
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 23@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 xksafn;k 

59@19 

dye 

379]34 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 
 
 

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k cqfdax 

vkWfQl e/;s 

-22-02-19 

14-00 oktrk 

njE;ku 

23-02-19 

17-57 ok- 

fnus’k QkxqukFk 

ofMpkj o; 

35 o"kZ /kank& 

dqyj nqdku 

jk-elxko rk-

xksjsxko ft-

xksafn;k 

 

1½vkdk’k jk/ks’;ke 

Hkkyk/kjs o; 19 o"kZ 

jk-flaxyVksyh xksfn;k 

2½ ftrsnz jkts’k 

dqVjs o; 19 o"kZ jk 

lrukeh okMZ xksafn;k 

ft-xksafn;k 

vVd rk-osG 23-

02-19 ps 18-35 

ok 

,dq.k 3]000 : 

,d dkG;k jaxkpk efu ilZ 

R;kr jks[k 3000@: 

Mªk;fOgax ijokuk ATM 

dkMZ vkj-lh cqd vlk 

,dq.k 3000@: eky 

xqUg;kO;frfjDr feGkysyk 

ekyeky & jks[k 1010@: 

vk/kkjdkMZ  

ueqn izekus Ukeqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

izoklh LVs’ku xksafn;k rs ukxiwj vlk izokl 

dj.;k djhr jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFks cqfdx 

vkWfQl e/;s frfdV dk<r  vlrkauk izoklh 

yksdkaP;k xnhZpk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kapk iWUVP;k f[k’kkrqu ojhy 

o.kZpk efu ilZ  eqn~nke yckMhus pks:u usys 

ckcr fQ;kZnh ;kaps fQ;kZno:u ueqn izek.ks 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs-  
 

iksgok@ 

168 

usokjs 

 

2 xksafn;k 

60@19 

dye 

379]34 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 

 

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k Vªsu u- 

12860 

gkoMk eqcbZ 

fxrkatyh ps 

tujy dksp 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;s.ks 

iqohZ 

 

-23-02-19 

6-30 oktrk 

njE;ku 

23-02-19 

19-25      

ok- 

ckny 

vkseizdkl 

esJke o; 19 

o”kZ /kank& 

etqjh nqdku 

jk-lksusxko rk-

frjksMk ft-

xksafn;k 

1½ftarsnz mQsZ rkVh 

f’ko Bkdqj o; 21 

o”ksZ jk- nqxkZpkSd 

larks’kh uxj jk;iqj 

ft-jk;iqj N-x-2½lksuq 

mQsZ 

’kjnflax yk[ksflax 

Bkdqj o; 21 o'ksZ 

jk- nqxkZpkSd larks’kh 

uxj jk;iqj ft-jk;iqj 

N-x- 

vVd rk-osG 23-

02-19 ps 20@26           

ok 

,dq.k 4]500 : 

,d pkdysVh jaxkpk 

INTEX daiuhpk 

eksckbZy IMEI NO 

911592253914422  

fd-4500@ 

xqUg;kO;frfjDr eky & 

,d lWelax daiuhpk fuG;k 

jaxkpk ekW-u- ts&4  IMEI 

NO 35949091392744 

359430091392742 
fdaer 12000@: pk  

 

 

ueqn izekus Ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn xkfMps tujy dksp e/kqu  jsYos LVs’ku 

jk;iqj rs xksafn;k vlk izokl djr vlrkuk  

jsYos LVs’ku xksafn;k ;s.ks iqohZ izoklh yksdkaP;k 

xnhZpk Qk;nk ?ksoqu ueqn vkjksihus R;kapk 

iWUVP;k f[k’kkrqu ojhy eksckbZy pks:u tkr 

vlrkuk feGqu vkY;ko:u   fQ;kZnh ;kaps 

fQ;kZno:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk vkgs- ssssssssss 
 

PSI 
@fHkeVs 

 

3 o/kkZ 

148@19 

 dye 379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 

 

xkMh ua 

12833 

vgenkckn 

gkoMk ,Dlps 

tyuj 

dkspe/;s jsLVs 

iqyxko 

p<rkuka 

23@02@19 

ps 15-45 ok 

njE;ku 

23@2@19 

ps 19-35 

ok 

g’kZ jfo’kadj 

lkgq o; 20 

o’kZ jk  

ftuxj xYyh 

fgaxksyh 

jsMeh uskV&5 R;kr 

fle ua 

7620745250 IMEI 

NO 

8671940393401

80 

fd 16]990@# 

,dq.k 16]990 : 

jsMeh uskV&5 R;kr fle ua 

7620745250  

IMEI NO 

867194039340180 

fd 16]990@# 

vKkr ;krhy fQ;kZnh gs ueqn osGh o fBdk.kh ueqn 

xkMhus iqyxko rs ukxiqj vlk izokl dj.ks 

djhrk xkMhr p<r vlarksauk izok”kh yksdkaps 

xnhZpk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kaps f[k”kkrhy ueqn eksckbzy pks:u usys 

ckcr iksLVsyk ;soqu rdkzj fnys o:u ueqn 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk  

 iskgok  

758 

nkHkkMs 



4 नागपरु. 

312/ 19 
U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 
 

रेस्टे नागपरु 
मेनगेट 

जवळील 
वेटींग 

हा ाँलमध्ये 
 

२३.02.19 
03.10  वा 

२३.02.19 
08.34  वा 

सनुील जगन 
वैद्य , वय ३८  

वष, धंदा 
हा ाँटेल मध्ये 

काम रा कवले 
वाङा गाव ता. 
तीरोङा जी. 

गोददया 
 

मोन्टी पाल ननममल 
पाल वय 37 वषम, रा. 

आसाम नवगा ाँव  
(आसाम) vVd rk-

osG 23-02-19 ps 

08-34 ok 
 

,dq.k 1700 : 

एक  spice  कं. चा नपवऴ्या 
रगांचा मोबाईल मा ाँङेल नं 
Z203   कं चे त्यात voda 
sim ९७६५९२३५४४, 

IDEA  sim  
7887518560आय एम ई 

आय नं 
911609052049604, 
911609052049612, 

ब ाँटरीसह नकमंत  1700 /-रु 
असा एकुन 1700/-रु. चा 

माल 
 

ueqn 
izek.k

s 
 

यातील फियादी मजकुर हे  तीरोङा   येते जाणे 
कफरता ट्रेन  नसल्याने  ते  रेस्टे नागपरु 
मेनगेटजवळील वेटींग हा ाँलमध्ये  झोपले असता 
तयाांचा झोपेचा िायदा घेवनु नमदु  आरोपीने 
वरील  नमदु वणणनाचा  spice  कां . चा मोबाईल    
चोरी केल े वरून फियादी हे पोस्टे ला तक्रार 
करने कफरता आले असताना फततक्यात 
प्रवाशाांनी पो.स्टे. ला पकडुन आणलेला 
चोरट्या जवळ असलेला  spice  कां . चा 
मोबाईल ची फियादी याांनी खात्री क्ली असता 
तो फियादीचाच मोबाईल असल्याचे समजल े
वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे  
दाखल करण्यात आला.  

ASI 988 
मरापे 

5 नागपरु 
313/19  
कलम 

379 भादवी 
xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 
 
 

ट्रेन फवदर्ण 
एक्स चे 
समोफरल 
जनरल कोच 
मध्ये चढत 
असताांना 
रे ््सटे 
नागपरु PF 
NO 3 

फद.   23/2/19 
चे वा. 09.55 
वा. 

11.18 वा 
दाखल 
 

सफुमत मलुचांद 
कनोफजया वय 
26 राह शाप 
न 38  सेक्टर 
9 माकण ट 
फर्लाई  नगर 
छत्तीसगढ मो 
.नां 
9406161383 
 

अज्ञात ,dq.k 2500 : 

एक लाईट ब्राउन रांगाचा 
मनी पसण तयात SBI ATM 
2) CBI ATM पाँन काडण , 4 
व्हहलर  ड्रायव्हह ला ,2 
व्हहलर ड्रा ला , रोख 2500/-
रु BSP गेटपास प्रवासाचे 
रेल्वे फतफकट असा एकुण 
2500/-रु चा माल  
 

ननरक अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
फिकाणी यातील  फियादी ह्या नमदू गाडीने 
नागपरु ते दगुण असा प्रवास करण्या कफरता रे 
स्टे नागपरु PF NO 3 वरुन ट्रेन मध्ये चढत 
असताांना  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयाांचे 
लोकाांच्या गर्ददचा िायदा घेवनू नमदु 
वणणनाची पसण  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेली. 
वरुन  सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे 
दाखल करुन गुन्ह्ह्याची प्रथम वर्दद फरपोटण  मा. 
JMFC रेल्वे कोटण  नागपरु याांना रवाना तसेच 
सदर गुन्ह्ह्याचे कागदपत्र पढुील कायणवाही 
कामी मा Pso पेशीत िेवण्यात येत आहे. 
 

Pso 
पेशीत 

6 नागपरु 
314/19 
कलम 

379 भादवी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 
 

काांगो एक्स से 
जनरल कोच 
मध्ये रेल्वे स्टे 
नागपरु येथनु 
ट्रेन 
सटुल्यानांतर  
 

फद.   21/2/19 
चे वा. 02.30 
वा. 
 

12.29 रजफनकाांत 
प्राश राउत 
वय 29 राह 
डेगमाझरी 
टेकेपार पो स्टे 
आमगाव 
र्ांडारा मो.नां 
9908181054 
 

अज्ञात ,dq.k 13-499 : 

एक मोबाईल  रेडमी नोट 
04 ब्लल्य ु रांगाचा तयात 
एअरटेल चे फसम न माहीती 
नाही आयडीया फसम न 
9763871649  IMEI NO 
866752030262363 / 
866752030262371 फक. 
13499/-रु  असा एकुण 
माल 
 

ननरक अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
फिकाणी यातील  फियादी हे नमदू गाडी ने 
नागपरु ते अनांतपरु असा प्रवास कफरत 
असताना प्रवासा दरम्यान रे स्टे नागपरु येथनु 
ट्रेन सटुल्यानांतर चाफजिंगवर लावलेला 
मोबाईल  फिरयादीचा नजर चकुीचा िायदा 
घेवनु  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन 
नेला वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे 
दाखल करुन गुन्ह्ह्याची प्रथम वर्दद फरपोटण  मा. 
JMFC रेल्वे कोटण  नागपरु याांना रवाना तसेच 
सदर गुन्ह्ह्याचे कागदपत्र पढुील कायणवाही 
कामी मा Pso पेशीत िेवण्यात येत आहे. 
 

Pso 
पेशीत 



7 नागपरु 
315/19 
कलम 

379 भादवी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन न  
फगताांजली 
एक्स चे कोच 
नां S/3 बथण नां 
13  वरुन रे 
स्टे नागपरु 
येथे जाग 
आले नांतर 
 

फद. 07/02/19  
चे 06.00 

15.51 गणेश कुमार 
गौरीशकर 
बबद वय  29    
राह फव डीएस  
21/ B रे 
क्वा ाँटणर 
चांन्ह्रकोना 
रोड रे स्टे 
मेदनापरु 
पव्चचम 
बांगाल मो.न 
9123074339 
 

अज्ञात ,dq.k 7400 : 

एक AsuS  क.चा ब्लल्य ु
रांगाचा मोबा फसम मा ाँन झेन 
िोन  मॉक्स MZ   तयात 
एअरटेल कां  चे फसमकाडण  न 
7044638049 IMEI NO 
351958101274961/  
351958101274979   बक 
7400/रु 

ननरक अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
फिकाणी यातील फियादी हे  नमदु गाडी ने 
खडकपरु  ते वलसाड असा प्रवास कफरत 
असताांना प्रवसा दरम्यान  रे स्टे नागपरु येथे 
फियादी याांना  06.00 वा जाग आली 
असाताांना तयाांच लक्षात आले की तयाांचा 
वफरल नमदु वणणनाचा मोबा.कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने झोपेचा  िायदा घेवनु नमदु 
वणणनाचा मोबाईल चोरुन नेल े वरुन सबब 
अप क्लम ३७९ र्ा द वा प्रमाने नांबरी गुन्ह्हा 
दाखल करण्यात आला  

पोहवा/93
3  Pande   

8 नागपरु 
316/19 
कलम 

379 भादवी 
xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 
 

ट्रेन न  12880  
अप र्वुनेचवर 
LTT एक्स चे 
कोच नां B/1 
बथण नां 49  
वरुन रे स्टे 
नागपरु  येतनु 
ट्रेन 
सटुल्यानांतर  
15 फम लक्षात 
आले 
 

फद. 01/02/19  
चे 02.30 

16.26 
 

श्री कुां जा 
फबहारी 
पडघान वय 
57   राह 209   
शेखर गाडणन  
फनलादी नगर 
र्वुनेचवर 
ओरीसा मो 
नो   
9437101163 

अज्ञात ,dq.k 25]000 : 

एक लेडीज मोिी पसण 
तपफकरी रांगाची तयात 
मोटोरोला कां चा काळ्या 
रांगाचा मोबा मा ाँ  XT1562 
तयात BSNL Sim No 
9437433377 Jio Sim 
700857569 IMEI NO 
358967064728999/ 
358967064729005   फक  
9000/-  रु  ,रोख १०००/-
कानातील सोन्ह्याचे बरग 
वजन 4 gm फक 15000/-रु 
ATM card sbi एकुण 
२५०००/- रु  
 

ननरक अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
फिकाणी यातील फियादी हे  नमदु गाडी ने 
साँर्लपरु  ते मनमाड असा प्रवास कफरत 
असताांना प्रवसा दरम्यान  रे स्टे नागपरु येथनु 
फनघाल्या नतांर 15 फम फियादी याांना जाग 
आल्यावर फियादीयाांचे लक्षात  आले की 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने झोपेचा  िायदा 
घेवनु नमदु वणणनाची लडीज पसण व आतील 
समानासह चोरुन नेल ेवरुन सबब अप क्लम 
३७९ र्ा द वा प्रमाने नांबरी गुन्ह्हा दाखल 
करण्यात आला  

  
NK/521   
खडतकर   

9 नागपरु 
317/19 
कलम 

379 भादवी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

रे स्टे नागपरु 
केसांन्ह्ड क्लास 
बबुकग हाांल 
मध्ये चाफजिंग 
पा ाँईन्ह्ट वरुन 

फद. 23/02/19  
चे 08.00 

16.43 
 

बेग आमद 
दाउद वय 24 
राह म ुपो 
कोथडी ता 
उमरगाव फज 
उस्मानाबाद 

मो.नां.972202
245 

 

अज्ञात ,dq.k 1700 : 

एक मोबाईल फववो US 
फसल्वर  रांगाचा मोबा तयात 

फजवोचे फसम न 
8208637184 IMEI NO 

864691030974571/ 
864691030974563 

फक.17000/-रु 
 

ननरक अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
फिकाणी यातील फियादी हे  आमी र्रती 
देण्याकफरता आले असता रे स्टे नागपरु 
सेकां न्ह्डकलास बबुकग हा ाँलमध्ये वफरल 
वणणनाचा मोबाईल चफजिंगवर लावनु 
बाथरुमला  गेल ेअसता चाफजिंग वरुन नमदु 
वणणनाचा मोबा. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
गैरहजरीचा िायदा घेवनु नमदु वणणनाचा 
मोबाईल चोरुन नेल े 

Wnk/52 
वलके 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  अकोला 
158/19 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

ट्रेन पणेु 
नागपरू एक्स 
चे कोच नं. 

S/5 बथम नं.47 
वरुन रेल्वे 

स्टेशन 
अकोला येथनु  
गाडी सटुल्या 

नंतर 
 

नद 22/02/19 
चे 04.45वा 

दरम्यान 
 

23/02/201
9 चे साना 

प्रमाने 
 

शैलेश 
त्रयंबकराव 
गलु्हाने वय-
46वषम, रा. 

परमेश प्लाझा 
107,1213स

दानशव पेठ पणेु 
मो. 

नं.98225282
82 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 8100 : 

1) एक का ाँलेज ब ाँग त्यात  
लेनोवा कं मोबाईल गोल्डन 
रंगाचा त्यात  Idea कं. चे 
नसम नं. 9881320097 

IMEI No. माहीत नाही नक. 
7,000/-रु  2) एक पसम छोटी 
त्यात HDFC के्रडीट काडम, 

डेनबट काडम, प ाँनकाडम, 
आधारकाडम, पत्नीचे 

ड्रायव्हींग लायसन्स व रोख 
600/- रू, रेडीयो नक 500/- 
रू डायरी बजाज अलीयान्स 
असा एकुन 8100/- रु माल. 

 

ननरक नमदु ता.वेऴी व नठकाणी यातील नियादी 
मजकुर नमदु ट्रेन ने पणेु ते बडनेरा असा प्रवास 
कनरत  असता प्रवासा दरम्यान रेस्टे अकोला 
येथनु गाडी सटुल्यानंतर लक्षात आले की , 
नियानद यांचे झोपेचा िायदा घेवनु त्यांची ब ाँग 
आतील सामानासह व रोख रक्कमे सह 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले.असे 
नियानद यांचे  लक्षात आले वरून नदले नियादी 
वरुन सबब अप.कलम 379 IPC प्रमाने गनु्हा 
दाखल 
   रे पो स्टे बङनेरा येथील जावक कं्र. 504/19 
नद. 22.02.19 अन्वये ईकङील आवक कं्र. 
132/19 नद. 23.02.19 अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले वरुन मा. PSO 
सो. यांच्या आदेशाने गनु्हा  दाखल केला तो 
खालीलप्रमाणे.        
 

HC 370 
वानखडे 

11 अकोला 
159/19 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे.स्टे.अकोला 
PF no.02वर 
ट्रेन नगताजली 

एक्स चे 
मागील जनरल 
बोगीतनु       रे 
स्टे अकोला 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

नद 23/02/19 
चे 15.15वा 

दरम्यान. 
 

23/02/19 चे 
17.06 वा. 

 

नंद ुप्रल्हाद 
बेंडवाल, वय-

41 वषम,रा. 
हनमुान चौक 
मंगला हॉटेल 

च्या मागे   
आकोट िैल 
अकोला  मो. 

नं. 
9325098366 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 16]999 : 

एक ओपो कं. चा नहरव्या 
रंगाचा मॉ न. A7  चा 

मोबाईल त्यात आयडीयासीम
         नं. 

7218090213 IMEI NO.  
866901048717690, 
866901048717682    

दकमत 16,999/-/-RS असा 
एकुन 16,999/-रु चा माल 

 

ननरक       नमदु ता.वेऴी व नठकाणी यातील नियादी 
मजकुर हे वरील नमदु ट्रेन ने रे.स्टे.अकोला ते 
बडनेरा असा प्रवास करणे करीता रे स्टे 
अकोला PF No. 02 वरुन गाडीत वरील नमदु 
डब्यातनु प्रवास करीत  असताना 
प्रवासादरम्यान नियादी यांचा शटम च्या 
नखशातील वरील नमदु वणमनाचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवासी लोकाच्या 
गदीचा िायदा घेवनु चोरून नेला. नदले नियाद 
वरुन सबब अप.कलम 379 IPC प्रमाने गनु्हा 
दाखल 

NK 752 
पाटील 



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

    

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

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 

          

 

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 
1  cMusjk 06/19 कलम 

174 CRPC 
प्रमाणे  

रेल्वे स्टेशन 
धामणगाव 
FOB वर 
प्लटॅिामम नं.2  
  

नद.22/02/2
019 चे 
17.50 
वा.पवुी 

 

नद.23/02/20
19 चे 19.08 
वा  
 

ऑन डु्यटी 
DYSM रे.स्टे 
धामणगाव रेल्वे  

नकसनराव वासदेुवराव 
बरवट वय-55 वषम 
रा.घोगडा ता.अंजनगाव 
सजुी नज.अमरावती  

अशा प्रकारे आहे की,ऑन ड्युटी DYSM रे.स्टे धामणगाव रेल्वे यांनी िोनद्वारे व 
मेमो द्वारे कऴवीले की,एक अनोऴखी ईसम वय अं.50 ते 60 वषम हा रे.स्टे धामणगाव 
FOB प्लटॅिामम नं.2 DN वर मरण पावला आहे तरी उचीत कायमवाही करावी अशा 
मेमो वरुण डायरी अंमलदार ASI/476 रंगारी यांनी आम्हाला व PC/751 पाटील 
यांना मगम नडस्पोजलकामी नेमल्याने आम्ही घटनास्थऴी जावनु पंचनामा कायमवाही 
करुण मयताची ओऴख पटवनु नाव ननषपन्न झाल्याने सदरचे पे्रतावर ग्रा.रु 
धामणगाव रेल्वे येथे PM करुण पे्रत मयताचे मलुाचे ताब्यात अंत्यनवधीकामी नदले  

HC/40
2 
तेलमोरे 

2 o/kkZ 20@19 d 

174 tkQkS 

jsLVs  o/kkZ 

IykWVQkWeZ ua 01 

o 02 toGhy 

laMkl  toG 

23@02@1

9 ps  16-

20 ok iqohZ 

23@02@19 

ps 18-55 ok 

vkWu M;qVh 

Dyss jsLVs o/kkZ 

vuksG[kh e;r 

iq:’k o; vankts 

60 rs 65 o’kZ 

;krhy e;r ble gk dks.kR;krjh  fn?kZ vktkjkus e;r >kyk vkgs iskgok 

289  

/kksVs 

3 o/kkZ 21@19 d 

174  tkQkS 

jsLVs o/kkZ 

cqdahx dk;kZ-  

leksj 

23@02@1

9 ps  20-

15 ok iqohZ 

23@02@19 

ps  21-30 

ok 

vkWu M;qVh 

Dyss jsLVs o/kkZ 

vuksG[kh e;r 

iq:’k o; vankts 

50 rs 55 o’kZ 

;krhy e;r ble gk dks.kR;krjh  fn?kZ vktkjkus e;r >kyk vkgs iskgok 

289  

/kksVs 

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 ukxiqj 312/ 19 U/S 379 IPC vV rk-osG 23-02-19 ps 08-34  1½मोन्टी पाल ननममल पाल वय 37 वषम, रा. आसाम नवगा ाँव  (आसाम)  
2 o/kkZ 39@19 d 379 Hkknafo vV rk- osG - fn  23-02-19 ps 17-50   ok nYYkq HkkxjFkh xxZ o; 24 o’kZ O;olk;& etqjh jk  dqleaMk  rk HkkVkikjk   ft cyksnkcktkj ¼NRrhlxM½ 

                      
3 Xkksafn;k 

 

59@19 dye 379 34 Hkknfo 23-02-19 ps 18-28 ok 1½vkdk’k jk/ks’;ke Hkkyk/kjs o; 19 o’ksZ jk-flaxyVksyh xksfn;k  

2½ ftrsnz jkts’k dqVjs o; 19 o’ksZ jk lrukeh okMZ xksafn;k ft-xksafn;k  

 60@19 dye 379 34 Hkknfo 23-02-19 ps  20-26    ok 1½ftarsnz mQsZ rkVh f’ko Bkdqj o; 21 o’k jk- nqxkZpkSd larks’kh uxj jk;iqj ft-jk;iqj-2½lksuq 

mQsZ ’kjnflax yk[ksflax Bkdqj o; 21 o’k jk- nqxkZpkSd larks’kh uxj jk;iqj ft-jk;iqj N-x- 

 

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 

& & & & & &  

& 

& & 



 

 


