
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 09-06-2022   
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02 अकोला 
177/2022
कलम 379 

  .  .   
गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

रे स्टे अकोला 
बकुींगमसुाफी

र खाण्यात 
 

09/06/20221
6.00  वा. 

 

09/05/2022 
19.27 वा 

 

संतोष देवराव 
नागरे  वय -22 

वषे,धंदा - 
शेतमजरुी  रा 

.सेलगाव पो स ट 
पार्डीआसरा 

ता.जज. 

     एकुण 9,550/-रू    
एक OPPO 334 
कंपनीचा जसल्व्हर  

रंगाचा मोबाईलत्याचा  
IMEI NO माहीत 

नाही. त्यात जजओ जसम 
नं. 9324256087, 
एअरटेल जसम नं. 

7038721321ककमत 
9550/-रु, चा मोबाईल 

 

    क 
 

वरील ता.वेळी व जिकाणी यातील जफयादी ट्रेन बर्डनेरा 
भुसावळ मेमो पसॅेंजर गार्डीने बर्डनेरा ते अकोला असा 
प्रवास करूण रे स्टे अकोला येथे दपुारी 15.30 वा.दरम्यान 
आले. वाजशम जाणे असल्वयाने ते रे स्टे अकोला  बकुींग 
मसुाफीर खाण्यात ओट्यावर येवनु बसले. त्यांना झोप 
लागली, त्यांची झोप अर्ध्या तासाने उघर्डली असता त्यांनी 
त्यांच्या पनॅ्टच्या जखशात िेवलेला  एक OPPO 334 
कंपनीचा जसल्व्हर  रंगाचा मोबाईल पाहला असता तो जदसनु 
आला नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  त्यांच्या झोपेचा 
फायदा घेवनु मदु्दाम लबार्डीने चोरुन नेले बाबत  जदले 
जफयाद वरुन मा.PSO सो यांच्या आदेशांन्वये  गनु्हा  कलम 
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  

पोहवा  
240 वाघारे्ड 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 09-06-2022  

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 
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xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-
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fQ;kZnhps uko feGkyk eky  vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 
385/22 

कलम 20 
(B) II 

(C), 29 
NDPS 
ACT 

ट्रेन नं. 
20805 

VSKP - 
NDLS 
एक्स चे 
कोच नं. 
Eco- 

204243 
S-5, बथथ 
नं. 01, 
12 चे 

खाली रे. 
स्टे. 

नागपरु चे 
PF No. 
01 वर. 

 

08/06/22   
14:45  वा. 
 

08/06/22    
16:10  वा. 
 

सरकार तफे 
सभुाष सीतरुजी 
मर्डावी, वय 55 
वषथ, ्यवसाय-
उपजनरीक्षक 
आरपीएफ थाना 
नागपरू, राहणार 
- ग्रीन जसटी, 
प्लॉट नं. 18, 
फेज 02, 
भीलगाव तह. 
कामिी जजल्वहा 
नागपरू, मोबाईल 
नं. 
7887419315 
 

एकुण 16,10,155/- रू. 
1) एक ने्ही ब्लल्वय ु रंगाची सगॅ बगॅ त्यावर 
Skybags जलहीलेले कक 1000/- रु. त्यात 5 बंर्डल 
गांजा वजन 13.341 जकलो ग्राम कक. 2,00,115/- 
रु. बगॅसह कक. 2,01,115/-रु.  
2) एक ब्राऊन काळ्या रंगाची सगॅ बगॅ त्यावर 
Fasttrack जलहीलेले कक. 1000/- रु. त्यात 5 
बंर्डल गांजा वजन 13.294 जकलो ग्राम कक.  
1,99,410/- रु., बैगसह कक. 2,00,410/- रुपए ।  
3) एक लाईट जग्रन रंगाची सगॅ बगॅ त्यावर 
TRAGGAGE लीहीलेले कक. 1000/- रु. त्यात 
5 बंर्डल गांजा वजन 13.463 जकलो ग्राम कक. 
2,01,945/- रु., बगॅसह कक. 2,02,945/- रुपए ।  
4) एक लाल रंगाची बगॅ त्यावर MIGGO 
जलहीलेले कक. 1000/- रु. त्यात 5 बंर्डल गांजा 
वजन 13.117 जकलो ग्राम कक. 1,96,755/- रु. 
बगॅसह कक. 1,97,755/- रुपए  
5) एक जनळ्या रंगाची बगॅ त्यावर Skybags 
जलहीलेले कक. 1000/- रु. त्यात 5 बंर्डल गांजा 
वजन 12.645 जकलो ग्राम कक. 1,89,675/- रु. 
बगॅसह कक. 1,90,675/- रुपए  
6) एक गे्र बैग रंगाची बगॅ त्यावर Together 
जलहीलेले कक. 1000/- रु. त्यात 5 बंर्डल गांजा 
वजन 13.922 जकलो ग्राम कक. 2,08,830/- रु. 
बगॅसह कक. 2,09,830/- रुपए  
7) एक लाल गे्र पांढ-या रंगाची बगॅ त्यावर 
CAMRY जलहीलेले कक. 1000/- रु. त्यात 5 
बंर्डल गांजा वजन 13.762 जकलो ग्राम कक. 
2,06,430/- रु. बगॅसह कक. 2,07,430/- रुपए  
8) एक जहर्या आमी रंगाची बगॅ त्यावर 
INDIAN (Z) जलहीलेले ककमत 1000/- रु. त्यात 
5 बंर्डल गांजा वजन 13.263 जकलो ग्राम कक. 
1,98,945/- रु. बगॅसह कक. 1,99,945/- रुपए । 
असा एकुण जन्वळ गांजा चे वजन 106.807 
जकलो ग्राम, कक. 16,02,105/- रुपए. 08 बगॅसह 
गांजा चे एकुण ककमत 16,10,155/- रुपए चा 
माल.  

 

1) सोनम शकील अहमद, वय 
25 वषथ,राह. E44/B 243, नवी 
जसमापरुी, पवुथ जदल्वली,  
2) मोहम्मद आजसफ अहमद 
शकील अहमद, वय 20 वषथ, 
राह.E44/B 243, नवी 
जसमापरुी, पवुथ जदल्वली,  
3) इमरान मोहम्मद इरशाद 
कुरेशी, वय 16 वषथ, राह. JB-
6,हाऊस नं. 210, स्टेट नं. 04, 
जशमलापरु, न्य ुजदल्वली,  
4) गलुफान उसमान खान, वय 
19 वषथ, राह. JB-6,हाऊस नं. 
427, स्टेट नं. 04, जशमलापरु, 
न्य ुजदल्वली,   
5) गलुशन शरीफ, वय 35 वषथ, 
राह. K134, ब्ललॉक जे.जे. 
कॉलनी, सावला घेवर, 
राणीखेरा, उ.प.जदल्वली,  
06) सैफ अली अशरफ अली 
अंसारी, वय 22 वषथ, राह. झुंगी 
नं. CN32, ब्ललॉक F-06, HGI 
लेबर कॉलनी, सलुतानपरुी 
जदल्वली,  
07) जवजपन जवजेंद्र कसह, वय 20 
वषथ, राह. जिश्चन नगर, जवजय 
नगर, गाजीयाबाद उ.प्र. 

 

आज रोजी आम्ही PI काजशद असे 
स्टेशन र्डायरी चाजथ मर्ध्ये हजर असतांना 
RPFउपजन सभुाष मर्डावी, यांनी मदेु्दमाल 
व आरोपी तसेच जरपोटथ सह कागदपत्र 
पोलीस स्टेशन ला आणनु  हजर 
केलेवरुन गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
यातील सरकार तफे जफयादी हे जद. 
8/6/22 रोजी आपले स्टाफ सह रे स्टे 
नागपरू चे प्लटॅ नं. 1 वर आलेली ट्रेन नं. 
20805 VSKP - NDLS एक्सपे्रस चे 
कोच नं. Eco- 204243 S-5 मर्ध्ये 
चेकींग डु्यटी करीत असतांना नमदु कोच 
मधील बथथ नं. 01 चे खाली नऊ रंग-
बेरंगी बगॅ वरील नमदु संशयीत मजहला व 
ईसम यांचेजवळ जमळुन आल्वयाने जफयादी 
यांना संशय आल्वयावरुन त्यांनी सदर 
ईसमांना जवचारपसु केली असता त्यात 
एक बगॅमर्ध्ये कपरे्ड असल्वयाचे सांजगतले 
तसेच 8 बगॅ मर्ध्ये गांजा असल्वयाचे 
सांजगतले वरुन नमदु आरोपी मजहला व 
ईसमांस बगॅसह गार्डी खाली उतरवनु 
गांजा ची शाहजनशा करुन कायथवाही 
करण्यात आली तसेच यातील सातही 
आरोपीवर योग्य कायथवाही करुन 
कागदपत्रांसह पो. स्टे. ला आणनु हजर 
केले वरुन    कलम 20 (B) II (C), 29 
NDPS ACT प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला.  

PI  
मनी  

काजशद 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 09-06-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 09-06-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 09-06-2022 
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37/2022 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

ग्रामीण 
.रूग्णालय 
बल्वहारशाहा  
जज.चंद्रपरु 

09/06/22 
10.00 वा.   

09/06/22 
19:11  वा. 

 

ऑन डु्यटी वैघकीय 
अजधकारी 

सो.ग्रा.रू.बल्वहारशाहा 
जज.चंद्रपरु तफे 

पो.जश.1138 जगरीष 
शेदे्र नेम.रे.पो.स्टे.वधा 
अंतगथत रे.पो.चौकी 

बल्वहारशाहा. 

श्रीमती एल 
कानीम्मा वय 

68 वषथ 
रा.C/oएम 
लक्ष्मन बी 

255,JJ कॉलनी 
इन्दपरुी नवी 

जदल्वली 

अश्या प्रकारे आहे की,ऑन र्डयटुी DYSS रे. स्टे. बल्वलारशाह यांनी लेखी मेमो जदली की, 
ट्रेन नं. 12625 एक्स के S/3 कोच के बथथ नं. 60,57 पर यात्रा कर रहे पजँसजर श्रीमती  
एल कानीम्मा उम्र 68 साल अनकॉसेस है।उसे बल्वहारशाहा मे उतारकर सरकारी हॉस्पीटल 
जज.चंद्रपरु  मे लेके गया है। आज रोजी मा. वैघकीय अजधकारी सो.ग्रा.रू.बल्वहारशाहा यांनी 
एक लेखी मेमो जदला की,सदर मजहला e`r घोजषत केले वरून मा.प्रभारी अजधकारी सो.यांचे 
आदेशान्वये नंबरी मगथ दाखल करण्यात आला .   

जा.क्र.211/2022जद.08/06/2022अन्वये पो.स्टे.चे सरकारी टबँवर पािजवल्वय़ाने  

HC/394 
नेहारे 

02 नागपरु 39/2022  
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

रे. स्टे. 
काटोल येथे 
PF No. 2 

वर  
 

09/06/22 
06:40 वा. 

 

09/06/22  
19:53 वा.  

ऑन डु्यटी DYSS 
काटोल तफे जजतेंद्र 
कसह तफे DYSS 
मर्ध्ये रेल्ववे नागपरु 

एक अनोळखी 
इसम, वय 

अंदाजे 50 ते 55 
वषे, 

आज रोजी ऑन डु्यटी DYSS काटोल  यांनी लेखी मेमो जदला की, रे.स्टे. काटोल येथे 
एक अनोळखी इसम अचेत अवस्थेत पर्डलेला आहे अशा लेखी मेमो वरुन HC/235 
वघारे यांनी तेथे जावनु त्याला ग्रामीण हॉस्पीटल काटोल येथे नेले असता सदर इसमास 
र्डॉक्टर यांनी त्यास मयत घोषीत केले मगथ क्र. 39/22  कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल 
करण्यात आले आहे. 

HC/ 235 
वघारे 

v-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 

बडनेरा 
122@22 dye 306] 506 Hkknfo- 07/06/22 चे  00.51वा. 

 

 हरी उफथ  जवशाल तमुरे  वय 39 वषथ, धंदा – िेकेदारी, रा. जनुीवस्ती बर्डनेरा, जी. अमरावती  
02  

 

नागपरु 

 

366@22 dye 379] 34 Hkknfo- 06/06/22 चे 22.48 वा. 

 

गौतम महेंद्र कसग रंगारी वय 21 वषथ, रा. शंकर  नगर  दगुथ  (छ. ग)   
हषथ राकेश बंन्सोर्ड वय 20 वषथ, रा. बकँ कालनी जवजय नगर दगुथ (छ. ग)   

385/22 कलम 20 (B) II (C), 29 NDPS 

ACT 

09/06/22 चे 22.39 वा. 1) सोनम शकील अहमद, वय 25 वषथ,राह. E44/B 243, नवी जसमापरुी, पवुथ जदल्वली,  
2) मोहम्मद आजसफ अहमद शकील अहमद, वय 20 वषथ, राह.E44/B 243, नवी जसमापरुी, पवुथ जदल्वली,  
3) गलुफान उसमान खान, वय 19 वषथ, राह. JB-6,हाऊस नं. 427, स्टेट नं. 04, जशमलापरु, न्य ुजदल्वली,   
4) गलुशन शरीफ, वय 35 वषथ, राह. K134, ब्ललॉक जे.जे. कॉलनी, सावला घेवर, राणीखेरा, उ.प.जदल्वली,  
5) सैफ अली अशरफ अली अंसारी, वय 22 वषथ, राह. झुंगी नं. CN32, ब्ललॉक F-06, HGI लेबर कॉलनी, 
सलुतानपरुी जदल्वली,  
6) जवजपन जवजेंद्र कसह, वय 20 वषथ, राह. जिश्चन नगर, जवजय नगर, गाजीयाबाद उ.प्र 
1) fo/khla?kf'kZr ckyd  इमरान मोहम्मद इरशाद कुरेशी, वय 16 वषथ, राह. JB-6, हाऊस नं. 210, स्टेट 
नं. 04, जशमलापरु, न्य ुजदल्वली, (  fMVsu ckyd ½ 
 
 

385/22 कलम 20 (B) II (C), 29 NDPS 

ACT 

fMVsu ckyd 1)   इमरान मोहम्मद इरशाद कुरेशी, वय 16 वषथ, राह. JB-6, हाऊस नं. 210, स्टेट 
नं. 04, जशमलापरु, न्य ुजदल्वली 
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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 



 


