
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 20-06-2022  

 

 

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 ukxiwj 
422/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार 
eksckbZy  

pksjh   

रेरे  स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  
ररटायररगररटायररग  रुमरुम  

मध्येमध्ये  
 

2200//0066//22002222  चेचे  
0044..0000  वावा..  
दरम्यानदरम्यान.. 

  2200//0066//22002222  
0088..3399  

वावा.. 

ररतीकररतीक  अनपुअनपु  खंडेवालखंडेवाल  
,,वयवय  2222  वर्षवर्ष  धंदाधंदा  रिक्षणरिक्षण    
राहराह..  पीपी  डीडी    77  परफेक्टपरफेक्ट  

एन्कलेफएन्कलेफ    
स्नेहस्नेह  नगरनगर  जबलपरुजबलपरु    

मोमो  नंनं    88998899889933113311  
  ((11))  प्रजवलप्रजवल  चटानरिंहचटानरिंह    
वयवय  2222  वर्षवर्ष  धंदाधंदा  रिक्षणरिक्षण  
राहराह..  ग्रामग्राम  पालपरुपालपरु  रजरज..  

चंदोलीचंदोली  उत्तरप्रदेिउत्तरप्रदेि            
मोमो  नंनं..  77888800449900000011      

  ((22))  नरेिनरेि  चंड्राईनचंड्राईन  वयवय  2222  
वर्षवर्ष  धंदाधंदा  रिक्षणरिक्षण  राहराह..                              

तामीलनाडुतामीलनाडु  रतरुपतुररतरुपतुर  
नाटरपल्लीनाटरपल्ली    

मोमो  नंनं..  88666600449955441144  
 

अज्ञातअज्ञात एकुण 53,000/- रू 
एकएक  रेडमीरेडमी  नोटनोट  99  प्रोप्रो  मकॅ्िंमकॅ्िं  
ब्लुब्लु  रंगाचारंगाचा  त्यातत्यात  एअरटेलएअरटेल  
रिंमरिंम  नंनं..  99999933555522999966  
IIMMEEII  NNOO  माहीतमाहीत  नाहीनाही  

रकमतरकमत  2200000000//--  मनीमनी  पिंषपिंष  
त्यातत्यात  रोखरोख  44000000//--  रुरु  

आधारआधार  काडषकाडष ,,  पनॅपनॅ  
काडषकाडष ,,वोटरवोटर  काडषकाडष ,,  डेरबटडेरबट  
काडषकाडष   दोनदोन  ,,  के्रडीटके्रडीट  काडषकाडष,,  
अिंाअिंा  एकुनएकुन  2244000000//--  रुरु  
चाचा  मालमाल  िंहरफयादीिंहरफयादी  ((11))  
प्रजवलप्रजवल  चटानरिंहचटानरिंह  याचेयाचे  

एकएक  िंमॅिंंगिंमॅिंंग  AA  330055  
काऴ्याकाऴ्या  रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल  

त्यातत्यात  एअरटेलएअरटेल  रिंमरिंम  
77888800449900000011  रकमतरकमत  
1166000000//--  रुरु    ((22))  नरेिनरेि  

चंड्राईनचंड्राईन  याचेयाचे  रेडमीरेडमी  नोटनोट  88  
स्कायस्काय  ब्लुब्लु  रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल    

त्यात्यातत  रजओरजओ  रिंमरिंम  नंनं..  
88222200220033443366  रकमतरकमत  

1133000000//--  रुरु    अिंाअिंा  एकुनएकुन  
रतन्हीरतन्ही  5533000000//--  रुरु  चाचा  

मालमाल  
 

रनरंकरनरंक नमदु घटना ता. वेऴी व रिकाणी यातील रफयादी मजकुर हे..  रदरद..  1199//66//2222  रोजीरोजी  
मेडीकलमेडीकल  अपायमेन्टअपायमेन्ट  िंािीिंािी      नागपरुनागपरु  येथेयेथे      जबलपरुजबलपरु  वरूनवरून    आलेआले  होतेहोते    
रफयादीलारफयादीला  आपलेआपले  कामकाम  करूनकरून  रदल्लीरदल्ली  येथेयेथे  जायचेजायचे  होतेहोते  ,,  रफयादीरफयादी    रदरद..  2200//66//2222  
लाला    0011..0000    वावा  रेरे  स्टेस्टे  नागपरुनागपरु    मध्येमध्ये    ररटायररगररटायररग  रुमरुम  मध्येमध्ये    बरुकगबरुकग  होतीहोती    म्हणनुम्हणनु  
रफयादीरफयादी  येथेयेथे  गेलेगेले  होतेहोते  रफयारफयादीदी  िंोबतिंोबत  त्याचेत्याचे  दोनदोन  िंहिंह  रफयादीरफयादी  आरआरमीमी    पररक्षापररक्षा  दणेदणे    
कररताकररता  आलेआले  होतेहोते    रफयादीरफयादी  0022..0000  वावा..  रफयादीरफयादी  वव  िंहिंह  रफयादीरफयादी  आम्हीआम्ही  िंवषिंवष  
झोपलोझोपलो  त्यात्या  दरम्यानदरम्यान  रफयादीरफयादी  यांचीयांची    0044..0000  वावा..  झोपझोप  उघडलीउघडली  अिंताअिंता  तेव्हातेव्हा  
रफयादीरफयादी  यांचायांचा  एकएक  रेडमीरेडमी  नोटनोट  99  प्रोप्रो  मकॅ्िंमकॅ्िं  ब्लुब्लु  रंगाचारंगाचा  त्यातत्यात  एअरटेलएअरटेल  रिंमरिंम  नंनं..  
99999933555522999966IIMMEEII  NNOO  माहीतमाहीत  नाहीनाही  रकमतरकमत  2200000000//--  मनीमनी  पिंषपिंष  त्यातत्यात  रोखरोख  
44000000//--  रुरु  ,,  आधारआधार  काडषकाडष ,,  पनॅपनॅ  काडषकाडष ,,वोटरवोटर  काडषकाडष ,,  डेरबटडेरबट  काडषकाडष   दोनदोन  ,,  के्रडीटके्रडीट  काडषकाडष ,,  
अिंाअिंा  एकुनएकुन  2244000000//--  रुरु  चाचा  मालमाल      दोन्हीदोन्ही  तामीलनाडुतामीलनाडु  वरुनवरुन  आमीआमी  चीची  पररक्षापररक्षा  देणेदेणे  
नागपरुनागपरु  आलोआलो  होतेहोते    त्यानात्याना    वारानिंीवारानिंी  जाजायचेयचे    होतेहोते  वरुनवरुन    रदरद..  1199//66//2222  केके  0011..0000  
वावा..  ररटायररगररटायररग  रुमरुम  चीची  बरुकगबरुकग  होतीहोती  तेथेतेथे  आलेआले  आणीआणी  0022..0000  वावा  झोपलेझोपले    तेव्हातेव्हा  
0044..0000  वावा..  झोपझोप  उघडलीउघडली  अिंताअिंता    िंहरफयादीिंहरफयादी  ((11))  प्रजवलप्रजवल  चटानरिंहचटानरिंह  वयवय  2222  
वर्षवर्ष  धंदाधंदा  रिक्षणरिक्षण  राहराह..  ग्रामग्राम  पालपरुपालपरु  रजरज..  चंदोलीचंदोली  उत्तरप्रदेिउत्तरप्रदेि  मोमो  नंनं..  77888800449900000011    
((22))  नरेिनरेि  चंड्राईनचंड्राईन  वयवय  2222  वर्षवर्ष  धंदाधंदा  रिक्षणरिक्षण  राहराह..  तामीलनाडुतामीलनाडु  रतरुपतुररतरुपतुर  
नाटरपल्लीनाटरपल्ली  मोमो  नंनं..  88666600449955441144      रदरद..  1199//66//2222  केके  0011..0000  वावा      िंहरफयादीिंहरफयादी  
((11))  चाचा  एकएक  िंमॅिंंगिंमॅिंंग  AA  330055  काऴ्याकाऴ्या  रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  एअरटेलएअरटेल  रिंमरिंम  नंनं..  
77888800449900000011  रकमतरकमत  1166000000//--  रुरु    िंहरफयादीिंहरफयादी  ((22))काका  रेडमीरेडमी  नोटनोट  88  स्कायस्काय  ब्लुब्लु  
रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल    त्यातत्यात  रजओरजओ  रिंमरिंम  नंनं..  88222200220033443366  IIMMEEII  NNOO  माहीतमाहीत  नाहीनाही    
रकमतरकमत  1133000000//--  रुरु      चाचा    एकएक  िंमॅिंंगिंमॅिंंग  AA  330055  काऴ्याकाऴ्या  रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  
एअरटेलएअरटेल  रिंमरिंम  नंनं..  77888800449900000011  रकमतरकमत  1166000000//--  रुरु    िंहरफयादीिंहरफयादी  ((22))काका  रेडमीरेडमी  
नोटनोट  88  स्कायस्काय  ब्लुब्लु  रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल    त्यातत्यात  रजओरजओ  रिंमरिंम  नंनं..  88222200220033443366  IIMMEEII  
NNOO  माहीतमाहीत  नाहीनाही    रकमतरकमत  1133000000//--  रुरु    अिंाअिंा  एकुनएकुन      5533000000//--  रुरु  चाचा  मालमाल  
कोणीकोणी  अज्ञातअज्ञात  व्यक्तीनेव्यक्तीने  झोपेचाझोपेचा  फायदाफायदा  घेवनुघेवनु  चोचोरुनरुन  नेलानेला  करीताकरीता  अिाअिा  रफयादरफयाद  
वरुनवरुन  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  कलमकलम  337799  IIPPCC  प्रमानेप्रमाने  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..    
  आजआज  रोजीरोजी  रफयादीरफयादी  स्वतस्वत  पोपो..  स्टेस्टे  लाला  येवनुयेवनु  मोबाईलमोबाईल  चोरीचीचोरीची  लेखीलेखी  रफयादरफयाद  
रदल्यानेरदल्याने  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यांतकरण्यांत  आलाआला  

eiksuk 

dksYgs 

02 ukxiwj 
423/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार 
eksckbZy  

pksjh   

रेल्वे स्टेिन 
नागपरु चे 
प्लटॅ नं. 2 

वरुन 
 

20/06/22  
चे  06:00 

वा. 
 

20/06/22 
 चे  11:56 

वा. 
 

अरमत रमेि रामटेके, वय 
30वर्ष, राह. भांडेप्लॉट, 

िेंवादल नगर, नागपरु मो. 
नं. 9970545812 

अज्ञातअज्ञात एकुण 17,958/- रू 
िंमॅिंंग J6 कं. चा काळ्या 

रंगाचा मोबाईल त्यात 
रिंम एअरटेल नं. 
7768840660, 

 IMEI No. 
359993090839377, 

रक. 17958/- रु., 

- रनरंक  
 

 नमदु घटना ता. वेऴी व रिकाणी यातील रफर्य़ादी अरमत रमेि 
रामटेके, वय 30वर्ष, राह. भांडेप्लॉट, िेंवादल नगर, नागपरु मो. नं. 
9970545812 हे रद. 20/6/22 रोजी कोच वॉटररग चे कामा करीता 
रेल्वे स्टेिन नागपरु चे प्लटॅ नं. 2 वर हजर अिंता त्यांचा िंमॅिंंग J6 
कं. चा काळ्या रंगाचा मोबाईल त्यात रिंम एअरटेल नं. 
7768840660, IMEI No. 359993090839377, रक. 17958/- 
रु., अिंा कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवािंी लोकांचे गर्ददचा फायदाफायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन पो. स्टे. ला येवनु 
लेखी तक्रार रदले वरुन िंबब अप कलम 379 भादरव प्रमाणे गनु्हा 
दाखल  
   

ASI/ 
164 
कंुवर 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 20-06-2022   

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 20-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 20-06-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 20-06-2022 

        

 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01  

 

ukxiqj 

385/2022 कलम 20 (B) II (C), 

29 NDPS ACT 

09/06/2022 चे 22.39 वा. 

रद. 21.06.2022 ikosrks  PCR 

1) िंोनम िकील अहमद, वय 25 वर्ष,राह. E44/B 243, नवी रिंमापरुी, पवुष रदल्ली,  
2) मोहम्मद आरिंफ अहमद िकील अहमद, वय 20 वर्ष, राह. E44/B 243, नवी रिंमापरुी, पवुष रदल्ली,  
3) गलुफान उिंमान खान, वय 19 वर्ष, राह. JB-6, हाऊिं नं. 427, स्टेट नं. 04, रिमलापरु, न्य ुरदल्ली,   
4) गलुिन िरीफ, वय 35 वर्ष, राह. K134, ब्लॉक जे.जे. कॉलनी, िंावला घेवर, राणीखेरा, उ.प.रदल्ली,  
5) िैंफ अली अिरफ अली अंिंारी, वय 22 वर्ष, राह. झुंगी नं. CN32, ब्लॉक F-06, HGI लेबर कॉलनी, िंलुतानपरुी रदल्ली,  
6) रवरपन रवजेंद्र रिंह, वय 20 वर्ष, राह. रिश्चन नगर, रवजय नगर, गाजीयाबाद उ.प्र  
 

393/22 कलम 20 (B) II (B), 
29 NDPS ACT 

12/06/2022 चे 14.31 वा. 

रद. 22.06.2022 ikosrks  PCR 

7) मोरहत  नारायण दत्त, वय-23 वर्ष, रा- गा ाँव िेंवह तहिंील रजल्हा पानीपत हररयाणा-132108,  
8) दीपक  ओमप्रकाि         वय- 25 वर्ष, रा. गा ाँव िेंवह तहिंील रजल्हा पानीपत हररयाणा-132108, 
9) रवकािं  रामभरोिंा           वय 24 वर्ष, रा. गा ाँव िेंवह तहिंील रजल्हा पानीपत हररयाणा-132108 

311/22 कलम 20 (B) II (B), 
NDPS ACT 

13.06.2022 चे 12.51 वा. 
रद. 23.06.2022 ikosrks  PCR 

10) lkSjHk dqekj /keZiky jk- foysu iks- vkWfQl dks gjokM rg- cqgku ft- >qu>qu jktLFkku   

 

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  


