
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 08-07-2022  

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 Xksafn;k 

xq-j-u-

63@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgk izdkj  
eksckbZy pksjh  

 

xkMh ua 

12102 

Kkus'ojh 

,Dklps dksp 

u ach@0 cFkZ 

ua 64 jsLVs 

dksdk HkaMkjk 

njE;ku pkyq 

xkMhr 

07@7@22

ps 16&15 

ok njE;ku 

08@8@22 

ps 20-03 

ok 

 

 

y{eh egknso pdzorhZ 

o; 55 o"kZ 

O;olk;& ljdkjh 

uksdjh jkg lqjekuxj 

jkelkxj ckudqjk ia 

caxky 

eksua 

70021307778 

 

 

vKkr  एकुण 10,000/- रु  
,d fuG;k jaxkpk 

vk;dy ¼Ikal½ da eksckbZy 

R;kr fle ua 

9434392236 

¼BSNL½ o 

7063291660 

¼Airtel½ fd 

10]000@# 

fujad   ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus [kMdiqj rs 

yksdekU; Vhyd eqacbZ vlk izokl djhr vlrkuk 

R;kP;k ueqn eksckbZy o.kZukP;k eksckbZy vkiys 

cFkZoj Bsoqu ckFk:e yk xsYks vlrk R;kps 

xSjgtsjhpk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus  

psk:u usys ckcr jsiksLVs cMusjk ;sFks  rdzkj fnys 

o:u ueqn xqUg;kps dkxni=s bZ esy n~okjs vkt 

iksLVsyk izkIr >kys o:u ueqn xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

  

lQkS@ 

453 

;kno 

02 ukxiqj  

xq-j-u-

480@202

2 dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgk izdkj  
euhilZ 

pksjh 

 

ट्रेन नं 
12833 

gkoMk 

,Dlizsl 

e/;s p<r 

vlrkauk  

05@7@22 

ps 18-30 ok 

njE;ku  

08@8@22 

ps 14-12 

ok 

 

 

ujsnz pek:yky 

nekgs o; 34 o"kZ 

/kank tWkc jk izHkkx 

u-10 gkml u- 

1138 IykWV u- 

42 fgaxuk jksM 

uothiu dkWyuh 

okukMksxjh ukxiwj 

eks-u- 

8421912448  

vKkr  एकुण 15,000/- रु  
czkmu jaxkP;k euh ilZ 

R;kr VqOghyj xkMhps 

vkj lh cqd] vk/kkj 

dkMZ iWu dkMZ] ,Vh,e 

dkMZ jks[k 15-000 : 

vlk ,dq.k eky  

fujad  ;krhy fQ;kZnh gs fn-05@07@2022 jksth ?????????? u-
12833 gkoMk ,Dlizsl ueqn xkMhr p<r 

vlrkauk fQ;kZnh ;kaP;k iWUVP;k ekxP;k f[k’kkrhy   

czkmu jaxkP;k euh ilZ R;kr VqOghyj xkMhps vkj 

lh cqd] vk/kkj dkMZ iWu dkMZ] ,Vh,e dkMZ jks[k 

15-000 : vlk ,dq.k eky dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus izoklh yksdkaP;k xfnZP;k Qk;nk ?ksoqu    

eqnnke yckMhus diVkus psk:u usys o:u dye 

379 Hkk-n-oh izek.ks xqUgk nk[ky  

fVi& jsiksLVs xksafn;k ;sfFky tkod dz-1334@22 

fn- 07@07@2022 vUo;s vkiys iksLVsps vkod 

dz 2179@2022 fn-08@07@2022 vUo;s 

xqUg;kps dkxni=s vkt jksth izkIr >kY;kus uacjh 

xqUgk nk[ky  

    

WWnnkk//  
777799      

??????????  



 

 

03 o/kkZ  

xq-j-u-

241@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgk izdkj  
ilZ pksjh  

 

ट्रेन नं 
12656 
नवजिवन 
एक्स. चे 
कोच नं 

B/1बथथ नं 
61,67मधनु 

रे. स्टे 
बल्लारशाह 
येथनु गाडी 

सटुताच िाग 
आल्यावर 

 

08/07/22 
चे 00/50 

वा. दरम्यान 
 

08/07/22 
चे 04/00  

वा. 
 

हादीक जदलीपकुमार 
प्रिापती वय-33 

वषथ,  धंदा- व्यापार, 
राह बी-502 

जवनायक हाईट 
सोमातलाब दभोई 
वाघोजडया ररग रोड 
बडोदरा गुिरात 
390025 मो. नं. 
9978336741 

vKkr  एकुण 35,200/- रु  
दोन लेडीज पसस  

1)पत्नी (ससमा प्रजापती) 
सहचे एक ससल्वर रंगाचा 
समँसंग कं. चा मोबाईल 

त्यात सजओ ससम नं 
6354733243 

सक.19500/-रु,  ,आधार 
काडस,रोख 200/- 2)काकु 

(अचसना शाह)सहचेएक सववो 
कं चा मोबाईल त्यात ससम 
सजओ 6352621976सक. 
15000/- रु, रोख 500/- 
असा एकुण 35200/- रू 

चा माल. 

fujad  अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता. वेळी व सिकाणी यातील 
सियादी मजकुर  हे  सद. 07/07/2022  रोजी रे. स्टे गडुुर ते 
बडोदरा  असा प्रवास आपल्या पसरवारा सोबत करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान सद. 08/07/2022 चे 00/50 वा. रे. 
स्टे बल्लारशाह येथनु गाडी सटुताच त्याची  झोप उघडली 
असता त्याचे लक्षात आले की , माझ्या पत्नीची व काकुची 
लेडीज पसस आतील सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम लबाडीने  चोरून नेले   वरुन अश्या सियादीच्या लेखी 
तक्रारी वरुन सबब अप .क्र. 241/2022कलम 379 IPC 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करून गनु्याचा तपास 
मा.PSOसो.यांचे आदेशान्वये पढुील तपास कामी HC/64 
घ्यारे देण्यात येत आहे. 
 

HC/64
घ्यारे 

04 o/kkZ   

xq-j-u-

242@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgk izdkj  
cWx pksjh  

 

ट्रेन नं 
12722 
दजिण 
एक्स.चे 
कोच नं 

D/1रे.स्टे. 
सेवाग्राम 

येथनु गाडीत 
चढल्यानंतर 

27/05/22  
18.30 
वा.ते 

18.40वा. 
दरम्यान 

 

08/07/22 
15.15   वा. 

 

शंकर रसव कन्हैय्या 
लाल रसव वय 35वषस 
धंदा खाजगी नौकरी 
रा.14-7-191,चडुी 
बाजार बेगम बाजार 

मारवाडी सलनु जवळ 
हैद्राबाद तेलगणा राज्य 

सपन नं.500012 
मो.नं.6301544958 

 

vKkr   एकुण 82,000/- रु  
एक बल्य ुरंगाची बगँ त्यात 
25 तोळा चांदी पैजल,चैन 

05 ग्रमँ, अंगिी 
02ग्रमँ,नवीन व जनेु कपडे 

असा एकुण  
कक.82,000/-रू. 

fujad  अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता. वेळी व सिकाणी यातील 
सियादी मजकुर  हे आपल्या परीवारासह ट्रेन नं. 12722दसक्षण 
एक्स.चे कोच नं D/1 रे.स्टे.सेवाग्राम ते नामपल्ली असा 
प्रवास करीत असतांना ते रेल्वे स्टेशन येथनु उपरोक्त 
गाडीच्या कोच नं. D/1 मध्ये चढले त्यानंतर गाडी मध्ये भरपरु 
गदी असल्याने त्यांना समोर जाता आले नाही त्यांचे सरझेवेशन 
कोच नं. D/2बथस नं. 57मध्ये असल्याने ते आपले व 
परीवारासचे सामान घेवनु जात असतांना त्यांतील वरील 
वणसनाची बगँ व आतील सामान कोच नं. D/1 मध्ये राहली 
त्यानंतर काही वेळाने ते आपले कोच नं. D/2बथस नं.57मध्ये 
गेल्यावर आपल्या बथसवर बसले असता त्यांनी आपली बगँची 
तपासणी केली असता वरील वणसनाची बगँ सदसनु आली 
नाही.सदरची बगँ रेल्वे स्टेशन सेवाग्राम येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 10 समनीटांनी चोरी झाल्याचे मासहती पडल्याने 
आहे. 
ueqn xqUgÓkps dkxni=s ek- iksyhl v/kh{kd dk;kZy; yksg- 

ukxiqj ;sFkhy tkod dz 436@22] 

fnukad22@06@2022vUo;s iks-LVs yk Vikyk }kjs 

izkIr >kY;kus axqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

 

पो.ना. 
993 
घरडे   



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 08-07-2022   

 

 

  yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 08-07-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 08-07-2022 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 08-07-2022 

 

                                                                                                                                                                          

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-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiqwj xq-j-u- 385/2022 
कलम 20 (B)ii(c), 29 NDPS 

ACT 
 

03/07/22  ps  11.26  

 PCR 09/07/2022 (Delhi 

Tapas) 

 
 

आकाश  उरे्फ अक्कु  पे्रम प्राल ,वय 27  वषथ, रा.187 बला ाँक  6 जिचडीपरू शमासपरू  पवूी पटपडगंि पो. स्टे. 
कल्याणपरू जदल्ली 

06/07/22  ps  13.26 

 PCR 12/07/2022 

 

1 Lkksuq ukud Bkdqj  वय 29  वषथ, रा. xYyh ua- 08 Hkou dh [kkV fHkeuxj dkWUosUV toG   

गाजियाबाद उत्तरप्रदेश     
xq-j-u- 471/22  कलम 

20(B)ii(c), 29 NDPS ACT 
05/07/22  ps  13.27 

PCR 13/07/22 i;Zr 
1) सरुिपाल s/o धरमवीर रसह   वय   34 वषथ , राह. ऊंचा गा ाँव सबेुदार कॉलनी रूम नंबर 52/3 , तहसील-बल्लबगढ़ 
र्फरीदाबाद उत्तरप्रदेश, 
2) सोनकुुमार s/o मकेुश िाटव,  वय 31 वषथ, रा . जबहारीपरुा गाजियाबाद  उत्तरप्रदेश, 
3) रामदत्त s/o श्रीजकशन िाटव वय -40 वषथ,  रा.  माजदपरुा गल्ली नंबर 08 जविय नगर गाजियाबाद   उत्तरप्रदेश 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

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 


