
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  21@07@19   

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 xksafn;k 

226@19 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgk izdkj 

cWx pksjh 

 

Vsu 

f’koukFk ,Dl

izslps leksjhy 

tujy dksp 

e/kqu] jsYos 

LVs’ku 

xksafn;k ;sFks 

xkMh ;s.ksiqohZ 

 

13-07-19 

05%00 

oktrk  

njE;ku 

21-07-19 

20%42 

oktrk 

izdk’k nsokth 

fy[kkj o; 29 o"kZ 

jkg- cktkj pkSd 

okMZ ua- 05 

ikV.klkoaxh rk- 

lkousj ft- ukxiwj 

vKkr ,dq.k 27]500 : 

,d dkWyst cWx R;kr nksu 

tksM diMs  Lenovo   

daiuhpk YkWiVkWIk ekWMsy ua- 

Lenovo Laptopv 11080tl 

fdear 27500 :] vlk 

,dq.k 27500  :Ik;kpk 

eky 

fujad v’kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh  etdqj 

gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku Mksaxjx< rs ukxiwj 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklkr  jsYos 

LVs’ku xksafn;k ;sFks xkMh ;s.;kiqohZ dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

R;kaph ueqn o.kZukph cWx vkrhy ekyklg  

eqn~nke yckMhus pks:u usY;k ckcr fQ;kZnh 

;kauh vkt jksth fQ;kZn fnyso:u ueqn izek.ks 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

 

iksgok 

968 

Bkdqj 

2 bZrokjh 

132@19 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ये स्टे इतलायी 
मेथीर उत्तय 
फूक ींग येल्ले 

टटक ट काउीं टय 
लय 

20:07:19 
चे 07:00  

ते 
07:30लादय

म्मान 

21:0:19 
चे 11:10 

ला 
 

देलेन्द्र देहूस ींह गौय 
लम 59 लर्ष 
धींदा.नोकयी 
याह.प्राट नीं 

A1A2 गामक  
बायततम रोक ेला 

 ो ामटी 
एकॉ भॉ  टाउन 

त्रीभूती नगय 
नागऩूय 440022  

भो नीं 
.9423105273 

. अज्ञात 
 

,dq.k 26]990 : 

एक  A1 कम्ऩनीचा भोफाइर 
भॉडर नीं v1/18 IMEI NO 
860508049413116  

त्मात BSNL ps 
fle.7057631191 

ककीं भत .26990 रूऩमे 
 

तनयींक लयीर तायखे  लेऱी ल टिकाणी मातीर कपमाषदी 
हे इतलायी ते गोंदीमा प्रला  कयण्मा कयीता  
उत्तय फूक ींग टटक ट काउीं टय  ततक ट 
काढण्मा ािी गेरे अ ता गदीचा पामदा घेउन 
कोनीतयी अज्ञात चोयट्मान े लयीर लणषनाचा 
भोफाइर चोरून नेरा अ ून ये स्टे गोंदीमा 
मेथून गून्द््माच ेकागदऩत्र जालक क्र 1705/19 
टऩाराद्लाये प्राप्त झाल्मान े करभ 379 

बादवल प्रभाण ेगुन्द्हा दाखर  

NK/ 

744 

इींगोरे   



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

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

3 नागपरु 
1134/19 

कलम 
324,325, 
504,506 
Hkknafo 

xqUgkizdkj 

tcj 

nq[kkir 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु पवुवगेट 
पोलीस चौकी 

समोरील पाकींग 
पररसरात 

 

20/07/19 चे  
10.01 वा ते 
10.45 वा. 

 

21/07/19 चे  
06.27वा 

महंत सोमेश्वररगरी 
मंहत ब्रहमललन 

बाळकेश्वररगरी वय  
58 वषे  रा. सोनभद्र  
उदगम सोनमडुा  , 
अमंरकंटक रिल्हा-  
अनपुपरु राज्य -म.प्र. 

मोबा. नं.  
9425891356 

पो.रश. 486 
प्रशांत 

पुंडलकी  
धोटे वय 32 

वषे धंदा 
नोकरी 

नेमणकु – 
रेल्वे 

पोलीस ठाणे 
नागपरु रा. 
सरकारी 
क्वाटवर , 
अिनी 
पोलीस 

मखु्यालय 
नागपरु  
Qjkj  

रनरंक रनरंक  सरवनय  सादर की, वर नमदु ता. वेळ व ठीकाणी 
यातील रियारद हे अमरकंटक पेडरा ते गोंरदया व 
गोंरदया ते नागपरु असा रेल्वे ने प्रावस करुन नागपरु 
या ठीकाणी मानव अरधकार असोरसएन बैठक चचा 
सत्राचे आयोरिन व उदघाटन असल्याने ते आले होते 
सदर ठीकाणी िात असतांना यातील आरोपी पोरश 
486 / प्रशांत धोटे  नेमणकु – रेल्वे पोलीस ठाणे 
नागपरु यांनी  रवनाकरण तझु्या बगँ मध्ये गांिा आहे 
ते मला दाखव म्हणत  रशवीगाळ व मारहान करन्यास 
सरुुवात केली व िीवे मारण्याची  धमकी तयांना 
स्वताच्या कंबरेच्या चांभडी बेल्टाने व लाखडीने िबर 
मारहान केली मारहाना मळेु रियारदच्या डाव्या  
हातास , पायास , डोक्यास िबर िखम झाली आहे 
या कारणी रियारदच्या डाव्या हातास िंक्चर झाल्याने 
तयांना मेयो हॉस्पीटल येथे उपचार दरम्यान पलँस्टर 
लावन्यात आले आहे नमदु रियारद वरुन मा. प्रभारी 
अरधकारी यांच्या आदेशाने आरोपी लोकसेवक 
पो.रश. 486 / प्रशांत धोटे यांच्या रवरुध्द कलम 
324,325,504,506 IPC प्रमाणे नंबरी क्र. गनु्हा 
दाखल. 
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js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

& Xkksafn;k 135@2019 dye 328]379]34 Hkknafo fn- 19@07@2019 ps  

14%16 oktrk  

1- lksuq jke vHkhuk’k 'kqDyk o; 24 o"kZ  jkg- jkepj.k iqjok nkusiqj rk-ft- xksaMk 

2- eukst jkeujs’kflax Bkdqj o; 22 o"kZ jkg- dqVaqc iap cktkj iks- Fkkusiqj rk-ft- xksaMk 

mRrjizns’k ihlvhj e/;s 

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 


