
  Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 27@02@2019 

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk-  

osG 

xqUgk nk[ky 

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 xksfn;k 

68@19 

379 Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

xkMh au 

12105 

fonHkZ 

,Dlps 

tujy 

dksp e/kqu 

js-LVs 

xksfn;k ;sFks 

mrjr 

vlrkuk 

27-02-19  

12-05 ok  

 

27-02-19  

18-51 ok 

ekfud gx: 

vacqys o; 48 

o"kZ jk 

fcjlksyk rk- 

ft- xksfn;k 

[kseq 

nqyhpan 

ukxiqjs o; 

33 o"kZ jk 

dqyik rk- 

ykath ft- 

ckyk?kkV 

vVd fn- 

27-02-19 

ps 19-41 

,dq.k 1020 : 

,d dkG;k jaxkph ilZ 

R;kr  jks[k 1020 vlk 

,dq.k 1020 : 

ueqn  

izek.ks 
 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

ukxiqj rs xksfn;k vlk izokl d:u 

js-LVs xksfn;k ;sFks mrjr vlrkuk   

xnhZpk Qk;nk ueqn vkjksihus  R;kps 

iWUVps f[k”kkrhy ueqn o.kZukph 

efuilZ vkrhy jks[k :i;slg pks:u 

usyh vlrkuk M;qVhojhy deZpkjh 

;kuh vkjksihl idMqu js-iks-LVsyk 

vkuq.k gtj dsY;kus vkt jksth xqUgk 

nk[ky   

 iksuk 

542 

feJk 

2 

 

नागपरु 

337/19   
कलम 379  

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे स्ट े
नागपरु 
परु्वगटे 
बकुकिं ग  

सायकल 
स्टनँ्ड जर्ळ 

 
 
 

26/02 /19 
23.00 र्ा. 

 

27/02/19 
10.28 र्ा. 

कनलशे रमेश 

बलैमारे र्य 30 

र्र्व,त धिंदा 

ड्रायर्र राह. म.ु 

र्डनेड कज. र्धाव 
तहकसल 

कहिंगणघाट मो 

निं. 

8055214704 
 

jktq jathr 

'kekZ o; 

30 o’kZ jkg 

uksxk 

QWDVjhcUl

ksM eksgYyk 

eksrhckx 

ukxiwj 

vVd rk 

o osG%& 

fn 27-2-19 

ps 10-45 

ok- 

 

,dq.k 6799 : 

एक कजयोनी किं . चा मो माँ 

AS-1 lite कसल्र्र रिंगाचा 

त्यात Idea No 

9146768463., voda no 
8390671906 IMEI no 

86489038162675, 

8648980375126 कक. 

6799/रु. असा एकुन माल. 

ueqn  

izek.ks 
 

अशा  प्रकारे आहे की र्रील ता र्ेळी र् 
किकाणी यातील कियावकद मजकुर  हे  
नमुद ट्रने न े  शगेार् जाण्याकररता आल े
असतािंना त्यािंच्या ट्रने ला उशीर असल्यान े
त े रे स्ट े नागपरु चेपरु्वगटे बकुकिं ग  
सायकल स्टनँ्ड जर्ळ कियावदी यािंना झोप 
लागली असतािंना त्यािंचा झोपचेा  िायदा 
घेर्ुन र्र नमुद मोबाईल  कुणीतरी अज्ञात  
चोरट्यान े मुद्दाम लबाडीन े कपटान े

चोरून नेल.े  
fVi%& Hc 483 rk;okMs LCB yksgekxZ 

ukxiwj o LVkQ uh vkjksihl vk.kwu gtj 

dsys o:u   

ASI 
164 
कुर्र 

3 नागपरु 

338/19   
कलम 379  

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे स्ट े नागपुर 

प्लँटिामव निं. 

2 र्ररल मुिंबई 
एिंडकडील 
किज र्रुन 
चढतािंना  
 

.27/02/19 
16.00र्ा. त े

16.20 र्ा 
दरम्यान 

 

27/02/19 
19.12 र्ा. 

कुणाल शिंकररार् 

झाडे, र्य 22 र्र,् 

धिंदा कशक्षण रा. 

मारोती र्ाडव निं. 2 

ता. कहिंगणघाट 

कज. र्धाव मो निं. 

8830349599 
 

अज्ञात  
 

,dq.k 15]000 : 

एक कर्र्ो किं . चा मो माँ Y83  
काळ्या  रिंगाचा त्यात कजयो 

कसम निं. 7249229460, Idea 

no आिर्त नाही MEI no 

869306039887873,  
869306039887865 
कक.15000/रु. असा एकुन 

माल.  
 

कनरिं क अशा  प्रकारे आहे की र्रील ता र्ेळी र् 
किकाणी यातील कियावकद मजकुर  हे  नमुद 
ट्रने न े  खिंडर्ा त ेनागपुर असा प्रर्ास करुन  

आले असतािंना रे स्ट ेनागपुर प्लँटिामव निं. 2 
र्ररल मुिंबई एिंडकडील किज र्रुन चढतािंना   
त्यािंचा पँन्टच्या कखशातील नमुद र्णवनाचा 
मोबाईल गदीचा   िायदा घरुे्न  कुणीतरी 
अज्ञात  चोरट्यान े मुद्दाम लबाडीने कपटान े

चोरून नले.े 

ASI 
164 
कुर्र 



 

 

4 o/kkZ 

151@19 

379 Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

xkMh au 

11039 

egkjk’V 

,Dlps 

tujy 

dksp e/;s 

p<r 

vlrkauk 

jsLVs 

iqyxko 

22-02-19   

13-45 ok  

 

27-02-19  

12-50 ok 

lkS laxhrk 

izdk”k Hkxr 

o; 37 o’kZ jk 

fHkeuxj 

eax:G 

nLrfxj rk 

/kkeuxko ft  

vejkorh 

vKkr ,dq.k 51]500 : 

,d dF;k jaxkph ilZ 

R;kr  jks[k 20]500@#  

09 xzWEk lksU;kph iksr fd 

31000@# vlk 

51]500@# pk ekyd 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

iqyxko rs ukxiqj vlk izokl dj.ks 

djhrk jsLVs iqyxko ;sFks xkMhr p<r 

vlrkauk xnhZpk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;ku R;kps 

[kkan;kyk yVdfoysY;k ilZph pSu 

[kksyqu vkrhy ueqn  ilZ ueqn 

lkekuklg  psk:u usys ckcr jsiksLVs 

ukxiqj ;sFks fnys rdzkjh o:u ueqn 

xqug;kps dkxni= tk dz 1694@19 

fn 25@02@19 vUo;s izkIr >kys 

o:u ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk  

iskgok 

758 

nkHkkMs 

5 o/kkZ 

152@19 

d 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

xkMh ua 

12833 

vgenkckn 

,Dlps 

tujy 

dkspe/;s 

jsLVs o/kkZ 

;sFkqu xkMh 

lqVys uarj 

24-02-19 

osG  ueqn 

ukgh 

27-02-19  

13-05 ok 

fofoy vueksn 

/kufot; o; 

22  o’kZ jk 

[ksjuk rk 

yk[kkanqj ft 

HkaMkjk 

vKkr ,dq.k 1200 : 

euhilZ R;kr vk/kkjdkMZ 

oksVhax dkMZ vk;dkMZ jks[k 

1200@# vlk 1200@# 

pk eky 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

/kkeuxko rs ukxiqj vlk izokl dj.ks 

djhrk jsLVs o/kkZ ;sFkqu xkMh lqVrkp 

xnhZpk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;ku R;kps iWUVps f[k”kkrqu ueqn  

ilZ ueqn lkekuklg  psk:u usys 

ckcr jsiksLVs ukxiqj ;sFks fnys rdzkjh 

o:u ueqn xqug;kps dkxni= tk dz 

1740@19 fn 26@02@19 vUo;s 

izkIr >kys o:u ueqn xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk  

lQkS  

45 

f{kjlkxj 

6 vdksyk 

172@19 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

Vsªu iq.kkZ 

vdksyk 

IkWlsatj e/;s 

js-LVs- f’kouh 

f’kokiqj ;sFks 

y{kkr vkys- 

22@01@19 

02-30 ok- - 

27@02@19 

00-03 ok- 

eksgu ’ksjkjke 

pkS/kjh o; 19 

o"ksZ] tquk eksBk 

jkeeafnj iq.kkZ] ft- 

ijHk.kh- 

vKkr ,dq.k 14999 : 

,d jsM eh uksV 5 da- pk 

eksckbZy IMEI N0- 

518062731182368801 

fda- 14999@& :- 

 

fujad fQ;kZnh gs ueqn rk- osGh o fBdk.kh 

ueqn Vsªuus ukansM rs vdksyk vlk izokl 

dfjr vlrakuk izoklk njE;ku 

fQ;kZnhps >ksispk Qk;nk ?ksoqu js-LVs- 

f’kouh f’kokiqj ;sFkqu R;kapk ueqn 

ekscbZy gk dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

pks:u usyk- 

ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs 

vkSjaxkckn ;sFkhy tk-dz- 138@19 fn- 

25@02@19 vUo;s Vikykus 

IkzkIr >kY;kus xqUgk vktjksth nk[ky- 

iksuk 

752 

ikVhy 



 

jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %&    

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 

vaeyn

kj 

1 ukxiqj 

340/19 U/S 

19   कलम 

20 ( कब) (कस)  

एन.डी.पी. एस 
अधीकनयम 

रेल्र्े स्ट े. 
नागपुर यथेील 

प्लँटिामव  निं. 

1 र्ररल  
इटारसी  एन्ड 

कडील शडे  

पो. क्र. 70 र् 

71 यािंच ेमध्य े 
असलले्या  
कपण्याच े 

पाणी कुलींग 
मकशनच्या 

बाजुला  
असलले्या  
बसण्याच े

बाकाच ेसमोर  

27/02/19  

09.20 र्ा. 
दरम्यान 

 

27/02/19 
22-29 र्ा. 

 

सरकारतिे   

सिंकदप गो. 
जाधर्  र्य 

30 र्र् ेधिंदा  
नोकरी  
पोलीस 

उपकनरीक्षक 

रे.पो.स्ट े
नागपुर 

मोबा. निं 

950309202

0 

 
 

vKkr एक काळ्या रंगाची  ट्रॉली बँग त्यावर इंग्रजीत HOLIDAY 

USA असे नमुद आहे त्यामध्ये  खाकी रंगाची प्लस्टीक  
पॉलीथथनमध्ये थहरवट  वनस्पती  कडीदार सदृश्य  मादक पदाथथ 

( गांजा) तो खालील प्रमाणे.  बँगेसह वजन  15.372 / कीलो 

/गँम , त्यातील एक खाकी रंगाच्या पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  

गांजा वजन  02.016 कीलो/गँम,  दुस-या  खाकी रंगाच्या  

पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा वजन  02.010 कीलो/गँम , 

थतस-या दुस-या खाकी रंगाच्या  पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा 

वजन  02.00 8कीलो/गँम , चौथ्या खाकी रंगाच्या  

पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा वजन  02.014कीलो/गँम,   
पाचव्या खाकी रंगाच्या  पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा वजन  

02.010 कीलो/गँम,  साहव्या खाकी रंगाच्या  पॉलीथथनमध्ये 

थनव्वळ  गांजा वजन  02.014 कीलो/गँम तर ररकाम्या बँगचे 

वजन  03.300 कीलो/गँम इतके भरले  2)  दुसयाथ  ट्रॉली बँग 

आकाशी  व राखडी रंगाची  असुन इंग्रजीत Swiss Rider USA  
असे नमुद आहे  त्यामध्ये खाकी रंगाची प्लास्टीक  

पॉलीथीनमध्ये थहरवट वनस्पती कडीदार सदृश्य  मादक पदाथथ  ( 

गांजा ) थदसुन आला तो खालीलप्रमाणे  बँसह वजन 15.900 

कीलो/गँम, त्यातील   एक खाकी रंगाच्या पॉलीथथनमध्ये 

थनव्वळ  गांजा वजन  02.010 कीलो/गँम , दुसयाथ खाकी  

रंगाच्या पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा वजन  02.106 

कीलो/गँम ,थतसयाथ  खाकी  रंगाच्या पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  

गांजा वजन  02.010 कीलो/गँम ,  चौथ्या   खाकी  रंगाच्या 

पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा वजन  02.010 कीलो/गँम , 
पाचव्या  खाकी  रंगाच्या पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा वजन  

02.012 कीलो/गँम ,सहाव्या  खाकी  रंगाच्या पॉलीथथनमध्ये 

थनव्वळ  गांजा वजन   02.012  कीलो/गँम , तर ररकाम्या 

बँगचे वजन  03.746 
सदर नमुद दोन्हा ट्रॉली  बँगेतील पॉलीथथनसह थनव्वळ गांजा   

24.232 कीलो /ग्रँम कीमत   10.000/ रुपये  कीलो  

बाजारभावाप्रमाणे  एकुण   2,42,320/ रुपये चा मुदे्दमाल.  
 

 अशाप्रकारे आहे की , वररल नमुद 
घटना स्थळी  राजपत्रीत  

अथधकारी  व दोन सरकारी पंच, 

मापारी, फोटोग्राफर यांच्यासह गेले 

असता सदर ठीकाणी 1)  एक 
काळ्या रंगाची  ट्रॉली बँग त्यावर  
इंग्रजीत एक काळ्या रंगाची  ट्रॉली 

बँग त्यावर इंग्रजीत HOLIDAY 

USA असे नमुद आहे त्यामध्ये  
खाकी रंगाची प्लस्टीक  
पॉलीथथनमध्ये थहरवट  वनस्पती  

कडीदार सदृश्य  मादक पदाथथ ( 

गांजा) तो खालील प्रमाणे.  बँगेसह 

वजन  15.372 / कीलो /गँम , 
त्यातील एक खाकी रंगाच्या 
पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा 

वजन  02.016 कीलो/गँम,  

दुस-या  खाकी रंगाच्या  
पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा 

वजन  02.010 कीलो/गँम , 

थतस-या दुस-या खाकी रंगाच्या  
पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा 

वजन  02.008कीलो/गँम , 
चौथ्या खाकी रंगाच्या  
पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा 

वजन  02.014कीलो/गँम,   
पाचव्या खाकी रंगाच्या  
पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा 

वजन  02.010 कीलो/गँम,  
साहव्या खाकी रंगाच्या  
पॉलीथथनमध्ये थनव्वळ  गांजा 

वजन  02.014 कीलो/गँम तर 

ररकाम्या बँगचे वजन  03.300 

कीलो/गँम इतके भरले. 

मा. 

pso 

सो. 
यािंच्या 
पकेशत 

आहे. 

 



 

 

 

jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&                         

 v-dz iksLVs 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 

vaey

nkj 
          

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

 

 

 

 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

1 vdksyk 164@2019 dye 379] 34 Hkk-

na-fo-  
fn- 27@02@2019 ps 14-03 ok- lkgsc [kku vgen [kku] o; 25 o"ksZ] jk- enjL;k toG] cSniqjk] vdksyk] ft- 

vdksyk- 
2 xksfn;k 68@2019 dye 379Hkk-na-fo- fn- 27-02-19 ps 19-41 [kseq nqyhpan ukxiqjs o; 33 o"kZ jk dqyik rk- ykath ft- ckyk?kkV  

3 xksfn;k 49@2019 dye 379]34 Hkk-na-

fo-  
fn- 27@02@2019 ps 13-50 ok- 1½ vkdk’k jk/ks’;kke Hkkyk/kjs o; 19 o"kZ jk- flxay Vksyh ft xksfn;k  

2½ ftrsnz jkts’k dqVjs o; 19 o"kZ jk- lrekuh uxj ft- xksfn;k 

4 ukxiqj 337@19 dyw 379 Hkk-n-fo  fn 27-2-19 ps 10-45 ok- 

 

jktq jathr 'kekZ o; 30 o’kZ jkg uksxk QWDVjhcUlksM eksgYyk eksrhckx ukxiwj 

 

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 

& & & & & &  

& 

& & 


