
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  20@01@2021  

 

 

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

 

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 

1 नागपरु  
CR. No 

.22/2021 
कलम  

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  

  प्लॉटफामम 
नं. 02 मल्टी 
परपल क्यरुो 
स्टॉल रे.स्टे. 
नागपरु येथनु 

 

20/01/2021 
चे 01.30 वा. 
दरम्यान 

 

20/01/2021 
चे 15.09 वा. 
दरम्यान 

 

  राहुल सोनबाजी 
वाघमारे वय 39 वषे  
धंदा बेंडर  रेल्व ेस्टे 
नागपरु  रा. खाते नगर 
प्लॉट नं. 10B राहुल 
बाग सदन नागपरु  

मोबा.नं. 
70887661509, 
9422334328 

vKkr  ,dq.k 7]999 : 

एक vivo कं.चा  
मोबाइल  मॉ नं. y911 
ननळ्या रंगाचा ससम 
आयडीया कं.चे  

902107088,8055521
506 imei no 

861688043159813,8
61688043159805 
की. 7,999/ रु.चा माल. 

 

fujad नमदु ता. वेळी व निकाणी यातील नमदु नफयादी हे रे.स्टे. 
नागपरु  प्लॉटफामम नं. 02 मल्टी परपल क्यरुो स्टॉल  येथे वेंडर 
चे काम करत असनु ड्युटी दरम्यान रात्री समुारे  01.00  ते 
01.30 वा. दरम्यान तयांना बाथरुम ला  गेले असता तयांनी  
आपल्या जवळील  मोबाइल स्टॉलच्या ड्रार मध्ये  िेवनु 
बाथरुम ला गेले  परत आल्यावर तयाने स्टॉलचा  ड्रार  उघडा 
नदसला . तयात  बनघतले असता तयांना तयांचा  वरील वणमनाचा  
मोबा. नदसनु आला  नानह वरुन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
नफयानदचा गैरहजरीचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
गेला वरुन    सबब अपराध कलम 379 भा.द.नव. प्रमाणे  
नंबरी गनु्हा दाखल आहे. 
 
 
 

 
lQkS  

636  

yks[kaMs  

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 ukxiwj 

vi dz-

20@2021 

dye 

20¼ch½¼lh½ 

29  

NDPS 
vWDV 

izek.ks 

Vªsu ua- 

02805 

fo"kk[kki

Vue & 

ubZ 

fnYyh 

,Dlizsl 

ps dksp 

ua- 

ch@2] 

cFkZ ua- 

28 o:u 

js-LVs-

ukxiwj 

IyWVQkeZ 

ua-1 eqacbZ 

,.M 

 

19-01-2021 

ps 13-45 

ok 

 

 

 

 

 

 

20-01-2021  

ps 01-15 ok 

 

Hkqjk flag c?ksy 

S/o jkeukFkflag 

c?ksy mez 48 

o"ksZ O;olk;& 

lgk-mifujh{kd] 

vkjih,Q 

Fkkuk]ukxiqj 

fuoklh 

vkjih,Q cWjsd 

ukxiqj 

  

1½ xksjo dqekj flag  

S/o t;sanj rksej mez 

23 o"kZ fuoklh xkao                         

xf<;k iks’V cDlsuk 

rgfly nkrkxat 

ftyk cnk;wW ¼m-iz-

½fiu&243635     2½ 

bZlqc S/o uUgs glu 

vUlkjh mez 24 o"kZ 

fuoklh xzkae iks”V 

cDlsuk        

rgflg nkrkxat 

ftyk cnk;wW ¼m-iz-½ 

fiu&243635 

vVd rk-osG 

20@01@2021 ps 01-

20 ok 

,dq.k 3]12]010 : 

vkjksih dz- 1 toG 1½ ,d 

yky jaxkoh Vªkyh cSx fd-

1000:]                              

R;kr 5 caMy xkatk otu 9-

447 fdxzk fd- 94] 470 :              

vkjksih dz 2 toG  2½,d 

dkG;k jaxkph fiV~Vw cSx fd-

800:] R;kr 5 caMy xkatk     

otu 10-642 fdxzk fd- 

1]06]420 :   3½,d 

ukbZykWu pk FkSyk fd- 200 

:] R;kr 5 caMy xkatk 

otu     10-912 fdxzk fd- 

1]09]120 :   vlk ,dq.k 

xkatk otu 31-001 

fdyksxzke ,dq.k fda-

3]12]010: 

 

यातील सरकारतफे नफयादी हे नद. 19/01/2021 रोजी 
ट्रेन नं. 2805 नवशाखापटन नई नदल्ली एक्सपे्रस मध्ये 
ट्रेन मध्ये गस्त करीत असतांना तयांना कोच नं. B/2, 
बथम नं28 वरुन प्रवास करणारे 2 व्यक्ती संशयास्पद 
नरतया नमळुन आल्याने तयास नवचारपसु करुन तयांचे 
जवळील 3 बगॅ चेक केले असता तयात गांजा नमळुन 
आल्याने तयास बगॅ सह रे.स्टे. नागपरु येथील प्लटॅफामम 
नं. 1 वर eqacbZ एन्ड कडे उतरवनु RPF Hkqjk flag 

c?ksy यांनी एनडीपीएस कायदयानसुार योग्य ती 
कारवाई करून पो.स्टे. ला येवनु लेखी नफयाद सह, 
आरोपी व मदेु्दमाल हजर केल्याने सबब अपराध कलम 
20 (B)(C), 29 NDPS Act प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करुन सदर गनु्याचे वदी नरपोटम मा. JMFC रेल्व ेकोटम 
नागपरु यांना रवाना करुन सदर गनु्याचे कागदपत्र 
पढुील तपास कामी मा. PSO यांचे आदेशान्वये API 
Maitre यांना देण्यात येत आहे.  

API 

Maitre 



 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh                                     

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

v-dz 

 

 

 

 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o dye exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@[kcj 

ns.kkjk uko 

er̀dkps 

uko o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु  
 

AD No  
02/2021 कलम 

174 CrPC 

रे. स्टे.  
कलमेश्वर  

km no  
1018 /4 

 

20/01/2021 
चे 14.02:  वा 

पवुी 
 

20/01/202
1 चे 15.41 
वा. दरम्यान 

 

on duty dyss 
तफे नवक्की 
धनराज बागडे  
वय 31  वषे धंदा  
LPP कमरनशयल 

रा. नागपरु 
 

vKkr 

eghyk 
आज रोजी on duty dyss  मध्ये रेल्वे  नागपरु यांनी एक लेखी मेमो पो.स्टेला 
आणनु हजर  केले वरुन सदर चा मगम दाखल करण्यात आला आहे. jsYos 
LVs”ku dGes”oj ;sFks  dh-eh u- 1018@4 toG ,d vKkr 

eghyk ju vksoj >kyh vkgs  अशा लेखी मेमो वरुन AD No 02/2021 
कलम 174 CrPC प्रमाणे मगम दाखल  आहे.  
 
 
 

Asi 988 
मरापे 

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 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj ukxiwj vi dz-20@2021 dye 

20¼ch½¼lh½ 29 NDPS vWDV 

izek.ks 

vVd rk-osG 20@01@2021 

ps 01-20 ok 
1½ xksjo dqekj flag  S/o t;sanj rksej mez 23 o"kZ fuoklh xkao  xf<;k iks’V cDlsuk rgfly nkrkxat 

ftyk cnk;wW ¼m-iz-½fiu&243635      

2½ bZlqc S/o uUgs glu vUlkjh mez 24 o"kZ fuoklh xzkae iks”V cDlsuk rgflg nkrkxat ftyk cnk;wW 

¼m-iz-½ fiu&243635 

 



 

 

& xks"kokjk & 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

01 
Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  01 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih 02 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q 01 ,d csokjl  eghyk  

Kk fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1  iksyhl vf/k{kd Jh- ,e- jktdqekj  
gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd & && 

3 
Mhok;,lih ¼ gkse ½ 

mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj   

injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu 

 

gtj 

 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 
Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

 


