
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 14-7-2022  

 

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 
498@22 

dye 

379 

Hkknoh  

 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नं. 
12626 

केरला  एक्स. 
चे जनरल 
कोच U/R 
मधनु रे स्टे 

नागपरु वरून 
गाडी 

सटुल्यानंतर 
 

13/07/22 
17.15 वा. 
दरम्यान 

 

14/07/22  
13:28 वा. 

 

ददपक कुमार रदव 
ददनेशराम   

वय  24 वषष  
रा. ग्राम बरछीबीर 
उमगा औरंगाबाद 

(दबहार राज्य)  
मो. न. 

 9608420179 
 

अज्ञात 
 

एकुण 15,499/- रू 

एक लाल रंगाचा मोबाईल 
दववो मा ाँ. न Y-15 त्यात दजयो 

दसम न 8825120735 
एअरटेल न 9162311081 

IMEI no माहीत नाही 
की  15,499/- रू 

 

दनरंक 
 

नमदु ता वेऴी व दिकाणी यातील दियादी हे ट्रेन न. 12626 केरला  
एक्स. चे जनरल कोच U/R मधनु रे. स्टे. न्य ु ददल्ली ते केरला 
असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथनु 
ट्रेन सटुल्यानंतर दियादी यांचा एक लाल रंगाचा मोबाईल दववो 
मा ाँ. न Y-15 की. 15,499/- रू चा मोबाईल दियादीच्या 
गैरहजेरीचा िायदा घेवनु त्यांचा बथष वर िेवलेला मोबाईल 
कोणातरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले 
दियाददच्या दियाद वरुन सबब अप कलम 379 भाददव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल. 
fVi %&  सरकारी ट ाँब वर वाटसप द्वारे रे. पो .स्टे. वधा येथनु 
गनु्हयाचे कागदपत्र रे. पो. स्टे. नागपरु येथे प्राप्त झाल्यांने गनु्हा 
दाखल. 

NK 
1054
डोळस 

02 नागपरु 
501@22 

dye 

379 

Hkknoh  

 

xqUgk Ádkj   
लेडीज पसष 

pksjh 

 

ट्रेन नं. 
12643 स्वणष 

जयंती 
एक्स.चे कोच 
नं. S/6 बथष 
नं. 04/05 

वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 

सटुताच 
 

30/06/22 
01.30 वा. 
दरम्यान 

 

14.07.22   
21.04  वा. 

अन्सी जौनसन 
जोनसन   

वय 58 वषष   
धंदा - नौकरी दटचर 
रा. घर क्र. Ii 217 

मदन दगरी नई ददल्ली  
मो. न.  

8527354531 

अज्ञात 
 

एकुण 94,000/- रू 

,d लेडीज पसष  R;ke/;s 
,d lksU;kph pSu] nksu 

eksckbZy 1) दववो कंपनीचा 
मोबाईल त्यात दजओ दसम नं. 
9013775169 2) दरअलमी 

कंपनीचा मोबाईल त्यात 
दजओ दसम नं. 

8076564867, AIRTEL 
दसम नं.  9870550491 
nksUgh eksckbZyps fd 

19,100/- :] एक सोनाटा 
कंपनी ph घडी, आधारकाडष, 
प ाँनकाडष, राशनकाडष, नगदी 
5,700/- रु. vlk ,dq.k 

94]000@& : pk eky 

दनरंक 

 
हकीकत – नमदु ता वेऴी व दिकाणी यातील दियादी हे दद. 
28/6/22 jksth ट्रेन नं. 12643 स्वणष जयंती एक्स.चे कोच नं. S/6 
बथष नं. 04, 05 o:u vkiys ifjokjklg ubZ fnYyh vlk 

izokl dfjr vlrkauk लेडीज पसष  vkiY;k flVoj Bsoqu 

>ksiys- fQ;kZnh ;kaps लेडीज पसष  e/;s ,d lksU;kph pSu] 

nksu eksckbZy 1) दववो कंपनीचा मोबाईल त्यात दजओ दसम नं. 
9013775169, 2) दरअलमी कंपनीचा मोबाईल त्यात दजओ दसम 
नं. 8076564867, AIRTEL दसम नं. 9870550491 nksUgh 
eksckbZyps fd 19,100/- :, एक सोनाटा कंपनी ph घडी, 
आधारकाडष, प ाँनकाडष, राशनकाडष, नगदी  5,700/- रु. vlk 

,dq.k 94,000@& : pk eky vls lkeku vlysyh 

लेडीज पसष  js-LVs- ukxiqj ;sFkqu xkMh lqVY;kuarj fQ;kZnh 
;kaph >ksi m?kMY;kus ikfgyh vlrk letys fd] कोणातरी 
अज्ञात चोरट्याने fQ;kZnh ;kaps ueqn o.kZukph लेडीज पसष   

vkrhy lkekuklg fQ;kZnh ;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरून नेले. fQ;kZnh ;kauh js-LVs- bZVkjlh 
;sFks ys[kh rdzkj fnyso:u lnj xqUg;kps dkxni= izkIr 

>kY;kus सबब अप कलम 379 भाददव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi %&  पोलीस अदधक्षक लोहमागष नागपरु येदथल जा. क्र. 
4216/22 दद. 14/7/22 अन्वये गनु्हयांचे कागदपत्र पो. स्टे. 
नागपरु चे आवक क्र. 2268/22 दद. 14/7/22 अन्वये प्राप्त 
झाल्यांने गनु्हा दाखल. 
 
 
 

ASI 
296 

झरुमरेु 



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 14-07-2022   

 

 

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 

03 अकोला 
220@22 

dye 

379 

Hkknoh  

 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नं. 
12130  

आजाद हहद 
एक्स. चे कोच 
नं. S/1 वरून 

रे. स्टे. 
अकोला येणे 

अगोदर 
20.00 मी. 

पवूी 

07/07/22  
23.00 वा. 

 

14/07/22  
21.37 वा. 

 

तकुाराम महदा कुहे  
वय – 29 वषष   
धंदा - नौकरी,   

राह. मनसर माहूली 
रोड नागपरु,   

मो नं. 
9421746827 

 

अज्ञात 
 

एकुण 20,000/- रू 

एक दरअलमी 6 Pro 
कंपनीचा गोल्डन रंगाचा 

मोबाईल त्याचा IMEI NO 
868136043030058/41,   

त्यात  JIO दसम नं  
8390839144 

हकमत 20,000/-रू चा 
मोबाईल 

दनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की यातील दियादी हे दद. 07/07/2022 रोजी  
ट्रेन नं. 12130 आझाद हहद एक्स. चे कोच नं. S/1 वरुन  नागपरु 
ते पणेु असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान दियादी यांना 
झोप लागली. जेव्हा 23.0वा. त्यांना जाग आली असता त्यांच्या 
प ाँन्टच्या दखश्यातील एक दरअलमी 6 Pro कंपनीचा गोल्डन रंगाचा 
मोबाईल हकमत 20 ,000/-रू चा मोबाईल त्यांचे झोपेचा िायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रे.स्टे. अकोला येणे अगोदर 
20.00 मी. पवूी मदु्दाम लबाडीने चोरून नेल्याचे लक्षात आले 
वरुन  सबब अप कलम 379 भाददव गनु्हा दाखल  
fVi %&  रे.पो.स्टे नागपरु येथील जा. क्र. 3397/22 दद. 
11/07/2022 अन्वये  ईकदडल पो.स्टे. अकोला  चा आवक क्र 
1020/22 दद. 14/07/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त 
झाल्या वरून गनु्हा दाखल. 

HC 
930 

चव्हाण 

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 नागपरू 
496 /22 
कलम  

20 (B) II 
(B ), 29 
NDPS 
ACT 

ट्रेन नं.  
20805 

आंध्रा प्रदेश 
एक्स. चे 
कोच नं. 

B/1 बथष नं. 
39 वरून  
प्ला ाँट िामष 
नं 1 वरून 

रे. स्टे 
नागपरू 

 

13.07.22  
चे 

17.20  वा 

14.07.22  
चे 

01.57  वा. 

सरकार तिे सदचन 
शमशेर हसह दलाल, 
वय-34वषष, धंदा-  
उपदनदरक्षक RPF 
थाणा रा. अजनी 

नागपरू 

,dqu 1]86]970@&: 

एक दनऴा रंगाची ट्रा ाँली  बगॅ 
त्यावर  ARISTOCRAT  
दलहीलेले हक 1000/- रु. 

त्यात 8 बंडल दनवळ गांजा 
वजन  12.398  दकलो ग्राम 
हक. 1,85,970- रु. गांजा व 
बगॅसह हक. 1,86,970 रू, 
 

दवजय पंदडत  
S/o दशवशंकर 

पंदडत ,  
वय  24 वषष,  

रा. C/o 
अन्नाभाऊ सािे  
ई- वाडष वसद 

लोणावला,पणेु, 
महाराष्ट्ट्र. 

 
vVd rk- o 

osG 

14-07-22 

ps 

01-57 ok- 

हदककत – यातील सरकार तिे दियादी हे दद. 13/7/22 रोजी 
आपले  आरदपएि स्टाि सह रे स्टे नागपरू चे प्लटॅ नं. 1 वर गस्त 
कदरत असतांना  ट्रेन नं. 20805 आंध्रा प्रदेश एक्स. चे कोच नं. B/1 
बथष नं. 39 वदरल इसम नामे दवजय पंदडत  S/o दशवशंकर पंदडत, 
वय  24 वषष, रा. C/o अन्नाभाऊ सािे  ई- वाडष वसद लोणावला पणेु 
यांचेजवळ दनऴा रंगाची ट्रा ाँली बगॅ दमळुन आल्याने दियादी यांना 
संशय आल्यावरुन त्यांनी सदर ईसमांना दवचारपसु केली असता बगॅ 
मध्ये गांजा असल्याचे सांदगतले वरुन नमदु आरोपी ईसमांस बगॅसह 
गाडी खाली उतरवनु गांजा ची शाहदनशा करुन कायषवाही करण्यात 
आली तसेच यातील आरोपीवर योग्य कायषवाही करुन कागदपत्रांसह 
पो. स्टे. ला आणनु हजर केले वरुन कलम  20 B II (B) 29 
NDPS ACT प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला. तसेच 
आरोपीताची वैद्याकीय तपासनी करुन आरोपीस अटक करुन 
लॉकप बंद केले व त्याची अटकेची मादहती त्याचे वडील नामे 
दशवशंकर भुनेश्वर पंडीत यांना मोबाइल न. 9657840405 वर 
मादहती देण्यात आली   

API 
पादटल 

 



 

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 xksafn;k 

68/22 
कलम   

8 c  20 
B II 
C  29 
NDPS 
ACT 

xkMh ua 

12409 

xksaMokuk 

,Dlps 

dksp ua- 

tujy dksp 

e/;s js-LVs-

rqelj 

njE;ku 

 

13@07@22  

14-30 ok- 

njE;ku 

14@07@22 

09%36 ok- 

सर- तरे्फ 

बसंतकुमार 

तेजीराम 

हरवंश  

वय 47 वषे] 

सहाय्यक 

उप- 

निरीक्षक 

रेल्वे 

सुरक्षाबल 

पोस्ट भंडारा 

अंतर्गत 

तुमसररोड 

राह- रेल्वे 

कॉटगर ि.ं 
111/04 

तूमसर रोड] 

दवे्हाडी ता-
तुमसर नज-

भंडारा 

 

 

,dq.k 3]92]200@&:  

vkjksih dz 1&toG ,d fooks da eksckbzy 

R;kr fle ua 935252129448] 

7078996871  vk;,ebzvk; & 

866403068210813@27 

866403068210805@27  fd- 

14]000@# rlsp ,d fuGsa jxkph cWx 

T;koj ^ Hi Line** vls fyghysys fd 

300@# R;kr ,d caMy [kkdh jaxkps 

lsyksVsi us Vsihax dsysys xkWtk ln`"; ouLirh 

otu& 12-220 fdyksxzke fda- 

1]22]200@&: vlk cWx lg otu 13-

100 fd-xzk- ,dq.k fda- 1]36]500@&: 

vkjksih dz 2&toG ,d tkEcG~;k jaxkpk 

vksIiks 3S eksckbzy R;kr fle ua 

9917657388 vk;,ebzvk;& 

864054048821450 

864054048821443 

fd 7]000@&# rlsp ,d dF;ka 

jxkph cWx T;koj HP vls fyghysys fd 

400@&# R;kr ,d caMy [kkdh jaxkps 

lsyksVsi us Vsihax dsysys xkWtk ln`"; ouLirh 

otu& 13-050 fdyksxzke fda- 

1]30]500@&: 

vlk cWx lg otu 15-620 fd-xzk- ,dq.k 

fda- 1]37]900@&: 

vkjksih dz 3 &toG ,d fuG~;k jaxkpk 

REDMI-M-2006-C3 LI eksckbzy R;kr 

fle ua 7505577014 vk;,ebzvk;& 

862048054256322] 

862048054256330 

fd 8]000@# rlsp ,d dkG~;k ajxkph cWx 

T;koj ^RB** vls fyghysys fd 300@#  

R;kr ,d caMy [kkdh jaxkps lsyksVsi us Vsihax 

dsysys xkWtk ln`"; ouLirh otu& 10-950 

fdyksxzke fda- 1]09]500@&: vlk cWx lg 

otu 11-850 fd-xzk- ,dq.k fda- 

1]17]800@&: vlk frUgh vkjksih dMqu 

,dq.k xkWtk otu 36-22 fd-xzk- o ,dq.k 

cWx lg fda-3]62]200@&: pk eky- vlk 

,dq.k 3]92]200@&: pk eky 

 

1½ izgykn 

oYn txfn’k 

jktiqr  

o; 20 o"kZ  

jk- vjuksVk 

ldm [kijk 

rgfly ckgk] 

ft vkxjk 

2½ lR;foj 

oYn ’kkgqdj 

jktiqr  

o; 24 o"kZ  

jkg- uanxok 

ikst;riqj 

rk&ckgk ft 

vkxjk ¼e-iz½ 

3½ ,ojuflg 

oYn fdYyksj 

jktiqr  

o; 35 o"kZ  

jkg- uanxok 

ikst;riqj 

rk&ckgk ft 

vkxjk ¼e-iz½   

  

vkjksih vVd 

rk 

14@07@22  

ps  

14%04 ok- 

v’kk izdkjs vkgs dh] fn- 13@07@2022 jksth 

vijk/k xqIrpj 'kk[kk ukxiqj ;sfFky vf/kdkjh o js-

lqc- deZpkjh gs xkMh dz- 12409 xksaMokuk ,Dl- 

e/;s xksafn;k rs ukxiqj vls izVzsksyhx dfjr vlrkauh 

lnjph xkMh jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkqu lqVY;k uarj 

R;kaps M~;qVhizek.ks rs xkMh e/;s voS| rLdjh ckcr 

psd djr vlrkauk lnj xkMhps tujy e/;s fru 

la'k;hr bZle ueqn dsysY;k ukokp sfeGqu vkys 

R;kap sdMs R;kauh fopkjiql dsys vlrk o R;kaps dMs 

vlysY;k cWxkaph >Mrh ?ksoqu ikg.kh dsyh vlrk 

R;ke/;s eqn~nseky feGqu vkY;kus R;kauh lnj vVd 

vkjksih ;kauk iq<hy dk;Zokgh dfjrk js-LVs- rqeljjksM 

;sFks mrjfo.;kr vkys o fjiksVZZ lg xqUg;kfry 

fQ;kZnh ;kaps dMs tIrhekyk lg lqiqnZ dsY;kus 

fQ;kZnh ;kaauh NDPS dk;nk varxZr frUgh vkjksihaoj 

dk;Zokgh d:u R;kapsdMqu ,dq.k otu 36-22 fd-

xzk- xkWtk fda- 3]62]200@&: o fru eksckbZy fda- 

29]000@&: ,dq.k cWx lg fda- 

3]62]200@&: vlk ,dq.k 3]92]200@&: pk 

eky feGqu vkY;kus fjiksVZ lg dsysY;k dk;Zokghps 

dkxni=k lg vkt jksth iksLVs- yk vkuqu gtj 

dsY;kus vkjksih fo:/n lnj dyekaUo;s xqUgk nk[ky- 

iks-mifujh 

O;adVjko

dokl 



 

 yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 14-07-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 14-07-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 14-07-2022 

 

 

v-dz- 
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vkjksihps uko  

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

05/07/22 ps  13.27 
PCR-  15/07/22 ikosrks 

1) सरुजपाल धरमवीर हसह वय 34 वषष, राह. ऊंचा गा ाँव सबेुदार कॉलनी रूम नंबर 52/3, तहसील-बल्लबगढ़ िरीदाबा  उत्तरप्रदेश, 
2) सोनकुुमार मकेुश जाटव,  वय 31 वषष, रा . दबहारीपरुा गादजयाबाद  उत्तरप्रदेश, 
3) रामदत्त  श्रीदकशन जाटव वय -40 वषष,  रा. माददपरुा गल्ली नंबर 08 दवजय नगर गादजयाबाद  उत्तरप्रदेश 

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

09/07/22 ps  14.44 
PCR-  15/07/22 ikosrks 

4) vfuy fJfdku] o; 31 o"kZs] jk- lh- 22] Hkkjr fogkj ddjksy] iks-LV }kjdk] lkmFk fnYyh  

 

xq-j-u- 496/22  कलम  20 
(B)ii(c), 29 NDPS ACT 

14/07/22 ps  01.57 
PCR-  18/07/22 ikosrks 

5)  दवजय पंदडत  S/o दशवशंकर पंदडत , वय  24 वषष, रा. C/o अन्नाभाऊ सािे  ई- वाडष वसद लोणावला, पणेु, महाराष्ट्ट्र. 

02 xksafn;k  66/2022 
कलम 170, 468, 471  IPC 

 

12/07/22 ps  22.17 
PCR-  15/07/22 ikosrks 

 

6)  lqyseku lfye 'kas[k o; 24 o"kZ] jk- ikoj gkoql toG lq;kZVkyk xksafn;k 

 68/22 कलम 8 C  20  B  II 
C  29 NDPS  ACT 

14/07/22 ps  14.04 
PCR-  18/07/22 ikosrks 

 
 

7) izgykn oYn txfn’k jktiqr o; 20 o"kZ jk vjuksVk ldm [kijk rgfly ckgk] ft vkxjk 

8)  lR;foj oYn ’kkgqdj jktiqr o; 24 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼e-iz½  

9)  ,ojuflg oYn fdYyksj jktiqr o; 35 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼e-iz½ 

03 brokjh 11/2022 
कलम 379  IPC 

 

14/07/22 ps  11.05 
 

10) x.ks’k xksafon mbZds o; 20o"kZ jk xYyh ua 16 vknhoklh izdk’k uxj dGe.kk ukxiqj tsy ikl 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 


