
 

yksgekxZ ukxiqj ftY;krhy nk[ky xqUg;kph ekghrh- Hkkx  1 rs 5  fn-  15- 02- 18 

v- 

Ø 

iks-LVs- 

x-qj-ua 

xqUgk ?kM- 

tkxk 

xq-?kM-rk- 

osG 

xq-nk-rk- 

osG 

fQ;kZnhps uko vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr 

 

riklh 

veynkj 

1 ukxiqj 

232@18 

dye 

379 

Hkknafo  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vsªu tcyiqj 

vejkorh 

,Dl- ps 

ekxhy tujy 

dksp  e/kqu js 

LVs ukxiwj  

;sFkqu p<r 

vlrkuk 

15-02-18  

06-35 ok- 

15-02-18-

13-35 ok- 

ique v’kksdjko 

xksjs] o; 24 o"kZ] 

/kank [kktxh 

ukSdjh jk- IykWV 

ua- 24 f’ko’kDrh 

uxj vejuxj jksM 

ekusokMk fjax jksM 

ukxiwj 440034 

eks-ua- 

9145255377 

vKkr ,dq.k 14]000:- 

,d eksckbZy xksYM ika<jk 

jaxkpk R;kr fooks dai- 

1714 R;kr oksMk fle ua- 

9145255377 vk;fM;k  

fle ua- 9350345043] 

vk;,ebZvk; ua- 

865571030804995] 

865571030804987 

fd- 14000 # 

fujad ueqn rk- osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

gsVªsu ukxiwj rs iqyxkao vlk vlk izokl 

djhr vlrkauk  js-LVs ukxiwj ;sFks p<rs osGh 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps   izok’khP;k 

xnhZpk Qk;nk ?ksowu   R;kapk ueqn o.kZukpk 

eksckbZy  eqn~nke yckMhus o diVkus pks#u 

usyk o#u 379 Hkk-n-fo pk xqUgk nk[ky 

 

Vhi fQ;kZnh Lor% iks-LVs- ;soqu ykxyhp  

Jh 

PSI 

PAN

DE 

2 ukxiqj 

233@18 

dye 

379 

Hkknafo  

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

Vsªu 12824 

gkoMk 

vgenkckn  

,Dl- ps 

dksp ua- ,l-6 

]cFkZ UA- 26  

o#u js LVs 

ukxiwj  Vsªu 

lqVY;k;uarj 

05-02-18 

19-10 ok- 

15-02-18 -

16-15 ok- 

jksfgr jkts’k 

iqxyh;k] o; 28 

o"kZ] jk- 522 

yky dksBh nqxhZ;k 

jksM lnj ukxiwj 

eks-ua- 

8669024220 

vKkr ,dq.k 14]999:- 

,d XIGOMI(MI) @ 

dai pk ekWMYk ua-

  MIA-1  xksYM jaxkpk 

R;kr ftvks fle 

8669024220 

vk;,ebZvk; ua- 

866409030939785 

14999@&# pk eky 

fujad ueqn rk- osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

ukxiwj  rs o/kkZ tk.;klkBh izokl dfjr 

vlrkuk Vªsu   js-LVs ukxiwj ;sFkqu lqVY;kuarj  

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

R;kapk eksckbZy eqn~nke yckMhus o diVkus 

pks#u usyk o#u 379 Hkk-n-fo pk xqUgk 

nk[ky 

 

Vhi fQ;kZnh Lor% iks-LVs- ;soqu ykxyhp 

ASI@

810 

frokjh 

3 o/kkZ 

99@18 

d 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

Vªsu ua  

22416 ,-

ih- ,Dl 

,Dlps dksap 

u ch@7 

cFkZ ua  36 

o:u jsYos 

LVs’ku 

fgax.k?kkV 

njE;ku 

15-02-18 

02-20 ok 

njE;ku 

15-02-18 

13-40 ok 

,Yek MksjFkh 

ekjVh;u  

MWfu;y o; 

30 o"kZ jk 

U;qtosYV iksYV 

dWEil fØ".kk 

ftYgk 

fot;okMk 

vKkr ,dq.k 62]000:- 

,d ykbZV faid jaxkph 

ysMht gWUM ilZ R;kr 

,pVhlh fM>k;j 

daiuhpk eksckbZy fd 

25000@#] lWelax 

daiuhpk eksckbZy fd 

24000@#] lsydkWu 

eksckbZy R;kr vk;Mh;k 

fle ua 9540075310  

fd 5000@# lsYQh 

LVhd fd 1000@# 

vk/kkjdkMZ]  okgu 

pkyd ijokuk] ,Vh,e 

dkMZ  jks[k 7000@# 

vlk ,dq.k 62000@# 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn osGh ofBdk.kh 

ueqn xkMhus jsLVs uoh fnYyh rs 

fo’kk[kkiV~Vue vlk ueqn dksp e/qku 

izokl djhr vlrkauk R;akps R;akps >ksispk 

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

R;kapk ueqn ilZ vkrhy lkekuklg pks:us 

usys  

fVi%& nqj{ks= cYykj’kkg ;sFks rdzkj fnys 

o:u lnj xqUg;kps dkxni= tko d dz 

84@18 fn 15@02@18 uqlkj izkIr 

>kys o:u ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk 

 

iksgok 

59 

oklfu

d 



4 - cMusjk 

-88@18 

dye 

379 

Hkk-na-oh- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

Vªsu ua- 12860 

fxrkatyh  

,Dl ps dksp 

ua ,l 10 cFkZ 

ua 48 o:u 

jsLVs cMusjk ;sFks 

xkMh mHkh 

vlrkauk 

12@02@18 

osG ueqn 

ukgh 

15@02@18  

a22-27 ok- 

 

 

 

 

eksBokMh;k gehj 

vjQe  o; 45 

o"kZ 

jkg- l’kL= lsuk 

ct fctuh vklSe 

?kj rqdMk fu;kuh 

iksjcanj xqtjkr 

eks-ua- 

9401404238 

vKkr ,dq.k 8000:- 

,d ek;dzkseWDl dap k 

eksckbZy R;ke/s;s ,;jlsy 

fle ua 8749847333 fd 

8000@& :- 

 

fujad ojhy rk osGh o fBdk.h ;krhy fQ;knh gs ueqn 

Vsªuus gkoMk rs HkqlkoG vlk izokl djhr 

vlrkauk jsYos LVs’ku cMusjk ;sFks ukLVk ?k.kslkBh 

mrjys o R;kapk eksckbZy LVkWyoj Bsoyk vlrk 

R;kaps utjpwdhpk Qk;nk ?ksowu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kapk eksckbZy pks:u usyk v’;k 

ys[kh fQ;kZn o:u xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

WN

K10

19  
baxGs 

 

5 vdksyk 

146@18 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

js-LVs-vdksyk 

cqdhax 

ijhljke/;s- 

15@02@18s 

04%00 ok- 

rs 04%30 

ok- njE;ku- 

15@02@18 s 

14%47 ok- 
jkts'k Jhd`”.k baxGs 

o; 28 o”ksZ jk- 

vk”Vqy iks- [kkukiqj 

rk- ikrqj ft-

vdksyk eks-ua- 

8888311340]  

vKkr ,dq.k 7500:- 

,d lWelax da- eksckbZy 

IMEI No. 
358974084281801 

fda- 7500@&:- 

fujad ;krhy fQ;kZnh etdqj gs eqacbZ o:u vdksyk js-

LVs- ;sFkhy cqdhax vkWQhl e/;s >ksiys vlrk 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn o.kZukpk 

eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u usys 

o:u lcc vijk/k dye 379 Hkk-na-fo- izek.ks 

nk[ky- 

iks-uk-

@752 

ikVhy  

6 ‘ksxko 

57@18 

d- 379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

jsYos LVs”ku 

eydkiwj Vªsu 

ua- 19026 

vi vejkorh 

lqjr ,Dl- ps 

ekxhy tujy 

dkspe/;s 

12@02@18 

12-10 rs 

12-30 ok- 

njE;ku 

15@02@18 

11-33 ok- 

fnikyh xtkuu 

ikVhy] o; 22 

o’ksZ] /kank f”k{k.k] 

jk- fp[kyh] rk- 

eqDrkbZuxj] ft- 

tGxkao 

vKkr ,dq.k 11600:- 

,d ,evk;&4 xksYMu 

jaxkpk eksckbZy R;kr 

vk;Mh;k fle ua- 

7350735692 o ftvks 

fle ua- 8766405532 

fda- 11]600@& #- 

fujad ;krhy fQ;kZnh ;k ueqn Vªsuus js-LVs- eydkiwj rs 

HkqlkoG vlk izokl dj.;k djhrk Vªsue/;s p<r 

vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus xnhZpk Qk;nk 

?ksowu R;kaP;k lWdcWxe/kwu ueqn o.kZukpk eksckbZy 

eq|ke yckMhus pks#u usysckcr js-iks-LVs- HkqlkoG 

;sFks rdzkj fnY;kus o xqUg;kph dkxni=s Vikykus 

izkIr >kY;ku xqUgk nk[ky 

l-iks-m-

fu-

@405 

mik/;k

; 

7 HkqlkoG 

241@18 

Hkknafo 

dye  

379 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

xkMh ua- 

51181 vi- 

HkqlkoG 

nsoykyh 

iWfltj xkMhps 

iq<hy tujy 

MC;kr p<rs 

osGh js-LVs- 

tGxkao 

 

 

12@02@18 

17-55 rs 

18-00 ok 

njE;ku 

 

15@02@18 

12-31 ok 

 

'kjn nxMq ikVhy 

o; 24 o"kZ jk- 

eq-iks- rkj[ksMk rk 

ikpksjk ft- 

tGxkao 

eks-ua- 

 

vKkr ,dq.k 9999:- 

d ,e vk; dza- eksckbZy 

ekW-ua-  jsMeh uksV 3 

vk;,ebZvk; ua- 

862375039182120 

R;kr oksMkQksu fle ua- 

8806443256 fd- : 

9]999@& 

 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh etdwj gs ?kVuk rkj[ksl osGh 

o fBdk.kh ueqn xkMhus tGxkao rs ikpksjk  

vlk izokl dj.ks djhrk MC;kr p<r 

vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn o.kZukpk eksckbZy 

eqn~nke yckMhus pks:u usyk ckcr nqj{ks= 

tGxkao  ;sFks fQ;kZn fnY;kus ueqn xqUg;kaps 

dkxni= tk-dza-

92@2018fnukad13@02@2018 vUo;s 

izkIr >kY;ksu ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

 

iksgok

@  

389 

tk/ko 



8 HkqlkoG 

542@18 

Hkknafo 

dye  

379 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

 

xkMh ua- 

12141 Mk- 

ikVyhiq= ,Dl- 

ps dksp ua- 

ch@4 flV ua- 

10 js-LVs- 

HkqlkoG ;s.;kps 

10 fefuVs iqohZ 

 

 

28@01@18 

osG ueqn 

ukgh 

 

 

15@02@18 

15-18 ok 

 

fnoljkt nsosanzizlkn 

JhokLro o; 19 

o"kZ jk- iFkjh pkd] 

dadMckx] iVuk 

fcgkj 

eks-ua- 

0954666523 

 

vKkr ,dq.k 20000:- 

ysMht ilZ e/kqu jks[k :- 

20]000@& 

 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh etdwj gs ?kVuk rkj[ksl osGh o 

fBdk.kh ueqn xkMhus eqcabZ rs iV.kk vlk izokl 

djhr vlrk izoklk njE;ku dks.kh rjh vKkr 

pksjV;kus >ksikspk Qk;nk ?ksoqu R;kaps ysMht 

ilZph pSu m?kMqu R;krhy jks[k :- dk<qu 

eqn~nke yckMhus pks:u usys  

fVi%&ek-iks-vf/k jsYos ukxiwj dk;kZ tk-dza- 

1478@2018 fnukad 12@02@2018 vUo;s 

Vikyk n~okjs izkIr >kY;ksu ueqn izek.ks xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs 

lQkSk

@  

662 

   

ok?k 

9 HkqlkoG 

244@18 

Hkknafo 

dye  

379 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

 

xkMh ua- 

12656 vi 

uoftou ,Dl 

ps dksp ua 

,l@1 flV ua- 

43 o:u  js-

LVs- HkqlkoG 

;sFkqu xkMh 

lqVY;k uarj 

10 fefuVkauh 

 

15@02@18 

08-40 ok- 

 

 

15@02@18 

19-19 ok 

 

vfurk nsoh 

xkSsrepan o; 42 

o"kZ jk- cjkMh isB 

216 xqVqj 22 

¼vka/kizns'k½ 

eks-ua- 

9440494760 

 

vKkr ,dq.k 105000:- 

,d ysMht ilZ ,d tsUl 

ilZ R;kr jks[k :- 

15]000@& fru lksU;kP;k 

vaxB;k  out 25 xWze fd- 

75]000@& dkukrhy fjax 

fd- 15]000@& vlk 

,dw.k : fd 

1]05]000@& eky 

 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh etdwj gs ?kVuk rkj[ksl osGh o 

fBdk.kh ueqn xkMhus vkiys ifjokjklg 

fot;okMk rs vgenkckn  vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklk njE;ku dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kaP;k >ksispk Qk;nk ?ksoqu ueqn ilZ 

ef/ky jks[k :- o lksU;kps nkxhus  eqn~nke 

yckMhus pks:u usys  

fVi%&js-iks-Bk.ks uanqjckj ;sFks fQ;kZn fnY;kus 

?kVukLFkGkps vk/kkjkoj ueqn xqUg;kaps dkxni= 

tk-dza- bZ esy izkIr >kY;ksu ueqn izek.ks xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

 

liksfu

@  

jk[kqMs 

10 .  euekM 

128/18 

कलम 

392, 34 

भादवी  
xqUgkizdkj 

tcjh pksjh 

 

टे्रन नं  17058 

अप देवगिरी  
एक्स. चे  कोच 

न.ं S/10बर्थ नं. 
26वरुन रे स्टे 

मनमाड  येर्े 
िाडी सुरु 

झाल्यानंतर 

.05/12/2017 

02.00 वा 
. 15/02/2018 

13.24   वा. 
श्री.ववश्वनार् के. 

शेट्टी वय28वर्थ 
व्यवसाय नोकरी रा. 

रुम नं. 1/702 

व्हीलेज ललबांबी 
पो.ललबांके मंडल 

कुन्ताला जज. 

तेलंिणा मो नं. 
9949863519/9100

941938 

दोन 

अनोळखी 
इसम 1)वय 

अदंाजे 27 

वर्थ ,अिंाने 

मजबतु , 

अिंात 

पांढऱ्या 
रंिाचा शटथ, 
ननळ्या 

रंिाच ेजजन्स 

पँन्ट 2) वय 

अदंाजे 28 

वर्थ, रंिाने 

काळा, उंची 
अदंाजे 04 

फुट अशा 
वणथनाच े
 

,dq.k 2000:- 

रोख 2000/- रु. 

fujad नमुद तारीख वेऴी व ठिकाणी यातील फफयाथदी  
मजकुर हे नमुद टे्रनच े कोच व बर्थवरुन  बासर 

(तेलंिणा) ते मुबंई असा प्रवास करीत असतांना रे. 

स्टे. मनमाड येर्े िाडी सुरु झाल्यानंतर वरील दोन 

नमुद वणथनाच्या अनोळखी इसम व फफयाथठद 

यांच्यामध्ये लाईट बंद करण्यावरुन वाद ननमाथण 

झाल्याने त्यापऐकी एका इसमाने त्यांच्या 
कपाळावर हाताने मारहान करुन फफयाथठद यांच्या 
खखशातील रोख 2000/-रु. रुपये बळजबरीन े काढुन 

घेवुन चोरुन नेले आहे  बाबत फफयाथद ठदले वरुन  

fVi%&लोहमािथ पोलीस िाण,े िाणे येर्ील शुन्य 

क्रमांकाच ेिुन्हयाच ेकािदपत्र मा. पोललस अगिक्षक 

लोहमािथ नािपुर जावक कं्र. आर/23/विथ/2018-

1491कायाथलय ठदनाकं12/02/2018 व ईकडील 

पो.स्टे. आवक क्र. 474/2018ठदनांक 

15/02/2018अन्वये िुन्हाच े कािदपत्र पो.स्टे. ला 
टपालाने प्राप्त झाल्यावरुन दाखल  

मा.PI 

मदने  



11 euekM 

.129/18क
लम 379 

,356 

भादवी  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन नं 12131 

साईनिर लशडी  
एक्स. चे  कोच 

न.ं S/06 बर्थ नं. 
14वरुन रे स्टे 

मनमाड येर्े 
िाडी सुरु 

झाल्यानंतर 

.28/12/17 

03.00 वा 
15/02/18  

14.06  वा. 
श्री. शकंर ठदलीप 

घोलम वय 20 वर्थ 
िंदा लशक्षण रा. रुम 

नं. 001 ग्राऊंड फ्लोर 

वैष्णवी प्लाझा ठदघा 
नवी मुबंई-400708 

मो नं. 9167849876 

अज्ञात ,dq.k 15999:- 

एक सॅमसंि िॅलेक्सी J-

7Prime कंपननचा लसल्वर 

रंिाचा  मोबाईल फोन  त्यात  

आयडीया  लसम न.ं  

8652072306त्याचा IMEI 

No. 358972080594656 

फकमंत 15,999/-रु. चा 

fujad नमुद तारीख वेऴी व ठिकाणी यातील फफयाथदी  
मजकुर हे नमुद टे्रनच ेकोच व बर्थवरुन प्रवास करीत 

असतांना सदरची िाडी ही रे स्टे मनमाड येर्े सुरु 

झाल्यानंतर फफयाथठद याचंा वरील नमुद वणथनाचा 
चाजजथिंला लावलेला मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने सदर िाडीच्या खखडकीतुन हात घालुन 

खेचुन चोरुन नेला आहे   
fVi%&जावक क्र.आर/23/विथ/2018-1476कायाथलय 

पोललस अगिक्षक लोहमािथ नािपुर 

ठदनांक12/02/2018 व ईकडील पो.स्टे. ला आवक 

क्र.473/2018ठदनांक 15/02/2018अन्वये िुन्हाच े

कािदपत्र  पो.स्टे. ला टपालाने प्राप्त झाल्यावरुन  

िुन्हा दाखल केला  

Hc/ 
578 

महाजन 

12 euekM 

.130/18 

कलम 379 

भादवी  
xqUgkizdkj 

लेडिज पर्स  

pksjh 

 

टे्रन नं.22865 dn, 

LTT  - परुी  

एक्र् चे कोच 

नं.B/4 बर्स 

नं.17,18 , रे स्टे 

मनमाि येर्नु  

गािी र्टुताच 

 

.08/02-18  

osG ueqn 

ukgh 

 

15/02/18  

22.29  वा. 
र्ोनी डिरेंद्र अग्रिाल 

, िय.38िर्स, धंदा. 

घरकाम . रा. फ्लॅट 

नं.602, श्रीप्रस्ता फर्स 

रोि श्रीपाल भिंर 

नालार्ोपारा िेस्ट, 

मुंबई ठाणे  मो नं. 

9323596080 

 

अज्ञात ,dq.k 21200: 

एक पांढ-या रंगाची लेडिज पर्स 

त्यात आधार कािस, पॅन कािस, 

ड्रायव्हींग लायर्न, डटकीट, 

एक नोडकया कंपडनचा 

मोबाईल त्यात आयिीया डर्म 

नं.999183629, IMEI No. 

र्ध्या ऊपलब्ध नाही,  

डकमंत.1200/- रुपये , 

ATMकािस कॅनरा बँक, रोख 

20000/-रुपये, अर्ा एकुन 

21200/-रुपये चा माल 

fujad यातील डफयासदी  मजकुर ह ेनमदु टे्रनचे नमदु कोच ि  

बर्स िरुन मुंबई ते परुी अर्ा प्रिार् करीत अर्तांना  

प्रिार्ा दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने डफयासडद 

यांची लेिीज पर्स आतील र्ामान ि  मोबाईल  रे. 

स्टे. मनमाि येर्नु गािी र्टुताच  त्यांचे झोपेचा 

फायदा घेऊन  मदु्दाम लबािीने चोरुन नेले आह े 

fVi%&रे.पो.स्टे. भरु्ािळ येडर्ल जािक 

क्र.722/2018 डदनांक08/02/2018 अन्िये  

ईकिील पो.स्टे. ला आिक क्र. 475/2018 डदनांक 

15/02/2018अन्िये गनु्हाचे कागदपत्र  पो.स्टे. ला 

टपालाने प्राप्त झाल्यािरुन  नबंरी  गनु्हा दाखल 

ASI/7

92 

र्रुनर   

13 euekM 

.131/18 

कलम 379 

भादवी  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन नं.11057 

dn,पठाणकोट  

एक्र् चे पढुील 

जनरल कोच 

मध्ये  रे स्टे 

मनमाि येर्नु  

गािी र्टुताच 

5डमनीटांनी 

लक्षात आले 

.08/02-18  

osG ueqn 

ukgh 

 

15/02/18  

23.09  वा. 
-- रडिंद्र नामदिे 

चौधरी  , िय.26िर्स, 

धंदा. माकेडटंग. रा. 

पातरु ता. जामनेर डज. 

जळगाि,  मो नं. 

8885992944, 

 

अज्ञात ,dq.k 16000: 

एक मोटो G-5 S plus 

कंपडनचा मोबाईल गे्र रंगाचा , 

त्यात डजिो  डर्म 

नं.9096389926,Airtelनं.9

967176310,IMEINo.351

893085508979, 

351893085508987 

डकमंत.16000/- रुपये  माल 

 

fujad यातील डफयासदी  मजकुर ह े नमदु टे्रनचे नमदु कोच  

मधनु  मुंबई ते जळगाि अर्ा प्रिार् करीत अर्तांना  

प्रिार्ा दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने डफयासडद 

यांचा   मोबाईल  रे. स्टे. मनमाि येर्ुन गािी र्टुताच  

5डमनीटांनी त्यांचे झोपेचा फायदा घेऊन  मदु्दाम 

लबािीने प्रिाशाच्या गडदसत चोरुन नेले आह े 

fVi%&रे.पो.स्टे. भरु्ािळ येडर्ल जािक 

क्र.746/2018 डदनांक10/02/2018 अन्िये  

ईकिील पो.स्टे. ला आिक क्र. 476/2018 डदनांक 

15/02/2018अन्िये गनु्हाचे कागदपत्र  पो.स्टे. ला 

प्राप्त झाल्यािरुन  नबंरी  गनु्हा दाखल केला  

 

ASI 

/122 

ठाकुर 



14 pkGhlxko 

50/18 

US 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

 

 

 

 
 

िाडी न.ं51111 

DN चे S/10 बर्थ 
न ं39 वरून रेल्वे 

स्टेशन 

चाळीसिांव ते 
जामदा दरम्यान 

लक्षात आले . 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/02/2018 

06:30 वा 
दरम्यान. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.15/2/2018 

02.13 वा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रंजनी शरद पाटील 

वय-35वर्थ 
व्यवसाय- नोकरी 
राह- म.ुपो.मांडळ 

ता.लशरपुर जज.िुळे 

मो बा 
नं.9850546272 

 

 

 

 

 

 

 

 

अज्ञात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,dq.k 23500:- 

एक आँरेंज रंिाची लेडीज पसथ 
त्यातुन एक ननळसर रंिाचा 
मायक्रोमँक्स A-310 कं.चा 
मोबाईल (काळा कव्हर 

असलेला)त्यात दोन आयडीया 
लसम नं १) 9881474099,२) 

7057516234 IMEI NO 

माहीत नाही सगचन तुकाराम 

चौिरी यांचे नावाने असलेला 
मोबाईल फक.14500/-रु चा व 

रोख 9000/-रु  एकुनफकंमत 

23,500/- रूपये 

fujad नमूद ता वेऴी व ठिकणी यातील फफयाथदी ह्या 
कल्याण ते िुळे असा नमुद िाडीने नमुद कोच 

मिुन प्रवास करीत असतानंा प्रवासा दरम्यान रेल्व े

स्टे.चाळीसिांव ते जामदा दरम्यान झोपेचा फायदा 
घेवुन नकळत लेडीज पसथची चैन उघडुन त्यांचा 
वरील वणथनाचा मोबाईल व रोख रुपये कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्यान ेमूद्दाम लबाडीन ेचोरून नेला आहे. 

वरून  िु.र.न.ं50/18 US 379 IPCप्रमाणे दाखल 

करून मा प्रभारी अिीकारी सो यांचे आदेशाने पूढील 

तपास HC 729 हे करीत आहे. 

 

 

HC 729  

मरसाळे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 pkGhlxko 

.50/18 

US 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

jks[k :i;s  

pksjh 

 
 

िाडी न.ं12809 

DN चे पुढील 

जनरल कोच 

मिुन रेल्वे 
स्टेशन मनमाड 

त ेचाळीसिांव 

दरम्यान 

15/02/2018 

चे वेळ नमुद 

नाही. 
 

.15/2/2018 चे 
05.39 

 

श्री.दत्तराव 

पंडीतराव गर्टे वय-

30वर्थ व्यवसाय- 

शेत मजुर राह- 

मु.पो.मालेिांव  

ता.अिाथपुर जज.नांदेड 

मो बा 
नं.7218410933 

अज्ञात. 

 

 

 

 
 

,dq.k 14000:- 

फफयाथदी यांचे चोर खखशातुन 

रोख रक्कम 14000/- रूपये  

 

fujad नमूद ता वऴेी व ठिकणी यातील फफयाथदी हे नांदेड त े

मनमाड व मनमाड त ेजळिांव असा रेल्वेन ेनमदु 

िाडीने नमुद कोच मिुन प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टे.मनमाड ते चाळीसिांव 

दरम्यान िदीचा फायदा घेवुन नकळत कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने फफयाथदी यांचे चोर खखशातुन वरील 

रक्कम मूद्दाम लबाडीने चोरून नलेा आहे.  

HC 

120 

दामोदर 

16 uanqjckj 

46/18 
dye 

379 

IPC 

xqUgkizdkj 

ilZ  pksjh 

Vzsu ua- 02834 

la=kxkPNh 

jktdksV ,Dl- 

ch@11 cFAZ 

33]36 o#u js 

LVs- vdksyk rs 

vaeGusj 

njE;ku 

 

20-1-18 

21-30 rs 

21-1-18 

02-30 

njE;ku 

15-02-18 

07-30 ok- 

fuys'kHAkbZ ljnHAkbZ 

tkr ojlhax o; 

38 jk- ,p@401 

ckykth jsflMUlh 

tulsok dsanzleksj 

ekugj foyk] ujksMk 

vgenkckn eks-ua-  

9427628724 

vKkr ,dq.k 16000:- 

,d ilZ R;kr ek;dzkseWDl 

eksckbZy 2000 fda-pk jks[k 

250 ] lksU;kps dkukrhy 

cqVV~h o vaxGh 7@8 xzWe 

fda-16]000 vlk ,dq.k 

 

fujad ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

iRuhlg ueqn xkMhus vdksyk rs vgenkckn vlk 

izokl djhr vlrkauk R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksouq 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps iRuhph cktql 

o.kZukph ilZ vkfry lkekuklg pks:u usys 

ckcr uacjh xqUgk nk[ky dsyk vkgs-   

fVk%&ek- iks-vf/k-lkks] ukxiqj tk-dz- 1485@18 

fn 12@01@2018 vUo;s xqUg;kps dkxni= 

izkIr >kY;kus  

aaNK 

494 
jfoanz 

ikVhy 

17 uanqjckj 

47/18 
dye 

379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu ua-59078 

HAqlkoy lqjr 

iWlsatj ps 

tujy dksp 

e/;s f'kan[ksMk 

rs fVlh js-LVs- 

njE;ku 

 

15-02-18 s 

03-00 rs 

04@00 

njE;ku 

15-02-18 

08-25 ok 

jfoanz dkf'kukFA 

cMxqtj o; 35 

jk- eaxy cktkj] 

uanqjckj 

eks-ua- 

9112121877 

vKkr ,dq.k 1000:- 

,d lWEklax vkWu izks pk 

eksckbZy R;kr ftvks fle ua 

9158171325 

IMEI.No. 

359932072724454 

o jks[k 1000 # 

fujad ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

HAksiky rs uanqjckj vlk izokl djhr vlrkauk 

>ksiys vlrk R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksouq 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps ueqn o.kZukps 

eksckbZy eqnªnke yckfMus jsYos LVs'ku [kkaMckjk rs 

uanqjckj  njE;ku pks:u usys ckcr uacjh xqUgk 

nk[ky dsyk vkgs-   

 

aaHC 

806 
ikVhy 



18 vkSjaxkckn 

119/18 
dye 

379 

IPC 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

js-LVs vkSjaxkckn 

;sFkhy tujy 

cqfdax 

dkmVjtoG 

 

10-02-18 

01-00 ok  

15-02-18 

23-00 ok 

lqehr lqjsnz ‘kekZ 

o; 25 o”kZ jk- 

ekuksjk ft- okf’ke 

eks-u- 

9860059668 

vKkr ,dq.k 3700:- 

,d cWx fd- 250 : R;kr 

okijrs diMs fd- 500: 

dej csYV fd- 500: 

pknhaph fjax fd- 450 : 

eksckbZy pktZj fd 500: 

?kM;kG fd- 300: ilZ 

fd- 500: jks[k 500: 

VkbZ fd- 200: 

fujad ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

vkSjxkckn rs okf’ke  vlk izokl dj.ksdkeh js-

LVs vkSjaxkckn ;sFkhy tujy cqfdax dkmVjtoG 

>ksiys vlrk R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksouq 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps ueqn o.kZukps 

cWx vkrhy lkekuklg pks:u usyh 

 

eiksf’k 

1039 

f’kans 

19 ukf’kd 

55/17 

us 379 

ipc 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

cqdhax vkWfQl 

e/;s ukf’kdjksM 

jsYOks LVs’ku 

15-02-18 s 

06-05ok 

15-02-18 

07-00 ok- 

Jh lqjs’k gjhpanz 

Egk=s o; 66 o”kZ 

jkg- 105 ikFkZ 

baUDysV IyWV ua- 88 

lsDVj 21 ?kulksyh 

xkonsoh eanhj leksj 

uoh eaaqcbZ 

vuksG[kh 

ble 

vaxkr 

fuGs 

jaxkpk 

‘kVZ 

gkrkr 

fi’koh 

vlysyk 

,dq.k 61900:- 

,d fyuksoks da-pk dkG;k 

ajaxkpk eksckbZy R;kr 

oksMkQksu da-ps fle ua- 

9923422275 o 

7506809948 vlk 

,dq.k 61900 :- 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs vkiY;k iRuhlg jsYos LVs’ku 

uk-jksM ;sFkhy cqfdax vkWfQl e/;s frdhV ykbZu 

e/;s mHks vlrkauk ueqn la’k;hr blekaus fQ;kZnh 

;akps f[k’;krhy eksckbZy eqn~nke yckMhus pks:u 

usyk vkgs- lcc vijk/k 379 Hkknfo izek.ks 

nk[ky- 

Ikksgok- 

896 

eksjs 

20 ukf’kd 

56/18 

us 379 

ipc 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vªsu vi 

jkT;jk.kh ,Dl~-

us dkps ua- 

Mh@5 e/;s 

p<r vlrkauk 

jsLVs uk-jksM 

15-02-18 

06-20 ok 

15-02-18 

07-30 ok- 

Jh jktq vkaunk 

oatkjh o; 49 o”kZ 

jkg- 

,u@32@,p@1@1@

5 ‘kkarhuxj tqus 

flMdks rk-ft- 

ukf’kd 

vKkr ,dq.k 12000:- 

,d lWelax ,l 8 iYl~- 

da-pk xksYMu ajaxkpk eksckbZy 

R;kr oksMkQksu da-ps fle 

ua- 95791699999 o 

,vjVsy da-ps fle  ua- 

9579167777 R;kpk 

vk;,ebZvk; ua- 

357851080703239 

vlk ,dq.k 12000 : 

 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku uk-

jksM ;sFks ih,Q ua- 03 oj xkMhr p<r vlrkauk 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;akps 

f[k’;krhy eksckbZy izok’kh yksdkaP;k xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu eqn~nke yckMhus pks:u usyk vkgs- 

lcc vijk/k 379 Hkknfo izek.ks nk[ky- 

,,lvk

; 789 

dqyd.k

hZ 

21 . ukansM 

194/18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे.स्टे. परभणी 
PF NO 3टे्रन 

पुणाथ परळी पँसे 
चे जनरल 

डब्यात चढते 
वेळी 

09/02/2018  

17/00 वा 
15/02/2018 

00.21 वा 
श्री बुचाले हरीपंडीत 

िोववदंराव वय 

.27वर्थ रा.िोंडी . 
ता.जज.परभणी  मो. 
न. 8806809252 

अज्ञात 

 

,dq.k 9100 :- 

IntexA music कंपनीचा  
मोबाईल त्यात लसम Jio 

8668920243  Airtel  

9763724334 ld/e;e IMEI नं 
911517400138930, 

911517400138922असा 
फकंमत 9100 रु माल 

      

ननरंक 

नमुद ता. वेळ व ठिकाणी यातील फफयाथदी मजकुर हे   

नमुद टे्रनने परभणी ते परळी प्रवास करणेसाठि 

जनरल डब्यात चढते वेळी dks.khrjh अज्ञात 

चोरट्यान े ueqn o.kZukpk eksckbZy  चोरुन नेले  

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

 

HC 

368 

डावरे   



22 . ukansM 

195/18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन ननजामाबाद 

-पुणे पँसे 
िाडीच्या जनरल 

डब्यात रे स्टे 

परभणी ते 
पेडिाव दरम्यान 

12/02/2018  

07/15 वा 
15/02/2018  

01.36वा 
श्री मुंजाभाऊ 

लशवाजीराव लशदें  

वय .34 वर्थ व्यव. 

नौकरी रा. यशवंत 

निर खानापुर फाटा       
  

 ता.जज.परभणी  
मो. न.9420886675 

अज्ञात 

 

,dq.k 10799:- 

Redmi Note 3 कंपनीचा 
लसलव्हर कलरचा  मोबाईल 

त्यात लसम Jio 8830544099  

Airtel 9975765167 IMEI नं 
863829030657322,863829

030657330असा फकंमत 

10799 /-रु माल 

      

ननरंक 

नमुद ता. वेळ व ठिकाणी यातील फफयाथदी मजकुर हे   

नमुद टे्रनने परभणी ते बदनापुर असा प्रवास नमुद 

टे्रनचे जनरल डब्यातुन करत असताना रे स्टे 

परभणी ते पेडिाव दरम्यान त्याचंा शटथचा खखशात 

िेवलेला   मोबाईल प्रवालश लोकाचं्या िदी मि े

कोखणतरी  अज्ञात चोरट्यान े  न कळत चोरुन नेले  

अशा फीयाथद वरुन सबब अपराि कलम 379 IPC 

प्रमाणे दाखल  

 

HC 

325 

फारुकी  

23 ukansM 

196/18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

पॉकीट 
pksjh 

रे स्टे परभणी 
P.F.NO.1 वर 

13/02/2018  

17/00  वा 
13/02/2018  

17/00  वा 
सादीक अली हुसेन 

अली काजी  वय .78  

वर्थ व्यव. 

सेवाननवतृ्त ( ASI)  

रा. एनजी इन्फोटेक 

तांबोळी कॉम्पलेक्स 

बस्वेश्वर चौक कव्हा 
नाका लातुर मो.न.ं 

9422610163,9028

662768 

अज्ञात 

 

,dq.k 3000:- 

एक चामडी पॉकीट त्यामध्ये 

१) आिार काडथ २) पॅनकाडथ ३) 

CID ऑफीसर चे ओळखपत्र 

४) 3000/- रु. रोख 

(500x2,10x200) ५) पोलीस 

ऑफीसर चा I CARD ६) SBI 

चे ATM काडथ चा न.ं असा 
एकुण 3000/- रु. चा माल 

      

ननरंक 

नमुद ता. वेळ व ठिकाणी यातील फफयाथदी मजकुर हे   

लातुर येर् ेजायचे अलल्याने रे.स्टे. परभणी येर्ील 

PF NO. 1 वर आले असता प्रवालश लोकांच्या िदी 
मि े कोखणतरी  अज्ञात चोरट्याने त्यांची नजर 

चुकवुन चामडी पॉकीट आतील सामान सह न  

कळत चोरुन नेले  अशा फीयाथद वरुन सबब अपराि 

कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल  

NK 

688 

जोिदं
ड  

24 ukansM 

.197/18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे परभणी 
तपोवन एक्स चे 
D5 कोच मध्ये 

चढताना 

22/01/2018  

11/00  वा 
15/02/2018 

01.55  वा 
प्रववन भिवान 

रािोड वय 29 वर्े 
व्यव. सोशल वकथ र 

रा. ओम रुक्मीनी 
प्रसाद सोसायटी 

प्रेसीडने्सी 
शाळेजवळ बदलापुर 

पुवथ 001002 

अज्ञात 

 

,dq.k 20900:- 

एक सॅमसंि J 7 PRO GOLD 

कंपनीचा मोबाईल त्याच्या 
IMEI 

NO.358674080552458 व 

त्यात आयडीया चे लसम न.ं 

8308962687 फक. 20,900/- रु  

      

ननरंक 

 नमुद ता. वेळ व ठिकाणी यातील फफयाथदी मजकुर हे  

कल्यान येर्े जायचे अलल्याने नमुद टे्रन मध्ये  

रे.स्टे. परभणी येर्ील PF NO. 3  चढत  असता 
प्रवालश लोकांच्या िदी मि े कोखणतरी  अज्ञात 

चोरट्यान े त्याचंा भावाचा वरील नमुद वणाथचा 
मोबाईल त्यांची नजर न  कळत चोरुन नेले   

HC 

325 

फारुकी   
णी  

25 ukansM 

.198/18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

मंिळसुत्र 
pksjh 

रे स्टे परभणी pf 

no 2 वर टे्रन 

हैद्राबाद 

औरंिाबाद 

पॅसेंजर चे 
जनरल डब्यात 

14/02/2018  

14/00  वा 
15/02/2018   

02.10वा 
बाऴासाहेब 

आसारामजी देशमुख 

वय48वर्े व्यव. शेती 
रा. ओंकारेश्वर 

मंठदरा जवळ हट्टा 
ता.वसमत 

जज.ठहिंोली 
मो.9284840484 

अज्ञात 

 

,dq.k 20]000:- 

एक सोन्याचे मंिळसुत्र वजन 

7 gm फक. 21,000/-  रु चा 

      

ननरंक 

नमुद ता. वेळ व ठिकाणी यातील फफयाथदी मजकुरव 

त्यांच्या मेहुणी परभणी ते परतुर असा प्रवास नमुद 

टे्रन बसल्यावर त्यांचे लक्षात आले   असता प्रवालश 

लोकांच्या िदी त्यांचा िळ्यातील  वरील नमुद 

वणथनाचे मंिळसुत्र   त्यांची नजर चकुवुन न  कळत 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने चोरुन 

नेले  अशा फीयाथद वरुन सबब अपराि कलम 379 

IPC प्रमाणे दाखल  

 

HC 

765 

शफी   



 

 

 

 

 

 

 

26 ukansM 

199@18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नांदेि दौंि 

पँर्ेंजर मध्ये रेस्टे 

नांदेि येर्नु गािी 

र्टुताच 

14.02./18 

20.30 िा. 

दरम्यान 

15.02.18 

13.48 िा. र्य्यद मकु्तार र्. 

डनर्ार िय 33 िरे् 

व्यि.खाजगी नोकरी 

रा. दगास रोि परभणी  

मो. नं. 9860859320 

अज्ञात ,dq.k 14]300 : 

एक रँ्मरं्ग 4-530 कंपनीचा 

मोबाईल त्यामध्ये Idea डर्म नं. 

9922344086,  Airtel डर्म नं. 

7028786683  अर्ा अर्नु 

त्याच्या IMEI NO. 

356554061774481त्यांची 

एकुण डकंमत 14300 /- रु  

डनरंक िरील   . िेळी ि ठीकाणी यातील डफ" मजकुर ह े रेस्टे 

नांदेि ते परभणी  अर्ा प्रिार् करणे कामी टे्रन नांदेि दौंि 

पँर्ेंजर मध्ये जात अर्ताना नांदेिहुन गािी र्टुताच त्यांचे 

लक्षात आले की त्यांचा नमदु िणसनाचा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले  

NK 

372 

राऊत 

27 ukansM 

200@18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

रेस्टे नांदेि  PF 

no. 4  टे्रन  

हदै्राबाद परभणी 

पँर्ेंजर चे जनरल 

िब्यात 

12/02/2018

चे 07.30. ते 

08.00 िा. 

दरम्यान 

डद.15/02/2018

चे 15.23 िा. 

eksgenvcjkj eks- 

eq’rkd o; 24 

o”kZ jk- buk;r uxj 

eathjk gkWVsyleksj 

ijHk.kh  eks-ua- 

8855972155 

 

अज्ञात ,dq.k 18]500 : 

एक लेिीज पर्स त्यात 1) लीनोिो 

कंपनीचा मोबाईल काळ्या 

रंगाचा त्यामध्ये Airtel डर्म नं. 

9730384385   अर्ा अर्नु 

त्याच्या IMEI NO. नाही डक. 

5000/- रु.,2) रोख 1500 रु. 

500 च्या 2 नोटा, 100च्या 

3नोटा, 10 च्या 10 नोटा, 

3)र्ोन्याची २ अंगठी िजन 6 

gmडक. 12,000 रु. 4) इतर 

र्ामान आधार कािस पँन कािस 

एकुण डकंमत  18500/- रु  

डनरंक  िरील ता. िेळी ि ठीकाणी यातील डफ" मजकुर ह ेत्यांचे 

आई र्ोबत हदै्राबाद ते  परभणी  अर्ा प्रिार् करीत 

अर्ताना रेस्टे नांदेि येरे् टे्रन उभी अर्ताना   नमदु 

िणसनाचे र्ामान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 

लबािीने चोरुन नेले  

उशिराचे कारण 

 OP परभणी येर्नु आ.क्र.68/18 डद.12/02/18 अन्िये 

गुन्हा दाखल करणे बाबत डदल्याने 

NK 

372 

राऊत 

28 ukansM 

201@18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन       

               

         . S/6 

बर्स नं. 8 िरुन 

रेस्टे नांदेि येरे् 

उतरताना 

03/02/2018

चे  िेळ नमदु 

नाही 

डद.15/02/2018

चे 16.00 िा. बहादरु मलs/o 

घांडर्राम व  51 िरे् 

व्यि.CRPF नोकरी 

रा.मदुखेि डज. नांदेि 

  . नं. 

77020800547 

अज्ञात ,dq.k 15]900 : 

एक रँ्मरं्ग J7 prime SM G 

610 कंपनीचा मोबाईल        

IMEI NO. 

354741089719836 त्यांची 

एकुण डकंमत 15,900/- रु  

      

डनरंक 

िरील   . िेळी ि ठीकाणी यातील डफ" मजकुर ह े  टे्रन  

जयपरु डर्कंदराबाद एक्र्ने जयपरु ते नांदेि  प्रिार् करत 

अर्तांना रेस्टे नांदेि येरे् त्यांचे डखशातील  नमदु 

िणसनाचा मोबाईल कोणत्यातरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 

लबािीने चोरुन नेले िरुन तक्रार डदल्याने     Cr no. 

178/18    u/s  379 IPC प्रमाणे दाखल करुन   

उशिराचे कारण 

डफयासदी यांनी डद.  12/02/2018 रोजी रेस्टे मदुखेि येरे् 

लेखी डफयासद डदल्याने रेपोस्टे नांदेि येरे् टपालाने प्राप्त 

झाल्याने दाखल  

372 

राऊत 



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

 

 

 

 

 

yksgekxZ ftY;krhy nk[ky exZ ckcr ekfgrh 

 

 

 

js-iks-LVs yk vVd vlysY;k vkjksihph ekghrh %& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v- 

Ø 

iks-LVs- 

x-qj-ua 

xqUgk ?kM- 

tkxk 

xq-?kM-rk- 

osG 

xq-nk-rk- 

osG 

fQ;kZnhps uko vkjksih xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

             gdhdr 

 

riklh veynkj 

1           

va-

dza- 

js-iks-LVs- exZ dza-

dye 

e;r ?kM-tkxk e;r ?kM-      

rk-osG 

e;r nk[k- 

rk-osG 

fQ;kZnh@ [kcj 

ns.kkj 

e`rdkps uko gdhdr riklh 

veynkj 

1 Ukkf’kd 08/18 us 

174 crpc 
Vªsu ua- 12140 

vi lsokxzke 

,Dl~-ps dksp ua-

ps ,l@4 cFkZ 

ua-41 oj jsLVs 

uk-jksM 

15-02-18 s 

08-30 ok- 

iqohZ 

15-02-18 

14-00 ok- 

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l 

jsLVs uk-jksM 

fe'kjhyky cyjke lksuh 

o; 71 o”kZ jkg- lh 2] 

309 iks-,ojsLV ts,l, 

jksM eqayqaM eqacbZ 

;krhy e;r gk vkiY;k iRuhlg eqyqaMyk tk.ks 

dkeh ueqn xkMhus izokl djhrk vlrkauk jsLVs 

uk0jksM ;sFks xkMh ;s.;kiqohZ dks.kR;krjh fn?kZ 

vktkjkus ej.k ikoyk vkgs- e;rkP;k ckWMhoj ih,e 

gksoqu ckWMh e;krP;k iRuhps rkC;kr ns.;kr vkyh-  

,,lvk

; 789 

dqyd.khZ 

v-dz- js-iks-LVs ps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vkjksih vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

     


