
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  15@07@2020  

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

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghr 

 YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghr 

 

 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 

01 o/kkZ 

198/2020 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj  

ilZ  pksjh 

टे्रन नं 12791 

ससकंदराबाद -

दानापरु एक्स. 

चे कोच नं. S/6 

बर्थ न.ं 61वरुन 

रे. स्टे. 

बल्लाररशाहा 

येरे् गाडी 

आली असता 

 

09/02/2020 

चे 13/15 वा 

 

15/07/2020चे 

00/05वा 

सलंगराज S/o 

चन्नाबसप्पा 

कटटीमनी ,वय-

34वषथ, रा. अहरेी 

पोलीस 

कााँम्पप्लेक्स 

प्रसिता 

गडसचरोली मो. 

नं. 

9404397809 

अज्ञात 

 

,dq.k 1000 : 

एक ब्राउन रंगाचा पसथ 

त्यात रोख 1000/-रू. 

पाँनकाडथ, CRPF चे 

आयकाडथ असा एकुि 

1000/-रू. चा  माल 

 

निरंक 

 

नमदु ता.वेळी व सिकािी यातील सियाथदी मचकूर 

ह ेनमदु गाडी ने  रे स्टे ससकंदराबाद ते बल्लारशाह 

असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्पयान रे.स्टे 

बल्हारशाहा येरे् गाडी आले वर  कोिीतरी अज्ञात 

चोरटयाने त्यांचे त्यांचे झोपेचा िायदा घवेनु त्यांचे 

पाँन्टचे मागील सखश्यातील पसथ   मदु्दाम लबाडीने व 

कपटाने चोरून नेले  vkgs lnj xqUgÓkps 

dkxni= पोलीस असिक्षक कायाथलय नागपरू क्र. 

आर/23/वगथ/ 2020 –3049 सद.08/07/2020 

अन्वये इकडील पो स्टे ला  गनु्हयाचे कागदपत्र 

टपाल्याने प्राप्त झाल्याने  lnj xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkys- 

ASI/284 

रामटेके 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-

dz 

 

 

 

 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


