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01 नागपरु 
1423/19 
कलम 

379 IPC 
xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
 

ट्रेन नं 12859 
गीतांजली एक्स चे 
समोरील जनरल 
कोच रे स्टे नागपरु 

 

23/09/19 चे 
20:15 वा. 

 

 26/09/19 
14:25 वा. 

 

सौरभ पवन पटले, 
वय 19 वषष,धंजा- 

पढाई राह. वार्ष नं 12 
कंटगी, छतेरा 

रोर्,तह कंटगी जज 
बालाघाट, मो. नं. 
8719095660 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 12]999@& : 

एक honor 7x नीऴ्या रगांचा मोबाईल 
त्यात सीम idia 

8719095660,7796001471 IMEI 
No 

8673544031997517,867344032
027520 जक 12,999/- रु चा माल 

 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व निकाणी यातील 
नियादी हे नागपरु ते गोजदया प्रवास करणे करीता PF नं 6 वर 
आले असतांना  गीतांजली एक्स चे समोरील जनरल कोच 
मध्ये चढत असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवासी गदीचा  
िायदा घेवनु नमदु वणषनाचा मोबाईल मदु्दाम लबार्ीने व 
कपटाने चोरुन नेले वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल केला  
fVi & नियानद यांनी पो. स्टे ला येवनु लेखी तक्रार नदलेवरुन 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
 

HC/59 
वासनिक 

02 नागपरु 
.1424/19 
कलम 

379 IPC 
xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
 

ट्रेन नं 22939 
छापा नबलासपरु 
एक्स चे समोरील 
जनरल कोच रे स्टे 
नागपरु येथनु गार्ी 

सटुताच 
 

25/09/19 चे 
21:45 वा. 

 

26/09/19  
16:23 वा. 

 

मानाराम पेमाराम 
चौधरी, वय 40 
वषष,धंजा- प्र जा ाँब 
राह. रुम नं 3 

परसनाथ उपाध्याय 
चाल, एस व्ही रोर्, 
श्री कृष्णा मंनदर 
जवळ, आंबावर्ी, 
मबंुई  मो. नं. 

8850793901,981
9698233 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 15]990@& : 

एक VIVO 1902 जपक रगांचा 
मोबाईल त्यात सीम jio 8668866705 

Airtel 9819698233 IMEI NO 
868091041360231,8680910413

60223 जक 15990/- रु चा माल 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व निकाणी यातील 
नियादी हे नागपरु ते गोजदया असा प्रवास करीत होतो प्रवासा 
दरम्याण छापा नबलासपरु एक्स चे समोरील जनरल कोच रे 
स्टे नागपरु येथनु गार्ी सटुताच  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
नजर चकुीचा िायदा घेवनु नमदु वणषनाचा मोबाईल मदु्दाम 
लबार्ीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन कलम 379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल केला  
fVi & नियानद यांनी पो. स्टे ला येवनु लेखी तक्रार नदलेवरुन 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
 
 

HC/59 
वासननक 

03 नागपरु 
.1425/19 
कलम  379 

IPC 
xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
 

रे. स्टे. नागपरु 
येथील प्लटॅिामष 
नं. 3 वरुन ट्रेन 

हावर्ा 
अहमदाबाद एक्स. 

चे समोरील 
जनरल कोच मध्ये 
चढत असतांना 

 

26/09/19 चे 
19:30 वा. 

  26/09/19 चे 
20:49 वा. 

तषुार सधुाकर 
चौधरी, वय 28 वषष, 
राह. वल्लभ नगर 
वार्ष नं. 1, पलुगांव, 
ता. देवळी नज. वधा, 

मो. नं. 
9890282723 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 7500@& : 

एक काळ्या रंगाचा इननिनीक्स कं.चा 
मोबाईल त्यात नजवो नसम नं. 

8208221845, र्ोकोमो नसम नं. 
8983119282, IMEI No. माहीत 

नाही जक. 7500/- रु. चा 
 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व निकाणी यातील 
नियादी हे नमदु ट्रेन ने नागपरु ते पलुगांव असा प्रवासा करीता 
रे. स्टे. नागपरु येथील प्लटॅिामष नं. 3 वरुन ट्रेन हावर्ा 
अहमदाबाद एक्स. चे समोरील जनरल कोच मध्ये चढत  
असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेवनु 
त्यांचे पनॅ्टचे समोरील नखशातील नमदु वणषनाचा मोबाईल 
मदु्दाम लबार्ीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन वरुन कलम 
379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला  

HC/59 
वासननक 

04 वधा 
721@19 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

बगॅ pksjh 
 

टे्रन नं.19603 
हमसफर एक्सचे 

कोचनं. 
B/5,लोअर बथथ 

49,52 वरुन रेस्टे 
वववेकानंदनगर 
येथे गाडी येताच 

22/09/19 
22.04 वा 

26/09/19 
13/01  वा. 

lat; v#.kjko 

rqjkgs o; 20 o"kZ] 

/kank izk;OgsV 

bathfuvj jkeuxj 

lar rqdkjke okMZ 

f=eqrhZpkSd o/kkZ 

eks- ua- 

8856897790 

अज्ञात 
 

,dq.k 27500@& : 

एक कथ्या रंगाची बगॅ त्यामध्ये 
सोन्याचा गोफ व.10gm 

वक.10000रु,सोन्याची अंगठी व.5gm 
वक.10000 रु ,एक वमक्सर 
वक.1500रु ,एक गसॅ शेगडी 

वक.6000रु ,वापरते भांडे ,वापरते 
कपडे असा एकुन 27500रु चा माल 

ननरंक 
 

नमदु ता.वेळी व वठकाणी यातील वफयादी मचकूर हे वरील 
नमदु ट्रेंन ने वचत्तोडगढ ते चंद्रपरु असा प्रवास करीत 
असातना प्रवासादरम्यान वफयादी ukes lat; v:.kjko 

rqjkys] यांची ववरल नमदु वणथनाची बगॅ आतील 
सामानासह त्यांची नजर चकुीचा फायदा कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले. 

NK/640 
बरुले  



05 वधा 
722@19 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
 

ट्रेंन नं.22663 
चैन्नई जोधपरु 
एक्सचे कोचनं 
S/11,बथथनं.52 
वरुन रेस्टे वधा 
येण्याच्या 10 

वमवनटा अगोदर 

22/09/2019  
07.05वा 
दरम्यान 

26/09/2019 
13/21  वा. 

mRRre mesneyth 

ekyw] o;&50 o’kZ] 

/kank O;kikj] jk- 

173@2 

lPphnkuanu jksM 

xkslksisBs pSUubZ 12 

rkfeyukMq eks-ua- 

8667588080 

अज्ञात 
 

,dq.k 11000@& : 

एक  समॅसंग कं.चा मॉ नं. G7 
मोबाईल वक,11000रु चा माल 

ननरंक 
 

नमदु ता.वेळी व वठकाणी यातील वफयादी mRRre 

mesneyth ekyw] o;&50 o”ksZ] मचकूर हे वरील नमदु 
ट्रेंन ने चैन्नई ते जोधपरु असा प्रवास करीत असातना 
प्रवासादरम्यान ते झोपले व सकाळी रेस्टे वधा येण्याचे 
अगोदर झोपेतनु उठले व त्यांनी त्यांचा बगॅमध्ये ठेवलेला 
वरील नमदु वणथनाचा मोबाईल बघीतला असता तो वमळुन 
आला नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले  

nk 394 
नेवारे 

06 वधा 
723@19 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
 

ट्रेंन नं.11401 
नंदीग्राम एक्सचे 
कोचनं S/3 मधनु 
प्रवासा दरम्यान 
रेस्टे वरोरा ते रेस्टे 
वचखली दरम्यान 
  

22/09/2019 
1.30  rs  
1.45 वा 
दरम्यान  

26/09/2019 
13/49  वा.  

veuflax 

thxnsoflax fodZ] 

o; 28 o"kZ] jk- 

cDgksoky jksM 

Qqyokyk isaV ft- 

yqf/k;kuk iatkc 

eks-ua- ekfgr ukgh 

अज्ञात 
 

,dq.k 10800@& : 

एक नोवकया कं. चा पांढरा रंगाचा 
त्यात BSNL no 9438293162, 

IMEI no नमदु नाही ककमत 2800/-
रु, चा व दसुरा MI कं. चा पांढरा 
वरील कवर काळ्या रंगाचा वसम 
वजयो नं. 9337234044 ककमत 

8000/-रु चा IMEI no नमदु नाही  
असा एकुन 10800/--रु चा माल 

ननरंक 
 

यातील वफयादी मजकुर हे नमदू टे्रन ने रे .स्टे  
अहमदाबाद ते बरगड  असा प्रवास कवरत असतांना 
प्रवासादरम्यान   रे .स्टे. बडनेरा येथनु ट्रेन सटुल्यानंतर 
कोणीतरी  अज्ञात चोरटयाने वफयादी यांचा झोपेचा  
फायदा घेऊन  बथथच्या बाजलुा  डायकनग टेबल वर 
ठेवलेले  एक नोवकया कं. चा पांढरा रंगाचा चा व दसुरा 
MI कं. चा पांढरा रंगाचा असे दोन मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले . असे वफयादीचे वफयाद वरुन 
कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे .                                    
fVi  रे पो स्टे नागपरु येथील जा . क्र. 6718/19 वद. 
23.09.19 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त 
झाल्याने तसेच इकडील आ . क्र. 810/19 वद. 25.09.19 
अन्वये  नंबरी दाखल करने कामी वदले  

NNKK  223311  
?? --????   ????   
  
  

07 वधा 
724@19 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

हणँ्डबगँ pksjh 
 

ट्रेंन 
नं.22416एपी 
एक्सचे कोच नं 
B/3बथथ नं 15 
वरुन  रे. स्टे 
चंद्रपरु येथे 
माहीत पडले 

01/09/2019  
03/10 वा 

26/09/2019 
18/41  वा. 

foeyk ckye cksjk] 

o;&38 o”ksZ] jk- 

ubZ fnYyh  

eekk ss --uuaa --  eekkffggrr  uukkgghh  

अज्ञात 
 

,dq.k 6644]]000000@& : 

एक लाईट कपक रंगाची हणँ्डबगँ त्यात 
सोन्याचे मंगळसतु्र वजन 23 ग्रामँ , 

सोन्याचे कानातील करग वजन 11ग्रामँ 
, दोन आधार काडथ, एक्स 

सर्ववसमनँचे काडथ,  असा एकुन 
64,000रु चा माल 

ननरंक 
 

नमदु ता.वेळी व वठकाणी यातील वफयादी मचकूर हे वरील 
नमदु ट्रेंन ने वदल्ली  ते ववशाखारट्टनम   असा प्रवास करीत 
असातांना प्रवासा दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांची वरील नमदु वणथनाची हनँ्डबगँ आतील सामानासह 
चोरुन आहे असे रे. स्टे चंद्रपरु येथे माहीत झाले  

WHC/872 
बोधी  

08    ??????  ??????  
623/2019 
कलम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 

टे्रन नं .11040 
महाराष्ट्ट्र एक्स 
चे मागील 
जनरल बोगीतनु 
रे. स्टे. बडनेरा 
येथे उतरल्यावर 
लक्षात आले  
 

24/09/2019 
चे 14/20वा 
 

26/09/2019 
12.00 वा. 

 

अवभजीत राजेशराव 
बोरकर, वय 28 
वषथ,  धंदा - खाजगी 
नोकरी रा. आसेगाव 
पणुा,ता. 
चांदरुबाजार, जी. 
अमरावती मो नं 
7666074387 

आज्ञात  
 

,dq.k 9999@& : 

एक MI-Y2 कं. चा काळ्या रंगाचा  
मोबाईल त्यामध्ये वसम नं Jio-

8806650063, Airtel- 
9730065228 IMEI NO  

860980043480856 वकमंत 9999/- 

वनरंक नमदु तारखेस वेळी व वठकाणी यातील वफयादी हे नमदू 
गाडीने रे. स्टे.  सेवाग्राम ते बडनेरा असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रेस्टे बडनेरा येथे उतरल्यानंतर 
वफयादी यांच्या लक्षात आले की ,  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नजरचकुीचा फायदा घेउन त्यांच्या बगॅ मधनु 
त्यांचा नमदु वणथनाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेला  असे वदले लेखी वफयाद वरुन कलम  379 भा. द. 
वी. प्रमाणे गनू्हा दाखल   
fVi & नियानद यांनी पो. स्टे ला येवनु लेखी तक्रार नदलेवरुन 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
 
 

HHCC//440022  
???????  ???????   



 

 

 

 

 

 

 

09 अकोला 
.810 /19 

कलम 
379 IPC  
xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 

ट्रेन नं.18406  
अहमदाबाद-परुी  
एक्स चे कोच 

नं.S/8 बथथ नं. 74 
वरून 

रे.स्टे.अकोला 
येथनु गाडी 
सटुल्यावर 

 

14/09/19 चे 
07.00  

 

26/09/19 चे 
00.07 वा. 

मोहम्मद इप्तेखार 
कुरेशी वय 29 वषथ  
रा.डी.एड का ाँलेज 
मोमीनपरुा नागपरु   

मो.नं.9960620676 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 1166,,000000@& : 

एक साँमसंग कं.चा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO माहीत नाही मा ाँ.नं.J6 ईमफेनेटी  

आयडडया डसम नं.91111522 AIRTEL 
डसम नं.7869230443 ककमत 16,000/-रू 

,असा एकुन 16,000/-रू. चा. माल 

डनरंक 
 

 वरील ता.वेळी व डिकाणी डफयादी मजकुर हे   ट्रेन नं वरून 
भरूच ते नागपरु  असा प्रवासात असताना प्रवासादरम्यान 
डफयादी यांच्या ब ाँगमधनु  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने डफयादी 
यांचा एक साँमसंग कं.चा मोबाईल त्यांच्या झोपेचा फायदा 
घेवनु  मदु्दाम लबाडीने  चोरूऩ नेली वरून  डदले डफयाद 
वरून सबब कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi & रेल्वे पोलीस स्टेशन वधा  येथील जावक  
कं्र.2801/19 डद.25/09/19 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र 
इकडील आवक कं्र.776/19  डद.25/09/19 रोजी गनु्याचे 
कागदपत्र ड्युटी मदतगार NK 752 यांनी डदले वरून दाखल 
केला  

 

ASI/503   

10 अकोला 
812/19 

कलम 379 
IPC प्रमाणे  
xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 

ट्रेन नं.22139 
हमसफर एक्स.चे 
कोच नं.B/11,बथथ 

नं 1व 4 वरून 
रे.स्टे.अकोला 
येथनु गाडी 

सटुल्यानंतर. 
 

22/09/19 चे 
08.00 

वा.दरम्यान 

26/09/19 
13.51 वा 

राहुल मोहन 
लखवानी वय 

33वषथ,रा.बला ाँक 
नं.64 Aमेन रोड 

जरीपटका 
नागपरु,मो.नं.90960

60875, 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 1100,,770000@& : 

एक का ाँलेज ब ाँग काळ्या रंगाची कक.200/-
रु,त्यात एक डसको कं.ची डरस्ट घडी 

कक.10,000/-रु,एक Voroकं.चा शजु जनेु 
वापरते,कक.500/-रु,व तसेच जनेु वापरते 
कपळे असा एकुन 10700/-रु.चा माल 

डनरंक 
 

  वरील ता.वेळी व डिकाणी डफयादी मजकुर    हे  ट्रेन 
नं.22139 हमसफर एक्स. वरून पणेु ते अजनी  असा प्रवास 
करीत असताना प्रवासा दरम्यान डफयादी यांची एक का ाँलेज 
ब ाँग काळ्या रंगाची  vkrhy lkekuklg 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने डफयादी यांच्या झोपेचा फायदा 
घेवनु  मदु्दाम लबाडीने रे.स्टे.अकोला येथनु गाडी सटुल्यानंतर 
चोरूऩ नेली. वरून  डदले डफयाद वरून सबब कलम  379 
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi & रेल्वे पोलीस स्टेशन लोहमागथ नागपरु येथील जावक 
कं्र.6706/19 डद.23/09/19 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र 
इकडील आवक कं्र.778/19  डद.25/09/19 रोजी गनु्याचे 
कागदपत्र ड्युटी मदतगार NK 752 यांनी डदले वरून गनु्हा  
दाखल केला  

 

HC 1032 
घटे 

11 अकोला 
813/19 

कलम 379 
IPC प्रमाणे  
xqUgkizdkj 

मनी  पाकँीट 
pksjh 

टे्रन शालीमार 
एक्स चे कोच 
नं.S/4 बथथ नं.3 

वरून रे स्टे अकोला 
येथे  उतरत 
असताना 

26/09/19  
19.30  वा. 
दरम्यान 

26/09/19  
21.33 

प्रमोद वैजनाथ 
वबच्छे   वय-39 वषथ 

धंदा-नोकरी  
रा.वरसालाबाजार 

गणेश नगर कहगोली  
मो नं.9922553970 

 

अज्ञात ,dq.k 44550000@& : 

एक काळ्या रंगाचे मनी  पाकँीट 
त्यामध्ये रोख4500/-रू तसेच SBI 
बकँ चे ATM काडथ,बडोदा बकँ चे 

ATM काडथ ,एक पनँ 
काडथ,आधारकाडथ,फोर व्हीलर 

ड्रायव्हींग लायसन्स  असा एकुण 
4500/- रु. चा माल 

 

डनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी वरील नमदु टे्रन व कोच 
मधनु यातील वफयादी मजकूर हे हे  टे्रन शालीमार एक्स 
चे कोच नं.S/4 बथथ नं.3 वरून पलुगाव ते अकोला 
असा प्रवास करीत असताना रे स्टे अकोला येथे  उतरत  
असताना  त्यांच्या मागच्या पनँ्टच्या वखशातील एक 
काळ्या रंगाचे मनी  पाकँीट कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
प्रवाशी लोकांच्या गदीचा फायदा घेवनु  मदु्दाम व 
लबाडीने  चोरून नेला. वरून    कलम 379  IPC 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात  
fVi& नियानद यांनी पो. स्टे ला येवनु लेखी तक्रार नदलेवरुन 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
 

 

HC/240 
वाघाडे 



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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih 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 

01 गोंनदया -
dz283@19 

dye 

65¼v½¼bZ½ 

 

रे स्टे 
अजूषनी/मोर 
येथे गार्ी 
क्र.78820 
गोंनदया -
बल्लारशहा 
प ाँसेंजर उभी 
असतांना 

26@9@19  

12@10 ok 

26@9@19  

22@25 ok 

सरकार तिे 
चंद्रकांत 

एकनाथ भोयर 
वय-41 वषष  

नेम-
रे.पो.स्टे.गोंनद

या  मो 
न.99236959

82 
 

1)   लोमेश आनंदराव 
भरर्कर वय-32 वषष 
रा-वार्ष न.04 हनमूान 
मंनदर समोर जसदेवाही 
नज-चद्रपरू 2)  नवनोद 
जनीराम राऊत वय-33 

वषष रा- धानोली 
पोहाचक पो.त.ब्रम्हपरूी 

नज-चंद्रपरू 
vVd fn o osG 

26@9@19  

22@25 ok 

आरोपी क्र.  1 करू्न -एक महेंदी रंगाची 
लहान ब ाँग त्यावर इगं्रजीमध्ये  Spirit 
नलहलेले त्यात 90 ML  देशी दारू ट ाँगो 
पंच नसलबंद प्लास्टीक बा ाँटल 50 नग प्रती 
जकमत 26 रूपये एकून जकमत 1300/- 
रूपये   आरोपी क्र.  2 करू्न -एक गलूाबी 
ननळ्या काळ्या चौकटीची थैली   त्यात 90 
ML  देशी दारू सपू्रीम न.1  नसलबंद 
प्लास्टीक बा ाँटल 50 नग प्रती जकमत 26 
रूपये एकून जकमत 1300/- रू  असा 
एकून 2600/- रूपयेचा माल   

अशी की वरील ता. वेळी व निकाणी यातील सरकार तिष   
नियादी हे  आपले स्टा ाँिसह  वरील नमदू ट्रेनने  रे स्टे गोनदया 
ते अजूषन / मोर अशी ट्रेन पेट्रोलींग व गनू्हेगार वा ाँच करीत 
असता वरील नमदू ट्रेन रे स्टे  अजूषन / मोर येथे उभी झाली 
असता वरील नमदू दोन्ही आरोपी हे वरील नमदू माल 
संशयीत नरत्या नमदू ट्रेन मध्ये चढवत असतांना नमळून 
आल्याने त्यांना पढूील कारवाई कामी पो.स्टेला नरपोटषसह  
हजर केले वरून नमदू दोन्ही आरोपीता नवरूध्द नबनापास 
परवाना दारू बंदी नजल्हा-चंद्रपरू येथे नवक्री कामी नमदू ट्रेन 
मध्ये वाहतकू करणे करीता कलम 65 (अ)(ई) म.दा का. गनू्हा 
दाखल आहे.  

iksgok@6

79 bZ’oj 

v

dz 

jsiksLVs 

uko 

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 

01 xksfn;k 66@19 d-174 

tkQkS 

xxk>jh ;kMZ fd-

eh-u- 1014@20 

Mkmu ykbZu 

26@09@19 s 

21-40 iqohZ 

26@09@019 s 

23-43 ok 

vkWu M;qVh Dyss 
js-LVs xksfn;k 

'ka'kkad o; 25 o’kZ ;krhy er̀d ble gk dk.kR;krjh /kkoR;k jsYos xkMhus dVqu 

ej.k ikoyk o:u exZ nk[ky  

iks-gok-@886 

t;Loky 

02 o/kkZ 74@19 d-174 

tkQkS 

ft- #X.kky;  

panziqj 

22@09@19 

03%50 iqohZ 

26@09@019 ps 

21%05 ok 

PSI Jh Mksusdj 

vksih cYykj’kk 

ljLorh fot; <ksaxs] o; 19] 

/kank & ?kjdke] jk- oSn~; 

uxj estj xsV jksM nqxkZiqj 

ft- eks- ua- 9130089820 

panziqj 

;krhy er̀d efgyk gh Vsªu dz-57135 iWlsatj gh jsLVs panziqj 

ih,Q dz-1 oj vkyh vlrk uewn er̀d gh mrjr vlrk 

/kkoR;k xkMhrwu ik; ?kl:u iMY;kus xHkhj t[keh gksowu 

ljdkjh :X.kky; panziqj ;sFks ej.k ikoyh vkgs-  

iks-gok-@214 

usokjs 

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 

& & & & & & & & & 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 गोंनदया -dz283@19 dye 65¼v½¼bZ½ 

 

26@9@19  22@25 ok 1)   लोमेश आनंदराव भरर्कर वय-32 वषष रा-वार्ष न.04 हनमूान मंनदर समोर जसदेवाही नज-चद्रपरू 2)  नवनोद जनीराम 
राऊत वय-33 वषष रा- धानोली पोहाचक पो.त.ब्रम्हपरूी नज-चंद्रपरू  
 


