
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  05@05@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 

1 xksfn;k 

134@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

 xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

 

Vsªu 

f’koukFk ,Dlizsl

ps tujy dksp 

e/kqu] jsYos LVs’ku 

xksafn;k IyWVQkWeZ 

ua -04 oj 

xkMhrqu mrjrkuk 

 

02-05-19 

02%00 ok 

05-05-19 

14%13 ok 

Jh- fot; bZ’kqyky 

iaps’oj o; 19 o"kZ 

jkg- nqxkZuxj] 

HkjrokMh jksM ukxiwj 

eksck ua- 

8999939573 

 

 

अज्ञात ,dq.k 10990 : 

,d OPPO daiuhpk eksckbZy 

ekWMsu ua- A/83 vk;,ebZvk; dza- 

868839033996853/46  
R;kr fledkMZ ua- thoks & 

7558451373 fdear 

10]990 :] pk eky- 

 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku bZrokjh 

rs xksafn;k vlk vlk izokl djhr vlrkauk izoklkr jsYos 

LVs’ku xksafn;k IyWVQkWeZ ua -04 oj xkMhrqu mrjrkuk 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus izoklh yksdkaP;k xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn o.kZukpk eksckbZy eqn~nke yckMhus 

pks:u usys ckcr lnj xqUg;kps dkxni=  

jsiksLVs bZrokjh ;sFkqu izkIr >kY;kus  fQ;kZnh ;kaps rdzkjo:u 

ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs-  

 

 

iksgok 

822 

dksaMsdj 

 

2 xksfn;k 

135@19 

dye 

328]379] 

34 

Hkk-n-fo  

xqUgkizdkj 

xqxhps vkS"k/k nsoqu 

pksjh 

 

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k IyWVQkWeZ 

ua -02 oj 

 

 

18-03-19 

osG ueqn ukgh 

05-05-19 

19%58 ok 

Jh- jkeujs’k xqIrk  
S/o  x.ks’k xqIrk 
o; 55 o"kZ jkg- 

dksrek] Bk.kk dksrek] 

ftYgk vuqiiwj e-iz- 

eksck ua- 

9424334490 

 

 

अज्ञात ,dq.k 11500 : 

,d Samsung J-7  NXT 
daiuhpk eksckbZy] ika<&;k jaxkpk 

vk;,ebZvk; dza- 

353632092480923, 
353633092480921  
R;kr fledkMZ ua- thoks & 

7999761639 fdear 11]500 

:] pk eky- 

 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh etdqj gs fn- 18@03@2019 jksth Vsªu 

cjkSuh ,Dlzislus jsYos LVs’ku xksafn;k rs v’oiqj vlk izokl 

dj.;kdjhrk jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkhy IyWVQkWeZ ua- 02 

oj ueqn xkMhph okV c?kr vlrkauk o ueqn xkMhyk m’khj 

vlY;kus R;kauh tso.k vkViqu vkjke djhr vlrkauk nksu 

vuksG[kh blekauh R;kapk fo’okl laiknu d:u 

vksG[kifjp; d:u R;kauk xqaxhdkjd feJhr fdlehl 

[kk.;kl fnys o R;kaurj ueqn xkMh gh IyWVQkWeZoj vkY;kus 

xkMhr clys vlrk R;kauk >ksisph xqxh vkY;kus R;k >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu ueqn o.kZukpk eksckbZy eqn~nke eqn~nke yckMhus 

pks:u usys ckcr lnj xqUg;kps dkxni=  

ek- iksyhl vf/k{kd lkks jsYos ukxiwj ;sFkqu izkIr >kY;kus  

fQ;kZnh ;kaps rdzkjo:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk vkgs-  

 

iksmifujh 

exs’k 

oku[kMs 

 

3 ukxiwj 

689/19   कलम 

379 IPC   

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रने नं. 18238 

छत्तीसगढ एक्स, 

च ेकोच नं. S/1 

मध्य ेबथथ नं. 6, 

8 वरुन रे स्ट े
नागपुर यथुेन 

ट्रने सुटल्यानंतर 

 

22.04.19 
03.45  वा  

05.05.19 
00.30  वा. 

अंशुल ववमल जनै 

वय 25 वषथ रा. वाडथ 

नं. 5स्टटे बँक रोड, 

डोंगरगांव वज. 

राजनांदगाव (छ.ग. 

मो नं. 

9424232042 

5/05/19च े 00-

19 वा. 

 

अज्ञात ,dq.k 11900 : 

एक सँमसंग J7 गोल्डन रंगाचा 

मोबाईल त्यात वजयो वसम नं. 

7999385372 BSNL no 
8103001105 IMEI no 

357151082075961 अस ेवक. 

11900/- रु, चा माल 

 

fujad नमुद ता वळेी व ठीकाणी यातील वियाथदी मजकुर हे नमुद 
ट्रने न े रे स्ट े रे स्ट े लवलतपुर त े राजनांदगाव असा प्रवास 
वकरत असतांना प्रवासादरम्यान रे स्ट ेनागपुर यथुेन गाडी 
सुटल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात चोरटयान े वियाथदीच े
हातातील नमुद वणथनाचा मोबाईल त्यांचा नजरचुवकचा 

िायदा घवुेन   मुद्दाम लबाडीन े चोरुन नले.े 

f Vi%&&   मा SP सो कायाथ. जा. क्र. 2807 /19 वद. 

3.05.19 अन्वय े टपालान े गनु्हयाच े कागदपत्र प्राप्त 

झाल्यान े तसचे इकडील आ. क्र. 927 /19 वद. 3.5.19 
अन्वय े

HC 181  
बाबर 
शखे 



4 ukxiwj 

690/19    

कलम 379 IPC   

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

 टे्रन नं. 18422 
अजमेर परुी एक्स 
चे कोच नं. S/8 
बथथ नं. 15 वरुन 
रे स्टे नागपरु येथे 
गाडी 
थांबल्यानंतर  
 
 

 5.05.19 
00.30 वा  
 

5/05/19 01-
43 वा.  
 

प्रकाशिनी प्रधान  
प्रशदपकुमार िाहु, 
वय 38 वर्थ, धंदा 
गहृीणी रा साऊथ 
वोलंडा वालचर शज. 
अनगुल ओशरसा मो 
नं. 90409603890,  
8658473915v  

अज्ञात ,dq.k 42200 : 

तीन मोबाईल 1) Oppo कं. चा 
मोबाईल त्यात Idea sim no 
9090469706 शक. 20000/-रु, (2)  
MI कं. चा मोबाईल त्यात Airtel no 
9040963890 ककमत 10000/-रु. चा 
(3) आयटेल कं. ाा मोबाईल त्यात 
BSNL no 9437663405 शक. 
1700/-रु, व रोख 9000/-रु, पावर 
बकँ, शक. 1500/-रु, असा एकुन 
42200/- रु, चा माल  
 

 fujad 
यातील शियादी मजकुर हे नमदु टे्रन ने रे स्टे अहमदाबाद ते 
अनगुल असा प्रवास कशरत असतांना रे स्टे नागपरु येथे गाडी 
थांबली असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने शियादीचे 
बगँमधनु  नमदु वणथनाचे तीन मोबाईल त्यांचा  झोपेचा 
िायदा घेवनु   मदु्दाम लबाडीने  चोरुन नेले.  
fVi%&&   डयटुी वरील कमथ WNK 307 शरनके यांनी सदर 
गाडी अटेन करुन शियादीची शियाद व आपला शरपोटथ पो स्टे 
ला आणनु हजर केले वरुन-  

WHC 522 
मेश्राम 

5 ukxiwj 

691/19   
 कलम 379 IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

रे स्ट ेनागपूर 
पुवथगटे वतकीट 

काऊंटर 
जवळून 

 

05.05.19 
07.20 वा 

. 05.05.19 
08.41वा. 

छगन तजेीरामजी 

चंदनकर वय 45 

वषथ रा. 26 
ताजनगर गल्ली 

न ं3 तकुडोजी 
चौक मानवेाडा 
रोड नागपूर मो 

न.ं 

7776861153 
 

अज्ञात ,dq.k 17000 : 

एक Samxung J-8 कं चा 
मोबाईल त्यात वजओ सीम न ं

8484990012 वकं 17000/- रु, 
चा माल 

 
 

  fujad 

 

यातील वियाथदी मजकुर हे शगेाव जाण ेकररता रे स्ट े
नागपूर यथेे आल ेअसता पुवथगटे वतकीट काऊंटर यथे े
वतकीट काढतवेेळी कोणीतरी अज्ञात चोरटयान े
गदीचा िायदा घवुेन त्यांच े शटथचे वखशातील नमूद 

वणथनाचा मोबाईल   मुद्दाम लबाडीन े  चोरुन नलेा. 

वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमान े  गुन्हा 

दाखल करुन  सदर गुन्याची वदी ररपोटथ मा. JMFC 
सो रे कोटथ नागपुर यांना रवाना तसचे सदर गुन्हयाच े

कागदपत्र  पुढील तपासकामी मा PSO  सो यांच े

पशेीत ठेवण्यात  यते आहे.                                                                                                                                

WHC 
522 

मेश्राम 

6 नागपरु  
692/19   कलम 

379 IPC 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

  

रेल्वे स्टे. 
नागपरु 

प्लटँिामथ नं. 1 
वर. 
 

18/4/19    
16.00, ते  
17.00 वा 
दरम्यान 

 

5/5/19    
11.56 वा 

 

लेहनदास रामटेके 
S/O प्रल्हाद रामटेके 
वय  64 वरे्  रा. घऱ 
क्र. 404  आंबेडकर 
नगर  साउथ शट.शट. 
नगर भोपाल म.प्र.  

मोबा.नं.  
7566831889 

 

अज्ञात ,dq.k 15]000 : 

एक बैग ब्राउन रंगाची त्यात  पनँ्ट 
िटथ  शियाशद यांच्या  हातातील  
सोन्याची अंगुठी  4Gm  की.  

10.000/rs एक पांढया रंगाचा 
मोबा. त्यात  शसम नं.  

7389664794 की.  5000/rs   
असा एकुन 15.000/rs चा माल. 

 

-शनरंक यातील शियादी मजकुर हे  रेल्वे स्टे. नागपरु ते भोपाल 
येथे जाणेकशरता जनरल शतकीट  काढुन रेल्वे स्टे 
नागपरु प्लटँिामथ नं. 1 वर.झोपले   असता शियाशद  
यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु नमदु वणथनाची   एक बैग 
ब्राउन रंगाची त्यात आतील सामानासह कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने   मदु्दाम लबाडीने  चोरुन नेला. वरुन 
सबब अप कलम 379 IPC प्रमाने  गुन्हा दाखल  

WHC 
522 
मेश्राम 

7 नागपरु  
694/19 

कलम 379 IPC  
xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

ट्रेन नं. 
12906हावडा 
पोरबंदर  एक्स 
चे कोच नं. B/2  

बथथ नं. 36 
वरुन  रे.स्टे. 

नागपरु PF no 
8 मध्ये  ट्रेन च्या 

आत मध्ये 
 

04/05/19 
18.00 वा. 

 

05/05/19 
13.01 वा. 

 

ज्योती सयुथकांत 
िुक्ला वय 48 वरे्  
रा. सेमीनरी शहल्स 

TV टॉवर  
शगशिखदान  

नगापरु मोबा.नं.  
9730018436 

 

अज्ञात  
मशहला 
वय 

अंदाजे 
40  
वरे् 

,dq.k 13]000 : 

एक गुलाबी रंगाच्या पसथ मधनु 
लाल रंगाची  पाउच पसथ त्यात 
रोख  13.000/rs  1 पासबकु ( 
नागपरु नागशरक सहकारी बैंक)  
(3 चेकबकु  यशुनयन , कँनेरा, 
नागशरक सहकारी बैंग ) असा 
एकुन  13.000/rs चा माल. 

 

-शनरंक यातील शियादी मजकुर हे नमदु ट्रेनवर आल्या सासलुा  
सोडणेकरीता रेल्वे स्टे. नागपरु  PF no 8 वर आले 
असता सासलुा गाडीमध्ये सोडणे करीता गेल ेअसता 
शियाशद यांच्या नजर चकुीचा िायदा घेवनु नमदु 
वणथनाची पाउच ( पसथ ) व रोख रुपयासह व 
सामानासह  मदु्दाम लबाडीने  चोरुन नेल.े वरुन सबब 
अप कलम 379 IPC प्रमाने नंबरी क्र. गुन्हा दाखल. 
 

WNK 
1003 
रंगारी   



8 अकोरा 
.409/19 

करभ 379 

IPC 

 xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

   टे्रन 12859  

गीताॊजरी  
एक्व चे A-1 

फथथ नॊ. 19,20 

लरुन ये स्टे 

अकोरा मेथ े

फपमाथदद  माॊच्मा 
रषात आरे 

 

03/04/19 

15.50  ला.. 
 

-   

.05/005/19 
06.59 ला. 

प्रळाॊत प्रबाकय 
कारफेंङे  लम- 42  

लऴथ या. क्लाटथय नॊ, 
5010 वेक्टय 4F 

ऩो स्टे वेक्टय 4 

जज. फोकायो 
झायखॊण्ङ  

भो.नॊ.89687465

1 
 

अज्ञात 
,dq.k 9]000 : 

एक येङभी कॊ . चा काळ्मा यॊगाचा 
चा भोफाईर त्मात JIO सवभ नॊ. 
9588429544 , Airtel सवभ नॊ. 

8292278278 तवेच IMEI 

NO.भाशीत नाशी फकॊ . 9000/- रु 

अवा 9000/- रु चा भार 

 

:  

ननयॊक 

मातीर फपमाथदी  भजकूय  शे नभुद टे्रन ल नभुद कोच ल 

फथथ लरून दादय ते टाटानगय  अवा प्रलाव करयत 

अवता  प्रलावा दयम्मान कोणीतयी असात चोयट्मान े

फपमाथदी माॊचा  झोऩेचा पामदा घेलुन त्माॊच े नभुद 

लणथनाचा भोफाईर  ये स्टे अकोरा मेथे त्माॊच्मा चोयी 
झाल्माचे रषात  आरे अळा ददरे फपमाथद  लरून 

भा.PSO वो माॊच ेआदेळान्ले करभ  379 IPC प्रभाण े

गुन्शा दाखर केरा  
उळीयाच े कायण -  येल्ले ऩोरीव अधधषक कामाथरम 

नागऩुय मेथीर जा.क्र 2790/19 ददॊ.02/05/19 अन्लमे 

ये.ऩो.स्टे.अकोरा मेथीर आ.क्र.251/19 ददॊ.04/05/19 

अन्लमे गुन्शमाचे कागदऩत्र आज योजी प्राप्त झाल्मान े

ASI 

496 

भोमज े

9 अकोरा 
.410/19 

करभ 379 

IPC 

 xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

    टे्रन ऩुणाथ 
अकोरा ऩॉवेंजय 
ये.स्टे.अकोरा  
PF no. 05  

लय उबी 
अवताना. 

05/05/19  

03.00 ला 
 

05/05/19 

07.56 ला 
ननरेळ 

ननऱकॊ ठयाल 

म्शातायभाये , लम-  

29 लऴथ ,या. भोशयी 
ता.भॊगऱुयपऩय 
जज.लासळभ भो. नॊ  
9527245482 

अज्ञात 
,dq.k 30]000 : 

एक गोल्डन यॊगाचा Sony & 

Pery  x  A1 ULTRA  कॊ .चा 
भोफाईर त्माचा IMEI NO. 

358121080969605,  

358121080969613 त्मात 

सवभ JIO 9325008278 

फकॊ .30,000/- रू. चा भोफाईर 

 

:  

ननयॊक 

, मानतर पीमाथदद भजकुय शे  टे्रन ऩुणाथ अकोरा ऩॉवेंजय 
ने ये.स्टे.अकोरा मेथे PF NO. 05 लय आरी अवता 
फपमाथदी शे टे्रन भधुन न उतयता तेथेच झोऩुन याशीरे 

त्माॊच्मा झोऩेचा पामदा घेऊन नभुद लणथनाचा 
भोफाईर कोणणतयी असात  चोयट्मान े चोरून नेरे 

अळा ददल्मा फपमाथद लरून अऩ करभ 379 IPC 

प्रभाणे गुन्शा दाखर करून गुन्शमाचा ऩुढीर तऩाव 

भा. PSO वो माॊच्मा आदेळान्लमे तऩावात देण्माची 
तजफीज ठेलरी आशे . 

उळीयाच ेकायण -  फपमाथदी ऩो.स्टे. रा. मेउन ददरे रेखी 
तक्राय लरून 
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10 अकोरा 
.411/19 

करभ 379 

IPC  

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

  
 

ये.स्टे.अकोरा  
PF no. 01  लय 
कॅन्टीन च्मा 
जलऱ झोऩरे 

अवताॊना 

05/05/19  

07.00 ला 
 

. 05/05/19 
09.09 ला 

तायीक शुवैन 

अन्वायी लम-  26 

लऴथ ,या. वॊगभ पलधय 
एच ब्रॅक  गल्री 17 

घय न 425नई 

ददल्री भो. नॊ  
9625525695 

अज्ञात 
,dq.k 800 : 

एक दशयली काळ्मा यॊगाची फॅग 

त्माभध्मे कऩडे, आधाय काडथ, 
भेडीकर वटीफपकेट, टे्रन के 

कन्वेळन ऩेऩय, योख 800/- रु. अवा 
एकुण 800/- रु चा भार 

 

:  

ननयॊक 

मानतर पीमाथदद भजकुय शे   ये.स्टे.अकोरा  PF no. 01  लय 
कॅन्टीन च्मा जलऱ झोऩरे अवताॊना  फपमाथदी त्माॊच्मा 
झोऩेचा पामदा घेऊन नभुद लणथनाची लणथनाची फॅग  आतीर 

वाभानावश कोणणतयी असात  चोयट्माने चोरून नेरे अळा 
ददल्मा फपमाथद लरून अऩ करभ 379 IPC प्रभाणे गुन्शा 
दाखर करून गुन्शमाचा ऩढुीर तऩाव भा. PSO वो माॊच्मा 
आदेळान्लमे तऩावात देण्माची तजफीज ठेलरी आशे . 

उळीयाच ेकायण -  फपमाथदी ऩो.स्टे. रा. मेउन ददरे रेखी 
तक्राय लरून 

ऩो शला 
116 

ठाकुय  



 

 

Hkkx 06 [kkyhy nk[ky xqUgs %& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 अकोरा 
412/19 करभ 

379 बादली.  
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टयेन नॊ.12139 

वेलाग्राभ एक्व 

चे भागीर 

जनयर कोच 

भध्मे ये स्टे 

अकोरा मेथुन 

गाडी वुटल्मा 
नतॊय 

. 30/04/19 

00.40 ला.. 
. 

05/05/19  
22.11 ला 

दत्ता वॊजम जाधल 

लम-23 लऴय 
या.भ.ुऩो.फालवालॊ
गी ता.बोकयदन 

फारवाॊलगी 
ज ळलणा जारना 

असात ,dq.k 800 : 

एक MI येडभी नोट 5 प्रो कॊ . चा 
भोफाईर त्मात IMEI NO 

864316045374829,864316
045374837,Jio SIM NO 

9022457288,IDEA 

8007666050 ज क..15,999/--

रू चा भार 

निरंक  ज फपमाथयदी भजकूय शे नभुद टयेन ल नभुद कोच भधुन 

ळेगाल ते नागऩुय अवा प्रलाव कयीत अवताॊना प्रलावा 
दयम्मान ये स्टे अकोरा मेथुन गाडी वुटल्मा नतॊय 
कोणीतयी असात चोयट्मान े त्माॊचे नजय चुकलून 

भुद्दाभ रफाडीन ेल कऩटान ेलयीर नभुद लणयनाचा 
भोफाईर चोरुन नेरे 

 उसळयाचे कायण - ऩोरीव स्टेळन रोशभागय नागऩयु 
मेथीर जा.क्र 3016/19 ज दॊ.02/05/19 अन्लमे 

ये.ऩो.स्टे.अकोरा मेथीर 

आ.क्र.252/19 ज दॊ.05/05/19 अन्लमे गुन्शमाचे 
कागदऩत्र प्राप्त झाल्माने भा. PSO माॊनी 
गुन्शाचे कागदऩत्राच ेअलरोकन करून 

नॊफयी गुन्शा दाखर कयण्माचे आदेळ 

ज दल्मालरून गुन्शा दाखर केरा 

  ऩो.ना. 
198 

चव्शाण  

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 

01 अकोरा  
.408/19 

करभ 122 

भ.ुऩो. का.  

ये.स्टे. अकोरा  
मेथे ळेगाल 

एण्ड कडीर 

ऩुराखारी 
दगडी 

सबॊतीच्मा 
आडोळारा 

04.05.19 

23.10  ला  
 

.05.05.19  

00.31 ला 
वयकाय तपे , 

NK/28 

लडधगये   नेभ 

ये.ऩो.स्टे. 

अकोरा 
 

इम्रान खान 

यदशभ खान लम -  

30 लऴे, या. 
भुज्जपयऩुया 
अभयालती  
vVd 

दद.05/05/19 
चे 00.49 ला 

:  ननयॊक लयीर ता लेऱी ल दठकाणी मातीर आयोऩी भजकुय शा 
ये.स्टे. अकोरा च े ळेगाल एन्ड कडीर ऩुराखारी दगडी 
सबॊतीच्मा आडोळारा रऩुन फवल्माच े ददवल्मान े त्माच े

जलऱ गेरे अवता त्मान े नतथुन ऩऱुन जाण्माचा प्रमत्न 

केरा त्माचा ऩाठराग करून ऩकडरे अवता त्माच ेनाल 

गाल पलचायरे अवता त्मान ेकुठरेशी वभाधानकायक उत्तय 
ददरे नाशी तवेच तो वुमाथस्त ते वमोदमादयम्मान  

स्लतशाचे अस्तीत्ल रऩलुन  कोणतातयी दखरऩात्र गुन्शा 
कयण्माच्मा इयाद्मान े सभऱुन आल्मान े त्माच े पलरुद्ध 

करभ 122 भु ऩो का प्रभाण ेकायलाई कयण्मात आरी. 
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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 

1 o/kkZ exZ dz  

38@2019 

dye 174 

tkQkS 

Vzsu dz 12790 t;iqj 

psUubZ ,Dl ps dksp 

ua ,l 03 cFkZ ua 57 

oj js-LVs cYykj”kk 

IYkWVQkWeZ dz 02 oj 

01@05@19 

17-50 ok 

05@05@19 

00-05 ok 

vkWu M;qVh 

fMok;,l,l js-LVs 

cYykj”kk 

okuhJh ,l ,p] o; 

52 o’kZ] jk- IYkWV dz 

04] lqn”kZu esu jksM 

fr:eybZ] 

okluuxj] ,l ,u 

uxj] vk[ksMh] 

psUubZ] rkehGukMw 

v”kkizdkjs vkgs dh]vkWu M;qVh fMok;,l,l js-LVs cYykj”kk ;kauh 

ys[kkh eseks fnyk dh] Vzsu ua 12790 t;iqj psUub ,Dl ps dksp 

ua ,l 03 cFkZ u 57 e/khy ;k=h cq”kq/n voLFksr vkgs v”kk eseks 

fnY;ko:u lnj xkMhoj jsYos MkWDVj ;kauh lnj eghysyk psd 

d:u er̀ ?kksf’kr dsY;kus lnj e;r efgysoj baDosLV ?kVukLFkG 

dkjokbZ dj.ksdkekh lQkS 302 x.kksjdj o igkjk M;qVhl iksf”k 

1138 “kasnzs ;kauk jokuk dj.;kr vkys- 

lQkS 302 

x.kksjdj 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

1 ukxiqj 680/19 u/s 379 IPC 5-5-19 ps  12-46 'ks[k bejku 'ks[k lyhe o; 21 o’kZ jk eqLrQkiwj fcgkj 

 
2   अकोरा 408/19करभ 122 भु ऩो का प्रभाणे दद.05/05/19 चे 00.49  इम्रान खान यदशभ खान लम - 30 लऴ,े या. भजु्जपयऩयुा अभयालती 

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 

         


