
 yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 12-06-2022   

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 नागपरु 
392/2022 
कलम 379 

IPC 
गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

रे. स्टे. नागपरु 
येथील 

पला ाँटफामम नं. 
4 वर . 

 

11/06/2022 
22.30 वा. 

 

12/06/2022 
00.37 वा. 

 

अमोल 
भाउराव 

सातपतेु  ,  
वय-  39वर्म, 

धंदा सहा. 
प्राध्यापक  

एस.एस गल्स  
का ाँलेज गोंददया 

रा.दवठ्ठल 
वार्म अन्सारी 
नगर  गोंददया 
441614मो. 

नं. 
8999030449 

 

अज्ञात 
 

एकुण 20,000/- रू 
एक MI 10 नोट प्रो Max 
मोबाईल आकाशी रंगाचा  

त्यात BSNLदसम नं. 
9404087098  idea दसम नं. 
माहीती नाही   IMEI. NO.नं. 

माहीती  नाही  
दक. 20,000/-  रू. 

चा माल . 
 

      
 

अश्या प्रकारे आहे की,यातील दफयादी हे दद   11/06/22 
रोजी रे.स्टे पणेु येथे जाणेकदरता रे.स्टे नागपरु येथील PF 
no. 4 वर (20.45) पणेु दरंुतो  एक्सपे्रसची  वाट  पाहत  
असता  PF no. 4 वर त्यांचा र्ोळा  लागला व  त्यांचा 
दिश्यातनु एक MI .10 नोट प्रो Max मोबाईल दक. 
20,000/-  रू. चा मोबाईल चोरी झाला    त्यांची दटकीट  
त्यांचा  मोबाईल मध्ये  होती त्यांनी पणेु रे.स्टे ची 
आाँनलाईन  पध्दतीने  दटकीट काढलेली  होती  त्याचा 
नमदु वणमनाचा मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांचा झोपेचा फायदा घेउन मदु्दाम लबार्ीने  चोरुन नेला  
अशा दफयादी च्या  लेिी दफयाद वरून  नंबरी गनु्हा सबब 

अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दािल करण्यात 
आला.  

ASI 

847  

था ाँमस 

02 अकोला 
181/22     
कलम 

379  IPC 
गनु्हा 
प्रकार  

हन्र् बग 
 चोरी   

ट्रेन नं. 
12656  अप 

नवजीवन 
एक्सपे्रस  चे 

कोच नं 
S/10  बथम 

नं. 57 वरुन  
रेल्वे स्टेशन 

अकोला 
सटुताच 

लक्षात आले 
 

15/05/2022 
रोजी चे वेळ 
नमदु नाही 

 

12/06/2022 चे  
00.09 

वा. 

उर्ा  
कादशनाथ  

दाणे  वय 56  
वर्म  धंदा-
गदृहणी रा- 

एन एम 223 
र्ब्ल ुसी एल 

कलोनी 
शक्तीनगर 

दगुापरु 
दज.चंद्रपरु 
महाराष्ट्ट्र 

मो.नं 
84858 
75417 

 

अज्ञात 
 

एकुण 16,000/- रू 
चा ाँकलेटी रंगाची हन्र् बग 

मधील रोि रक्कम 
16000/- रुपये ,नोटांचे 

दववरण 
(500x31,100x5) असा 

एकुण 16000/- रुपये 
 

      
 

नमदु वरील ता. वेळी व दिकाणी यातील  दफयादी नामे  
उर्ा  कादशनाथ  दाणे  वय 56  वर्म  धंदा-गदृहणी रा- 
एन एम 223 र्ब्ल ुसी एल कलोनी शक्तीनगर दगुापरु 
दज.चंद्रपरु महाराष्ट्ट्र मो.नं 84858754172  हे दद 
15/05/2022 रोजी नमदु ट्रेन ने चंद्रपरु ते भुसावळ 
असा प्रवास करीत असतांना प्रवासादरम्यान  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदुदाम लबार्ीने दफयादी 
यांचे झोपेचा फायदा घेवनु त्यांची दनळ्या रंगाची ट्रा ाँली 
ब ाँग कापनु त्यामधील चा ाँकलेटी रंगाची  हाँन्र् ब ाँग मधुन 
रोि 16,000/- रु चोरुन नेले बाबत रे.स्टे.अकोला 
येथनु सटुताच लक्षात आले आहे अशी लेिी दफयाद  
यांनी समक्ष पोलीस िाणेत हजर राहुन ददल्याने सबब 
ग.ुरं.नं.336/22कलम 379 IPC प्रमाणे शनु्य 
क्रमांकाचा गनु्हा दािल करून दफयादी यांनी ददले 
लेिी दफयाद वरून  रे स्टे भुसावळ येथनु  शनु्य 
नंबरच्या  गनु्याचे कागदपत्र इकर्ील पो.स्टे.ला प्रापत 
कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दािल करण्यात आला 
fVi %& या वेळी पोलीस अदधक्षक कायालय  लोहमागम 
नागपरु यांचा जा क्र 3234/22दद.09/06/2022 
अन्वये  गनु्याचे कागदपत्र ईकदर्ल पो स्टे ला आवक 
क्र 810/22 दद. 11/06/2022  रोजी गनु्याचे 
कागदपत्र प्रापत झाल्या गनु्हा दािल  
  

HC/61
8 बाबर 



 

 

03 अकोला  
182/22 
कलम 

324 ,504 
IPC 

 
xqUgk Ádkj 

nq[kkir 

dj.ks  
 

ऑटो पादकिं ग 
पदरसरा मध्ये  

रे स्टे 
अकोला 

12.06.2022  
चे  

00.45 वा 
दरम्यान 

 

12.06.2022  
चे  

04.24  
वा. 
 

मोहम्मद 
अशपाक मौ, 

अलताफ 
,वय 49 वरे्  
धंदा . ऑटो  
दरक्षा चालक  
रा. मादनक 

टा ाँकीज 
जवळ 
मदीना 

मज्झीत च्या 
मागे  

तेलीपरुा 
अकोला  मो. 
नं.7030302

126 
 

नादसर 
िान 

नवाज 
िान  

 वय 30  
वर्म रा,  

िैरमहम्म
द पला ाँट  
ङापकी 

रोङ 
अकोला 
¼let i= 

nsowu 

lksM.;kr 

vky½s  
 

      
 

      
 

वदरल ता वेळी व दिकाणी  यातील दफयादी हे  
ऑटो  दरक्षा पादकिं ग  मध्ये हजर असतांना यातील 
नमदु आरोपी यांने दफयादद जवळ येवनु मागील 
प्रवाशी वाहतकुीचे 50 रु दफयाददस मागीतले 
दफयाददने त्यास नंतर देतो असे म्हणाला या 
कारणावरुन आरोपी याने दफयाददस दशवीगाळ 
करुन ङोक्यात  कािी मारुन दिुापत केली दफयादद 
हा रक्त स्त्राव होत असल्याने पो स्टे ला तक्रार 
देण्या सािी  हजर आल्याने त्यास और्ध उपचार 
कामी दज. सा रु अकोला येथे पािदवले असता मा, 
वैद्यकीय अदधकारी यांनी दफयाददचे जिमेवर  
और्ध उपचार करुन माराचे वैद्यकीय प्रमाण  पत्र 
ददल्याने त्यामध्ये  Hard Blunrt Simple Injury 
असा अदभप्राय ददल्याने  गनु्हा कलम 324, 504, 
IPC प्रमाने दािल  
fVi %& दफयादी यांची वैद्यकीय तपासनी करुन  
पो.स्टे.ला येवनु तोंङी  दफयाद ददले गनु्हा दािल 

WHC 
/869 
राउत 

04 अकोला 
183/22     
कलम 

379  IPC 
 

  xqUgk 
Ádkj jks[k 

pksjh  
 

ट्रेन नं 
12152 अप 

समरस्ता 
एक्स कोच नं 

एस/8 बथम 
नं73,74 वर 

रे स्टे 
अकोला 
येणेपवुी 

08/05/2022  
चे 

04.00 
वा. दरम्यान 

 

12/06/2022 
चे 

16.04 
वा. 
 

सदुनता 
सहदेव वाघ  
वय-50 वर्म 
धंदा-घरकाम 

रा.B/31 
चांददवली 

म्हार्ा 
का ाँलनी 

सादकनाका 
पो.स्टे.जवळ 

मुंबई 
मो.नं.9869
874027 

 

अज्ञात 
 

एकुण 4,400/- रू 
रोि 4000/-रु./-,दसटीझन 

कंपनीचे दोन घड्याळे 
प्रत्येकी  ंकमत 200/- रु. 

असे 400/- रु. असा 
एकुण 4400/- रु. चा माल 

 

      
 

यावेळी नमदु तारीि वेळी व दिकाणी मजकुर या 
सदुनता सहदेव वाघ वय-50 वर्म धंदा-घरकाम 
रा.B/31 चांददवली म्हार्ा कलनी सादकनाका 
पो.स्टे.जवळ मुंबई मो.नं.98698740257  ट्रेन 
नं.12152 अप समरस्ता एक्स. कोच नं. एस/8 बथम 
नं.73,74 वरुन शालीमार ते लोकमान्य दटळक असा 
प्रवास करीत असतांना रोि 4000/-रु./-,दसटीझन 
कंपनीचे दोन घड्याळे प्रत्येकी  ंकमत 200/- रु. असे 
400/- रु. असा एकुण 4400/- रु. चा माल 
रे.स्टे.अकोला येणे पवुी दफयादी यांच्या झोपेचा फायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात  चोरट्याने मदु्दाम लबार्ीने 
चोरुन नेला आहे. वरुन दफयादी यांनी ददले तक्रार 
वरून  कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दािल 
करण्यात 
fVi %& पोलीस अधीक्षक कायालय नागपरु यांचा जा 
क्र 3434/22दद.09/06/2022 अन्वये  गनु्याचे 
कागदपत्र ईकदर्ल पो स्टे ला आवक क्र 810/22 दद. 
11/06/2022  रोजी गनु्याचे कागदपत्र प्रापत झाल्या 
वरून गनु्हा दािल  
  

HC 
 413 
पवार 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 12-06-2022  

 

 

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 नागपरु 
393/22 

कलम 20 
(B) II (B), 
29 NDPS 

ACT 

ट्रेन नंबर 
20805 

दवशािापटनम 
नई ददल्ली 
एक्सपे्रस चे 

कोच S/1 बथम नं 
65, 68, 71, 

पलेटफामम नंबर 
01 वर रेल्वे 

स्टेशन नागपरु 
 

11/06/22 
चे    

14:34 वा. 
 

12/06/22 
चे 

 11.40 वा 

दवजयपाल ंसह  
S/O फूल ंसह, 

उम्र-37 वर्म, 
व्यवसाय- 

उपदनरीक्षक, 
आरपीएफ थाना, 

नागपरु,  
दनवासी 

आरपीएफ बैरेक 
अजनी, नागपरु  

मो. नं 
9457860185 

 

एकुण  1,55,730/- रु  
1) एक काळ्या रंगाची सगॅ 
बगॅ त्यावर Hp दलहलेले 
दक. 300/-रु, बगॅमध्ये 

गांजा बंर्ल कं्र 01 वजन 
04.961 दकलो ग्राम ंक. 

62,610/- रु. बगॅसह 
गांजाची ंकमत – 

62,910/- रु 
2) एक जाभळ्या रंगाची 

सगॅ बगॅ Hp दलहलेले दक. 
300/-रु, त्यात एकुण तीन 

गांजाचे बंर्ल.  
बंर्ल कं्र  01 गांजा वजन  

02.054 दकलो ग्राम  
ंक. 30,810/- रु. 

बंर्ल कं्र.  02 गांजा वजन 
02.042 दकलो ग्राम  
ंक. 30,630/- रु. 

बंर्ल कं्र.  03 गांजा वजन 
02.070 दकलो ग्राम  
ंक. 31,080/- रु.  

एकुण ंक 1,55,730/- रु 
 

1) मोदहत s/o नारायण दत्त, 
वय-23 वर्म,  

रा- गा ाँव सेवह तहसील 
दजल्हा पानीपत हदरयाणा-

132108,  
2) दीपक s/o ओमप्रकाश, 

वय- 25 वर्म,  
रा. गा ाँव सेवह तहसील 

दजल्हा पानीपत  
हदरयाणा-132108,  

3) दवकास s/o रामभरोसा,  
वय 24 वर्म,  

रा. गा ाँव सेवह तहसील 
दजल्हा पानीपत  

हदरयाणा-132108 
 

अशा प्रकारे आहे की, दद. 11.06.2022 रोजी आरक्षक 
नदवनकुमार, आरक्षक राज ु दमना यांचेसोबत र्यटुी असता 
र्यटुीदरम्यान रेल्वे स्टेशन नागपरू पलअॅफामम क्र. 01 वर 
ट्रेन क्र 20805 दवशािापट्टनम नई ददल्ली एक्सपे्रस दह 
14.34 वा. आली असता सदर ट्रेन चेक करीत असता 
कोच क्रमांक एस/1 बथम क्र 65, 68, 71 वर बसलेले दतन 
व्यक्ती संशईत स्स्थतीत ददसल्याने व त्यांचा जवळ 
असलेल्या बगॅमधनु गांजा सारिा अम्ली पदाथाचा सुंगध 
येत असल्याने त्यांना बगॅसह सदर गार्ीतनु पलटॅफामम 
क्रमांक 01ईटारसी एन्र् रामझलुा दिज आदण एफ.ओ.बी 
च्या मध्ये असलेले वॉटर वेंर्ीग मदशन जवळ उतरदवण्यात 
आले. सदर दतन्ही व्यक्ती जवळ दमळालेल्या बगॅमध्ये 
मादक पदाथम असल्याची शंका दनमाण झाल्याने पढुील 
कायमवाही करणेकरीता प्रभारी अधीकारी रे.स.ुबल यांनी 
आदेश ददल्याने सदर कायमवाही करणे .1) मोहीत नारायण 
दत्त वय 23 वर्म, रा. हरीजन चैपाल के पास गा ाँव दशवाह 
तह. पानीपत दज. पानीपत हरीयाणा  2) ददपक ओमप्रकाश 
िाकुर वय 25 वर्म,रा. वार्म न 07 नैरंगपाना गाव दशवाह 
तह. दज. पानीपत हरीयाणा  3) दवकास रामभरोसे वय 24 
वर्म, सवम राह.कममदवर चक्कीवाला के पास हरीजन मोहल्ला 
गाव दशवाह त.दज. पानीपत हरीयाणा सांगीतले तसेच ट्रेन 
20805 दवशािापट्टनम नई ददल्ली एक्सपे्रस पीएनआर क्र. 
6204445120 वरुन दवशािापट्टनम नई ददल्ली कोच 
एस/1 बथम न 65, 68, 71 वरुन प्रवास करते वेळी रेल्वे 
स्टेशन नागपरू ट्रेन पोहचल्यानंतर रे.स.ुब.स्टाफ ने दवचारले 
वरुन यातील नमदु दतन्ही ईसमानी बगॅमध्ये गांजा असल्याचे 
कबलु केल्याने त्यांना िाली उतरदवण्यात आले. त्यांचा 
जवळ असलेली बगॅची तपासणी करता दोन्ही बगॅ दमळुन 
दनव्वळ गांजाचे वजन 10.342 दकलोग्रमॅ एकुण ंकमत 
1,55,130/- रु असनु बगॅसह वजन 11.810 दकलोग्रम दक. 
1,55,730/- रु असा मदेु्दमाल जपत करण्यात आला असनु 
सदरचा मदेु्दमाल जपती पंचनाम्याप्रमाणे उपदनरीक्षक 
दवजयपाल ंसग यांनी दरपोटमसह पो.स्टे. ला हजर केलेवरुन 
नमदु प्रमाणे गनु्हा कलम 20 (B) II (B), 29 NDPS 
ACT प्रमाणे नंबरी गनु्हा दािल करण्यात आला.  
 

PSI 
तायवारे् 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 12-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 12-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 12-06-2022 
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vkjksihps uko  

01 ukxiqj 
385/2022 कलम 20 (B) II (C), 29 

NDPS ACT 

09/06/2022 चे 22.39 
वा. 

दद. 16.06.2022 ikosrks  
PCR   

1) सोनम शकील अहमद, वय 25 वर्म,राह. E44/B 243, नवी दसमापरुी, पवुम ददल्ली,  
2) मोहम्मद आदसफ अहमद शकील अहमद, वय 20 वर्म, राह. E44/B 243, नवी दसमापरुी, पवुम ददल्ली,  
3) गलुफान उसमान िान, वय 19 वर्म, राह. JB-6, हाऊस नं. 427, स्टेट नं. 04, दशमलापरु, न्य ुददल्ली,   
4) गलुशन शरीफ, वय 35 वर्म, राह. K134, ब्लॉक जे.जे. कॉलनी, सावला घेवर, राणीिेरा, उ.प.ददल्ली,  
5) सैफ अली अशरफ अली अंसारी, वय 22 वर्म, राह. झुंगी नं. CN32, ब्लॉक F-06, HGI लेबर कॉलनी, सलुतानपरुी ददल्ली,  
6) दवदपन दवजेंद्र ंसह, वय 20 वर्म, राह. दिश्चन नगर, दवजय नगर, गाजीयाबाद उ.प्र 

393/22 कलम 20 (B) II (B), 29 
NDPS ACT 

12/06/2022 चे 14.31 
वा. 

 

1) मोदहत  नारायण दत्त, वय-23 वर्म, रा- गा ाँव सेवह तहसील दजल्हा पानीपत हदरयाणा-132108,  
2) दीपक  ओमप्रकाश         वय- 25 वर्म, रा. गा ाँव सेवह तहसील दजल्हा पानीपत हदरयाणा-132108, 
3) दवकास  रामभरोसा           वय 24 वर्म, रा. गा ाँव सेवह तहसील दजल्हा पानीपत हदरयाणा-132108 

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 


