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अप क्र. 
440/2022 

कलम  
379 
 IPC 

 xqUgk izdkj 

gWUM cWx 

pskjh  
 

ट्रेन नं.22663 
अप जोधपरु 
एक्सचे कोच 
नं.S/7 बथथ 
नं.58 वरुण 

रे.स्टे 
बल्लारशाह 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

09/10/22 चे 
06/00 वा. ते 

06/20 वा 
दरम्याण 

 

21/11/22 चे 
16/22 वा. 

 

चंदमुल उमा रामजी 
वय-38 वषथ धंदा-

व्यापारी रा.58 ततलो 
मलाई नगर फस्ट मेन 

रोड पेरणगडु्डी 
ता.तज.चेन्नई 
तामीलनाऴु  

मो.कं्र. 
9840099244, 
9841099244 

vKkr ,dq.k 2]71]000@&: 

एक ब्लकॅ रंगाची हणॅ्डबगॅ 
त्यात- 1) एक तिन रंगाचा 
रेड मी नोट 8 प्रो कं.चा 
मोबाईल त्यात तसम 

नं.8667416848 
 IMEI NO-

867974047586910 
कक.19,000/-रु चा मोबाईल  
2) एक महरुन रंगाचा रेड मी 

8 कं.चा मोबाईल त्यात 
एअरटेल तसम नं. 

7305324001 कक.9,000/-रु, 
3) रोख 85,000/-रु (सवथ 
नोटा 500/- रु दराच्या)   

4) एक सोन्याची रुद्राक्ष चैन 
वजन 3 तोऴे कक.1,56,000/-
रु   5) एक ब्लकॅ रंगाची पसथ 

त्यात ओटर काडथ,आधार 
काडथ, पनॅ काडथ,ड्रायव्व्हग 

लायसंस, axis ब ॅंक चे ATM 
काडथ  

 6) एक ब्राउन रंगाची पसथ 
त्यात रोख 2,000/-रु असा 

एकुण 2,71,000/-रु चा माल 

fujad  नमदु घटना ता वेऴी व तिकाणी यातील तफयादी मजकुर हे नमदु ट्रेन ने 
आपल्या परीवारासह रे.स्टे चेन्नई ते मारवड असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान  त्यांना झोप लागली असता त्यांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची एक ब्लकॅ रंगाची 
हणॅ्डबगॅ त्यात-1) एक तिन रंगाचा रेड मी नोट 8 प्रो कं.चा मोबाईल 2) 
एक महरुन रंगाचा रेड मी 8 कं.चा मोबाईल  3) रोख 85,000/-रु  
(सवथ नोटा 500/- रु दराच्या)  4) एक सोन्याची रुद्राक्ष चैन वजन 3 तोऴे 
कक.1,56,000/-रु 5) एक ब्लकॅ रंगाची पसथ त्यात ओटर काडथ ,आधार 
काडथ,पनॅ काडथ ,ड्रायव्व्हग लायसंस , axis ब ॅंक चे ATM काडथ 6) एक 
ब्राउन रंगाची पसथ त्यात रोख 2,000/-रु असा एकुण 2,71,000/-रु चा 
माल असलेली हणॅ्डबगॅ चोरुन नेल्याचे रे.स्टे बल्लारशाह येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर लक्षात आले.  
नमदु गनु्याचे कागदपत्रमा. पोलीस अतधक्षक कायालय लोहमागथ 
नागपरुजा.क्र.आर/23/गनु्हा वगथ/ 2022–6509 नागपरु , 
तद.11/11/2022 अन्वयेगनु्याचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने  
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला. 

PSI 
काझी 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 21-11-2022 
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fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत riklh 
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01 o/kkZ  

अप क्र. 
436 /22 
कलम 

20 b(ii) b 
NDPS 

Act प्रमाणे 

रेल्वे स्टेशन 
वधायेथील प्ल ॅंट 
फामथ क्र .02चे 

जनेु फुट ओव्हर 
तब्रजचे जवऴ 

20/11/22चे1
0/00वा. 
दरम्यान 

21/11/22चे
02/35वा. 

 

सर तफे आर-एस-
तमना, रे.स.ु ब-

तनरीक्षक, रे.स.ु ब. 
िाणे वधा 

,dq.k 84]120@&: 

1) 04 नग खाकी सेलोटेपने 
गुंडाऴलेले गांजा बंडल वजन 

एकुण 07.982तकलो िाम ककमत 
79820/- रू. (2) गांजा वाहतुक 

करण्या कतरता वापरलेले 
स ॅंगब ॅंग तकमत 300/- रू. (3) 

एक तववो कंपनीचा मोबाईल 
ककमत 4000/- रू. (4) रेल्वे 

प्रवासाचे ततकीट ककमत 00.00/- 

रू. असा 
एकुण 84,120 /- रू चा माल 

भाग्य मतलक 
वल्द ससेुना 
मलीक, वय 
29वषे, रा. 
टुटुगंडा, 

लोहागडुी, पोस्ट 
मेरापल्ली, ता. 
मोहना, तज. 

गजापती, लडुुर, 
राज्य उडीसा 

तपनक्र. 
761015 
vVd 

तद 21.11.2022 
चे 03/15 

 
 

नमदु घटना ता. वेऴी व तिकाणी यातील तफयादी यांना तमऴाले खबरे वरून 
यातील नमदु आरोपी हा आपले जवऴ संशयीत तरत्या स ॅंगब ॅंग मध्ये नमदु गांजा 
नेत असतांना तमऴुन आला त्याचे ताब्यातुन नमदु चा माल तमऴुण आल्याने 
NDPS अंतगथत कायथवाही करून तफयादीचे लेखी तरपोटथ तदल्याने सदरचा गनु्हा 
अप क्र. 436 /2022कलम 20 b(ii) b NDPS Act प्रमाणे दाखल करून 
गनु्याची खबरी तरपोटथ मा. JMFCसो.रेल्वेकोटथ नागपरु यांचे हुरवाना करून सदर 
गनु्याचा पढुील तपास  
PSI सैय्यद सो यांचाकडे मळु केसडायरी सह कागद पते्र देण्यात येतआहेत. 

PSI सैय्यद 
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yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 21-11-2022 
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01 बडनेरा मगथ कं्र. 18/22 
कलम174 

CRPC  
प्रमाणे 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा अप 

मेन लाइन KM 
No. 663/01 

पर 

तद.21.11.2022 चे 
09.10वा. परु्वव 

 

तद 21.11.2022 
चे 16/54 

 
 

ऑन डयटुी R. K. 
तसन्हा. आऊट डोअर 

D.Y.S.S. रे. 
स्टे.बडनेरा  यानी  
पॉइंट्सस्मन संतोष 

रामसुंदर केवट वय 44 
वषे रा. रेल्वे क्वाटथर 
नं.B/306 मो. नं. 

9096378042 याचे 
हस्ते 

 

जोसेफ डेतनयल 
एन्थोनी वय 

अंदाजे  67 वषथ रा. 
न्यपु्रभात कॉलणी 

बडनेरा. 
 

 On Duty  स्टेशन प्रबंधक बडनेरा यांनी पॉइंट्सस्मन नामे संतोष रामसुंदर केवट वय 
44 वषे रा. रेल्वे क्वाटथर नं.B/306 मो. नं. 9096378042 याचे हस्ते  लेखी मेमो 
तदला की,अप मेन लाइन KM No. 663/01 पर एक व्यक्ती तकसी गाडीसे कट गया 
है उचीत कारवाइ कीया जाय अशा प्राप्त मेमो वरुन  घटनास्थळावर  मा.API श्री 
राजपतु सो, PSI वरिे ,प्लटॅफामथ ड्युटी वरील पोलीस कमथचारी स्टाफ असे रवाना 
होऊन सदर मगथ मध्ये घटनास्थळ पंचनामा इन्क्वेस्ट पंचनामा करण्यात आला तसेच 
नमदू मगथ मधील मतृक यांचे पे्रतावर जी. सा. रु. अमरावती येथे मा. वैद्यकीय 
अतधकारी साहेब यांचे हस्ते PM करुन सदरचे पे्रत पढुील अंत्यवीधी करीता मतृकाचे 
नातेवाईक यांच्या  ताब्यात देऊन PSI राजेश वरिे पो. स्टाफसह पो. स्टे. ला परत 
येऊन मगथ कं्र. 18/22 कलम174 CRPC प्रमाणे दाखल करुन पढुील चौकशी कामी 
आम्ही स्वत: करीत आहोत सदरची मगथ खबरी संबंधीत मा.SDM सो यांना रवाना 
करण्यात आली  
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अप क्र .436 /22 
कलम 20 b(ii) b NDPS Act प्रमाणे 

21/11/22 चे  03/15वा. 
 

भाग्य मतलक वल्द ससेुना मलीक, वय 29वषे, रा. टुटुगंडा, लोहागडुी, पोस्ट मेरापल्ली, ता. मोहना, तज. गजापती, लडुुर, राज्य 
उडीसा तपनक्र. 761015 

 



 


