
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  05@07@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 xksafn;k  

208@19 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  

Vsªu ua- 

78819 

cYykj’kgk 

xksafn;k  

iWlsatj e/;s 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFks 

xkMh 

;s.ksiqohZ 

05-07-19 

01%00 ok  

05-07-19 

02%04 ok 

fizrh jk/ks’kke 

dkcjk o; 25o"kZ 

/kank & [kktxh 

dke jkg- f’kokth 

okMZ] xq:Onkjk P;k 

toG nslkbZxat 

oMlk ft- 

xMfpjksyh 

eksck ua- 

9552893157 
 

 

vKkr 

 

,dq.k 10]999: 

,d Redmi Note 4  
daiuhpk eksckbZy] 

dkG;k jaxkpk  

vk;,ebZvk; ua- 

863194032221704 
863194032221712 

R;kr ftoks daiuhpk 

fledkMZ ua- 

8668794779, VkVkMksdkseks 

daiuhpk fledkMZ ua- 

9975861071  fdaer 

10999 :Ik;kpk eky 

 

fujad 

 

v’kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh  

etdqj gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku 

oMlk rs xksafn;k vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklkr jsYos LVs’ku jsYos 

LVs’ku xksafn;k ;sFks xkMh ;s.ksiqohZ 

dks.kh rjh vKkr pksjV;kus izoklh 

yksdkaP;k xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kapk 

ueqn o.kZukpk eksckbZy eqn~nke 

yckMhus pks:u usY;k ckcr fQ;kZnh 

;kauh rdzkj fnY;ko:u fQ;kZnh ;kaps 

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

dj.;kr vkyk vkgs- 

 

iksgok 

968 

ikaMs 

 

2 नागपुर  
1034/19   

कलम  379  
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy   

pksjh 

ट्रेन नं. 17005 
रक्सलु 

एक्सपे्रस मध्ये 
मागील जनरल 
लेडीज बोगीत 
रे.स्टे. बटु्टीबोरी 

येण्याचे 5 
ममनट अगोदर 

 

05/07/19 
07:30 वा 

 

05/07/19 
10:38 वा. 

प्रणाली गणेश 
मभमकर, वय 21 

वषे, रा. 
सामवत्रीबाई फुले 
नगर, अण्णाभाऊ 
साठे मागग, गल्ली 
नं. 6 मसध्देश्वर 
हॉल बाजलुा 
मानेवाडा रोड 
नागपुर. मो नं. 
9890275883 

vKkr 

 
,dq.k 15]000 : 

एक काळ्या रंगाचा Vivo कं. 
Y95 मोबाईल त्यात मसम Idia- 

8805319523, Jio- 
8459368211 imei no 
866472043722978, 

866472043722960, कक 
15,000/- रु. चा, 

fujad 

 
अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व मठकाणी 
यातील मफयादी हे हैद्राबाद ते नागपरू असा प्रवास 
करीत असता प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. बटु्टीबोरी 
येण्याचे 5 ममनट अगोदर कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु त्यांचे बगँ 
मधील मोबाईल मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले बाबत 
मफयादी यांनी मदलेल्या मफयाद वरुन सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल करुन सदर 
गनु्ह्याचे वदी मरपोटग मा. JMFC रेल्वे कोटग नागपरु 
यांना रवाना, तसेच सदर गनु्ह्याचे कागदपत्र मा. 
PSO  यांचे पेशीत ठेवण्यात आले आहे. 

 

eiksuk 

1003 

jaxkjh 



3 नागपरु 
1036/19 

कलम 353, 
294 IPC 
सहकलम 
04,25 

भा.ह.का. 
xqUgkizdkj 

ljdkjh 

deZpk&;k

oj gYyk 

रे.स्टे. अजनी 
प्लटॅफामग नं.01 
वर FOB खाली 

 05/07/19 
11:00 वा. 

05/07/19  . 
15.21 वा 

सरकार तफे 
पोहवा/933 समुशल 
पांडे, वय 48वषग, रा. 
नेम.रे.पो.स्टे. नागपरु 

मो.नं. 
8999522248 

 

शोयब 
बब्ब ुखान, 
वय 24 
वषे, रा. 
अंबाझरी 
बधु्दमवहार 

जवळ 
नागपरु 

vVd fn- 

05-07-19 

ps 17-04 

ok 

fujad एक मोठा 
सरुा जंग 
लागलेला 

त्याची 
मठुा 

पासनु 
टोकापयगत 
लांबी 12 

इंच 4 सेमी 
कक. 

100/-रु. 
 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व मठकाणी 
यातील मफयादी हे मद. 05/07/19 रोजी 09:00 ते 
21:00 वा. पवेतो मदवसपाळी डु्यटीस रे.स्टे. अजनी 
येथे हजर असतांना मफयादी व सहकमगचारी PC/585 
लाऊतकर यांचेसह प्लटॅफॉमग वर गस्त करीत होते त्या 
दरम्यान प्लटॅफामग नं.01 वर FOB चे खाली 
बाकड्यावर नमदु आरोपी झोपलेला असता त्यास 
उठवनु मवचारपसु केली असता तो पळु लागला व 
रे.स्टे. अजनीचे बाहेर रोडवर आला मफयादी यांनी 
आरोपीचा पाठला केला असता आरोपीने मफयादी यांना 
दगड व मवट फेकले व मशवीगाळ करु लागला, मफयादी 
यांनी सहकमगचारी यांचे मदतीने आरोपीस पकडुन 
पो.स्टे. ला मरपोटगसह आणनु हजर केले वरुन कलम 
353, 294 IPC सहकलम 04,25 भा.ह.का. अन्ह्वये 
नमदु गनु्ह्हा दाखल करण्यात आला सदर गनु्ह्हाचे 
कागदपत्र मा.PSO सो. यांचे आदेसान्ह्वये पढुील तपास 
कामी तपास  PSI वाघ यांना देण्यात आले 

PSI 
वाघ 

4 नागपरू 
1040/19   

कलम  379  
IPC 

xqUgkizdkj 

jks[k :i;s 

pksjh 

रे स्टे नागपरू 
PF टीकीट 
काउंटर वर 

05.07.19  
16:10 वा. 

 

05.07.19  
19.32वा. 

 

अभिनय धर्मदास 
लाखडे वय 28 

वषम, राह. Plot no 
8 र्ीरे ले आउट 
बापनुगर नागपरु 

र्ो. नं. 
8668552723 

अज्ञात 
 

,dq.k 5]000 : 

रोख रु 5,000/- रु चा र्ाल 
 

भनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
भिकाणी यातील भियादी हे रे स्टे नागपरु 
येथील रे्न गेट परीसरात त्याचे र्ालकाचे 
घरचे पाहुणयांना घेणे कार्ी आले असता PF 
टीकीट काउंटर वर टीकीट काढत  असतांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने त्यांचे पनॅ्ट च्या 
र्ागील भखशातील रोख 5 ,000/- रु लोकांचे 
गर्ददचा िायदा घेवनु र्दु्दार् लबाडीने चोरुन 
नेला.  

 
 

lQkS 

636 

yks[kaMs 

5 नागपरू 
1041/19   

कलम  379  

IPC 
xqUgkizdkj 

ysfMtilZ 

pksjh   

टे्रन नागपुर-पुणे 

एक्स. ने प्रवास 

करने करीता 

रे.स्टे. नागपुर चे 

प्लॅट क्र. 8 

जवळील चौकशी 
ववभागाच्या 
वजन्याजवळ 

 

01.06.19 
18:00 वा. 

 

05.07.19  
23:14 वा. 

माधुरी संजय 

बावनकर, 

वय32 वषष, राह. 

साईकंुज, वस 

ववंग, 

जाधववाडी, 

वचखली, पुणे मो. 

नं.  

9545251735 
 

vKkr ,dq.k 6]000 : 

एक काळ्या रंगाची लेडीज 

पसष त्यात रोख रु. 6000/- 

बडोदा बॅकेंचे ATM काडष  

असा एकुण 6,000/- रु. चा 

माल. 

 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व विकाणी 
यातील वियाषदी मजकुर हे  नमुद टे्रन ने नागपुर ते 
पुणे असा प्रवास करणे करीता रे.स्टे. नागपुर चे प्लॅट 
क्र. 8 जवळील चौकशी ववभीगाच्या वजन्याजवळ 
आले असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी 
लोकांचे गवदषचा िायदा घेवुन वियाषदी यांची वर नमुद 
वणषनाची पसष आतील सामानासह व रोख रुपयासह 
चोरुन नेली  

मा.पो.अवध.लोह.नागपुर येथील जा.क्र.4126/19 

वद. 04/07/19 व रे. पो. स्टे. नागपुर येथील आवक 

क्र. 1511/19 वद. 5/7/19 अन्वये गुन्हयाचे 
कागदपत्र izkIr >kys वरुन  

lQkS 

636 

yks[kaMs 



6 o/kkZ 

535@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

ilZ  pksjh 

xkMh uacj 

22416 , ih 

,Dlps dksp 

uacj ch 7 cFkZ 

uacj 26]28]32 

jsYos LVs 

pnaiqj ;sFks 

20-05-19 

03-30  ok 

05-07-19 

00-40 ok 

Jh fpjathcdqekj 

ek/ko pkS/kjh o; 

40 jkg ch 

3@304 ekiys 

vkslhl deZlkFk 

vkuan xqqtjkr 

eksck ua 

9998237275 

अज्ञात 
 

,dq.k 80]000 : 

,d ilZ R;kr lksU;kph PkSu 

iWUMylg 20xzke fder 

75]000 ,lchvk;]vk;lh 

vk;lh],pMh,Qlh cWdps 

,Vh,e dkMZ iksLV vkWQhlps 

iklcqd lsyQksu R;kr 

,vjVsy fle uacj 

9991088689 ftoks 

8360715149 fder 

4700@: Mk;Oghax yk;lUl 

jks[k 300@: vlk ,dq.k 

80]000@: eky 

वनरंक 

 

ojhy rk oasGh o fBdk.kh gs ueqn xkMh ps 

dksp o cFkZo:u js LVs ubZfnYyh rs 

fo”kk[kkiVe vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;ku  js LVs panziqj ;sFks fQ;kZnh 

;kaps iRuh toGhy vlysyh ilZ vkrhy 

lkekuklg dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu pks:u usyh o:u lnj 

dkxni= ek-iks vf/k{kd dk;kZ ykasgekxZ 

ukxiqj ;sFkhy tk dza vkj@ 23 

@oxZ@2019&4016 fnukad 02@7@19 

vUo;s izkIr >kys o:u xqUgk dye 379 Hkk 

n oh vUo;s nk[ky dj.;kr vkyk- 

ikssgok 

289  

/kksVs 

7 o/kkZ 

536@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

vankeku ,Dl- 

ps ekxhy 

tujy 

mC;krqu js LVs 

ekfudx< 

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 

03-07-19 

23-30 ok 

05-07-19 

12-40 ok 

fjtkmy vCnqy 

eqTthn “ks[k o; 

40 jkg lkses”oj 

eanhjk toG 

nknkegyokMZ 

pnziqj eksck ua 

9422839712 

अज्ञात 
 

,dq.k 20]000 : 

,d fooks daiuhpk fuG;k 

jaxkpk eksckbZYk R;kr ftoks 

fle uacj 7020030976 

]9422839712 vk; ,e bZ 

vk; uacj 

869184046488078@260 

fder 20]000@: eky 

वनरंक 

 

ueqn rk osGh o fBdk.kh et gs ueqn 

xkMhus js LVs dkxtuxj rs pnaziqj vlk 

izokl djhr vlrkauk izoklk njE;ku jsYos 

LVs ekfudx< ;sFkqu xkMh lqVrkp dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaph utj pqdoqu 

gkrkrqu ojhy o.kZukpk eksckbZYk pks:u usyk 

lcc vi dye 379 Hkk n oh izek.ks xqUgk 

nk[ky lnj dkxni= nqj{ks= cYykj”kkg 

;sFkhy tk daz 320@19 fnukad 04@7@19 

vUo;s- 

l-QkS 

113 

nkcsjko 

8 cMusjk 

471@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

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

????????..?? ????? ?? ????? 

???? ???? 

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

रे.????????..????????????  
????????      ????? ????? 
???? ???? ???? ???? 
????????????????????  

0011????????  

  

0044//0077//1199    
0088..1155  ?? ?? 

0088..2200  ????..  

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

0055//0077//1199    

2222..1122  ????..  
?????? ???? ?????? ???? 

?????? ?? ?????? ?? 3377  

????????,,  ????????--

??????????((MMIIDDCC))

??????--????? ?????????? ?????  

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

??????,,?????????? ?????????? 

??????? ????????? ??..?? ?? 

77003388775566337788  

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

,dq.k 15]000 : 

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

????? ????? JJIIOO  SSiimm  NNOO--

88883300990044776644  IIMMEEII  NNOO--

991111661122885522445522997788 ?????  ????? 

11550000//--  ????..  ????  ????????????..  

वनरंक 

 

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

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

????..????????..????????????  ????  ??????????????????  ??????  ????????????  ?????? ?????? 

????? ??????? ??..????????..?????? ?????????? ???? ????? ????  ????? ???? 
?????? ???? ???? ?????? ???? ???? PPFF  NNOO--0011???? ???? ??????????????  

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

???????? ??????? ?????????? ??????? ?? ???  ??? ??????????????  
????????????..??????????  ????????..  

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

???????? ??????? ???????? ? ?????????? ??????? ???????? ? ??..??????????????  ??????????????  

????..??????????  ??????????????????  ????????????  ????????   ??????????????  ??????   

NNKK//  

998833  

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



 

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

9 अकोला 
597/19 

कलम  379  
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं.11404 
छत्रपती शाहु 

महाराज 
टमीनल एक्स 

चे कोच नं.S4व 
बथग नं.1,2,4  

वरून 
रे.स्टे.अकोलाये

थनु गाडी 
सटुताच लक्षात 

आले 

29/06/19  
03.00  वा.  

05/07/19 
00.07 वा. 

श्रीनेश गंगाराम 
बोडखे  वय 31 

वषे धंदा - नौकरी 
रा.प्लाटँ नं.110 
आमशवाद नगर 

हुडकेश्वररोडनाग
परुमो. 

नं.9850122897 
 

अज्ञात ,dq.k 15]990: 

एक OPPO कं.चा पांढ-या  
रंगाचा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO 861228030046159 

,861228030046242 त्यात 
मसम Idea  no.9623516600  
मक.15,990/- रू.एकुण माल 

15,990/- रू. चा माल 

मनरंक
             

यातील मफयादी मजकूर हे  छत्रपती शाहु महाराज 
टमीनल एक्स चे कोच नं.S4व बथग नं.1,2,4  
वरून पंढरपरु ते नागपरु असा  प्रवास करीत 
असताना प्रवासा दरम्यान रे स्टे अकोला येथनु 
गाडी सटुताच  मफयादी यांचा वरील नमदु 
वणगनाचा  मोबाईल प्रवाशी लोकांच्या गदीचा 
फायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मोबाईल चोरून नेला 
रे.पो.स्टे.नागपरु येथील जावक कं्र. 5015/19 मद. 
02/07/19 अन्ह्वये गनु्ह्हयाचे कागदपत्र इकडील 
आवक कं्र. 379/19 मद.04/07/19  पो. स्टे.ला 
प्राप्त झाले वरून 

HC 
1024 

10 अकोला 
598/19 

कलम  379 
IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन पे्ररणा एक्स 
चे मागील 

जनरल कोच 
मधनु 

रे.स्टे.अकोला 
येथनु गाडीमध्ये 
चढल्यानंतर 5 
मम.नीलक्षात 

02/07/19 
06.20  वा.  

05/07/19 
18.15 वा. 

सचीन वसंतराव 
दळणकारवय 32 

वषे, धंदा - 
मशक्षण,रा.जळुका 
(वरुर)पो.स्टे.दमह

हांडा 
ता.आकोटमज.अ

कोलामो. नं.9 

अज्ञात ,dq.k 6]600: 

एक समँसंग J200 कं.चा 
गोल्डन रंगाचा मोबाईल त्याचा 

IMEI 
NO.354018095681981, 

त्यात मसम Idea 
no9822888396,मजओ मसम 
नं.9359315098,मक.6600/- 
रू.एकुण माल 6600/- रू. चा 

माल 

मनरंक यातील मफयादी मजकूर हे  वरील नमदु एक्स चे 
मागील जनरल कोच मधनु अकोला ते नागपरु 
असा प्रवास करणे करीता रे स्टे अकोला येथनु  
वरील नमदु ट्रेन मध्ये चढले व नंतर 5 
कम.मन.मफयादी यांचा वरील नमदु वणगनाचा  
मोबाईल प्रवाशी लोकांच्या गदीचा फायदा घेऊन 
मदु्दाम लबाडीने कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मोबाईल चोरून नेला 
सचीन वसंतराव दळणकार पो.स्टे.ला येवनु मदले 
लेखी तक्रारी वरून 

HC 
370 

oku[ksMs 

11 अकोला 
599/19 

कलम  379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन ईंटरमसटी 
एक्स चे कोच 

D/2 मधनु 
रे.स्टे.कन्ह्हेरगांव 
ते रे.स्टे.वामशम 

दरम्यान 

05/07/19 
वेळ नमदु 

नाही. 
 

.05/07/19 
19.06 वा. 

मशल्पा संजय 
सदांमशव वय 34 

वषे, धंदा -
नौकरी,रा.मभमनग

र जनेु 
शहरमज.अकोला,

मो. 
नं.9764937414 

अज्ञात ,dq.k 14]000: 

एक मववो Y66कं.चा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्याचा IMEI 

NO.864165037390255,त्या
त मसम Vodafone 

no.9579553548,मजओ मसम 
नं.9284068199,मक.14000/- 
रू.एकुण माल 14000/- रू. चा 

माल 
 

मनरंक यातील मफयादी मजकूर हे  वरील नमदु एक्स चे 
D2 कोच मधनु कहगोली ते अकोला  असा  प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान  रे.स्टे.कन्ह्हेरगांव 
ते रे.स्टे.वामशम  मफयादी यांचा वरील नमदु 
वणगनाचा मोबाईल प्रवाशी लोकांच्या गदीचा 
फायदा घेऊन मदु्दाम लबाडीने कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  चोरून नेला 
मशल्पा संजय सदांमशव पो.स्टे.ला येवनु मदले लेखी 
तक्रारी वरून 

HC 
370 

oku[ksMs 
 

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 

          



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr 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 

èrdkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 29/19 
कलम 174 

CRPC 

रे.स्टे.अकोला 
PF 

no.02वरील 
डा.मगतांजली 
मधनु खाली 

उतरले 

 05/07/19  
16.31 वा.पवुी 

05/07/19 
  19.55 वा   

ON Deuty 
डा.ँप्रशांत 

वाईनदेशकर तफे 
वाडग बायँ मवकास 

मोरे 
शा.वै.म.अकोला 

 

मसमंतो महादेव नायक 
वय- 20 वषग,रा. 

रा.मदघी मळु मालयुा 
पवुी मसहभुम मलआु 
PSबरसोड  झारखंड 

अशा प्रकारे आहे की  ON Deuty DYSS रे.स्टे. अकोला यांनी 
मेमो मदला मक एक ईसम अचेत अवस्थेत PF वर आहेत त्यावरुन 
वैद्यकीय अधीकारी यांना मेमो मदला असता त्यांनी कळमवले मक 
त्यास सरकारी दवाखाना येथे औषध उपचार कामी घेवनु जावे 
त्यावरुन ड्युटीवरील HC 240,PC 490 हे सदर आजारी ईसमास 
मज.सा.रु.अकोला येथे नातेवाईतकासह रवाना होवनु उपचारा 
कामी वैद्यकीय अधीकारी यांना दाखमवले असता त्यांनी सदर 
ईसमास तपासनु मतृ घोषीत केले त्याबाबत CT कोतवाली यांचे 
पो.स्टे.चे कागदपञावरुन सदर चा मगग क.174 Crpc प्रमाने 
दाखल  
पोलीस हवालदार 240 यांनी पो. स्टे. ला.येवनु CT कोतवाली 
अकोला मज.सा.रु.अकोला येथील आ.नं.395/19 मधील मतृक 
मसमंतो महादेव नायक वय- 20 वषग,रा. रा.मदघी मळु मालयुा पवुी 
मसहभुम मलआु PSबरसोड  झारखंड,व GMC अकोला POD 
काडग मसमंतो महादेव नायक यास रे.स्टे.अकोला येथनु उपचारा 
कामी आनले असता मा.डा.ँयांनी मरण  पावल्याचे घोमशत केले 
असे कागदपञ आननु हजर केल्याने खालील प्रमाने मगग दाखल  
 

फम 3HC 

240 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiqj  CR No  -1036/19 कलम 353, 294 IPC सहकलम 
04,25 

05-07-19 ps 17-04 ok शोयब बब्ब ुखान, वय 24 वषे, रा. अंबाझरी बधु्दमवहार जवळ नागपरु 

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 
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