
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  19@11@19   
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dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM 

 tkxk 

xqUgk ?kM rk-  
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xqUgk nk[ky  
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fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 
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gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 नागपरू 
1734/19 
कलम 

420,468,34 
IPC 

xqUgkizdkj 

Qlo.kqd 

dj.ks 

रे स्टे नागपरू 
येथील A.C 
वेटींग रुम 

04/09/19 चे 
12:15 वा. 

19/11/19 चे 
19:58 वा. 

 

श्री.पी.श्रीनीवास 
S/o,वेराभद्र वय 
55 वषे  रा. घर 
कं्र 20-1-1/12 
डी तमु्मलता, 

राजमंडी,इस्ट,गो
दावरी, 

अध्रप्रदेश, 
मोबा. नं. 

9866560666 
 

1. 
ऄवंततका 
कैलाश 
अवळे 
वय 26 
वषे 2. 
तषुार 
कैलाष 
अवळे 
वय 30 
वषे दोघे 
रा. भीम 
नगर, घर 
नं 140, 
रामेश्वरी 
ररग रोड, 
नागपरु व 
आतर एक 
आसमा 
तवरूध्द 
Qjkj 

 

एकुण 
2,00,000/- 

रू 
(140000/- 
रु रोख) 

(60,000 रू 
गगुल पे वर 
पेमेंटद्वारे) 

 

तनरंक 
 

अज रोजी तियादी यांनी तियाद तदली की, मी व माझे तमत्र नामे. राकेश दत्तजुी सावरकर 
ऄसे तदनांक 04.09.2019 रोजी 12.15 वा. ट्रेन नंबर 12615 जी.टी.एक्सपे्रस ने तदल्ली 
जानेकरीता रेलवे स्टेशन नागपरू येथे अलो ऄसता अमच्या गाडीला ईशीर ऄसल्याने 
अम्ही काही वेळ प्लटॅिामम नंबर 1 वरील ए.सी वेटीग रूम मध्ये थांबलो  त्यादरम्यान 
एक मतहला व दोन परुूष यांनी अम्हाला अपण कुठे जात अहात ऄशी तवचारणा करून 
अमचे सोबत चचा सरुू केली. त्यावरून मी मतहलेस ऄसे सांगीतले की, अम्ही तदल्ली 
या तठकाणी नौकरी च्या तनमीत्ताने जात अहोत. यावरून त्या मतहलेने व आतर दोन 
आसमांनी सांगीतले की, अम्ही तदल्ली यातठकाणी आनकम टकॅ्स ऑिीस मध्ये कायमरत 
अहोत व अपणास काही ठरावीक रक्कमेपोटी आनकम टकॅ्स मध्ये नौकरी लावून देव ू
यानंतर मी त्यांना माझे नातलग पवन धांडे यास आनकम टकॅ्स मध्ये नौकरी लावून द्या 
ऄशी तवनंती केली.  मतहलेने स्वतःचे नाव 1. ऄवंततका अवळे रा. बेसा नागपरू 
(अयकर तवभाग तदल्ली गेट नं. 7) ऄसे सांतगतले व सोबतच्या आसमाने स्वताचे नाव  2. 
तषुार अवळे सांगणु सदर कामाकरीता 12 लाख रूपये दयाव ेलागतील ऄसे सांगीतले 
त्यानंतर मी तात्काळ 40000/- रु रोख तदले व नंतर टप्या टप्याने ईवमतरत रक्कम मोबाइल 
नंबर 8669846064 यावर ऑनलाइन 60,000 रू गगुल पे वर पेमेंट केले. ततने 
अम्हाला अयकर तवभाग भारत सरकार या खात्याचे तनयकु्ती पत्र घेण्याकतरता तदनांक 
17.09.2019 रोजी तदल्ली येथे बोलातवले.  
 यानंतर मी व माझे नातलग पवन तवजयकुमार धांडे ऄसे दोघेही तमळुन तदल्ली 
यातठकाणी अयकर तवभाग भारत सरकार गेट नंबर 7 यातठकाणी गेलो ऄसता 
त्यातठकाणी मतहला ऄवंतीका अवले व आतर दोन आसम थांबनु होते. मी त्यांना एक लाख 
रू रोख तदले व ईवमरीत रक्कम नौकरी लागल्यानंतर देव ू ऄसे सांगीतले. ततला मी 
अयकर तवभागाचे तनयकु्ती पत्र देण्याबाबत सांगीतले ऄसता ततने ऄसे सांगीतले की, 
तनयकु्ती पत्र तयार अहे. ईवमरीत रक्कम तदल्यानंतर तनयकु्ती पत्र अपणास देण्यात येइल 
ऄसे सांगणु तनयकु्ती पत्र मोबाइल मध्ये दाखवून व्हाटसऄप च्या माध्यमातनु अम्हास 
पाठतवले.  ईवमरीत रक्कम मोठी ऄसल्याकारणामळेु ती जमतवण्याकतरता वेळ लागला.  
ईवमरीत रक्कम जमा करून तद. 02.11.2019 रोजी पनु्हा तदल्ली येथील अयकर तवभाग 
या तठकाणी गेलो ऄसता ऄवंततका अवले या मतहलेने अम्हास भेटण्यास टाळाटाळ 
केली. याकारणाने अम्ही अयकर तवभागाचे कायालयात जावून तनयकु्ती पत्र दाखवून 
कामासंदभात तवचारपसू केली ऄसता ऄशी मतहती तमळाली की,  सदर तनयकु्ती पत्र हे 
बनावटी ऄसनू ऄवंततका अवले व तषुार अवले नावाचे कोणीही सदर तवभागात 
नौकरी करीत नसल्याची धक्कादायक मातहती तमळाली. अम्ही वारंवार ऄवंततका 
अवले यांना िोनद्वारे संपकम  केला ऄसता ततने अम्हास ईडवाईडतवचे ईत्तर देवून 
भेटण्यास टाळाटाळ केली. अम्हास ऄसे समजले की, ऄवंततका अवले या मतहलेने 
अयकर तवभाग भारत सरकार न्य ु तदल्ली यातठकाणी नौकरी लावते ऄसे सांगणु 
2,00000/- रू घेवून बनावटी तनयकु्ती पत्र व्हा ाँटसऄप च्या माध्यमातनु पाठवून अमची 
िसवणकू केली अहे. ऄशा तियादवरून कलम 420, 468, 34 भादवी ऄन्वये गनु्हा 
दाखल  
fVi %& अज रोजी तियादी यांनी तियाद तदली 

API/  
शेख 



 

2 वधधा 

877/19 
कलम 

379 IPC 
 

xqUgkizdkj     
हँणडबँग 

pksjh 

टे्रन 

12656नव
जीवन एक्स 

चे कोच 

नं.A/1,बथा

नं.35 वरुन 

रे.स्टे.वधधा 
येणे पवूी 
आऊटर 

वरगधडी 
थधंबली 
असतध 

19.11.19 चे  

02.55 वध. 
दरम्यधन 

19.10.19 

चे 

11.45 

सौ. ववणध 
संजय 

जनै,वय-50 

वर्ा,रध. 11-

38-18 
पलवी ववधी 
ववजयवधडध 

520001 

मो.नं.9440

387492 

अज्ञात ,dq.k 2]42]800 : 

एक हँणडबँग मनीपसा वसमेंन्ट 

व ब्रधउन रंगधची त्यधत रोख 

4000/-रू. 4सोन्यधचे 

बधंगड्यधवजन 55ग्रधम 

वक.180000/-रू, फे्रन्ट कं. चे 

घडयधऴ वक. 3800/-रू. एक 

अंप्पल कं. चध मोबधईल 

त्यधमध्ये Airtel वसम नं. 

9592009978 

IMEINO.355694070917100  

वक.55000/-रू.असध एकुण 

242800रू. चध मधल 

ननरंक अश्यध प्रकधरे आहे की, यधतील वियधादी हयध टे्रन नं 

12656नवजीवन एक्स चे कोच नं.A/1,बथानं.35 

वरुन  पररवधरधसह ववजयवधडध ते अहमदधबधद . 

असध प्रवधस करीत असतधनध प्रवधसध दरम्यधन रेस्टे 

वधधा येणे पवूी आज वद. 19/11/19 चे 2.55वध 
आउटरवर गधडी थधंबली असतध कोणीतरी अज्ञधत 

इसम व मवहलधने वियधादी यधंचे झोपेचध िधयदध 
घेवुन उश्यध खधली ठेवलेली एक हँण्ड बँग वरील 

आतील सधमधनधसह रोख व वरील नमुद वणानधचध 
मधल  चोरून नेले  

PSI 
गजवि ये   

3 वधधा 

878@19 

dye 

379 

Hkk n oh 

 

xqUgkizdkj     
हँणडबँग 

pksjh 

Vzsu ua 

12642 

fr:iqj 

,Dl ps 

dksp ua-

ch@1 cFkZ 

ua-58 

o:.k js-LVs 

ok?kksyh rs 

fgax.k?kkV 

njE;k.k 

19-11-19 

02-00 

njE;k.k 

19-11-19  

18 23 

ok 

MkW jksgu 

izHkq jksyu 

izrhik 

o;& 25 

jk-53 uMq 

vksnq:jkbZ 

usjseh iksLV 

djhxy ft 

dkjsxy 

ikaMspsjh ek-

7010367

503 

अज्ञात ,dq.k 5]300 : 

,d dzhe jaxkph gW.McWx 

R;kr oksVj vk; Mh rhu 

,Vh,e dkMZ isu MkzbOg fd-

600@&: :eph pkoh 

;q,lch dscy fd-200@&: 

eksckbZy pktZj fda-

1500@&: ikWoj cWad fda-

1000@&: jks[k 2000@&: 

vlk ,dq.k 5300@&: pk 

eky 

ननरंक Ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs ueqn Vzsu us js- LVs futkeqnnhu rs 

osYyqiq:e vlk izokl djhr vlrkauk izoklk 

njE;k.k fQ;kZnh ;kaP;k >Ksispk Qk;nk ?ksoqu 

ueqn o.kZukpk eky js-LVs ok/?kksyh rs fgax.k?kkV 

njE;k.k  pks:u usyk  

iksgok

@ 

357 

esgj  

4 अकोला 
927/19 

कलम 379  
IPC  

xqUgkizdkj     
मोबाईल pksjh 

रे.स्टे.अकोला 
PF NO. 1 
RR कँन्टटन 

जवळ चानजिंग 
ला लावला 
असता . 

 

18/11/19  
चे  वेळ नमदु 

नाही 

19/11/19    
चे 00.03 

मो.मसु्ताक 
मो.मनसरु  
वय – 30 
वर्ष,धंदा- 

व्यवसाय , रा. 
कादरी कालँनी 
नेकलेस रोड 
नांदेड  मो नं. 
832930130

2 , 
942343796

3 
 

अज्ञात ,dq.k 23]000 : 

एक  SAMSUNG  A505  
गलँकँ्सी  कं.चा मोबाईल त्याचा 

IMEI NO. 
354471103287004 त्यात नसम 
JIO 7666906856,  VODA 

9158783298  ककमत  
23,000/-  असा एकुण  
23,000/- रू चा माल. 

 

:-ननरंक यानतल नियादी हे   रे.स्टे.अकोला PF NO.01 RR 
कँन्टटन जवळ रे.स्टे.गजुरात येथे जाणे असल्याने  ट्रेन 
ची वाट पाहत असताना नियादी यांनी त्यांचा  मोबाईल 
चानजिंग ला लावला व हात धणु्याकरीता गेले असता 
त्यांच्या गैर हजेरीचा िायदा कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम लबाडीने  रे.स्टे. अकोला  येथनु चोरून नेले  

NK 
403 
गेडाम   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 अकोला 
928/19 

कलम 379  
IPC 

xqUgkizdkj     
मोबाईल pksjh 

ट्रेन  12105 
नवदर्ष एक्स 
चे कोच नं. 
S/6 बथष नं. 
72 वरून 

रे.स्टे.अको
ला  येण्याच्या 

10 पवुी 
 

13/11/19  
चे 04.00 

वा 

19/11/19  
चे 00.13 

सौरव नवजय 
गोटेिोडे वय 21 
वर्ष, धंदा- निक्षण 
रा. पलाटँ नं.25 
धनवंतरी नगर 
रमना मारोती 

नदंनवन नागपरु 
मो नं. 

9689954513 
 

अज्ञात ,dq.k 18]990 : 

एक  SAMSUNG  A6+ 
कं.चा गोल्डन रंगाचा मोबाईल 

त्याचा IMEI 
NO.356553091703270 

त्यात नसम IDEA 
9049994405,  JIO NO. 

7972061714   कक. 
18990/-रू चा माल . 

 

ननरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील  नियादी  हे  
रे.स्टे.मबंुई ते रे.स्टे. नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासादरम्यान नियादी यांना झोप लागली  
त्यांच्या झोपेचा िायदा घेऊन  नियादी यांचा 
मोबाईल.कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने   रे.स्टे.अकोला  
येण्याच्या 10 पवुी    मदु्दाम व लबाडीने  चोरून नेला  
असे लेखी नदले वरून कलम 379  IPC प्रमाणे गटुहा 
दाखल  
pksjh %&js iks LVs ukxiwj ;sFkwu tk dz 

7606@19 fn 16@11@19 dkxni= izkIr 

>kY;kus 

ASI 
496 

मोयजे   



 

 

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 vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 गोद िंया 

337@19 

dye 

20 c] 

d 

NDPS 

ट्र ेन निं 
12880 

भुवनेस्वर 

कुर्ाा 

एक्स. चे 

बोगी निं 

S/1 बर्ा 

न 73 

वरून  

रे. से्ट. 

गोद िंया 

पँ्लट्फामा 

निं. 3 वर 

ट्र ेन उभी 

असताना 

18/11/19  

चे  

22.35 

वाजे  

 रम्यान 

19/10/19  
19-23 

सरकार तिे 
SI/ मकेुश 

पंचमजी राउत 
वय-55वषम 
धंदा- नौकरी  
(RPF)रा.RP

F बैरेक   
रे.स.ूब गोरदया 

मो.न 
909607875

8 
 
 

vKkr ,dq.k 1]56]030 : 

एक लाल रंगाची ट्रेली ततचा वर 
पोलो तलहलेले  त्या  ट्राली ब ाँग 
मध्ये 2 नग प ाँकेट  सेलो ट ाँपींग 
केलेले गंध गाजा सारखा पदाथम 
ज्या मध्ये वजन  15.603 

तकलोग्राम रकमत 
1,56,030/रू ,एकुन रकमत 

1,56,030/ रूपये 
 

घटना तातरख व वेऴी रेल्वे सरुक्षा बल गोरदया चे 
ईप.तनरी. श्री .राउत यांना नागपरु RPF कंट्रोल ने 
माहीती तदली की  ट्रेन नं 12880 भुवनेस्वर कुला एक्स. 
चे बोगी नं S/1 बथम न 73 वर एक बेवारस ब ाँग ठेवले 
अहेत ऄश्या माहीती वरून RPF गोरदयाचे ईप.तनरी. 
श्री .मकेुश पंचमजी राउत  व त्यांचे स्टा ाँिने रे.स्टे 
गोरदया चे PF.NO.3वर ईक्त ट्रेन चे कोच ऄटेन्ड 
करून प्रवाशी लोंकाकडे सदर बेवारस ब ाँग बाबत 
तवचारपसु केली पंरत ु सदर ब ाँगचे कुणीही मालक न 
तमऴाल्याने दोन्ही ब ाँग बेवारस म्हणनु ताब्यात घेवनु 
रे.स.ुबल.पोस्ट गोरदया येथे अणले त्या ब ाँग मधनु गांजा 
सारखा ईग्रवास येत ऄसल्याने रे.स.ुबलाचे डा ाँग स्का ाँड 
यांना बोलावनु त्यांनी सदर ब ाँगमध्ये गांजा ऄसल्याची 
खात्री केली त्यानंतर वतरष्ठ ऄतधकाल्यांची परवांनगी 
घेवनु दोन शासतकय पंच,ग ाँझेटर सचीन अनंदराव 
पाटील  नायब तहतसलदार गोरदया ,मापेकरी श्री ऄतनल 
मेथाजी हुमने ,िोटोग्रािर तरयाज ऄब्दलु रतशद शेख 
यांचे समक्ष दोन्ही ब ाँगचे घटनास्थळ सह जप्ती पंचनामा 
कायमवाही केली,दोन्ही बेवारस ब ाँग मध्ये वजन  15.603 
तकलोग्राम रकमत 156030/रू ऄसनु सदरहु दोन्ही ब ाँग 
रे.पो.स्टे गोरदया ला तरपोटसह कायमवाही कामी हजर 
केल्याने ऄज्ञात अरोपी तवरूध्द कलम  20 
(ब),(2),(क) NDPS ऄाँक्ट प्रमाने कायमवाही करण्यात 
अली .  
 
 

API  

pdjs  



2 वधा 
876/19 
कलम 

65(A)(E),
66 

(B),77(A) 
म.दा.का 

ट्रेन नं 
12656 
चैटनई 

अहमदाबाद 
नवजीवन 
एक्स चे 
मागील 
जनरल 

कोच मध्ये रे 
स्टे 

मानणकगढ 
ते 

बल्लारिाह 
दरम्यान 

19/11/19 
 चे  

00/15  
वा 

19/11/19  
चे  

07/55 
 वा 

सर.तिे 
NK/308 

रनवटर सावजी, 
वय  -46वरे्, 
नेम-स्थाननक 
गटुहे िाखा 
लोहमागष 
नागपरू . 

साईनकरण 
सरेुि 

दोटपल्ली,
वय-20 

वरे्,धंदा-
मजरूी,रा-

रेल्वे 
स्टेिन 

बल्लारिा
ह जवळ 

राणी 
लक्ष्मीबाई 

वाडष 
बल्लारिा

ह. 

,dq.k 19]250 : 

एक गोणपाटाचे पोते त्यावर 
इंग्रजीत GEP ओरीजटल असे 
नलनहलेले कक-50/-रू,त्यात 

खाकी रंगाच्या खरट्याचे बकँ्स 
त्यावर इंग्रजीत आँनिसर चाईँस 
असे नलनहलेले 4 बाकँ्स त्यात 
नवदेिी दारू आँनपसर चाईँस 
नरजवे नवक्सी ची 90 ML ची 
पलास्टीक बाटँला एका बाकँ्स 

मध्ये 96 नग असे एकूण 384/-
रू एकूण 19,200/-रू चा माल 
असा एकूण 19,250/-रू चा 

माल 

एक गोणपाटाचे पोते त्यावर इंग्रजीत GEP ओरीजटल 
असे नलनहलेले कक-50/-रू,त्यात खाकी रंगाच्या 
खरट्याचे बकँ्स त्यावर इंग्रजीत आँनिसर चाईँस असे 
नलनहलेले 4 बाकँ्स त्यात नवदेिी दारू आँनपसर चाईँस 
नरजवे नवक्सी ची 90 ML ची पलास्टीक बाटँला एका 
बाकँ्स मध्ये 96 नग असे एकूण 384/-रू एकूण 
19,200/-रू चा माल असा एकूण 19,250/-रू चा 
माल. 
हकीकत -  नमदू ता वेळी व नठकाणी यातील सर तिे 
नियादी याना नद 18/1/19 चे 14/00 वा दरम्यान गपुत 
बातमीदारा मािष तीने खबर नमळाली नक ट्रेन नं 12656 
नवजीवन एक्स मध्ये रे स्टे कागजनगर ने दारूबंदी 
नजल्हा चंरपरू येथील बल्लारपरू येथे दारू ची अवैद्य 
वाहतकू होत आहे अिा खबरी वरून NK/308,तसेच 
PC/1025,1131,840 नेम-स्थाननक गटुहे िाखा 
लोहमागष नागपरू असे रे स्टे कागजनगर येथे पोहचनू ट्रेन 
नं 12656 चैटनई अहमदाबाद नवजीवन एक्स 22/29 
वा रे स्टे कागजनगर ला आली असता उपरोक्त स्टािँ 
ने सदर ची ट्रेन चेक केल ीीअसता  रे स्टे मानणकगढ ते 
बल्लारिाह दरम्यान अंदाजे 23/51 वा सदर जनरल 
कोच चे िौचालया जवळ एक गोणपाटा चे पोते बेवारस 
स्स्थतीत नमळून आल्याने सदर गोणपाटाच्या मालकांचा 
िोध उपरोक्त स्टािँ ने घेतला असता एक ईसम  स्टािँ 
ला पाहून पळून जात असतांना नदसनू आला  .त्यावेळी 
लागलीच पकडून त्यांचे नाव गाव पत्ता नवचारता त्यांने 
आपले नाव साईनकरण सरेुि दोटपल्ली,वय-20 
वरे्,धंदा-मजरूी,रा-रेल्वे स्टेिन बल्लारिाह जवळ राणी 
लक्ष्मीबाई वाडष बल्लारिाह असे सांनगतले.त्यास 
बेवारस गोणपाटा च्या पोत्या बाबत नवचारपसू केली 
असता सदर बेवारस गोणपाटाचे पोते माझेच असनू त्या 
मध्ये नवदेिी दारू असनू सदर दारू ची वाहतकू मी 
कागजनगर ते दारंूबंदी नजल्हा चंरपरू येथील बल्लारपरू 
येथे करीत होतो.अिा लेखी नियाद वरून अप क्र 
0876/19 कलम 65(A)(E),66 (B),77(A) म.दा.का 
प्रमाणे नंबरी गटुहा दाखल केला  

HC/ 
136 थोटे  
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vkjksihps uko 

1 o/kkZ vi ua-876@19 dye 65 v bZ 

66 c 77 v eq-nk-dk  

Dt 19/11/19 10.36 साईनकरण सरेुि दोटपल्ली,वय-20 वरे्,धंदा-मजरूी,रा-रेल्वे स्टेिन बल्लारिाह जवळ राणी लक्ष्मीबाई 
वाडष बल्लारिाह.  

2 vdksyk CR NO 762/19 US 379 IPC  नद 19/11/2019 चे 19.26 
  

नकरण िालीकराम ननबंळकर वय 35 वरे् रा खामगाव  

3 vdksyk ग.ु र.न. 912/19  कलम 379  नद 19/11/2019 चे 19.50 
  

अिजल हुसैन अब्दलु अजीज वय 28 वरे् रा वाडष न 32 नपलोमज्जीद के पास बऱ्हानपरु नज 
बऱ्हानपरु (मध्यप्रदेि) 

v]d iksLVs  feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr   riklh vaeynkj 

& & & & & & & & & 

v

dz 

jsiksLVs 

uko 

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 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

& & & & & & & & & & 


