
तदली असा माहीिी वरुन  NDPS र्ायद्याचा िरिदुीनसुार  र्ायदेतशर 
तरत्या सदर बगॅची झंर्िी घेिली असिा बगॅमध्ये एर् बंड्डल सेलोटेपने 
गुंर्ाळलेले  ज्यामध्ये ओलसर गांजा एरु्ण वजन 12तर्लो 928 ग्रमॅ   
तर्. 1,29,280/-रु व एर् बगॅ ची तर्.500/-रु  असा एरु्ण 
सर्.1,29,780/- रू.चा माल. तमळुन आल्याने सदर बगॅचा पंचनामा व 
र्ायकवाही र्रुन अज्ञाि आरोपी तवरूद्ध अप क्.111/2022र्लम 
20b(ii)b  NDPS Act प्रमाणे दाखल  र्रण्याि आला 
रे.पो.चौर्ी बल्हारशहा येर्ील जा.क्.130/2022तद.06/04/2022 अन्वये 
ऑ.क्.11/2022 र्लम 20 b (ii)b NDPS Act प्रमाणे ऑक्न्स प्रमाणे 
यािील िपासी अतधर्ारी PSIसैय्यद सो यांनी पो. स्टे चे सरर्ारी 
मोबाईल चे Whats app वर गनु्यांचे र्ागदपत्र पाठतवल्याने नंबरी गनु्हा 
दाखल र्रण्याि आला 

PSI 
सैय्यद सो 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 07-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 07-04-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 07-04-2022  

                                                                       

 

 

 

 

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 नागपरु   11/2022 
र्लम  

174 CRPC 
प्रमाणे  

मेयो हासँ्पीटल नागपरु 
 

7/04/22 
06.42 
वा पवुी. 

 

7/04/22 
 07.58 वा 

 

सरेुश बीजाराम 
सोभा राम 
वय 35 

रा राजस्र्ान 
मो न 

9043973036 

बीजाराम 
शोभाराम  वय 
अंदाजे 71 वर्क 
रा  वेरा छोटी 
खदाई सोजि 

रोर् पाली 
राजस्र्ान 

अशा प्रर्ारे आहे र्ी मिृर् ईसम हा तदनांर् 5/4/22 रोजी ट्रेन न. 
22674 चे S/4 बर्क No 49 वरून प्रवास  र्रीि असिांना प्रवासा 
दरम्यान त्यांची प्ररृ्िी अचानर् खराब झाल्याने त्यांना मेयो 
हासँ्पीटल येरे् भरिी र्रण्याि आले त्यांनी आज तद 7/4/22 रोजी 
07.00 वा र्ा ँ तशवाजी भांगर यांनी मिृर् घोतर्ि रे्ले  वरून 
त्याचे मलुगा नामे सरेुश वीजा राम यांनी पो स्टे ला र्ळतवले  
अशा माहीिी वरून रे.पो.स्टे.नागपरु येरे् मगक क्.11/22 र्लम 
174 CRPC प्रमाणे नंबरी मगक दाखल आहे.  
सरेुश बीजाराम सोभा राम वय 35 रा राजस्र्ान यांनी रे पो स्टे च्या 
टबँ वर फोन र्रून माहीिी तदली र्ी त्यांचे वर्ील मेयो हास्पीटल 
नागपरु येरे् मरन पावले आहे अशा माहीिी वरून सदर चा मगक 
दाखल र्रण्याि आला.   
 
 

ASI/164 
रु्वर 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 xksaafn;k vi-dz-27@2022 d-8(C) , 20 
(B),(II),29 NDPS अँक्ट 

 

fn -05-04-2022 ps 14-06 ok 

filhvkj fn- 12-04-022 iksosrks 

1) अरसवद ठारू्र वल्द नन्हा ठारू्र वय 29 वरे्, पत्ता-तचरतचरा,पोस्ट.-तपपरीया र्ला, िह-
बैिलुगंज, तजल्हा-बैिलु, मध्य प्रदेश 

 

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 


