
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad    

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 

29/22 
 कलम  
379 

xqUg;kpk 

izdkj jks[k 

pksjh 

रे स्टे नागपरु 
PF NO 02/03 

स्टाल वरून 
 

12/01/2022   
17.00 वा. 

12/01/2022   
22.29 वा. 

 

देवेन्द्र ककसनलाल 
चौरकसया उम्र 

45धंदा - 
आरकेएस स्टाल 
मनेँजर , कनवासी 

जागनाथ बधुवारी , 
भारतमाता चौक 
के सामने नागपरु  

मो न 
9422840947 

अज्ञात ,dq.k 

11]700@&#

रोख 11,700/-  
रू चा माल 

 

,d la’kbZr xks&;k 

jaxkph efgyk ftus 

lksusjh jaxkph 

lyokjlqV o 

vaxkoj fdze 

dyjph 'kky 

vksMysyh 
 

ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs xsY;k 

ikp o"kkZiklqu vkje,LVkWy e/;s EkWustj ps dke djrkr] 

R;kapk LVkWy js-LVs- ukxiwj IyWV QkWeZ ua- 02]03 oj 

e/;Hkkxh vkgs- vkt jksth rs LVkWy M~;qVh oj gtj gksrs- 

la/;kdkGh 5-00ok P;k toGikl rs vkiY;k /kan;kps iS’sk 

ekstr vlrkuk ,d xks&;k jaxkph efgyk ftus lksusjh 

jaxkph lyokjlqV o vaxkoj fdze dyjph 'kky vksMysyh 

R;kaps LVkWy oj ;sowu dkfg fopkjiwl dfjr vlrkuk 

fi.;kps ik.;kph ckWVy ekfxryh vlrk fQAA ;kauh R;kaps 

iSls xYY;kr Bsowu ik.;kph ckWVy fnyh o frus ckWVy ps 

iS’ks nsowu fu?kwu xsyh] o R;kaurj vku[kh nqljs nksu fxjkbZd 

vkys T;kauh R;kaps iklqu lkeku ?ksrys R;knjE;ku R;kauh 

R;kaps xY;ke/;s BsoysY;k iS’ks cf?krys rj rs fnlys ukgh- 

fQAA gs ik.;kph ckWVy ?ks.;klkBh ekxs iyVys vlrk lnj 

la’kf;r efgysus R;kaps utj pqdhpk Qk;nk ?ksowu lnj jks[k 

xYY;krwu dk<wu pksjh d#u usys o#u fQAA ;kauh lnj 

efgysoj pksjhph ys[kh rdkzj fnys o#u कलम 379 ipc uaacjh 
xqUgk nk[ky vkgs-    

Wnk/779 
भलावी 

01 cMusjk 

vi dz- 

06/2022   
कलम 

306,34 
भादकव 

आत्महत्या 
करण्यास प्रवतृ्त  

dj.ks  
 

  रेल्वे स्टेशन 
वरुड 

प्लटॅफामम नं 1 
वर नरखेड 
साईडला 

21/12/21  
21/55 

वा.समुारास 
 

12/01 /22 
19/57 वा. 

 

सतीश 
नामदेवराव 

तायवाडे वय – 
41 वरे्ष, 

व्यवसाय – 
मजरुी, जात – 

मांग (अनसुचुीत 
जात ) रा. ग्राम 

सरुळी ता. वरुड 
कज. अमरावती, 
मो.न.7263049

694 
 

1) अंकीत 
ओंकारराव 
बारस्कर 

वय 29 वर्षम  
2) हर्षमद 

गांजरे वय 
24 वर्षम    

3) तेजस 
कशरभाते 

वय 24 वर्षम 
व आणखी 
एक व्यक्ती 
दाढी वाला 

अंकीत 
बारस्कर 
याचा कमत्र 
वय माहीत 

नाही.  
vVd 

ukghr 
 

fujad एकुण 12000/- रु  
1) एक कलवोकसन 
प्लटँ ग्रोथ रेगलेुटर 

कं. ची कवर्षारी बाटल 
500 ml कक. 00/- , 
2) Vivo कं चा स्रीन 
फुटलेला मोबाईल 

बंद स्स्थतीत त्यामध्ये 
VI कं चे कसम काडम 

नं 8055978434 अं. 
कक. 7000/- रु 3)   

Vivo कं चा  
मोबाईल कसम 

नसलेला IMEI nO 
866085035295314, 
866085035295306
कक. अं. 5000/- रु, 

4)  मयत महेश 
तायवाडे याचे MO 
सो यांनी कदलेले दोन 

स्व्हसेरा कसलबंद 
बाटल कक. 00/- रु 

अशा प्रकारे आहे की,  रेपोस्टे बडनेरा येथील मगम क्र 23/2021 
कलम 174 CRPC प्रमाणे चौकशीत असनु यामध्ये मयताने 
कोणतातरी कवर्ष घेवनु मयत झाला  असे PM करपोटमवर कनष्पन्द्न 
असनु मयताचे वडील यांनी पोस्टे ला येवनु त्यांचा मयत मलुगा यास 
वरुड येथील वरील नमदु असलेले आरोपी साकथदार यांनी त्यास त्रास 
कदला यावरुन त्याने मानकसक त्रासाला कंटाऴुन आत्महत्या केली.  
बाबत  कफयादी  यांनी तक्रार कदली ती पढुीलप्रमाणे 
                                       करपोटम 
सतीश नामदेवराव तायवाडे वय – 41 वरे्ष, व्यवसाय – मजरुी, 

जात – मांग (अनसुचुीत जात 
) रा. ग्राम सरुळी ता. वरुड कज. 
अमरावती, 
मो.न.7263049694 

मी समक्ष पो.स्टे. ला येवनु जबानी रीपोटम देतो की, मी वर नमदु 
किकाणी माझी पत्नी नाम ेकचत्रा सतीश तायवाडे कहचे सह राहत असनु 
मला दोन मलु आहेत त्यांची नावे 1) महेश उफम  बंटी उफम  करण 
तायवाडे वय – 21 वरे्ष, (मयत), 2) कप्रतम तायवाडे वय – 20 वरे्ष 
असे मलु असनु त्यांची लग्ने झालेली नाहीत. 
ता. 21/12/2021 रोजी संध्याकाळी 08.30 वा. चे दरम्याण मला माझे 
भाव-सासरे कवनोद रमशेराव लोखंडे यांचा फोन आला व सांगीतले 
की, रेल्वे स्टेशन वरुड येथील बेंचवर बंटी पडुन आहे असे 
सांगीतल्यामळेु मी माझे पत्नी सह रेल्वे स्टेशन वरुड येथे जावनु खात्री 
केली असता तेथे पडुन असलेला मलुगा हा माझाच मोिा मलुगा बंटी 
तायवाडे होता व त्याचे बाजलुा पॉयझन ची बॉटल व त्याचा मोबाईल 
पडुन होता व रेल्वे स्टेशनवर अंकीत बारस्कर याची गाडी  क्रमांक – 

PSI  
श्री. वरिे 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

असा एकुण 
12000/- रु 

 

MH 27 BY 2727 काळ्या रंगाची गाडी उभी होती. माझा मलुगा 
बंटी हा कोणत्याही प्रकारची हालचाल करीत नव्हता. तेव्हा तीथे 
पोलीसवाले हजर होते. बंटी कोणत्याही प्रकारची हालचाल करीत 
नसल्यामळेु बंटी ला तेथनु पोलीसांनी लोकांचे मदतीने ग्रामीण 
रुग्णालय वरुड येथे नेले तेथील डॉक्टर यांनी तपासनु सांगीतले की, 
माझा मलुगा बंटी हा मरण पावला आहे. तेव्हा पोलीस कायमवाही चाल ु
होती. माझा मोिा मलुगा बंटी उफम  महेश उफम  करण हा मरण पावला 
या बाबत माझे सांगणे आहे की, बंटी हा वरुड येथे त्याचा जवळचा 
कमत्र अंकीत ओंकारराव बारस्कर वय – 28 वरे्ष, रा. वरुड याचे सह 
मागील एक वर्षापासनु ककरायाचे घरात राहत होता. ते काय काम 
करीत होते या बाबत मला काही माहीत नाही. मी अंकीतला कवचारले 
असता त्याने सांगीतले होते की, ते प्लॉट, रेतीचा, दलालीचा व्यवसाय 
मागील एक वर्षापासनु करीत आहेत. घटने कदवशी माझे बंटी सोबत 
दोनदा बोलणे झाले तर तो कोणत्यातरी त्रासात असल्याबाबत मला 
त्याचे बोलण्यावरुन जाणवत होते मी त्याला कवचारले तर त्याने काही 
सांगीतले नाही. मी दपुारी दोन वाजताचे नंतर त्याला फोन लावला 
असता त्याला फोन लागला नाही. घटनेकदवशी कद. 21/12/2021 
रोजी माझा पतुण्या लखन संजय तेलंगे, अजुमन कभमराव गायकवाड, 
रवी रंगलाल सरेआम हे वरुड येथील ककरायाचे घरात हजर असतांना 
अंकीत बारस्कर हा घरात येवनु त्यांचे जवळ मांगट्या-पोंगट्याहो इथ 
हरामाच खाउन तुम्ही माजले काय, मी येवढी मोिी सकम स चालकवतो 
येउ दे त्याले करण मांगट्या पोंगट्याले साल्याले एका ममटात तुम्हाले 
हाकलतो आहे असा बोलल्याचे मला लखन ने फोन करुन सांगीतले. 
1) अंकीत ओंकारराव बारस्कर, 2) हर्षमद गांजरे, 3) तेजस कशरभाते 
व आणखी एक व्यक्ती दाढी वाला अंकीत बारस्कर याचा कमत्र मला 
त्याचे नाव माहीत नाही सवम रा. वरडु सवांची जात (कुणबी) हे नेहमी 
बंटीच्या संपकात राहत होते. त्यामळेु त्यांनी माझा मोिा मलुगा बंटी 
उफम  महेश उफम  करण तायवाडे याला कोणतातरी मानसीक त्रास कदला 
त्यामळेु माझ्या मलुाने त्यांनी कदलेल्या त्रासाला कंटाळुन माझ्या 
मलुाला आत्महत्या करण्यास प्रवतृ्त केले त्यामळेु माझा मलुगा बंटी 
उफम  महेश उफम  करण तायवाडे याने आत्महत्या केली आहे. तरी 
माझ्या करपोटमवर योग्य ती कायदेशीर कायमवाही करण्यात यावी. 
अशी तक्रार कदलेवरुन सबब अप कलम 306,34 IPC प्रमाणे गनु्द्हा 
दाखल आहेत. 
 
 



 

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

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr 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 ukxiwj  
-28/2022  

कलम 20 (B), 
 II ( C )  
NDPS  
ACT 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरू चे 

प्लाटँफामम नं 03 
वरील बायो 

टायँलेट चे जवळ. 
 

12/1/2022  
01/45 वा. 

 

12/1/2022   
18/38 वा. 

 

सरकार तफे RPF सहायक 
उपकनरीक्षक BSबघेल, वय 
49वर्षम, धंदा- नौकरी नागपरू 

,रा-गोधनी नागपरू.मो नं-
9503034537 

 

fujad शंकर S/O अशोक केवट, वय-33 
वरे्ष,रा-वाडम नं 34 बाबा रामदास 

मंकदर च्या जवळ घोघर हुजरू करवा 
म.प्र . 

vVd rk osG 

fn- 12-01-22  

21-22 ok 

आज रोजी आम्ही PSI भलावी स्टे डा चाजम मध्ये हजर असतांना 
RPF सहायक उपकनरीक्षक बघेल रे स ु ब नागपरू यांनी लेखी 
कफयाद,जप्ती पंचनामा ,आरोपी तसेच एक बगँ गांजा एकूण 
वजन10.036 ककलो ग्रम व ईतर कागदपत्र दाखल करणे कामी 
पो स्टे ला आननू हजर केले वरून गनु्द्हा दाखल केला.सदर गनु्द्हा 
रे स्टे नागपरू  चे प्लाटँफामम नं 03 वरील गाडी नं 12807 
कवशाखापट्टनम कनझामदु्दीन एक्स चे मध्ये RPF सहायक 
उपकनरीक्षक बघेल व स्टापँ यांनी कोच नं D/1 चेक करीत 
असतांना कसट नं 31 वर एक व्यक्ती लाल रंगाचे बगँ सोबत 
संशईत स्स्थतीत कदसनू आल्याने त्यास रे स्टे नागपरू चे  बायो 
टायँलेट चे जवळ 01/45 वा उतरकवले.बगँ चेक केली असता 
त्यामध्ये गांजा कमळून आला.सदर बगँ मध्ये गांजा असल्याने 
घटनास्थळ पंचनामा केला. त्यात एकूण वजन 08,364 ककलो 
ग्रम गांजा चा माल जप्त करण्यात आला.यातील सरकार तफे  
RPF सहायक उपकनरीक्षक BSबघेल रे स ु ब नागपरू यांनी 
NDPS कायद्यानसुार योग्य ती कायमवाही करून पो स्टे ला 
आरोपी व मदेु्दमालसह कागदपत्र हजर केल्याने सबब अपराध 
कलम 20 (B), II ( C ) NDPS ACT प्रमाणे गनु्द्हा दाखल 
आहोत. 

PSI 
भलावी 
 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ –k- rk- 

osG 

fQ;kZnh@[kcj  

ns.kkjk uko 

e`rdkps uko 

o iRrk 

gdhdr o#u riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 03@2022 

dye 174 

tk-QkS 

izek.ks 

js-LVs NksVh 

iMksyh ;kMZ 

fdeh uacj 

869-B/28 
toG 

12@01@22   

08%25 ok iqohZ 

12@01@22   

19%10 ok 

vkWu MÓqVh DYSS js-
LVs cYYkj”kkg rQsZ 

dqekjh fjrk ygkuq 

ns”kHkzrkj o; 30 o’ksZ] 

/kank& ikWbUVleu] 

jkg& RBI/53/D 
jsYos dkWVj 

cYykj”kkg] ft- 

panziqj- 

fot; 

fuGdaB 

rkjksMs] o; 40 

o’ksZ] jkg& 

eksjok iksLV& 

rMkyh rk-ft-

panziqj  

v”kk izdkjs vkgs dh] ueqn rk- osGh o fBdk.kh vkWu MÓqVh DYSS js-LVs 

cYYkj”kkg ;kauh ,d ys[kh eseks vk.kqu fnY;k o:u xkMh dz 12521 xkMh us 

ju vksOgj >kyk vkgs-v”kk eseks o:u exZ vkdzl uacj 02@2022 dye 174 

tkQkS izek.ks nk[ky d:u e;rkoj iapukek dk;Zokgh lQkS@284 jkeVsds o 

izsr igkjk iksf”k@1138 “ksansz ;kauk use.;kr vkys- iapukek dk;Zokgh njE;ku 

e;rkph vksG[k iVyh vlqu lnj e;rkoj PM d:u izsr gs e;rkps 

ukrsokbZd ukes& ikFkZ fot; rkjksMs ;kaps rkC;kr vRk%fo/kh djhrk nsoqu izsr 

rkck ikorh fygq.k ?ksryh- ueqn exZ ps dkxni=s nqj{ks= cYykj”kkg ;sFkqu 

vk-dz 02@2022 dye 174 tkQkS izek.ks tkod dz 11@2022 fnukad 

12@01@22 vUo;s exZ ps dkxni=s vkdzal izek.ks izkIr >kY;kus ueqn pk 

exZ nk[ky dj.;kr vkyk- 

lQkS@284 

jkeVsds 



 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01   ukxiwj 28/2022  कलम 20 (B), II ( C ) NDPS  
ACT 

  12-01-2022  

21-22 ok 

 

शंकर S/O अशोक केवट, वय-33 वरे्ष,रा-वाडम नं 34 बाबा रामदास मंकदर च्या जवळ घोघर हुजरू 
करवा म.प्र . 

  


