
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 14-04-2022  

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 rks [kyhy izek.kss  riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 

124/22 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  

ट्रेन 
नं.12648 

कोगु एक्स 
चे SLR 
बोगी मध्ये 
चार्जिग सीट 

वरून 
बल्हारशाहा 
येथे माहहती 

पडल े

 

14/04/22 
चे  

02.50 
 वा. दरम्यान 

14/04/22  
चे   

16.45   
वा. 

महेन्द्र कमलनयन 
वमा वय 44 वर्ष 

धंदा लोको 
पायलट लॉबी 
बल्हारशाहा 

C/oसंतोर्ी माता 
वाडष बल्हारशाहा 

मो.नं. 
9021503308 

 

vKkr ,dq.k 1515,,000000//--  #- 
एक हववो कंपनीचा गे्र 
रंगाचा कव्हर असलेला 

मॉडल 
नं.Y194/128GBत्यात 

हिओ हसम 
नं.8600048478, 

IMEI 
no.864706045989818/

864706045389800 
हक.15,000/-रू.चा माल. 

fujad अशा प्रकारे आहे की,यातील हियादी मिकुर हे नमदु 
ता.वेळी व हिकाणी डयटुी करीता नमदु ट्रेन ने 
SLRकोच मध्ये आपला मोबाईल  चार्जिगला लावनु 
झोपले असतांना त्यांचे झोपेचा कायदा घेवनु त्यांचा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेला अशी 
माहहती त्यांना रे.स्टे.बल्हारशाहा अल्यावर माहहती 
पडल्याने सदरचा गुन्द्हा अप क्र.124/2022 कलम 379 
IPC प्रमाणे नंबरी गुन्द्हा दाखल  

पो.हवा
.64 

प्रमोद 
घ्यारे 

02 बडनेराबडनेरा 
78/2022 
US 379 

IPC 
 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा बडनेरा 
येथिल येथिल 
बकुिंग बकुिंग 

ऑथिस ऑथिस 
जवळजवळ  

 

1144//0044//2222  
चे चे   

0099..1155  
वावा..  

  दरम्यानदरम्यान  
 

1144//0044//2222    
चेचे    

1212//2121 

सरेुश श्यामपरुी सरेुश श्यामपरुी 
गोस्वामी वय गोस्वामी वय 5522  

वरे्ष   रावरे्ष   रा..    
CC//00  अमीत अमीत 

वाधवानी याांच्या वाधवानी याांच्या 
घरी राजाबाग घरी राजाबाग 
िंॉलनी इांन्दोर िंॉलनी इांन्दोर 
((मध्य प्रदेशमध्य प्रदेश))  

मोमो..नांनां..  
77000000228866008800 

अज्ञात ,dq.k 11,,600600//--  #- 
एिं िंाळ्या रांगाचा थजयो एिं िंाळ्या रांगाचा थजयो 

िंां  चा मोबाईल ज्यात थजयो िंां  चा मोबाईल ज्यात थजयो 
थसम क्रथसम क्र..  77772255007755779999  
IIMMEEII  नांबर माथिती नािी नांबर माथिती नािी 

थिंमांत थिंमांत 11660000//--  रु चा रु चा 
मोबाईलमोबाईल  

 

थनरांिं नमदु तारखेस वेळी व ठीिंाणी यातील िीयादी नमदु तारखेस वेळी व ठीिंाणी यातील िीयादी  हे    
थदनाांिं थदनाांिं 1144//0044//22002222  रोजी इांन्दौर जाणे असल्याने रोजी इांन्दौर जाणे असल्याने 
सिंाळी सिंाळी 0066..0000  वावा..    रेल्वे स्टेशन बडनेरा येथिल बकुिंग रेल्वे स्टेशन बडनेरा येथिल बकुिंग 
ऑथिस जवळ आले व थियादी िे ििंल्यामळेु तयाांना ऑथिस जवळ आले व थियादी िे ििंल्यामळेु तयाांना 
झोप लागली असता तयाांचा  िुंरतेच्या थखशात झोप लागली असता तयाांचा  िुंरतेच्या थखशात ठेवलेला  ठेवलेला  
एिं िंाळ्या रांगाचा थजयो िंां  चा मोबाईल ज्यात थजयो एिं िंाळ्या रांगाचा थजयो िंां  चा मोबाईल ज्यात थजयो 
थसम क्रथसम क्र..  77772255007755779999  IIMMEEII  नांबर माथिती नािी नांबर माथिती नािी 
थिंमांत थिंमांत 11660000//--  रु चा मोबाईल थियादी याांची झोप  रु चा मोबाईल थियादी याांची झोप  
0099..1155वावा..दरम्यान  उघडल्यावर थदसनु आले नािी  ते दरम्यान  उघडल्यावर थदसनु आले नािी  ते 
िंोणीतरी अज्ञात चोरट्ाांनी चोरुन नेले आिे  असे िंोणीतरी अज्ञात चोरट्ाांनी चोरुन नेले आिे  असे 
थदले लेखी तक्रार वरुनथदले लेखी तक्रार वरुन  िंलम िंलम 337799  भादवी प्रमाणे  भादवी प्रमाणे  
नांबरी गनु्िा दाखल नांबरी गनु्िा दाखल   
 

HHCC//  
996644    
गडवे  गडवे   

03 

 

अिंोला 
108/22 
िंलम 
379  
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh   

   रेल्वे 
स्टेशन 

वाथशमPF. 
NO.1 वर 
मोबाईलचा
जींग पा ाँईन्ट 

वरून 

14/04/2022
चे  

 00.05 
 ते  

00.30 
वा.दरम्यान. 

14/04/2022 
चे 

19.52 

नागेश बळीराम 
धनगाविंर,  

वय -34  वर्षष, 
व्यवसाय- 

खाजगी नौिंरी 
रा.लोिगड ता. 
बाशीटािंडी  
थज. अिंोला 
मोबाईल नां 

8605129524 

अज्ञात  ,dq.k 1313,,000000//--  #- 
एिं थरअलमी िंां पनीचा 
मा ाँडल नां.RMX 3430 

थनऴ्या रांगाचा मोबाईल तयाचा 
IMEI No. 

865167058457616, 
865167058457608 तयात 
दोन आयथडया  थसम नां.1) 

9822996181, 2) 
7218717656किं.13,000 / 
रू.  असा एिुंन 13,000/ रू. 

मोबाईल 
 

थनरांिं नमदु ता .वेळी व थठिंाणी  यातील थियादी  िे रेल्वे स्टेशन 
वाथशम येथिल प्ल ाँटिा ाँमष नां.1 वर आपला मोबाईल चाजींग 
पा ाँईन्ट वर, चाजींगला लावला असता गर्ददचा िायदा घेऊन 
वथरल नमदु वणषनाचा मोबाईल िंोणीतरी अज्ञात चोरट्ाने 
प्रवाशी लोिंाांच्या गदीचा िायदा घेऊन मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेला अशी थियाद OP वथशम येथिल पो.िवा. 
1024अवचार याांना लेखी थियाद थदल्याने ती थियाद पो.स्टेला 
आणनु िजर िेंल्याने   िंलम 379 भा.दां.वी प्रमाणे गनु्िा 
दाखल  

  
NK/99 
दायमा 



yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 14-04-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 14-04-2022  

 

 

 

 

 

 

 

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 xksafn;k 

30@22 

dye 

8(c), 20 
(b)(ii) 

(A) 
NDPS 

Act 

Vªsu ua 

12807 

lerk ,Dl 

pa tujy 

dksp e/;s 

jsLVs rqelj 

;sFks 

13-04-22 

ps  

23-45 

 ok 

14-04-22 

ps 

 20-30  

ok 

ljdkj rQsZ 

clardqekj 

rasthjke gjoa'k  

o; 47 o"kZ 

O;olk;&RPF 
mi fujh{kd 

jsYos lqj{kk cy 

iks"V HkaMkjk 

jkg&  jsYos 

DokWVZj ua 

111@04 

rqelj jksM rk 

rqelj ft 

HkaMkjk 

eks-Ø 

8770034214 

 

,dq.k 88,,520520@@&&  #- 

,d dkGîk ajxkph cWx 

fd 200@#  R;kr 

0-832 xzWe xkatk fd 

8320 @# vlk 

8520@# pk eky 

'kadj  lqnke rqMh  

o; 35 o"kZ jkg 

j'kquiqj rk esekjh 

Fkkuk& cSph ft 

o/kZeku ¼if'pe 

caxky½ 

 

vVd rk- osG 

fn 14@04@22 ps 

22-34 ok 

 fn 13@04@22 jksth jslqcy xqIrpj 

'kk[ksrhy lQkS@doyflax o iz vkj- ,l 

ch esJke gs ueqn xkMhus jsLVs xksafn;k rs 

rqelj v'kh  isVªksayhx djhr vlrkuk 

;krhy ueqn vVd vkajksih gk la'k;kLin 

fLFkrhr feGqu vkY;kus R;kpsdMs vlysY;k 

cWxph ikguh dsyh vlrk xkatk ln`";  

ouLirh feGqu vkY;kus rqelj jksM ;sFks 

jkti=hr vf/kdkjh ;akpsle{k  izkFkfed 

dk;Zokgh d:u vkt jksth ys[kh fjiksVZlg 

tIr eqnseky vkjksihlg iksLVsyk gtj dsys 

vlrk ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk- 

iksmifu 

O;dVjko 

dokl 

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 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 14-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 14-04-2022  

                                                              

                                                            

 

 

 

     

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj 

 

गुगु..  रर..  नन..  8888//22002222िंलमिंलम  337799   IPC  12/04/2022 चे 05.05 वा 
ihlhvkj- fn- 18-4-22 

ikosrks    

 

1½-टोनुटोनु  उिषउिष   मोनुमोनु  ओमप्रिंाशओमप्रिंाश  उिषउिष   उमाशांिंरउमाशांिंर  उिषउिष   नटवरलालनटवरलाल  उिषउिष   िुंलदीपिुंलदीप  उिषउिष   टोनरुाजटोनरुाज  कसगकसग  वलदवलद  
लटुलाललटुलाल  उिषउिष   बलरामबलराम  प्रजापतीप्रजापती  वयवय  2244वर्षषवर्षष  रारा  बन्याबन्या  झालावाडझालावाड  पोपो  स्टेस्टे  साटोलािंलासाटोलािंला  थजथज  झालावाडझालावाड  
((राजस्िानराजस्िान)) 

02 ukxiwj 

 

गरुनांगरुनां  110088//2222  िंलमिंलम  337799भादथवभादथव  थदथद  1144//44//22002222  चेचे  1166::2200  वावा..  सैदलुसैदलु  जामेरजामेर  अलीअली  मांडलमांडल,,  वयवय  3344  वर्षषवर्षष,,  रािराि  पिलवानपिलवान  बाबाबाबा  दगादगा,,  म्िैशासरुम्िैशासरु  मैदानमैदान,,  नागपरुनागपरु  

 03 xksaafn;k vi-dz-27@22 d-8 (C) , 20 (B),(II), 

29 NDPS अाँक्ट 

  5-4-22 ps 14-06 ok- 

ihlhvkj- fn-15-4-22 

ikosrks    

 

1½-jktq xtkuu ve:rs o;-45 jk-jkeuxj okMZ ua-25 jkeeanhj toG cSrqy e/;izns'k 

2½-अरकवद ठािूंर वल्द नन्िा ठािूंर वय 29 वरे्ष, पत्ता-थचरथचरा,पोस्ट.-थपपरीया िंला, ति-
बैतुलगांज, थजल्िा-बैतलु, ¼gokyr can ½ ihlhvkj-fn-15-4-22 ikosrks    

04 xksaafn;k 30@22 dye 

8(c), 20 (b)(ii) 
(A) NDPS Act 

fn 14@04@22 ps 22-34 

ok 

'kadj  lqnke rqMh o; 35 o"kZ jkg j'kquiqj rk esekjh Fkkuk& cSph ft o/kZeku 

¼if'pe caxky½ 

 

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 


