
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 29-12- 18 

 

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 

329@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj     

eksckbZy    

pksjh 

 

Vªsu ua- 18030 

‘’kkyhekj ,D

lizslps tujy 

dksp e/kqu jsYos 

LVs’ku xksafn;k 

rs xaxk>jh 

njE;ku 

28-12-18 

ps 13%20 

oktrk 

29-12-18 

ps 13-07 

oktrk 

;ksxs’k nschyky 

pkS/kjh o; 26 o"kZ 

/kank & izkWOgsV 

ukSdjh jkg- cksjk 

iks- ijlokMk rk- 

frjksMk ft- xksafn;k 

vKkr 

 
,dq.k 13]000:- 

,d ykok daiuhpk 

eksckbZy xzs jaxkpk ekwMsy 

ua- A3 vk;,ebZvk; 

dza- 

351932086271144 

R;kr thoks daiuhps 

fledkMZ ua- 

9359533703 fdear 

59-900 RO   baMh;u 
fdear 13]000 :-pk 

fujad v'kk izdkjs ;krhy fQ;kZnh gs ueqn rk-

osGh o fBdk.kh ueqn xkMhus jsYos LVs’ku 

fHkykbZ rs frjksMk vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklkr jsYos LVs’ku xksafn;k rs 

xaxk>jh njE;ku dks.kh rjh vKkr 

pksjV;kus izoklh yksdkaP;k xnhZpk 

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

eksckbZy eqn~nke yckMhus o diVkus 

pks:u usys ckcr fQ;kZnh ;kaps 

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

dj.;kr vkyk vkgs 

iksgok 

168 

lat; usokjs 

2 brokjh 

141@18 

dye 379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj     

eksckbZy    

pksjh 

 

Vªsu egkjk‛Vª 

,Dl-ps tujy 

dksp e/kwu js-

LVs dkeBh ;sFks 

xkMhr p<r 

vlrkauk  
 

22-12-18 

ps osG ueqn 

ukgh 

29-12-18 

ps 13-27 

ok- 

g’kZnk Hkxoku 

dkacGs]o; 22 

o’kZ]O;kolk;& 

izk;OgsV uksdjh] 

jkg-fejkuukFk 

iqyxko jksM nsoGh 

ft-o/kkZ eks-ua- 

7378868125 

vKkr ,dq.k 14]000:- 

,d vWlwl da-pk fuGk 

jaxkpk eksckbZy R;kr 

vkbZMh;k da-ps fle ua- 

9767926661 

vk;,ebZvk; ua- 

359849098892@74 

fd-14000@: pk 

eksckbZy 

fujad ojhy rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs js-LVs dkeBh rs o/kkZ tk.ks djhrk 

ueqn Vªsu ps tujy dksp e/;s p<r 

vlrkauk fQ;kZnh ;kaps iWUVP;k f[k‛kkrhy 

eksckbZy izok’kkaps xnhZpk Qk;nk ?ksowu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus eqnn~ke yckMhus 

pks:u usys o:u lcc vi dye 379 

Hkknfo izek.ks nk[ky fVi%& lnj xqUgk js-

iks-LVs-ukxiwj ;sFkhy tk-dz707@18 fn-

26@12@18 vUo;s xqUg;kps dkxni= iks-

LVsyk izkIr >kY;kus 

iksgok 

313 

Bkdqj 



3 नागपरु 
2141/18  
 363 IPC  
xqUgkizdkj       

eqyxk 

iGoqu usus 

ट्रेन नं. 22512 
कममभुमी एक्स ने 
रे स्टे नागपरु 
 
 
 

10/12/18 
ps  09.00  

ok   

29-12-18 
00-08 ok 

श्री बधुु बराय नरेन 
बराय  वय 34 वषम , 
रा. बागबरी बध पो 
स्टे इंग्लिश बाजार 
जज. मािदा  मो नं. 
7432888433 
 

vKkr  fujad अशा प्रकारे आहे की यातीि जियादी  यांची 
भाची व जतचा मिुगा हा रे स्टे मािदा ते 
मुंबई असा  प्रवास  कजरत असतांना 
प्रवासादरम्यान  अपहृत महीिा  जशिा तपन 
मंडि व जतचा मिुगा आयषु मंडि वय 3 
वषम, रा. बागबरी बध पो स्टे इंग्लिश बाजार 
जज. मािदा यांचे मोबाईिवर तयांच्या आईने 
िोन केिा असता जतने रे स्टे नागपरु येथे 
गाडीत असल्याचे सांजगतिे रे स्टे नागपरु 
येथनु गाडी सटुल्यानंतर तयांचा िोन बंद 
असल्याचे आढऴुन आिे व ते दोघे तयांच्या 
घरी न पोहचिे नसल्याने जद. 12.12.18 
रोजी तक्रार जदिेिी आहे वरुन सदरचा गनु्हा 
दाखि करण्यात आिा  
Vhi & lnj xqUg;kps dkxni= ek- 

iksyhl vf/k lks- ;kaps tk-dz- 

vkj@23@oxZ@2018& 12335 fnukad 

28-12-2018 vUo;s iks-LVs- ps vkod 

dzekad 2125@18fnukad 28-12-2018 

izek.ks izkIr >kY;kus ueqn izek.ks xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk  

liksfu 

xksaMkus 

4 नागपरु 
2142  /18 
u/s 379 

Ipc   

xqUgkizdkj     

ilZ pksjh 
 

ट्रेन  नं 12651  
संपकम क्रांती 

एक्स  चे कोच नं 
S/8 बथम नं. 
4वरुन  रेल्वे 

स्टेशन नागपरु 
येथे 

 

12/12/18 
चे  02.30 

वा.  दरम्यान 
 

29-12-18 
ps 00-48 

ok 

ए आर नंधीनी 
ए.एि रवी वय 41 
वषम रा. 21 B एि 

आय जी प्िटँ 
स्कुि  आर. डी 
रामपरु जदल्िी पो 
स्टे केशवपरुम 
जदल्िी मो नं. 

9873085923 

vKkr एक  पसम  तयात िेनोवटा 4 
कं. चा मोबाईि व समँसंग 
कं. चा मोबाईि तयात जसम 

9560086758,  
9643509443, 

आधारकाडम, कनेरा बकँचे 
एटीएम काडम असा एकुन 

ककमत नमदु नाही 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातीि जियादी हे 
मदुरुाई ते जनजामदु्दीन   असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासादरम्याण जियाजद यांचा 
झोपेचा   िायदा घेवनु  वजरिवणमनाची पसम 
आतीि मोबाईि व  सामानासह .  कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने   रेल्वे स्टेशन नागपरु येथनु 
चोरुन नेिे  वरुन सबब   अप क्र 379 IPC 
प्रमाणे नंबरी  क्र. गनु्हा दाखि करण्यात 
आिा आहे 
Vhi & lnj xqUg;kps dkxni= ek- 

iksyhl vf/k lks- ;kaps tk-dz- 

vkj@23@oxZ@2018& 12336 fnukad 

28-12-2018 vUo;s iks-LVs- ps vkod 

dzekad 2123@18fnukad 28-12--2018 

izek.ks izkIr >kY;kus ueqn izek.ks xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk 

WHC 
522 
मेश्राम 



5 नागपरु 
2143 /18 
u/s 379 

Ipc 

xqUgkizdkj     

ilZ pksjh 
 

ट्रेन  नं 12410 
गोंडवाना एक्स  
चे कोच नं S/7 
बथम नं. 58, 66, 
69 मधुन रे स्टे  
नागपरु येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

07/12/18 
चे  09.00 

वा.  दरम्यान 

29-12-18 
ps 00-48 

ok 

गणेश उमाशंकर 
सोनी वय 34 वषम, 

रा न्य ुबास्कर 
कािँनी चक्कर 

रोड, बैतुि म.प्. मो 
नं. 8109411727 

 

vKkr ,dq.k 50]000@:- 

एक िेडीज पसम  तयात एक 
रेडमी नोट 5 कं. चा 

मोबाईि व तयात जसम 
9098385454,  सोन्याचे 
मंगळसतु्र 6gm सोन्याची 
मखुी व नथ 1Gm   रोख 
17000/- रु, औषध असा 
एकुन ककमत 50000/-रु. 

चा माि 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातीि जियादी हे 
बैतुि ते राजनांदगाव    असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासादरम्याण जियाजद यांचा 
झोपेचा   िायदा घेवनु  वजरिवणमनाची पसम 
आतीि मोबाईि व  सामानासह .  कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने   रेल्वे स्टेशन नागपरु येथनु 
चोरुन नेिे  वरुन सबब   अप क्र 379 IPC 
प्रमाणे नंबरी  क्र. गनु्हा दाखि करण्यात 
आिा आहे 
Vhi & lnj xqUg;kps dkxni= ek- 

iksyhl vf/k lks- ;kaps tk-dz- 

vkj@23@oxZ@2018& 12336 fnukad 

28-12-2018 vUo;s iks-LVs- ps vkod 

dzekad 2123@18fnukad 28-12--2018 

izek.ks izkIr >kY;kus ueqn izek.ks xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk 

ASI 
988 
मरापे 

6 नागपरु 
2149/18  
u/s 379 

IPC   
xqUgkizdkj     

eksckbZy    

pksjh 

'गाडी नं 
12812 
हटिया 

लोकमान्यक 
टिळक 
एक्स .चे 
कोच नं 

एस/8 बथथ 
नं 4 वरून 
रे.स्िे नागपरु 
आउिवर 

29/12/18  
चे 01.30 

वा. 

29/12/18  
चे 

16.05वा. 

रववद्र भाउराव 
मडावी वय 
30 वर् थ राञ 

जनुा 
बाबलखेुडा,हनु

मान मंदीर 
जवळ नागपरु 

 

vKkr ,dq.k 16]000@:- 

एक हॉनर कंपनीचा 
मोबाईल लाईि ब्ल ु 

रंगाचा त्या त 
वाडाफोन टसम नं 
8149516668, 
एअरिेल टसम नं 
8600070061 
आयएमईआय नं 

8688640303645
82, 

8688640304645
80टक 16,000 असा 

एकुन माल. 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील 
टफयादी  मजकुर हे नमदु गाडीने 
रायपरु ते नागपरु असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्याेेन 
बथथवर ठेवलेली बगॅ कोणीतरी 
अज्ञात चोरियाने टफयादी 
यांच्याचनजर चकुीचा फायदा 
घेवनु नमदु वणथनाचा मोबाईल 
चोरून नेले 

ASI 
988 
मरापे 



7 नागपरु 
2151/18 u/s 
379 IPC  
xqUgkizdkj     

ilZ pksjh 
 
 

 ट्रेन जबिासपरु 
22699 रेल्वे 
स्टेशन नागपरु 
प्िटँिाममवर  
 
  

 25/12/18  
15.00 ते 
15.15 वा.  
दरम्यान  

29-12-18 
22-34 ok 

प्रशांत पुंडिीकराव 
आस्वार वय 40 
वषम, रा.103 
सीध्देश्वरनगर 
दीघोरी नागपरु मो 
नं.7709006889 
 

vKkr .  ,dq.k 30]000@:- 

एक मनी पाजँकट तयात रोख 
30000/-रु, 
आधारकाडम,ड्रायकवग 
िायसंन्स,  
पनॅकाडम,िायसंन्स कार व टु 
ग्हहिरचे  कार रजजस्टेशन 
AS-01.z4574 पावर ग्रीड 
चे  आय काडम असा एकुन 
30000/- रू चा माि  

fuajd अशा प्रकारे आहे की यातीि जियादी  मजकुर 
हे नागपरु प्िटँिाममवर गावी जाने करीता आिे 
असता नागपरु ते बल्िारशहा    असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासादरम्याण जियाजद यांचा 
नजरचकुीचा  िायदा घेवनु  वजरिवणमनाची 
पसम आतीि मोबाईि व  सामानासह .  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने   रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथनु चोरुन नेिे   
 
 

eIkskgok 

522 

easJke 

8 o/kkZ 

1007@18 

379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj     

ilZ pksjh 
 

 

 

 

xkMh ua 11039 

egkjk’Vª   

,Dlps tujy 

dksp e/;s jsLVs 

iqyxko  

 

27-12-18 

ps 15-45 

ok njE;ku 

29-12-18  

13-00 ok 

iou lqjs‛kjko 

caM o; 29 o’kZ 

jk  izHkkr uxj 

ujlkGk jksM 

ukxiqj 

vKkr ,dq.k 1000@:- 

euhilZ R;kr vk/kkjdkMZ 

iWudkMZ  LekVZ dkMZ 

,Vh,e dkMZ jks[k 

1000@# 

fuajd ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkmhus /kkeuxko 

rs ukkxiqj izokl djhr vlrkauk R;kps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pskjV;kus R;kps iWUVps f[k‛kkrhy ueqn 

ilZ vkrhy lkekuklg pks:u usys ckcr 

jsiksLVs ukxiqj ;sFks rdzkj fnys o:u tk dz  

7157@18 fn 28@12@18 vUo;s 

dkxni= izkIr >kys o:u xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

Ikskgok 

758 

fd‛kksj 

nkHkkMs 

9 o/kkZ 

1008@18 

379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj     

ilZ pksjh 
 

 

 

 

xkMh ua 

51285 

HkqlkOkG ukxiqj 

iWls tujy 

dksp e/;s jsLVs 

o/kkZ ;sFks ekghr 

iMys  

 

28-12-18 

ps 05-45 

ok njE;ku 

29-12-18 

13-06 ok 

x.ks"k csnzketh oekZ 

o; 32 o’kZ jk  

lskuckth uxj 

tquk ikjMh ukdk 

ukxiqj 

vKkr ,dq.k 26099@:- 

,d ysMht ilZ R;kr 

NksVk ilZ  jsMeh uksV&4 

ds eksckbzy IMEI 

NO – 
866467037755182 

fd 10999@#  lskU;kps 

eaxGlq= otu  05 xzWe 

fd 15000@# jks[k 

100@# ,Vh,e dkMZ 

vlk 26099@# pk 

eky 

fuajd ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkmhus ‚ksxko rs 

ukxiqjvl ijhokjklg izokl djhr 

vlrkauk R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pskjV;kus R;kps iRuhph 

ueqn ilZ vkrhy lkekuklg pks:u usys 

ckcr jsiksLVs ukxiqj ;sFks rdzkj fnys o:u 

s dkxni= bzzesyn~okjs  izkIr >kys o:u 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

iksgok  

136 

FkksVs 



10 cMusjk 

933@18 

dye 379 

Hkk-n-oh  

xqUgkizdkj     

eksckbZy    

pksjh 

ट्रेन जगतांजिी 
एक्स चे 

समोरीि जनरि 
कोच मधुन रे.स्टे 

बडनेरा येथनु 
गाडी 

सटुल्यानंतर 10 
जमनीटांनी 

 

27/12/18 
चे 16.50 वा  

29/12/18 
चे 11.31 

वा  

अजभषेक राजेंद्र 
पाळेकर वय-23 

वषम रा.अजुमन नगर 
अमरावती 

मो.8975851874 
 

vKkr ,dq.k 11]900@:- 

एक जसल्वर रंगाचा समॅसंग 
GALAXY MAX ON 

कं.चा मोबाईि तयात 
Airtel जसम 

नं.9503967661 jio-
8459423805 IMEI 

NO-
359106/08/202490/4,3

59107/08/202490/2 
कक.11900/-रु चा 

  

fujad   अशा प्रकारे आहे की,वरीि ता वेळी व 
जिकाणी यातीि जियादी मजकुर हे नमदु ट्रेन 
ने बडनेरा ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्याण रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येथनु गाडी सटुल्यानंतर 10 
जमनीटांनी जियादी यांचे पनॅ्टच्या जखशात 
िेविेिा नमदु मोबाइिम  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरुन नेिे  

  ffVVii  &&  ffQQ;;kk ZZnnhh  ;;kk aauuhh  LLoorrkkggkk  iikk ss --LLVVss  yykk  

;;ssooqquu  rrddzzkkjj  ffnnyyhh    
  

  

पोहवा/
402 
तेिमोरे  

11 cMusjk 

934@18 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj     

ilZ pksjh 
 

ट्रेन शािीमार 
एक्स समोरीि 
जनरि कोच 
मधुन रे.स्टे 

धामणगावं येथे 
िक्षात आिे. 

 

.29/12/18 
चे 11.00वा 

  

29/12/18 
चे 15.37 

वा 
  

संजदप सधुाकरराव 
मेटकर वय-31 वषम 

धंदा-नौकरी 
रा.C/O राज ु

तुरणकर गणेश 
कॉिनी नांदगाव ं

खंडेश्वर 
जज.अमरावती 

मो.8308977954 

vKkr ,dq.k 3690@:- 

एक जहरहया रंगाचे मनीपसम 
तयामध्ये 3690/रु रोख,पनॅ 
काडम,आधार काडम,पतनीचे 

मतदान काडम,SBI व 
central bank of india चे 
2 ATM काडम असा एकुण 

3690/-रु चा माि  

fujad   अशा प्रकारे आहे की,वरीि ता वेळी व 
जिकाणी यातीि जियादी मजकुर हे नमदु ट्रेन 
ने चे समोरीि जनरि कोच मधुन बडनेरा ते 
धामणगावं असा असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्याण जियादी यांचे पनॅ्टचे 
जखशातीि  नमदु मनीपसम  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरुन नेिे     
ffVVii  &&  ffQQ;;kk ZZnnhh  ;;kk aauuhh  LLoorrkkggkk  iikk ss --LLVVss  yykk  

;;ssooqquu  rrddzzkkjj  ffnnyyhh    

  
  

ASI/4
76 
रंगारी  

12 cMusjk 

936@18 

dye 379 

Hkk-n-oh  

xqUgkizdkj     

cWx pksjh 
 

ट्रेन भुसावळ-
नागपरु पसॅेंजर 
चे जनरि कोच 

मधुन रे.स्टे 
बडनेरा येथे 

 
 

.25/12/18 
चे वेळ नमदु 
नाही 

  

29/12/18 
चे 20.16 
वा 

– जरीना कौसर 
D/O शेख सिीम 
वय-22 वषम धंदा-

प्रायहहेट जॉब 
रा.गरीब नवाज 
चौक जयस्वाि 

शाळेसमोर खरबी 
नागपरु 

vKkr ,dq.k 7500@:- 

एक ब्ि ुरंगाची बगॅ तयामध्ये 
NI Redmi कं.चा मोबाईि 

तयात idea जसम 
नं.9657528506 IMEI 

NO-
865501035400747,86

5501035400754 
कक.7000/-रु,छोटी मनी 

पसम तयात 500/-रु 
रोख,बांगडयाचा सेटआधार 

काडम,NMC काडम असा 
एकुण 7500/-रु चा माि 

fujad   अशा प्रकारे आहे की ,वरीि ता वेळी व 
जिकाणी यातीि जियादी मजकुर हे ट्रेन 
भुसावळ-नागपरु पसॅेंजर चे जनरि कोच 
मधुन अकोिा ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असता प्रवासा दरम्याण रे .स्टे बडनेरा येथे 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने झोपीचा िायदा 
घेवनु क ब्ि ुरंगाची बगॅ चोरुन नेिी    

ffVVii  &&  llnnjj  xxqqUUgg;;kkppss  ddkkxxnniirrzz  रे.पो.स्टे 
नागपरु येथनु जा.कं्र. 7102/18 दि.26/12/2018  
व ईकडील पो.स्टे आ.कं्र.1398/18 

जद.29/12/2018 अन्वये    VViikkyykkuuss  iizzkkIIrr    

  

WHC/
1019 
इंगळे  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

13 अकोिा 
1303 /18 
किम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj     

eksckbZy    

pksjh 

रे.स्टे.अकोिा 
PF no.1वर 

 

28/12/18 
चे 21.00 
दरम्यान 

 

29.12.18 
चे 04.53 

वा. 
 

रंजीत रतनाकर पेंटा 
वय-24वषम,धंदा 

सेंट्रींग 
काम,रा.करीमनगर 

जसरजसल्िा पेद्दरु 
तेिंगना,मो.नं.949

1690137 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 12]000@:- 

एक समॅसंग GALAXY 
कं.चा मोबाईि तयात जसम 

नं. 9885467517 
कक.12,000/-रु चा 

 

 नमदु ता. वेऴी जिकाणी यातीि जियादी 
मजकुर हे रे.स्टे.अकोिा PF no.1 वर 
अकोिा ते कामारेड्डी असा प्रवास करणे 
करीता आिे असता जियादी जवळीि सदर 
वणमनाचा मोबाईि चाजींगिा िावनु जेवन 
करुन पाणी घ्यायिा गेिे पाणी घेवनु परत 
येवनु जियादी यांनी चाजींगिा िाविेिा 
मोबाईि पाहिा असता जदसनु आिा 
नाही.जियादी यांची नजर चकुवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने नमदु चा मोबाईि मदु्दाम 
िबाडीने चोरून नेिा 

 पोह.वा 
647 
पिाण     

14 अकोिा 
1304 /18 
किम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj     

cWx pksjh 

xkMh ua 

18029 eqcbZ 

gkoMk ,Dl 

tujy 

dksp ,l@1 

cFkZ 30 o:u 

रे.स्टे.अकोिा  
;sFkqu xkMh 

lqVrkp  

16/12/18  
osGueqn 

ukgh  
 

 

29.12.18 
21.53 वा. 

 

;ksxs’k :ipan 

pkS/kjh  वय-
19वषम, ,रा. iquk 
Vksyh rhyd okMZ 

xksafn;k  

,मो.नं. 
9421810546 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 4200@:- 

एक dkG;kjaxkph VªkWyh 

cWx fd-700  तयात LosVj 
fd 1000 :tqusokijrs 

diMs fd- 2000 : 

diMs fd- 500 : vk/kkj 

dkMZ vlk ,dqu 4200 

:  
 

 नमदु ता. वेऴी जिकाणी यातीि जियादी 
मजकुर हे रे.स्टे.अकोिा PF no.1 वर 
,yVhVh rs ukxiqj    असा प्रवास करणे 
करीता आिे असता जियादी जवळीि सदर  

cWx  जियादी यांची नजर चकुवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने नमदु  cWx मदु्दाम िबाडीने 
चोरून नेिh 

jsiksLVs xksafn;k ;sFks rdzkj fnys o:u tk 

dz  2080@18 fn 18@12@18 vUo;s 

dkxni= izkIr >kys o:u xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

iksgok 

480 

ok?kkMs 



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

v

d 

xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko   feGkysyk ekykps 

o.kZu 

vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

1 o/kkZ 

1009@18 

d 65 ¼v½ 

¼bZ½ 66¼c½ 

77¼v½ eq 

nk dk;nk 

xkMh us 

12616 ftVh 

,Dlps tujy 

dkspe/;s jsLVs 

lsokxkze ;sFks 

xkMh mHkh  

vlrkauk 

Latitude 
20-739174 

Langitud

e 
78-618516 

fn 29@12@18 

ps 14-35 ok 

njE;ku 

fn 29@12@18 

ps  

lj  rQsZ& 

vkjih,Q vkj{kd 

ua 09400636 

mes’k uanfd‛kksj 

/kqjkVs o; 34 o’kZ 

jk vkj-ih ,Q 

pkSdh lsokxkze  

1½ ,d cWx  R;kr eWdMkWy da 

fons’kh nk: izR;sdh 180 ,e,yP;k 

21 ckWVy fd iz 150@#  vlk 

3150@# ns’kh  nk: VWaxksiap iz 90 

,e,y 12 ckWVy fd iz 26@# vlk 

312@# vlk 3462@#  

2½ cWx R;kr bEisjhvy CY;q da 

fons’kh nk: iz 180 ,e,yP;k 42 

ckWVy fd iz 140@#  izek.ks 

5880@#  

 vlk ,dq.k 9342@# pk eky 

vKkr ;krhy fQ;kZnh gs ueqn osGh o 

fBdk.kh vkiys drZO;koj gtj 

vlrkauk lnjph xkMh psd djhr 

vlrkauk ueqn nksu cWx ykokjhl 

flFkrhr feGqu vkY;kus R;k psd 

dsys vlrk ueqn izek.ks eky feGqu 

vkyk rjh lnjph nk: gh  dks.khrjh 

vKkr blekus fcuk ijokuk okgrqd 

dsyh vlqu o/kkZ ftYgk nk:canh 

vlarkuk lq/nk rh fodzh djhrk 

okgrqd dsysyh vkgs v‛;k rdzkjh 

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

vkyk  

iskgok  

357 esgj 

 

 

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 

vaeynkj 

          

        

                    

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 vkjksih vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

1 Xksafn;k 324@2018 dye 379]34 

Hkknafo 

29@12@18 ps 00-%39 oktrk Lkqjs’k mQZ diqjpan nsopan xkSre o; 33 o‛kZ jkg- /kkisokMk rk- ft- xksafn;k 

2 cMusjk  vi dza-931@18 dye 379 Hkk n 

oh   

fn-29@12@2018 ps 13-51 ok         lkS-ekykckbZ euksgj ekudj o;&35 ok jk-jkes’oj fjax jksM ukxiqj                

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 

& & & & & & & & & 


