
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  25@06@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 brokjh 

115@19  

dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

 pksjh 

fcykliqj 

brokjh 

bZaVjflVh 

,Dl- ps 

tujy 

dksp e/kwu 

brokjh ;sFks 

23-06-19 

11%29 ok 

njE;ku 

25-06-19 

12%43 ok- 

vjfon 

dU;kyky tks’kh 

o; 40 jk- 

VhohVkWoj 

lqjnzjx< ukxiqj 

eks ua 

- 

9049091018 

vKkr 

 

,dq.k 17]990:  

,d fooks daiuhpk 

eks-dkG~;k jaxkkpk 

ekWMy u- oh@17 

R;kr fle ,s;yVsy 

- ua-

8856002165- 

vk; b ,e vk; u-

860398048284

779dh- 17990@ 

vlk ,dqu 

17]990@: pk 

eky 

fujad लयीर तायखेस लेऱी ल ठिकाणी मातीर फपमाादी ह्मा 
नभुद टे्रन ने s-Mksxjx< rs  brokjh vlk izokl d:u 

vkys असता fQ;kZnh ;kaP;k ueqn eksckbZy   

dks.khrjh vKkr pksjV;kus गदीचा पामदा घेलुन 

भुद्दाभ रफाडीने  pks:u usy s फाफत फपमाादी माांनी ये 

ऩो स्टे yk- ;soqu ys[kh  फपमााद ठदरे लरुन सफफ 

अऩयाध करभ 379 बादवल प्रभाणे गुन्हा दाखर केरा 

PSI 
ojBs 

2 xksafn;k 

193@19 

dye 

379 

Hkknafo  

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

 pksjh 

Vsªu ua- 

12855 

baVjflVh

 ,Dlizs

l 

e/;s]jsYos 

LVs’ku 

xksafn;k 

njE;ku  

izoklkr 

 

19-06-

19 21-

00 ok- 

njE;ku 

25-06-

19 

00%25 

ok- 

xksiky v:.k 

'kkgq o; 18 

o"kZ jkg- 

IykWV ua- 118 

fot;uxj 

tquk 

f’krykekrk 

eafnj toG 

ukxiwj ft- 

ukxiwj 

 

vKkr 

 

,dq.k 25]000:  

d  OPPO 
daiuhpk eksckbZy 

Cyq jaxkpk ekWMsy ua- 

F-11 Pro 

vk;,ebZvk; dza- 

8662080434
43656 R;kr 

fledkMZ ua- 

7666496397
, 

9960176253 

fdear 25]000 

: pk eky 

fujad v'kk izdkjs dh] gs ueqn xkMhus  jsYos LVs’ku 

jk;iwj rs bZrokjh vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklkr jsYos LVs’ku xksafn;k njE;ku izoklkr 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu R;kapk ueqn o.kZukpk eksckbZy eqn~nke 

yckMhus pks:u usys ckcr fQ;kZnh ;kauh jsiksLVs 

bZrokjh ;sFks rdzkj fnY;ko:u dkxni= oxZ gksoqu 

izkIr >kY;kus fQ;kZnh ;kaps fQ;kZno:u ueqn 

izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

iksgok@

886 

t;Loky 



3 xksafn;k 

194@19 

dye 

304 ¼v½ 

Hkknafo  

 

 

xqUgkizdkj 

fu"dkGthi.kkus 

ej.kkl 
dkj.khHkqr 

Bj.ks 

 

 

jsYos 

LVs’ku 

xksafn;k ;s

Fkhy 

MksaxjxM 

,UM dMs 

 

23-06-019 

16%40 

oktrk  

25-06-019 

03%16 

oktrk 

ljdkj rQsZ 

iadtdqekj 

fou; pdzs] 

lgk- iksyhl 

fujh{kd] jsYos 

iksyhl LVs’ku 

xksafn;k 

 

 

?ku’;ke 

ijekj] 

Bsdsnkj] 

jkg- xksafn;k 

vVd dj.ks 

ckdh 

 

fujad fujad v'kk izdkjs dh] ueqn rk- osGh o fBdk.kh etqj 

ukes & 01- jkts’k nsoyky 'kj.kkxr o; 35 

o"kZ jkg- flouh@xjkZ iks- nklxkao Bk.kk jkouokMh 

rk-ft- xksfn;k  o 02 gadj xksjsyky ia/kjoky 

o; 40 o"kZ jkg- flouh@xjkZ iks- nklxkao Bk.kk 

jkouokMh rk-ft- xksfn;k o 03- fnis’k ckcwyky 

lgksj o; 24 o"kZ jkg- ykbZVksyk@fxjksyk iksLVs- 

ika<jkcksMh ft- xksafn;k gs jsYos LVs’ku xksafn;k 

;sFkhy Bsdsnkj ?ku’;ke ijekj ;kaps dMs etqjhus 

jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkhy MksaxjxM ,UM dMhy 

jsYos VWªd [kkyh ik.;kps ikbZi ykbZu djhrk xM~Mk 

[kksnyk o R;kaP;k e/;s dke djhr vlrkauk 

cktqP;k jsYos ykbZuo:u ekyxkMh xsY;kus 

daEiukeqGs [kM~;kr vlysys frUgh etqj R;kaps 

vaxkoj ekrh o fxV~Vhpk eyek iMY;kus 

R;k[kkyh frUgh etqj ncY;kus R;krhy etqj dza- 

01 o 02 ;kapk tkxhp e`R;q >kyk o dza-03 

t[keh ijhfLFkrhr dsVh,l nok[kkuk ;sFks nk[ky 

dsys ;krhy e;r vdza- 01 o 02 ;kaps 

ej.kkckcr izkFkfed riklkr exZ dza- 50@2019 

dye 174 lhvkjihlh izek.ks exZ nk[ky 

dj.;kr vkyk ijarq lnj exZP;k riklvarh 

;krhy vkjksih Bsdsnkj ;kps cstckcnkj o 

fu"dkGthi.kk eqGs R;kauk e`R;q >kY;kus Bsdsnkj 

fo:/n ueqn izek.ks ljdkj rQsZ ;kaps fQ;kZno:u 

ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

liksfu@

fdj.k 

lkGos 

 

mailto:liksfu@fdj.k
mailto:liksfu@fdj.k


4 नागपरू 

967/19   
कलम  379  

IPC दाखल 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

 pksjh 

टे्रन नं. 

22325 
यशवंतपुर-
पाटलीपुत्र 

एक्स. चे 

कोच A/3, 

बथथ नं. 25 
वरुन रे स्टे 
नागपरू चे 
लोहापुल 
आऊटर 
जवळ 

 

25.06.19 
10:00 वा. 

वा. 

25.06.19 
16/57 वा. 

अधीक संुदर 

यादव, वय 28 

वषथ, धंदा- नौकरी, 

राह. मोतीबाग, 
पॉलललक्लनीक 

क्वॉटथर नं. 

244/6 कामठी 

रोड नागपुर मो. 

नं.860010914

9 
 

vKkr एकुण  10, 999/-रु.  

-एक रेड मी कं. चा 

नोट 5 MI कं. चा 
गोल्डन रगांचा 

मोबाईल त्यात लसम 

jio 9561012768, 
idea 

9130731252, 
IMEI NO. 

868085039247540, 
868085039247558  
कीं 10,999/- रु चा 

माल असा एकुण   

10, 999/-रु. चा 
माल 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील फियाादी हे नमुद ट्रने 
न े  काटपाडी त े नागपरु असा प्रवास करीत 

असता प्रवासा दरम्यान रे. स्ट.े नागपरु च े
लोहापलु आऊटर जवळ कुणीतरी अज्ञात चोरट्यान े
फियाादी याांच े नजर चुकीचा िायदा घेवुन नमुद 
वणानाचा मोबाईल मुद्दाम लबाडीन े चोरुन नेला 

वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाण ेदाखल 

करण्यात आला गनु्हा पढुील तपास कामी मा. 

PSO सो याांच ेपशेीत ठेवण्यात आल.े आहे. 
 

PSOयां
चे पेशीत 

5 नागपरू 

968/19 
कलम 379 

भादवी  

 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

 pksjh 

ट्रने नां.  
12626 
केरला 

एक्स च े

कोच नां.  
S /8  बथा 

नां. 73,76 

वरुन रे स्ट े
नागपूर 

PF no 2 
वरुन 

 

25.06.19 
वेळ नमुद 

नाफह 

25.06.19  
18/04 

शकील अब्दलु 
कादर वय 

26वष ेधांदा 

प्रा.जॉब  नोकरी 

रा. कीथकटु 
वलपील  

पोझीकरा पो.स्ट े

कपरु  फज. 
पालाकाड  

केरला फपन कोड  
679552 

vKkr एकुण  17,000/-रु.  

एक मोबा. 

Huawai  
कां पनीचा काळ्या 

रांगाचा  त्यात 

आयडीयाच ेसीम नां.  

9961939887,  

की. 17.000/rs  

असा एकुन माल. 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील फियाादी हे   रे. स्ट.े  
फदल्ली त े फिशलु   असा प्रवास कीरत असताांना 
कररता असताांना प्रवाशा दरम्यान   रे स्ट ेनागपूर 
यथे े ट्रने सटुल्यानांतर  कोफणतरी   अज्ञात 
चोरट्यान े फियाादी याांचा झोपचेा िायदा घेवुन  
नमुद वणानाचा मोबाईल मुद्दाम लबाडीन े चोरुन 

नेला वरुन सबब अप  कलम 379 IPC प्रमाण े
दाखल करुन  सदर गनु्हातील प्रथम वदी ररपोटा 

मा.JMFC सो.  रेल्वे कोटा नागपूर याांना रवाना 

PSOयां
चे पेशीत 



6 नागपुर 

969/19 
कलम  

363, 366 
A भादवी   

सह कलम 
8,10,12 
पोक्सो 

अफध. 2012 

 

 

 

xqUgkizdkj 

iGoqu us.ks 

 

रे. स्टे. 
नागपुर 

प्लॅटफॉमथ 

क्र. 1 वर 
कमसम 

कॅन्टींग चे 
जवळील 
दगडी 

ओट्यावर 
 

24.06.19, 
वेळ 22:07 

वा. 

25.06.19, 
वेळ 20:13 

नेतराम 

लिदामीलाल शाहु, 

वय 42 वषथ, 

व्यवसाय- मजुरी, 

राह. ग्रा. 

गोरखपुर, लजल्हा 

रायसेना. 

मनोजकुमा
र सहदेव 

मेहता, वय 

37 वषथ, 

राह.- वाडथ  

क्र. 17 

अलौली, 

खडगीया, 

लबहार. 

vVd  

 लद.  

25.6.19, 
वेळ  

20/21 
 

fujad fujad वर नमुद ता. वेळी व फठकाणी  यातील फियाादी 
स्वताच ेमुली सोबत नागपरु या फठकाणी मुली च े
औषधोपचार करीता आल ेअसता त ेपरत स्वताच े

गावी जान े करीता रे. स्ट.े नागपरु याफठकाणी 
यवेुन गाडीस वेळ असल्या कारनामुळे काही वेळ 

प्लॅट. क्र. 1 वरील दगडी ओट्यावर आराम करुन 
व त्याांची मुलगी लगत ओट्याखाली आराम करीत 
असताांना यातील आरोपीन े जबरदफस्तन े मुलीस 
झोपतेनु उठवुन तीचा हाथ पकडुन अमरावती 

जबलपरु एक्स. मध्य ेघेवुन गलेा व त्यास RPF 

कमा. यान े ईटारसी याफठकाणी ताब्यात घेवुन रे. 

पो. स्ट.े नागपरु यथे े हजर केल े म्हणुन यातील 
आरोपीतान े फपडीत मुलगी नाम े क्राांफत शाहु वय 

13 वषा, रा रायसनेा फहस जबरदस्ती पळवुन 
घेवुन जात असताांना फमळुन आल्यान े त्याच े

फवरुद्ध कलम 363, 366 (अ) IPC सहकलम 

8,10,12 पोक्सो अफध. 2012 प्रमाण ेदाखल  

API 
शखे 

7 js-iks-LVs 
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Hkknoh  
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Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  

 

 

 

 

 

8 अकोला  

अप कं्र. 

566/19 
कलम 379 

IPC 
प्रमाणे दाखल 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

 pksjh   

रे. स्टे. 

अकोला 

प्लााँटफामथ नं. 

5 वरून 

25/06/19  
चे 02.30 वा 

दरम्यान. 

 

25/06/19  
चे  06.27 

वा . 

प्रणय देवीदास पवार  

वय- 27 वषथ, धंदा - 
नोकरी 

रा.लचखलगाव ता. 

लज. अकोला   

मो.नं. 

9637623024 

अज्ञात एकुण लक.95,000/- 

रू एक ऑपल कं XS 

64 GB Black कं 

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. 
35721109701829

7, 
35721109594972
5  त्यामध्ये झीओ लसम 

नं 9834843393 

लकंमत 95000/- रू 

असा  एकुण लक. 

95,000/- रू चा माल 

ननयांक वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील लफयाथदी  मजकूर हे टे्रन 

पुणाथ अकोला पाँसेजरची पाहत रे. स्टे. अकोला प्लााँटफामथ 

नं. 5 वर बसल्या बसल्या त्यांना झोप लागली असता 
लफयाथदी यांच्या पॅन्टच्या लखश्यातील नमदू वणथनाचा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा फायदा 
घेउन चोरून नेले 

लफयाथदी नामे प्रणय देवीदास पवार यांनी पो.स्टे.ला येऊन 

लदले लेखी तक्रारी वरुन  मा PSO सो यांच्या आदेशाने  

गुन्हा दाखल केला 

 

ऩो हला 
370 

लानखडे 

9 अकोला  

अप कं्र. 

568/19 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

गुन्हा दाखल 

xqUgkizdkj 

euh ilZ 

 pksjh   

 

टे्रन अकोला 
परळी पाँसेंजर 

चे इंलजन 

पासुन 

लतसऱ्या 
जनरल कोच 

मध्ये 

रे.स्टे.अको

ला PF 

NO.04 
वरून चढत 

असताना 

25/06/19  
चे 14.00 वा 

25/06/19 
 चे 15.22 

सुलनल पांडुरंग 

रत्नपारखी वय- 

55वषथ, धंदा - 

नोकरी रा. 
आनंदनगर अकोला 

मो.नं. 

8805202233 
 

अज्ञात एकुण लक.2,500/- रू 
एक काळ्या रंगाचे 

मलनपसथ त्यात रोख 

2500/- रू. , त्यात 

आधार काडथ  माझे व 

मुलाचे, पाँन काडथ, SBI  

ATM, रेल्वे पास, 

पेनड्रायव्ह,असा  एकुण 

लक.2500/- रू चा माल 

 

ननयांक वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील लफयाथदी  मजकूर हे 

अकोला ते लहंगोली असा प्रवास करणे करीता अकोला 
परळी पाँसेंजर चे इंलजन पासुन लतसऱ्या जनरल कोच मध्ये 

चढत असताना लफयाथदी यांच्या पाँनटच्या लखशातील 

ठेवलेले नमुद वणथनाचे मलनपसथ आतील रोख रकमेसह 

लफयाथदी यांची नजर चुकवनू कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

मुद्दाम व लबाडीने  चोरून नेले असे लदले लफयाथद वरून  

मा.PSO सो यांचे आदेशान्वे कलम  379 IPC प्रमाणे 

गुन्हा दाखल करून पुढील तपासकामी  देण्याची तजलवज 

ठेवली आहे 

लफयाथदी नामे सुलनल पांडुरंग रत्नपारखी यांनी पो.स्टे.ला 

येऊन लदले लेखी तक्रारी वरुन  मा PSO सो यांच्या 
आदेशाने  गुन्हा दाखल 
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खांडागऱे 

v-

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-
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fQ;kZnhps uko vkjksih feGkysyk ekykps 
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yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghr 

    

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 
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èrdkps 

uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

          

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 
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vkjksihps uko 

1 ukxiqj vi Ø- 968@19 dye 379  Hkknfo   

 

25-6-19 ps19-29 ok vkdk”k lkseukFk ckjb] o; 19 jkg- fp[kyh] rk dqj[ksMk] ft x<fpjksyh 

2 ukxiqj CR No. 969/19 कलम 363, 366 

A भादवी   सह कलम 8,10,12 

पोक्सो अफध. 2012 

25-6-19 ps 20-21 ok मनोजकुमार सहदेव मेहता, वय 37 वर्ष, राह.- वार्ष क्र. 17 अलौली, खर्गीया, 
बिहार. 
 

3 o/kkZ vi dza 455@19 dye 328 

379 34 Hkk n oh  

fnukad 22@6@19 ps 16-00 ok  eukstflax jkeujs”kflax Bkdqj o; 23 jkg dqrqexatcktkj jktkiqj ft 

xksMk 


