
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 20-01-2022    
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01 ukxiwj 
46/2022  

कलम 379 
 IPC 

xqUgkizdkj  

मोबाईल  
pksjh 

ट्रेनट्रेन    नंनं..  
1122662211  

तममळनाडुतममळनाडु      
एक्सपे्रसचेएक्सपे्रसचे  

कोचकोच  नंनं..    ss//55  
बर्थबर्थ  नंनं..  6655  

वरूनवरून  रेरे..  स्टेस्टे..  
नागपरूनागपरू  येर्नुयेर्नु  

गाडीगाडी  
सटुल्यानंतरसटुल्यानंतर  
एकएक  तासानीतासानी  

लक्षातलक्षात  आलेआले  ..  
  

0099//0011//2222      
1144::0000  तेते  
1155..0000  वावा..  
दरम्यानदरम्यान  

2200//0011//2222    
2222..1144  वावा..  

--अमनलअमनल  मगरीमगरी  गोस्वामीगोस्वामी  
SS//OOईठ्ठलईठ्ठल  मगरीमगरी  

गोस्वामीगोस्वामी    ,,  वयवय  3311  
वरे्षवरे्ष,,  रारा..  मततरीमततरी  

पोपो..स्टेस्टे..चा ाँदचा ाँद  
मिमि..छिंदवाडाछिंदवाडा  ((मम..प्रप्र))    
मोमो..  99558899994433880000  

अज्ञातअज्ञात..  
  

,dq.k 15]000@&    
    एकएक  ब्लुब्लु    रंगाचारंगाचा  VVIIvvoo--vv1155  
कंकं  चाचा  मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  मसममसम..    

नन..  99558899994433880000  
22))99669911665555996633    मकमतमकमत  
1155,,000000//--  रुरु,,  असाअसा  एकुणएकुण  
1155,,000000//--    रुरु..  चाचा  मालमाल..  

  

मनरंकमनरंक  
  

  नमदुनमदु  ताता..वेळीवेळी  वव  मिकाणीमिकाणी  मियादीमियादी etdqj    हेहे  ueqn 
ट्रेनट्रेन    dksp cFkZ वरूनवरून    रेरे..स्टेस्टे..  चेन्नईचेन्नई    तेते  रेरे..स्टेस्टे..ईटारसीईटारसी    
असाअसा  प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असतांनाअसतांना  प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  िीयादीिीयादी  
हेहे  मोबाईलमोबाईल  चार्जिगलाचार्जिगला  लावनुलावनु  वा ाँसरूमवा ाँसरूम  लाला  गेलेगेले  
असताअसता  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरटयानेचोरटयाने  त्यांचात्यांचा  
गैरहिेरीचागैरहिेरीचा  िायदािायदा  घेऊनघेऊन  त्यांचात्यांचा  मोबाईलमोबाईल  मदु्दाममदु्दाम  
लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने    रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  येर्नुयेर्नु  ट्रेनट्रेन  
सटुल्यानंतरसटुल्यानंतर  एकएक  तासानीतासानी  त्यांचात्यांचा  लक्षातलक्षात  आलेआले  ..  
मियादीमियादी  यांनीयांनी  रेरे..पोपो..स्टेस्टे..िबलपरुिबलपरु    येरे्येरे्  मदलेमदले  मियादीमियादी  
वरूनवरून  इकडीलइकडील  पोपो..स्टेस्टे..  लाला  वगथवगथ  होवनुहोवनु  आल्यानेआल्याने  सबबसबब  
अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  
दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला  
मामा..  पोलीसपोलीस  अधीक्षकअधीक्षक  कायालयकायालय  येर्ीलयेर्ील  
आरआर//2233//गनु्हागनु्हा--  ममसींगममसींग  वगथवगथ//22002222--339966  नागपरूनागपरू  मदमद..  
2200//0011//22002222  अन्वयेअन्वये  ईकडीलईकडील  पोपो..स्टेस्टे..  आआ..क्रक्र..  
115588//22002222  मदमद..  2200//0011//2222  अन्वयेअन्वये  प्राप्तप्राप्त  झाल्यानेझाल्याने  
मामा..  प्रभारीप्रभारी  अमधकारीअमधकारी  यांचेयांचे  आदेशान्वयेआदेशान्वये  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  
दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला  

WWNNKK//  
882266  कोल्हेकोल्हे  

02 ukxiwj 
47/2022  

कलम 379 
 IPC 

xqUgkizdkj  

हाँन्डहाँन्ड    ब ाँगब ाँग    
pksjh 

ट्रेनट्रेन    नंनं..  
1122226611  दरंुतोदरंुतो  
एक्सपे्रसचेएक्सपे्रसचे  
कोचकोच  नंनं..    

BB//1100  बर्थबर्थ  नंनं..  
6688  वरूनवरून  रेरे..  
स्टेस्टे..  नागपरूनागपरू  
येर्नुयेर्नु  गाडीगाडी  

सटुल्यानंतरसटुल्यानंतर  ..  
  

0055//0011//2222  
0044::3355  वावा..  

दरम्यानदरम्यान  
  

2200//0011//2222  
2222..5522  वावा..  

  

मामलनीमामलनी  च ाँटिीच ाँटिी  WW//OO  
सरेुद्रनार्सरेुद्रनार्  च ाँटिीच ाँटिी    वयवय  
6611  वरे्षवरे्ष,,  रारा..  प्रन्तीकप्रन्तीक  

अपाटथमेंटअपाटथमेंट  ,,फ्ळाँटफ्ळाँट  नंनं  --55  
बीबी..एलएल  ,,पोपो..स्टेस्टे  

बेलगोरीयाबेलगोरीया  कोलकाताकोलकाता  
7700005566  उत्तरउत्तर  2244  
परगनापरगना  ,,((पंपं..बब))      

मोमो..99883311117788336699  
  

अज्ञातअज्ञात..  
  

,dq.k 2050@&    
एकएक  िंोटीिंोटी  लेडीिलेडीि  हाँन्डहाँन्ड    ब ाँगब ाँग  

त्यातत्यात  रोखरोख  22005500,,एकएक  MMii    कंकं  
चाचा  मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  एअरटेलएअरटेल  
मसममसम..    नन..  99003388004455332244  

,,वोडािोनवोडािोन  22))99668811556699000033  
IIMMEEII  नंनं  

886688888855005533885511990088    
छकमतछकमत  नमदुनमदु  नाहीनाही  ,,आाँमिसआाँमिस  

IIDD  काडथकाडथ ,,आधारआधार  काडथकाडथ   
,,ड्ा ाँयव्हहगड्ा ाँयव्हहग  काडथकाडथ ,,चाबीचाचाबीचा  

गचु्िंागचु्िंा  असाअसा  एकुणएकुण  22005500  //--    
रुरु..  चाचा  मालमाल..  

  

मनरंकमनरंक  
  

  
नमदुनमदु  ताता..वेळीवेळी  वव  मिकाणीमिकाणी  मियादीमियादी  etdqj    ट्रेनट्रेन    dksp 

cFkZ वरूनवरून    रेरे..स्टेस्टे..  CCSSTT  तेते  रेरे..स्टेस्टे..हावडाहावडा  असाअसा  प्रवासप्रवास  
करीतकरीत  असतांनाअसतांना  प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  
येर्नुयेर्नु  गाडीगाडी  सटुल्यानंतरसटुल्यानंतर  ..  िीयादीिीयादी  यांचीयांची  एकएक  िंोटीिंोटी  
लेडीिलेडीि  हाँन्डहाँन्ड    ब ाँगब ाँग  vkrhy lkekuklg  मियादीमियादी  यांयांचेचे  
झोपेचाझोपेचा  िायदािायदा  घेवनुघेवनु    कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरटयानेचोरटयाने  
मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  चोरूनचोरून  नेलेनेले  बाबतबाबत  
मियादीमियादी  यांनीयांनी  रेरे..पोपो..स्टेस्टे..  हावडाहावडा  येरे्येरे्  मदलेमदले  मियादीमियादी  
वरूनवरून  इकडीलइकडील  पोपो..स्टेस्टे..  लाला  वगथवगथ  होवनुहोवनु  आल्यानेआल्याने  सबबसबब  
अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  
दाखलदाखल    
मामा..  पोलीसपोलीस  अधीक्षकअधीक्षक  कायालयकायालय  येर्ीलयेर्ील  
आरआर//2233//गनु्हागनु्हा--  ममसींगममसींग  वगथवगथ//22002222--339955  नागपरूनागपरू  मदमद..  
2200//0011//22002222  अन्वयेअन्वये  ईकडीलईकडील  पोपो..स्टेस्टे..  आआ..क्रक्र..  
115599//22002222  मदमद..  2200//0011//2222  अन्वयेअन्वये  प्राप्तप्राप्त  झाल्यानेझाल्याने  
मामा..  प्रभारीप्रभारी  अमधकारीअमधकारी  यांचेयांचे  आदेशान्वयेआदेशान्वये  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  
दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला  
  
  

WWNNKK//  
880055  स्वामीस्वामी    



 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 20-01-2022 

03 o/kkZ 
15/2022  

कलम 379 
 IPC 

xqUgkizdkj  

मोबाईल  
pksjh  
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vk;- ua- 

867520040211673@665 
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9028229172 fda] 

39]999 : pk eky 

मनरंक. ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZfn 

etdqj gs ueqn dksp o cFkZ o:u js-LVs-

eqacbZ rs o/kkZ vlk izokl djhr vlrkauk 

R;kP;ktoGhy ueqn o.kZukpk eksckbZy js-

LVs-bxriqjh uarj can d:u iWUVP;k 

f[k”kkr Bsoqu >ksiqu xsys R;kuarj ,dne js-

LVs-iqyxko vkY;kuarj >ksi m?kMyh vlrk 

R;kpk >ksispk Qk;nk ?ksmu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus pks:u usyk vkgs-ueqn 

fQ;kZfn gs le{k iks-LVs-yk ;soqu eksckbZy 

pksjh >kysckcr ys[kh rdzkj fnys o:u 

uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

iks-gok-

495 

eqatsokj 

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 नागपरूनागपरू 
044/22002222    

कलमकलम    
कलमकलम  2200  

((बीबी)),,IIII((सीसी))  
एनडीपीएसएनडीपीएस  

अाँक्टअाँक्ट  
  

रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपरूनागपरू  येर्ीलयेर्ील  
प्लटॅमथप्लटॅमथ  नंनं  22  ,,33  
वरीलवरील  मुंबईमुंबई  

एन्डएन्ड    चेचे  
एक्सीवेटरएक्सीवेटर  

संपताचसंपताच  िुटिुट  
मििवरमििवर  

  

1199//0011//2222  
1177..5555वावा..  
दरम्यानदरम्यान  

  

2200//0011//2222  
  0022..3344      वावा..  

 

सरकारतिेसरकारतिे  
मनलेशमनलेश  रामकृष्णरामकृष्ण  
बारडबारड,,  वयवय  5533  
वरे्षवरे्ष..  पोहवापोहवा  //  
बब..नंनं..  887744,,  

रेरे..पोपो..स्टेस्टे..,,नागपरुनागपरु 

,dq.k fd- 

1]07]860@&# 
एकएक  िांभळयािांभळया  

रंगाचीरंगाची  ट्रालीट्राली  बगॅबगॅ  
DDuuttttaa  iiddooll  bbaaggss    

असेअसे  मसल्हहरमसल्हहर  
रंगाचेरंगाचे  लोगोलोगो  

असलेलीअसलेली  बगॅबगॅ  
छकमतछकमत  880000//--  

रूरू..एकुणएकुण  मनहवळमनहवळ  
गांिाचेगांिाचे  विनविन  --  1100  

मकलोमकलो  770066  ग्रमॅग्रमॅ  
छकमतीछकमती  

11,,0077,,006600//--  रूरू..  वव  
बगेॅच्याबगेॅच्या  मकमतीमकमती  

सहसह  11,,0077,,886600//--  
रूरू..  चाचा  मालमाल  

 

अज्ञात                           सरकारसरकार  तिेतिे  मियादमियाद  देतोदेतो  कीकी,,  मदनांकमदनांक  1199//0011//22002222  ..रोिीरोिी  आम्हीआम्ही  
मनलेशमनलेश  रामकृष्णरामकृष्ण  बारडबारड,,  पोहवापोहवा  बब..नंनं..  887744,,  रेरे..पोपो..स्टेस्टे..  नागपरूनागपरू,,  पोपो..स्टेस्टे..  लाला  हिरहिर  
असतांनाअसतांना  1177..5555  वावा..  आम्हालाआम्हाला  मामहतीमामहती  प्राप्तप्राप्त  झालीझाली  कीकी  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरूनागपरू  
येर्ीलयेर्ील  प्लटॅमथप्लटॅमथ  नंनं  22  ,,33  वरीलवरील  मुंबईमुंबई  एन्डएन्ड    चेचे  एक्सीवेटरएक्सीवेटर  संपताचसंपताच  िुटिुट  मििवरमििवर  एकएक  
िांभळयािांभळया  रंगाचीरंगाची  ट्रॉलीट्रॉली  बगॅबगॅ  बेवारसबेवारस  व्स्र्तीतव्स्र्तीत  पडुनपडुन  असनुअसनु  त्यातत्यात  अंमलीअंमली  पदार्थपदार्थ  
गांिाचीगांिाची  दगंुधदगंुध  येतयेत  आहेआहे..  म्हणनुम्हणनु  घटनास्र्ळीघटनास्र्ळी  पोमशपोमश//445511  भावेभावे  यांनायांना  पहारापहारा  डयटुीडयटुी  
कामीकामी  िेवनुिेवनु  पोस्टेलापोस्टेला  येवनुयेवनु  त्याबाबतत्याबाबत  मामहतीमामहती  मदलीमदली..  त्यात्यावरुनवरुन  डयटीडयटी  ऑिीसरऑिीसर  
म्हणनुम्हणनु  कतथहयावरकतथहयावर  हिरहिर  पोउपमनपोउपमन//भलावीभलावी  वव  इतरइतर  स्टािस्टाि  घटनास्र्ळीघटनास्र्ळी  येवनूयेवनू  
घटनेबाबतघटनेबाबत  खात्रीखात्री  केलीकेली..  त्यािीकाणीत्यािीकाणी  पोशीपोशी//445511  भावेभावे  वव  पोमशपोमश//558855  लाऊतकरलाऊतकर  
यांनायांना  पहारापहारा  डयटुीसडयटुीस  नेमनुनेमनु  पढुीलपढुील  कायदेशीरकायदेशीर  कारवाईकारवाई  करणेकरणे  कामीकामी  पोपो..  स्टेस्टे..  लाला  
लेखीलेखी  मरपोटथमरपोटथ   सादरसादर  करतकरत  आहेआहे..  सदरसदर  बाबतबाबत  रेरे..पोपो..स्टेस्टे..नागपरूनागपरू  येरे्येरे्  स्टेशनस्टेशन  डायरीडायरी  
मध्येमध्ये  नोंदनोंद  क्रमांकक्रमांक  3311//22002222  प्रमाणेप्रमाणे  नोंदनोंद  घेण्यातघेण्यात  आलीआली..  मामहतीचेमामहतीचे  आधारेआधारे  
एनएन..डीडी..पीपी..एसएस..  कायद्याचाकायद्याचा  तरतदुीप्रमाणेतरतदुीप्रमाणे  प्रर्मप्रर्म  घटनेचाघटनेचा  वतृ्तांतवतृ्तांत  मामा..  उपमवभागीयउपमवभागीय  
पोलीसपोलीस  अमधकारीअमधकारी,,  लोहमागथलोहमागथ  नागपरूनागपरू  यांचेकडेयांचेकडे  कलमकलम  4411  ((11))  ((22))  एनएन..डीडी..पीपी..एसएस..  
कायद्याप्रमाणेकायद्याप्रमाणे  पोमशपोमश//443311  मकेुशमकेुश  नरुलेनरुले  यांनायांना  लेखीलेखी  पत्रपत्र  देवनुदेवनु  रवानारवाना  केलेकेले  असताअसता  
मामा..  उपमवभागीयउपमवभागीय  पोलीसपोलीस  अमधकारीअमधकारी,,  लोहमागथलोहमागथ  नागपरूनागपरू  यांनीयांनी  एनएन..डीडी..पीपी..एसएस..  
कायद्याचाकायद्याचा  तरतदुीप्रमाणेतरतदुीप्रमाणे  पढुीलपढुील  कारवाईकारवाई  करण्याचेकरण्याचे  आदेशआदेश  मदलेतमदलेत..  त्यावरूनत्यावरून  दोनदोन  
पंचपंच  आणणेकामीआणणेकामी  पोमशपोमश//11008822  भुपेशभुपेश  धोंगडीधोंगडी  यांनायांना  स्टेशनस्टेशन  प्रबंधकप्रबंधक  यांचेयांचे  नागपरूनागपरू  
पत्रपत्र  मलहुनमलहुन  रवानारवाना  करण्यातकरण्यात  आलेआले  परंतुपरंतु  सदरसदर  कायालयातकायालयात  पंचपंच  उपलब्धउपलब्ध  नसल्यानेनसल्याने  
मपोमशमपोमश  //773355  प्रणालीप्रणाली  चातरकरचातरकर  महसमहस  पंचपंच  आणनेआणने  कामीकामी  वमरष्िवमरष्ि  मतकीटमतकीट  पमरक्षकपमरक्षक  
कायालयातकायालयात  रवानारवाना  करण्यातकरण्यात  आलेआले,,  इलेक्ट्रीकइलेक्ट्रीक  वेटमशीनवेटमशीन  वव  मापेकरीमापेकरी  आणणेआणणे  
कामीकामी  पोमशपोमश//11112299  शैलेशशैलेश  रामटेकेरामटेके  यांनायांना  रवानारवाना  करण्यातकरण्यात  आलेआले..  तसेचतसेच  रािम़ितरािम़ित  
अमधकारीअमधकारी  यांनायांना  आणनेआणने  कामीकामी  पोमशपोमश//11116600  हेमंतहेमंत  छनबातेछनबाते  यांनायांना  रवानारवाना  करण्यातकरण्यात  
आलेआले..  परंतुपरंतु  तहमसलतहमसल  कायालयातकायालयात  नागपरूनागपरू  येरे्येरे्  रािम़ितरािम़ित  अमधकारीअमधकारी  उपलब्धउपलब्ध  
नसल्यानेनसल्याने  वमरिांनावमरिांना  मामहतीमामहती  देवनुदेवनु  त्यांचेत्यांचे  आदेशानेआदेशाने  पोमनपोमन//ममनर्षाममनर्षा  कामशदकामशद  हेहे  

ppssii  
भलावीभलावी 



 

 

 

 

 

रािपमत्रतरािपमत्रत  अमधकारीअमधकारी  म्हणनुम्हणनु  पंचनामापंचनामा  करणेकरणे  कामीकामी  पोस्टेलापोस्टेला  हिरहिर  झालेझाले..  
िोटोग्रािरिोटोग्रािर  पोमशपोमश//221133  मदपकमदपक  रािेशरािेश  सेलोटेसेलोटे  यांचायांचा  एकमेकांशीएकमेकांशी  परीचयपरीचय  करुनकरुन  
मदलामदला  वव  लपॅटॉपलपॅटॉप  हाताळनारेहाताळनारे  सिौसिौ//774411  मववेकमववेक  आसारामिीआसारामिी  चहांदेचहांदे  हेहे  लपॅटॉपलपॅटॉप,,  
छप्रटरछप्रटर  वव  मसलमसल  चेचे  सामहत्यासहसामहत्यासह  घटनास्र्ळीघटनास्र्ळी  पंचनामापंचनामा  कायथवाहीकायथवाही  कामीकामी  पोपो..स्टेस्टे..  येर्नुयेर्नु  
पायीपायी--पायीपायी  रवानारवाना  होवनुहोवनु  घटनाघटनास्र्ळीस्र्ळी  पोहचलेपोहचले..                                                                                                        
                        सदरचेसदरचे  घटनास्र्ळघटनास्र्ळ  हेहे  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरूनागपरू  प्लटॅिामथप्लटॅिामथ  नंनं  0022,,  0033  वरीलवरील  
िुटिुट  मििमिि  वरीलवरील  मुंबईमुंबई  एन्डएन्ड  चेचे  एक्सीवेटरएक्सीवेटर  िवळिवळ  असनुअसनु  एकएक  िांभळयािांभळया  रंगाचीरंगाची  
ट्रॉलीट्रॉली  बगॅबगॅ  ज्यावरज्यावर  क्नििंक्नििं  पक्ह्पक्ह्  ि।ळैि।ळै  असेअसे  मसल्हहमसल्हहरर  रंगाचेरंगाचे  लोगोलोगो  असलेलीअसलेली  बगॅबगॅ  
छकमतछकमत  880000//--  रूरू..  मतचीमतची  चैनचैन  उघडुनउघडुन  पहातापहाता  त्यातत्यात  सहासहा  िाउनिाउन  रंगाचेरंगाचे  सेलोटेपनेसेलोटेपने  
गुंडाळलेलेगुंडाळलेले  गांिाचेगांिाचे  बंडलबंडल  मदसनुमदसनु  आलेआले..  तेते  बगॅबगॅ  मधनुमधनु  बाहेरबाहेर  काढुनकाढुन  उघडुनउघडुन  पाहीलेपाहीले  
असताअसता  त्यातत्यात  महरहयामहरहया  रंगाचारंगाचा  ओलसरओलसर  गांिागांिा  सदृष्यसदृष्य  वनस्पतीवनस्पती  कडीदारकडीदार  मदसनुमदसनु  
आलेआले..  त्याचेत्याचे  इलेक्ट्रीइलेक्ट्रीकक  वेटवेट  मशीनवरमशीनवर  विनविन  केलेकेले  असताअसता  बगेॅसहबगेॅसह  विनविन  1133..228844  
मकलोमकलो  ग्रमॅग्रमॅ  असनुअसनु  त्यासत्यास  ।।..11  असाअसा  क्रमांकक्रमांक  देण्यातदेण्यात  आलाआला..  त्यातीलत्यातील  बंडलचेबंडलचे  
विनविन  केलेकेले  असताअसता  बंडलबंडल  क्रक्र  11  चेचे  विनविन  0022  मकलोमकलो  110066  ग्रमॅग्रमॅ  असेअसे  असनुअसनु  त्यासत्यास  
EEXX  nnoo  AA11  बंडलबंडल  क्रक्र  22  चेचे  विनविन  0011  मकलोमकलो  992299  ग्रमॅग्रमॅ  असेअसे  असनुअसनु  त्यासत्यास  EEXX  nnoo  
AA22  बंडलबंडल  क्रक्र  33  चेचे  विनविन  0011  मकलोमकलो  994444  ग्रमॅग्रमॅ  असेअसे  असनुअसनु  त्यासत्यास  EEXX  nnoo  AA33  
बंडलबंडल  क्रक्र  44  चेचे  विनविन  0011  मकलोमकलो  776633  ग्रमॅग्रमॅ  असेअसे  असनुअसनु  त्यासत्यास  EEXX  nnoo  AA44  ,,बंडलबंडल  
क्रक्र  55  चेचे  विनविन  0011  मकलोमकलो  993311  ग्रमॅग्रमॅ  असेअसे  असनुअसनु  त्यासत्यास  EEXX  nnoo  AA55बंडलबंडल  क्रक्र  66  चेचे  
विनविन  0011  मकलोमकलो  003333  ग्रमॅग्रमॅ  असेअसे  असनुअसनु  त्यासत्यास  EEXX  nnoo  AA55असेअसे  देण्यातदेण्यात  आलेआले..  
मनहवळमनहवळ  गांिागांिाचेचे  एकुणएकुण  विनविन  1100  मकलोमकलो  770066  ग्रमॅग्रमॅ  छकमतछकमत  11,,0077,,006600//--रूरू..  असेअसे  
आहेआहे..  त्यापैकीत्यापैकी  प्रत्येकप्रत्येक  बंडलमधुनबंडलमधुन  मसमस..एए..  समॅ्पलसमॅ्पल  करीताकरीता  2244  --  2244  ग्रमॅग्रमॅ  चेचे  दोनदोन  
दोनदोन  समॅ्पलसमॅ्पल  काढण्यातकाढण्यात  आलेआले  त्यासत्यास  प्रत्येकीप्रत्येकी  EExxnnoo    PP11  SS,,11EExxnnoo    PP22  SS,,22  
EExxnnoo    PP33  SS,,33  EExxnnoo    PP44  SS,,44EExxnnoo    PP55  SS,,55EExxnnoo    PP66  SS,,66असेअसे  देण्यातदेण्यात  
आलेआले..  असेअसे  एकुणएकुण  मनहवळमनहवळ  गांिाचेगांिाचे  विनविन  --  1100  मकलोमकलो  770066  ग्रमॅग्रमॅ  छकमतीछकमती  
11,,0077,,006600//--  रूरू..  वव  बगेॅच्याबगेॅच्या  मकमतीमकमती  सहसह  11,,0077,,886600//--  रूरू..  चाचा  मालमाल  िप्तिप्त  केलाकेला  
असनुअसनु  िप्तिप्त  मदेु्दमालमदेु्दमाल  वव  मसमस..एए..  समॅ्पलवरसमॅ्पलवर  आम्हाआम्हा  पंचाचेपंचाचे  वव  रािपत्रीतरािपत्रीत  अमधकारीअमधकारी  
याचेयाचे  सहीचेसहीचे  लेबललेबल  लावनुलावनु  तेते  मसलबंदमसलबंद  करण्यातकरण्यात  आलेआले..  सदरसदर  पंचनामापंचनामा  
सरुवासरुवातीपासनुतीपासनु  शेवटपयथतशेवटपयथत  िप्तिप्त  कायथवाहीचाकायथवाहीचा  मापारीमापारी  कडुनकडुन  इलेक्ट्रीकइलेक्ट्रीक  वेटवेट  मशीनमशीन  
मोिमापासहमोिमापासह,,  िोटोग्रािरसहिोटोग्रािरसह  िोटोिोटो  काढण्यातकाढण्यात  आलेआले..  मदेु्दमालमदेु्दमाल  कायथवाहीकायथवाही  कामीकामी  
ताब्यातताब्यात  घेतलेघेतले  आहेआहे..    
घटनास्र्ळीघटनास्र्ळी  पंचनामापंचनामा  करुनकरुन  समॅ्पलसमॅ्पल  मसलमसल  करण्यातकरण्यात  येवनुयेवनु  त्यावरत्यावर  रािपत्रीतरािपत्रीत  
अधीकारीअधीकारी,,  पंचपंच,,  मापारीमापारी,,  िाटोग्रािरिाटोग्रािर  यांयांचाचा  सह्यासह्या  घेवनुघेवनु  पंचनाम्याप्रमाणेपंचनाम्याप्रमाणे  मदेु्दमालमदेु्दमाल  
पोपो..स्टेस्टे..लाला  हिरहिर  करुनकरुन  पोपो..स्टेस्टे..चेचे  मदेु्दमालमदेु्दमाल  रमिस्टरमध्येरमिस्टरमध्ये  नोंदीनोंदी  घेवनुघेवनु  नमदुनमदु  मदेु्दमालमदेु्दमाल  
नोंदीप्रमाणेनोंदीप्रमाणे  पोपो..स्टेस्टे..चेचे  हेडहेड  रायटररायटर  यांचेकडेयांचेकडे  िमािमा  करण्यातकरण्यात  आलाआला  असनुअसनु  अज्ञातअज्ञात  
आरोपीचेआरोपीचे  कृत्यकृत्य  कलमकलम  2200  ((बीबी)),,IIII  ((सीसी))  एनडीपीएसएनडीपीएस  अाँक्टप्रमाणेअाँक्टप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  होतहोत  
असल्यानेअसल्याने  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करणेकरीताकरणेकरीता  माझीमाझी  लेखीलेखी  मियादमियाद  आहेआहे..  वरुनवरुन  सबबसबब  
अपराधअपराध  कलमकलम  2200  ((BB)),,IIII  ((CC))  NNDDPPSS  AACCTT  पमाणेपमाणे  गनु्हागनु्हा  आहेआहे.. 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ –k- 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 fujad 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj 28/2022  कलम 20 (B), II ( C ) NDPS  
ACT 

 vkjksih dz- 1 vVd  fn- 12-01-2022 ps 21-22 ok  

ihlhvkj fn- 21@01@2022 ikosrks  
 vkjksih dz- 2 vVd fn 16@01@2022 ps 23@02 ok 

ihlhvkj fn- 23@01@2022 ikosrks  
 

 

1) शंकर S/O अशोक केवट, वय-33 वरे्ष,रा-वाडथ नं 34 बाबा रामदास मंमदर 
च्या िवळ घोघर हुिरू मरवा म.प्र .     

2) संतोर्ष कुमार हमरलाल बमथन] वय 33 वरे्ष  रा- रमखेरीया ता मसहोरा मि  
िबलपरु मप्र 

 

  


