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ट्र ेन न 
18406   

अहमदाबाद 

पुरी एक्स 

चे समोरील 

जनरल 

कोच मधे्य  

रे. से्ट. 

तुमसर 

दरम्यान 
 

30/11/19 

चे 13/15 

वा.दरम्यान 
 

30.11.19 

18.53 वा  
प्रकाश कुमार 

रवी ींद्रनाथ रायससन्हा  

वय-46   धींदा-  

नोकरी 

डेपट्ीससट्ीआई  रा  

काट्टर नीं 147/2 

सनअर आरपीएफ 

बँरेक मोतीबाग 

नागपुर मो. 
9423692614 

 

सलमान 

सलीम मींसुरी 

वय  20 ते 

22  अींदाजे 

बाँक्स बँय  

vV rk osG 

30-11-19 

19-55 

– सनरींक निरंक वेऴी व सिकाणी यातील सफयाटदी मचकुर हे सद 30/11/2019 

रोजी  ट्र ेन 12809 मेल एक्स ने नागपुर ते  भींडारा पयंत आपले 

सट्कीट् चेक करण्याचे  कतटव्य करीत आले व भींडारा ते गोींसदया 

सट्कीट् चेकी ींग करीत ट्र ेन नीं 18406 अहमदाबाद पुरी एक्स नी 

आपल्या सट्कीट् चेक करण्याचे कतटव्य करीत असताना नमुद 

गाडीचे समोरील जनरल कोच मधे्य रे से्ट तुमसर दरम्यान यातील 

वरील वणटनाचे  आरोपीस  सफयाटदी याींनी रेले्व ट्ीकीट् बाबत 

सवचारपुस करता वरील नमुद आरोपीने मेरे पास सट्कीट् नही है 

और मै रेले्व का स्टाँफ हु त्या वरुन सफयाटदी  याींनी रेले्व 

आयकाडट मागीतले असता सींशयीत आरोपीने एक काडट दाखवीला 

त्या काडट वर इींगलीस मधे्य सलमान सलीम मींसुरी बाँक्स बाँय 

लीहले होते सफयाटदी याींनी नमुद काडट बरोबर आहे सकीं वा कसे 

चेक करणे कामी त्याींचे एफ ट्ी बुक मधे्य िेवले असता सींशयीत 

आरोपीने त्याींना सशवीगाळ करणे सुरु केले त्या वरुन सफयाटदी 

बोलले की मी माझे काम करीत आहे त्या वरुन वरील नमुद  

आरोपी याींने त्याचे काडट एफट्ी बुक मधे्यकाढणे करीता 

सशवीगाळ करीत सफयाटदी याींचे काँलर  पकडुन तोींडावर 

हाथाबुक्कीने मारहान तसेच छातीवर मारहान करीत छाती व 

चेहरा वर नखाने ओरखडले   त्या वरुन सफयाटदी याींचे रक्त 

सनघाले सफयाटदी याींना मारते वेऴी तुझे चलती ट्र ेन से फेक देता 

तुझे देख लुींगा अशी सजवे मारण्याची धम्की सदली त्या वरुन 

सफयाटदी याींनी नागपुर कमशीयल कीं ट्र ोलला माहीती सदली व 

पोलीस मदत मागीतली असता यातील  आरोपीने सफयाटदी याींचे 
मोबाईल गाडी मधे्य  फेकुन सदला  नमुद घट्नेच्या वेऴी 

गाडीसतल पँसेंजर नामे सय्यद जावेद वय अींदाजे 46 वरे्ष रा. 

सुभान नगर एजबी ट्ाउन नागपुर याने त्याचे मारपीट् सोडवीली 

त्या हाथापाई मधे्य सफयाटदी याींचे शट्ट सुद्दा फाट्लेल्या आहे  

सदर घट्नेची माहीती सफयाटदी याींनी त्याींचे गाडीतील स्टाँफ चे 

कमटचारी याींना फोनद्वारे सदली  वरुन नमुद कमटचारी  रे. से्ट. 

गोींसदया आउट्रला गाडी थाींबली असता त्याींचा मदतीना आले  

तसेच गाडी काही वेळातच  रे से्ट गोींसदया  येथे आली असता 

सदर आरोपीस रेले्व मधील सफयाटदीच्या सोबतीचा स्टाँफ  व रेले्व 

से्टशन वरील स्टाँफ याींचा मदतीने आरोपीस पो. से्ट. ला पुढील 

कायटवाही करीता आनुन देण्यात आले अशा सफयाटदीच्या ररपोट्ट 
वरुन सदर गुन्हा दाखल  
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रेले्व से्ट 

नागपुर 

सेंडक्लास 

बुकी ींग 

आँसफस 

मधे्य 

ररजवेशन 

सतकीट् 

काढत 

असताींना 

30/11/19 

03.30 वा.  

 

30/11/1

9 15.30 

वा.  

 

मयींक कमलकुमार 

जैन वय 20 वर्षट 

धींदा-सशक्षण राह-

कमल जैन लालास 

कुीं ज, जैन मींदीर 

की रल्ली, देवीपुरा 

कोिी, सीकर, 

राजस्थान मो नीं 
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861488046007493 

सकीं  13,999/- रु चा 

माल 
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नमुद ता वेळी व सिकाणी यातील सफयाटदी हे रेले्व से्ट 

नागपुर येथे ररजवेशन सतकीट् काढणे करीता वर नमुद 

सिकाणी आले असता सफयाटदी याींचा वर नमुद वणटनाचा 

मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने सफयाटदी याींचा 

प्रवासी गदीचा फायदा घेवुन मुद्दाम लबाडीने व कपट्ाने 

चोरुन नेले वरुन सबब अप. कलम 379 भादसव प्रमाणे 

गुन्हा दाखल केला   
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ट्रेननं.16031 
अंदमान एक्स. 
चे कोच नं.A1 

मध्ये बथथ 
नं.10,11,12,

34 चे बथथ 
खालनु 

 

.29/11/19
चे 00.10  

वा. ते 
03.00वा 
दरम्यान 

 

.29/11/19 
चे 00.10  

वा. ते 
23.18 वा 

 

सर.तरे्फ 
ववशाल 
रामदास 
डोणेकर 
,वय- 31 

वषथ, पोलीस 
उपवनरीक्षक , 
नेम रे.पो.स्टे. 
वधा मो.नं. 

950360220
6 
 

1)सोम ू
लक्ष्मीचैतन्य रेडडी 
वल्द रोसीरेडडी 
वय-28वषथ,रा. 
मतु्यालाम्मापेट 

सारपाका 
बरुगमपहाड 

मंडलम सारपाका 
,मोथपटटी 

नगर,खम्मम 
वि.खम्मम, 

तेलगांना राज्य, 2) 
साईनरेन्र वल्द 
मधसुधुनराव 

कोंगारा वय23वषथ 
रा.मतु्यालाम्मापेट 

सारपाका 
बरुगमपहाड 

मंडलम सारपाका 
,मोथपटटी 

नगर,खम्मम 
वि.खम्मम, 
तेलगांना 

राज्य,3).व्यंकटेश 
वल्द नागेश्वरराव 

नल्लािला 
वय28वषथ 

रा.मतु्यालाम्मापेट 
सारपाका 

बरुगमपहाड 
मंडलम सारपाका 

,मोथपटटी 
नगर,खम्मम 

एकुण वक.8,12,650/- रू 
आरोपी 1) कडून एक राखडी व भगल्या रंगाची टुवरस्ट 
बगँ वक.500/-रू. ज्यावर इंगे्रिी मध्येPRIME असे 
वलहलेले त्यात एकुण ओलसर कऴीदार गांिाव एकुण 
विन13.800वक.ग्र ँ , त्यापैकी 24-24ग्रमँ चे सी. ए 
कवरता ,वनवड गांिा विन12.257 वक.ग्र ँवक.10,000/-
रू प्रती वकलो  दराने वक. 1,22,570 तसेच बगँ ची वक. 
500/-रू. एकुण वक. 1,23,070/-रू. 
2)आरोपी 2) कडून  एक मेंहदी रंगाची ट्रँव्हलबगँ 
अं.500/- रू.ज्यावर इंग्रिीत GAGAअसे वलहेलेले 
वरस्टकर त्यामध्ये ओलसर कळीदार गांिा बगँसह विन 
12.762 वक.ग्र.ँवनव्वळ गांिा 9.361वक.ग्र ँ , त्यापैकी 
24-24ग्रमँ चे सी. ए कवरता,वक.10,000/-रू प्रती वकलो  
दराने 9.361 वक.ग्र ँ वक.93,610रू. तसेच बगँ ची वक. 
500/-रू. एकुण वक.94,110/-रू.तसेच बगँ नं.02 एक 
ब्लकँ-गे्र रंगाची टुवरस्टबगँ कक.500/- रू.ज्यावर 
PRIME असे वलहलेले त्यात ओलसर कळीदार गांिा 
बगँसह विन 13.640 वक.ग्र.ँवनव्वळ गांिा 
11.309वक.ग्र ँ ,त्यापैकी 24-24ग्रमँ चे सी. ए कवरता 
वक.10,000/-रू प्रती वकलो  दराने वनव्वळ गांिा विन 
11.309 वक.ग्र ँ वक.1,13,090/-रू. तसेच बगँ ची वक. 
500/-रू. एकुण वक.1,13,590 /-रू.अशी दोन्ही बगँ 
वमळुन एकुण गांिा 20.670 वक.ग्र.ँवक.2,07,700/- 
रू.चा माल 
3)आरोपी क्र.03व्यंकटेश वल्द नागेश्वरराव नल्लािला 
वय28वषथ रा.मतु्यालाम्मापेट सारपाका बरुगमपहाड 
मंडलम सारपाका ,मोथपटटी नगर,खम्मम वि.खम्मम, 
तेलगांना राज्य यांचे ताब्यातनु एक एक ब्लकँ-गे्र रंगाची 
टुवरस्टबगँ कक.अं.500/- रू.ज्यावर समोरील दशथनी 
भागावर इग्रिीत मध्ये PRIME असे वलहलेले वरस्टकर 
असनु बगेँस एकुण चार चैन असलेले त्याची चैन 
उघडुन पाहता त्यात खाकी रंगाचे सेलोटेपचे वेष्टनाने 
पकँकग केलेले सहा नग बंडल त्यात ओलसर कळीदार 

आि रोिी रेपो स्टे वधा येथे 
आि रोिी हिर असताना स्था. 
ग.ुशा. लोह. नागपरू पोहवा 250 
राचलवार 
,Nk/12,PC/51,1050 यांची 
नाईट पेट्रोकलग डयटुी   ट्रेन 
नं.12655 नविीवन एक्स. वर 
असतांना त्यांना गपु्तबातमी दारा 
कडून माहीती वमऴाली की, ट्र ेन 
नं. 16031अंदमान एक्स. चे 
कोच A/1मधनु चार व्यक्ती 
अनावधकृत वरत्या गांिा ची 
वाहतकु करीत आहे वरून  ही 
रेल्वे स्टेशन वरोरा येथे 
आल्यावर गाडीचे  कोच क्र. A1 
मध्ये िावनु सदर गाडी सटुलेवर 
वमळाले माहीती प्रमाणे चेक 
करीत  असतांना अंदािे 00.10 
वा. दरम्यान नमदू कोच चे बथथ 
क्र. 10,11,12,34 िवऴ 
गांिासारखा  उग्र वास येत 
असल्याने नमदू  बथथखाली 
असल््या बगँ चेक करता 
एकुण सात बगँा वमऴुन आल्या 
.त्यावरून सदर बथथवरील 
प्रवाशांना ववचारपसू करता 
त्यांनी प्रथम उडवा उडवीचे उत्तरे 
वदली परंतु सदर बगँमध्ये 
कोणतातरी गांिासदृश्य मादक 
पदाथथ असल्याचा संशय 
आल्याने सदरच्या बगँ चेक 
करता त्यात खाकी रंगदाचे 
सेलोटेपचे आवरण असलेले 

PSI वहरे 



वि.खम्मम, 
तेलगांना राज्य, 4) 
अत्ताउर रहमान 
वल्द मोहम्मद 

आरीर्फ ,वय19वषथ 
धंदा- लेडीि टेलर 

रा. गलीहािी 
कयामघुीन शेर 

अर्फगान 
बारादरी,बल्लीमार

न,वदल्ली, 
िी.पी.ओ. वदल्ली 

 

गांिा असलेले बगँसह एकुण विन 13.630 
वक.ग्र.ँसहाही वेष्टनातील गांिा वेगळा करून विन 
करता वनव्वळ गांिा विन 11.237वक.ग्र.ँअसनु 
त्यापैकी सी.ए.समँ्पल कामी 24-24 ग्रमँ  चे सी. ए 
कवरता वक.10,000/-रू प्रती वकलो  दराने वनव्वळ गांिा 
विन 11.237 वक.ग्र ँवक.1,12,370/-रू. तसेच बगँ ची 
वक. 500/-रू. एकुण वक.1,12,870 /-रू. 
4)आरोपी क्र.04 एक ब्राउन रंगाची ट्रँव्हल बगँ 
वक.500/- ज्यावर इंग्रिीमध्ये POLOA1 असे वलहलेले 
ज्यामध्ये ओलसर कळीदार गांिा बगँसह विन 
17.660 वक.ग्र.ँत्यापैकी वनव्वळ गांिा विन 
14.807वक.ग्र.ँत्यापैकी सी.ए.समँ्पल कामी 24-24 ग्रमँ  
चे सी. ए कवरता वक.10,000/-रू प्रती वकलो  दराने 
वनव्वळ गांिा विन 9.361 वक.ग्र ँ वक.93,610/-
रू.बगँची वक.500/- रू.एकुण कक.94,110/-रू.तसेच 
एक ब्राउन रंगाची ट्रँव्हल बगँ वक.600/- ज्यावर 
इंग्रिीमध्ये POLOA1 असे वलहलेले ज्यामध्ये ओलसर 
कळीदार गांिा बगँसह विन 14.807 
वक.ग्र.ँवक.1,48,070/- रू.त्यापैकी वनव्वळ गांिा विन 
14.807वक.ग्र.ँवक.1,48,070/- रू.त्यापैकी सी.ए.समँ्पल 
कामी 24-24 ग्रमँ  चे सी. ए कवरता वक.10,000/-रू 
प्रती वकलो  दराने  वक.1,48,070-रू.बगँची वक.600/- 
रू.एकुण कक.1,48,670/-रू.तसेच एक आकाशी 
का्या रंगाची सगँबगँ त्यावर इग्रिीत PRIORITY 
असे वलहलेले ज्यामध्ये ओलसर कळीदार गांिा बगँसह 
विन11.040वक.ग्र.ँत्यापैकी वनव्वळ गांिा विन 
10.006वक.ग्र.ँवक.1,00,060/- रू.त्यापैकी सी.ए.समँ्पल 
कामी 24-24 ग्रमँ  चे सी. ए कवरता वक.10,000/-रू 
प्रती वकलो  दराने  वक.1,00,060/-रू.बगँची वक.200/- 
रू.एकुण कक.1,00,260/-रू.तसेच एक मरून रंगाची 
ट्रँव्हल बगँ त्यावर इंग्रिीत TYCOON असे वलहलेले 
ज्यामध्ये ओलसर कळीदार गांिा बगँसह विन 
13.100वक.ग्र.ँत्यापैकी वनव्वळ गांिा विन 
11.968वक.ग्र.ँवक.1,19,680/- रू.त्यापैकी सी.ए.समँ्पल 
कामी 24-24 ग्रमँ  चे सी. ए कवरता वक.10,000/-रू 
प्रती वकलो  दराने  वक.1,19,680 /-रू.बगँची वक.400/- 
रू.एकुण कक.1,20,080/-रू.असा वतन्ही बग मध्ये 
वनव्वळ गांिा 36.781 वक.ग्र.ँवक.3,69,010/- रू. असा 

चौकोनी आकाराचे बंडल वदसनू 
आले. आि वद.29/11/19 
चे03.00 वा. चे दरम्यान 
मदूदेमालासह पढुील कायथवाही 
HC/250सरेुश राचलवार यांनी 
वरपोटथसह रे.पो.स्टे. वधा येथे 
हिर केले वरून मा.PSO सो 
यांच्या आदेशान्वये नंबरी गनु्हा 
कलम 20 (B)(C) 29 NDPS 
ACT प्रमाणे दाखल करुन 
तसेच गनु्हयाची वदी वरपोटथ मा 
JMFC सो रेल्वे कोटथ नागपरु 
यांना सादर तसेच गनु्हयाचे 
तपास मा.प्रभारी अवधकारी 
सो.यांचे आदेशान्वये PSI वहरे 
सो.यांना देण्यात आला आहे 
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एकुण वक.8,12,650/- रू.चा गांिा 

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 

vaey

nkj 01 नागपरु 104/19 
u/s 174 

Crpc 

मेयो 
हॉस्पीटल 
नागपरु वाडड 
नं. 10/B 

 

30/11/19 चे 
00:45 
वा.पवुी 

30/11/19 चे 
03:30 वा. 

on duty मेयो बथु नागपरु 
शहर येथील HC/4640 

ववजय यांनी व्दारे 
 

एक अनोळखी परुुष वय 
अंदाजे 55 ते 60 वषे 

अशा प्रकारे आहे की यातील मयत इसम यास वद. 23/11/19 चे 20:45 
वा. PC/895 शकु्ला रे.पो.स्टे. नागपरु मेयो हॉस्पीटल नागपरु वाडड नं. 10/B 
येथे औषधपचार करीता भरती केले असता उपचारा दरम्यान आज वद. 
30/11/19 चे 00:45 वा. मेयो हॉस्पीटल नागपरु वाडड नं. 10/B येथील डॉ. 
वदनेश सयुडवंशी यांनी मतृ घोषीत केले वरुन डेड बॉडी PM करीता मेयो 
मरच्यरुी चे वशतगहृ क्र. C/3 मध्ये ठेवण्यात आले आहे अशी माहीती on 
duty मेयो बथु नागपरु शहर येथील HC/4640 ववजय यांनी व्दारे कळववले 
वरुन रे.पो.स्टे. नागपरु येवथल मगड  क्र 104/19 u/s 174 Crpc प्रमाणे 
दाखल करुन मयताचा घटनास्थळ व इन्कक्वेस्ट पंचनामा कारवाई करने 
कामी ASI/699 पवार यांना रवाना करण्यात आले. तसेच पे्रत पहारा डयटुी 
कामी PC/895 शकु्ला यांना रवाना करण्यात आले.  
 

ASI/6
99 
पवार 



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 
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vkjksihps uko 

01 xaksafn;k 341@ 19 dye 353]332]504]506 30/11/2019 चे 19.55 सलमान सलीम मींसुरी वय  20 ते 22  अींदाजे बाँक्स बँय  

02 uukkxxiiwwjj  

 

11779922//1199  ?? ?? ??   337799  IIPPCC  
 

30-11-19   21-31ok 1½rksfgn lyhe valkjh o; 25 o"kZ] jk- jn~nh pkSd latho.kh gkWLihBy toG tcyiqj 

2½ eks- lkthn eks- jmQ o; 22] jk- eqjkuh eTthn toG tcyiqj  vV rk-  

21-31ok 

03 o/kkZ 904@19 dye 20] c]d] 29 

NDPS ACT  

PCR  29/11/19  23.18 1½ Lkksuq y{ehpSrU; jsMMh oYn jkslhjsMmh  

2½ lkbZujsanz oYn e/kqlqnujko dksaxkjk  

3½ O;adVs’k oYn ukxs’ojjko ukYyktYYkk  

4½ vRrkmj jgeku oYn eksgEen vkjhQ 19  loZ jk-eqR;kykEekisV lkjikdk cqjxeigkM eMye 

lkjikdk eksFkiV uxj [kEee rsyaxk.kk  

04 vdksyk 
604/19 कऱम 379 भादळी   30/11/2019 चे 15.24 ऴेख मुदतशऴर ऴेख नाशशर ळय-24 ळव,े रा. फरऴी पुरा जामा मज्जीद जळल ऴेगळा जज. बुऱढाणा 

05 vdksyk 571/19 कऱम 379 भादळी 30/11/19 चे 15.39  ऋवीकेव राजेऴ ततळारी ,ळय- 23 ळव,े रा,आंबेडकर चौक अकोट फैऱ अकोऱा  

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 

& & & & & & & & & 


