
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  15@11@2021   

 

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

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky- 

feGky

k eky- 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 ukxiwj 

536@2021 

dye  

379 Hkknfo 

xqUg;kpk 

izdkj 

fgjksgksaMk 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथील 

RMS 
आँफिस 
जवऴ 

 

  13/11/21  
20.35 वा  

ते फि 
14/11/21 चे 
14.30 वा. 
िरम्यान 

  15/11/21    
13.28 वा 

सफतश प्रकाश 
ससग ससन्िोलीया 
वय 52 वर्ष  धंिा 
लोको पायलट म. 

रे नागपरु  रा - 
प्लाट न 28 

शताब्िी नगर 
नागपरु मो न  

8208117848, 
8600048097 

अज्ञात 
 

,dq.k 42,677/- रू  

 एक फिरोिोंडा स्पेलेण्डर 
+ कलर आँरेंज ब्लैक 
फजसका गाडी क्र MH-

31 BX 1418 ,  EN no 
06A15M40387 व 

चेसैस न 
06A16C50986 

 फक 42,677/- रू ची 
टुव्िीलर गाडी 

 

फनरंक 
 

v’kk izdkjs vkgs dh] ueqn fQAA gs ykssdks ik;yV Eg.kwu 

dk;Zjr vlqu fn- 13-11-2021 jksth R;kaph M~;qVh 

vlY;kus rs 20-35 ok- njE;ku js-LVs-ukxiwj ;sFks  RMS 
आँफिस toG vkys o R;kaph ueqn o.kZukph xkMh rsFks 

ykowu M~;qVhoj xsys- M~;qVh laiY;koj rs fn- 14-11-2021 

jksth 14-30 ok- ijr vkys vlrk] R;kauk R;kaph fgjksgksaMk 

fnlyh ukgh- R;kauh frpk jsYos LVs’ku ukxiwj ifjljkr 

'kks[k ?ksryk vlrk fr R;kauk fnlwu vkyh ukgh- dksf.krjh 

vKkr pksjV;kus R;kaps xSjgtfjpk Qk;nk ?ksowu ueqn 

o.kZukph xkMh pksjh d#u usyh अशा लेखी फियाि वरुन सबब 
अपराध क्र. 379 भािवी प्रमाणे नंबरी गनु्िा िाखल करुन आिे.   

WNK 
/805 
स्वामी 

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 o/kkZ   
247/2021 

कलम  20 

(ब)(क),29 

NDPS 

ACT 

प्रमाण े

रे स्टे. 
बल्लारशाि 
प्लटॅिामष 

क्र.5 वरील 
कागजनगर 
एन्ड ट्रेन नं. 

2805 
फवशाखापट
टनम नई 
फिल्ली 
एक्स 

मधील कोच  
क्र H-

1मधील A 
कॅबीन मध्ये 

14/11/21  
00/45  वा. 

 

15/11/21    

02.30 वा. 

 

सर.तिे. फियािी 
PSI सैय्यि 
अिमि नेम-

प्रभारी 
अफधकारी 
रे.पो.चौकी 
बल्लारशाि 

 

,dq.k 1,40,100/- रू 

01)-एकुन 6 बंड्डल गांजा 
13.810 फक.ग्र ॅसकमत-

1,38,100 /- रु, 02)-गांजा 
वाितकु करण्याकफरता 
वापरलेल्या एक लाल 

रंगाची ट्रॉली बगॅ फकमत-
2000/-रु असा एकुन 

1,40,100/-रुपयाचा माल 

 

fujad अशा प्रकारे आिे वरील तारखेस वेऴी व फिकाणी यातील सर.तिे.फियािी PSI 
सैय्यि अिमि नेम-प्रभारी अफधकारी रे.पो.चौकी बल्लारशाि यांना RPF पोस्ट 
कागजनगर यांच्या कडुन मोबाईल द्वारे मािीती फमळाली वरुन उपरोक्त नमिु ट्रेन 
चे नमिु कोच मध्ये एक संशईत बगॅ लावारीस स्थीतीमध्ये िेवलेली आिे अशी 
मािीती त्याच कोच मधील प्रवासी नाम ेफनखील चावळे यांनी मािीती फिली आिे 
अशी मािीती कऴफवले वरुन फियािी िे रे.पो चौकी बल्लारशािा येथील 
अंमलिारासि तसेच RPF पोस्ट बल्लारशािा येथे स्टािसि नमिु गाडीवर िजर 
रािुन गाडी प्लटॅिामष क्र.5 वर उभी झाल्यावर नमिु,कोच मध्ये जावनु पािणी 
केलेवर नमिु प्रवाशी फनखील चावऴे नमिु वणषनाची बथष खाली बगॅ िाखफवली 
असता सिर बगॅची पािणी केली असता सिर बगॅ मध्ये सेलोटेपने गुंडाऴलेले 
बंडल फिसनु आले त्याचा गांजा सारखा ऊग्र वास येत असल्याने सिर बगॅ रे.स्टे 
बल्लरशाि येथे उतरवनु पुढील कायावािी िोईस्तोर रखवाली कामी 
पोफश/571चौधरी यांना नेमण्यात आले तसेच SDPO सो लोिमागष अकोला 
यांचे परवानगीने NDPS कायद्दान्वये कायषवािी केली त्यामध्ये वरील नमिु  
माल असा मदेु्दमाल िस्तगत करुन सर.तिे. PSI सैय्यि अिमि नेम-प्रभारी 
अफधकारी रे.पो.चौकी बल्लारशाि यांनी लेखी फरपोटष फिले वरुन िरुके्षत्र 
बल्लारशाि येथे ऑकरंस कं्र.17/2021 कलम 20 (ब) (क),29 NDPS ACT 
प्रमाणे गनु्िा   िाखल 

PSI 

सैय्यद 

अहमद 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax 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 

vaeyn

kj 

02 brokjh 15/21 

कलम 174 

CRPC 

प्रमाण े

  .   .        
       . 1kp 
               
          

जवळ 
 

14.11.21  
20:00   व  

15/11/21   
14:18 व  

         
DYSS   .   . 

      
 

             
        जज व -43 
व     .       ग , 

    ,       ज. 
  ग    

 

व      . व ळ   व                                    DYSS   .   . 
                            ळ व     ,     08754               व    - 
                      ,    . 1kp Yard Starter         ए             
   DEAD BODY           .             व                       
व             व          ळ  HC/886 NK/155      व         
     HC/886 ज  व                ,    व           ,           
        ओ                       व                                
     NK/155                 व                  व         
 व                 PM               व                         
                                    व  -36     -          .      
 ग ,     ,      ,   ग                                         ग    
 ज   ज    .   .                           व          ग   15/2021 
    174 CRPC        ग          .   

HC/ 
886  

ज  व     

01 o/kkZ 38/21 

कलम 174 

CRPC 

प्रमाण े

ट्रेंन नं 02170 मे 
B/1बथष नं 57 

वरुन प्रवास करीत 
असता पकृती 
खराब झाल्याने 
उपचार कामी 

ग्राफमण रुग्णालय 
पलुगाव येथे 

िाखल करता MO 
सो. यांनी मतृ 

घोफर्त केल्याने 

 

14/11/21    

23/30 वा. 

पुवी 

 

15/11/21   

14/00 वा. 

 

ऑनडयटुी DYSS 
रे. स्टे. पलुगाव 

तिे मा. MO सो 
ग्रामीण रुग्णालय 
पलुगाव फज. वधा 

 

अशोक िरीिर पांडे 
वय-63 वरे् रा-B-
2/1401ब्राईटलनॅ्ड 

सोसायटी यशस्वी नगर 
बाळकंुभ िाणे फज.िाणे 

 

v’kk izdkjs vkgs dh] आँन डयटुी DYSS रे. स्टे पलुगाव यांनी एक लेखी ममेो 
द्वारे मािीती फिली की, ट्रेंन नं 02170चे कोच नं B/1 बथष नं 57 वरील प्रवाशांची 
प्रकृती खराब झाल्याने त्यास रे. स्टे पलुगाव येथे गाडीतुन उतरुन वैद्यकीय 
उपचार कामी ग्रामीण रुग्णालय पलुगाव येथे िाखल केले आिे अश्या प्राप्त 
मािीती मेमो वरुन नमिु घटना स्थळी HC/495,PC/612 िे गेले असता तेफथल 
वेद्यकीय अफधकारी यांनी नमिु इसमास तपासनु मतृ झाले बाबतचे लेखी 
कळफवले वरुन नमिु मतृक इसमाचा पे्रतावर पंचनामा कायषवािी HC/495 
मुंजेवार तसेच पे्रत  पिारा डयटुी PC/612 फनकोडे यांनी केले आिे पंचनामा 
कायषवािी िरम्यान मतृक इसमाचे नाव फनष्पन्न झाले असनु मगष  नं. 
3८/2021कलम 174 CRPC प्रमाणे िाखल 

HC 

/495 

मुुंजेवार 

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 



 

 
 yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

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

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 xksafn; 218@19 dye 379 Hkknafo 15@11@21        

11-08 ok 

Jherh eqUuhckbZ  egs'k ighjs o; 45 o"kZ  O;olk;& ?kjdke irk& lkbZ eanhj toG xksafonaiqj xksafn;k 

Ukeqn vkjksihl ek U;k;ky;kus dW'kflD;qfjVh ?ksoqu tkehukoj eksdGs dsys 

02 ukxiwj ग ुर न 109/21 कलम 379, 411 IPC 15@11@21 चे 14:47 वा. गीतािेवी प्रफवन राय वय 35 वर्ष रा गडी पो स्टे रायपरु फभवसेन पो स्टे सचेंडी फज कानपरु उ. प्र नाईक नगर ि.म.ु  गजानन 
मंिीर जवऴ , मानेवाडा सरगरोड नागपुर 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

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

1122//1111//22002211            osG 00-00  व व   
ihlhvkj&  fn 17@11@21 ikosrks 

संजय फसमानचला शािु वय 29 वरे् राि. बेगफुनयापाडा ता. खलीकोड पो.स्टे. कोडला फज. गंजाम राज्य ओरीसा 
61031 

v  


