
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn-14@02@2019 

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 

53@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj  

jks[k :i;s 

pksjh 

 

brokjh& 

VkVkuxj 

iWlsatj e/;s] 

jsYos LVs’ku 

frjksMk rs 

xksfn;k 

13@02@19 

23%00 ok 

14@02@19 

05%05 ok 

fo".kqdqekj 

Nrjke pOgku  

o; 18 o"ksZ 

/kank & f’k{k.k 

jkg- pSrek] iks- 

pSrek rk-ft- 

dksjck 

 

1½fu”kkar lq”khy 

uk;Mq o; 20 o’kZ jk 

vkn”kZ  uxj ikf.k 

Vafd fljkfxVVh rk-

1ft-fcykliqj N-x- 

2½ lat; x.ks”k lksuh 

o; 23 o’kZ jk dksuh 

Fkkuk&dksuh rk-ft- 

fcykliqj N-x 

vVd rk-osG  14-02-

19 ps 

08-38 ok- 

 

,dq.k 1500  : 

100@: njkps 15 

uksVk ,dq.k& 

1500@: 

 

 

ueqn 

izek.ks 

ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh  etdqj gs ueqn xkMhus jsYos 

LVs’ku brokjh rs fcykliqj ueqn xkfMus 

tujy dksp e/kqu izokl djr vlrkuk] 

jsYos LVs’ku frjksMk rs xksfn;k njE;ku nksu 

la’k;hr ble o; vankts 20 rs 25 

o”kZ ;kuh iWUVP;k f[k’kkrqu jks[k :Ik;s  

eqn~~nke yckMhus pks:u usys ckcr 

fQ;kZnh ;kauh fnysY;k rdzkj o:u xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs-  

 

iksgok@8

86 

tSLoky 

2 ukxiqj 

257/19 

U/S 379 

ipc 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नं. 

18209 
शालिमार 
एक्स चे 

कोच B/1 

बथथ नं. 61 
वरुन रे स्टे 
नागपुर येथे 
अल्यानंतर 

 
 

14/2/19  
वेळ नमुद 

नाही 
 

14/2/19 चे 

13.40 वा 
 

– ऄमरनाथ 
वासुदेव लपसे 

वय 33  वषथ, 
धंदा नोकरी 

(Indian 

Air) रा. B1 

139 महालवर 
टस्कन हुडी 

सकथ ि 
बसवाना 

मेनरोड बँग्िोर 

मो नं. 

9036631875 
 

ऄज्ञात ,dq.k 12000  : 

एक मोबाइि Le+V 

माँडि नं. Le2 लसम 

नं. टाटा डोकोमो 

नं.8904657338 

लक. 12000/-रु. 
चा माि 

 

लनरंक  
 

यातीि लियाथदी मजकुर हे नमुद टे्रन ने  
शेगाव ते नागपुर   ऄसा  प्रवास करीत 
ऄसतांना  प्रवासादरम्यान रे स्टे नागपुर 
येथे टे्रन अल्यानंतर कोच मधुन सामान 
ईतरलवत ऄसतांना कोणीतरी ऄज्ञात 
चोरटयाने  नजरचुलकचा िायदा घेवुन  
बथथवर ठेविेिा नमुद मोबाइि  मुद्दाम  
चोरुन नेिे वरुन सबब ऄप किम 

379 IPC प्रमाणे दाखि  

fVi%&  लियाथदी हे स्वतः पो.स्टे िा येवुन 
चोरीची िेखी तक्रार लदल्याने   

NK 

308 
सावजी 



3 

 

ukxiqj 

258/19 

U/S 379 

ipc 
xqUgkizdkj  

gWUMcWx  

pksjh 

टे्रननं.12286 
दुरंतो एक्सचे 

AC  कोच 

A/2 बथथ नं. 

43 वरुन 
रेस्टे नागपुर 
येथुन गाडी 
सुटिेनंतर 

 

12.02.19 

07.00 वा 
 

14/02/19 
चे  16-18 वा 

लिमती प्रलमिा 

सारडा W/o 
लिगेलडयर 

लवनोद कुमार 
सारडा वय 
नमुद नाही 

रा. 211 
एडब्िुएचओ 

काँिनी 
ऄंबाबारी 
जयपुर 

राजस्थान लपन 

नं. 302039 

ऄज्ञात ,dq.k 10]00]000 : 

हँन्डबँग मधुन एक 
डायमंड कानातीि ररंग 

सेट 1.35 कँरेट  
चांदीचे दागीने वजन 

250gm , रोख  

5000/-रु, 

SBI,PNB, ICICI, 

AXIS, बँक के्रडीट 

/डेबीट काडथ,   

तसेच एटीएम नं. 

7035400 मधुन SBI 

के्रडीट/डेलबट काडथ 

वरुन 20000/-रु, 
व पीएनबी 

के्रडीट/डेलबट काडथ 

वरुन 25000-रु.  
काढिे ऄसा एकुन 

लकंमत  

10,00,000/-रु, 

लनरंक  
 

नमुद ता वेळी व लठकाणी यातीि लियाथदी 
मजकुर नमुद  टे्रन ने  हजरत लनजामुद्दीन 
ते लसकंदराबाद ऄसा प्रवास कररत 

ऄसतांना प्रवासात लद. 12.02.19 रोजी  
रेस्टे नागपुर येथुन गाडी सुटिेनंतर 

07.00 वा दरम्यान झोपेतुन ईठिी 
ऄसता लतची हँन्डबँग लदसुन अिी नाही 
म्हणुन बोगीत लवचारपुस करता तयांची 

हँन्डबँग ही बोगीचे बथथ नं. 37 ते 39 
खािी लमळुन अिी परंतु तयातीि एक 

डायमंड कानातीि ररंग सेट 1.35 कँरेट 

चांदीचे दागीने वजन 250gm   रोख 

5000/-रु, SBI , PNB, ICICI, 

AXIS, बँक के्रडीट /डेबीट काडथ, वरुन 

25000/-रु. काढिे बाबत मोबाइि वर 
मँसेज प्राप्त झािे बाबत िोहमागथ नागपुर 
पोलिस ठाणे लसकंदराबाद येथे तक्रार 
लदल्याने व तयांनी प्रथम खबरी दाखि 
करुन आकडेस पाठलवल्याने नमुद गुन्हा 

नंबरी दाखि करण्यात अिा अहे. 

fVi%&  लियाथदी हे स्वतः पो.स्टे िा येवुन 
चोरीची िेखी तक्रार लदल्याने   

 

पोिीस 
लनररक्षक 
िी डाबरे 



4 ukxiqj 

259/19 

U/S 379 

ipc 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रने नं. 

12289 
दरु ंतो एक्स 

च ेकोच B/4  
वरुन रे स्ट े

न गपरु 
लोह पलु 
आऊटर 
वरून 

 

12/02/19   
20.50 व . 

. 14/02/19   
19.20 व . 

तलुसीद स 
स वण्य  बुव ड े

वय 22  वषष, 
र ह मोहन नगर 

न गपूर मो नं. 

952755568
7 

 

ऄज्ञात ,dq.k 9999  : 

एक मोब ईल मोटो E-4 

plusत्य त आयडीय  
सीम न ं

7517707264, Jio 
no 8788459311 

क ळे व ग्र े

रंग च ,IMEI No 

3518260922118
23 कक. 9999/-रु. 

च  म ल 
 

लनरंक 
 

य तील किय षदी मजकुर हे नमुद ट्रने 
नमूद ग डीवर अटेंडन्ट म्हणून 
न गपूर त े मुंबई अशी डयटुी 

होती.डयटुी दरम्य न ग डी रे स्ट े
न गपरु लोह पलु आऊटर वरून ज त 
असत ंन  य तील संशईत इसम न े
त्य ंच े नजर चुककच  ि यद  घेवुन 
नमुद मोब ईल  मुद्द म  चोरुन 

नेल . वरुन सबब अप कलम 379 

IPC प्रम ण े द खल करुन  

गनु्हय ची वदी ररपोटष म . JMFC सो 
रे कोटष न गपरु सो य ंन  रव न  
करण्य त आल ेतसचे सदर गनु्हय च  

पढुील तप स Wnk 127 र ठौर य ंन  
दणे्य त यते आहे 

fVi%&  लियाथदी हे स्वतः पो.स्टे िा येवुन 
चोरीची िेखी तक्रार लदल्याने   

 

Wnk 

127 
र ठौर 

5 ukxiqj  

260/19 

U/S 379 

ipc 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रने न.ं  

16032 
अंडम न 
एक्स  चे 

कोच न.ं  

S/3  बथष न.ं 

58 वरुन 

रेल्वे स्ट.े 
न गपुर 
यने्य  

पुकवष 10 कम. 

04/02/19 

02.50 व . 
 

14/02/19 

23.36व . 
 

धन  सले्वी 

w/o  एलु  
मल्लवी  वय 

47 वष ेर .  

घर क्र. 864  
कोल  स्ट्रीट 

कोलु पल्लयन 
पनरुली अंगो 
च रु पल्लयम 

डोलोर  
त कमलन डु  

मोब न.  

9159365833 
 

vKkr ,dq.k 8]000 : 

एक सँमसंग कंपनीच  
मोब इल त्य त  कसम 

BSNL  no 

9443542490, JIO 

no 9344141254 की.  

8000/ रु. अस  एकुन 

म ल. 

fujad अश   प्रक रे आहे की नमुद त  वेळी व 
कठक णी य तील किय षदी मजकुर हे नमुद ट्रने 
चने्नइ त े जम्मुतवी अस   प्रव स कीरत 

असत ंन  प्रव स दरम्य न  रे.स्ट.े न गपुर 
यने्य पुवी  कोणीतरी  अज्ञ त चोरट्य न े
किय षकदच   य ंच  मोब इल  च कजिंग बोडषवरुन 
क डुन चोरुन नले   

Note :-  म . SP  सो. क य ष . R/23/वगष 

/2019 -1277 कद.  14/2/19  अन्वय ेतसचे  

इकडील  आ.क्र.  377/19 कद. 14/2/19 
अन्वय ेगुन्य च ेक गजपत्र  प्र प्त  झ ल्य न े 

म .psoसो. य ंच्य  आदशे न ेनंबरी गुन्ह  

द खल करन्य त आल  आहे.  

 
 

nk 

521 
खडतकर 



6 o/kkZ 

122@19 

d 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

ilZ pksjh 

 

Vzsu u 

12833 

vgenkckn 

gkoMk 

,Dl ps 

ekxhy 

tujy 

dksp e/kqu 

js LVs 

iqyxko 

;sFkqu xkMh 

lqVrkp- 

14-02-19 

16-00 ok 

njE;ku- 

14-02-19 s 

21-02 ok- 

Ikzu; e/kqdj 

rikls o; 

24 o’kZ /kank 

Mªk;Oghax 

jkg- ns”keq[k 

iqjk nsoGh 

ft o/kkZ eks 

ua 

7057006125

- 

,d la”kbZr ble 

o; va 23 rs 24 o’kZ 

] jax xksjk ]dsl 

dkGs ] vaxkr fuGk 

jakxpk “kVZ ?kkrysyk 

,dq.k 3360 : 

,d dkG;k jaxkpk 

ilZ R;kr  Mªk;Oghax 

yk;Ull „ vk/kkj 

dkMZ- jks[k 

3360@&: ¼500: 

njkP;k 6 uksVk ] 

100 : njkP;k 

3uksVk] 20: njkP;k 

3 uksVk ½vlk ,dqu 

3360 &@#  

लनरंक  

 

ueqn rk o osGh fQ;kZnh etdqj gs 

vkiys vkbZ lg ueqn Vzsu us jsYos 

LVs HkqlkoG rs o/kkZ vlk izokl 

djhr vlrakuk izoklk njE;ku lnj 

dksp e/;s izoklh yksdkapk xnhZpk 

Qk;nk ?ksowu ueqn la”kbZr blekus 

R;kpak iWUVP;k f[k”kkrhy e.kh ilZ 

vkrhy lkekuklg pks:u usys ckcr 

rdzkj ikBfoys o:u ueqn xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk 

iskgok  

758 

nkHkkMs 

7 o/kkZ 

123@1

9 d 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

 

Vzsu u 

12159vejk

orh 

tcyiqj 

,Dl ps 

dksp ua 

,l@8 

e/./kqu js 

LVs pkanqj 

jsYos rs 

/kke.kxko 

njE;ku- 

14-02-19 

19-00 ok 

14-02-19 

ps 21-42 

ok 

vfuy 

gjhHkkm 

?kkMxs o; 

44 o’kZ jkg 

dkjyk jksM 

oS’.koh 

dkWEiysDl 

ua 1o>qjdj 

ys vkmV 

fiijh es?ks 

o/kkZ eks ua 

8605359929 

vKkr ,dq.k 8500  : 

,d dkG;k jaxkpk 

fooks da pk eksckbZy 

ekWMy ua ok; 81 

vk; R;kr vk;Mh;k 

fle ua 

8605359929] 

oksMkQksu fle ua 

7798087234 ] 

IMEI 

No.866045044923

397, 

866045044923389 
fda 8500 &@#  

लनरंक  

 

Ukeqn r-osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vªsu ps dksp 

e/kqu js LVs vejkorh rs o/kkZ vlk 

izokl djhr vlrkauk izokl njE;ku 

dksuhrjh vKkr pksjV;kus izoklh 

yksdkapk xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kpk 

ojhy ueqn o.kZ.kkpk eksckbzy js LVs 

iqyxko njE;ku pks:u usyk ckcr 

rdzkj fnys ojqu ueqn xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

iskgok  

758 

nkHkkMs 



8 cMusjk 

99@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

ikWdhV 

pksjh 
 

टे्रन 

नं.12106 
ऄप लवदर्थ 
एक्स चे 
मागीि 

जनरि कोच 
मध्ये चढत 
ऄसतांना 

रे.स्टे बडनेरा 
येथे 

 
 

14/02/19 

19.58 वा  

14/02/19 

चे 20.57 

वा.  

सुरज मुरलिधर 

नारे वय-20 
वषथ 

रा.सावरगाव 

पो.कािवाडी 

ता.ऄकोट 

लज.ऄकोिा 

मो.86985470

98 

????????????  ,dq.k 8000  : 

एक लवटकरी रंगाचे 
पाकीट तयामध्ये रोख 

800/-रु,पॅन 

काडथ,अधार 

काडथ,इिेक्शन काडथ,बँक 

अि महाराष्ट्ट्र चे ATM 

काडथ ऄसा एकुण 800/-
रु चा माि 

लनरंक वरीि ता वेळी व ठीकाणी यातीि िीयाथदी 
मजकूर हे नमदू टे्रन ने बडनेरा ते चाऴीसगाव 
ऄसा प्रवास करण्याकरीता नमुद टे्रन चे 

मागीि जनरि कोच मध्ये रे.स्टे बडनेरा 
येथुन चढत ऄसतांना कोणीतरी ऄज्ञात 
चोरट्याने लियाथदी यांचे लखशात ठेविेिे एक 
लवटकरी रंगाचे पाकीट गदीचा िायदा घेवुन 
मुद्दाम िबाडीने चोरुन नेिे बाबत लदिे 
लियाथद वरुण गुन्हा दाखि 

fVi ;krhy fQ;kZnh ;kauh le{k iks LVs yk 

;soqu fQ;kZn fnY;kus गुन्हा दाखि 

 

WNK

/1019 
डहाके   

9 ऄकोिा 

 136/19 

करभ 379 

IPC 

xqUgkizdkj  

cWx  pksjh 

 

टे्रन नॊ.12111 

भ ॊफई 

अभयालती 
एक्व चे कोच 

नॊ.S/8 फथथ 
नॊ.4  ये स्टे 

भ तीजाऩ य 
मेथे रषात 

आरे लरून     

 

10/02/19 

लेऱ नभ द 

नाशी 
 

14/02/2019 

चे 00.25 

चॊद्रकाॊत 

नाभदेल 

भशाजन ,लम-

55 लऴथ ,धॊदा 
नोकयी,या.ऩनले

र भ ॊफई 

असात 

 

,dq.k 26500  : 

एक खाकी यॊगाची  फॉग 

ककॊ भत 500/- 

त्माभध्मे  एक वॉभवॊग 

कॊ ऩनीचा काळ्मा यॊगाचा 
भोफाईर त्माचा IMEI 

NO भाशीत नाशी. त्मात 

सवभ नॊ.8369916727 

ककॊ भत 20000/-  ल 

लाऩयते 3 ड्रवे कक. 

5000/- ,डोळ्माचा 
चश्भा  कक.1000/- 

एक ण 26500/- रू  

 

ननयॊक   

 

  मातीर कपमाथदी भजक य शे लयीर नभ द टे्रन 

ने नभ द कोच ल नभ द फथथ लरून कल्माण त े

अभयालती अवा  प्रलाव कयीत अवताना 
प्रलावा दयम्मान  लयीर नभ द लणथनाची फॉग 

आतीर वाभानावश  कोणीतयी असात 

चोयट्माने कपमाथदी माॊचा  झोऩेचा पामदा 
घेल न  ये स्टे भ तीजाऩ य मेथ ेचोरून नेरे अव े

रषात आरे अव ेप्राप्त कागदालरून   लरुन 

करभ 379 IPC प्रभान ेग न्शा दाखर. 

       येल्ले ऩो स्टेळन फडनेया जालक क्र 

342/19 दद 10/02/19 मेथ न CR NO 91/19 

करभ 379 IPC चे कागदऩत्र टऩारान े

आल्मान े भा.PSO वो. माॊच्मा आदेळान े

ग न्शा  दाखर 

ऩोशला/93  
खनतफ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ऄकोिा 

.137/19 

किम 379 

IPC 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

jks[k :i;s 

pksjh 

 

 

ये स्टे अकोरा 
मेथीर 

भयीभाता 
भॊदीयाजलऱ 

 
 

14/02/19 

02.00 ला 
 

14/02/201

9 चे 05.23 

ला. 

ळेख शारून ळेख 

कादय लम-45 

लऴथ धॊदा भज यी 
या वोपीनगय 

लरगाल ता जज 

अभयालती 

असात लम अॊदाज े30 ते 
35 लऴथ लणथन यॊग वालऱा 
नाक जाऱ त्माच्मा 

अॊगात रार यॊगाची टी-
ळटथ ननऴ्मा यॊगाची 

जजन्व ऩॉन्ट 

 

,dq.k 4200  : 

योख 2700/-रू एक 

जजओ कॊ ऩनीचा काळ्मा 
यॊगाचा भोफाईर त्मारा 
रार यॊगाचा कलय 

IMEI NO भाशीत 

नाशी. त्मात जजओ सवभ 

नॊ.9021380082 

ककॊ भत 1500/-रू अवा 
एक ण 4200/- रू चा 

भार- 

ननयॊक   

 
नभ द ता. लेऴी दिकाणी मातीर कपमाथदी 
भजक य शे ये स्टे अकोरा मेथीर भयीभाता 
भॊदीया जलऱ लरगाल रा जाण्माकयीता टे्रन 

नवल्माने झोऩरे अवता लयीर लणथनाच े

ईवभाने त्माॊच्मा ऩॉन्ट च्मा खखळातीर योख 

रूऩमे ल भोफाईर  कपमाथदी माॊचा  झोऩेचा 
पामदा घेल न चोरून नेरे आशे   

ऩोशला/ 
93 खनतफ 

11 . ऄकोिा 

141/19 

करभ 379 

IPC 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन 
ऄमरावती 

मंुबइ एक्स.चे 
मागीि 

जनरि बोगी 
मधुन 

रे.स्टे.ऄकोिा 
येथुन गाडी 
सुटल्यानंतर 

10लम.नी. 

13/02/19 
20.45वा. 

14/02/2019 
चे 13.59 वा. 

गणेश पांडुरंग 
मोरे वय- 

25वषथ धंदा 
लशक्षण,रा 
मोदीनगर 

बाळापुर रोड 
शेगांव 

लज.बुिढाणा, 

ऄज्ञात ,dq.k 8999 : 

एक लिनोवो कंपनीचा 
गोल्डन रंगाचा मोबाइि 

तयाचा IMEI 
NO86453703153812
3,864537031538131,

लजओ लसम 

नं.9284029260,Voda
foneलसम 

नं7066803251 लकंमत 

8999/-रू ऄसा एकुण 

8999/- रू चा माि 

ननयॊक   

 

मातीर कपमाथदी भजक य  शे लयीर नभ द टे्रन च े

भागीर जनयर फोगी भध न अकोरा ते ळेगाॊल 

अवा प्रलाव कयीत अवताॊना कपमाथदी माॊच े

ऩॉन्ट च्मा वभोयच्मा खखळातीर लयीर नभ द 

लणथनाचा भोफाईर कोणीतयी असात 

चोयट्माने गदीचा पामदा घेल न ये.स्टे.अकोरा 
मेथ न गाडी व टल्मानॊतय 10सभ.नी. चोरून 

नेरा आशे 

ऩोशला/ 
240 



jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %&    

vd 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 . ऄकोिा 

.138/19 

करभ.66 (1) 

(B)ल65 (अ) 

(ई)  भ ॊफई दारु 

फॊदी 
अधीननमभ 

 

 

ये स्टे अकोरा 
मेथीर फ कीॊग 

आॉकपव 

भ वाकपय खाना 
भध्मे 

 

14/02/19 

चे 06.00 

लाजता 

14/02/19 चे 
09.53 ला. 

वयकाय तपे,  HC 

1024अननर 

ऩ ॊडरीकयाल 

अलचाय लम-53 

लऴथ धॊदा नौकयी, 
या 

नेभ.ये.ऩो.स्टे.अको
रा 

1) वनीर 

याभदाव 

आॊफोये लम 22 

लऴथ,या, 
गोलधथन 

ता.रयवोड 

जज.लासळभ. 2) 

यभेळ केळल 

बट लम 60 

लऴथ. या. सळॊदी 
काॉरनी 

जज.जऱगाॊल. 

vVd fn- 

14-02-19 ps 

09-53 ok   
 

आयोऩी क्र.1)जलऱ एक वलटकयी यॊगाची फॉग त्मात 

देळी दारु फाॉटर 90 ML दारुने बयरेल्मा कॊ  नी सवर 

फॊद त्मात देळी दारु टॉगो ऩॊच फॉच नॊ.569/2019,प्रती 
ककॊ भत 26.00रुऩमे,फाॉटरीॊग क्र.प्रा.सर.अवे सरशरेरा 
अवे 100 फाटल्मा एक न ककॊ भत 2600/-रु,2)एक 

वऩलऱट रार ऩट्टा अवरेरी वऩळली त्मात 90 

MLदेळी दारु फाॉटर,एक खयड्मा भध्मे ऩॉकीॊग केरेल्मा 
देळी दारु बयरेल्मा 100 फाॉटरा प्रत्मेक नग ककॊ भत 

26.00/-रु,एक न ककॊ .2600रु, आयोऩी क्र 2)जलऱ 

i)एक काळ्मा यॊगाची फॉग त्मात 90 MLदेळी दारुन े

बयरेरे सवरफॊद फाॉटर त्मात देळी दारु टॉगो ऩॊच फॉच 

नॊ.569/2019,प्रती ककॊ भत 26.00रुऩमे,फाॉटरीॊग 

क्र.प्रा.सर.अवे सरशरेरा अव े100 फाटल्मा एक न 

ककॊ भत 2600/-रु,ii)एक  एक वऩलऱट रार ऩट्टा 
अवरेरी नभथदा फ क डऩेो अव ेसरशरेरी फटन वऩळली 
त्मात 90 MLदेळी दारु फाॉटर प्रती ककॊ भत 26.00 

रुऩमे,फाॉटरीॊग क्र.प्रा.सर.अवे सरशरेरा अव े100 

फाटल्मा एक न ककॊ भत 2600/-रु अवा एक न 

10,400/-रु चा  भार 

नभ द ता. लेऴी दिकाणी 
मातीर कपमाथदी भजक य माॊना 
दोन्शी आयोऩी ईवभ शे ये स्टे 

अकोरा फ कीॊग भ वाकपय िाना 
मेथे बफना रामवन ऩयलाना 
देळी दारु जलऱ फाऱगताना ल 

वलक्री काभी घेल न जाताॊना 
सभऱ न आल्मान े करभ.66 

(1)(B)ल65 (अ) (ई) भ ॊफई दारु 

फॊदी अधधननमभ  1949 अन्लमे 

भा.PSO वो माॊचे आदेळान े

ग न्शा दाखर . 

HC1024 

अलचाय  

2 . ऄकोिा 

 .139/19 

करभ.66 

(1)(B)ल65 

(अ) (ई)  भ ॊफई 

दारु फॊदी 
अधीननमभ 

 

ये.स्टे.अकोरा 
मेथीर फ कीॊग 

आॉकपव 

भ वाकपय खाना 
भध्मे वॊडाव 

फाथरुभ जलऱ 

 

14/02/19 

चे 07.00 

लाजता 
 

14/02/2019 चे 
10.27 ला. 

वयकाय 

तपे,वॊतोऴ 

ळॊकययाल लडधगये 

लम-46 लऴथ धॊदा 
नौकयी, या 

नेभ.ये.ऩो.स्टे.अको
रा 

भदशरा नाभ े

1) ळभीरा 
ददऩक 

क भचेलाय 

लम45लऴथ,या,
गोलधथन 

ता.रयवोड 

जज.लासळभ 

2) ररोना 
सबभ 

क भचेकय लम 

35 

आयोऩी क्र.1)i)जलऱ एक नामराॉन दशयली वऩलऱी रार 

यॊगाची वऩळली त्मात खयड्माभध्मे देळी दारु च्मा फाॉटर 90 

ML दारुने बयरेल्मा कॊ  ची सवर फॊद त्मात देळी दारु टॉगो 
ऩॊच फॉच नॊ.569/2019,प्रती ककॊ भत 26.00रुऩमे,फाॉटरीॊग 

क्र.प्रा.सर.अवे सरशरेरा अवे 116  फाटल्मा भ ऱ न आल्मा 
एक न ककॊ भत  3016/-रु,ii)एक काॉटन ची  रार यॊगाची 
दोन फन  अवरेरी वऩळली त्मात 90 MLदेळी दारु 

फाॉटर,एक खयड्मा भध्मे ऩॉकीॊग केरेल्मा देळी दारु 

बयरेल्मा 85  फाॉटरा प्रत्मेक नग ककॊ भत 26.00/-रु,एक न 

ककॊ .2210रु,अवे एक न ककॊ भत5226/-रुचा भार,आयोऩी क्र 

2)जलऱ i)एक नामराॉन वऩलऱे ल केवयी ऩट्टे अवरेरी 
वऩळली त्मात 90 MLदेळी दारुने बयरेरे सवरफॊद फाॉटर 

नभ द ता. लेऴी ल दिकाणी 
मातीर कपमाथदी भजक य माॊनी 
चाय दश  आयोऩीभशीरा  शे ये 

स्टे अकोरा फ कीॊग भ वाकपय 
िाना भध्मे वॊडाव जलऱ बफना 
रामवन ऩयलाना देळी दारु 

जलऱ फाऱगताना ल वलक्री 
काभी घेल न जाताॊना सभऱ न 

आल्माने करभ.66 (1)(B)ल65 

(अ) (ई)  भ ॊफई दारु फॊदी 
अधीननमभ अन्लमे भा.PSO 

PSI  सबवे 



लऴथ.या,गोलधथ
न ता.रयवोड 

जज.लासळभ 

.3) ळोबना 
वलजम 

क भचेकय लम 

40लऴथ,या,गोल
धथन ता.रयवोड 

जज.लासळभ 

.4) बद्राफाई 

शेभसवॊग 

क भचेलाय 

लम70 लऴथ 
या,गोलधथन 

ता.रयवोड 

जज.लासळभ 

vVd fn- 

14-02-19 ps 

10-27ok   
. 
 

त्मात देळी दारु टॉगो ऩॊच फॉच नॊ.569/2019,प्रती ककॊ भत 

26.00रुऩमे,फाॉटरीॊग क्र.प्रा.सर.अवे सरशरेरा अवे 100 

फाटल्मा एक न ककॊ भत 2600/-रु,ii)एक   वऩलऱट ल कथीमा  
ऩट्टा अवरेरी काॉटनची वऩळली त्मात 90 MLदेळी दारु 

फाॉटर प्रती ककॊ भत 26.00रुऩमे,फाॉटरीॊग क्र.प्रा.सर.अवे 

सरशरेरा अवे 100 फाटल्मा एक न ककॊ भत 2600/-रु अवा 
एक न 5200/-रु चा  भार, आयोऩी क्र 3)जलऱ I) एक 

काल्मा रामननॊगची ब यकट यॊगाची फॉग त्मात खयड्मात 90 

MLदेळी दारुने बयरेरे सवरफॊद फाॉटर त्मात देळी दारु टॉगो 
ऩॊच फॉच नॊ.569/2019,प्रती ककॊ भत 26.00रुऩमे,फाॉटरीॊग 

क्र.प्रा.सर.अवे सरशरेरा अवे 100 फाटल्मा एक न ककॊ भत 

2600/-रु,ii)एक नामराॉन वऩळली केवयी वऩलऱे ऩट्टे 

अवरेरी त्मात90 MLदेळी दारुने बयरेरे सवरफॊद फाॉटर 

त्मात देळी दारु टॉगो ऩॊच फॉच नॊ.569/2019,प्रती ककॊ भत 

26.00रुऩमे,फाॉटरीॊग क्र.प्रा.सर.अवे सरशरेरा अवे 100 

फाटल्मा एक न ककॊ भत 2600/-रु अवा एक न 5200/- रु.चा 
भार, भदशरा आयोऩी क्र4)i)एक ब यकट काल्मा यॊगाची 
त्मालय फजयॊगी अवे ऩ वट सरशरेरे फॉग त्मात देळी दारु 

टॉगो ऩॊच फॉच नॊ.569/2019,प्रती ककॊ भत 

26.00रुऩमे,फाॉटरीॊग क्र.प्रा.सर.अवे सरशरेरा अवे 150 

फाटल्मा एक न ककॊ भत 3900/-रु,ii)एक रार ग राफी 
यॊगाची काॉटन वऩळली त्मात देळी दारु टॉगो ऩॊच फॉच 

नॊ.569/2019,प्रती ककॊ भत 26.00रुऩमे,फाॉटरीॊग 

क्र.प्रा.सर.अवे सरशरेरा अवे  80 फाटल्मा एक न ककॊ भत 

2080/-एक न 5980रु.चा भार.अवा वलथ एक न 21,606/- 

रु.चा भार. 

वो माॊच ेआदेळान ेग न्शा 
दाखर. 

 

 

 

 

 

 

 

 



yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

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 

 xksfn;k 10/19 
dye 

147 Tkk-

QkS- 

jsYos LVs”ku 

xksfn;k iWYVQkeZ 

u-06 oj 

14-02-19 

ps 15-40 

ok iqohZ 

14-02-19 ps 

16-58  ok - 

vkWu M;qVh 

DYSS jsYos 

xksafn;k rQsZ larks”k 

dsnkjukFk feJk o; 

53 /kank&iksVZj o"kZ 

jk ckcqykbZu xksfn;k 

,d vKkr  ble 

o; vnkts  60 rs 

66 o"kZ 

vkyk vkgs- ?kVuk rk-osGh o fBdk.kh ;kfry 

e;r ble gk dks.krjh fn?kZ vktkjkus uSlfxZd  

fjR;k ej.k ikoyk vkgs- 

vkgs-

iksgok@ 

990  

pjMs 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

1 Xkksafn;k vi-dz-53@19 dye 379 34 Hkk-nfo fn 14-02-19 ps 08-38 ok 1½fu”kkar lq”khy uk;Mq o; 20 o’kZ jk vkn”kZ  uxj ikf.k Vafd fljkfxVVh 

rk-ft-fcykliqj N-x- 

2½ lat; x.ks”k lksuh o; 23 o’kZ jk dksuh Fkkuk&dksuh rk-ft- fcykliqj 

N-x 

 

2 o/kkZ   vi au 118@19 d 379 Hkknaoh fn  14@02@19 ps 17-21 ok egs”k mQZ MkaUlj jkgqy  nkxeokj o; 20 o’kZ 

jk j;rokjh dkWyjh panziqj 

   ¼izksM;ql okWjaVoj½ 

 

3 vdksyk .138/19 करभ.66 (1) (B)ल65 (अ) (ई)  भ ॊफई दारु 

फॊदी अधीननमभ 

 

दद. 14.02.19 चे  10-44 ला .  1) वनीर याभदाव आॊफोये लम 22 लऴथ,या, गोलधथन ता.रयवोड जज.लासळभ. 2) यभेळ केळल बट लम 60 लऴथ. 
या. सळॊदी काॉरनी जज.जऱगाॊल.  

 4 vdksyk 139/19 

करभ.66 (1)(B)ल65 (अ) (ई)  भ ॊफई दारु फॊदी 
अधीननमभ 

 

दद. 14.02.19 चे  10-52 ला .  1) ळभीरा ददऩक क भचेलाय लम45लऴथ,या,गोलधथन ता.रयवोड जज.लासळभ 2) ररोना सबभ क भचेकय लम 35 

लऴथ.या,गोलधथन ता.रयवोड जज.लासळभ .3) ळोबना वलजम क भचेकय लम 40लऴथ,या,गोलधथन ता.रयवोड 

जज.लासळभ 4) बद्राफाई शेभसवॊग क भचेलाय लम70 लऴथ या,गोलधथन ता.रयवोड जज.लासळभ  

5 अकोरा  ग .य.न 129/19 करभ 379 IPC दद. 14.02.19 चे  15-26 ला . पैजर ळाश अपवय ळाश लम 19 फऴथ या. . भोशता भीर जलऴ, नाज क नगय, अकोरा 

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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