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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 cMusjk 

45@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

 

 xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 
 

ट्रेन मेमो 
बडनेरा - 

भसुावळ एक्स 

चे  इंजिन 
पासनु  Ø  4 

डब्बा मध्ये 
रे.स्टे बडनेरा 
येथनु ट्रेन सरुु 

होताच २  
जमजनटांनी 

 

06/03/202
2  
चे  

अंदािे 
01.35  ok- 
दरम्यान 

 

06/03/202
2  
चे  

19.21 ok- 
 

वैष्णवी रािेन्द्र 
साबळे  

वय 19 वरे्ष  
धंदा- जिक्षण 
जवद्याभारती 

कॉलेि अमरावती 
कॅम्प रोड  

रा. रसलुपरु पो.स्टे 
लाखपरुी ता. 
मतुीिापरु जि. 

अकोला 
 

अज्ञात ,dq.k 18000@&: 
एक Infinite Black 

रंगाचा  Realme 
RMX3081 कंपनीचा 

मोबाईल ज्यात जिओ जसम 
नं.  8208286005 IMEI 

NO-
862448051152674/66 
ककमत 18000/- रु. चा 

मोबाईल 
 

निरंक ueqn तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील fQ;kZnh  हे 
रे-स्टे बडनेरा ते मरु्ततिापरु असा प्रवास करणे 
कजरता ट्रेन मेमो एक्स चे  इंजिन पासनु Ø 4 

डब्बा मध्ये तयांची मैजिण सोबत चढुन जसट वर 
बसले असता जियादी यांचे कॉलेि बगॅ मध्ये 
ठेवलेला एक Infinite Black रंगाचा Realme 
RMX3081 कंपनीचा मोबाईल मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने लोकांच्या गदीचा 
िायदा ?ksoqu  रे-स्टे बडनेरा येथनु ट्रेन सरुु होताच 
२ जमजनटांनी चोरुन नेल्याचे लक्षात आले वरुन  

fQ;kZnh ;kauh  लेखी जियाद fnys वरुन कलम 379 

भादवी प्रमाणे गनु्द्हा दाखल dj.;kr vkys- 

 

HC/402 

तेलमोरे 



 

yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 06-03-2022  

 

 

 

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 ukxiqj 

156@22 

dye 

20(B) 
II(C),29 

NDPS act 

ट्रेि िं 12409 
गोंडवािा 

एक्सपे्रस चे 
कोच बी/3 

बर्थ िंबर 11 
वर रे.स्टे 
िागपरु 

PF.NO 4 वर 
 

05/03/22 
13.05वा. 

 

06/03/22 
00.53वा. 

 

सर.तरे्फ 
निपाली 
प्रभाकर 

खरात, वय 
36 वर्थ धंिा 

िौकरी, 
सहा पोलीस 

निरीक्षक 
रेपोस्टे 

िागपरू रा. 
न्य ूपोलीस 
नवश्राम गहृ 

पोलीस 
निमखाण्या 

िवळ 
िागपरू  
मो. िं 

98336372
84 

 

,dq.k 4,24,300 @& : 

एक निळया रंगाची ट्राली बगॅ 
कक.1000/-रु.ज्यावर 

Travelus  असे नलहलेले 
त्यात गांिा  21 नकलो 755 

ग्रमॅ विि  बगॅसह 1,77,800 
/- रू चा माल. ,2)एक निळया 
रंगाची ट्राली बगॅ कक.1000/- 

ज्यावरSWISS RIDER 
TRAVEL WIHT US असे 

नलहलेले त्यात बगॅसह 
1,41,200 /- रू चा माल. ,3. 
एक नमल्ट्ट्री रंगाची मोठी सगॅ 

बगॅ कक.800/- 
ज्यावरWILDCRAFT असे 

नलहलेले त्यात 09 नकलो 
690 ग्रमॅ बगॅसह 97,700 /- 
रू चा माल. ,4. एक नमल्ट्ट्री 
रंगाची छोटी बगॅ  कक.200/-
ज्यावर WILDCRAFTअसे 
नलहलेले त्यात त्यात निव्वळ 

गांिाचे विि 740 ग्रमॅ 
बगॅसह 7,600 /- रू चा माल. 

असे वरील वर्थिाची 02 
ट्रॉली बगॅ 01 सगॅ बगॅ व 01 
छोटी बगॅ यात एकुर् 22 िग 
सेलोटेपिे नचटकवलेले बंडल 
चे आत एकुर् 42 नकलो 130 

ग्रमॅ ओलसर गांिा ज्याची 
शासकीय नियमािसुार ककमत 

4,21,300 /- असिु 04 ही 
बगॅसह कक. 4,24,300 /- चा 

माल 

श्रीकृष्र्कसग S/o 
िौहवत कसग वय- 34 

वरे् राह.गहरा खिुथ 
पो.अकोला नि.आगरा 

(उ.प्र½ 
vVd rk osG 

06/03/22    
01.32 

 
 

यावेळी सरकारतरे्फ लेखी नर्फयाि िेते की, आि नििांक 05.03.2022 रोिी 
माझी, 09.00 ते 21.00 वािता पावेतो गनु्हे प्रगटीकरर् पर्कामध्ये 
पोनश/431 िरूले, पोनश/1143 घरुडे सह डयटूी असतांिा डयटूी िरम्याि 
आम्ही सपोनि श्री. गोंडारे्, पोलीस उपनिरीक्षक श्री. भलावी, पोिा/1098 
शेळके, पोनश/590 मोगरे असे नियंत्रर् कक्ष लोहमागथ िागपरू यांिी 
यािरम्याि मानहती निली की, ueqn  Vªsu ps dksp] o cFkZ वरूि गांिा 
अंमली पिार्थची वाहतकू होत असल्ट्याची मानहती प्रभारी अनधकारी श्रीमती. 
मनिर्ा कानशि यांचे मार्फथ तीिे नमळाल्ट्यािे आम्ही सवथ रेल्ट्वे स्टेशि िागपरू 
प्लटॅर्फामथ क्रमांक 04वर 12.50 वािताचे समुारास हिर आलो. या िरम्याि 
िमिू गाडी 13.05 नम. प्लटॅर्फामथ क्रमांक 04 वर येवूि र्ांबली असता िमिू 
कोच मध्ये आम्ही हिर येता त्या कोच चे खालील बर्थ क्रमांक 12 च्या 
खाली 02 निळया रंगाची ट्रा ाँली बगॅ, 01 सगॅ बगॅ नमल्ट्ट्री रंगाची, व एक 
छोटी राखडी रंगाची बगॅ बाबत हिर प्रवासी लोकांिा नवचारपसू करता 
कोर्ीही प्रवाशांिी त्यांची िसल्ट्याचे सांगीतल्ट्यािे त्यापैकी बर्थ िंबर 09 
वरील मनहला प्रवासी यांिी कळनवले की, बर्थ िंबर 11 वरील प्रवासी यांचे 
सामाि असल्ट्याचे सांगीतले. िरम्याि बर्थ िंबर 11 वरील प्रवासी हे हिर 
आल्ट्यािे त्यांिा बर्थ िंबर 12 खालील बगॅाबाबत नवचारता त्यांिी काही 
वेळात त्यांची बगॅ असल्ट्याचे सांगीतल्ट्यािे त्या बगॅ उघडूि िाखनवल्ट्याचे 
कळनवले असता त्यािे िोन्ही सटुकेस उघडूि िाखनवली असता त्यात 
खाकी रंगाचे सेलोटेपिे नचटकवलेले बंडल निसिू आले. त्यातिू गांिा 
अमली पिार्ाची उग्र गंध येत असिू बर्थ िंबर 11 वरील प्रवासी यांिे त्याचे 
आत गांिा असल्ट्याचे कबलू केल्ट्यािे वरील िमिू सवथ बर्थ िंबर 11 वरील 
प्रवासी यांची बगॅ व त्यास गाडीखाली प्लटॅर्फामथ वर उतरनवण्यात आले 
असिू बाकी अनधकारी व अंमलिार घटिास्र्ळी हिर असिू सिर 
घटिेबाबत पढुील योग्य कारवाई करीता मा. हुिरू यांिा नरपोटथ सािर केला. 
िमिू संशईत इसम हा वरील िप्त वर्थिाचा माल नवशाखापटटिम 
आध्रप्रिेश येर्िू कोर्ीतरी अज्ञात इसमाकडूि अिानधकृतपरे् खरेिी करूि 
तो माल नविापासपरवािा बेकायिेशीर नरत्या आपल्ट्या ताब्यात बाळगरु् 
िमिू गाडीमधिु अवैध वाहतकू करूि नवक्री करण्याकरीता घेविू िात 
असतांिा नमळुि आल्ट्यािे त्याचेवर अमली पिार्थ कायियाअंतगथत योग्य 
कारवाई करण्यात आली असिू त्याचे नवरूध्ि योग्य कारवाईस माझी 
सरकार तरे्फ नर्फयाि आहे. अशा  लेखी नर्फयाि निल्ट्यािे.20(B) ii (C)29 
NDPS act सिर गनु्हा िाखल करण्यात आला.  

PI  
मनिर्ा 
कानशि 
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yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 06-03-2022  

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiqj 

 

156@22 dye 20 (B) II (C), 29  
NDPS  ACT 

06/03/22  ps   01.32 ok- ihlhvkj 7 

fnol 

 

     श्रीकृष्र्कसग िौहवत कसग वय- 34 वरे् , राह. गहरा खिुथ पो. अकोला नि. आगरा  (उ.प्र½ 

 

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 अकोला 05/2022 
कलम 
174 

CRPC 
प्रमािे 

ICON हा ाँस्पीटल 
अकोला 

 

06/03/2022  
चे 

01.30 वा.  
पवुी 
 

06/03/2022  
चे  

04.50 वा. 
 

ऑि ड्युटी MO 
सो. अग्रवाल 

ICON हा ाँस्पीटल 
अकोला 

 

ऋर्ीकेश रमेश 
राठोड  

वय 21 वर्थ  
 रा. वसंत वाडी 
पो. वरा िहागीर 
ता. मगरूळपीर 

नि. वानशम 

v’kk Ádkjs की, दि. 20.02.2022 रोजी सकाळी 11.30 

वा. रेल्वे रूळ MIDC नं. 02 अकोला येथे ;krhy e;r 

इसम यास इलेक्ट्रीकचा शााँक लागला त्या नंतर त्याला दि. 

21.02.2022 रोजी 03.30 वा. ICON हााँस्पीटल अकोला 

येथे भरती करण्यात आले होते सिर जखमी इसम हा 

औषधोपचार घेत असतांना आज दि. 06.03.2022 रोजी 

01.30 वा. मृत्यु झाल्याचा ICON हााँस्पीटल येथुन वार्ड 

बााँय नामे पंकज जानराव शशरसाट रा. कळमेश्वर ता.शज. 

अकोला यांनी मयत झाल्याचा लेखी मेमो पो.स्टे आणुन 

हजर केल्याने मगड िाखल करण्यात आले. 

 

PSI 

वानखर्े 

02 xksafn;k 09@2022 

dye 174 

tk QkS  

izekUks 

js LVs HkaMkjk ;kMZ] 

Mkmu esu ykbZu fd 

eh ua 1067@22 

oj 

5@03@22  

Pks  

23@00 ok 

06@3@22  

ps  

01@33 oktrk 

vkWu M;qVh Mh ok; 

,l ,l jsYos LVs'ku 

HkaMkjk 

,d vukasG[kh 

iq:"k o; v 40 

o"ksZ 

v’kk Ádkjs की, vkWu M;qVh Mh-ok;-,l-,l- jsYos LVs'ku 

HkaMkjk ;kuh ,d ys[kh eseks fnyk o lkxhrys fd] dks.kR;krjh  

jsy xkMh us ,d vukasG[kh iq:"k o; v 40 o"ksZ  rks js LVs 

HkaMkjk ;kMZ] Mkmu esu ykbZu fd eh u 1067@22 oj dVqu 

esyk vkgs v'kk eseks o:u 9@22 dye 174 tk QkS izek.ks 

nk[ky dj.;kr vkys- 

lQkS@ 

453 

;kno 

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 


