
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  14@09@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 js-iks-LVs 

ukxiqj 

383@2021 

dye 379 

Hkknfo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

Vsªu u- 

02615 

thfV 

,Dlizsl 

ps dksp 

u- ,l@5  

cFkZ u- 71 

o:u js-

LVs ukxqij  

27-08-2021 

ps 12-00 ok  

14-09-2021 

ps 23-10 ok-  

jk[kor Qjhn 

vgen gqlsu 

o; 24 o"kZ jk- 

xzke duksbZ iks-

LVs “kgkckj 

ft- rkldn] 

mRrjizns”k  

vKkr  ,dq.k 12]000: 

,d lWelx ts&7 

daiuhpk eksckbZy 

R;kr ,vkVsy fle 

u- 7302784290fd- 

12]000: vlk 

,dq.k 12]000: pk 

eky  

fujad  ueqn rk- osGh o Bhdkuh ;krhy 

fQ;kZfn gs ueqn xkMhus js-LVs 

fot;okMk rs js-LVs vkxjk vlk izokl 

djhr vlrkauk xkMh jsYos LVs’ku 

ukxiqj ;sFks IYkWVQkeZ u- 1 oj ;soqu 

mHkh jkghyh vlrk fQ;kZfn gs eksckbZy 

pkftZaxyk ykoqu  tsou ?ks.;kdjhrk 

[kkyh xsys o ijr vkysuarj  pkftZaxyk 

ykoysyk R;kapk eksckbZy feGqu vkysyk 

ukgh- dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kapk 

xSjgtsjhpkQk;nk ?ksouq ueqn o.kZukpk 

eksckbZy pks:u usyk- 

ek- iksyhl vf/k{kd dk;kZy; ;sFkhy 

tk- dz- 433@2021 ukxiqj fn-11-09-

2021 vUo;s xqUg;kps dkxni= iks-LVs 

yk izkIr >kyso:u ueqn xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs-    

iksgok  

549  

QqlkVs  

02 बडनेरा 
120/2021   
कलम- 379 
भादवव 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 
02790 

ससकंदराबाद 
सहसार एक्स 
कोच नं 

S/10 मधनु 
रे- स्टे -
बडनेरा 

येथनु गाडी 
सटुताच 

 

13/09/2021 
चे 21/40  वा- 
समुारास 

 

14/09/2021 
चे  चे 10/51 

वा. 

शभुम नरेन्द्र 
भोवरे वय 27 
वषष धंदा व्यापार 
रा. रामनगर 
चंरपरु  मो नं 

9822466478 

अज्ञात ,dq.k 37]000: 

एक ओप्पो 5 प्रो कं 
सनऴ्या रंगाचा मोबाईल  
त्यामध्ये सियो ससम नं 
9021811139 IMEI 
NO माहीत नाही सक. 

37000/- 
 

fujad हकीकत  घटना  तारीख वेळी व सिकाणी 
यातील सियादी हे नमदु  ट्रेन ने  रे.स्टे.अकोला 
ते चंरपरु असा प्रवास करीत असतांना 
रेस्टेबडनेरा येथनु गाडी सरुू झालेनंतर त्यांचा 
नमदु वणषनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरुन नेल्याचे लक्षात आले  वरून 
सियादी यांचे सियाद वरून तसेच सदर 
गनु्द्हयाचे कागदपत्र इमेलद्वारे रे.पोस्टे. वधा 
येथनु प्राप्त झाल्याने मा PSO सो यांचे 
आदेशान्द्वये  कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी 
गनु्द्हा दाखल करून पढुील तपास WHC/1019 
हे करीत आहेत.  
 

WHC/ 
1019  
baxGs 
 



 

 js-iks-LVs ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  

03 अकोला  
अप क्र   

136/2021  
कलम 

379,34  
भादवव 

रे.स्टे. 
अकोला PF 

No. 1 
वरील ट्रेन नं 

02112 
अमरावती 
म ंबई एक्स 

वर 
 

14/09/2021 चे 
20.40 वा 
दरम्यान 

.14/09/2021 
चे 23.05 वा 

रमेश अर् ुन 
राऊतवय 
42वषु, रा. 
अकोट फैल 
अकोलामो.नं. 
8805792187 

1) फैर्ल शाह 
अफसर 

शाहावय 20 
वषु रा. अकोट 
फैल अकोला 
2)रेहमान खान 
नासीफ खानवय 
19 वषु रा. खैर 
प्लॉट दगडी पलू 
अकोला vVd 

rk- osG fn-  

दि.14/09/2021 

चे 23.29 वा 
 

,dq.k 1500: 

एक काळ्या 
रंगाचा वहरो 

कं.चा मोबाईल 
त्याचा IMEI  

NO. 
3526671128

62974, 
3526671128
62982 त्यात 
वसम  NO. 

8805792187
कक.1500/-रु  
चा मोबाईल 

ueqn 

eksckbZy 

त्याव्यवत 
वरक्त 
भगव्या 
रंगाची 

डायरी त्यात 
रोख 700/- 
रू (500x1, 

200x1) 
असा एक ण 
2200/- रू 
चा माल 

वरील ता.वेळी व ठीकाणी यातील वफयादी हे 
वद.14/09/2021रोर्ी ट्रेन नं 02112 अमरावती 
म ंबई एक्स वर त्यांचे नातेवाईकांना सोडनेकरीता 
रे.स्टे. अकोला PF No. 1 वर आले असता सदर 
गाडीमध्ये नातेवाईकांना बस व न त्यांना हातातील 
वपशव्या देत असतांना वरील नम द आरोपीतांनी 
वफयादी यांच्या वखश्यातील एक काळ्या रंगाचा वहरो 
कं.चा मोबाईल चा मोबाईल  चोरला तेव्हा नम द 
वफयादी चोरचोर आरडाओरडा केल्याने तेथे हर्र 
असलेल्या पोलीसांनी दोन्ही आरोपीला पकडले व 
त्यांची अंगझडती घेता ववरल प्रमाणे माल र्प्त 
करण्यात आला त्यातील मोबाईल हा नम द 
वफयादीचा अस न त्या व्यवतवरक्त वमळालेली भगव्या 
रंगाची डायरी त्यात रोख 700/- रू असा त्याच 
गाडीने प्रवास करणारे प्रवासी गोपाळ भोंगळ मो.नं 
7977506780 यांची असलेबाबत मावहती वमळाली 
अशा वदल्या वफयाद वरून  मा. प्रभारी अवधकारी सो 
यांचे आदेशान्वये कलम  379 ,34 भादवव प्रमाणे  
ग न्हा दाखल करण्यात आला. आहे. 

 

ASI/ 
56 म ंडे 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

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

vaeynkj 

01 नागप र 
CR. No. 
378/21 
कलम  20 
(B) (C),  

29 
NDPS 
प्रमाणे 

रेल्वे स्टेशन 
नागप र च्या  
प्लेटफामु 
नं.1 वर  
म ंबई एन्ड 
च्या र्नरल 
हाल र्वऴ 
असलेल्या 
वनऴ्या 

रंगाचे सैल न 
च्या प ढे  

13/09/2021 
चे 11.44वा. 

  

14/09/2021 
चे 03.08वा. 

  

सरकार तफे 
उपवनरीक्षक 

मनोर् वशवार्ी 
धायग डे वय 28 

वषु ,  
आरपीएफ थाना 

नागप र 

,dq.k 4]80]490: 
दोन ट्राली बगँ 1)  एक 
ट्रेली बगॅ गे्र रंगाचे  

vip कं. वक . 1000/-  
2)  लाल रंगाची ट्राली 
बगँ  सफारी कं. की 
1000/- त्यात   23 
बंडल गांर्ा  खाकी 
रंगाचे सेलोटेपने 
ग ंडाळलेले गांर्ाचे 
बंडल वर्न 47.849 
वकलो ग्रमॅ 4,78,490 

रू. असे एक ण 
4,80,490  रु. चा 

माल. 

रैकीरेड्डी 
वेंकटस्वामी s/o 
स ब्बा राय ड  वय 
28 वषु रा 36-

27-18/1  
बल्लावरी 

वीधीरार्म ंदरी  
सोनोववर्न 
रार्म ंदरी 
आंध्रप्रदेश 

7671837213 
vVd rk- osG  

fn- 14-09-2021 

ps 03-08 ok  

आर् रोर्ी आम्ही ASI/847 थामँस असे स्टे. डा. चारु् 
मध्ये हर्र असताना उपवनरीक्षक मनोर् वशवार्ी धायग डे 
RPF थाना नागप र  यांनी लेखी वफयाद व NDPS प्रमाणे 
कायुवाही करुन कागदपत्र, व र्प्त म दे्दमाल सह पो.स्टे. 
आण न हर्र केले वरुन मा. PSO यांच्या आदेशान्वये 
नंबरी ग न्हा दाखल करण्यात आला.  वफयादपाहता 
खालील प्रमाणे /media/MANOJ/Ganja 
13.09.2021/378 ndps.pdf   अशा लेखी वफयाद वरुन 
सबब अपराध कलम 20 (B), (C), 29 NDPS प्रमाणे 
ग न्हा दाखल करुन सदर ग न्याचे कागदपत्र प ढील तपास 
कामी मा. PSO यांचे आदेशान्वये API श्री गोंडाने  यांना 
देण्यात येत आहे.  

API 
श्री 

गोंडाने 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  
 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

02 नागप र 
CR. No. 
382/21 
कलम  20 
(B) (II) 

B NDPS 
प्रमाणे 

ट्रेन 
नं.02805 
आंध्रप्रदेश 
एक्स. चे 
कोच नं. 

B/2 बथु नं. 
1,ते 6 वरुन 
रे. स्टे. 
नागप र 

येथ न गाडी 
स टल्यानंतर 

 

12/09/2021 
चे . 14:25 

वा. 

14/09/2021 
चे . 19:31 

वा. 

स वनल क मार 
बनारसी 
साहनी वय 
40 वषे धंदा 
– नौकरी 
प्रधान 
आरक्षक 

SIB रा – 
RPF पोस्ट 
नागप र मो. 

नं. 
810840048

2 
 

10 वकलो ओलसर  
गांर्ा त्यापैकी 50 – 
50 ग्राम चे 2 समँ्पल 
वेगळे काढले  वकमत 

1,00,000/- रु. 
 

संशवयत इसम 
नामे  केथावट 
कृष्णा मंगथा 
नायक वय 32 
वषे रा. मेघया 
पोस्ट रेग ला गट्टा 
वर्. नलगोडा 

 ( एपी ) 
 

वद. 12/9/21 को मै hc/070297 स वनल साहनी आर क्र. 
0600266 आनंद करवडे कायुरत CIB/ RPF / NGP को 
म खवबर खास द्रवारा स चना प्राप्त ह आ वक ट्रेन नं. 02805 
के कोच B/2 से गांर्ा र्ा रहा है। वक स चना पर हम 
उपरोक्त नागप र स्टेशन पर PF NO 1 पर उपस्स्थत ह ए 
यात्री कोच B/2 के सीट नं. 01 ते 6 के नीचे मादक पदाथु 
गांर्ा को  चादर म ेलपेटा ह आ देखा उस पर वनगरानी रखा 
कोणी व्यक्ती उसे लेने नही आया इसकी स चना मैने 
IPF/CIB/NGP को वदया गाडी आमला मे रुकी आमला 
GRP/RPF स्टाफ के साथ एक संवदग्ध व्यक्ती खेथावट 
कृष्णा नायक उम्र 32 वषे 5 पाकेँट मादक पदाथु गांर्ा के 
साथ अवग्रम कायुवाही हेत  । अश्या वरील प्रमाणे वरपोटुसह 
रे.पो.स्टे. आमला उपवनरी. श्री रघ वंशी रे. पो. स्टे. आमला 
यांनी अमली पदाथु कायदा प्रमाणे वफयादी यांनी हर्र केले 
मालावर र्प्ती पंचनामा प्रमाणे कायुवाही केली. सदर 
घटनेची हद्द रे. पो. स्टे. नागप र येवथल येत असल्यांने 
झालेले कायुवाहीचे कागदपत्र मा.पोलीस अवधक्षक 
लोहमागु नागप र यांचे कायु. र्ा. क्र. 438/2021 वद. 
14/9/21 अन्वये ग न्हयांचे कागदपत्र प्राप्त झाले कलम 20 
(B), (C), 29 NDPS प्रमाणे ग न्हा दाखल आहे. 

   
PSI/श्री 
भलावी  

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01  

jsiksLVs ukxiqj 

1) CR. No.378/21 कलम  20    
  (B) (C),  29 NDPS प्रमाणे 

2)   अप क्र   374/19 कलम      
    379  भादवव       
 

        वद. 14/09/2021 चे 03.18वा.  

 

वद. 14/09/2021 चे 22.06वा. 

 

 

1) रैकीरेड्डी वेंकटस्वामी s/o स ब्बा राय ड  वय 28 वषु रा 36-27-18/1  बल्लावरी 
वीधीरार्म ंदरी  सोनोववर्न रार्म ंदरी आंध्रप्रदेश 7671837213   PCR  DT-20/09/2021 

2) jks”ku rqGf”kjke dksYgVdj o; 29 o’kZ jk- fcukdh eaxGokjh bafnjk uxj 

djkVs eSnku ukxiqj- 

02 

 

अकोला अप क्र   136/2021  कलम  
379,34  भादवव 

दि.14/09/2021 चे 23.29 वा  1) फैजल शाह अफसर शाहावय 20 वषष रा. अकोट फैल अकोला 2) रेहमान खान नासीफ खानवय 

19 वषष रा. खैर प्लॉट िगडी पलू अकोला  

 

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 



 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

                                                                                                                                                                                 

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 xkasfn;k 

16@021 

dye 

174 

tkQkS 

 

jsYos LVs'ku 

lkysdlk js 

fdeh ua 

963@22 

toG 

14-09-2021 

ps 20-00 ok 

iwohZ 

14-09-2021 

ps 20-58 ok 

 

vkWu M;qVh Dyss 
jsYos LVs’ku  xksafn;k 

rQsZ  fot; lqHkk"k 

lkyVdj o; 50 o"kZ 

O;olk; &  iksVZj jk 

MCyhax dkWyuh sjYos 

DokWVZj xksfn;k 

 

vuksG[kh iq:"k 

o; vankts 35 

o"kZ 

 

;krhy e;r ble gk dks.kR;krjh /kkoR;k jsYos 

xkMh[kkyh ;soqu dVqu e;r >kyk vkgs 

iksgok@ 

330 pkScs 

02 brokjh  
मगष क्र 
11/21 

कलम 174 
CRPC 

रे.स्टे. देसाईगंि 
वडसा  चे  
सक.मी. नं. 

1105/15-16 
लाईन 1 आणी 
02 चे ब्रम्हमपरुी 

 

13/09/2021
चे 08.25  वा 

परु्वव 
 

14/09/2021 
चे 14:33 वा 

 

   आँन ड्युटी DYSS 
रे.स्टे. वडसा 

शंकर मरुतीराव वाढई  
वय 55   वषष रा. सवशी 
वाडष देसाईगंि वडसा 
सि. गडसचरोली 

 

यावेळी नमदु ता वेळी व िीकाणी यातील नमदु मयत 
इसम हा रे.स्टे. देसाईगंि वडसा  चे  सक.मी. नं. 
1105/15-16 लाईन 1 आणी 02 चे ब्रम्हमपरुी एण्ड मध्ये 
रेल्वे ट्रँक िवळ मतु अवस्थेत समऴुन आल्यावर मेमो 
प्रमाणे पे्रत पाहरा डयटुी कामी PC/622 गिबे यांना पे्रत 
पाहरा डयटुी कामी रवाना तसेच WHC/1020 मंगला 
प्रधान यांना इंन्द्कवेस्ट व पढुील कायषवाही केलेली आहे    
OP नागसभड येसथल आ.ँ क्र. 04/2021 कलम 174 
CRPC चे कागदपत्र   वाटँ्सअँपवर पािसवलेले मगष  चे 
कागदपत्र  प्राप्त झाल्याने मा. PSO सो. यांचे आदेशान्द्वये  
रे.पो.स्टे. इतवारी येथे मगष क्र. 11/21 कलम 174 
CRPC प्रमाणे  दाखल करण्यात आला. 

WHC/ 
1020 प्रधान   

03 बडनेरा  

मगष क्र -      

19/2021 

कलम 174 

जा.फौ. 

प्रमाण े

 

“kldh; 

:X.kk; 

vejkorh 

13.09.2021 

च े21/15 वा 

पवुी. 

 

14/09/2021 

चे 13/56 वा. 

 

ON Duty M.O जिल्हा 

सा. रु. अमरावती 
नंद ुधनराि पडबे वय 

27 वषष धंदा मिरुी रा. 

िनुापाणी ढाणा ता. 

पांडुणाष जि. ज ंदवाडा 

MP 

 

हकीकत- अशा प्रकारे आह ेकी, जद 13/09/2021 रोिी 

इसम नामे नंद ुधनराि पडबे वय 27 वषष धंदा मिरुी रा. 

िनुापाणी ढाणा ता. पांडुणाष जि. ज ंदवाडा MP ह े टे्रन 

अमरावती मुंबई एक्स नं रेल्व ेस्टेशन अमरावती येथे चाल ु

रेल्व ेगाडी खाली येवनु दोन्ही पाय िांघेपासनु कटल्याने 

िखमी झाले होते. तयांना लागलीच RPF स्टाफ च्या 

मदतीने जिल्हा सा. रु. अमरावती येथे औषधोपचार कामी 

दाखल केले होते. औषधोपचार दरम्यान रात्री 21/15 वा. 

दरम्यान ते मरण पावले. बाबत On Duty M.O. सो. 

इवीन दवाखाना अमरावती यांनी जदले डेथ मेमो वरुन रेल्व े

पोलीस स्टेशन बडनेरा येथे मगष दाखल करण्यात आला. 

ASI/502 

वानखडे   



 

 


