
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 05-07-2022  

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 ukxiwj 

xq-j-u-

472@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  

 

ट्रेनट्रेन  नंनं..  
1122114400  
सेवाग्रामसेवाग्राम  

एक्सएक्स..  चेचे  कोचकोच  
नंनं..  SS//1111  बर्थबर्थ  

नंनं..  2233,,2244  
वरुनवरुन  रेरे..  स्टेस्टे..  
नागपरुनागपरु  येर्नुयेर्नु  

गाडीगाडी  
सटुल्यानंतरसटुल्यानंतर  
0055  मममनटानीमममनटानी 

2299//0066//2222  
चेचे    

  2211..3355    
वावा..दरम्यानदरम्यान 

  55//0077//2222    
चेचे      

2211..2211  
वावा..दरम्यानदरम्यान 

लक्षलक्ष  संतोषसंतोष  
श्रीवास्तवश्रीवास्तव  ,,  वयवय--

2222वषथवषथ,,  धंदाधंदा--  मिक्षणमिक्षण  
रारा..  चौराईचौराई  वाडथवाडथ   नंनं..  
1133  समोरसमोर  महात्मामहात्मा  

गांधीगांधी  पब्लीकपब्लीक  स्कुलस्कुल  
मिमि..  छिंदवाडाछिंदवाडा  

मध्यप्रदेिमध्यप्रदेि  मोमो  नंनं  
99003399997777221100  

 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण  15000/- रु 

एकएक  रोझीरोझी  कलरचाकलरचा  MMII  
कंपनीचाकंपनीचा  मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  

मिओमिओ  मसममसम  नंनं..  
99998855111133444455  IIMMEEII  
nnoo  मामहतमामहत  नाहीनाही  मकमक..  

1155,,000000//--  रुरु..  चाचा  मालमाल    
असाअसा    एकुणएकुण  1155,,000000//--रुरु  

चाचा  मालमाल.. 

मनरंकमनरंक  नमदुनमदु  ताता..वेळीवेळी  वव  मिकाणीमिकाणी  यातीलयातील  मियादीमियादी  मिकूरमिकूर  हेहे  नमदुनमदु  
ट्रेनट्रेन  नेने  नागपरुनागपरु  रेल्वेरेल्वे  स्टेिनस्टेिन  तेते  रेल्वेरेल्वे  स्टेिनस्टेिन  मिडीमिडी    असाअसा  
प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असताअसता  प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  येरे्येरे्  
मियादीमियादी  आपल्याआपल्या  बर्थबर्थ  चीची  िंानिंान  --बीनबीन  करीतकरीत    असतांनाअसतांना  ट्रेनट्रेन  
सरुूसरुू  झाल्यानंतरझाल्यानंतर    मियादीमियादी  यांनायांना  िोनिोन  आल्यानेआल्याने  तेते  गाडीगाडी  
च्याच्या  दारातदारात  उभेअसतांनाउभेअसतांना  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने      
मियादीमियादी  यांच्यायांच्या  नंिरनंिर  चकुीचाचकुीचा  िायदािायदा  घेवनुघेवनु  मदु्दाममदु्दाम  
लबामडनेलबामडने  वव  कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  बाबतबाबत  प्राप्तप्राप्त  गनु्हयाचेगनु्हयाचे  
कागदपत्राकागदपत्रा  वरुनवरुन  कलमकलम  337799  भादमवभादमव  प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  
केलाकेला..    
fVi%&रेरे..पोपो..स्टेस्टे..  वधावधा  येमर्लयेमर्ल  िावकिावक  क्रक्र..  11880077//2222  मदमद..  
0022//0077//2222  अन्वयेअन्वये  आपलेआपले  पोपो..  स्टेस्टे..  चेचे  आवकआवक  क्रक्र..  
22112200//2222  मदमद..  0055//77//2222  अन्वयेअन्वये  गनु्हयांचेगनु्हयांचे  कागदपत्रकागदपत्र  प्राप्तप्राप्त  
झाल्यांनेझाल्यांने  
  

HHCC  
223355  
वघारेवघारे 

02 vdskyk 

xq-j-u-

211@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj  

प ाँकेट pksjh  

 

टे्रन न.ं 

17641 

क चीगुड   

एक्स चे    

D1 कोच 

मधुन रे ,स्टे 

अकोल   

येथुन ग डीत 

चढल्य  नंतर 

लगेच लक्ष त 

आले 

 

03/07/22 

चे 

18.15 वा. 

दरम्यान 

05/07/22 

च े

00.19 

व जत  

 

भ स्कर तुक र म 

धुळे  वय77वर्ष 

धंद  -नौकरी , 

र .स ठे बंगल  

जठ रपेठ अकोल   

मो.नं. 

9372501747 
 

अज्ञातअज्ञात एकुण  8000/- रु  
एक क ळ्य   रंग चे 

प ाँकेट त्य त रोख 

8000/-रु. ATM 

क डष(SBI), आध र 

क डष कलर झेर ाँक्स 

,प सपोटष/ववझ  चे 

क गदपत्र, अस  एकुण 

8000/-रु  च  म ल 

मनरंकमनरंक  
  

 नमुद त .वेळी व ठठक णी य तील फिय षदी ह े रे.स्टे 

अकोल   ते  वरुड अस  अस   प्रव स करणे कठरत  

रे स्टे अकोल  येथुन ग ङीत चढल्य नंतर सीटवर 

बसल े असत  त्य च्य  लक्ष त आले की,त्य च्य  

पाँटच्य  खीश तील एक क ळ्य   रंग चे प ाँकेट त्य त 

रोख 8000/-रु अस  एकुण 8000/-रु    च  म ल 

असलेले ग डीत चढत ंन  प्रव श ंच्य  गदीच  

ि यद  घेऊन कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने मुद्द म 

चोरुन नेले वरुन फिय षदी य ंनी रे.पो.स्टे.बडनेर  

येथे फदले फिय षद वरुन कलम 379  IPC प्रम ण े

गुन्ह  द खल करण्य त आल  

 fVi%& बडनेर  येथील ज .क्र 1138/2022 फद. 

04/ 07/2022 अन्वये  गुन्य चे क गदपत्र आज  

रोजी टप ल ने प्र प्त झ ले वरून   

 

HC 
240 

व घ डे 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 vdskyk 

xq-j-u-

213@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  

 

रे स्टे अकोल  

प्लॅटिॉम नं. 

02 वर कोच 

D/2 मध्ये 

प हुण्य ंन  

चढवत 

असत न  कुत ष 

शटषच्य  

वखश तुन 

 

30/06/22 

चे 

14.10 

वा.सुमारास 

फद.05/07/22 

च े

13.07 

व जत  

 

जमील अहमद ख न 

इस्म ईल ख न वय 

76 वर्ष र . ल ल 

बंगल  बैदपुर  

अकोल  मो 

नं.8625044557 

 

शेख करीम 

शेख शब्बीर 

वय 28 

वर्ष,र . 

पुरवपडीत 

कॉलनी 

अशोक नगर 

अकोट िैल 

अकोल  

 

vkjksih vVd 

fnukad o osG 

 

दद.05/07/22 

चे 

18.47 वा  

एकुण  10,000/- रु  
एक सॅंमसंग कंपनीच  

क ळ्य  रंग च  मोब ईल 

त्य च  IMEI NO 

358129090013793, 

त्य त एअरटेल वसम नं 

9270565500अस  

एकुण 10,000/-रू च  

मोब ईल 

मनरंकमनरंक  
  

नमुद वरील त . वेळी व ठठक णी य तील फिय षदी  ह ेफद. 

30/06/2022 रोजी आपल्य  ववहणील  व त्य ंच्य  

मुल ंन  सोडण्य करीत   रे स्टे अकोल   प्लॅटिॉम नं. 02 

वर टे्रन न.ं12833 अहमद ब द ह वड  एक्स च े कोच  

D/2 वर प हुण्य ंन  सोडणे करीत  आल ेअसत  प्रव शी 

लोक ंच्य  गर्दष मध्ये कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने त्य ंच्य  

कुत ष शटषच्य  वखश तुन फिय षदीची नजर चुकवुन त्य चं   

एक सॅंमसंग कंपनीच  क ळ्य  रंग च  मोब ईल अस  

एकुण 10,000/-रू च  मोब ईल चोरून नेल . अशी 

फिय षदी य ंनी फदल े तोंडी  फिय षद कलम  379 IPC 

प्रम णे  गुन्ह  द खल करण्य त आल  

fVi%& दिर्ाादी र्ाांनी  पो.से्ट.ला रे्वुन तोांडी दिर्ााद 

ददले वरुन 

HC 
647 

असलम 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 05-07-2022   

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky  vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 नागपरुनागपरु  
447711//2222  

कलम कलम 20 20 
((BB))  IIII  ((CC)),,  
2299  NNDDPPSS  

AACCTT 

रेरे  स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  
प्लेटफार्म प्लेटफार्म 01 01 
चे इटारसी चे इटारसी 
एंड कडील एंड कडील 
रार्झलुा रार्झलुा 
ब्रीज ब्रीज 

जवळील जवळील 
लोको लोको 
पायलट पायलट 

पसमनल स्टोर पसमनल स्टोर 
वववरण कक्ष वववरण कक्ष 
चे सर्ोरचे सर्ोर 

0044//0077//22002222    
चेचे  

  1144..4455  
  तेते  

  1144::5566  वावा..  
दरम्यानदरम्यान 

0055//0077//2222    
चेचे  

1111::1177  वावा 

सरकारसरकार  तिेतिे  
सहासहा. . 

उपवनरीक्षक उपवनरीक्षक 
रत्नाकर खाड़ेरत्नाकर खाड़े,,  
रेरे  सुसु  बलबल  वयवय--
5511  वषथवषथ,,  धंदाधंदा  

नोकरीनोकरी  रेरे  सुसु  बलबल  
नागपरुनागपरु  रारा..  प्लॉटप्लॉट  
नंनं..  8833  िमिकांतिमिकांत  

हाउछसगहाउछसग  
सोसायटीसोसायटी  

हिारीपहाडहिारीपहाड  
नागपरुनागपरु  मोमो  

99440044772211440077 

एकुण  7,19,320/- रु  
  

AA))  एकएक  मसल्वरमसल्वर  रंगाचीरंगाची  ट्रा ाँलीट्रा ाँली  
बगॅबगॅ  त्यावरत्यावर  HHOONNOOUURR  

मलहीलेलेमलहीलेले  छकछक  11000000//--  रुरु..  त्यातत्यात  
22  बंडलबंडल  गांिागांिा  विनविन  1100..227700  

मकलोमकलो  ग्रामग्राम  छकछक..  11,,5544,,005500//--  रुरु..  
बगॅसहबगॅसह  छकछक..  11,,5555,,005500//--रुरु..,,  BB))  
एकएक  नेवीनेवी  ब्लूब्लू  रंगाचीरंगाची  ट्रा ाँलीट्रा ाँली  बगॅबगॅ  
त्यावरत्यावर  ZZeexxoonn  मलहीलेलेमलहीलेले  छकछक  

11000000//--  रुरु..  त्यातत्यात  66  बंडलबंडल  गांिागांिा  
विनविन  1111..664499    मकलोमकलो  ग्रामग्राम  छकछक..  
11,,7744,,773355//--  रुरु..  बगॅसहबगॅसह  छकछक..  
11,,7755,,773355//--रुरु..,,  CC))  एकएक  

काऴ्याकाऴ्या  रंगाचीरंगाची  मपिठ्मपिठ्  ब ाँगब ाँग    बगॅबगॅ  
त्यावरत्यावर  FFUUEELL  मलहीलेलेमलहीलेले  छकछक  

11000000//--  रुरु..  त्यातत्यात  22  बंडलबंडल  गांिागांिा  
विनविन  1100..225522  मकलोमकलो  ग्रामग्राम  छकछक..  
11,,5533,,778800//--  रुरु..  बगॅसहबगॅसह  छकछक..  
11,,5544,,778800//--  रुरु..,,  DD))  एकएक  

काऴ्याकाऴ्या  रंगाचीरंगाची  मपिठ्मपिठ्  ब ाँगब ाँग    बगॅबगॅ  
त्यावरत्यावर  aaddiibbooss    मलहीलेलेमलहीलेले  छकछक  
550000//--  रुरु..  त्यातत्यात  11  बंडलबंडल  गांिागांिा  
विनविन  55..225566मकलोमकलो  ग्रामग्राम  छकछक..  

7788,,884400//--रुरु..  बगॅसहबगॅसह  छकछक..  
7799,,334400//--रुरु..  EE))  एकएक  काऴ्याकाऴ्या  
रंगाचीरंगाची  मपठ्ठुमपठ्ठु  ब ाँगब ाँग    बगॅबगॅ  त्यावरत्यावर  
TTYYCCOOOONN  मलहीलेलेमलहीलेले  छकछक  

550000//--  रुरु..  त्यातत्यात  22  बंडलबंडल  गांिागांिा  
विनविन  1100..226611मकलोमकलो  ग्रामग्राम  छकछक..  
11,,5533,,991155//--  रुरु..  बगॅसहबगॅसह  छकछक..  
11,,5544,,441155//--रुरु..    असाअसा  एकुणएकुण  

मनव्वळमनव्वळ  गांिागांिा  चेचे  विनविन  4477..668888  
मकलोमकलो  ग्रामग्राम,,  छकछक..  77,,1155,,332200//--रुरु..  
55  बगॅसहबगॅसह  गांिागांिा  चेचे  एकुणएकुण  छकमतछकमत  

77,,1199,,332200//--  रुरु..  चाचा  मालमाल.. 

11))  सरुजपाल सरुजपाल 
ss//oo  धरर्वीर धरर्वीर 
ससहससह,,  वयवय: : 34 34 
वर्मवर्म,,  राहराह. . ऊंचा ऊंचा 
गा ाँव सबेुदार गा ाँव सबेुदार 
कॉलनी रूर् कॉलनी रूर् 
नंबर नंबर 5252//33,,  
तहसीलतहसील--
बल्लबगढ़ बल्लबगढ़ 
फरीदाबाद फरीदाबाद 
उत्तरप्रदेशउत्तरप्रदेश,,    

22))  सोनकुुर्ार सोनकुुर्ार 
ss//oo  र्केुश र्केुश 

जाटवजाटव,,  वयवय::31 31 
वर्मवर्म,,  राहराह: : 
वबहारीवबहारीपरुा परुा 
गावजयाबाद  गावजयाबाद  
उत्तरप्रदेशउत्तरप्रदेश,,  
  33) ) रार्दत्त रार्दत्त 

ss//oo  श्रीवकशन श्रीवकशन 
जाटव वय जाटव वय --40 40 

वर्मवर्म,,  राहराह: : 
र्ावदपरुा गल्ली र्ावदपरुा गल्ली 

नंबर नंबर 08 08 
ववजय नगर ववजय नगर 
गावजयाबाद गावजयाबाद 
उत्तरप्रदेशउत्तरप्रदेश  

 

अिाअिा  प्रकारेप्रकारे  आहेआहे  कीकी,,  यातीलयातील  सरकारसरकार  तिेतिे  मियादीमियादी  
रत्नाकररत्नाकर  खाडेखाडे  रेरे  सुसु  बलबल  नागपुरनागपुर  यांनीयांनी  वदनांक वदनांक 
0404..0707..2022 2022 रोजी आरक्षक राज ु र्ीनारोजी आरक्षक राज ु र्ीना,,  आरक्षक आरक्षक 
नवीन कुर्ार यांचेसह ट्रेन नं नवीन कुर्ार यांचेसह ट्रेन नं 20805 20805 
ववशाखापट्टनर्ववशाखापट्टनर्--  नई वदल्ली  एक्सपे्रस र्ध्ये नई वदल्ली  एक्सपे्रस र्ध्ये 
बल्लारशाह ते नागपरु अशी चेसकग ड्युटी असता बल्लारशाह ते नागपरु अशी चेसकग ड्युटी असता 
ड्युटी दरम्यान अंड्युटी दरम्यान अं. . 1414::45 45 वावा. . कोच एस कोच एस 4 4 र्ध्ये र्ध्ये 
चार व्यक्क्त ज्यात एक र्वहला आवण तीन परुुर् चार व्यक्क्त ज्यात एक र्वहला आवण तीन परुुर् 
पाचपाच  बगॅ सह संशयीत क्स्ितीत वदसले वरुन तसेच बगॅ सह संशयीत क्स्ितीत वदसले वरुन तसेच 
सदर सदर बगॅ र्धनु गा ाँजा साखरी वास येत असता सदर बगॅ र्धनु गा ाँजा साखरी वास येत असता सदर 
बाबत ववरष्ांना सचुना देण्यात आलीबाबत ववरष्ांना सचुना देण्यात आली. . ट्रेन रेल्वे ट्रेन रेल्वे 
स्टेशन नागपरु चे  प्लटॅफार्म नंबर स्टेशन नागपरु चे  प्लटॅफार्म नंबर 01 01 वर वर 1414::56 56 
वावा.  .  आले नंतर वफयादी तसेच स्टाफ यांनी नर्दु आले नंतर वफयादी तसेच स्टाफ यांनी नर्दु 
ट्रेन चे कोच ट्रेन चे कोच SS--44  मध्ये मध्ये चार व्यक्क्त एक र्वहला चार व्यक्क्त एक र्वहला 
आवण तीन परुुर् यांना उतरवनु ववचारपसु केली आवण तीन परुुर् यांना उतरवनु ववचारपसु केली 
असता त्यांनी आपले नाव असता त्यांनी आपले नाव 11))  पजुा पजुा ww//oo  संजय संजय 
कुशवाहकुशवाह,,  वय वय 20 20 वर्मवर्म,,  राहराह. . र्ावदपरुार्ावदपरुा,,  गल्ली नंबर गल्ली नंबर 
0808,,  ववजय नगर गावजयाबाद उत्तरप्रदेशववजय नगर गावजयाबाद उत्तरप्रदेश,,  22))  
सरुजपाल सरुजपाल ss//oo  धरर्वीर ससहधरर्वीर ससह,,  वय वय 34 34 वर्मवर्म,,  राहराह. . 
ऊंचा गा ाँव सबेुदार कॉलनीऊंचा गा ाँव सबेुदार कॉलनी,,  रूर्रूर्  नंबर नंबर 5252//33,,  
तहसीलतहसील--  बल्लबगढ़ फरीदाबाद उत्तरप्रदेशबल्लबगढ़ फरीदाबाद उत्तरप्रदेश,,  33))  
सोनकुुर्ार सोनकुुर्ार ss//oo  र्केुश जाटवर्केुश जाटव,,  वय वय 31 31 वर्मवर्म,,  राहराह. . 
वबहारीपरुा गावजयाबादवबहारीपरुा गावजयाबाद,,  उत्तरप्रदेशउत्तरप्रदेश,,  44) ) रार्दत्त रार्दत्त ss//oo  
श्रीवकशन जाटवश्रीवकशन जाटव,,  वय वय 40 40 वर्मवर्म,,  राहराह. . र्ावदपरुा गल्ली र्ावदपरुा गल्ली 
नंबर नंबर 08 08 ववजय नगर गावजयाबादववजय नगर गावजयाबाद,,  उत्तरप्रदेश असे उत्तरप्रदेश असे 
सांमगतले असनु ते नमुसांमगतले असनु ते नमुद गाडीने मदल्ली येरे्द गाडीने मदल्ली येरे्  जात होतेजात होते. . 
नर्दु ईसर्ांकडे वर्ळालेल्या बगॅ र्ध्ये गांजा सारखे  नर्दु ईसर्ांकडे वर्ळालेल्या बगॅ र्ध्ये गांजा सारखे  
र्ादक पदािम असले बाबत कळले वरुन पढुील र्ादक पदािम असले बाबत कळले वरुन पढुील 
कायमवाही करणे करीता ववरष्ांनी वफयादी यांना कायमवाही करणे करीता ववरष्ांनी वफयादी यांना 
आदेवशत केलेआदेवशत केले. . यातील वफयादी यांनी नर्दु यातील वफयादी यांनी नर्दु चारही चारही 
आरोपींची मेयो हॉस्पीटल नागपरु येरे् वैद्यमकय तपाआरोपींची मेयो हॉस्पीटल नागपरु येरे् वैद्यमकय तपासणी सणी 
केली असता त्यातील ममहला आरोपी ही गभथवती केली असता त्यातील ममहला आरोपी ही गभथवती 
असल्याने तीला वाडथ नंअसल्याने तीला वाडथ नं. . 26 26 मध्ये भती केले असनु मध्ये भती केले असनु 
पहाराकामी ममहला प्रधान आरक्षक झमुा ईंगळेपहाराकामी ममहला प्रधान आरक्षक झमुा ईंगळे,,  रेसबु रेसबु 
नागपरु यांना नेमण्यात आले आहेनागपरु यांना नेमण्यात आले आहे. . तसेच मियादी यांनी तसेच मियादी यांनी 
केलेली कायथवाहीकेलेली कायथवाही,,  तीन परुुष आरोपी व मदेु्दमाल मरपोटथ तीन परुुष आरोपी व मदेु्दमाल मरपोटथ 
सह पोसह पो. . स्टेस्टे. . ला आणनु हिर केले वरुन कलम ला आणनु हिर केले वरुन कलम 20 20 ((BB))  
IIII  ((CC)),,  2299  NNDDPPSS  AACCTT  प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आला  

PPSSII  
  

Hkykoh  



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 05-07-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 05-07-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 05-07-2022 

 

    

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 cMusjk 

 

RRCCCC  NNoo..11339977//1166    

कलमकलम  339922  ,,441111,,IIPPCC 
05/07/22 चे 19/27 वा फदपकफदपक  कैल सकैल स  तेलंगेतेलंगे  वयवय  3355  वर्षवर्ष  र र ..जुन जुन   ध मणग वध मणग व  वजवज..अमर वतीअमर वती  

02 vdskyk 

 

xq-j-u-213@2022 dye 379 

Hkk-n-fo-   

 

05/07/22 चे  18/47 वा शेख करीम शेख शब्बीर वय 28 वर्ष,र . पुरवपडीत कॉलनी अशोक नगर अकोट िैल अकोल  

03 brokjh xq-j-u- 14@2022 dye 379 

Hkk-n-fo-   

 

05/07/22 चे  18/20 वा vuhy pjathyky lksuh  o; 34 o"ksZ jk lacyiqj vksjhlk   

04 ukxiqwj xq-j-u- 385/2022 
कलर् 20(B)ii(c) ,29 NDPS 

ACT 
 

03/07/22  ps  11.26 

 

PCR (Delhi Tapas) 
 
 

आकाश  उफे अक्कु  पे्रर् प्राल ,वय 27  वर्म, रा.187 बला ाँक  6 वखचडीपरू शर्ासपरू  पवूी पटपडगंज पो. 
स्टे. कल्याणपरू वदल्ली 

xq-j-u- 471/22  कलर् 
20(B)ii(c), 29 NDPS 

ACT   

05/07/22  ps  13.27 

 

PCR 13/07/22 i;Zr 

11))  सरुजपाल सरुजपाल ss//oo  धरर्वीर ससहधरर्वीर ससह    वयवय    34 34 वर्मवर्म,,  राहराह. . ऊंचा गा ाँव सबेुदार कॉलनी रूर् नंबर ऊंचा गा ाँव सबेुदार कॉलनी रूर् नंबर 5252//33,,  तहसीलतहसील--
बल्लबगढ़ फरीदाबाद उत्तरप्रदेशबल्लबगढ़ फरीदाबाद उत्तरप्रदेश,,  

22))  सोनकुुर्ार सोनकुुर्ार ss//oo  र्केुश जाटवर्केुश जाटव,,    वयवय  31 31 वर्मवर्म,,  रारा  ..  वबहारीपरुा गावजयाबाद  उत्तरप्रदेशवबहारीपरुा गावजयाबाद  उत्तरप्रदेश,,  

33) ) रार्दत्त रार्दत्त ss//oo  श्रीवकशन जाटवश्रीवकशन जाटव  वयवय  --40 40 वर्मवर्म,,    रारा..    र्ावदपरुा गल्ली नंबर र्ावदपरुा गल्ली नंबर 08 08 ववजय नगर गावजयाबाद ववजय नगर गावजयाबाद     
उत्तरप्रदेशउत्तरप्रदेश 

xq-j-u-467@2022 dye 379 

Hkk-n-fo-   

 

fn- 05/07/22  ps  05.01 

 

 

िेखिेख  इमरानइमरान  िेखिेख  सलीमसलीम    वयवय  2211  वषेवषे  रारा..पंिाबीपंिाबी  लाईनलाईन  मोतीबागमोतीबाग  नागपरुनागपरु 

vdz jsiksLVs 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 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko 

o iRrk 

gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


