
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 01-10-2022  

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 वधा 
361/2022 
कलम 379 

IPC  
 

गनु्हा प्रकार       
सगँबगँ 
चोरी 

  
 

रेल्वे स्टेशन 
वधा वेटटग 
हॉल मधनु 

01/10/22 
अंदाजे 

04.00 वा. 
दरम्यान 

 

01/10/22 
07.07 वा.     

सदाटशव 
वैजनाथ कदम 
वय 27 वषष  
व्य - नर्ससग 

(हैद्राबाद येथे 
जॉब)  

रा.  ग्राम पोन्ना 
ता. इचोडा  

टज. 
आटदलाबाद 
(तेलगणा 

राज्य)  
टपन नं. 

504307  
मो. नं. 

9640214516 
 

caMq ekdMhZ 

paMs o; 

53 o"ksZ] jk- 

Hknzkorh ft- 

panziqj  

 

vVd rk-osG 

01@10@22  

19%27 ok- 

एकुण 7,800/- रू  
एक टनळ्या रंगाची सगँबगँ 

त्यात ब्राऊन रंगाची 
जेडन्स पसष त्यामध्ये 

ATM काडष तेलगणा 
ग्रामीण बकँचे, तेलगणा 
ग्रामीण बकँचे पासबकु, 
आधारकाडष, पनँकाडष, 

रोख 7,000/-रू. डॉकुमेंट 
फाईल 10 वी ओटरजनल 
प्रमाणपत्र, HDFC बकँचे 

पासबकु, चेकबकु, 
बोनाफाईड ओटरजनल 
प्रमाणपत्र, फोटोसाईज 

(लग्नाचे) एक ब्ल ुरंगाचा 
मोबाईल Retrik कंपनीचा 

त्यात एअरटेल टसम नं. 
7309306621, IMEI 
no. माटहती नाही टक. 

800/-रू. असा एकुण टक. 
7,800/- रू. चामाल 

नमदु  
प्रमाणे 

अशा प्रकारे आहे की, यातील टफ मजकुर हे रे.स्टे. नागपरु 
ते सेवाग्राम असा प्रवास केला व रे.स्टे. वधा येथे आले 
असता प्रटतक्षारूम येथे बसले असता त्यांना झोप लागल्याने 
त्याच्या बाजलुा असलेली एक टनळ्या रंगाची सगँबगँ त्यात 
ब्राऊन रंगाची जेडन्स पसष त्यामध्ये ATM काडष तेलगणा 
ग्रामीण बकँचे, तेलगणा ग्रामीण बकँचे पासबकु, 
आधारकाडष, पनँकाडष, रोख 7,000/- रू. डॉकुमेंटफाईल 10 
वी ओटरजनल प्रमाणपत्र, HDFC बकँचे पासबकु, 
चेकबकु, बोनाफाईड ओटरजनल प्रमाणपत्र, फोटोसाईज 
(लग्नाचे) एक ब्ल ु रंगाचा मोबाईल Retrik कंपनीचा त्यात 
एअरटेल टसम नं. 7309306621, IMEIno. माटहती नाही 
टक. 800/-रू. असा एकुण टक. 7,800/-रू. चा माल 
आतील सामानासह वरील वणषनाचा माल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्याच्या झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेले आहे. अशी  टफयादी यांनी पो स्टे ला येवनु लेखी 
तक्रार टदले वरून कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल.  rlsp 
xksifu; ekfgrh uqlkj Mh-ch ps iksuk@ 

1126 ’ksaMs ;kauh vkjksih ukes caMq ekdMhZ paMs o; 

53 o"ksZ] jk- Hknzkorh ft- panziqj ;kl iks-LVs- yk 

vk.kqu gtj dsys o:u ueqn xqUg;kr vkjksih vVd 

d:u ueqn xqUg;krhy pksjhl xsyk eksckbZy tIr 

dj.;kr vkys- 

HC 
74 

महेशकर 

02 अकोला 
345/2022 
कलम 379 

IPC  
 

गनु्हा प्रकार        
मोबाईल 
चोरी 

  
 

ट्रेन 
अहमदाबाद 

हावडा 
एक्स. चे 
मागील 
जनरल 

डब्यात रे स्टे 
अकोला  

येथनु चढत 
असतांना 

 

29/09/22  
वेऴ नमदु नाही 

01/10/22  
00.08 वा. 

 

अक्षय़ मोरेश्वर 
राउत  

वय 18 वषष, 
धंदा. टशक्षण, 
रा. नांदखेड 
ता.पातरु टज. 

अकोला.  
मो. नं. 

9022452432 

अज्ञात एकुण  12,000/- रू  
एक OPPO  A53 

कंपनीचा टनळ्या रंगाचा 
मोबाईल त्याचा IMEI 

NO 
862906058092415

त्यात JIO टसम नं. 
9021993128  

टकमत 12,000/- रू चा  
मोबाईल 

fujad नमदु ता. वेळी व टिकाणी यातील टफयादी हे त्याच्या वडीला 
सोबत टद. 29/09/2022 रोजी ट्रेन अहमदाबाद हावडा एक्स 
ने रे स्टे अकोला ते रे स्टे नागपरु असा प्रवास करणे करीता 
मागील जनरल डब्यात रे स्टे अकोला येथनु चढत असतांना 
टफयादी यांच्या पनँ्ट च्या टखशातनु एक OPPO  A53 
कंपनीचा टनळ्या रंगाचा मोबाईल टकमत 12,000/- रू चा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोट्याने गदीचा फायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला . अशी  टफयादी यांनी आज 
रोजी पो स्टे ला येवनु लेखी तक्रार टदले वरून कलम 379 
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल. 

HC 
799 

मनस्कार 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 01-10-2022  

 

v-

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 नागपरू 
757 /22 
कलम 20 

(B) II 
(C), 29 
NDPS 
ACT 

ट्रेन नं.  
12615 

टजटी एक्स  
चे इंजन 
जवऴील 
जनरल 
कोच न. 

SR 
225579 

मधनु रे. स्टे 
नागपरू 

पलाटँफामँष 
न. 1 वर 

 

30.09.22  
14.20 वा. 

 

01.10.22  
07.15 वा. 

 

सरकार तफे 
भांलचंद्र 

केशव सरपाते  
वय-41 वषष, 

धंदा-  
उपटनटरक्षक   
रा.  RPF 
थाणा रा. 
नागपरू  

 

एकुण  1,60,390/- रू  
1) एक जाभऴ्या रंगाची हेन्ड ट्राली बगँ ज्यावर 
टसलव्हर रंगाचा टगँ लागलेला आणी त्यावर  

fastrack  टलहलेले  ककमत  1,000/-रू.  बगेँचे  
गांजा सह वजन 8.098 kg.  त्यात एक खाकी 
रंगाच्या सेलोटेप ने गुंडाडलेले  बंडल टनवऴ 

गांजा चे वजन  1.789 टकलो ग्र. टकमत 
26,835/- रू.  गांजा व बगॅसह कक. 27,835 रू, 
2) एक काऴ्या रंगाची  सगँबगँ ज्यावर टसलव्हर 

रंगाचा टगँ त्यावर  fancytm टलहलेला आहे 
टकमत 300/-रू.  बंगेचे  गांजा सह वजन 5.711 

kg. त्यात  दोन  खाकी रंगाच्या सेलोटेप ने 
गुंडाडलेले बंडल, बंडल क्र. 1  चे वजन  1.002 

टकमंत 15,030/- रू. बंडल क्र. 2 चे वजन  
2.108 टकमत 31,620/-रू. असे दोन्ही बंडल 

चे  टनवऴ गांजा चे वजन 3.110 टकलो ग्र. दोन्ही 
बंडल चे  टकमत 46,650/- रू. गांजा व बगॅसह 

कक. 46,950 रू, 
3) एक काऴ्या रंगाची सगँ बगँ ज्यावर टनऴ्या 

रंगाची पट्टी लागलेली त्यावर टहरव्या रंगात  
WINNER टलहलेले आहे. ककमंत 300/-रू.  
बगेँचे गांजा सह  वजन 7.428 kg. त्यात चार   
खाकी रंगाच्या सेलोटेप ने गुंडाडलेले  बंडल, 

बंडल क्र. 1 चे वजन 1.361  टकलो ग्राम टकमंत  
20,415/- रू. बंडल क्र. 2 चे वजन 1.322 
टकमत  19,830/- रू. बंडल क्र. 3 चे वजन 

1.488 टकमत 22,320/- रू. , बंडल क्र. 4 चे 
वजन 1.516 टकमत  22,740/- रू. असे चार 

टह बंडल चे  टनवऴ गांजा चे वजन 5.687 
टकलो ग्र. चारही बंडल चे टकमत 85,305/- रू.  
गांजा व बगॅसह कक. 85,605/- रू, अशा टतन्ही 

बगेँचे गांजा सह वजन  21.237 टकलो ग्रा.  
त्यात टनवऴ गांजा चे वजन 10.586 टकलो. 
ग्राम  ककमत 1,58,790/- रू.  टतन्ही बगँसह 

एकुण ककमत 
1,60,390/- रू. चा माल 

1) टनलकंि  S/o 
रायभान हनवते ,  

वय 30 वषष,  
रा. ग्राम टपलापरु, 
पोस्ट बलोनी, तह 
नरखेड, टजल्हा 

नागपरु,  
 

2) टनटखल  
S/oटवनोंदकसह 

रािोर   
वय 20 वषे  

रा. ग्राम टपलापरु, 
वाडष नंबर  03 
टजल्हा पटरषद 

स्कुल च्या जवऴ 
पोस्ट, तह बलोनी 

तह , नरखेड   
टजल्हा नागपरु 

 
vVd rk osG  

01-10-2022  
08-05 ok 

 

यातील सरकार तफे भांलचंद्र केशव सरपाते उपटनटरक्षक RPF 
रा. RPF थाणा  नागपरू हे टद. 30/09/22 रोजी आरटपएफ स्टाफ 
सह रे.स्टे. नागपरू चे पलटॅ नं. 1 वर ट्रेन नं. 12615 टजटी एक्स. 
चे इंजन जवऴील जनरल  कोच नं. SR 225579 मध्ये यातील 
दोन इसम नामे 1) टनलकंि S/oरायभान हनवते, वय 30 वषष, 
रा. ग्राम टपलापरु, पोस्ट बलोनी, तह नरखेड, टजल्हा नागपरु, 2) 
टनटखल S/o टवनोंदकसह रािोर वय 20 वषे रा. ग्राम टपलापरु, 
वाडष नं. 03 टजल्हा पटरषद स्कुल च्या जवऴ पोस्ट, तह बलोनी 
तह, नरखेड  टजल्हा नागपरु यांचेजवळ टतन  बगॅ टमळुन  
आल्याने टफयादी यांना संशय आल्यावरुन त्यांनी सदर ईसमांना 
टवचारपसु केली असता त्यात बगॅ मध्ये गांजा असल्याचे नमदु 
इसमाने सांटगतल्याने चेक केले असता टतन्ही बगँ मध्ये गांजा चे 
बंडल सेलोटेप ने गुंडाडलेले असनु एकुण 07 बंडल व त्यांचे 
कपडे असे टदसनु आल्याने नमदु ईसमांस बगॅसह गाडी खाली 
उतरवनु गांजा ची शाहटनशा करुन कायषवाही करण्यात आली 
असे टतन्ही बगेँचे गांजा सह वजन  21.237 टकलो ग्रा. त्यात 
टनवऴ गांजा चे वजन 10.586 टकलो. ग्राम  ककमत 1,58,790/- 
रू.  टतन्ही बगँसह एकुण ककमत 1, 60,390/- रू. चा माल  
कटरता सदर दोन्ही इसमा  वर कायषवाही करणे कामी नमदु 
टफयादी यांनी योग्य  कागदपत्रांसह पो. स्टे. ला आणनु हजर केले 
वरुन कलम 20 B II (C) 29 NDPS ACT प्रमाणे गनु्हा 
दाखल  
fVi %&  RPF उपटनरीक्षक भांलचंद्र केशव सरपाते यांनी 
मदेु्दमाल व आरोपी तसेच टरपोटषसह कागदपत्र पोलीस स्टेशन ला 
आणनु हजर केलेवरुन गनु्हा दाखल. 

Api श्रीमती 
अश्वटवनी 

पाटटल 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 01-10-2022 ‘ 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 01-10-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 01-10-2022  

                                                        

 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01  
 

नागपरू 
 

734/22 कलम  20 (B) II 
(C), 29 NDPS ACT 

टद.  27/09/2022 चे 12:20 वा. 
PCR 03/10/22 

 

1) टवपीन कुमार गोपाल दास, वय 22 वषष राह. छाप, जगनानाथपरु, पो. स्टे. पारु, टज. मजुफ्फरपरु टबहार 

757/22 कलम  20 (B) II 
(C), 29 NDPS ACT 

टद. 01/10/2022 चे  08:05 वा. 
PCR 06/10/22 

 

2) टनलकंि  S/o रायभान हनवते, वय 30 वषष,  रा.  ग्राम टपलापरु, पोस्ट बलोनी, तह नरखेड , टजल्हा नागपरु , 
3) टनटखल  S/o टवनोंदकसह रािोर वय  20 वषे, रा. ग्राम टपलापरु, वाडष नंबर  03 टजल्हा पटरषद स्कुल च्या 
जवऴ पोस्ट, तह बलोनी तह, नरखेड  टजल्हा नागपरु. 
 

02 वधा  
 

361/2022 कलम 379 IPC टद. 01/10/2022 चे  19:27 वा. 
 

4) caMq ekdMhZ paMs o; 53 o"ksZ] jk- Hknzkorh ft- panziqj 

vdz jsiksLVs 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 xksafn;k 39@22 

dye 174 

lhvkjihlh 

js-LVs- xksafn;k 

Mkoqu 

;kMZ fiV 

ykbZu ua 01 

toG js- 

fdeh ua 

999@21 

01@10@22 

16-40 ok 

iqohZ 

01@10@22  

18-43 ok 

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l 

dMqu lQkbZ 

lqijok;>j & 

jktq lgkjs  

o; 42 o"kZ  

jk- tCckjVksyk 

xksafn;k 

vuksG[kh e;r 

ble  

o; vankts 50 o"kZ  

;krhy e;r ble gk eseks uqlkj js-LVs- xksafn;k Mkoqu 

;kMZ fiV ykbZu ua 01 toG js- fdeh ua 999@21 

ueqn fBdk.kh vpsr voLFksr feGqu vkY;kus R;kl jsYos 

MkWDVj ;kauh rikl.kh d:u e`R;q izek.ki= fnys vkgs 

rjh ueqn ble gk uSlfxZdfjR;k ej.k ikoyk vkgs- 

iapukek dk;Zokgh dkeh iksgok@505 Hkkysjko o izsr 

igkjk M;qVh dkeh iksdkW@1164 esa<s vls jokuk vlqu 

dye 174 lhvkjihlh izek.ks exZ nk[ky-  

iskgok 

505 

Hkkysjko 

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 


