
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 22-09-2022  
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01 नागपरु 
730/22 
u/s 379  

IPC 
 
 

गनु्हा 
प्रकार    

पपटु्ट बगँ 
चोरी 

 

- रेल्वे 
स्टेशन 

नागपरु pF 
NO 1 वर 

स्टेशन 
मास्टर च्या 

कँबीन 
समोर 

 

21/09/22 
चे  

23.30  
वा 

दरम्यान 

22/09/22 
चे  

05.58 
 वा  

सधुीर कुमार S/O 
ब्रम्हानंद  

वय 18 वषष 
 रा ग्राम रतनपरु 
पकरपकच  पो स्टे 
रतनपरु बरा पज 
मैनपरुी उ. प्र . 

 मो न  
6395439054 

 

अज्ञात एकुण  4,500/- रु  
एक ब्ल ुरंगाचा पपटु्ट बगँ की 

1000/- त्यात दोन जोडी परुाने 
वापरते कपडे 1000/- रू चादर 
ब्लनँकेट 1000/- रोख 1500/- 

रू , 10 की माकष पशट ओरीजनल 
12 की  माकष पशट ओरीजनल , 
डोमेसाईल , कास्ट सटीपिकेट 

12th की टीसी , माईगे्रसन 
सटीपिकेट , गपँ सटीपिकेट , 

आय प्रमान पत्र . िोटोपासपोटष 6 
जेईमेन स्कोर काडष, आधार काडष 
, SBI ATM काडष  असा एकुन 

4500/-रू चा माल 

पनरंक 
 

हकीकत - – म ैसधुीर कुमार S/O ब्रम्हानंद उम्र  18 वषष 
पत्ता  ग्राम रतनपरु पकरपकच  पो स्टे रतनपरु बरा पज 
मैनपरुी उ. प्र . मो न  6395439054 को  आग्रा कन्ट 
नागपरु अग्नीशामक महापवध्यालय कालेँज म े मेडीकल 
पलये आया था मेडीकल होने के बाद म ै पद 
21/9/2022को 19.30बजे आगरी कँन्ट जाने के पलये 
आया था ट्रेन न 12625 केरला था ट्रेन12625 केरला 
EXP के कोच न S/7 बथष न 26 का परजवेसन था PF 
NO 1 पर रेल्वे स्टेशन नागपरु म ेथा गाडी लेट होणे के 
कारण ओर म ै पदन भर थका होणे के कारण स्टेशन 
मास्टर के आपिस के पास बैठा था नींद लग गई मेरे नींद 
का िायदा लेकर मेरे ब्ल ुकलर का पपठ्ठु बगँ  की 1000/- 
उसमे  दो जोडी परुाने कपडे की 1000/- रू चादर 
ब्लनँकेट 1000/- रोख 1500/- रू , 10की माकष पशट 
ओरीजनल 12की  माकष पशट ओरीजनल , डोमेसाईल , 
कास्ट सटीपिकेट 12th की टीसी , माईगे्रसन सटीपिकेट 
, गपँ सटीपिकेट , आय प्रमान पत्र . िोटोपासपोटष 6 
जेईमेन स्कोर काडष, आधार काडष , SBI ATM काडष  
असा एकुन 4500/-रू चा माल सामान व नगदी पैसा 
वाला बैग पद 21/9/2022को रात्र 11.30बजे गाडी केरला 
EXP रे स्टे नागपरु म ेआ ने पर म ैगाडी से जाने के पलये 
उठा तो मेरा पपठ्ठ ुबगँ पदखाई नही पदया कीसी अज्ञात चोर 
ने मेरी नींद का िायदा लेकर मेरी ब्ल ु रंग की पपठ्टु बगँ 
चोरी करके ले गया उपचत कायषवाही होणे हेतु पवनंती है 
SD इग्रजी अश्या पियादीच्या पियाद वरून कलम 379 
भा.द.वी प्रमाने गनु्हा दाखल करण्यात आला  
fVi %& पियादी हे स्वता पो,स्टे ला आले वरून नंबरी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hc/313 
ठाकुर   
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02 नागपरु 
731/22 
कलम 
379 

भादवी  
 

गनु्हा 
प्रकार    

मनी पसष 
चोरी 

 

ट्रेन नं 
12106 
पवदभष 

एक्स चे 
मागील 
जनरल 

कोच मध्ये 
चढत 

असतांना 
रे स्टे 

नागपरु 
येथील PF 

no 03 
वरुन. 

17/09/22 
चे  

18:20  

वा 

22/09/22 
चे  

13.31 
 वा 

ओमप्रकाश श्री 
रामपनवास नामा, 

 वय 60 वषष, 
 राह. - ग्राम मालपरुा 

ता मालपरुा 
मोहल्ला-52केशव 
नगर II पज टोक, 

राजस्थान,  
मो. नं.  

9460133410 
 

अज्ञात 

 

एकुण  3,000/- रु  
एक काळे रंगाचा मनी पसष त्यात 

रोख 3000/रू, ATM काडष 
(SBI), व्होटर आयडी काडष 
ड्रायव्हींग लायसन्स, पसपनयर 

पसटीझन काडष (राजस्थान) असा 
एकुण 3000/- रु. चा माल. 

 

पनरंक 
 

– नमदु ता. वेऴी व पठकाणी यातील हे पद. 17/09/2022 
रे. स्टे. नागपरु ते वधा असा प्रवास करणे करीता ट्रेन 
नं.12106पवदभष एक्स चे मागील जनरल कोच मध्ये चढत 
असतांना रे. स्टे. नागपरु येथील PF no.03वरुन 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवासी लोकांचे गदीचा 
िायदा घेवनु त्यांची एक नमदू वर्णनाची  मर्ी पर्ण  
चोरून नेले वरुन सबब अप कलम 379भादपव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करण्यात आला fVi %& रेल्वे पोलीस 
स्टेशन वधा येथील गरुनं 349/22 चा गनु्हा CCTNS 
प्रणाली मध्ये ONLINE प्राप्त झाले वरुन नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला  

WNK/ 
610 
राऊत 
 

03 नागपरु 
732/22 
कलम 
379 

भादवी  
 

गनु्हा 
प्रकार    

मोबाईल 
चोरी 

 

ट्रेन नं 
12130अ
प आझाद 
हहद एक्स. 
चे कोच नं 
B/1बथष नं 
62वरुन रे 
स्टे नागपरु 
येण्याचे 

30 पमपनट 
पवुी. 

20/09/22 
चे  

03:30  
वा. ते 
04:00  

वा 
दरम्यान. 

 

22/09/22 
चे  

15.17 वा. 
 

ज्ञानेश्वर बाळु 
बागलु,  

वय 38 वषष, 
 राह.- नगरसलु ता 
येवला, पज. नापशक  

मो. नं. 
8766689998 

 

 

अज्ञात 

 

एकुण  11,000/- रु  
एक रेडमी 9 power Black 

रंगाचा कंपपनचा मोबाईल त्यात 
IMEI NO 

862324051604432, 
862324051604040, पजओ 

पसम नं. 8975454577, 
एअरटेल पसम नं. 9730564456  

हक. 11,000/-रु. चा मोबाईल 
 

पनरंक 

 

नमदु ता. वेळी व पठकाणी यातील पियादी हे खडकपरु  ते 
मनमाड असा प्रवास कपरत असता प्रवासा दरम्यान रे स्टे 
नागपरु येण्याचे 30 पमपनट पवुी त्यांचा नमदू वर्णनाचा 
मोबाईल चार्जजगवर लावलेला असलेला कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेले. वरुन सबब अप कलम 379भादपव 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला  
fVi %& रेल्वे पोलीस स्टेशन मनमाड येथील गरुनं 
587/22 चा गनु्हा CCTNS प्रणाली मध्ये ONLINE 
प्राप्त झाले वरुन नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला  
 

 

पोहवा 
३१९ 
जिचकार  
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04 बडनेरा 
245/22 
US 379 

IPC 
 

गनु्हा 
प्रकार    

लेडीज बगँ 
चोरी 

 

ट्रेन नं 
12105 
पवदभष 

एक्स चे 
कोच 

नं.A/2  
बथष नं.  
01, 03  
वरून रे 

स्टे बडनेरा 
येथे गाडी 

उभी 
असतांना 

19/09/22 
चे  

06.00  
वा 

22/09/22 
चे  

17/52 

   पवजय पदगंबर 
पहरुरकर, 

 वय-72 वषष 
रा. प्लट नं 155 

अमर नगर मानेवाडा 
हरग रोड नागपरु  

मो नं  
9920641981 

 

अज्ञात एकुण  24,500/- रु  
रोख 2500/-रु, एक नोकीया कं 

चा मोबाईल त्यात वोडािोन पसम 
नं 9920641981 IMEI NO. 

माहीत नाही पक.6000/-रु, दसुरा 
समसंग कं चा मोबाईल पसम 

एअरटेल पसम नं 9969984941, 
वोडािोन नं 8879680472 
IMEI NO. माहीत नाही पक 

16000/-रु    असा एकु 
24500/-रु चा माल 

 

पनरंक 
 

तो खालील प्रमाणे हकीकत,  नमदु तारखेस वेळी व 
पठकाणी यातील पियादी हे त्यांचे पत्नी सोबत प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्या त्यांचे पत्नीने डोक्याखाली 
गलुाबी रंगाची बग ठेवनु झोपले असता त्यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने पद 19/09/22 
चे 06.00 वा रे स्टे बडनेरा येथे गाडी उभी असतांना 
त्यांना जाग आली त्यांनी लेडीज  बगँ   शोधली असता  
बगँ  पमळुन आली परंत ु त्यातील रोख 2500/-रु, एक 
नोकीया कं चा मोबाईल त्यात वोडािोन पसम नं 
9920641981 IMEI NO. माहीत नाही पक.6000/-रु, 
दसुरा समसंग कं चा मोबाईल पसम एअरटेल पसम नं 
9969984941, वोडािोन नं 8879680472 IMEI NO. 
माहीत नाही पक 16000/-रु    असा एकु 24500/-रु चा 
माल रे स्टे बडनेरा येथनु  बगँ   मधनु काढुन चोरुन  बगँ   
कचरा डस्टबीन मध्ये िेकु चोरुन नेला  अशा प्राप्त 
िीयाद वरुन कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi %&  रे . पो. स्टे. नागपरु येथील जावक कं्र, 
4900/2022 पद. 20/09/2022 अन्वये ईकङील आवक 
कं्र. 1491/2022 पद. 22/09/2022 अन्वये ईकङील पो 
स्टे ला प्राप्त गनु्हयाचे कागदपत्रा वरुन गनु्हा दाखल  
करण्यात आला.  
 
 

HC/ 
231 
 वहेकर 
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05 xksafn;k  

105@22 

dye  

341] 

323] 

294] 

506]34 

Hkkanfo 

xqUgk 

Ádkj 

ekjkekjh 

dj.ks 

 

 

 

Vsªu ua 

20858 

f'kMhZ iqjh 

,Dl- ps 

dksp ua- 

,l@2 cFkZ 

ua- 55 oj 

js-LVs- 

ukxiqj rs 

xksafn;k  

njE;ku 

22-08-22 

 ps  

00-29 ok 

njE;ku 

22-09-22  

ps  

16-33  

ok- 

lukiFkh fØ".kk 

pSrU;  

o; 36 o"kZ 

 jkg cksacksyh ft 

fot;uxje 

¼vk/kzizns'k½ 

eks u 

8978381873 

 

Vsªu  ua 20858 

f'kMhZ iqjh ,Dl- ps 

dksp ua- ,l@2 

cFkZ ua- 

49]50]51] 

56 ojhy la'k;hr 

Áok'kh 

fujad fujad fQ;kZnh etdqj gs  Vsªu  ua 20858 xka/kh/kke iqjh 

,Dl-ps dksp ua- ,l@2 cFkZ ua- 55 o:u js-LVs-ukxiqj 

rs frrykx< vlk izokl dj.ks djhrk js-LVs-ukxiqj ;sFks 

;soqu ueqn xkMh va-01-45 ok jsYos LVs'ku ukxiqj ;sFks 

vkY;koj rs ueqn xkMhrhy dksp ua- ,l@2 cFkZ ua- 

55 oj clys FkksM;kp osGkr ueqn xkMh jsYos LVs'ku 

ukxiqj ;sFkqu lqVY;koj dkgh osGkus pkj vuksG[kh 

O;Drh dksp ua- ,l@2 e/;s ;soqu cFkZ ua- 

49]50]51]56 oj R;kaps fj>osZ'ku vlY;kus rs fQ;kZnh 

;kaps flV[kkyhy R;kaps yxst ckgsj dk<qu vkiys 

lkek.k flV[kkyh Bsor vlY;kus fQ;kZnh ;kauh 

R;kckcr R;kauk fopkjys vlrk pkS?kkauh fQ;kZnh ;kauk 

vHknz Hkk'ksr f'kohxkG d:u R;kauk ykFkk]cqD;kauh 

ekjgk.k dsyh R;keqGs fQ;kZnh ;kaps MkO;k MksG;kyk o 

MkO;k ik;kyk nq[kkir gksoqu R;krqu jDrL=ko gksoq 

ykxyk fQ;kZnh ;kauh frrykx< ;sFks iksgpysoj R;kauh js-

iks-Bk.ks frrykx< ;sFks tkoqu rØkj fnys vlrk ueqn 

xqUg;kph gnn js-iks-Bk.ks xksanh;kph ;sr vlY;kus ueqn 

xqUg;kps dkxni= uacjh xqUgk nk[ky gks.ksdkeh iks-LVs-yk 

izkIr >kY;kus vi-dz-106@22  dye 

341]323]294]506]34 Hkk-n-fo vUo;s xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk  

fVi %&  ek iksyhl vf/k{kd lks yksgekXkZ ukxiqj ;kaps 

dk;kZ tk Ø vkj @23@xqUgk oxZ@2022&5404            

fn 19@09@22 vUo;s ueqn xqUg;kps dkxni=s iksLVsyk 

fn 21@9@22 jskth izkIr >kys o iksLVsyk vkod u 

943@22 fn 21@9@22 vUo;s uskan dj.;kr vkys 

gksrs iajrq fnukad 21-09-22 jksth fl-fl-Vh-,u-,l-e/;s 

xqUgk nk[ky djhr vlrk fl-fl-Vh-,u-,l-iz.kkyhr 

xqUgk lknj djrs osGh vMp.kh ;sr vlY;kus ueqn 

xqUgk nk[ky djrk vkyk ukgh vkt jksth fl-fl-Vh-,u-

,l iz.kkyh lqjGhr pkyq vlY;kus uacjh xqUgk nk[ky  

 

 

 

ih,lvk; 

 fude 

mailto:l@2
mailto:l@2
mailto:l@2
mailto:vi-dz-105@22


 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 22-09-2022  

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 
734/22 

कलम 20 
(B) II 

(C), 29 
NDPS 
ACT 

ट्रेन नंबर 
22705 

पतरुपपत-
जम्मतूवी 
हमसफ़र 
एक्स. चे 
कोच नं. 

B/1   
मधनु 
रेलवे 
स्टेशन 

नागपरु चे 
प्लटँिामष 

नं. 01 
वरील 
VIP 

सायहडग 
जवळ. 

 

21.09.22  
चे 

16.50 वा. 
दरम्यान 

 

22.09.22  
चे 

17.42 वा. 
 

–  सरकार तिे  
सहुापसनी लादे  
W/O उदय, 

 वय -37 वषष, 
व्यवसाय- 

सहा.उपपनरीक्षक, 
आरपीएि थाना, 

नागपरु,  
रा. आरपीएि 
बैरेक अजनी, 

नागपरु  
मो. नं. 

8369384745 

 एकुण  13,34,300/- रु  
 1) एक काळ्या रंगाची 
ट्रॉलीबगॅ त्यावर Zexon 
की. 1000/- रु त्यात 8 

नग खाकी रंगाचे 
सेलोटेप ने पचटकवलेले 

बंडल ज्यात एकुण 
16पकलो 330 ग्रमॅ 
ओलसर गांजा, हक. 

2,44,950/- रु.,   
 2) एक नेव्ही ब्ल्य ु

रंगाची ट्रॉलीबगॅ त्यावर 
Fasttrack की. 700/- रु 
त्यात 4 नग खाकी रंगाचे 
सेलोटेप ने पचटकवलेले 

बंडल ज्यात एकुण 
08पकलो 840 ग्रमॅ 
ओलसर गांजा, हक. 

1,32,600/- रु.,  
3) एक जांभळ्या रंगाची 

ट्रॅव्हल बगॅ त्यावर 
Sinomate पलहलेले 

की.500/- रु त्यात 3 नग 
खाकी रंगाचे सेलोटेप ने 

पचटकवलेले बंडल 
ज्यात एकुण 6पकलो 

670 ग्रमॅ ओलसर गांजा, 
हक. 1,00, 050/- रु., 

 4) एक जांभळ्या रंगाची 
ट्रॅव्हल बगॅ त्यावर 

POLO पलहलेले की. 
500/- रु त्यात 8 नग 

खाकी रंगाचे सेलोटेप ने 
पचटकवलेले बंडल 

  1) पे्रमकुमार  
s/o पबगन 

साहनी , वय 26 
वषष, रा. गावँ 
िंदा थाना –

करजा, पजला - 
मजुिरपरु पबहार  

2) कैलाश 
s/oराजेन्र 

साहनी ,वय 29 
वषष, रा. गावँ 

कोदरकट्टा थाना 
मोतीपरु, पजला - 
मजुिरपरु पबहार   
3) राजा कुमार  

s/o कपपल 
साहनी ,वय 19 
वषष, रा. पवजय 

छपरा पोस्ट 
भोखपरुा पजला - 
मजुिरपरु  4) 

कणष कुमार S/O 
समोद दास, 

वय19 वषष , रा. 
ग्राम व पोस्ट – 
छाप पजला –

मजुिरपरु 
पबहार. 

अटक तारीख व 
वेळ 

जद. 22.09.22 
चे  

20.48 वा. 

– यातील सरकार तिे पियादी ह्या पद. 21/9/22 रोजी 
आपले आरपपएि स्टाि सह रे स्टे नागपरू चे प्लटॅ नं. 1 वर 
गस्त कपरत असतांना  ट्रेन नं. 22705 पतरुपपत-जम्मतूवी 
हमसफ़र एक्स. चे कोच नं. B/1 मधनु उग्र वास येत 
असल्याने कोच चेक केले असता वरील नमदु चार संशयात 
ईसमांकडे असलेल्या बगॅ बाबत पवचारपसु केली असता 
त्यात गांजा असल्याचा संषय आले वरुन  त्यांना रेलवे 
स्टेशन नागपरु चे प्लटँिामष नं. 01 वरील VIP सायहडग 
जवळ बगॅसह गाडी खाली उतरवनु गांजा असल्याचे खात्री 
झाल्याने चारही संषयीतांचे ताब्यातील एक बगॅ ईतर सामान 
व रोख असलेली व 10 बगॅ गांजा असलेली अंमली पदाथष 
कायद्याचे पालन करुन जप्त करण्यात आले. यातील चारही 
संशयीत हे वरील वणषनाचा जप्त माल तेलंगाणा हकवा 
आंध्रप्रदेश या राज्याच्या कोणत्यातरी शहरामधनु 
अनापधकृत पणे खरेदी करुन आपल्या ताब्यात घेवनु 
अवैधपरत्या रेल्वे गाडीने पवक्रीकामी घेवनु जात असतांना 
पमळुन आल्याने केलेल्या कायषवाही चे कागदपत्र, जप्त 
माल, संशयीतांसह पो. स्टे. ला आणनु हजर केले वरुन 
कलम 20 B II (C) 29 NDPS ACT प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात येत आहे. सदर गनु्हयाचा पढुील तपास PSI श्री 
भलावी यांचेकडे देण्यात येत आहे.  
 
fVi %&  आज रोजी आम्ही API संपदप गोंडाणे असे 
स्टेशन डायरी चाजष मध्ये हजर असतांना RPF 
सहउपपनरीक्षक सहुापसनी लादे यांनी मदेु्दमाल व चार 
आरोपी तसेच परपोटष सह कागदपत्र पोलीस स्टेशन ला 
आणनु हजर केलेवरुन गनु्हा दाखल करण्यात आला  

PSI 
भलावी 



ज्यात एकुण 16पकलो 
300 ग्रमॅ ओलसर गांजा, 

हक. 2,44,500/- रु. 
 5) एक नेव्ही ब्ल्य ु

रंगाची बगॅ त्यावर P-
POLOपलहलेले की. 
500/- रु त्यात 3 नग 

खाकी रंगाचे सेलोटेप ने 
पचटकवलेले बंडल 
ज्यात एकुण 6पकलो 

070 ग्रमॅ ओलसर गांजा, 
हक. 91,050/- रु. 

 6) एक जांभळ्या रंगाची 
बगॅ त्यावर H 

transitपलहलेले की. 
500/- रु त्यात 3 नग 

खाकी रंगाचे सेलोटेप ने 
पचटकवलेले बंडल 
ज्यात एकुण 6पकलो 

810 ग्रमॅ ओलसर गांजा, 
हक. 1,02,150/- रु.,  

7) एक जांभळ्या रंगाची 
बगॅ त्यावर POLO Tuff 
पलहलेले की. 500/- रु 

त्यात 4 नग खाकी रंगाचे 
सेलोटेप ने पचटकवलेले 

बंडल ज्यात एकुण 
8पकलो 060 ग्रमॅ 

ओलसर गांजा, हक. 
1,20,900/- रु.  

8) एक जांभळ्या  रंगाची 
बगॅ त्यावर GM Grow 

more पलहलेले की. 
500/- रु त्यात 4 नग 

खाकी रंगाचे सेलोटेप ने 
पचटकवलेले बंडल 
ज्यात एकुण 8पकलो 

120 ग्रमॅ ओलसर गांजा, 
हक. 1,21,800/- रु. 



 
 9) एक काळ्या रंगाची 
सगॅबगॅ त्यावर Spooty 
पलहलेले की. 300/- रु 

त्यात 2 नग खाकी रंगाचे 
सेलोटेप ने पचटकवलेले 

बंडल ज्यात एकुण 
4पकलो 410 ग्रमॅ 

ओलसर गांजा, हक. 
66,150/- रु.,  

10) एक काळ्या गे्र 
रंगाची सगॅबगॅ त्यावर 

HEROZ व Hammar 
45 liter पलहलेले की. 
300/- रु त्यात 2 नग 

खाकी रंगाचे सेलोटेप ने 
पचटकवलेले बंडल 
ज्यात एकुण 3पकलो 

960 ग्रमॅ ओलसर गांजा, 
हक. 59,400/- रु,  
11) एक काळ्या गे्र 

रंगाची सगॅबगॅ त्यावर P-
Padamपलहलेले की. 
300/- रु त्यात वापरते 
कपडे, तेल, टुथपेस्ट 
ब्रश, मोबाईल चाजषर, 

रोख 45150/-रु. 
मनीपसष व ईतर सामान 

असे एकुण 11 बगॅ पैकी 
10 बगॅ मध्ये 41 नग 

सेलोटेप ने पचटकवलेले 
बंडल चे आत 85 पकलो 
570 ग्रमॅ ओलसर गांजा 
एकुण हक. 12,83,550/- 
रु., तसेच रोख व बगॅसह 
एकुण मालाची हकमत 
13,34,300/- रु. चा 

माल. 
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vkjksihps uko  

01 नागपरू 734/22 
कलम 20 (B) II 
(C), 29 NDPS 
ACT 

जद. 22.09.22 
चे 20.48 वा. 

1) पे्रमकुमार  s/o पबगन साहनी , वय 26 वषष, रा. गावँ िंदा थाना –करजा, पजला - मजुिरपरु पबहार 
 2) कैलाश s/oराजेन्र साहनी ,वय 29 वषष, रा. गावँ कोदरकट्टा थाना मोतीपरु, पजला - मजुिरपरु पबहार  
 3) राजा कुमार  s/o कपपल साहनी ,वय 19 वषष, रा. पवजय छपरा पोस्ट भोखपरुा पजला - मजुिरपरु  
 4) कणष कुमार S/O समोद दास, वय19 वषष , रा. ग्राम व पोस्ट – छाप पजला –मजुिरपरु  पबहार 
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