
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 01-04-2022 

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 गोंदिया  
vi-dz-

26@2022 

dye 379 

Hkknoh  

 

xqUgkizdkj 

efuilZ 

pksjh  pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
गोंदिया प्लटॅफार्म 

क्र. 03 वर 
रेल्वेगाडी नं. 
68741 िगुम 

इतवारी पसॅेंजर 
उभी असतांना 

रेल्वेगाडीत 
चढतांना. 

 

31.03.2022 
चे  

10.40 
 वा. 

 िरम्यान 
 

01.04.2022 
 चे  

00.38  
 वा. 

रदिरससह 
प्रदिपससह 

चैव्हान वय 37 
वरे्ष, िंिा 

सेल्सर्न हे राह. 
श्री. सिुाकर 
र्हािेवराव 

केिार यांचे घरी 
हाउस नं. 1103 

शांतीनगर 
र्ारवाडी वाडी, 
दशतला र्ाता 
र्ंिीर दकराना 
स्ओसम जवळ 

इतवारी, नागपरू 

सरेुशकुर्ार 
गलुाब झंगलानी  

वय 60वर्षम 
रा.वाडम न 11 

वारादशवनी  ,दज
.बालाघाट 

vVd rk osG  

 fn 

-01-04-2022 

ps 13-17 ok 

,dq.k 1]070 :  

ब्राउन रंगाचा पकेॅट पसम 
तयांत अनकु्रर्े 1. बकॅ 
आफ इंडीया बकॅें चे 
ए.टी.एर्. काडम, 2. 

पतनीचे नावाचे एक्सीस 
बकेॅचे ए.टी.एर्. काडम, 
3.स्वताचे आिारकाडम 
4. पतनीचे आिारकाडम 

5. नगि 1070 रू. 
असा एकूण 1070 रू. 

चा र्ाल. 
 

ueqn 

izek.ks 
दफयािी हे  रेल्वेगाडी नं. 68741 िगुम इतवारी पसॅेंजर  
नी िगुम ते गोंदिया असा परीवारासोबत प्रवास करीत 
होते, रेल्वेगाडी रेल्व स्टेशन गोंदिया येथे प्लटॅफार्मवर 
थांबल्यावर ते रेल्वेगाडीतनू लहान र्लुांना उतरवत 
असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने नकळत तयांचे 
पनॅ्टचे र्ागचे दिशातनू एक ब्राउन रंगाचा पकेॅट पसम 
तयांत अनकु्रर्े 1. बकॅ आफ इंडीया बकॅें चे ए.टी.एर्. 
काडम, 2. पतनीचे नावाचे एक्सीस बकेॅचे ए.टी.एर्. 
काडम, 3.स्वताचे आिारकाडम 4. पतनीचे आिारकाडम 
5. नगि 1070 रू. असा एकूण 1070 रू. चा र्ाल. 
चोरून नेला o:u fQ;kZnh ;kaps fQ;kZn o:u 

xqUgk nk[k dj.;kr vkys 

eiksgok 

1002 

esgj 

02 नागपरू  
CR No. 

217/2022 
कलर् 379  

IPC 
 

 xqUgkizdkj 

efuilZ pksjh  

pksjh 

रे. स्टे. नागपरू pF 
NO. 2 वर गाडी 
उभी असतांना 

आँरो वाटँर प्लाटँ 
वरून 

 

28/3//2022  
चे  

 16.45 
वा िरम्यान 

01/4//2022  
चे  

 14.24  
वा 

दवजयकुर्ार S/O 
िलदबर ससग ,वय 

31वर्षम,िंिा नोकरी, 
(ईदडयन आर्ी) रा. 
गाव िनाना थाना -
दभवानी सिर दज. 

दभवानी 
(हदरयाणा)दपन 
127031 र्ो.नं. 

8982940440,99
9297206 

अज्ञात 
 

,dq.k 2]080 :  

एक ब्राउन रंगाचा 
र्नीपसम तयात आर्ी 

कँन्टीन ग्रोसरी,दलक्वर 
काडम, ड्रायव्हींग  

लायसन्स , आिार 
काडम,पनँ काडम, 2 

ATM काडम,(SBI) 
रोि 2080/-रू. का 

र्ाल 

fujad वरील ता.वेळी व दिकाणी यातील दफयािी र्जकुर  
हे  दि. 28/03/22 रोजी  ट्रेन नं. 12722 िदिण एक्स. 
चे  कोच नं.S/2, बथम नं.15 वरून रे.स्टे. हजरत 
दनजार्िुिीन ते हैद्रबाि असा प्रवास कदरत असतांना 
प्रवासा िरम्यान दि. 28/03/22 चे 16.45 वा. 
िरम्यान गाडी रे. स्टे. नागपरू प्लटँफार्म नं. ०२ वर 
उभी झाल्यानंतर दफयािी हे कोच क्र. S/2च्या 
सर्ोरील आँरो वाटँर प्लाटँ वर  पाणी घेण्याकदरता 
रांगेत उभे होते तेव्हा प्रवांश्याची गिी होती तेव्हा 
तयाच गिीचा फायिा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने तयांचे पनँ्टचे र्ागील दिशातनु तयांचा एक 
ब्राउन रंगाचा र्नीपसम आतील सार्ानासह चोरून 
नेले. गनु्हाचे कागिपत्र रे.पो. स्टे विा जावक क्र. 
785/22दि. 31/03/22  टपाला द्वारे प्राप्त  झाल्याने 
दफयादि च्या दफयाि वरून वरून सबब अपराि 
कलर् 379 भािवी प्रर्ाणे  गनू्हा िािल आहे 

Hc/549
फुसाटे 



03 brokjh  

xq-j-ua- 

13@2022 

dye 379 

Hkka-n-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

xkMh ua- 

18240f”koukFk 

,Dl- ps dksp 

ua- Mh &1]js-LVs 

brokjh 

IyWVQWkeZ ua-06 

oj xkMhr 

p<rs osGsl 

31-03-2022 

ps  

00-00 ok- 

njE;ku 

01-04-2022 

ps  

2-55 ok 

thou >qedq 

’kkgq o; 35 

o"ksZ ;olk; 

eatqjh jkg- 

fMIVh fLxauy 

lat; uxj 

’kkgq VsylZ ds 

ikl ukxiqj 

eks- ua- 

8856032768 

jkts"kukFk 

jkts’k cksgj.k 

Bkdqj o; 22 

o"kZ ;olk; 

eatqjh jkg- 

okMZ ua- 14 

ek sgkjikjk ’ka

djx< 

dksjh;k 

NRrhlx< 

vVd rk osG  

 fn 

-01-04-2022 

ps 2-55 ok 

,dq.k 12]000 :  

,d vksIiks da- 

xksYMu jaxkpk 

R;kr ,vjVsy fle 

ua- 8149714671 

eksckby fd- 

12]000 :- pk eky 

,d vksIiks da- 

xksYMu jaxkpk 

R;kr ,vjVsy 

fle ua- 

8149714671 

eksckby fd- 

12]000:- pk 

eky R;k 

O;frfjDr ,d 

fuG;k jaxkpk 

jsMeh 

daifupk 

eksckby fd- 

15000:- pk 

vlk ,dq.k  

27000 :- pk 

eky 

ueqn rkj[skl osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs vkiY;k ifjokjklg 

ukxiqj rs jktUkkFkxko ;sFks tk.ksdfjrk  

xkMh ua- 18240 f”koukFk ,Dl- ps dksp 

ua- Mh &1]js-LVs brokjh IyWVQWkeZ ua-06 

oj xkMhr p<rs osGsl R;kaP;k iWUVkP;k 

f[k”;krhy ,d vksIiks da- xksYMu 

jaxkpk eksckbZy ;krhy ueqn vkjksihus 

gk pksjr vlrkauk fQ;kZfnP;k y{kkr 

vkys o fQ;kZfn vkf.k LVs”kuoj xLr 

djhr vlysys iksyhl vaeynkj ;kauh 

vkjksihyk eksckbZy lg idMys  o:u 

lnj xqUgk ja- ua- 13@2022 dye 379 

Hkk- na- fo- izek.ks nk[ky dj.;kr vkyk 

vkgs-  

elQkS 

522 

esJke 

04 brokjh  

xq-j-ua- 

14@2022 

dye 379 

Hkka-n-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

xkMh ua- 12409 

fcykliqj 

futkeqnnhu 

xkasMokuk ,Dl- 

ps dksp ua- cah 

@1] cFkZ ua- 38 

o:u js-LVs- 

fcykliqj rs 

ukxiqj js-LVs- 

dkeBh ;s.ks iqohZ 

30-03-2022 

ps  

12-15  

ok- njE;ku 

01-04-2022 

ps  

03-33 ok- 

fnxacj 

ckys’oj ;kno 

o; 50 o"kZ 

/kank eWustj 

lssaVy dksYM 

QhYM jkg- 

’kkarhchgkj 

dkWyuh ft- 

prjk >kaj[kaM  

eks- ua- 

8856032768 

vKkr ,dq.k 17000 :  

,d lelax da- pk  

,e&31 Cyq jaxkpk 

R;kr ftvks fle 

ua- 7000354122 

vk;,ebZvk; ua 

ekghr ukgh fd- 

17]000@- : pk 

eksckby 

fuajd ueqn rkj[skl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs fcykliqj rs ukxiqj vlk izokl 

dfjr vlrkauk izoklknjE;ku   xkMh ua- 

12409 fcykliqj futkeqnnhu xkasMokuk ,Dl- 

ps dksp ua- cah @1] cFkZ ua- 38 o:u js-LVs- 

dkeBh ;s.ks iqohZ fQ;kZnh ;kapk pkthZxyk 

ykoysyk ,d lelax da- pk  ,e&31 Cyq 

jaxkpk eksckby R;kaP;k >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kaus eqnnke yckMhus  

vlqu ueqn xqUgk dkxni«k gs js-iks-LVs 

ukxiqj tkod daz- 1362@2022 fn- 

31@03@2022  vUo;s izkIr >kY;kus lnjpk 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs-   

lQkS 

875 

isanqj  

05 brokjh  

xq-j-ua- 

15@2022 

dye 379 

Hkka-n-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

xkMh ua- 18239 

f”koukFk ,Dl- 

ps dkasp ua- Mh 

2 cFkZ ua- 88 

o:u js-LVs- 

dkeVh ;sFks 

y{kkr vkY;kus 

01-04-2022 

ps  

04-30  

 ok-rs  

05-00 ok- 

njE;ku 

01-04-2022 

ps 

 08-59  

ok- 

vt; egs’k 

dVjs o; 18 

o"ksZ jkg- 

tjhiVdk 

ctkt 

dWkyst toG 

ukxiqj    

eks- ua- 

7017121488 

vKkr ,dq.k 17]990 :  

,d fookas da- 

eksckbZy ua- ok; 

,l 1 T;kr ftoks 

fle ua- 

6264116977 nqljs 

ftoks fle ua- 

6261521883 

vk;,ebZvk; ua 

860567050815551 

fd- 17990@- : 

pk eksckby 

fuajd ueqn rkj[skl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs jk;iqj rs ukxiqj vlk izokl 

dfjr vlrkauk izoklknjE; xkMh ua- 

18239f’oukFk ,Dl- ps dkasp ua- Mh 2 cFkZ ua- 

88 o:u js-LVs-jk;iqj rs dkeBh ;sFksa 

fQ;kZnh ;kauk >ksi ykxyh vlrk js LVs 

dkeBh  30 fefuaVkuh R;kaph >ksi m?kMyh 

vlrk R;kaP;k iWUVP;k f[’;krhy ueqn 

eksckbZy pks:u usys ckcr lnj fQ;kZnh ;kauh 

ys[kh fQ;kZn fnY;kus ueqn izek.ks xqUgk 

nk[ky  dj.;kr vkyk vkgs- 

Ikksuk 

155 

Hknksfj;k 



06 js-iks-LVs 

cMusjk  

vi  क्र. 
66/2022 

कलर् 379 
भािवी. 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे.स्टे.  बडनेरा 
जनु्या बकुींग 

ऑफीस परीसर 
र्िनु 

 

01/04/2022
चे 

 02.00  
ते  

04/00 वा. 
िरम्यान. 

01/04/2022 
चे  

06/44 
 वा. 

 

प्रशांत रार्िास 
रेहपाडे  वय 32 
वर्षम  िंिा दशिण 
, रा. भातकुली,  
जी. अर्रावती . 

र्ो. नं. 
9309826251,
9743034127 

 

jkt eksgu 

ekjos o;%36 

o"kZ 

jkg&feypkG]

uohoLrh] 

cMusjk ft-

vejkorh 

jsYos LVs’kuoj 

cs?kj 

vVd rkjh[k 

osG 

01-04-2022 

ps 12%09 ok- 

 

,dq.k 8]000 :  

एक वीवो 11 कं चा 
लाइट ब्ल ुरंगाचा 
र्ोबाईल तयार्ध्ये  

दजयो दसर् नं 
9309826251, IMEI 

NO  र्ाहीत नाही 
दक.8000/- रु चा 

र्ोबाईल 
 

ueqn 

izek.ks  
नर्िु तारिेस वेळी व िीकाणी यातील फीयािी प्रशांत 
रार्िास रेहपाडे   हे रे. स्टे. भुसावल येथनु िपुारी 
13.00वा र्ेर् ु ट्रेन  ने रे.स्टे.  बडनेरा येथे येऊन जनु्या 
बकुींग ऑफीस येथे थांबले व रात्री तयांचा  एक वीवो 
11 कं चा लाइट ब्ल ु रंगाचा र्ोबाईल चाजींग ला 
लाऊन झोपले असता  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने   
तयांचे झोपीचा फायिा घेऊनर्दु्दार् लबाडीने चोरुन 
नेला अशा िील्या  दफयाि  वरुन  सिर गनु्याचा पढुील 
तपास  djr vlrkauk lhlhVhOgh QqVst psd 

d:u vjksihpk “kks/k ?ksryk vlrkp vjksih 

gk ueqn pksjysY;k eksckbZy lg cMusjk ;sFks 

feGqu vkY;kus vkjksihyk vVd d:u सबब 
अपराि कलर् 379 भािदव प्रर्ाणे नंबरी गनु्हा िािल 

dj.;kr vkyk vkgs- 

HC/ 

433 

ukxjs 

 

07 अकोला 
अप  क्र 

95/2022 
कलम 379 

IPC प्रमाणे 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  

रे.स्टे.अकोला  
बकुींग ऑफीस 

र्ध्ये 

31/03/2022 
चे  

19.52  
वा. सरु्ारास 

01/04/2022 
चे  

10.20  
वाजता 

 

श्री दिपक 
लक्ष्यर्णराव 
सरोिे  वय 

62वर्षम, िंिा 
शेती  रा. ST 
ऑफीस र्ागे 
कौलिेड रोड 
अंनंिवाटीका 

अपाटमर्ेंट 
अकोला 
र्ो. नं. 

9922284507 

vCnqy 

lkftn mQZ 

jktk vCnqy 

jQhd o;23 

o"kZ jk- 

iqjfiMhr 

DokVZj 

vkacsMdj 

pkSd vkdksV 

QkbZy 

vdksyk  vVd 

rk- osG fn- 

01-04-2022 os 

14-59 ok   

,dq.k 11]499 :  

एक सरॅ्संग गलॅक्सी 
M12 कंपनीचा 
र्ोबाईल तयाचा  

IMEI NO. 
355644563283692, 
357542243283694,  

तयात JIO दसर् नं. 
8830441024  सकर्त 

11499/-रू चा 
र्ोबाईल 

 

ueqn 

izek.ks  
वरील ता.वेळी व दिकाणी यातील दफयािी र्जकुर  हे  
दि. 31/03/2022  रोजी 19.52 वाजता तयांच्या 
र्लुीला सोडण्यासािी रे.स्टे.अकोला येथे आले असता 
प्लटॅफॉर् दटकीट काढण्यासािी बकुींग ऑफीस र्ध्ये 
गेले तेव्हा तयांच्या लिात आले की तयांच्या सफारीच्या 
शटमच्या डाव्या बाजलुा दिशात असलेला तयांचा   एक 
सरॅ्संग गलॅक्सी M12 कंपनीचा र्ोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने दफयािी यांच्या नजर चकुीचा फायिा 
घेवनु र्दु्दार् लबाडीने चोरून नेला असे दफयािी यांनी 
दिले लेिी दफयाि वरून सिर गनु्याचा पढुील तपास  
djr vlrkauk lhlhVhOgh QqVst psd d:u 

vjksihpk “kks/k ?ksryk vlrkp vjksih ueqn 

pksjysY;k eksckbZy lg feGqu vkY;kus 

vkjksihyk vVd d:u कलर् 379 भा.िं.वी 
प्रर्ाणे गनु्हा िािल करण्यात आला. 

HC/752 
पाटील   

08 vdksyk  

xq-j-ua- 

96@2022 

dye 379 

Hkka-n-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

xkMh ua- 12139 

lsokxzke ,Dl- 

ps dkasp ua- Mh 

4 cFkZ ua- 83]84 

o:u js-LVs- 

eqrhZtkiqj  

29-03-2022 

ps 

 01-15  

 ok-rs  

01-45 ok- 

njE;ku 

01-04-2022 

ps 

 22-21  

ok- 

l`’Vh o’kkZ 

xk.kkj  o; 

20 o"ksZ jkg- 

ikWiqyj 

lkslk;fV 

okMh ukdk u- 

10 vejkorh 

jksM toG 

ukxiqj   

eks- ua- 

7017121488 

vKkr ,dq.k 5000 :  

,d eksB;k dkG;k 

jaxkpk ckWDl R;kr 

,d fjax ykbZV 

¼fdV)  fdear 

5000@- : vlk 

,dq.k 5000 : pk 

eky-  

fuajd ueqn rkj[skl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs lh,lfV rs ukxiqj vlk izokl 

dfjr vlrkauk izoklknjE; js-LVs- eqrhZtkiqj 

njE;ku dks.khrjh vKkr pksjV;kus  

fQ;kZnh ;kauk >ksispk Qk;nk ?ksoqu ueqn 

ckWDl vkrhy lkekuklg pks:u usyk vkgs 

v”kh fQ;kZfnus js-iks-LVs ukxiqj ;sFks fnY;kus  

lnj xqUg;kps dkxni= gs js-iks-LVs 

ukxiqj ;sFkhy tk- dz- 1325@2022 fn- 29-

03-2022 vUo;s izkIr >kY;kus lnjpk xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs-   

iksgok 

754  

yk;cj  



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 01-04-2022  

 

yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 01-04-2022  

 

 

 

 

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 xksafn;k exZ dz- 

14@2022 

dye 174 

lh-vkj-ih- 

lh- 

xkMh Ø-20824 

vtesj iqjh ,Dl- 

ps dksp ua- ch@5 

cFkZ ua- 39 o:u 

jsYos LVs'ku 

xksafn;k IYkWVQkeZ 

ua- 04 oj 

01-04-2022  

ps 

 23-00 okts 

iqohZ 

01-04-2022  

ps  

23-55  

oktrk- 

vkWu M~;qVh Mh-

ok;-,l-,l- 

jsYos LVs'ku 

xksafn;k rQsZ 

fniddqekj 

gfj'kpan 

ckjlkxMs o; 

37 o"ksZ /kank 

ikWbZUV~leu 

jkg- olaruxj 

vk>knokMZ 

xksafn;k- 

,d vuksG[kh 

efgyk o; 

vankts 32 o"kZ 

vkt jksth vkEgh e-iks-gok-@940 ekus LVs'ku Mk;jh 

drZO;koj gtj vlrkauk vkWu M~;qVh Mh-ok;-,l-,l- 

jsYos LVs'ku xksafn;k rQsZ fniddqekj gfj'kpan 

ckjlkxMs o; 37 o"ksZ /kank ikWbZUV~leu jkg- 

olaruxj vk>knokMZ xksafn;k-;kauh iks-LVs-yk ,d exZ 

ckcr ys[kh eseks rlsp jsYos MkWDVj ;kauh e`r ?kks"khr 

dsY;kps e`R;q izek.ki= vk.kqu gtj dsY;kus ek- ih-

,l-vks-lks- ;kaps vkns'kkus exZ nk[ky dj.;kr vkyk- 

rlsp iapukek dk;Zokgh dkeh iks-gok-@330 pkScs o 

iszr igkjk M~;qVh dkeh iks-f'k-@1178 jxkjh ;kauk 

jokuk dj.;kr vkys 

Ikks-gok-

@330 

larks"k 

pkScs 

02 इतवारी र्गम क्र. 
05/2022 
कलर्174 

CRPC प्रर्ाणे 

रेल्वे स्टेशन इतवारी 
प्लटँफारँ्म क्र. 4 वर 
गाडी नं. 08744 
र्ेर्ो लोकल ने 

रनओव्हर 

01/04/2022 
चे  

16 :15  
 वा. पवुी 

 

01/04/2022  
चे  

17.45 वा. 
 

ON Duty 
DYSS,रेल्वे 

स्टेशन, इतवारी 

अज्ञात परुुर्ष इसर् 
वय अंिाजे. 40वर्षम 

अशा प्रकारे आहे की, ON duty dyss रे. स्टे. इतवारी यांनी 
प्लटँफारँ्म क्र. 4 वर गाडी नं.08744 र्ेर्ो लोकल ने एक अज्ञात 
परुुर्ष इसर् वय अंिाजे. 40वर्षम असा रनओव्हर झालेला आहे 
असा लेिी र्ेर्ो दिल्यावरुन PSI तडस, HC/744 इंगोले 
,PC/149दनिारे यांना घटनास्थऴी रवाना करण्यात आले असनु 
रेल्वे वैद्यकीय अदिकारी सो, यांनी पाहले असता तयाला र्यत 
घोर्षीत केल्याचे प्रर्ाणपत्र दिल्याने र्यत परुुर्षावर घटनास्थऴ व 
इन्कवेस्ट पंचनार्ा  करुन पे्रताचे PM करणेकार्ी र्ेयो 
हासँ्पीटल नागपरु येथे रवाना करण्यात आले असनु र्गम क्र. 
05/2022 कलर् 174 CRPC प्रर्ाणे र्गम िािल केला 

HC/744 
इंगोले 

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 दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक 



 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 01-04-2022   

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 01-04-2022  

                                                                                                                  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 गोंदिया  vi-dz-26@2022 dye 379 Hkknoh    fn  01-04-2022 ps 13-17 ok सरेुशकुर्ार गलुाब झंगलानी  वय 60वर्षम रा.वाडम न 11 वारादशवनी  ,दज.बालाघाट 

02 - brokjh xq-j-ua- 13@2022  

dye 379 Hkka-n-fo- 

  fn- 01@04@2022 ps 2-55 ok jkts"kukFk jkts’k cksgj.k Bkdqj o; 22 o"kZ ;olk; eatqjh jkg- okMZ ua- 14 

eksgkjikjk ’kadjx< dksjh;k NRrhlx< 

 

03 अकोला 

 

अप  क्र 95/2022 
कलर् 379 IPC प्रर्ाणे 

 

fn- 01-04-2022 os 14-59 ok   vCnqy lkftn mQZ jktk vCnqy jQhd o;23 o"kZ jk- iqjfiMhr DokVZj vkacsMdj pkSd 

vkdksV QkbZy vdksyk   

04 cMusjk  

 

vi  क्र. 66/2022 कलर् 379 भािवी    fn-  01-04-2022 ps 12%09 ok- 

 

 

jkt eksgu ekjos o;%36 o"kZ jkg&feypkG]uohoLrh] cMusjk ft-vejkorh jsYos LVs’kuoj 

cs?kj 

 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 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 


