
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 23-08-2022  

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 ukxiwj 

xq-j-u- 

618@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj   
मनी  ilZ 

pksjh  

ट्रेन नं 12616 
जीटी एक्स 

कोच न B/6 
बथथ नं. 23 

वरून ट्रेन रे स्टे 
नागपरु येथे 

उभी असतांना 
 

21/08/22  
चे 

11.30 वा. 
 

23/08/22  
चे 

13.11 वा. 
 

ए. मगपेरूमल So 
पी. अजुथनन, वय 
34 वषथ, धंदा- 

खाजगी काम, राह. 
5/37 इंन्द्रानगर 
रामानजुम पदुरुत 
श्रीवैकंुटम जज 

थडूुकूटी मो. नं.  
8072280144 

 

अज्ञात एकुण  1,600/- रू 
एक ब्लकँ कलरचा 
लेंदर मनी पसथ त्यात 

आधार काडथ, पनँकाडथ, 
वोटर काडथ, ATM 2 
(इंजडयन ओवरजसस 
बकँ, SBI) रेल्वे 
जतकीट3, (चेन्द्नई 

एग्मोरजतरूवेनवेल्ली,
कोथगोडम ओल्ड 
जदल्लीज,न्द्यजुदल्ली 

चेन्द्नई सेंट्रल), ITBP 
चा I card, रोख 

1600/रू. असा एकुण 
1600/- रु. चा माल 

 

जनरंक 
  

अशा प्रकारे आहे की, यातील जियादी हे वर नमदु ट्रेन ने 
रे. स्टे. न्द्य ु जदल्ली ते चेन्द्नई सेंट्रल असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान त्यांचा वरील नमदु वणथनाचा मनी 
पसथ आतील सामानासह बथथवर ठेवनु जेवण घेणे करीता 
प्लटँिामथवर उतरले. त्यानंतर त्यांना त्यांचे बथथवर ठेवलेला 
नमदु मनी पसथ जदसनु आला नाही. त्यांचा नमदु वणथनाचा 
मनी पसथ कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे गैरहजेरीचा 
िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने त्यांचे संमती 
जशवाय चोरून नेले o:u v’kk fQ;kZn o:u  dye  

379 Hkk-n-oh- izekk.ks xqUgk nk[ky  
fVi %& CCTNS प्रणाली मध्ये जद. 23/8/22 रोजी रे पो 
स्टे वधा येथनु CR NO. 304/22 कलम 379 भादजव चा 

गनु्द्हा प्राप्त झाले वरुन  
 

  

NK 
1139 
बरुडे  

02 o/kkZ 

xq-j-u- 

306@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

Vzsu ua-

20482 

Hkxr dh 

dksBh 

,Dl ps 

dksp ua-

fc@6 cFkZ 

ua-04 o:.k 

js-LVs 

cYykj’kkg 

rs lsokxzke 

njE;k.k 

21@08@22 

ps 

05@30 ok 

23@08@22 

ps 

19@21 ok 

fo’kkyk izdk’k 

ekMqirh 

o;&50 ????????,,  jk-
?kj dza-

10&4&78 ,l 

;qxsanz jko MkW-

fxjekth isB 

ojaxy js-LVs 

toG ft-ojaxy 

rsyaxk.kk eks-

8978753465

]9441020556 

अज्ञात एकुण  70,600/- 
रू 

,d ika<&;k 

jaxkpk fuGs 

iVVsokyh ysMht 

ilZ R;kr lksU;kps 

eaxGlq= 1 

rksG;kps fda-

50]000@&:]5 

xzWe lksU;kph 

vaxBh fda-

20]000@&:] 

jks[k 600@&: 

vlk ,dq.k 

70]600@&: pk 

eky 

जनरंक 
  

ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs 

R;kaps iRuh lkscr ueqn Vzsu us js-LVs ojaxy rs ukxiqj 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklk njE;k.k fQ;kZnh 

;kauh R;kaph ueqn o.kZukph ysMht ilZ cFkZ ua-04 oj 

f[kMdh toG Bsoqu >ksiys o ldkGh tkx vkyh 

vlrk fQ;kZnh ;kauh izok’kkauk fopkjys dh dks.krs 

LVs’ku vkgs rsOgk R;kauk lkaxhrys dh ,d rkl 

vxksnj js-LVs cYykj’kkg ;soqu xsys vls lkaxhrys 

rsOgk fQ;kZnh ;kauh R;kaph ilZ fnlqu vkyh ukgh-

rsOgk js-LVs lsokxzke vkys gksrs R;k njE;k.k ,d 

izok’kh jsYos e/;s ‘’kkSpky;kl xsyk vlrk R;kus 

fQ;kZnh ;kapk ilZ ‘’kkSpky;ke/;s feGqu vkY;kus 

vk.kqu fnyk R;ke/;s fQ;kZnh ;kauh lkeku c?khrys 

vlrk R;kr ueqn o.kZukpk eky feGqu vkyk ukgh 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus >ksispk Qk;nk ?ksoqu pks:u 

usyk- v’kk fQ;kZn o:u  dye  379 Hkk-n-oh- 

izekk.ks xqUgk nk[ky 

fVi %& ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs ukxiqj 

tk-dza-4230@2022 fn-22@08@2022 o 

bZdMhy iks-LVs vk-dza-1439@2022  

fn-23@08@2022 vUo;s Vikykus izkIr झाले 
वरुन  
 
 
 

iksgok

394 

usgkjs 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 23-08-2022   

 

 

 

 

 

 

 

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 

03 cMusjk 

xq-j-u- 

206@22 

dye 

356]379]

34 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj   

??????????   

ilZ pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा 
येजथल 
बकुकग 

ऑजिस 
मधनु 

23@08@22 

ps 

02@15 ok 

23@08@22 

ps 

18@56 ok 

रश्मी सधुीर 
बडनेरकर  वय 24 

वषे व्यवसाय  
जशक्षण रा. 

कोकणवाडी मेन 
रोड मरु्ततजापरु 

मो.नं. 
9527996342 

 

??) तहेरुन्न्द्नसा 
साजीद खान 
वय 30 वषे 
रा. इमामनगर 
लालखडी 
अमरावती २) 
खैरुन जब 
तजमज खान 
वय 32 वषे 
रा. अलीम 
नगर 
अमरावती  

41 

lhvkjihlh 

izek.ks 

let 

ns.;kr 

vkyh 

एकुण  1,700/- रू 
एक  गलुाबी रंगाची 

कापडी पसथ 
त्याच्यावर सस्याचा 
कापडी चेहरा त्यात   
500X1 – नोट, 
200,100 दराचे 
नोटा असे एकुण 

1700/- रु. 

एकुण  1,700/- रू 
एक गलुाबी रंगाची 

कापडी पसथ 
त्याच्यावर 

सस्याचा कापडी 
चेहरा त्यात 

500X1=  500, 
200X3 = 600, 
100X6=600 

एकुण 1700/- रु. 
 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता.वेऴी जठकाणी यातील 
जियादी   मजकुर हे मरु्ततजापरु येथे जाण्यासाठी रेल्वे 
स्टेशन जतजकट बकुकग ऑजिस मध्ये जतजकट काढत 
असतांना काळा बरुखा  , लाल सलवार सटु घातलेल्या 
मजहलांनी धक्कमा देउन जियादी यांचे खांद्यावर 
लटकवलेली सकॅ बगॅची उघडुन आजतल पसथ रोख 
रक्कमे सह चोरुन नेल्याची जियाद साठी पो .स्टे ला 
आले असता जियादी सह पो .स्टेजतल स्टॉि तात्काळ 
आरोपी मजहलांचा सांजगतलेल्या कपड्ांचे वणथना 
प्रमाणे आरोपी मजहलांचा प्लटँिामँथ वर शोध घेतले 
असता दोन्द्ही आरोपी मजहला जमळुन आल्या त्यांची  
मजहला पंचसमक्ष अंगझडती घेतली असता चोरीस 
गेला माल जमळुन आला . व जियादी यांनी जदलेल्या 
जियाद वरुन कलम 356, 379,34 भादवी प्रमाणे गनु्द्हा 
दाखल   

HC 
93 
खजतब 

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 ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 23-08-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 23-08-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 23-08-2022  

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiqwj 258@16 dye 328] 379 

Hkkanfo 

16@08@2022 ps 15-57 ok- 

25@08@2022 ikosrks ihflvkj 

 

1) मोहम्मद मजबलू वल्द कुतबू अली रा.करबला तेला ग्राम ऊदगरा जी. जकशनगंज जबहार. (( ) 

2) जहीउद्दीन वल्द समशदु्दीन रा. इकलचा ता. इस्लामपरू जज. जदनाजपरू प. बंगाल 

02 cMusjk 

 

206@22  dye  356] 

379] 34   Hkkanfo 

 १) तहेरुन्न्द्नसा साजीद खान वय 30 वषे रा. इमामनगर लालखडी अमरावती 

2) खैरुन जब तजमज खान वय 32 वषे रा. अलीम नगर अमरावती 

41 lhvkjihlh izek.ks let ns.;kr vkyh  

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  मगग क्र. 
15/2022 

कलम 
174 

CRPC 

रेसे्ट सालवा 

यार्ग  की. 

मी. नं 
1106/23 

जवळ 

23/08/22 

चे 

10:00 वा 

पूवी 

23/08/22 

चे 

21:54वा 

ON DUTY  

DYSS रेसे्ट 

कामठी 

 

सपन खुददराम  

मल्लीक वय 34 

वर्ग रा धम्धामीया 

संधली , वर्ा 

दुगागपुर साहेबगंज 

राज्य झारखंर् 

 

दुरके्षत्र कामठी येथील ASI/875 पेंदुर यांनी  ऑ.कं्र. 07/22 

दद.23/08/22 अन्वये मगगचे कागदपत्र   पो से्ट ला आनुन ददल्याने 

यातील मृतक हा  दद. 20/08/2022 रोजी ट्र ेन नं 12130  अप 

गार्ीने  रेले्व प्रवास करीत असताना गार्ीतुन खाली पर्ल्याने त्ांचा 

सोबत असलेला इसमा सोबत  त्ांचा शोध घेतला असता रे. से्ट. 

सालवा येथील  दववेव कुमार यांनी कळवीले की रे से्ट सालवा दक. 

मी. नं 1106 /23 जवळ एक व्यकती मृतअवस्थेत पर्लेल्या आहे 

मृतकाची ओळख पट्ली असुन इंकवेस्ट कायगवाही करुन  पे्रतावर PM 

कायगवाही कामी पे्रत PC/664 मेश्राम यांचा हसे्त सरकारी दवाखाना 

कामठी येथे पाठदवण्यात आले व मृतकाची PM झाल्यानंतर पे्रत त्ाचा 

पुतन्या नामे लखीदं्र दशवचरण मल्लीक वय 24 वरे् रा धम्धामीया 

संधली , वर्ा दुगागपुर साहेबगंज राज्य झारखंर् यांचा ताब्यात देण्यात 

आली  सदर मगग क्र. 15/2022 कलम 174 CRPC प्रमाणे  मगग 

नंबरी दाखल  

 

ASI 

875 

पेंदुर 

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 



                                         

 


