
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  26@08@2021  

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k  

xq-j-u- 

49@21 

dye 

 379  

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

jsLVs vkexko 

xkMh  nqxZ 

bZrokjh 

iWlstj e/;s 

p<r 

vlrkauk 

25@8@21 ps 

09-00 ok 

njE;ku 

 

26@08@21 

ps11-55 ok 

“kkjnk jkgqy 

QqaMs o; 23 

o"kZ O;olk; & 

?kjdke jkg 

IykWV ua 34 

xqyeksgj uxj 

HkjrokMk jskM 

ukxiqj eks ua 

9595266555 

 

vKkr एकुण 1.30,800/- रू   

,d NksVh yky jaxkph ilZ 

R;kr&1½ ,d lksU;kps euh 

eaxGlq= otu 04 xzWe  o 

96 lskU;kpseuh 52000@# 

2½,d lskU;kph ysMht 

vaxBh otu 04 xzWe fd 

16-000@# 3½ ,d 

lksU;kph pSu otu 6-900 

xzWe fd 36]800@# 

4½dkukrhy nksu lskU;kps 

Nkys otu  3-xzWe 3 

feyhxzWe fd 17]500@# 

5½ lskU;kps 06 euh fd 

4]500@#6½ jks[k 4000@#  

vlk ,dq.k&1]30]800@# 

ननरंक 
 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jsLVs vkexko 

rs dGe.kk vlk  vkiys irhlg izokl 

dj.ks djhrk xkMhps tujy dksp e/;s p<r 

vlrkuk dks.khrjh vKkr pksjV;kus xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kps  dMhy dkGîk ika<Ú;ka 

jaxkps gWUMcWx e/kqu ,d NksVh yky jaxkph 

ilZ dk<qu ueqn lkekuklg psk:u usys 

ckcr jsiksLVs brokjh ;sFks  pskjhph rdzkj 

fnys o:u aucjh xqUgk nk[ky  

fVi&ueqn xqUg;kps dkxni=s tk d 

691@21 fn 25@08@21 vUo;s iksLVsyk 

izkIr >kys o:u bdMhy vkod ucj 

666@21 fn 26@08@21 vUo;s uaksn d:u 

aucjh xqUgk nk[ky dsyk 

iks mi 

fujh 

fHkeVs 

02

- 

ukxiqj  
CR. No. 

343/21 कलम  
323,294,34 

IPC 

ट्रेन नं 02625 
केरला एक्स चे 
कोच नं S/7 बथथ 
नं 19 वरून रे 
स्टे नरखेड च्या 

जवळ. 

25/08/2021 चे 
22/30 वा. 

 

26/08/2021 चे 
16/05 वा. 

 

लोकेश नललाराम, 
वय 26 वषे, रा-
कनेटी PS 
इमलोटा नज-
चरखी घाघरी 

हरीयाणा. मो. नं. 
9315326080 

संशईत 
हजर दोन 
ईसम नामे 
1 ) सौरभ 
उज्जवल 
देवेंद्रससग,व
य-24 
वषे,रा-
गाव-

मवीकलां 
बागपत, 
उ.प्र. 2 ) 
सरुज 

योगेन्द्द्रससह 
उज्जवल,व
य-24 

वषे,रा-मनव 
कलां,अमी
नगर सराय 
रूरल 

बागपत उ प्र 

          --- ननरंक 
 

अशा प्रकारे आङे नक,नमदु घटना ता वेळी व निकाणी  
यातील नियादी व दोन्द्ही आरोपीत ईसम हे नमदु 
गाडीने नागपरू ते नदल्ली असा प्रवास करीत असतांना 
नमदु दोन्द्ही आरोपीत ईसमांनी नियादी यांचे सोबत 
कोणत्यातरी कारणास्तव आई बहीनी ची नशवीगाळ 
करून नियादीस दोघांनी संगनमत करून मारहाण 
केली बाबतची तक्रार वरून नमदु गनु्द्हा  मा PSO सो 
यांचे आदेशाने कलम 323,294,34 IPC प्रमाणे 
दाखल केला  आज रोजी आम्ही HC/235 वघारे असे 
स्टे. डा. चाजथ मध्ये हजर असताना  ईटारसी GRP 
थाना येथनू अप क्र 0172/21 कलम 323,294,34 
IPC मधील गनु्द्हा दाखल करून दोन आरोपीसह पो 
स्टे ला आननू हजर केले नंबरी गनु्द्हा  दाखल करण्यात 

HC/ 
186 पटले 



 

Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  

03 बडनेरा 

110/2021    

कलम- 379 

भादवि 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

टे्रन नं 02170 

अप सेिाग्राम 

एक्स चे कोच नं 

s/9, बथथ नं 14, 

16 िरुन प्रिास 

करीत असतांना 

रेल्िे स्टेशन 

बडनेरा येथनु 

गाडी सरुु 

होताच 

14 /08/2021 

चे 00/10 िा. 

26 /08/2021 

चे 22/02 िा. 

प्रवतक्षा चेतन 

धकाते िय 32 

िर्थ धंदा घरकाम 

रा. म ुपो 

रामनगर,पांढरा 

बोडी पाण्याच्या 

टाकीजिळ 

नागपरु मो नं 

8446427492, 

95794731182 

अज्ञात एकुण 9.399 /- रू 

एक  लेडीज पसथ  R;kr 

Infinix Note 5 कंपनीचा 

Birling grey रंगाचा मोबाईल 

फोन त्यात  

Imei no. 

911622607264081  

वकंमत 7,999/- रुपयाचा 

2)दोन ATM बँक ऑफ 

इडंीया, ICICI बँक,  

3)बाँट कंपवनचा हडेफोन वकंमत 

1,400/-रुपय,े घराची चािी 

असा एकुण 9,399/- रुपयाचा  

ननरंक 
 

यातील वफयाथदी मजकुर ह ेआपले पत्नीसह नमदु टे्रन चे 

कोच ि बथथ िरून नागपरु ते पाचोरा असा प्रिास करीत 

असतांना रेल्िे स्टेशन बडनेरा येथनु गाडी सरुु होताच 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा फायदा घेउन 

त्यांचे  नमदु िणथनाची लेडीज पसथ आतील सामानासह 

मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेली आह ेअशी फीयाथद वदल्याने 

कलम- 379 भादवि प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल  

HC/1032 घटे 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynk

j 

01 342/2021 
कलम 8, 

20 NDPS 
Act 

–  ट्रेन नं. 02805 
आंध्रप्रदेश एक्स. 
चे कोच नं. S/3, 
बथथ नं. 57 चे 

खाली रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथनु गाडी 

सटुताच. 
 

24/08/21 चे 
वेळ नमदु नाही. 

 

26/08/21 के 
13:41  वा. 

 

 सरकार तिे श्री. 
ओमप्रकाश मीणा 
S/O लाल मीणा, 
वय 35 वषथ, 

व्यवसाय- ACTI 
भोपाल, राह. C-11, 
कृष्णानगर, भोपाल 

मो. नं. 
8107782212 

एकुण 1.60,000/- रू   

 एक ननऴ्या रंगाची 
ट्रॉलीबगॅ त्यावर अमेरीकन 
एक्सपे्रस नांवचे ईंग्रजी 
अक्षरातील स्स्टकर 

असलेली त्यात 16 नकलो 
900 ग्रमॅ ओला गांजा सक. 
अंदाजे 1,60,000/- रु. चा. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ननरंक 
 

नमदु गाडी मध्ये ऑनड्युटी CTI हे रेल्व े स्टेशन नागपरु ते 
भोपाल पयंत TTE ची ड्युटी कामी हजर असतांना नमदु 
गाडी रे. स्टे. नागपरु येथनु सटुताच CTI यांना त्या गाडीचे 
एक अज्ञात प्रवासी ने कळनवले की, कोच नं. S/3 बथथ नं. 57 
खाली एक ननळ्या रंगाची ट्रॉलीबगॅ बेवारस असल्याचे 
सांनगतल्याने ऑनड्युटी TTE यांनी त्या बगॅ बाबत कोच 
मधील प्रवासी लोकांना नवचारपसु करता कोणीही मालकी 
हक्क न दाखनवल्याने त्या बगॅ बाबत कंट्रोल येथे मसेॅज केले 
व नमदु गाडी चा थांबा रे. स्टे. भोपाल येथे असल्याने नियादी 
यांना कळनवले असता त्यांनी बेवारस बगॅ चेक केले असता 
अंमली पदाथथ कायद्या अंतगथत रे. पो. स्टे. भोपाल यांनी 
कायथवाही केली सदर बेवारस बगॅ कोणीतरी अज्ञात आरोपीने 
कोणत्यातरी निकाणावरुन गांजाचे खरेदी करुन त्यातील 
गांजा नवक्री कामी कोणत्यातरी शहरात घेवनु जाण्याचे 
उदे्दशाने नमदु गाडीचे नमदु कोच मध्ये बथथ खाली बेवारस 
िेवनु वाहतकु करुन घेवनु जाण्याकरीता िेवल्यास ते बेवारस 
नमळुन आल्याने अज्ञात आरोपी नवरुद्ध नमदु गनु्द्हा दाखल  
मा. पोलीस अनधक्षक लोह नागपरु येथील क्र. आर/23/ गनु्द्हा 
वगथ-2021-373 नद. 26/8/21 अन्द्वये तसेच पो. स्टे. चे 
आवक क्र. 2536/21 नद. 26/8/21 अन्द्वये गनु्द्याचे 
कागदपत्र दाखल गनु्द्हा दाखल केला 
 
 
 
 

PSI 
भलावी 

 



 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

vdz 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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01     brokjh अप क्र 05/21 कलम 379IPC   fn- ,26/08/2021 Time  16/05  साबीर वल्द मोहम्मद सनलम नौरगांबादे वय  20 वषथ रा. गवली परुा नदग्रस यवतमाळ ,हल्ली म.ुनभमरत्न नगर मोतीबाग नागपरु 


