
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 15-06-2022   

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 

201/22 
कलम 
379 
IPC  
गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल   
चोरी  

रेल्वे स्टेशन 
चंद्रपरु 
येथिल 
जनरल 

वेटींग हॉल 
मध्ये 

15/06/22 
चे  

05/15  
वा.  
पवुी 

15/06/22 
चे   

14/00  
वा. 

प्रमोद 
थवश्वनाि 
कुमरे वय 
36 वर्ष,  

धंदा - मजरुी 
रा.मपुो 

डोंगरगाव 
रेल्वे ता. 
वरोरा थज. 
चंद्रापरु 
मो.नं. 
86682 
52282 

अज्ञात 

 
एकुण 2,100/- रू 

एक काळ्या 
रंगाची सकँ बगँ 

ककमत 200 /- रू 
त्यात  (1) कास्ट 
सटींथिकेट (2) 
आधार काडष (3) 
टु व्हीलर आथि 
िोर व्हीलरचे 

ड्रायव्हींग 
लायसन्स (4) टु 
व्हीलरची RC 

बकु (5) ATM 
काडष  बकँ ऑि 
इंथडया, पोस्ट 
ऑिीस (6) 

CBT - 1 आथि 
CBT -2 

पथरके्षचे(NTPC 
रेल्वे पथरक्षा ) 
प्रवेश पञ (7) 

रोख 1900/- रू. 
असा 2100/- रू 

चा माल. 

      
 

     यातील थियादी मजकुर हे थद. 14/06/2022 
रोजी ट्रने नं. 16093 चेन्नई / लखनऊ एक्सपे्रस ने 
गुंटूर ते चंद्रपरु असा प्रवास कथरत आले व त्यांना 
गावी जाण्या कथरता काही ही साधन नसल्यामऴेु ते 
रे. स्टे. चंद्रपरु जनरल वेटींग हॉल मध्ये झोपले 
असता थद. 15/06/2022 रोजी सकाऴी 05/15 वा. 
त्यांची झोप उघडली असता थियादी यांनी त्याचंी   
नमदु बगँ पाहीली असता ते त्यानंा थदसनु आली 
नाही   कोिीतरी अज्ञात चोरट्याने थियादी याचें 
झोपेचा िायदा घेवनु चोरून नेले आहे. नमदु 
गुन्याचे कागदपत्र OP बल्हारशाहा येिील मोमेन्ट 
डायरी PC/1138 शेंदरे यानंी पो.स्टे.चे सरकारी 
टबँवर जा.क्र.218/2022थद.15/06/2022 अन्वये 
गुन्याचे कागदपत्र पाठथवल्याने नंबरी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला. 

HC/ 
394 
नेहारे 



02 brokjh  

34@2022 

dye 317 

Hkkanfo  

jsLVs brokjh 

IykWVQkWeZ Ø 

04 oj 

fNanokMk 

xkMhps osGh 

14-06-22 

ps  

15-00 

ok 

15-06-22 

ps  

16-56ok 

ljdkj rQsZ 

Js.kh 

iksmifujh@302 

txnh’k 

olarjko 

x.kksjdj 

 o; & 57 

o"ksZ use & 

jsiksLVs           

brokjh-  

eks ua  & 

897575030

2- 

 

अज्ञात 

 
fujad  

feGkyk 

eqyxk 

 

,d 

ygku 

eqyxk 

o; 

vankts 

2-5 rs 

3 o"kZ] 

           fn- 14-06-2022 jksth ek>h iksdkW@1095 

lfpu xk;/kus ;kaP;k lkscr ldkGh 09-00 ok rs 20-00ok 

ikosrks IykWVQkWeZ M;qVh vlrkauk vkEgh vkiY;k drZO;koj gtj 

gksrks- osG 16-00ok njE;ku IykWVQkWeZ Øz 04 oj M;qVh djhr 

vlrakuk ,d izok’kh ukes & bZ’oj v:.k caM o; 24 o"kZ 

/kank & etwj fizaVhax izsl e/;s jk- okMZ dz 10 egkRek T;ksrhck 

Qqys dkWyuh lkSlaj ft- fNnokMk e-iz   eks ua & 

07773081453@9303025561 ;kauh ,d ygku eqyxk 

o; vankts 2-5 rs 3 o"kZ] jax& fuexksjk] diMs & dkG;k 

jaxkps Qqy ckghps 'kVZ R;koj ika<&;k jaxkps iVVs vlysys iWUV 

& ika<&;k jaxkpk v’kk o.kZukpk vkeps toG ?ksoqu vkyk o 

lkaxhrys dh] osG nqikjh 15-00ok njE;ku eh lkSlaj ;sFks tk.ks 

djhrk IykWVQkWeZ dz 04 oj ckdM;koj clyks vlrk ,d 

izok’kh o; vankts 20 rs 25 o"ksZ] maph& 5 QqV] jax & 

dkGklk] vaxkr yky jaxkps 'kVZ] Qqy ckghps nk<h felh 

ckjhd] fganhHkk"kk cksy.kkjk R;kps uko xko eyk ekfgr ukgh rks 

ek>s toG vkyk o R;kaus eyk EgVys dh] eS ik.kh fidj 

vkrk gqWA rc rd vki esjs yMds dsk ns[kksA vls lkaxq.k rsk iq<s 

,dk bleklkscr fu?kqu xsyk R;k nql&;k blekl eh ikgys 

ukgh eyk rs lkscr tkrkauk fnlys- ,drkl >kyk rjh rks ijr 

vkyk ukgh- eyk brokjh fNnaokMk iWlsatj us lkSlaj ;sFks xkoh 

tk;ps gksrs lnj eqyk eqGs ek>h xkMh lq/nk fu?kqu xsyh- lnj 

eqykl vkEgh R;kps uko fopkjys vlrk R;kyk cksyrk ;sr 

uOgrs- Eg.kqu eh R;k eqykl laj{k.k dkeh rkC;kr ?ksoqu iks LVs 

yk vk.kys o bZ’oj caM ;kapk lfoLrj tckc uksanfoyk- ueqn 

eqykckcr felhax nk[ky vkgs vxj dls ;kckcr js LVs brokjh 

toGhy iks LVs ydMxat] 'kkarhuxj] dGeuk] rgfly ukxiwj 

'kgj ;sFks 'kks/k ?ksryk iajrq dkgh,d ekfgrh feGqu vkyh ukgh- 

rlsp fu;a=.k d{k ;sFks ekfgrh ns.;kr vkyh- ueqn eqykP;k 

vkbZoMhykckcr dkgh,d mi;qDr ekfgrh feGqu u vkY;kus 

pkbZYM ykbZu ukxiwj ;sFks laidZ d:u pkbZYM ykbZu lnL; 

Jherh jks’kuh esJke ;kauk iks LVs cksykoqu R;kP;k le{k 

dk;Zokgh d:u o ckydkph es;ks gkWLihVy ukxiwj ;sFks 

oSn;dh; rikl.kh d:u R;kl jk=h 22-00ok J/nkuan 

vukFkky;] J/nkuan isB ukxiwj ;sFks eiksuk@713 t;Jh cksMsZ 

;kaps gLrs nk[ky dj.;kr vkys-  

ueqn ckyd o; vankts 2-5 rs 3 o"kZkP;k ;kl R;kps ikyu 

& iks"ku dj.kkjs ikyd vFkok ns[kkHkky dj.kkjs ;kaP;kdMs ueqn 

eqykph ns[kHkkyhph tckcnkjh vlqu lq/nk R;kauh R;kl      

fn- 14-06-2022 jksth yk laiq.kZr% ifjR;kx dj.;kps 

mnns’kkus js LVs brokjh IykWVQkWeZ Øz 04 oj lksMqu xsys lnj 

ckydkph iky.kiks"k.kkph tckcnkjh vl.kk&;k vKkr ikyd 

vFkok ns[kHkky dj.kk&;k blek fo:/n ek>h dye 317 

Hkkanfo izek.ks ljdkj rQsZ rdzkj fnys o:u xqUgk nk[ky  

iksmifujh 

rMl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03 अकोला 
187/022 

कलम 
363 IPC 

 
xqUgk Ádkj 

vigj.k 

dj.ks  

रे.स्टे. 
अकोला 

PF NO.01 
वरुन 

 

15/06/22 
चे  

       
11.00 वा. 

15/06/22 
 चे  

18.14 वा. 
 

मंदा सिद्धार्थ 
कांबळे 

वय 36 वर्थ, 
धंदा 

मोलमजरुी, 
रा.आनंद नगर 

चनीपाडा 
रोड,मराठी 
शाळा मागे 
अंजरुफाटा 

सिवंडी 
राहनाळ ठाणे 

मो.नं. 
86054 
54605 

 

अज्ञात सनरंक सनरंक अशा प्रकारे आहे सक नमदु घटना तारीख वेळी व 
सठकाणी सफयादी नामे मंदा सिद्धार्थ कांबळे वय 36 
वर्थ,धंदा मोलमजरुी, रा.आनंद नगर चनीपाडा रोड, 
मराठी शाळा मागे अंजरुफाटा सिवंडी राहनाळ ठाणे 
मो.नं. 8605454605 आपले दोन अपत्य व आई 
वडीलािह चंद्रपरु येर्नु कालीमाताचे दशथन करुन 
मळु गावी पपपळझरी पहगोली येरे् जाणे करीता  चंद्रपरु 
ते अकोला रेल्वेने प्रवाि करुन अकोला रेल्वे स्टेशन 
वर PF क्र.01वर उतरले िोबत अिलेली मलुगी नामे 
शारदा सिद्धार्थ कांबळे वय 16 वर्थ, सहने बार्रुमला 
जावनु येते अिे िांगनु गेली अिता परत न आल्याने 
तीचा शोध घेतला अिता समळुन न आल्याने माझे 
मलुगीि कोणीतरी अज्ञात ईिमाने अज्ञात कारणाने 
सफयादीचे कायदेसशर रखवालीतुन पडुन नेले आहे. 
बाबत सतची जबानी तक्रार वरुन गनु्हा कलम 363 
IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल 

PSI श्री 
जाधव 

04 अकोला 
188/22 
कलम 

379 IPC 
गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल   
चोरी 

 

ट्रेन 
काचीगडुा 

गाडीचे 
जनरल 

कोच चे रे 
स्टे अकोला 
PF NO.03 
वरुनिटुता
च आउटर 
वर लक्षात 

आले. 
 

11/06/22  
चे  

09.15 
 वा. िमुाराि 

15/06/22  
 चे  

19.58  
वा. 

अदनान 
अहमद 

अन्िारीवय - 
30 वरे्,धंदा - 

मेसडकल 
सरपे्रझेंसटव्ह,रा

.गलुजार 
गल्ली 

मस्जीद बडा 
मोमीन 

परुा,बाळापरु,
अकोला मो. 
नं. 98605 

35134 
 

अज्ञात एकुण 12,000/- 
रू 

एक िमँिंग 
कंपनीचा  काळ्या   
रंगाचा मोबाईल 

मॉ.नं. M11त्याचा  
IMEI NO. 

355692118250
468, 

355693118250
466   त्यात 

Airtelसिम नं. 
9860535134, 

idea 
no.9822239132
,पकमत 12000/-
रु, चा मोबाईल. 

 

सनरंक वरील ता.वेळी व सठकाणी यातील सफयादी 
सद.11/06/22 रोजी ट्रेन काचीगडुा गाडीचे जनरल 
कोच मधनु PF NO.03 वरुन रे स्टे अकोला  ते पणुा 
अिा प्रवाि करीत अिताना  रे स्टे अकोला  येरे् PF 
NO.03 वर  गाडी िटुताच   सफयादी यांच्या लक्षात 
आले की त्यांच्या                       कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गर्ददचा  फायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. (िदरचा मोबाईल 
हा सफयादी यांचे िावाचा अिनु सफयादी वापरत 
होते.)अिे त्यांनी  सदले सफयाद वरुन कलम 379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi %&     fQ;kZnh gs Lor iksLVs yk ;sowu ys[kh rØkj 

fnys o:u xqUgk nk[ky 

HC/ 
754 
लायबर 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 15-06-2022  ;kauh 

 

 

05 नागपरुनागपरु  
440044//2222  

कलमकलम  337799  
IIPPCC  

गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल   
चोरी 

 

ट्रेनट्रेन  नंनं  
1122664411  

सर्रुकुरलसर्रुकुरल  
एक्िएक्ि  चेचे  एिएि  
//99  बर्थबर्थ  नंनं..  
0033    वरुनवरुन  

रेरे..स्टेस्टे..  
नागपरुनागपरु  
येर्नुयेर्नु  

 

2277//0055//2222  
चेचे  

वेळवेळ  नमदुनमदु  
नासहनासह 

1155//0066//2222  
चेचे  

2211..5500  वावा 

िहेुलिहेुल  
शरफुसद्दनपतु्रशरफुसद्दनपतु्र  

शरफुद्दीनशरफुद्दीन  
राहराह..  मम..  नंनं..  

110022  
गोसवदाहागोसवदाहा  

,,स्वामीस्वामी  नगरनगर,,    
कुड्डलोरकुड्डलोर  

660077000022  ,,  
मोबामोबा  नंनं..  
6633882277  
8877222288  

 

अज्ञात   एकुण 22,000/- 
रू 

  एकएक  MMAARR  --
LLXXIIMM  hhuuwweeii  
PP3300lliittee    कंकं..चाचा    
मोबाइलमोबाइल  सिमसिम  नंनं..  
99889944440088999966,,  

iimmeeii  nnoo  
886699443388004488445555

224422कीकी  
2222..000000//रुरु..  चाचा  

मालमाल  
 

सनरंक     नमदुनमदु  तारखेितारखेि  वेऴीवेऴी  वव  सठकाणीसठकाणी  यातीलयातील  सफयादीसफयादी  हेहे  ट्रेनट्रेन  
नंनं  1122664411  सर्रुकुरलसर्रुकुरल  एक्िएक्ि  चेचे  एिएि  //99  बर्थबर्थ  नंनं..  0033    
वरुनवरुन  तासमलनाडुतासमलनाडु  तेते  आग्राआग्रा  अिाअिा  प्रवािप्रवाि  कसरतकसरत  
अितांनाअितांना  प्रवािप्रवाि  कसरतकसरत  अितांनाअितांना    प्रवािप्रवाि  दरम्यानदरम्यान  
रेरे..स्टेस्टे..नागपरुनागपरु  येरे्येरे्                         कोणीतरीकोणीतरी  
अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने          मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  
नेलानेला    
fVi %&    पोलीिपोलीि  अधीक्षकअधीक्षक  लोहमागथलोहमागथ  नागपरुनागपरु      येसर्लयेसर्ल  जाजा..क्रक्र  
आरआर  2233  //गनु्हागनु्हा  वगथवगथ  //22002222--  33558855    सदसद..  1155//0066//2222  तिेचतिेच    रेरे  
पोपो..  स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  चेचे  आवकआवक  क्रक्र..  11886677//2222  सदसद..  1155//0066//2222  
अन्वयेअन्वये  गनु्हयांचेगनु्हयांचे  कागदपत्रकागदपत्र  वरुनवरुन  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  
करणयांतकरणयांत  आलाआला 

wwnnkk  
661100  
         

06 नागपरुनागपरु  
440055//2222  

कलमकलम  337799  
IIPPCC  
गनु्हा 
प्रकार 

िोन्याचीिोन्याची  
चैनचैन   
चोरी 

 

ट्रेनट्रेन  नंनं..  
1188223388  

छत्तीिगढछत्तीिगढ  
एक्िएक्ि  कोचकोच  
नंनं..  BB//44  बर्थबर्थ  

नंनं..    2277  
वरुनवरुन  रेल्वेरेल्वे  
स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  
जवळपािजवळपाि  
चालटु्रेनचालटु्रेन  

मध्येमध्ये  
 

3300//0055//2222  
  चेचे    

0022..0000  
  तेते    

0044..0000    
वावा..    

दरम्यानदरम्यान 

1155//0066//2222    
चेचे    

2233..3399  वावा 

ित्येंद्रित्येंद्र  पिहपिह  
राजपरुतराजपरुत  SS//OO  
मोतीमोती  पिहपिह  वयवय  
4422  वरे्वरे्  एलएल  99  

असवनाशअसवनाश  
कँसपटलकँसपटल    होम्िहोम्ि    
,,  िडुिडु  िेक्टरिेक्टर  क्रक्र..  

--88  रायपरुरायपरु  
((छछ..गग..))  
मोबामोबा..नंनं..  

99880066114411665500 

   एकुण 
1,00,000/- रू 

  एकएक  िोन्याचीिोन्याची  चैनचैन  
3300  ग्रॉमग्रॉम  कीकी..  

11,,0000,,000000//रुरु  चाचा  
मालमाल  

  

 नमदुनमदु  तारखेितारखेि  वेऴीवेऴी  वव  सठकाणीसठकाणी  यातीलयातील  सफयादीसफयादी  हेहे  ट्रेनट्रेन  
नंनं..  1188223388  छत्तीिगढछत्तीिगढ  एक्िएक्ि  कोचकोच  नंनं..  BB//44  बर्थबर्थ  नंनं..    2277  
वरुनवरुन  गासजयाबादगासजयाबाद  तेते  रायपरुरायपरु    अिाअिा  प्रवािप्रवाि  कसरतकसरत  
अितांनाअितांना  प्रवािप्रवाि  कसरतकसरत  अितांनाअितांना    प्रवािप्रवाि  दरम्यानदरम्यान  रेल्वेरेल्वे  
स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  जवळपािजवळपाि  चालटु्रेनचालटु्रेन  मध्येमध्ये  0022..0000  तेते  0044..0000  
वावा..  दरम्यानदरम्यान  सफयासदचीसफयासदची  एकएक  िोन्याचीिोन्याची  चैनचैन  3300  ग्रॉमग्रॉम  
कीकी..  11,,0000,,000000//रुरु  चाचा  मालमाल..  िोन्याचीिोन्याची  चैनचैन  कापनुकापनु  
कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने    मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  कपटानेकपटाने  
चोरुनचोरुन  नेलीनेली  आहेआहे    
fVi %&    पोलीिपोलीि  अधीक्षकअधीक्षक  लोहमागथलोहमागथ  नागपरुनागपरु      येसर्लयेसर्ल  जाजा..क्रक्र  
आरआर  2233  //गनु्हागनु्हा  वगथवगथ  //22002222--  33558833    सदसद..  1155//0066//2222  तिेचतिेच    रेरे  
पोपो..  स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  चेचे  आवकआवक  क्रक्र..  11886666//2222  सदसद..  1155//0066//2222  
अन्वयेअन्वये  गनु्हयांचेगनु्हयांचे  वरुनवरुन  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करणयांतकरणयांत  आलाआला   
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vkjksihps uko  

01 ukxiqj 
385/2022 कलम 20 (B) II (C), 29 

NDPS ACT 

09/06/2022 चे 22.39 वा. 

सद. 16.06.2022 ikosrks  PCR 

1) िोनम शकील अहमद, वय 25 वर्थ,राह. E44/B 243, नवी सिमापरुी, पवुथ सदल्ली,  
2) मोहम्मद आसिफ अहमद शकील अहमद, वय 20 वर्थ, राह. E44/B 243, नवी सिमापरुी, पवुथ सदल्ली,  
3) गलुफान उिमान खान, वय 19 वर्थ, राह. JB-6, हाऊि नं. 427, स्टेट नं. 04, सशमलापरु, न्य ुसदल्ली,   
4) गलुशन शरीफ, वय 35 वर्थ, राह. K134, ब्लॉक जे.जे. कॉलनी, िावला घेवर, राणीखेरा, उ.प.सदल्ली,  
5) िैफ अली अशरफ अली अंिारी, वय 22 वर्थ, राह. झुंगी नं. CN32, ब्लॉक F-06, HGI लेबर कॉलनी, िलुतानपरुी सदल्ली,  
6) सवसपन सवजेंद्र पिह, वय 20 वर्थ, राह. सिश्चन नगर, सवजय नगर, गाजीयाबाद उ.प्र 

393/22 कलम 20 (B) II (B), 29 
NDPS ACT 

12/06/2022 चे 14.31 वा. 

सद. 16.06.2022 ikosrks  PCR 

1) मोसहत  नारायण दत्त, वय-23 वर्थ, रा- गावँ िेवह तहिील सजल्हा पानीपत हसरयाणा-132108,  
2) दीपक  ओमप्रकाश         वय- 25 वर्थ, रा. गावँ िेवह तहिील सजल्हा पानीपत हसरयाणा-132108, 
3) सवकाि  रामिरोिा           वय 24 वर्थ, रा. गावँ िेवह तहिील सजल्हा पानीपत हसरयाणा-132108 

311/22 कलम 20 (B) II (B), 
NDPS ACT 

13.06.2022 चे 12.51 वा. 
सद. 18.06.2022 ikosrks  PCR 

1)   

365/21  कलम 379 IPC 15/06/22 time 14.43 
MCR 

1) िचीन राजेश मोठे वय.23वर्थ रा.ओमिाईनगर ता.सज. नागपरु 
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मनषु्य 

समिींग कं्र 
05/22  

ट्रेन  नं. 22511 
कामाख्या 

एक्ि.चे कोच 
नं.B/1 व बर्थ नं 

19,20वरुन  
रेल्वे स्टेशन 

अकोला येर्नु 
गाडी िटुल्याचे 
20 समनीटानंतर 

 

14/06/22  
चे   

अंदाजे  
21.53 

 िमुाराि 
 

15/06/22   
चे  

19.32   
वा. 

 

अरपवद शहा िरकार  
वय 42 वर्थ धंदा-  अँटो 

चालक,  
रा. िदरा जोत 

पो.सव.िदरा  जोत 
सज.दार्दजलींग (प.ब.)सपन 
कोड नं.734429, मो.नं. 

9800828102 

िादत िरकार (वडील) 
 वय 75वर्थ,धंदा 

कारपेंटर,रा. िदरा जोत 
पो.सव.िदरा   

जोत सज.दार्दजलींग  
(प.ब.)सपन कोड 

नं.734429, मो.नं. 
9800828102 

यावेळी तक्रारदार  नामे मलुगा अरपवद शहा िरकार यांनी पो.स्टे.ला येवनु 
           हरसवलेबाबत तक्रार सदले वरुन मनषु्य समपिग दाखल करणयात 
येत आहे ती खालीलप्रमाणे           
हकीकत  :- वरील ता वेळी व सठकाणी यातील तक्रारदार नाम े  अरपवद 
शहा िरकार  वय 42 वर्थ धंदा-  अटँो चालक, रा. िदरा जोत पो.सव.िदरा  
जोत सज.दार्दजलींग (प.ब.)सपन कोड नं.734429, मो.नं. 9800828102 
यांचे वडील िाधन िरकारिह वडीलाचे मखु कँन्िर करीता मुंबई टाटा 
हासँ्पीटल मध्ये और्ध उपचार करुन सद.14/06/2022 रोजी मळु गावी 
िाद्रा पयंत प्रवाि करीत अितांना रे.स्टे.अकोला ला 21.53 वा. िमुारे 
िदर गाडी अकोला स्टेशन पोचली अिता ते बार्रुम जाणयाि सनघाले तरी 
अध्यावत वडील समळुन आले नाही. वरुन कोच व िंपणुथ गाडी मध्ये शोध 
घेतला  वडील समऴुन न आल्यामळेु पो स्टे ला  वडील समिींग बाबत सदले 
जबानी सरपोटथ वरून वडील समिींगची नोंद घेणयात येवनु िदर ची समिींग 
दाखल करणयात आली  

HC/ 
618 बाबर 



 


