
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 06-07-2022  

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 ukxiwj 

xq-j-u-

473@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo-  

xqUgk izdkj 

eksckbZy  

pksjh  

 

ट्रेन नं. 12406 
गोंडवाना एक्स 

चे कोच नं     
B-1 बथथ नं. 
 41 वरून 

तसेच 
सहफियादी - 
बथथ नं. 42  
वरून रे.स्टे. 
नागपरु येथे 

जाग आल्यावर 

2/07/22  
चे 

 08.00  वा. 
दरम्यान 

 

06/07/2022 
चे        

00.08 वा. 

 

ललीत कुमार 
सधुाकर राव उजवणे 

वय  27 वषथ  
रा रामदास पेठ 

अकोला  
मो न  

9822695403 
सहफियादी - योगेश 
मोतीलाल अटकर 

वय 34 वषथ  
धंदा- शेती 

 रा. मपुो उगवा ता. 
फज. अकोला  

मो. नं. 
9822695403 

 

अज्ञात 
 

एकुण  1,16,000/- रु  
 1) एक पांढऱ्या रंगाचा  I 

PHONE माडल नं. 8PLUSE  
त्यात फसम AIRTEL NO, 

9552508405, 
 IMEI NO. 

356716087487840 ककमत 
77,000/- रू चा (2) एक 
VIVO कंपनीचा फनऴ्या 
रंगाचा मोबाईल माडल नं. 
1819 त्यात फजओ फसम नं 

9090900035 (2) फजओ कसम 
नं  7972205885,  IMEI 

NO माफहत नाही  
ककमत  25,000/- रू असा 
1,02,000/- रू चा माल व  
सहफियादी यांचा - 1)  एक 
VIVO माडल नं. Y 69 

मोबाईल त्यात JIO फसम नं 
9637724042,  IMEI NO. 
माफहत नाही ककमत 14,000/- 

रू. चा माल  असा एकुण 
1,16,000/- रू चा माल 

फनरंक यातील फियादी व सहफियादी हे, नमदु ता.वेळी व 
फठकाणी असे  फद.01/07/2022 रोजी  ट्रेन नं. 12406 
गोंडवाना एक्स चे कोच नं  B-1 बथथ नं. 41 वरून तसेच 
सहफियादी हे बथथ नं. 42 वरून रे.स्टे. फनझामदु्दीन ते 
अकोला असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 
फियादी व सहफियादी यांनी त्यांचा मोबाईल राञी 19/00 
वा. ते 20/00 वा. दरम्याण रे. स्टे. फवदीशा येणेपवुी बथथ 
जवऴ चार्जजगला लावनु झोपले असता फियादी यांचा  1) 
एक पांढऱ्या रंगाचा I PHONE माडल नं. 8 PLUSE  
ककमत 77,000/- रू चा (2) एक VIVO कंपनीचा 
फनऴ्या रंगाचा मोबाईल माडल नं. 1819, ककमत 
25,000/- रू असा 1,02,000/- रू चा माल व 
सहफियादी यांचा - 1)  एक VIVO मडल नं. Y 69 
मोबाईल ककमत 14,000/- रू. चा माल असा एकुण 
1,16,000/- रू चा माल त्यांचे झोपेचा िायदा घेऊन 
कोणातरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा चार्जजगला लावलेले 
मोबाईल चोरून नेले बाबत रे.स्टे. नागपरु येथे जाग 
आल्यावर समजले अशी तक्रार फदल्याने सदर बाबत 
प्राप्त गनु्हयाचे कागदपत्रा वरुन कलम 379 भादफव 
प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi %&  रे.पो.स्टे. वधा येफथल जावक क्र. 1842/22 फद. 
04/07/22 अन्वये रे.पो.स्टे. ukxiwj चे आवक क्र. 2119/22 
फद. 05/7/22 अन्वये गनु्हयांचे कागदपत्र प्राप्त झाल्यांने 
गनु्हा दाखल 

HC 
235  
वघारे 

02 ukxiwj 

xq-j-u-

474@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo-  

xqUgk izdkj 

euhilZ  

pksjh  

 

ट्रेन नं 12622 
ताफमऴनाडु 
एक्सपे्रस चे 

कोच नं S/4, 
बथथ नं 29 
वरून रेस्टे 

नागपरु 
येणेपवुी 

29/06/2022 
चे  13.25 

वा. 

 06/07/2022  
चे 13.09 वा 

मोनकुुमार पासवान 
SO मोहनलाल 
पासवान  195, 

खोरबार,उर 
सबुाबाजर,गोरखपरु 
मो.नं 8840336011 

अज्ञात 
 

एकुण  12,30/- रु 
एक काऴ्या रंगाची मफनपसथ 

त्यात दोन आधार काडथ, 
एक ओरीजनल व एक 

डुब्लीकेट,   रोख 1230 /- 
रू. असा एकुण 1230/- रू 

चा माल 

फनरंक अशा प्रकारे आहे की, नमदु ता. वेऴी व फठकाणी यातील 
फियादी मजकुर हे  फद. 29/06/2022 रोजी ट्रेन नं 12622 
ताफमऴनाडु एक्सपे्रस चे कोच नं. S/4, बथथ नं. 29 वरून  
रे.स्टे. नई फदल्ली ते चेन्नई असा प्रवास कफरत असतांना 
प्रवासा दरम्यान फियादी यांना झोप लागली. कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने फियादी यांचे झोपेचा िायदा घेऊन 
त्यांची एक काऴ्या रंगाची मफनपसथ त्यात दोन आधार 
काडथ, एक ओरीजनल व एक डुब्लीकेट, रोख 1230 /- 
रू. असा एकुण 1230/- रू चा माल असलेली त्यांच्या 
पनँ्टच्या मागील फखशात ठेवलेली मफनपसथ  रे.स्टे.नागपरु 
येणेपवुी  मदूाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले  
fVi %&  बाबत चे कागदपत्र रे.पो.स्टे वधा येथनू प्राप्त 
झाले वरून सबब अप  कलम 379 भा.द.फव. प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करण्यात आला  

WWNNKK//  
882266 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 06-07-2022   

 

 

 

 

03 vdksyk 

xq-j-u-

214@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo-  

xqUgk izdkj 

cWx  

pksjh  

 

 ट्रेन नं 
12135 पणेु 
नागपरु एक्स  

चे  कोच 
नंS/11बथथ नं 
7,8,15 वरून 
रे.स्टे.अकोला 

येथे 

01/07/20
22 रोजी चे 
05.05 वा. 
दरम्यान 

 

06/07/2022 
चे  00.09 

वाजता 

मयरु जयंतीभाई 
वेगड,वय 

45वषथ,धंदा -नौकरी , 
रा.K-802वेस्टन 
एवेन्य ुवाकड पणेु  

मो.नं. 
8758136181, 
सहप्रवाशी नामे 

अंफकता लक्ष्मीचंद 
राहांगडाले वय 

22वषथ धंदा नौकरी 
रा.फजजामाता चौक 

आकोडी रेल्वे स्टेशन 
फज.पणेु हल्ली 

मकु्काम रजेगांव 
ता.फज.गोंफदया  

मो.नं.9637499623 

अज्ञात 
 

एकुण  34,500/- रु  
i)फियादी यांची एक ब्राउन 

रंगाची बगँ त्यात एक समँसंग 
कंपनीचा ब्ल ुरंगाचा मोबाईल 

त्याचा IMEI 
no.352691188266464, 

फसम नं.9664618109 
फक.15,000/-रू. रोख 5,000/-

रू.पनँकाडथ,के्रफडट काडथ 
अँक्सीस बकँ चे,बच्चे का 

चष्मा,लेफडज वाचँ Fastrack 
फक.2500/-रू.असा 
एकुण फक.22,500/-

रू.चा,ii)सहप्रवाशी यांचा एक 
गोल्डन रंगाचा रेडमी कंपनी चा 

मोबाईल त्यात फजओ फसम 
नं.8080265766, फसम 

नं.7378868347, 
फक.12,000/-रू.असा फियादी 

व सहप्रवाशी यांचा एकुण 
मालाची फक.34,500/-रू.चा 

माल. 
 

फनरंक नमदु ता.वेळी व फठकाणी यातील फियादी मजकुर हे 
वरील नमदु ट्रेन ने पणेु ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना त्याच्या झोपेचा िायदा घेवनु i)एक ब्राउन 
रंगाची बगँ त्यात एक समँसंग कंपनीचा ब्ल ुरंगाचा 
मोबाईल.रोख 5 ,000/-रू.पनँकाडथ,के्रफडट काडथ अँक्सीस 
बकँ,बच्चे का चष्मा ,लेफडज वाचँ Fastrack फक.2500/-
रू.असा एकुण फक.22 ,500/-रू.चा माल , ii)सहप्रवाशी 
यांचा एक गोल्डन रंगाचा रेडमी कंपनी चा मोबाईल असा 
फियादी व सहप्रवाशी यांच्या एकुण मालाची 
फक.34,500/-रू.चा माल कोणत्यातरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम लबाडीने रे.स्टे.अकोला येणे चे अगोदर चोरून 
नेला आहे. 
fVi %& रेल्वे पोलीस स्टेशन वधा येथील जा.क्र 
1808/2022 फद. 02/07/2022 अन्वये  गनु्याचे 
कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने आज  रोजी GD 
752पाटील यांनी कागदपञ गनु्हा दाखल करणे कामी 
फदले वरून फियादी व सहफियादी यांनी रे.पो.स्टे.वधा येथे 
फदले फियाद वरुन गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला 
प्राप्त झाल्याने  इकडील पो स्टे ला कलम 379  IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल.  
 

  HC 
1024 
अवचार 

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 ईतवारी  
अप क्र 
.41/22 
कलम 

26(2),26(2)
(iv),3,27(3
).(E0,30(2)

(a)अन्न 
सरुक्षा मानके 

2006 व 
सहकलम 

328,188,27
2,273 IPC 

 

गाडी कं्र. 
08120 
छिंदवाडा 

ईतवारी पसँेंजर 
गाडडचे बोगी क्र. 

154419  
मधील बथथ क्र 
2,3,.4,5 चे 
खाली,रेल्व े

स्टेशन ईतवारी 
P/F क्र.04 येथे 

06/07/2022   
चे 17:30वा 
दरम्यान 

 

06/ 07/2022  
चे  23:23  वा. 

 

पो.डश./149 
श्याम गयाडदन 
डनखारे, नेमणकु 
रे.पो.स्टे ईतवारी 

 

एकुण  12,000/- रु  
एक पांढया रंगाच्या बोरीतनु 
जनम 535 सगंुधीत तंबाख ु
पाकीट 500 ग्राम डक 250/रू 
पाकीटवर चेतावनी तंम्बाकू से 
महु का कैसंर होता असे डलहले 
असे एकुण 48 पाकीट त्याची 

एकुण डक 12000/रू 
 

अज्ञात 
 

वरील तारखेस वेळी व डिकाणी यातील अजथदार हे  डद. 
06/07/2022 रोजी HC/983 सरुवाडे यांचे सोबत P/F ड्युडट 
होती ड्युडट दरम्यान गाडी कं्र. 08120 छिंदवाडा ईतवारी पसँेंजर 
गाडडचे पसेँजर उतरल्या नंतर सदर गाडडवर गस्त करीत 
असतांना बोगी क्र. 154419  मधील बथथ क्र 2,3,.4,5 चे 
खाली,रेल्व ेस्टेशन ईतवारी P/F क्र.04 येथे  वर नमदु असलेला 
माल बेवारस स्स्थतीत डमळुन आला कोणी तरी अज्ञात आरोपी 
मानवी आरोग्यास घातक असलेले सगंुधीत तंबाख ुडवक्री करीता 
रेल्व ेतनु वाहतकु करुन आणला आहे. अशी डियादीनी तक्रार 
डदल्यावरुन अज्ञात आरोपी डवरूद्ध अप क्र.41/22कलम 
26(2),26(2)(iv),3,27(3).(E0,30(2)(a)अन्न सरुक्षा मानके 
2006 व सहकलम 328,188,272,273 IPCप्रमाणे दाखल 
करण्यात आले  
 

HC/ 
978 
नारनवरे 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 06-07-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 06-07-2022 

  

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 06-07-2022 

 

    

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiqwj xq-j-u- 385/2022 
कलम 20(B)ii(c) ,29 NDPS 

ACT 
 

03/07/22  ps  11.26  

 PCR 09/07/2022 (Delhi 

Tapas) 

 
 

आकाश  उरे्फ अक्कु  पे्रम प्राल ,वय 27  वषष, रा.187 बला ाँक  6 खिचडीपरू शमासपरू  पवूी पटपडगंज पो. स्टे. 
कल्याणपरू खिल्ली 

06/07/22  ps  13.26 

 PCR 12/07/2022 
 

1 Lkksuq ukud Bkdqj  वय 29  वषष, रा. xYyh ua- 08 Hkou dh [kkV fHkeuxj dkWUosUV toG  गाखजयाबाि उत्तरप्रिेश     

xq-j-u- 471/22  कलम 
20(B)ii(c), 29 NDPS ACT   

05/07/22  ps  13.27 

PCR 13/07/22 i;Zr 
1) सरुजपाल s/o धरमवीर ससह  वय   34 वषष , राह. ऊंचा गा ाँव सबेुिार कॉलनी रूम नंबर 52/3 , तहसील-बल्लबगढ़ 
र्फरीिाबाि उत्तरप्रिेश, 
2) सोनकुुमार s/o मकेुश जाटव,  वय 31 वषष, रा . खबहारीपरुा गाखजयाबाि  उत्तरप्रिेश, 
3) रामित्त s/o श्रीखकशन जाटव वय -40 वषष,  रा.  माखिपरुा गल्ली नंबर 08 खवजय नगर गाखजयाबाि   उत्तरप्रिेश 

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 vdksyk exZ dz 

16@22 

dye 

174 

tkQkS 

js-LVs vdksyk 

ih-,Q-u- 1 

fd-u- 

584@3&1 

yqiykbZu Vsªu 

u- 12843 iqjh 

vgenkckn 

06-07-22 

ps 21-00 

iqfoZ 

06-07-22 

ps 21-54 

vkWu M;qVh Mh-

ok;-,l-,l 

dkacGsa js-LVs 

vdksyk 

vuksG[kh 

ble o; 

vnkts 30 rs 

35 o"kZ 

vkWu M;qVh Mh-ok;-,l-,l dkacGsa js-LVs vdksyk ;kauh ckWDl ck; ;kaP;k ekQZr 

,d ys[kh eseks ikBfoyk  dh Vsªu u- 12843 ps yksdksik;yV Ogh-ds-'kekZ us 

eseks Onkjk crk;k dh iqjh vgenkckn ,Dlps baftu ds lkeus ,d vKkr O;Drh 

us dqndj viuh tku nsnh gS v’kk eseks o:u js-LVs vdksyk ;sFks exZ dz 16@22 

dye 174 tkQkS izekk.ks nk[ky d:u bUDosLV iapukek dj.ks dkeh iksgok 413 

iokj o igkjk M;qVhdkeh iksf’k 10 baxGs ;kauk jokuk dj.;kr vkys vkgs 

iksgok 

413 

iokj 

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 


