
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 18-03-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 18-03-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 18-03-2022    

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 18-03-2022  

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        
53 /22 
कलम 
379 
IPC 

xqUgkÁdkj 

cWx pksjh  

ट्रेन नंट्रेन नं..  
1122113399  
सेवाग्राम सेवाग्राम 

एक्स चे कोच एक्स चे कोच 
नंनं..SS//44  बर्थ बर्थ 
नंनं..0088  वरून वरून 
रेरे..स्टेस्टे..बडनेराबडनेरा  
येर्नु गाडी येर्नु गाडी 
सटुताच सटुताच 

लक्षात आलेलक्षात आले  
 

1100//0033//2222  

0022//3300  वावा..  

दरम्यानदरम्यान  

 

1188//0033//22002222  

चेचे    20 20 //4422  वावा..  

 

दगेुश्वरी डोमाजी दगेुश्वरी डोमाजी 
ववजयकर वय ववजयकर वय ––2233  
वरे्षवरे्ष,,  धंदा खाजगी धंदा खाजगी 

काम राकाम रा..  अंचलेश्वर अंचलेश्वर 
रवीदास चौक चंद्रपरु रवीदास चौक चंद्रपरु 

मोमो..नन..  
77221199008866114455 

vKkr 
 
 

  ,dq.k 2]750 : 

  एक प्लस्टीकची मोठी चौकट वपशवी एक प्लस्टीकची मोठी चौकट वपशवी 
मोरपंखी त्यातमोरपंखी त्यात    ii))  नवीन कपडे पाच टी नवीन कपडे पाच टी 
शटथ न वापरते वकशटथ न वापरते वक..  11000000//--रूरू..    iiii))  दोन दोन 
ट्रँक पनँ्ट  वकट्रँक पनँ्ट  वक  ..660000//--रूरू..    iiiiii))  शटथ एक शटथ एक 
वकवक..335500//--रूरू    ..iivv))  नवीन वश मटवरयल नवीन वश मटवरयल 

वकवक..  880000//--रूरू..असा एकुण असा एकुण   वकवक..  
22,,775500//--रूरू..चा मालचा माल  

 

   fujad   अशा प्रकारे आहे की वरील ताअशा प्रकारे आहे की वरील ता..वेऴी वठकाणी यातील वियादी ह्यावेऴी वठकाणी यातील वियादी ह्या  
वदवद..  0099//0033//22002222  रोजी ट्रेन नंरोजी ट्रेन नं..1122113399  सेवाग्राम एक्स चे कोच सेवाग्राम एक्स चे कोच 
नंनं..SS//44  बर्थ नंबर्थ नं..0088  वरून रेवरून रे..स्टेस्टे..नावशक ते वधा असा प्रवास करीत नावशक ते वधा असा प्रवास करीत 
असतांना वदअसतांना वद..1100//0033//22002222  चे चे 0022..3355  वावा..  दरम्यान रेदरम्यान रे..स्टेस्टे..बडनेरा बडनेरा 
येर्नु गाडी सटुताच लक्षात आले कीयेर्नु गाडी सटुताच लक्षात आले की,,  वरील  एक प्लस्टीकची वरील  एक प्लस्टीकची 
मोठी चौकट वपशवी मोरमोठी चौकट वपशवी मोर  पंखी त्यापंखी त्यात त ii))नवीन कपडे नवीन कपडे आतील आतील 
सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याच्या झोपेचा िायदा सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याच्या झोपेचा िायदा 
घेवनु अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाघेवनु अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरून नेल्याचे लक्षात डीने चोरून नेल्याचे लक्षात 
आले बाबत वदले तक्रारी वरुन कलम आले बाबत वदले तक्रारी वरुन कलम 337799  भाभा..दद..वी प्रमाणे नंबरी वी प्रमाणे नंबरी 
गनु्हा दाखल करून सदर गनु्ह्याचा तपास गनु्हा दाखल करून सदर गनु्ह्याचा तपास यांना देण्यात आलायांना देण्यात आला..    
  fVi --  रेपोस्टे वधा येर्नु दाखल होणेकामी गनु्ह्याचे कागदपत्र रेपोस्टे वधा येर्नु दाखल होणेकामी गनु्ह्याचे कागदपत्र 
NNKK//11110077  कवनरे यांनी वदल्याने कवनरे यांनी वदल्याने गनु्हा दाखल करण्यात आला गनु्हा दाखल करण्यात आला   

WWNNKK//  
225577  

रामटेकेरामटेके  

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 18-03-2022  

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 

  ukxiwj 171/2022  कलम  20 (B) II(C) 29 NDPS 
Act 
 

 
 
 

10/03/2022  चे   15/10  वा  
ihlhvkj fn- 22@03@2022 ikosrks  

 

1) रामअचल रामसजीवन कुमी, वय 45 वर्षथ राह- वॉडथ नं. 01 संजय टॉकीजच्या समोर इंवदरा कॉलोनी  
वटमरनी तह- वटमरनी  वज. हरदा मध्य प्रदेश - PIN  कोड 461228  2) राज ुलखनलाल कलम वय 38 वर्षथ राह-
2बायपास रोड वॉडथ नं. 01 वटमरनी तह- वटमरनी वज. हरदा मध्य प्रदेश - PIN  कोड 4612वज. हरदा मध्य प्रदेश - 
PIN  कोड 46122 

 

 

 

 

 

 

 

 

वज. हरदा मध्य प्रदेश - PIN  कोड 46122 
 

 

12/03/2022  चे   19/56  वा  
ihlhvkj fn- 22@03@2022 ikosrks  

- 

3) fouksn yk/ks o; 34 वर्षथ, t;’kDrh gkse Qsl 3 ’kadj eanhj ds lkeus gjnk 

  ftYgk gjnk 

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 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 



 


