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01 वर्धा 
246/2021 
कलम 379 

IPC  
 

 

xqUgk Ádkj 

ilZ pksjh 

ट्रेन नं.02810 
मबंुई -हावडा 

मेल एक्स.कोच 
नं.S/4 मध्ये 

बसण्याकरीता 
चढत असतांना 
रे.स्टे वर्धा येथे 

 

10/11/21 
चे  

16.00 
वा. 

दरम्यान. 
 

11/11/21 
चे  

17.43 वा. 

सौ.प्रियंका 
गणेश साबळे  
वय -31 वर्ष 
रं्धदा-गहृीणी  
रा.बेलरुा 
पो.उमरा 
ता.अकोट 
प्रि.अकोला 

मो.नं.762003
414,901108

5293. 

अज्ञात ,dqu 12]199@&: 

एक ब्राउन रंगाची 
पसष त्याची प्रक.200/- 

रु.व त्यामध्ये 
REAL MEकं.चा 
मोबाईल मॉ.नं.नार्झो 
20 त्याचा IMEI नं. 
86909002692193
3/869090026921

941 
प्रक. 

10,499/- रु. व रोख 
रक्कम 1500/- रु. 

असा एकुन 
12,199/- रु.चा 

माल 

प्रनरंक 
 

अश्या िकारे की वरील ता.वेळी व प्रिकाणी यातील प्रि 
मप्रहला ह्या नमदु ट्रेन चे कोच मध्ये रे.स्टे.वर्धा ते अकोला 
असा िवास करण्याकरीता रे.स्टे वर्धा येथनु गाडी चढत 
असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  प्रियादी यांची 
एक ब्राउन रंगाची पसष त्याची प्रक. 200/- रु व त्या मध्ये 
REAL ME कं.चा मोबाईल मा ाँ. नं. नार्झो 20 त्याचा 
IMEIनं.869090026921933,/869090026921941
त्याची प्रक. 10,499/- रु. व रोख रक्कम 1500/- रु. 
असा एकुन 12,199/- रु . चा माल चोरून नेल् आहे.  
fVi %& नमदु गुन्ह्ह्याचे कागदपते्र रे.पो.स्टे.अकोला येथनु 
रे.पो.स्टे.वर्धा येथील ईमेल वर शुन्ह्य नंबरी गुन्ह्ह्याचे 
कागदपते्र नंबरी गुन्ह्हा दाखल  

NK/ 
1071 
शशदे 

02 नागपरुनागपरु  
552255//2211  
कलमकलम  337799  

IIPPCC  
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेनट्रेन  नंनं..0066115522  
गरीबगरीब  रथरथ  

एक्सएक्स..  चेचे  कोचकोच  
नंनं..  GG//1122,,  बथथबथथ  
नंनं..  4400वरुनवरुन  
रेल्वेरेल्वे  स्टेस्टे  

नागपरुनागपरु  येथनुयेथनु  
गाडीगाडी  सटुताचसटुताच  

  

0099//1111//2211    
चेचे    

0055::1100वावा..  
 

1111//1111//2211  
चेचे    

1199::2255वावा..  
  

राधारमणराधारमण  ss//oo  
श्रीश्री  परशरुामपरशरुाम  
शमाशमा  ,,  उम्रउम्र--6600  
वर्थवर्थ,,  रारा..    
डडडड..सीसी..  4411  

चंदनवनचंदनवन  मथरुामथरुा  
((उउ..प्रप्र..))  मोमो  

नन..8877444488771144
7799  
 

दोनदोन  
संशयीतसंशयीत  
महीलामहीला  
            

11))जोत्सनाजोत्सना  
महीलामहीला  वयवय  
अंअं  5500  वर्थवर्थ    

22))  
कमलाकरकमलाकर  
वयवय  अंअं  4411  
वर्थवर्थ  PPNNRR  

NNOO..  
2233229922887722
8822  कोचकोच  नंनं  
GG//1122  बथथबथथ  
नंनं  4400  वरुनवरुन  
रेरे  स्टेस्टे  
नागपरुनागपरु  
येथनुयेथनु  

 

,dqu 20]000@&: 

एकएक  ब्लुब्लु  रंगाचारंगाचा  
समॅसंगसमॅसंग  कंपनीचाकंपनीचा  
मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  डजयोडजयो  

डसमडसम  नंनं  
88663300774455445577,,    

IIMMEEII  NNOO..  
3355660055991111669933881122

44//2222,,  
  डकडक..  2200,,000000//--रुरु  

 

डनरंकडनरंक यातीलयातील  डियादीडियादी  नामेनामे  राधारमणराधारमण  ss//oo  श्रीश्री  परशरुामपरशरुाम  शमाशमा  ,,  
उम्रउम्र--6600  वर्थवर्थ,,  रारा..    डडडड..सीसी..  4411  चंदनवनचंदनवन  मथरुामथरुा  ((उउ..प्रप्र..))  मोमो  
नन..88774444887711447799  हेहे    ट्रेनट्रेन  नंनं..0066115522  गरीबगरीब  रथरथ  एक्सएक्स..  चेचे  
कोचकोच  नंनं..  GG//1122,,  बथथबथथ  नंनं..  4400वरुनवरुन    रेरे..स्टेस्टे  आग्राआग्रा  कॅन्टकॅन्ट  सेसे  
रेरे..  स्टेस्टे  चैन्नईचैन्नई    असाअसा  प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असतांनाअसतांना  प्रवासाप्रवासा  
दरम्यानदरम्यान  डियादीडियादी  यांचायांचा  झोपेचाझोपेचा  िायदािायदा  घेवनुघेवनु  कोणीतरीकोणीतरी  
दोनदोन  नमदुनमदु  संशयीतसंशयीत  व्यक्तीनीव्यक्तीनी  त्यांचात्यांचा  संमतीडशवायसंमतीडशवाय,,  
लबाळीनेलबाळीने,,  कपटानेकपटाने  नमदुनमदु  वणथनाचावणथनाचा  मोबाईलमोबाईल    चोरुनचोरुन  
नेलानेला    
fVi %& अशीअशी  डियादीडियादी  यांनीयांनी  रेरे..पोपो..स्टेस्टे..  वधावधा  येथेयेथे  
डदलेल्याडदलेल्या  डियादडियाद  वरुनवरुन  इकडीलइकडील  पोपो..स्टेस्टे..  लाला  गनु्याचेगनु्याचे  
कागदपत्रकागदपत्र  वगथवगथ  होवनुहोवनु  आल्यानेआल्याने  सबबसबब  अपराधअपराध  क्रक्र..  337799  
भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल   

AASSII//  
229966  
झरुमरेुझरुमरेु 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 अकोला 
185/21 
कलम 379 
भादडव   

 

 

xqUgk Ádkj  
कॉलेज बगॅ  

pksjh 

ट्रेन नं 07641 
काचीगडुा 
एक्स चे कोच 
नं D/7 बथथ नं 
13 वरुन रेल्वे 
स्टेशन 

अकोला येथे 
गाडी उभी 
असतांना 

07/11/21  
चे  

18.40  
वा. दरम्यान 

 

11/11/21 
चे  
21.09 वा. 

सोहेल खान 
रज्जाक खान 
वय 25वर्थ 
धंदा- झेरॉक्स 
ऑपरेटर रा. 
यास्स्मन नगर 
अमरावती 
मो.नं  
70286 
31436 

 

अज्ञात ,dqu 3]300@&: 

एक लाल काळ्या 
रंगाची राउंडसेि 
कॉलेज बगॅ कींमत 
300/- रू, त्यामध्ये 
पॉडलटेस्क्नक 
िायनल इयर 
डडप्लोमा, JIOFI 

Router डक. 1000/-
, जकींग डक.800/- 
रू, दोन जोडी पनँ्ट 
शटथ की. 1000/- रू, 
मोबाईल चाजथर डक. 
200/-रू, असा 

एकुन 3300/- रू चा 
माल. 

 

डनरंक नमदु ता. वेऴी व डिकाणी यातील डियादी नामे सोहेल 
खान रज्जाक खान वय 25वर्थ रा. रा यास्स्मन नगर 
अमरावती मो.नं 7028631436हे ट्रेन नं 
07641काचीगडुा एक्स चे कोच नं D/7 बथथ नं 13 
वरुन रे.स्टे पणुा ते रे.स्टे अकोला असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्याने रेल्वे स्टेशन अकोला येथे  
गाडी उभी असतांना डियादी हे बाथरुमला गेले असता 
त्यांचे गैरहजेरीचा िायदा घेऊन त्यांची एक लाल 
काळ्या रंगाची राउंडसेि कॉलेज बगॅ कींमत 300/- रू, 
त्यामध्ये पॉडलटेस्क्नक िायनल इयर डडप्लोमा, JIOFI 
Router डक. 1000/-, जकींग डक.800/- रू, दोन जोडी 
पनँ्ट शटथ की. 1000/- रू, मोबाईल चाजथर डक. 200/-
रू, असा एकुन 3300/- रू चा माल  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले      गनु्हा 
दाखल  
fVi %&   यावेळी रेल्वे  पोलीस  स्टेशन  बडनेरा  येथील 
जावक क्र. 1366/2021  डद. 10/11/2021  अन्वये 
गनु्याचे कागदप  आज रोजी इकडील आवक क्र. 
883/21  डद.11/11/2021अन्वये प्राप्त झाल्याने 

NK/ 
799 
मनस्कर 



yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky 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 feGkyk eky vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 
526/21 
कलम 20 
(B),  II 
(C), 29 
NDPS  

रे.स्टे. नागपरु 
प्लटॅिामथ नं. 
6 येथे ट्रेन नं. 
02093 परुी 
जोधपरु एक्स. 
चे कोच नं. 
एस/9, बथथ नं. 

17 खाली 
  

11/11/21  
चे  

11:40 वा. 
  

1111//1111//2211  
  चेचे    2233..4455  
वावा..  

सरकार तिे डवजय 
डदगंबरराव तायवाडे, 
वय 57 वरे्, धंदा. 
नौकरी पोलीस उप 
डनडरक्षक, रे.पो.स्टे. 
नागपरू. राह. प्लॉट 
नं. 134 डवनायक 
नगर, नवीन म्हाळगी 
नगर, नागपरू. मो.नं. 

9158104883  

,dqu 4]78]650@&: 

1. एक गडद व डिक्कट जांभळया रंगाची 
ट्रॉली बगॅ ज्यावर PRINCE डलहीलेले 
ककमत 1000/- रु, त्यात खाकी सेलोटेपने 
डचटकडवलेले दोन बंडल गांजा, बगॅसह 
वजन 16 डकलो 850 ग्रमॅ, गांजाची कक. 
1,43,430/- रु. 
2. एक गडद जांभळया रंगाची ट्रॉली बगॅ 
ज्यावर ALFA VOLCANO PLUS 
डलहीलेले ककमत 1000/- रु, त्यात खाकी 
सेलोटेपने डचटकडवलेले दोन बंडल गांजा, 
बगॅसह वजन 16 डकलो 922 ग्रमॅ 
गांजाची कक. 1,42,780 रु. 
3. एक डिक्क्ट जांभळया रंगाची ट्रॉली 
बगॅ ज्यावर PRINCEWARE डलहीलेले 
ककमत 1000/- रु. त्यात खाकी सेलोटेपने 
डचटकडवलेले पाच बंडल गांजा, बगॅसह 
वजन 13 डकलो 014 ग्रमॅ कक. 
1,04,370/- रु. 
4. एक डनळया व डहरव्या रंगाचे बारीक 
चेक्स असलेली कॉलेज सकॅ बगॅ ज्यावर 
HP चा लोगो व FASTRAN ONE व 
FOSTRACK modern bagडलहीलेले 
कक. 500/- रु. त्यात खाकी सेलोटेपने 
डचटकडवलेले दोन बंडल गांजा, बगॅसह 
वजन 05 डकलो 488 ग्रमॅ गांजाची कक. 
41,910/- रु. 
5. एक महेंदी व डनळया रंगाची कॉलेज 
सकॅ बगॅ ज्यावर FASTRAN ONE व 
FOSTRACK modern bag डलहीलेले 
ककमत 500/- रु. त्यात खाकी सेलोटेपने 
डचटकडवलेले दोन बंडल गांजा, बगॅसह 
वजन 06 डकलो 152 ग्रमॅ गांजाची कक. 
42,160/- रु. 
गांजाचे एकुण वजन 47 डकलो 465 ग्रमॅ, 
बगेॅसह एकुण ककमत 4,78,650/- रू. चा 
माल. 
  

-  संजय 
डसमानचला शाहु 
वय 29 वरे् राह. 
बेगडुनयापाडा 
ता. खलीकोड 
पो.स्टे. कोडला 
डज. गंजाम राज्य 
ओरीसा 61031 

 
 

vVd fn- o 

osG 

1122--1111--22002211   

osG 00-00 

--- डद. 11/11/2021 रोजी CRO रेल्वे नागपरु येथनु 
माहीती डमळाल्याने PSI तायवाडे व स्टाि असे ट्रेन नं. 
02093 परुी जोधपरु एक्स. चे कोच नं. एस/9, मध्ये 
जावनु बथथ नं. 17 बसलेल्या इसमास डवचारपसु करता तो 
बथथ नं. 18,19 वरून प्रवास करीत असल्याचे सांगीतले. 
त्यानंतर त्याचे नांव गाव डवचारता त्याने आपले नांव 
संजय डसमानचला शाहु वय 29 वरे् राह. बेगडुनयापाडा 
ता. खलीकोड पो.स्टे. कोडला डज. गंजाम राज्य ओरीसा 
61031 असे सांगीतले त्यावरून त्यास बथथ नं. 17 
खालील बगेॅतुन अंमली पदाथथ असल्याचे दगंुध येत 
असल्याने, त्यास बगॅांबाबत डवचारता त्याने 
उडवाउडवीचे उत्तरे न देता रेल्वे डतकीट मध्ये नमदु 
असलेल्या सोबतचे व्यक्तीबाबत काही एक माहीती डदली 
नाही. त्यावरून श्वानाच्या मदतीने पांचही बगेॅची 
तपासणी करता श्वानने मादक पदाथथ असल्याचे संकेत 
डदले. त्यावरून नमदु इसमास पाचही बगेॅसह सोबतच्या 
स्टािच्या मदतीने गाडी खाली प्लटॅिॉमथ नं. 06 िुट 
ओव्हर डिज लगतचे ओटयावर उतरवनु  बगेॅसह अंमली 
पदाथथ गांजा एकुण वजन 58 डकलो 426 ग्रमॅ असनु 
डनव्वळ अंमली पदाथथ गांजाचे एकुण वजन 47 डकलो 
465 ग्रमॅ असनु शासकीय डनयमानसुार प्रडत डकलो 
10,000 रू. प्रमाणे त्याची ककमत 4,74,650 रू. असनु 
बगेॅची ककमत 1000 व 500 रू. अशी असनु बगेॅसह 
एकुण ककमती 4,78,650 रू. चा माल जप्त करण्यात 
आला. असनु पांचही बगेॅतनु जप्त करण्यात आलेल्या 
मदेु्यमालापैकी प्रत्येकी 24-24 ग्रमॅ सीए तपासणी कामी 
प्रत्येकी बगेॅतनु काढण्यात आला आहे.  
         PSI तायवाडे यांनी एनडीपीएस 
कायदयानसुार योग्य ती कारवाई करून पो.स्टे. ला येवनु 
लेखी डियाद सह,  मदेु्दमाल व आरोपीस हजर केल्याने 
सबब अपराध कलम 20 (B),  II (C), 29 NDPS 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करुन सदर गनु्याचे वदी डरपोटथ मा. 
JMFC रेल्वे कोटथ नागपरु यांना रवाना करुन सदर 
गनु्याचे कागदपत्र पढुील तपास कामी PSI भलावी यांना 
देण्यात येत आहे.           
 
 
 

PSI 
भलावी 
  



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  

 
  yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy iksyhl dLVMh e/;s vlysY;k vkjksih ckcr ekghrh  

 

                                                               
  

 

 

 

 

 

 

 

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 o#u 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 felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkjj 

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 नागपरू 526/21 कलम 20 (B),  II (C), 29 
NDPS 

1122//1111//22002211            osG 00-00       संजय डसमानचला शाहु वय 29 वरे् राह. बेगडुनयापाडा ता. खलीकोड पो.स्टे. कोडला डज. गंजाम राज्य ओरीसा 
61031  

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 

xksafn;k 66@21 dye 379 Hkknafo fn 08@11@21 ps 17-37 

fuys'k Hkkstyky iVys o; 21 o"kZ jkg okMZ ua 04 c¸;j pkSdh toG ckyk?kkV ¼e-iz½ 
ihlhvkj&  fn 12@11@21 ikosrks 


