
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 19-06-2022  

 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 19-06-2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 o/kkZ 
207/22 

कलम 379 
IPC प्रमाणे  

 
गनु्हा प्रकार 
रोख रक्कम 

चोरी 

रेल्वे स्टेशन 
चंद्रपरु येथील 
PF no.01 
वरील हहरा 
एजन्सी चे 
कँन्टीग चे 

कॉउटर मधनु 

18/06/22 
05.00 ते 

05.15 वा. 
दरम्यान 

 

19/06/22  
00.45  वा. 

 

हवष्ण ुS/o महेशससग 
तोमर वय 36 वर्ष  
धंदा कँन्टीग वेंडर  

रा. मडोखर कोथरकला 
ता.पोरसा 

हज.मरैुना(म.प्र.),हल्ली 
मकु्काम मरुलीधर कातोरे 

यांचे घरी हकरायाने 
BSNLटॉवर चे जवळ 

जलनगर चंद्रपरु  
मो.नं. 

7066545954 
 

अज्ञात 
  

एकुण 13,000/- रू 
कँन्टीग चे कॉउटर 
मधनु रोख रक्कम 

13,000/-
रू.(500,200,100 

दराच्या नोटा) 
 

हनरंक नमदु घटना ता. वेऴी व हिकाणी यातील नमदु हियादी मजकुर हे 
हद.17/06/2022 ला रात्री 20.00 वा नाईट डयटुी करीता  कँन्टीग 
मध्ये आले असता डयटुी दरम्यान ते कँन्टीग मध्ये झोपले असता हद. 
18/06/2022 चे 05.00 वा. दरम्यान तयांची झोप उघडली असता 
तेव्हा तयांच्या ट्रे मध्ये धंद्याचे रोख रूपये होते हियादी यांना लघवी 
लागल्याने रेल्वे स्टेशन चंद्रपरु येथील जनरल वेटींग हॉलमध्ये लघवी 
करीता गेले असता तयांच्या गैरहजेरीचा िायदा घेवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने नमदु वणषनाची रोख रक्कम 13,000/- रू. 
(500,200,100 दराच्या नोटा) चोरून नेले  आहे. सबब अपराध 
कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi %&   नमदु गनु्हयाचे कागदपञ OP बल्लारशाह येहथल मोमने्ट 
डायरी अंमलदार PC/449 िाकरे यांनी पो.स्टे. चे सरकारी टबँवर 
जा. क्र. 233/2022 हद. 18/06/2022 अन्वये गनु्हयाचे कागदपञ 
पािहवल्याने गनु्हा दाखल. 
 

HC 
06 

मंडलवार 

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- 19-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 19-06-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 19-06-2022 

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 वधा मर्ग नं. 

41/2022 

कलम 

174 

CRPC 

प्रमाणे 

Vsªu dz 12621 

psUubZ&uoh fnYyh 

,Dl e/;s dqd 

Eg.kqu dke djhr 

vlrkauk izoklk 

njE;ku vpkud 

izd`rh [kjkc 

>kY;kus R;kauk 

mipkjk djhrk ’kkarh 

T;ksrh gkWLihVy 

panziqj ;sFks Hkjrh 

dsys vlrk 

vkS"k/kksipkjk njE;ku 

e`R;q- 

12@06@22 

ps  

12%15 ok 

19@06@22   

ps  

11%00 ok 

iksmifu ckcklkgsc 

MksedkoGs] 

use.kqd & iksyhl 

Bk.ks panziqj 'kgj- 

dqyfni Hkksjuflax 

Hknksjh;k]  

o; 30 o"ksZ]  

jkg& pkj 'kgj dk 

ukdk banzuxj gthjk] 

Xokyh;j fxnZ] 

Xokyh;j e-iz- 

v'kk izdkjs vkgs dh] ;krhy e;r ble gk fnukad 11@06@2022 jksth 

jk=h 22%00 ok ps njE;ku ueqn Vsªu ps iWUVªhdkj e/;s dqdhad ps dke 

djhr vlrkauk izoklk njE;ku lnj e;rkph vpkud izd`rh [kjkc >kY;kus 

R;kl fnukad 12@06@2022 jksth cYYkkj’kkg js-LVs ;sFks mrjoqu mipkjk 

djhrk ldkGh 10%30 ok ’kkarh T;ksrh gkWLihVy panziqj ;sFks Hkjrh dsys 

vlrk vkS"k/kksipkj njE;ku fnukad 12-06-2022 jksth 12%15 ok ek- MO 
lks ;kauh e`r ?kks"khr dsys- e;rkoj iksmifu ckcklkgsc MksedkoGs iksyhl 

Bk.ks panziqj 'kgj ;kauh iapukek dk;Zokgh d:u izsrkps PM >kysoj izsr 

e;rkpk fe= ukes izfou jes’k flax o; 35 o"ksZ] /kank- isUVªhdkj jsYosr] jkg- 

iMqvkiqjk] iksLVs- foijkoYyh Fkkuk fiukgkV] ft- vkxzk m-iz eks- dz- 

9027559813 ;kaps rkC;kr vaR;fo/khdkeh ns.;kr vkys  

fVi %&   ueqn exZ ps dkxni=s iks-LVs panziqj 'kgj ;sFkhy tkod dz 

20174@2022 fnukad 13-06-2022 vUo;s Vikykus iks-LVs yk izkIr 

>kY;kus exZ nk[ky- 

iksgok 

06 

eaMyokj 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01  

 

ukxiqj 

385/2022 कलम 20 (B) II (C), 

29 NDPS ACT 

09/06/2022 चे 22.39 वा. 

हद. 21.06.2022 ikosrks  PCR 

1) सोनम शकील अहमद, वय 25 वर्ष,राह. E44/B 243, नवी हसमापरुी, पवुष हदल्ली,  
2) मोहम्मद आहसि अहमद शकील अहमद, वय 20 वर्ष, राह. E44/B 243, नवी हसमापरुी, पवुष हदल्ली,  
3) गलुिान उसमान खान, वय 19 वर्ष, राह. JB-6, हाऊस नं. 427, स्टेट नं. 04, हशमलापरु, न्य ुहदल्ली,   
4) गलुशन शरीि, वय 35 वर्ष, राह. K134, ब्लॉक जे.जे. कॉलनी, सावला घेवर, राणीखेरा, उ.प.हदल्ली,  
5) सैि अली अशरि अली अंसारी, वय 22 वर्ष, राह. झुंगी नं. CN32, ब्लॉक F-06, HGI लेबर कॉलनी, सलुतानपरुी हदल्ली,  
6) हवहपन हवजेंद्र ससह, वय 20 वर्ष, राह. हिश्चन नगर, हवजय नगर, गाजीयाबाद उ.प्र  
 

393/22 कलम 20 (B) II (B), 
29 NDPS ACT 

12/06/2022 चे 14.31 वा. 

हद. 22.06.2022 ikosrks  PCR 

7) मोहहत  नारायण दत्त, वय-23 वर्ष, रा- गावँ सेवह तहसील हजल्हा पानीपत हहरयाणा-132108,  
8) दीपक  ओमप्रकाश         वय- 25 वर्ष, रा. गावँ सेवह तहसील हजल्हा पानीपत हहरयाणा-132108, 
9) हवकास  रामभरोसा           वय 24 वर्ष, रा. गावँ सेवह तहसील हजल्हा पानीपत हहरयाणा-132108 

311/22 कलम 20 (B) II (B), 
NDPS ACT 

13.06.2022 चे 12.51 वा. 
हद. 23.06.2022 ikosrks  PCR 

10) lkSjHk dqekj /keZiky jk- foysu iks- vkWfQl dks gjokM rg- cqgku ft- >qu>qu jktLFkku   

 

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  



        


