
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  25@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 इतवारी z 
138@19 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

रे LVs इतवारी 
येथील बकुिंग 
कवडो वर ततिंीट 
िंाढत असताना 

25:07:19 चे 
06:50  वा 
दरम्यान 

.25:07:19 चे 
11:49 वा 
 

तेजगीर उत्तमतगर तगरी 
वय 43 वषष रा गोसातव 
आखाडा तबनािंी नागपरू 
मो ua  9445794565  
 

 अज्ञात 
 

एिुंण 8490/- रु  
एिं मोबइल vivo/y91 
त्यात Vodafone sim no 
9823857036 jio sim no 
8208853049 IMEI NO 
867902042043298/80 
तिंमत 8490 /- रू चा माल 
 

तनरंिं वरील तारखेस वेळी व तििंाणी यातील तफयादी हे रे  
LVs इतवारी येथील बकुिंग कवडो वर ततिंीट िंाढत 
असताना तफयादीचे वरच्या शटषच्या तखशात िेवलेला 
मोबइलिंोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तफयातदच्या 
नजरचतूिंचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेल्याणे तफयादी यांनी लेखी तक्रार तदल्याने िंलम 
379 भादतव प्रमाणे गनु्हा दाखल     fQ;kZnh vkt 

jksth js-iks-LVs-yk vkY;kus xqUgk nk[ky-                                                                                                                                                                                                                                   

 

HC/362 
इंगळे 

2 ukxiqj 

1149/19 
िंलम 379 

IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

रे. स्टे. नागपरु 
चे सेिंंडक्लास 

बिुंींग चे 
ततिंीट बिुंींग 
िंाउंटर वरुन. 

 

24/07/19  
22:00 वा. 

22:15 

25.07.19 
01:15 वा. 

तरजवान रजा मो. नसीम, 
वय19 वषष, राह. ईटवा, 
राजपरु तडहवा, ईटवा 

तसद्धाथष नगर, ईटवा उ. 
प्र. मो. नं. 

8052367177 

अज्ञात 
 

एिुंण 7,800/- रु  
एिं Tecno I 3 Pro, िंं. चा 
मोबाईल त्यात  तसम JIO नं. 
9369348486, वोडाफोन नं. 
9670230307, IMEI NO. 

911567104621186, 
911567104621194 किं. 
7800 /- रु. असा एिुंण 

7800/- रु. चा माल 

तनरंिं वरील ता वेळी व तििंाणी यातील तफयादी मजिुंर हे 
येरंगडुा जाने िंरीता रेल्वे स्टेशन नागपरु येथील 
सेिंंडक्लास बिुंींग चे ततिंीट बिुंींग िंाउंटर वरुन 
नागपरु ते ततरुपती अशी ततिंीट िंाढुन  मोबाईल 
िंाउंटर वर िेवनु पैसे देणे िंरीता पैसे िंाढत 
असतांना िंोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तफयादी यांची 
नजर चिुंीचा फायदा घेवनु त्यांचा वर नमदु वणषनाचा 
मोबाईल चोरुन नेला. वरुन सबब अप िंलम 379 
IPC प्रमाणे दाखल िंरण्यात आला   दाखल     

fQ;kZnh vkt jksth js-iks-LVs-yk vkY;kus 

xqUgk nk[ky-                                                                                                                                                                                                                                   

ASI/ 
815 
xkMxs 

 

3 नागपरु 
1151/19   

िंलम  379  
IPC 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

रेल्वे स्टे. नागपरु 
येतथल  

प्लटफामष क्र.  1 
वर 

21.149 
79.088 

24/07/19 चे 
23.40 वा. 

 

तद.  25/07/19 
चे 17.12 वा. 

 

सतचन पंडीतराव सलेु  
वय 32 वषे धंदा नोिंरी  
आमी रा. पो. पो. दहेगांव 
ता. सािंोर तज. नागपरु 

मोबा.नं.  
9518361784,976450

8353 
 

अज्ञात एिुंण 13,600/- रु  
एिं मनी पसष त्यात आधार 

िंाडष  पनँ िंाडष मतदान िंाडष 
, Atm ,pnb चे रोख 
1600/rs  एिं oppo 

िंंपनीचा मोबा. त्यात तजयो 
कसम नं.  8766564316 िंी. 

12.000/rs असा एिुंन 
13.600/rs चाल. 

 

तनरंिं 
 

अशा प्रिंारे आहे िंी वरील ता वेळी व तििंाणी 
यातील तफयादी हे  रेल्वे स्टे नागपरु  ते  आग्रा असा 
प्रवाश िंरन्या िंतरता  रेल्वे स्टे.नागपरु येथे आले 
असता त्याचे गाडीला  वळ असल्याने  ते रेल्वे स्टे. 
नागपरु येथील   प्लटफामष क्र.  1 वर झोपले असता 
त्यांचा झोपेचा फायदा घेवनु  येथनु ट्रेन सटुल्यानंतर  
तफयातदचा झोपेचा फायदा घेवनु वतरलवणषची मणी 
पसष व आतील मोबा. व िंागदपत्रासह    िंोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. वरुन 
सबब अप  िंलम 379 IPC प्रमाणे दाखल  दाखल     
fQ;kZnh vkt jksth js-iks-LVs-yk vkY;kus 

xqUgk nk[ky-                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

whc 
671 
तोडासे  
 



4 नागपरु 
1152/19   

िंलम  379  
IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नं.  18237 
छत्तीसगड एक्स  
चे िंोच नं. S/4 

बथष नं.  32 
वरुन रे.स्टे 

नागपरु 
 

06/07/19 चे 
21.00 वा. 

 

तद.  25/07/19 
चे 15:44 

वा. 
 

राधेश्याम नेताम S/o  
स्व. श्री मरलीराम नेताम 

वय 30 वषे रा. ग्राम 
िंोटतरा िेंिंतीपारा तह. 
चारामा तज. िंॉिेंर  छ.ग  
मोबा. नं. 6263292262 

 

अज्ञात एिुंण 12,000/- रु  
एिं ओप्पो िंंपनीचा मोबा.  

त्यात तजयो चे सीम नं.  
6263151394 िंी. 

12.000/rs  आधार िंाडष  
वोटर िंाडष  ID िंाडष  पनँ 

िंाडष  नइ पेशंन तसस्टम िंाडष 
, SBI चे Atm िंाडष , 

आइिंाडष CRPF , लीव 
सटीतफ. वर्दद. हेल्थ िंाडष   

असा एिुंन 12.000/rs  चा 
माल. 

 

तनरंिं 
 

अशा प्रिंारे आहे िंी वरील ता वेळी व तििंाणी 
यातील तफयादी हे  प्रवाश िंरन्या िंतरता  रेल्वे 
स्टे.नागपरु येथे आले असता वतरल वणषनाची बैग व 
आतील मोबा, व आतीलसामनासह    िंोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. वरुन 
सबब अप  िंलम 379 IPC प्रमाणे दाखल .  
????? ??????? ???????? ???????? ??????? ???????? ???..  ???? //???? //????????//22001199  --  
44446622????..  2244//0077//22001199  ??????  ????????? ???????? ??????  ????????? ???????? 
??????? ??????? ???????? ?????? ???? ??????????? ??????? ???????? ?????? ???? ???? 
 
 

whc 
671 
तोडासे  
 

5 -o/kkZ 

585@19 

d-379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vsu ua- 

12656 

uothou 

,Dl-ps dksp 

ua- ,l 3 cFkZ 

71]72 o:u 

js-LVs-ojksjk 

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 

11-05-19 

ps 

01-20 ok- 

25-07-19 ps 

11-05 ok- 

[kq'kcq jfodqekj 

xauokuh o; 21 /kank 

f'k{k.k] jk-dSykl 

gkMZosvj jfon'kZu 

lkslk;Vh dqcsjuxj 

vgenkckn eksua- 

9016979855] 

7878565375 

अज्ञात एिुंण 16,000/- रु  
,d fooks ok; 71 

dkG;k jaxkpk eksckbZy 

vk;fM;k fle ua- 

9375346045 

]oksM&8238618810 

fda- 10000 

2 vkiks fu;ks 5 da-pk 

eksckby vk;,ebvk; ua- 

860606042255474

@66] R;kr ,vjVsy 

fle 7383815280 fda-

6000 vlk ,dq.k 

16000@:-pk eky 

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

ueqn Vs ups dksp cFkZo:u js-LVs-psUubZ rs 

vgenkckn vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklknjE;ku R;kapk ueqn nksu eksckbZy R;kaps 

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

js-LVs-ojksjk ;sFkqu pks:u usY;kps y{kkr vkY;kus 

v'kh ys[kh fQ;kZn js-iks-LVs-HkqlkoG ;sFks 

fnY;kus ek-iksyhl vf/k{kd dk;kZ-yksg-ukxiwj 

dz-vkj@23@oxZ @2019 &4463 fn- 24-

07-19 vUo;s vkY;kus dye 379 Hkknoh 

izek.ks nk[ky 

iksgok@

136 

FkksVs 

6 -o/kkZ 

586@19 

d-379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

Vsu ua- 

12834fgkoMk 

vgenkckn 

,Dl-ps dksp 

ua- ,1 cFkZ 

27]28 o:u 

js-LVs-o/kkZ ;sFks 

y{kkr 

vkyso:u 

23-05-19 

01-00 ok- 
25-07-19 ps 

12-25ok- 

vjfoandqekj flax o; 

41]jk-,vjiksVZ LVs'ku 

fMaxk: lksuiwj dke:I 

k xqokgkVh vklke eks-

ua-7986313973 

अज्ञात एिुंण 15,000/- रु  
,d  yky jaxkph VkWyh 

cWx R;kr okijrs diMs 

fda- 5000@:- dWuqxps 

lkeku fda-10000 vlk 

,dq.k 15000@:-pk 

eky 

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

ueqn Vs ups cFkZ o:u js-LVs-gkoMk rs lqjr 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklknjE;ku 

R;kaph ojhy o.kZukph VkWyh cWx vkrhy 

lkekuklg dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu fQ;kZnh ;kaps js-LVs-o/kkZ 

y{kkr vkY;kus v'kh ys[kh fQ;kn js-iks-LVs- 

HkqlkoG ;sFks fnY;kus  ek-iksyhl vf/k{kd 

dk;kZ-yksg-ukxiwj dz-vkj@23@oxZ @2019 

4464 fn- 24-07-19 vUo;s vkY;kus dye 

379 Hkknoh izek.ks nk[ky 

iksgok@

214 

usokjs 



7 -o/kkZ 

587@19 

d-379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

js-LVs-o/kkZ Vsu 

gkoMk esy 

,Dl- 

IyWVQkWeZ ua- 1 

oj vkyh 

vlrkauk 

-24-07-19 

ps 

09-30 ok- 

 

25-07-19 ps 

14-55ok- 

gjhHktuflax 

vftrflax f'kdjiky 

o; 21] /kank osaMj jk- 

LVs'kuQSy o/kkZ eks dz-

9309153476 

अज्ञात एिुंण 9,000/- रु  
,d fooks ok; 53 

dkG;k jaxkpk eksckbZy 

R;kr ft;ks fle ua 

8766918404 

vk;,ebvk; 

866203035834870

@62 fda-9000@:-pk 

eky 

fujad ojhy rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs js-

LVs-o/kkZ ;sFks osaMj M;qVh djhr vlrkauk R;kauh 

vkiY;k caMhxkMhojhy Bsoysyk eksckbZy 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus izok'kkaps xnhZe/;s 

R;kaps caMhxkMhojhy [kk|inkFkZ fodr ?ksr 

vlrkuk R;kaps utj pqdoqu ojhy o.kZukpk 

eksckbZy pks:u ?ksoqu xsys v'kh rdzkj o:u 

dye dye 379 Hkknoh izek.ks nk[ky  दाखल     
fQ;kZnh vkt jksth js-iks-LVs-yk vkY;kus 

xqUgk nk[ky-                                                                                                                                                                                                                                   

iksgok@

121 

dsdkMs 

8 s o/kkZ 

588@19 

dye 379 

Hkk na oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vªsu ua- 12655 

uothou ,Dl 

ps ekxhy 

tujy 

dkspe/kwu js-

LVs- iqyxko 

;sFkwu xkMh 

lqVrkpa 

 

 

25@07@19 

ps 00-15 ok 

25@07@19 

ps 23-40 ok 

ikfjrks’k lq/khj 

cko.ksdj o; 18 o’kZ 

jkg&cksjxko es?ks 

ckSn~/k fogkj toG ft 

o/kkZ eks ua 

7875122297 

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

एिुंण  16999/-  रु 
,d eksVksjksyk da pk xzs 

jaxkpk eksckbZy] IMEI 

NO- 

351892080454874

/82,R;kr oksMkQksu 

lhe ua 

7264930430  fdaer 

16999@& : pk eky 

 

fujad  ojhy rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ etdqj 

gs ueqn xkMhus cMusjk rs o/kkZ vlk izokl 

djhr vlrkauk js-LVs- iqyxko ;sFkwu xkMh 

lqVrkpa nkjktoG mHks jkgwu eksckbZy oj 

cksyr vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kaps utjpqdhpk Qk;nk ?ksowu ueqn 

o.kZukpk eksckbZy eqn~nke yckMhus o 

diVkus pks:u usyk- दाखल     fQ;kZnh vkt 

jksth js-iks-LVs-yk vkY;kus xqUgk nk[ky-                                                                                                                                                                                                                                   

iksgok 

758 

nkHkkMs 

9 cMusjk 

521@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

????? ????? 
????..2222113377?? ?? 
??????? ????????????? ??????  

??????   ????..AA//11???? ???? 
????..1133,,14,15 14,15 

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

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

  

..2233//0066//22001199  
?? ?? 1133..4400  ?? ?? 
1133..5500????..  
??????????????  

2255//0077//22001199  
?? ?? 1177..5500  ????..  

???? ????? ???????? ????? ????   
????   2266  ????? ????????? ????--  ?????? ?????? 

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

????..880033?????? ???????? ??..????..  
99442222113333668844  

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

एिुंण 28,000/- रु 
?? ???????? ????? ?? ???????? ????? 
VVIIVVOO  VVSS++  ??????? ??????? 

?????? ????? ??? ??? ???????? ????? ??? ??? ?? ..  
99337733550000665511,,  IIddeeaa  SSiimm  
nnoo--99113300447722998888,,  IIMMEEII  
NNOO..?????? ???? ????? ?????? ???? ????? 
2288,,000000//--  ?? ?? ???????? ?? ??????  

तनरंिं ???? ?? ???? ? ?????? ????? ???????? ????? ?? ???? ?? ???? ? ?????? ????? ???????? ????? ?? 
????? ??????? ??..2222113377  ?? ??????? ?????? ??? ???? ??????? ?????? ??? ??..AA//11???? ???? 
????..1133,,1144,,1155  ???? ?????? ??..????????..?????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ?????? ??? 
?????? ???? ??????? ??????? ??????? ???????? ???? ??????? ??????? ??????? ??..???? ?????? ???? ?????? 
????? ???? ??????????? ?????? ??? ??????? ???? ??????????? ?????? ??? ??,,??????? ??????? 
?????? ????????? ??????? ?????? ??????? ??? ?????? ????????? ??????? ?????? ??????? ??? 
?????? ????? ????? ??????? ??????? ????? ?????????? ????? ????? ??????? ??????? ????? ????..  
????? ??????? ???????? ???????? ??????? ???????? ???..  ???? //???? //????????//22001199  --  
44446666????..  2244//0077//22001199  ?????? ? ????? ???????? ? ????? ?? ..???? ?? ???? ?? 
?? ..??????..666622//1199????..  2255//0077//1199  ?????? ????????? ?????? ????????? 
???????? ??????? ??????? ???????? ?????? ???? ???????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ???? ????  

WWHHCC//  
11001199  
??????????  



 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

10 अिंोला 
.663/19 
िंलम 379 
Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 
 

ट्रेन शालीमार 
एक्स.चे 
समोरील जनरल 
िंोच मध्ये  
रे.स्टे.अिंोला 
येथनु चढत 
असतांना.  
 

तद 05/07/19  
चे 17.30 वा 
दरम्यान  
 

तद. 25/07/19 
चे00.17 

गणेश सदातशव खांडेिंर 
वय- 37 वषष,व्यवसाय- 
खाजगी नौिंरी, 
रा.अशोिं नगर स्टेट  
बिँं जवळ नातशिं 
मो.नं.9420836599, 
 

अज्ञात   एिुंण 14,200/- रु 
एिं तववो िंंपनीचा मोबाईल 
मा.ँनं.Y 95 त्याचा IMEI 
NO 
868018042170699,त्यात 
तजओ तसम 
नं.9011391552,BSNL 
SIM 
no.9420836552,असा 
एिुंण 14,200/- रु.चा माल  
 

तनरंिं   तफयादी मजिूंर हे वरील नमदु ट्रेन ने अिंोला ते 
नातशिं रोड. प्रवास िंरणे िंरीता रे.स्टे.अिंोला 
येथनु नमदु ट्रेन मध्ये चढत असतांना तफयादी यांचे 
पनँ्ट च्या तखशातील वरील नमदु वणषनाचा मोबाईल 
िंोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा फायदा घेऊन  
चोरूऩ नेला.  
 रे.पो.स्टे. नातशिं रोड येथील जा.क्र. 1392/19 
तद.08/07/19 तसेच इिंडील आविं कं्र. 433/19 
तद. 23/07/19 अन्वये प्राप्त झाल्याने गनु्हा िेंला    

NK/76 
खान  

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 नागपुर CR 

no 
1154/19   
कलम  65 

(अ) (ई) 

66(ब),मु.

दा. कायदा 

टे्रन नं.  

02194 
त्रिरुवंतवेली 

एक्स. चे कोच 

नं. S/5, मध्ये 

रे.स्टे नागपुर 

PF no 3 वर 

25/07/19 चे 

19:35 वा. 
सुमारास 

 

25/07/19 
च े23:33 

वा. 

सरकारतरे्फ  

पो.कॉ. 1111 

प्रत्रवण खवसे नेम. 

रे.पो.स्टे. नागपुर 
 

राहुल 
श्यामत्रबहारी 

जाठव, वय 

27 वषे, रा. 
चंद्रशेखर 

वाडड  नं. 15 
हनुमान 

मंदीर जवळ 

बतुैल, त्रज. 
बतुैल 

vVd rk- 

osG fn- 

25@07@19 

ps 23%41 ok- 

एक मरुम मेहंदी 
रंगाची बॅग त्यावर 

इंग्रजी मध्ये 

FASTTRACK 
त्रलहीलेली त्यात त्रवदेशी 

दारुच्या प्लास्टीक 

बॉटल 100 प्रत्येकी 

90 ML ज्यावर 
ऑर्फीसर चॉईस असे 
इंग्रजीत त्रलहीलेले 

प्रत्येकी त्रकं. 65/-रु.  

असा एकुण 6500/- 
रुपये 

 

आज रोजी आम्ही HC 941 पवार असे स्टे डायरी चाजड मध्ये हजर 

असतांना पो.कॉ. 1111 प्रत्रवण खवसे नेम. रे.पो.स्टे. नागपुर यांनी 

पो.स्टे. ला येवुन लेखी ररपोटड सह आरोपी व माल आणुन हजर 

केल्याने मा. PSO यांचे आदेशान्वये  गुन्हा दाखल करण्यात आला. 

हत्रककत – अशा प्रकारे आहे की आज त्रद.  25/07/19 रोजी 

HC/599, PC/1143, 1097, 1111 असे गुन्हेगार वॉच ड्युटी 

करीत असतांना PF no 3 वर अंदाजे 19:35 वा. टे्रन नं.  02194 

त्रिरुवंतवेली एक्स. चे कोच नं. S/5, मध्ये चेक केले असता त्यांना 
सदर इसम हा त्याचे जवळील वरील वणडनाची बॅग मध्ये त्रवदेशी 

दारुच्या प्लास्टीक बॉटल 100, प्रत्येकी 90 ML ज्यावर ऑर्फीसर 
चॉईस असे इंग्रजीत त्रलहीलेले असे घेवुन जातांना त्रमळुन आल्याने 

त्यास पो.स्टे. ला आणुन  ररपोटड सह हजर केल्याने सबब अप कलम 

65 (अ) (ई) 66(ब),मु.दा. बं. कायदा प्रमाणे दाखल  

तपास 

HC/599 
शलेैश उके 

तपास 

HC/599 
शलेैश 
उके 



 

 

 

 

yksgkxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

 

 

 

 

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 

& & & & & & & & & & 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k 274@2019 dye 328]379]34 Hkknafo fn- 25@07@2019 ps  

13%53 oktrk  

1- lksuq jke vHkhuk’k 'kqDyk o; 24 o"kZ  jkg- jkepj.k iqjok nkusiqj rk-ft- xksaMk 

2- eukst jkeujs’kflax Bkdqj o; 22 o"kZ jkg- dqVaqc iap cktkj iks- Fkkusiqj rk-ft- xksaMk 

mRrjizns’k 2 ukxiqj CR no 1154/19   कलम  65 (अ) (ई) 66(ब),मु.दा. 
कायदा 

vVd rk- osG fn- 25@07@19 ps 

23%41 ok 
राहुल श्यामत्रबहारी जाठव, वय 27 वष,े रा. चंद्रशेखर वाडड  नं. 15 हनुमान मंदीर जवळ बतुैल, त्रज. बतुैल 

 

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 

& & & & & & & & & 


