
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  01@08@19   

  

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 brokjh 

141@19 

dye 379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh  

Vªsu ua- 

18243 

Hkxrdh 

dksBh ,Dl 

ps dksp ua- 

,l@03 cFkZ 

ua- 7 oj  js-

LVs- rkjlk 

njE;ku 

 

16@7@19 

00-20 वा. 
01@08@19 

11-34 वा. 
Jherh nqe 

is’kojh o; 36 

o”kZ jk- lq;Znsow 

uxj fu;j 

vUuiq.kkZ eanhj 

banksj e-iz 

vKkr एकुण 18,000 रु 
,d eksckbZy fyuksoks da 

ekW ua- 5 vk;fM;kps 

fle fsd 8000 :] jks[k 

10]000@:]vk/kkjdkMZ] 

xqykch ilZ R;kr 

Lork%ps o vkbZps 

ikliksVZ 

QksVks]gsYFkdkMZ] ,Vh,e 

dkMZ] vlk ,dq.k 

18000@: pk eky 

fujad ueqn rk osGh o fBdkuh ;krhy fQ;kZnh 

js-LVs- jk;iwj rs mTtsu vlk izokl djhr 

vlrkuk izoklk njE;ku js-LVs  rkjlk ;sFks 

dkas.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps 

ojhy ueqn o.kZukpk eksckby o ilZ vkrhy 

lkekuklg fQ;kZnhP;k >ksispk Qk;nk ?ksowu 

eqn~nke yckMhus pks:u usY;kus fQ;kZnh 

;kauh js-iks-LVs- yk ;sowu ys[kh fQ;kZn fnys 

o:u vi dz 141@19 dye 379 Hkknfo 

izek.ks xqUgk nk[ky dsyk vkgs- 

iksgok 

875 

isanksj 

02 नागपरु  
 1189/19 
379 IPC 

xqUgkizdkj  

ilZ pksjh  

ट्रेन नं. 12434 
राजधानी 

एक्सचे कोच 
नं.H/1 बथथ नं.B 
कप्यात रे.स्टे. 
नागपरु आऊटर 

जवळ 

 

.01/08/19   
5/30 वा. 

 

01/08/19   
08/53 वा. 

 

डा ाँ. संजीवनी संजय 
गणोरकर वय 61 
वर्थ, रा. 8/B अननह 
निदोरे ले आउट 
कोटथजवळ काँ म्प 
अमरावती 

 

अज्ञात एकुण 14,300 रु 
एक लेनडज पसथ पांढऱ्य़ा 
रंगाची कक.300/- रु.,एक 
मोबाईल मोटोरोला कॉं प.चा 
मोटो जी प्लस XT1804 ए 
गोल्डन रंगाचा त्यात नसम 
नं.9890664668, IMEI 

No.356477081962375,35
6477081962383 

कक.12000/- रु. रोख 2000/- 
रु. असा एकुण 14300/- रुचा 

माल 

 ननरंक 
 

अिा प्रकारे आहे की  नद. 31/07/19 रोजी यातील 
नियादी हे  रे. स्टे. नदल्ली ते नागपरु असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवास दरम्यान िइयादी 
बाथरुमला गेले असता नमदु ता वेळी व 
निकाणीबाथरुमला आपली नमदु वणथनाची लेनडज 
पसथ  िेवनु परत आपले बथथवर आले असता नंतर 
परत आल्यावर पानहले असता  रे.स्टे नागपरु 
आउटर जवळ कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने   वरील 
नमदु वणथनाची पसथ आतील मोबाईल, रोख 
रुपयेसह त्याचे गैरहजेरी चा िायदा घेवनु   चोरुन 
नेला वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला 

HC/ 
59 

वासननक 

03 नागपरु  
1194/19 

U/S 379 IPC 
दाखल 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

ट्रेन नं. जी.टी. 
एक्स. चे कोच 
नं. एस/1, बथथ 
नं. 23 वरुन रे. 
स्टे. नागपरु येथे 

.07/07/19  
वेळ नमदु नाही. 

 

01/08/19   
14:02 वा. 

 

श्री. राजकुमार 
जगयान कसह, वय 26 
वर्थ, राह. म. नं. जी 
एि- 1105, म.ु -11, 
गे्रट नोयडा,  नदल्ली, 

9213479247 

अज्ञात 

 

एकुण 19,000 रु 
एक पसथ त्यात रोख 19000/- 
रु., SBI ATMकाडथ, आधार 
काडथ, ड्रायव्हहग लायसन असा 
एकुण 19000/- रु.चा माल 

 

ननरंक यातील नियादी हे नमदु ट्रेन ने रे. स्टे. चेन्नई ते 
नदल्ली असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथे कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नियादी यांचा नमदु वणथनाची पसथ 
आतील सामानासह व रोख रुपयासह नजर 
चकुीचा िायदा घेवनु चोरुन नेले वरुन सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे.  
fVi%&  पो. अनध. काया लोह नागपरु येथनु जा. 
क्र. 4566/19 नद. 30/7/19अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र दाखल करणे कामी हजर केले वरुन 
नंबरी गनु्हा दाखल केला 
 

 

PSI श्री 
जाधव 



04 नागपरु 
1195/19 
U/S 379 

 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन 12808 
समता एक्स. चे 
कोच नं. बी/4, 
बथथ नं. 55, 56 
वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 
गाडी सटुताच. 

 

10/07/19  
02:20 वा. 

01/08/19   
14:30 वा. 

 

मोहम्मद थाला नलल्हा 
मोहम्मद अस्लम 
नलल्हा, राह. नड. नं. 

480/B, हायवे 
कॅनाल रोड, डॉ. 
आंबेडकर वाडथ, 

बस्तर, छ.ग. मो. नं. 
07747869811 

 

अज्ञात 

 

एकुण 18,000 रु 
एक Vivo V9 मोबाईल  
त्यात IMEI NO. 

868492037025731, 
868492037025723, कक. 

18000/-असा एकुण 
18000/- रु.चा माल 

 

निरंक यातील नियादी हे नमदु ट्रेन ने रे. स्टे. नागपरु ते 
नविाखापट्टनम असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी सटुताच 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नियादी यांचा नमदु 
वणथनाचा मोबाईल चोरुन नेला वरुन सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल .  
fVi%&  पो. अनध. काया लोह नागपरु येथनु जा. 
क्र. 4569/19 नद. 30/7/19अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र दाखल  

HC/ 
186 
 पटले 

05 नागपरु  
1198/19 

U/S 
379,356, 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नगतांजली 
एक्स मधनु रे. 
स्टे. नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

रेल्वे अंडर निज 
च्या पढेु 5 
नमनीटांनी. 

 

26/07/19   
09:10 वा. 
09:30 वा. 
दरम्यान 

01/08/19   
14:02 वा. 

 

नरेंद्र ज्ञानराव रािोड, 
वय 31 राह. म.ु पो. 
िेंनद्र, बदु्रगु, ता. 
दारहहा, नज. 
यवतमाळ मो. 

नं.9765873026, 
9112319234 

अज्ञात 
 

एकुण 9,000 रु 
एक Redmi Y-1 कं. चा 
मोबाईल त्याचा IMEI NO. 

866469036263820, 
866469036283838 कक. 

9000/- रु. असा एकुण 
9000/- रु. चा माल 

ननरंक यातील नियादी हे  रे. स्टे. नागपरु ते गोनदया असा 
प्रवास करीता असतांना प्रवासा दरम्यान रेल्व े
स्टेिन रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर रेल्व े
अंडर निज च्या पढेु 5 नमनीटांनी कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नियादी यांचा वर नमदु वणथनाचा 
मोबाईल नखडकीतनु हात घालनु नियादी यांचे 
हातातनु मोबाईल ओढुन चोरुन नेला fVi%&  
रे.पो.स्टे. इतवारी येथील जा. क्र. 929/19 नद. 
01/08/19अन्वये इकडील पो.स्टे. आवक क्र. 
1746/19 नद. 01/08/19 प्रमाणे गनु्हयाचे 
कागदपत्र प्राप्त झाले वरुन 
 

ASI/ 
815 
गाडगे 

06 o/kkZ 

598@19 

dye-379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

dkWyst cWx  

pksjh 

Vsªu 12139 

lsokxzke ,Dl 

ps dksp ua 

,l @2cFkZ 

ua 26 o:u 

jsLVs o/kkZ 

;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj 

27-07-19  

05%20 ok 

njE;ku 

01-08-19  

12%20 ok- 

rq’kkj v”kksd 

dkjxkodj o; 

32 jkg fcYMhax 

ua 6 :e ua 706 

tk/ko dkWyuh 

cksjhoyh cnykiwj 

ft Bk.ks 

अज्ञात 

  
एकुण 1000 रु 

,d xqYkkch jaxkph dkWyst 

cWx R;kr 1000@: jks[k 

]10oh ph ekdZf”kV] 

vk/kkjdkMZ]is”kudkMZ vkehZps 

dkWy ysVj]xkzeh.k cWadsps 

dkWy ysVj ] vk;Qksu 

pktZj] tqus okijrs diMs 

vlk ,dq.k 1000@:  

निरंक ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vªsu us 

dY;k.k rs ukxiwj vlk izokl djhr 

vlrkuk R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.kR;krjh vKkr pksjkus R;kaph ueqn 

o.kZukph cWx vkrhy lkekuklg pks:u 

usyh vkgs  

 fVi%&  ys[kh   fQ;kZnh jsYos LVs”ku 

ukxiwj ;sFks fnY;kus lnj xqUg;kps 

dkxni= bdMsl izkIr >kY;kus uacjh 

xqUgk nk[ky 

ukiksf”k 

06 

eaMyokj 

07 o/kkZ 

599@19 

dye-379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

Vsªu 12791 

fldanjkckn 

iVuk nkukiwj  

,Dl ps dksp 

ua ch @2cFkZ 

ua 27 o:u 

jsLVs 

cYgkj”kkg 

29-07-19  

16%00 ok 

njE;ku 

01-08-19  

14%40 ok- 

“;ke ukjk;.k 

Hksanqo”k ikBd o; 

52 o’kZ jkg- dqrqj 

rk- iks’V dqrqj 

Fkkuk ft rsyaxk.kk 

eks-9705244295 

???????????? 

  
एकुण 8,000 रु 

,d gkWuj daiuhpk ckzmu 

jaxkpk eksckbZy fda 

8]000@:- R;kr fle ua 

8008147673 vlk ,dq.k 

8]000@: Pkk eky 

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

etdqj gs ueqn Vªsu us fldanjkckn  rs 

eq?kyljk;  vlk izokl djhr vlrkuk 

izoklknjE;ku  R;kpk eksckbZy pkftZxyk 

ykoyk vlrk  dks.kR;krjh vKkr pksjkus  

R;kpk ueqn o.kZukpk eksckbZy jsLVs 

cYgkj”kkg ;sFks pks:u usyk vkgs  

fVi%& ys[kh  fQ;kZnh jsYos LVs”ku ukxiwj 

;sFks fnY;kus lnj xqUg;kps dkxni= 

bdMsl izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky  

ukiksf”k 

697 

HkkanxsZ 



08 o/kkZ 

600@19 

dye-379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vsªu 12771 

fldanjkckn 

+ukxiwj   

,Dl ps dksp 

ua ,@2 cFkZ 

ua 47 o:u 

jsLVs lsokxzke 

;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj 

24-07-19  

07%00 ok 

njE;ku 

01-08-19  

13-20 ok- 

;fru vfuydqekj 

elgksxk o; 24 

o’kZ jkg 325 U;q 

ekdZsV ftn 

gjh;k.kk eks- 

9466604026 

???????????? 

  
एकुण 16,000 रु 
,d lWelx daiuhpk 

eksckbZy ekWMsy ua , & 5  

fda 16]000@:- R;kr 

fle ftvks ua 

9466969624 

vk;,ebZvk; ua- 

352810082657871] 

352809082657873vlk 

,dq.k 16]000@: Pkk 

eky 

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

etdqj gs ueqn Vªsu us fldanjkckn  rs 

ukxiwj  vlk izokl djhr vlrkuk 

izoklknjE;ku jsYos LVs”ku lsokxzke ;sFkqu 

xkMh lqVY;kuarj R;kps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu dks.kR;krjh vKkr pksjkus R;kpk 

ueqwn o.kZukpk eksckbZy pks:u usyk  vkgs  

fVi%& ys[kh   fQ;kZnh jsYos LVs”ku ukxiwj 

;sFks fnY;kus lnj xqUg;kps dkxni= 

bdMsl izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky 

 

 

iksgok 

357 

esgj 

09 o/kkZ 

601@19 

dye-379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

Vsªu 16031 

vaneku    

,Dl ps dksp 

ua ,l@8 

cFkZ ua 44 

o:u jsLVs 

ekatjh ;sFks 

>ksi 

m?kMY;koj 

31-07-19  

24%00 ok 

njE;ku 

01-08-19  

15-10 ok- 

gjhizlkn le;~;k 

eqnqrkukiYyh o; 

26 o’kZ jkg ?kj ua 

1& >sM 1 xka/kh 

uxj x.kiwj eqtxq 

ft- t;”kadj 

eqikyiYyh 

rsyaxk.kk eks-

9550620237 

???????????? 

  
एकुण11,999 रु 
,d dkG;k jaxkph 

dkWyst cWx R;kr ,d ,e 

vk; jsMeh &5 fuG;k 

jaxkpk eksckbZy R;kr 

fle ftvks ua 

7989615146 

vk;,ebZvk; ua- 

864940047157328 

7]999:] Mªk;Og fda 1000 

: - lWelax ikWoj cWad 

fda 3000 :- YkWUM 

MkD;qesaV ] R;kr 

Mªk;fOgax ayk;lUl ]oksVj 

vk;Mh] ,lchvk; xzhu 

dkMZ]vWxzhesaV uksVl~ vlk 

,dq.k 11]999@:-  Pkk 

eky 

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

etdqj gs ueqn Vªsu us ojaxy rs lsokxzke  

vlk izokl djhr vlrkuk izoklknjE;ku 

R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.kR;krjh 

vKkr pksjkus R;kpk ueqwn o.kZukph cWx 

vkrhy lkekuklg jsLVs ekatjh ;sFks  

pks:u usyh  vkgs v”kh ys[kh   fQ;kZnh 

jsYos iksyhl LVs”ku o/kkZ ;sFks fnY;kus 

lnjpk xqUgk uksan 

 

 

eiksgok 

872  

cks/kh 

10 cMusjk 

531@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं १२८३३  
हावडा एक्स चे 
समोरील जनरल 
कोच मधनू रेस्टे 

बडनेरा येथे 
गाडीत चढत 

असतांना 

१९/0७/19  
०३/००  वा 
समुारास 

०१/08/19  
12/23 वा 

अंकुश गजानन 
जाभोऴकर वय २७ 
वषे धंदा- नोकरी रा  

म ुपो टाकऴी जहागीर 
ता नज अमरावती  मो 
नं ७५०७७७६५७० 

 

अज्ञात 
 

एकुण 9,490 रु 
समॅसंग J7 NXT कंपनीचा 

मोबाईल त्यात वोडाफोन नसम 
नं 9158738071 Imei no- 

३५६४११०९५६८१०७७ 
कींमत ९४९०/- रु. 

 

ननरंक यातील नफयादी मजकुर हे नागपरू येथे जाणेकरीता 
नमदु ट्रेन मध्ये रेस्टे बडनेरा येथे चढत असतांना   
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने   गदीचा फायदा घेउन 
मदु्दाम लबाडीने नफयादी यांचा मोबाईल चोरुन नेला 
असे नदले नफयाद वरुन कलम 379 भा.द.वी 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करुण पढुील तपास कामी 
HC/1027 कांबऴे यांना देण्यात आला.  

HC/ 
1027 
कांबऴे 



11 अकोला 
679/19 

कलम 379 
 भा द वी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy  pksjh 

ट्रेन हावडा 
अहमदाबाद 
एक्सपे्रस चे 
जनरल कोच 
मधनु  रे स्टे 

अकोला  येथनु 
गाङी सटुताच  
लक्षात आले 

 01/08/19   
12.10  

वा.दरम्यान 

.01/08/19  
02.57 वा. 

नवजय संतोष 
कानबोले वय-22 वषष 
धंदा-नशक्षण रा.ननवन 

बायपास महादेव 
खोरी अमरावती मो 
नं.9604234116 

 

अज्ञात एकुण 12,690 रु 
एक VIVO कं.चा मा ाँडल नं. 
Y55 नसल्व्हर रंगाचा मोबाईल 

ककमत 12490/-रू.   
IMEI NO. 

863914036169074 , त्यात 
IDEA नसम नं.9075646199 

,JIO नसम 
नं.9588417681,VIVO 

कंपनीचे हेडफोन  ककमत 200/-
रू असा एकुण 12690/- रु. 

ननरंक यातील नफयादी मजकूर हे बडनेरा  ते शेगाव  असा  
प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान 
रे.स्टे.अकोला  येथनु ट्रेन ननघाल्वयावर नफयादी 
यांच्या लक्षात आले की त्यांचा वनरल नमदु 
वणषनाचा मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम व लबाडीने चोरून नेले 
 

Hc  
116 

12 अकोला 
680/19 
कलम 

379,34 
 भा द वी 
xqUgkizdkj 

ysMht cWx  

pksjh 

ट्रेन यशवंत परु 
ईंदौर 

एक्स.कोचनं.B/
2 बथष 

नं.65वरून रेस्टे 
केकतमुरा येथे 

गाडी 
उभीअसतांना 

 01/08/19   
वेळ नमदु नाही 

 01/08/19  
16.54 वा. 

शोभा रमेशचंद 
दाढीयावय-65 

वषष,धंदा 
घरकाम,रा.जनुामोंढा 
काली नजपी टेकडी 

नांदेड, मो.नं. 
9423439085 

fo/khl?ka"kZ 

ckyd ukes 

ekuo Hkkjr 

f[kYykVs 

o; 17 

o"kZ] jk- 

iouk rk- 

fgek;ruxj 

ft- ukansM  

fMVsu 

dsY;kph 

rk- osG fn- 

01-08-19 

ps 16-45 

ok  

एकुण 700 रु 
एक लाल रंगाची नडझाईन 
असलेली लेडीज ब ाँग त्यात 

रोख 700/-रु,खाण्यानपण्याचे 
सामान,असा  एकुण 700/- 

रु.चा 

ueqn  cWx यातील नफयादी मजकूर हे  नमदु ट्रेन चे नमदु कोच 
मधनु नांदेड ते ईंदौर असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु  रे.स्टे. 
केकतमुरा येथे गाडी उभी असतांना नफयादी यांची 
बथष खाली ठेवलेली वनरल नमदु वणषनाची ब ाँग 
आतील सामानासह  वरील नमदु दोन्ही 
आरोपीतांनी  चोरून नेले त्यापैकी नवसंबा.हा 
गाडीत पकडल्वयाने त्यास रे.स्टे.अकोला येथे आाँन 
डु्यटी पोलीस कमष.यांचे ताब्यात नदले वरुन 
NK76यांनी नवचारपसु केली असता त्याचा 
साथीदार हा संडासामध्ये ब ाँग फेकुन देवनु गेल्वयाने 
नमदु कोच च्या संडासामधनु NK 76यांनी एक 
लाल रंगाची नडझाईन असलेली लेडीज ब ाँग त्यात 
लोखंडी पाढ-या धातचुी साखळी व पांढ-या रंगाचे 
कुलपु,अशी ब ाँग जप्त करुन नफयादी ची नफयाद व 
नवसंबा तसेच नरपोटष सह आननु हजर केल्वयाने 
मा.PSO सो यांच्या आदेशाने गनु्हा  ???? ????  .  
 

NK 
 76 

 खान 

13 अकोला 
682/19 

कलम 379 
IPC प्रमाणे 

दाखल 

xqUgkizdkj 

eksckbZy   

pksjh 

ट्रेन 12139 
सेवाग्राम एक्स 
चे कोच नं. S4 

बथष नं. 63 
वरून 

प्रवासादरम्यान 
रे.स्टे.अकोला 
दरम्यान लक्षात 

आले. 
 

26/07/19    
01.30  वा 
दरम्यान 

 

01/08/19  
21.19 वा 

प्रमोद साधजुी थलु 
वय 50 वषष धंदा शेती 
रा. येसंबा पो.गोजी 

ता.नज. वधा  
मो.नं.9175317074, 

8208457242 
 

अज्ञात एकुण 10,999 रु 
एक  MI कं.चा काळ्या 

रंगाचा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO. 865758033982940, 
865758033982957  त्यात 
नसम JIO no. 8999767310, 

VODAFONE  no. 
9158948192  नक. 10999/- 
रू. एकुन 10999/-रू चा माल 

. 
 

ननरंक यातील नफयादी मजकूर हे नमदु ट्रेन चे कोच व बथष 
वरून  कल्वयाण ते वधा असा प्रवास करीत 
असताना प्रवासादरम्यान नफयादी यांना झोप 
लागली त्यांची झोप रे.स्टे.अकोला येथे नमदु 
गाडीत समुारे 01.30 वा दरम्यान जाग आली ते्हा 
त्यांच्या बथष वर ठेवलेला नमदु वणषनाचा मोबाईल 
नदसनु आला नाही. ते्हा त्यांच्या झोपेचा फायदा 
घेऊन  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम 
लबाडीने  चोरूऩ नेले वरून  कलम  379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi%&  रे .पो.ठाणे वधा येथील जा.कं्र. 2351/19  
नद.29/07/19 अन्वये इकडील आवक कं्र.462/19 
नद.01/08/19 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त 
झाल्वयाने गनु्हा दाखल   

पो.वा. 
1024 

अवचार 



 

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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

v-Ø 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 

1          

v

dz 

iksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

èrdkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 xksafn;k  57@2019 

dye 

174 

lhvkjihlh 

 

Vsªu ua- 22816 

,ukZdqye 

fcykliwj 

,Dlizsl e/khy 

tujy dksp] 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k IyWVQkWeZ 

ua- 04 oj 

 

01-08-19 

17%00 

oktrk iqohZ 

01@08@19  

18%08 oktrk 

vkWUk M;qVh 

Mhok;,l,l 

xksafn;k rQsZ fnus’k 

ek/kojko nksuksMs 

o; 39 o"kZ jkg- 

ckcqykbZu xksafn;k 

,d vuksG[kh iq:"k o; 

vankts 40 o"kZ 

v’kk izdkjs dh] ;krhy ble gk fn- 

01@08@2019 jksth ueqn xkMhe/khy tujy dksp 

e/;s vpsruk voLFksr feGqu R;kl jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFks mrjfo.;kr vkys R;kl jsYos MkWDVjkauh 

psd d:u e;r ?ksf"kr dsys ckcr ueqn izek.ks exZ 

nk[ky dj.;kr vkys vkgs- 

iksgok@ 

968 

jkts’k Bkdqj 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 ukxiqj 1125+  +19 dye 379 Hkknoh ffnn  ++0011  ++0088  ++22001199  ppss  0000  ++1188  ookk  ++ 11  ?? ??????   ?? ????  ??????????   ?? ????  ?? ??   2233  ?? ??????    
??   ??bbee  ?? ????  ?? ???? ?? ???? ??  ?? ????  ?? ??   2244  ?? ??????  ?????? ??????  ????  ++  ?? ??????   ?? ?? ???? ?? 

2 अकोला 680/19 कलम 379,34 भा द वी fMVsu dsY;kph rk- osG fn- 01-08-

19 ps 16-45 ok 

fo/khl?ka"kZ ckyd ukes ekuo Hkkjr f[kYykVs o; 17 o"kZ] jk- iouk rk- fgek;ruxj ft- ukansM    

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 

& & & & & & & & & 


