
yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy nk[ky Hkkx 1 rs 5 [kkyhy xqUgs fnukad   23-03-2018 

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 ukxiwj 

424@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj  

cWx pksjh 

xkMh ua  js 

LVs ukxiwj 

fjtoZs’ku 

dkmUVj toG 

fopkiql 

djrsosGh 

23-03-18 

ps 11-30 

ok- 

23-03-18s 

14-05  

ok- 

gfj’k 

f’kodqekj 'kekZ 

o; -36 jkg- 

147 ckck 

eksgu nkl 

uxj  tkya/kj 

iatkc eks-ua- 

9592162862 

vKkr ,dq.k 1]600 : 
,d cWx VkWl da ph 

fda-500@&#]R;kr 

dWYD;qysVj fda- 

50@&#]iWUV 'kVZ 

fd-a900@& #] nqljh 

cWx fda-150@& # 

pk daiuhps dkxni= 

o psd cqd ,dqu 

1]600@& # pk 

eky 

 

 v’kk izdkjs vkgs dh ;krhy fQ gs 

bZVkjh tkus dfjrk js LVs ukxiwj ;sFksyh 

fjtoZs’ku dkmUVj toG fopkiql 

djrsosGh dks.khrjh vKkr pksjV;kus   

utj pqdhpk  Qk;nk ?ksowu eqnnke 

yckMhus pks:u usys  

 

iksgok 

164 dqoj 

2 o/kkZ vi 

177@18 

dye 379  

Hkknaoh 

xqUgkizdkj  

cWx pksjh 

Vªsua u 11402 

uanhxzke 

,Dlps dksp ua 

,l@10 cFkZ 

ua 12 o:u 

jsLVs o.kh 

njE;ku 

11-03-18 

11-00 ok 

njE;ku 

23-03-18 

00-05 ok 
Ikjh{khr fufru 

pkS/kjh o; 21 

o"kZ jkg-  

SVPCET 
baftfuvjhx 

dkWyst vkWQ 

ukxiqj 

vKkr ,dq.k 12]600 : 
,d cWx R;ke/;s isu 

MªkOgq o ikWoj cWUd 

fd 1900@# jks[k 

8200@# o okijrs 

diMs fd 2500@# 

vlk 

,dq.k12]600@# pk 

eky 

fuja

d 

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

ueqn xkMhus ukxiqj rs vkSjaxkckn vlk 

izokl djhr vlrkauk R;akph urj 

pqdoqu ueqn cWx dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus pks:u usys ckcr jsiksLVs 

vkSjaxkckn ;sFks rdzkj fnys o:u lnj 

xqwUg;kps dkxni= tkod dz800@18 

fn 12@3@18 vUo;s izkIr >kys o:u 

ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

 

lQkS 302 

x.kksjdj 

3 o/kkZ vi 

178@18 

dye 379  

Hkknaoh 

xqUgkizdkj  

fiêq cWx 

pksjh 

Vªsu ua 12135 

iq.ks ukxiqj 

,Dlps dksp ua 

ch@3 cFkZ ua 

56 o:u jsLVs 

o/kkZ ;sFkqu 

xkMh 

lqVY;kuarj 

 

 

28-02-18 

08-10 ok 

njE;ku 

23-03-18 

12-25 ok 
iqtk 

jkds’kdqekj 

xqekLrk o;30 

o"kZ jkg  

egkfoj okMZ 

fVdkjh fjax 

jskM cSrqy 

vKkr ,dq.k 30]000 : 
,d fiV~Vq cWx R;kr 

fyuksvks daiuhpk 

yWiVkWi fd 

30]000@# ikliksVZ 

ua >sM 3652167 

pktZj vlk ,dq.k 

30]000@# pk eky 

 

 

fuja

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

ueqn xkMhus iq.kk rs ukxiqj izokl 

djhr vlrkauk jsLVs o/kkZ ;sFkqu xkMh 

lqVys aurj R;akph >ksi m?kMyh vlrk 

R;kaph ueqn fiV~Vq cWx dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus >ksispk Qk;nk ?ksoqu pks:u 

usys ckcr jsiksLVs cSrqy ;sFks rdzkj fnys 

o:u lnj xqwUg;kps dkxni= ek ,l-

ih dk;kZ yksgekxZ ukxiqj ;sFkhy tkod 

dz vkj@23@oxZ@2018&2488 fn 

19@03@18 vUo;sps  Vikykn~Okkjs 

izkIr >kY;kus ueqn xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

 

 

 

iskgok 

847 

FkkWel 



4 o/kkZ vi 

179@18 

dye 379  

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

jsYos LVs’ku 

o/kkZ cqdhax 

f[kMdhoj 

frdhV dk<r 

vlrkauk 

21-03-18 

10-00 ok 

njE;ku 

23-03-18 

21 30 ok 
dYiuk 

nsojkoth dqosZ 

o; 22 o"kZ 

jkg ‘ ’kkL=h 

pkSd o/kkZ- 

vKkr ,dq.k 17]000 : 
,d Lkksuh daiuhpk 

eksckbZy R;kr fle 

ua 9673451180 

IMEI NO 

3532670609895

04 fd 17]000@# 

fuja

d 

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

fj>OgsZ’ku frdhV dk<.sk djhrk  jsYos 

LVs’ku o/kkZ ;sFks vkys vlrk frdhV 

dk<rsosGh R;kps gWUMcWx e/kqu R;akph 

utj pqdoqu ueqn eksckbZy xnhZpk 

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

pks:u usys ckcr vkt fn 23@03@18 

sjkth iksLVsyk ;soqu rdkzj fnys o:u 

ueqn xqUgk nk][ky dj.;kr vkyk 

iksgok 45 

f{kjlkxj 

5 vdksyk 

251@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

Vsªu vejkorh 

lqjr iWlsatjps 

ekxhy dksp 

e/kqu js-LVs- 

eqfrZtkiqj ;sFkqu 

xkMh lqVrkp- 

23-03-18 

ps osG 

ueqn ukgh- 

23-03-18 

11-50 ok- 

egs'k 

foB~Byjko 

lkojdj] o; 

33 o”ksZ] jk- 

x.ks’k uxj] 

xkslkoh dkWyuh 

toG] 

vejkorh- 

vKkr ,dq.k 14]990 : 
,d fooks da-  pk 

eksckbZy IMEI NO. 

86557003135896
9 fda- 14990@& 

:- 

fujad  v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn xkMhus eqacbZ rs cMusjk rs vdksyk 

dfjr vlrkauk izoklk njE;ku js-LVs- 

eqfrZtkiqj ;sFkqu xkMh lqVrkp fQ;knh ;kaps 

iWUVps f[k’kkrhy ueqn o.kZukpk eksckbZy 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u usyk vls 

fnys fQ;kZno:u lcc vijk/k nk[ky- 

nqj{ks= 

eqfrZtkiqj 

6 vdksyk 

252@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

Vsªu Kkus’ojh   

,Dl- ps 

ekxhy tujy 

dksp ua- ch@2] 

cFkZ ua- 13 

o:u js-LVs- 

vdksyk ;sFkqu   

xkMh lqVrkp- 

14-03-18 

04-00ok- 

njE;ku- 

23-03-18 

15-19 ok- 

nqjnkarks nqyky 

?kks”k o; 24 

o”ksZ jk- 

j?kqukriqj 

tkQjxat] 

Qjdk 

eks’khnkckn ¼i-

ca-½ 

vKkr ,dq.k 12]000 : 
,d lQkjh da- ph 

yky jaxkph cWx] R;kr 

fQ;kZnhps vkbZps 

esMhdyps dkxni=] o 

jks[k 12000 :- vlk 

,dq.k 12000@& :- 

pk eky- 

fujad  v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn xkMhus ,yfVfV rs vdksyk vlk 

izokl dfjr vlrkauk izoklk njE;ku js-LVs- 

vdksyk ;sFkqu xkMh lqVrkp fQ;knhps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;akph ueqn cWx vkrhy 

lkekuklg pks:u usys vls fnys 

fQ;kZno:u lcc vijk/k nk[ky- 

nqj{ks= 

eqfrZtkiqj 

7 vdksyk 

253@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

u js-LVs- 

vdksyk 

IyWVQkWeZ dz- 1 

oj tk.kslkBh 

nkn&;koj 

Pk<r vlrkauk- 

23-03-18 

1800 ok- 

njE;ku- 

23-03-18 

19-33ok-  

‘ks[k ekslhu 

‘ks[k tCckj] 

o; 21 o”ksZ] 

jk- ‘kgkckck 

ikrqj] ft- 

vdksyk- 

vKkr ,dq.k 10]500 : 
,d vksIiks da-  pk 

ika<&;k jaxkpk 

eksckbZy IMEI NO. 
864215033137018 

fda- 10500@& :- 

fujad  v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs 

lqjr ;sFks tk.kslkBh IyWVQkWeZ oj tkr 

vlrakuk fQ;kZnh ;kapk ueqn o.kZukpk 

eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus  pks:u 

usys vls fnys fQ;kZno:u lcc vijk/k 

nk[ky- 

iksgok 

88 



8 HkqlkoG 

vi dza- 

429@ 18  

Hkknfo 

dye 379 

xqUgkizdkj  

ikWdhV 

pksjh  

js LVs HkqLkkoG 

nf{k.k cqdhax 

f[kMdh toG 

23-03-18  

08-15 ok  

 

 

 

 

 

 

 

23-03-18 

09-36ok- 

lat; fxj/kj 

lqjokMs p; 32 

o”kZ jkg fdUgh 

rk HkqlkoG ft 

tGxkao 

vKkr ,dq.k 4]300 : 
,d fQVdjh jaxkps 

ikdhV R;kr jks[k 

4300# vlk ,dq.k 

4300@# pk eky 

fuja

d 
v’;k izdkjs vkgs dh] ?kVuk rkj[ksl osGh 

o fBdk.kh ;krhy fQAA gs HkqlkoG rs 

ukfld vlk izokl dj.;klkBh cqdhax 

f[kMdhoj frdhV dk<r vlrkauk 

izok’;kaps xnhZpk Qk;nk ?ksoqu vKkr 

pksjV;kus R;kaps f[k’;krhy ueqn ikdhV 

pks:u usys lnj ckcr fqQ;kZnh ;kauh 

fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk 

 

 

 

iksgok@ 

174 

cksjls 

9 HkqlkoG 

vi dza- 

430@ 18  

Hkknfo 

dye 379 

xqUgkizdkj  

D;qc ef’ku 

pksjh 

Vzsu ua 12860 

vi fxrkatyh 

,Dl ps dksp 

,l@12 e/;s js 

LVs tGxkao 

20-03-18  

ps 14-15  

oktrk  

23-03-18 

 ps 12-14 

ok- 

jfoaznz :ipan 

lqjk.kk o; 58 

o”kZ jkg 

ekysxkao LV.M 

iapoVh ukfld 

vKkr ,dq.k 12]000 : 
D;qc eWVhd ef’ku 

¼fOgy m?kM.;kph 

ef’ku½ fd 

12]000@# 

fuja

d 
v’;k izdkjs vkgs dh] ?kVuk rkj[ksl osGh 

o fBdk.kh ;krhy fQAA gs VkVkuxj rs 

ukfld vlk izokl djhr vlrkauk izoklk 

njE;ku R;kaauh ueqn ef’ku cFkZ ua 7 [kkyh 

Bsoyh vlrk R;kaps xSjgtsjhpk  Qk;nk 

?ksoqu vKkr pksjV;kus pks:u usY;k ckcr js 

LVs tGxkao ;sFks y{kkr vkY;kus R;kauh js 

iks LVs ukfldjksM ;sFks rdzkj fnY;kus 

xqUg;kps dkxni= iks LVs yk oxZ gksoqu 

vkY;kus xqUgk nk[ky 

 

 

 

iksgok@ 

539 

baxGss 

10 HkqlkoG 

vi dza- 

431@ 18  

Hkknfo 

dye 379 

xqUgkizdkj  

lWdcWx 

pksjh 

Vzsu ua 12140 

vi lsokxzke 

,Dl ps dksp 

,l@5 cFkZ ua 

8 js LVs 

vdksyk rs 

HkqlkoG njE;ku 

22-03-18  

ps 03-40  

oktrk  

23-03-18     

13-37ok- 

jkenkl eqjyh/kj 

ok.kh o; 53 

o”kZ jkg 

ikiqydj lkslk 

IykWV ua 85 

vejkorh jksM 

okMh ukxiqj 

23 

 

vKkr ,dq.k 41]700 : 
dkG;k jaxkph lWdcWx 

R;kr 

diMs]dkxni=],d Msy 

daiuhpk yWiVkWi fd 

35000#]o jks[k 

6000#] vlk ,dq.k 

41]700@# pk eky 

fuja

d 
v’;k izdkjs vkgs dh] ?kVuk rkj[ksl osGh 

o fBdk.kh ;krhy fQAA gs ukxiqj rs 

ukfld vlk izokl djhr vlrkauk vKkr 

pksjV;kus R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu js lVs 

vdksyk rs HkqlkoG njE;ku R;kaph ueqn 

cWx vkrhy lkekuklg pks:u usyh lnj 

ckcr fQ;kZnh ;kauh js iks LVs pkGhlxkao 

;sFks fQ;kZn fnY;kus xqUg;kps dkxni= b 

esyOnkjs izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

 

 

lQkS@ 

50 

js.kqds 



11 pkGhlxkao 

89@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

:- टे्रन नं.13202 

DN जनता एक्स  

चे कोच न. B/1बर्थ 

न.12 वरून  

रे.स्टे.चाऴीसगाव 

येर्नू गाडी सटूताच  

 

दि.20/03/18 

चे वेऴ नमिू 

नाही 

 

दि.23/03/18 

चे 8.52वा. 

 

श्री. अंजय सतोषं 

अग्रवाल वय25 वषथ 

धिा-नोकरी 

रा.हनमूान नगर 

म.ूपो.अंदजठा 

ता.दसल्लोड 

दज.औरगाबाि 

मो.न.967394646

4 

. 

 

अज्ञात ,dq.k 22]249 : 
एक अँपल कम्पनीचा मोबाईल 

माँ.न.I-FONE -6 स्वेल ग्रे रंगाचा 

IMEI NO.35920075181264 

त्यात एअरटेल दसम 

न.9766519199 दकमत-

22249/रू. चा माल. 

 

दनरंक नमिू ता.व वेळी व ठीकाणी यातील दियाथिी मजकूर हे 

कूलाथ ते जऴगाव  असा नमिु टे्रन ने नमिू कोच मधून 

नमिू बर्थ वरूनझोपनू प्रवास कररत असताना त्याचा  

वरील वणथनाची मोबाईल चादजथगला लावला असताना 

त्याचा झोपेचा िायिा घेवनू रे.स्टे. चाऴीसगाव 

येर्नूगाडी सटूल्या नंतर त्याना जाग आलेवर त्याचा 

लक्षात आले वरून कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 

लबाडीने चोरुन नेल्याची लेखी तक्रार िरूके्षत्र जऴगाव 

येरे् दिल्यावरुन इकडेस गु.रं.नं.89/18 कलम 379 

IPC प्रमाणे िाखल 

तपास HC 

334 

श्री..जंजाऴक

र 

12 pkGhlxkao 

90@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

:- टे्रन नं.18029 

DN शालीमार  

एक्स  चे कोच न. 

S/2बर्थ न.17,18 

वरून  

रे.स्टे.चाऴीसगाव 

येण ेपवूी 

 

दि.23/03/18 

चे वेऴ नमिू 

नाही 

दि.23/03/18 

चे13.54वा. 

पजूा रमेश मोरे 

वय31 वषथ रा. डी/ 

17 दविया दबल्डीग 

BRC काँलनी 

अनशूक्ती नगर मबूई 

महाराष्ट्ट्र 

मो.न.996954411

0 

 

अज्ञात ,dq.k 17]000 : 
एक लेडीज पसथ त्यात रोख 

रू.2000/, ATM,IDBIबँकेच(े2) 

एक सँमसन कंम्पनीचा मो.न.जे/7 

त्यात दसम 

दजवोन.9137446395,दकमत-

12,000/रू.(3) लावा कम्पदनचा 

मोबाईल त्यात दसम9735857294 

दकमत-3,000/रू. चा असा एकूण 

17,000/रू.चा माल 

 

दनरंक -  नमिू ता. वेळी व ठीकाणी यातील दियाथिी मजकूर 

ह्या मबूई ते मलकापरू असा नमिु टे्रन ने नमिू कोच व 

बर्थ वरून झोपनू प्रवास कररत असताना प्रवासा 

िरम्यान दियाथिी यांचे झोपेचा िायिा घेवनू कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबडीने वर नमिू वणथनाची 

लेडीस पसथ रे.स्टे.चाळीसगांव येणे पवुी चोरून नेली 

बाबत दियाथिी यांचे लक्षात आल्यावरून रे.पो.ठाण े

भसुावळ येरे् लेखी तक्रार  दिल्यावरुन इकडेस 

गु.रं.नं.90/18 कलम379 IPC प्रमाणे िाखल  

HC 334 श्री 

जंजाऴकर 

13 euekM 

गु.र.नं. 

328/18 कलम 

379 भािवी 

प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

रे स्टे मनमाड बुदकंग 

ऑदिस मध्ये 

दि. 

22/03/2018 

चे 23.30 वा 

िरम्यान 

 दि. 

23/03/2018 

चे 01.19 वा. 

अपीत दशवकुमार 

दमश्रा वय 22 वषथ 

राह. G77 संजय 

गाधी परुम ्िैजाबाि 

रोड इदं्रा नगर 

लखनऊ UP मो नं. 

7233897004/95

32763152 

अज्ञात एक 

इसम शरीराने 

सडपातऴ, 

रंगाने 

काऴा,वय 

अंिाजे 24 ते 

25 वषथ, दट शटथ 

डाकथ  दनऴा, 

दजन्स काऴ्या 

रंगाचा 

घातलेला 

,dq.k 16]000 : 
एक सॅमसंग J 7प्राईम कं. चा 

गोल्डन रंगाचा त्यात दसम दजओ 

दसम 9140897151 एअरटेल दसम 

7754944443 IMEI NO  

माहीत नाही दकमत 16,000रु चा 

माल 

दनरंक नमिु तारीख वेऴी व दठकाणी यातील दियाथिी मजकुर 

ह ेमनमाड ते लखनऊ असा प्रवास करण्याकरीता रे स्टे 

मनमाड येर्ील बुदकंग ऑदिस मध्ये दतकीट काढणे 

करीता गेले असता एक नमिु अज्ञात इसमाने िोन 

बोलण्याकरीता मागीतल्याने दि" यानी त्यास िोन 

दिला व तो िोन करत बाहरे दनघनु गेल्याने अज्ञात 

ईसमादवरुध्ि लेखी तक्रार आहे वरुन  गु.र.नं. 328/18 

कलम 379 भािवी प्रमाणे गुन्हा िाखल करुन सिर 

गुन्ह्याचा पढुील तपास पोना 1147बढे ह ेकरीत आहे 

पोना 

1147बढे 

14 euekM 

गु.र.नं. 

329/18 कलम 

379 भािवी 

प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ  

pksjh 

टे्रन 13202 डा. 

जनता एक्स चे 

कोच S/10 बर्थ 71 

वरुन रे स्टे मनमाड 

येणेपवुी 

09/03/2018 

चे वेऴ नमिु 

नाही 

23/03/2018 

चे  02.30   

वा. 

सरुभी कुमारी 

संजयकुमार वय 

36वषथ राह. दमठापरू 

कनलुाल रोड पटना 

UP मो नं. 

7766846091 

अज्ञात ,dq.k 11]300 : 
एक लेडीज पसथ त्यात रोख 700 रु 

एक सॅमसंग गलेक्सी मोबाईल 

त्यात दसम 7766846091 दकमत 

10000 रु ATM काडथ बॅक ऑि 

बडोिा , चांिीचे लॉकेट दकमत 

600 रु असा एकुन 11300 रु चा 

माल 

दनरंक नमिु तारीख वेऴी व दठकाणी यातील दियाथिी मजकुर 

ह े नमिु टे्रन व कोच बर्थ वरुन मबंुई ते पटना असा 

प्रवास करीत असताना रे स्टे मनमाड येणेपवुी दियाथिी 

याचे झोपेचा िायिा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

नमिु वणथनाचा पसथ आतील सामानासह चोरुन नेले 

वरुन गु.र.नं. 329/2018 कलम 379भािवी प्रमाणे 

गुन्हा िाखल करुन सिर गुन्ह्याचा पढुील तपास पोना 

418 मावस्कर हे करीत आहते 

पोना/418 

मावस्कर 



15 euekM 

गु.र.नं. 

330/18 कलम 

379 भािवी 

प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

lWxcWx  

pksjh 

टे्रन CST मनमाड 

पंचवटी एक्स चे 

कोच D1 दसट 1 

वरुन रे स्टे नादशक 

ते मनमाड िरम्यान 

22/03/2018 

चे 22.00 ते 

23.15 वा 

समुारास 

23/03/2018 

चे  03.47    

वा. 

शभुम प्रभाकरराव 

घोरपडे वय 22 वषथ 

धंिा दशक्षण राह. 

आठवडी बाजार 

जवऴ वरुड 

ता.वरुड दज. 

अमरावती 

अज्ञात ,dq.k 500 : 
एक काऴ्या रंगाची सॅग बॅग त्यात जनेु 

वापरते कपडे ,बी िामथ दडगी चे मऴु 

िाखला व प्रोदहहजनल सटीदिकेट, 12 

वी चे मऴु माकथ दसट, SBI वरुड 

शाखेचे पासबुक, ATM काडथ इडंीयन 

ओहहरदसस बॅकेचे , रोख 500 रु 

(200x2,100x1) असा एकुन 500 रु 

चा माल 

दनरंक नमिु तारीख वेऴी व दठकाणी यातील दियाथिी मजकुर 

ह ेनमिु टे्रन व कोच बर्थ वरुन CST ते मनमाड असा 

प्रवास करीत असताना रे स्टे नादशक ते मनमाड 

िरम्यान दियाथिी याचे झोपेचा िायिा घेवनु त्याची 

जवऴील हुक ला लटकवलेली नमिु वणथनाची सॅग बॅग 

आतीस सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन 

नेले वरुन गु.र.नं. 330/2018कलम 379 भािवी 

प्रमाणे प्रमाणे गुन्हा िाखल करुन सिर गुन्ह्याचा पढुील 

तपास HC/578 महाजन ह ेकरीत आहते 

HC/578 

महाजन 

16 euekM 

गु.र.नं. 

331/18 कलम 

379 भािवी 

प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

रे स्टे मनमाड बुदकंग 

ऑदिस 

23/03/2018 

चे 01.00 बा. 

िरम्यान 

23/03/2018 

चे  03.59    

वा. 

दभम दशवशंकर 

दसंग वय 46 वषथ 

धंिा-ड्राहहींग राह. 

गाव अदलपरू 

बेहरवार पोस्ट 

दमसरवली ठाणा 

दचरयाकोट दज महु 

UP मो नं. 

9919023673 

अज्ञात ,dq.k 1]800 : 
एक दजओ मोबाईल ब्लॉक रंगाचा 

त्यात दजओ दसम 6380152770 

IMEI NO माहीत नाही दकमत 1800 

रु 

दनरंक नमिु तारीख वेऴी व दठकाणी यातील दियाथिी मजकुर 

ह े रे स्टे मनमाड येर्ील बुदकंग ऑदिस  मध्ये झोपले 

असता त्याचा नमिु वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला वरुन गु.र.नं.  331/2018 

कलम 379 भािवी प्रमाणे गुन्हा िाखल करुन सिर 

गुन्ह्याचा पढुील तपास पोना 97 भावसार  ह े करीत 

आहते 

पोना/97 

भावसार 

17 euekM 

गु.र.नं. 

332/18 कलम 

379 भािवी 

प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  o 

jks[k :-

pksjh 

टे्रन 12141 dn ltt 

पाटलीपतु्र एक्सपे्रस 

चे कोचA/1बर्थ नं 

14, 16  मनमाड 

येरे् लक्षात आले 

15/03/2018 

चे 01.30 वा 

िरम्यान 

23 /03/18 

चे 18.31 

शदमथता कुमारी 

दवमल दकशोर दसंह 

वय 48 वषथ रा. 

कुण्डवापर पो. 

एकरडी र्ाना 

एकमगसराय दज. 

नालंिा (दबहार) मो. 

नं 9931069769 

अज्ञात ,dq.k 17]000 : 
रोख  रु 10,000/-रु व रेडमी कंपनीचे 

दसल्वर  रंगाचे मोबाईल दक. 7000/- रु  

असा एकुण 17000 /रु  चा माल 

दनरंक नमिु तारीख वेऴी व दठकाणी यातील दियाथिी मजकुर 

ह े नमिु टे्रन ने LTT ते पटना  असा प्रवास करत 

असता प्रवासा िरम्यान दियाथिी  मजकुर यांची लेडीज 

पसथ  आतील सामानासह कसारा ते मनमाड प्रवासा 

िरम्यान कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने दियाथिी यांयया 

झोपेचा िायिा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेली आहे  

बाबत तक्रार दिल्याने  इकडेस नंबरी गुन्हा िाखल. गु. 

र. नं 0332 /2018 कलम 379  ipc प्रमाणे िाखल (रे 

पो स्टे भसुावऴ येदर्ल जा. क्र. 1304/18 दि 

15/02/2018 रोजी चे गुन्ह्याचे कागिपत्र इकडील आ. 

क्र. 653/18 दि. 22/03/2018रोजी) 

asi/ 122 

ठाकुर 

18 euekM 

गु.र.नं. 

333/18 कलम 

379 भािवी 

प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

टे्रन 12139 dn  

सेवाग्राम एक्सपे्रसचे 

कोच नं S/3 बर्थ नं 

71 वरुन  रे, स्टे 

नादशक ते मनमाड 

िरम्यान 

15/03/18 चे 

वेळ नमिु 

नाही 

 23 /03/18 

चे  19.35 

अर्वथ  नरेंद्र 

मोहरीकर वय18 

वषथ  धंिा  दशक्षण 

रा. 59 इन्कम टॅक्स 

कॉलनी प्रताप नगर 

नागपरु 

अज्ञात ,dq.k 1]999 : 
एक ग्रे ग्रीन रंगाची बॅग दक अंिाजे  

999/-  त्यात पॉकीट त्यात रोख  

1000/- रु (100*10) ड्रायहहींग 

लायसन्स जनेु वापरते कपडे fir grp 

वडाळा असा एकुण 1999/- रु चा 

माल 

दनरंक नमिु तारीख वेऴी व दठकाणी यातील दियाथिी मजकुर 

ह े नमिु टे्रन ने मुंबई  ते नागपरु   असा प्रवास कररत 

असता प्रवासा िरम्यान  रेल्वे स्टेशन  नादशक ते 

मनमाड  िरम्यान कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने दियाथिी 

यांची  नजर  चकुवनु  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेली आहे  

बाबत तक्रार दिल्याने  इकडेस नंबरी गुन्हा िाखल  

पो.हवा/ 976 

आंबेकर 



19 euekM dza- 

334@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

lks-eaxGlq= 

pksjh 

Vzsu ua 13202 

turk ,Dl ps 

dksp ,l@10 

cFkZ ua 49]50 

js LVs euekM 

17-03-18  

ps 03-20  

oktrk  

23-03-18     

22-10ok- 

o"kkZ lanhi 

usekMs o; 29 

o”kZ jkg vkj 

ds- vikVZesUv 

tk/ko dkWyuh 

cnykiqj eks ua- 

773838394

4 

 

vKkr ,dq.k 30]000 : 
,d lksU;kps eaxGlq=  

otu 1 rksGs fd- 

30]000:- 

fujad v’;k izdkjs vkgs dh] ?kVuk rkj[ksl osGh 

o fBdk.kh ;krhy fQAA g;k ueqn xkMhus 

dY;k.k HkqlkoG vlk izokl djhr 

vlrkauk vKkr pksjV;kus R;kps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu js lVs euekM ;sFk R;kaps 

xG;krhy ueqn eaxGlq= pks:u usys-s 

xqUg;kps dkxni= jsiksLVs HkqlkoG tk- dza- 

1337@18 fnukad  17-03-18 vk-dza- 

654@18  fnukad 22-03-18 vUo;s 

izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky- 

 

 

iksgok 183 

‘ks[k 

20 euekM dza- 

335@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu ua 11071 

dkek;.kh ,Dl 

ps tujy dksp 

e/;s js LVs 

euekM xa ;sFkqu 

xkMh lqVrkp 

17-03-18  

ps 17-20  

oktrk  

23-03-18     

22-22ok- 

;ksxsanz ukuk 

gVdj o; 23 

o”kZ jkg elkon 

rk-ft- tGxkao 

eks ua- 

9403127156 

 

vKkr ,dq.k 5]999 : 
,d eksVks d-a eksckbZy 

R;kr fle ua- 

9284446795 

35651208399398

4 fd- 5]999:- 

fujad v’;k izdkjs vkgs dh] ?kVuk rkj[ksl osGh 

o fBdk.kh ;krhy fQAA gs ueqn xkMhus 

euekM xa rs tGxkao vlk izokl 

dj.ksdjhrk xkMhe/;s p<r vlrkauk vKkr 

pksjV;kus R;kps iWUVps f[k’kkrhy ueqn 

eksckbZy xnhZpk Qk;nk ?ksoqu pks:u usys-s 

xqUg;kps dkxni= jsiksLVs HkqlkoG tk- dza- 

1342@18 fnukad  18-03-18 vk-dza- 

652@18  fnukad 22-03-18 vUo;s 

izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky- 

 

 

iksgok 

@535 

cksM[ks 



21 ukf’kdjksM 

vi dza- 

107@ 18  

Hkknfo dye 

353]332]3

4 

xqUgkizdkj  

ljdkjh 

dkekr 

vMFkGk 

fuekZ.k 

dj.ks pksjh 

js-LVs-ukf’kdjksM 

ph-,Q ua- 1 oj 

LVs’ku ekLVjps 

dk;kZ-toG 

23-03-18  

ps 01-15  

oktrk  

23-03-18     

04-45ok- 

vuqi vkuank 

pkcqdlokj o; 

37 o”kZ /kank 

ukSdjh jk- iaxrh 

vikVZesUV 

ve`ruxj tsy 

jksM ukf’kd 

9673023766 

 

1½ fQjkst [oktk 

eksgEen ‘ks[k 

o; 38 o"kZ jk- 

LVs’kuokMh 

ukf’kdjksM vVd  

23-03-18 ps 

07-00 

2½ fof/kla?kf”kZr 

ckyd uke gqlsu 

fQjkst 'ks[k o; 

16 o"kZ jk- 

ojhy iR;koj 

fMVsu  23-03-

18 ps 07-00ok   

fujad fuja

d 
v’;k izdkjs vkgs dh] ?kVuk rkj[ksl osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQAA gseq[;k ckcq Eg.kqu 

flOghy Msªl e/;s vlrkauk xG;kr vk;dkMZ 

?kkyqu vkWu M;qVh oj vlrkauk ;karhy  ueqn 

vkjksih dza- 1 gk ckbZyk ekjr vlrkauk 

fQ;kZnhus vkWQhl leksj ckbZyk vkeps leksj 

ek: udks vls letkor vlrkauk vkjksih dza- 

1 o R;kpk eqyxk fMVsu ckyd dza- 2 ;kus 

fQ;kZnhl gkrkpikV;kus xkykoj cjxMh toG 

ekjgk.k dsyh rlsp jsYos Qksu MsD;kr ek:u 

ftos ekj.;kpk iz;Ru djhr vlrkauk R;kauk 

gkrkus vMfoys vlrk gkrkps iatkayk t[keh 

d:u ljdkjh dkekr vMFkGk fuekZ.k 

dsyso:u xqUgk nk[ky-  

liksfu@ 

ikVhy 

22 ukf’kdjksM 

108@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

Vzsu ua 12141 

ikVyhiq= ,Dl 

ps tujy dksp 

e/;s js LVs 

ukf’kdjksM ;sFkls 

p<r vlrkauk 

20-03-18  

01-30  

oktrk  

23-03-18     

11-30ok-- 

psru x.ks’k 

isaMkjdj o; 21 

o”kZ jkg el:G 

fnaMksjh jksM 

ukf’kd eks ua- 

9657122594 

 

vKkr ,dq.k 16]990 : 
,d xksYMu jaxkpk fooks 

d-a eksckbZy R;kr fle 

ua- 9284446795 

866945032446071 

fd- 16]999:- 

fuja

d 
v’;k izdkjs vkgs dh] ?kVuk rkj[ksl osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQAA gs ueqn xkMhus 

ukf’kdjksM rs Bk.ks vlk izokl dj.ksdjhrk 

xkMhe/;s p<r vlrkauk vKkr pksjV;kus 

R;kps iWUVps f[k’kkrhy ueqn eksckbZy xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu pks:u usys-s  

fVi %& fQ;kZnhus Lor% vktjksth ys[kh 

fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky- 

 

 

iksuk 331 

tkosn ‘ks[k 

23 vkSjaxkckn   

गुरन 227/18 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

िाखल 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

टे्रन नं. 17617मबूई 

नांिेड तपोवन 

EXPचे जनरल 

डब्यातून 

औरंगाबाि ते  

जालना िरम्यान 

22/03/2018 

चे 14:30, 

15:00वा 

23/03/2018 

चे 14:25 वा 

शभुम गोकूऴचंि 

अग्रवाल वय-२४ 

धंिा-कर सल्लागार 

रा. जालना 

गोपीदकशन 

बगडीया नगर 

संतोषी माता मंिीर 

जवळ जालना मो नं 

-7020556291   

,/ 9673798579 

अज्ञात  ,dq.k 21]000 : 
सँमसंग J-7 PRO दक 

21000/-रू IMEINO-

358674082016411 

7020556291   ,/ 

9673798579 

दनरंक मिु ता वेऴी  व दठकानी यातील दियाथिी मजकुर हे 

नमिु गाडीनेमनमाड ते जालना असा प्रवास करीत 

असतांना गिीचा िायिा घेवनू  कोणी तरीअज्ञात 

चोरट्याने वरील नमिू वनथनाचा मोबाईल िोन  चोरुन 

नेले वरुन नमिु कलम 379 IPCप्रमाने गुन्हा िाखल 

WPC-375 OP दूरके्षत्र जालना येथून जा क्र  

128/18दद 22/3/18 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र 

आनून ददल्याने  आंक्र 16/2018U/S 

379IPCप्रमाने  गुन्हा दाखल करने कामी ददल्याने 

मा प्रभारी  सो याचे आदेशाने गुन्हा दाखल 

 

 ASI-421 

चहहान 

  OP िरूके्षत्र 

जालना 



24 ukansM 

345/18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj  

 cWx pksjh 

टे्रन िौंड नांिेड 

पैसेंजर चे कोच S/2 

वरुन बर्थ न. 

25,26,27 वरुन 

रे.स्टे.परभणी ते 

नांिेड  िरम्यान 

23/03/2018 

चे वेऴ नमिु 

नाही 

दि. 

23/03/2018 

चे   07.52        

वा 

संजय मधकुर 

दत्रभवुन,वय-

26,धंिा- दशक्षण 

,रा-वैजापरु  दज. 

औरंगाबाि मो 

न.9665673648 

अज्ञात ,dq.k 17]200 : 
एक cWx R;kr ,d  

शॉल,लहान मलुाचे 

कपडे,10,12 ची माकथ  शीट 

व 

बोडथसटीदिकेट,डोमेदशयल,

कास्ट सटीदिकेट,रहवाशी 

प्रमाणपत्र, दडग्री 1St,2nd 

Year माकथ  मेमो, आधार 

काडथ,ड्राईदहहगं लायसन्स, 

SBI चे ATM,सैमसंग 

मोबाइल core -2 

दसम.न.7507186266, 

Idea NO – 

7038581990 दक. 8200 

/- रु, पाकेट त्यात 

9,000रु,सुंनिा दवजय 

वाघ- मतिान पत्र, आधार 

काडथ,पैनकाडथ,SBI ते 

पासबुक,दवजय वाघ चा 

मतृ्य ुप्रमाणपत्र, पंचामा, 

PM सटीदिकेट,FIR 

ररपोटथ,कास्ट 

सटीदिकेट,शाऴेची TC 

,LIC पेपर ह ेसगड 

कागिपत्र ओररजनल व 

झेरोक्स असा एकुण 

17200/-रु.चा माल 

दनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील दि" मजकुर ह े

आपले वडील व वदहनी सह नमिु कोच व बर्थ वरुन 

औरंगाबाि ते नांिेड असा प्रवास करीत असतांना 

प्रवासा िरम्यान त्यांचा झोपेचा िायिा घेवनु कोणीतरी 

अज्ञात  चोरट्याचे यातील बैग आतील सामानासह 

चोरून नेला  त्यांचे रे.स्टे.नांिेड येरे् लक्षात आले 

असता अशा ररपोटथ वरुनसबब अपराध क्र.379 IPC  

प्रमाणे गुन्हाल करुन गुन्हयाचे FIR रे.कोटथ औरंगाबाि 

येरे् पाठदवण्यात आले आहे . मा.WAPI  सो.  यांचे  

आिेशान्वये तपास HC 614 कुऴमेरे् यांना िेण्यात 

आला आहे. 

 

HC 614 

कुऴमेरे् 

25 ukansM 

346/18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

ikfdV 

pksjh 

 

रेस्टे नांिडेPF no. 

4 वर टे्रन  तपोवन 

एक्स मबुईला 

जाणारी जनरल 

डब्यात चढत 

असताना 

23/03/18  

09.30 वा. 

23/03/18 

10.22  वा. 

अंक  रदवंद्र सिादशव 

धवस ेवय 22 वषे 

धंिा प्रायवेट 

नोकरी रा.म    . 

दचंचोळी दज. 

हींगोली  मो. नं. 

8379065351 

अज्ञात ,dq.k 500 : 
एक पॉकीट त्यामध्ये रोख 

500/-रु. आधार काडथ 

पँन काडथ, दवजया बँकेचे 

ATM काडथ महाराष्ट्ट्र 

केचे ATM काडथ , 

दसंडीकेट केचे ATM 

काडथ टु ह्वीलर िोर 

हहीलर लायसेंस एकुण  

500/-रु. चा माल 

दनरं

क 

वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील दि" मजकुर ह े

त्यांच े बटंुुबासह  टे्रन तपोवन  एक्सने नांिडे़ ते 

मबुई जाण्यासाठी रेस्टे नांिडे चे PF no. 4 वर टे्रन 

तपोवन एक्सचे समोररल  जनरल डब्यात 

प्रवाशांचे गिीमध्ये चढत असताना  त्यांचे पँटच े

दखशातील नमिु पाकीट कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने  चोरुन नेला  

WASI  

    79 

मेलिेिवेार   



 

 

26 ukansM. 
347/18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेस्टे परभणी  टे्रन 

नंिीग्राम एक्सचे S 

/3 मध्ये चढताना 

03.03.18 

18.40 वा. 

23/03/18 

10.58  वा. 

दनलेश दमनाजी 

वानखेडे वय 36 

वषे रा.A -1- 904 

धवल दिल 

पोखरण रोड उ वन 

         व       

  . न .  

9167270002 

अज्ञात ,dq.k 10]999 : 
एक       न  3 कंपनीचा 

मोबाईल त्यामध्ये 

एअरटेलचे दसम 

नं.9821158510 ,  

Vodafoneदसम नं. 

9691608098 IMEI 

no.863217033392123

, 863217033392131 

दक. 10,999/-रु. 

दनरंक वरील   . वेळी व ठीकाणी यातील दि" मजकुर ueqn 

टे्रन ने औरंगाबाि जाण्यासाठी रेस्टे परभणी येर्ुन PF 

no. 3 वर ueqn dksp मध्ये प्रवाशांचे गिीमध्ये चढत 

असताना गिीचा िायिा घेउन नमिु वणथनाचा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  चोरुन नेला 

fVi%& रेपोस्टे औरंगाबाि येर्ील जा.कं्र. 713/18 दि. 

04.03.18 अन्वये गुन्हाचे कागिपत्र आज रोजी प्राप्त 

झालेने 

 

HC 

765 

शदियोद्दीन 

27 ukansM. 
348/18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेस्टे न      PF no. 

2 वर  टे्रन पनवेल 

नांिेड गाडीचे 

जनरल डब्यातुन 

गाडी र्ांबत 

असताना 

23/03/18  

09.30 वा. 

िरम्यान 

23/03/18 

17.29  वा. 

राजेश्वर िशरर् 

किम  वय 24 वषे 

धंिा दशक्षण  रा. 

मंगलसांगवी ता. 

कंधार दज. नांिेड   

मो. नं.  

7030581748 

अज्ञात ,dq.k 9]500 : 
एक Vivo Y 53 कंपनीचा 

मोबाईल त्यामध्य ेJio दसम 

नं.9309893099 ,  

Vodafone दसम नं. 

9545020347 IMEI no. 

865450035509935 ,  

दक. 9,500/-रु. 

दनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील दि" मजकुर हे टे्रन 

पनवेल नांिेड एक्सने  जनरल डब्यातुन प्रवास करीत 

आले असता रेस्टे नांिेड PF no. 2 वर गाडी र्ांबत 

असताना त्यांचा  नमिु वणथनाचा मोबाईल नकळत 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला आहे बाबत 

लेखी दियाथिी वरुन सबब अप. कलम  379 IPC 

प्रमाणे िाखल  

 

HC/472 

कांबळे   

28  ukansM. 
349/18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे.स्टे.पणुाथ PF NO 

1 वर टे्रन 16593 

नांिेड बैगंलोर 

Expमधे चढत 

असताना 

04/03/18 

07.10 वा 

23/03/18 

21.54    

वा 

दशवाजी शंकर 

धरंुधर,वय-

41,धंिा- दसक्सरुीटी 

सपुरवायजर ,रा-

वरखेड 

,मलकापरु,दज- 

बुलढाणा मो न. 

7038467852 

 

 

 

 

 

 

अज्ञात 

                    

,dq.k 3]900 : 
एक काबाथईन कंपनीचा 

मोबाइल त्यात IDEA सीम 

न.8605465132 ,Airtel 

दसम न .9075683342 

IMEI NO= 

911535400405406,911

535400405414 दक 

3900/- 

 

दनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील दि" मजकुर ह े

पणुाथ उिगीर असा प्रवासा साठी नमिु टे्रन ने जनरल 

डब्बयात चढत असतांना कोणीतरी अज्ञात  चोरट्याने 

नमिु वणथनाचा मोबाईल नकळत गिीचा िायिा घेवनु 

बैगचे आतील पाकीट चोरून नेला  

fVi %& jsiksLVs ijGh oS- ;sFkqu tk dz 

195@18 fnukad 05-03-18 vUo;s xqUg;kps 

dkxni= vkY;kus xqUgk nk[ky- 

 

 NK 688 

जोगिंड  

29  ukansM. 
350/18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे.स्टे.मिुखेड ते 

नांिेड िरम्यान 

18/03/18 

चे वेऴ नमिु 

नाही 

23/03/18    

22.34     

वा 

संजय 

लछमय्यापाररपेल्ली

,वय-32,धंिा- 

प्राईवेट नोकरी ,रा-

महाराणी लक्ष्मीबाई 

रोड,प्रसाि 

हॉस्पीटल यया 

पाठीमागे,धदनबाई 

त्लॉट परभणी मो न. 

9960349722 

 

 

 

अज्ञात                                                

                    

,dq.k 12]999 : 
एक मोटोरोला 3rdजनरेशन 

कंपनीचा असनु त्याचा 

IMEI NO 

355490065684918,355

490065683926 असा 

असनु दक.12999/- रु.चा 

माल 

दनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील दि" मजकुर ह े

मिुखेड ते परभणी असा  प्रवास करीत असतांना नमिु 

वणथनाचा मोबाईल नकळत कोणीतरी अज्ञात  

चोरट्याने  चोरून नेला  

fVi %& vksih ijHk.kh ;sFkqu vk dz 113@18 

fnukad 23-03-18 vUo;s xqUg;kps dkxni= 

vkY;kus xqUgk nk[ky- 

 

 NK 688 

जोगिंड  



 

 

 jsYos iksyhl LVs'ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx  6 [kkyhy xqUgs 

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua- 

xqUgk ?kM- 

tkxk 

xqUgk ?kM 

-rk-osG 

xqUgk nk[k- 

rk-osG 

fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky gdhdr riklh 

veynkj 

1 HkqlkoG 

432@18 

dye 65 bZ eq-izks 

dk;nk 

Vzsu ua 12779 Mk 

xksok ,Dl ps dksp 

,l@6 js LVs HkqlkoG 

IyWVQkeZ ua 6 ij 

fn 23-03-18 

ps  

12-50 ok 

fn 23-03-18 

ps 

17-00 ok 

jks’kuflax 

jkeLo:iflax 

o; 47 o”kZ /jank 

vkjih,Q jsYos 

LVs’ku HkqlkoG   

fot; jes’k 

tk/ko o; 36 

o”kZ jkg Qsdjh 

rk HkqlkoG ft 

tGxkao 

¼vkjksihl fn-26-

03-2018 jksth 

iks LVs yk gtj 

jkg.;kckcr 

let nsoqu 

lksM.;kr vkys 

vkgs½ 

,d uk;ykWu fi’koh 

R;kr vksYM fcy 

fOgLdh P;k 750 ,e 

,y P;k 6 ckVY;k fd 

540@#  

ueqn rk osGh o fBdk.kh 

thvkjih o vkjih,Q vls 

xqUgsxkj okWp djhr vlrkauk 

ueqn vkjksih gk fons’kh nk:P;k 

cktql ueqn ckVY;k 

csdk;ns’khjfjR;k vkiY;k 

dCtkr ckGxr vlrkauk feGqu 

vkyk- 

nkva@ 

iksgok 359 

r-va@ 

iksgok 842 

tatkGdj 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- js-iks-LVs ps uko Xkq-ja-ua- o dye vkjksih vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

1 HkqlkoG vi dza-  432@18 

dye 65 bZ eq-izks dk;nk 

¼vkjksihl fn-26-03-2018 jksth iks 

LVs yk gtj jkg.;kckcr let nsoqu 

lksM.;kr vkys vkgs½ 

fot; jes’k tk/ko o; 36 o”kZ jkg Qsdjh rk HkqlkoG ft tGxkao 

 

2 ukf’kdjksM vi dza- 107@ 18  

Hkknfo dye 353]332]34 

vVd  23-03-18 ps 07-00 

 

fMVsu  23-03-18 ps 07-00ok   

 

1½ fQjkst [oktk eksgEen ‘ks[k o; 38 o"kZ jk- LVs’kuokMh ukf’kdjksM  

2½ fof/kla?kf”kZr ckyd uke gqlsu fQjkst 'ks[k o; 16 o"kZ jk- ojhy iR;koj  


