
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 06-03-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 

84/2023 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

गुन्हा izdkj  
हऩँ्डबँग 

pksjh 

टे्रन नं. 

12850 

बबलासपुर 

एक्स चे 

कोच नं 

A/2 बथथ नं 

31,33 

वरुन रे स्टे 

अकोला येणे 

अगोदर 

15मी पुवी 

 

25/02/23 

चे 

14.15 वा 

दरम्यान. 

 

06/03/23 

चे 

00.45 वा. 

अंशुल अशोक मेहता  

वय 37 वषथ धंदा- 

नौकरी, रा.ररपर 

रेबसडेंन्सी सोसायटी 

बचखली 

पुणे 

मो.क्र.7620334789 

 

vKkar ,dq.k 22]000@# 
एक ग्रीन रंगाची हऩँ्डबँग 

त्यात एक ब्ल्यु रंगाचा 

रेडमी नोट 8कं. चा 

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO माहीत नाही. त्यात 

एअरटेल बसम नं 

9595367625 कक. 

12,000/-रु, 2) रोख 

8000/-रु,3) boult कं. 

चे स्माटथ वॉच 

कक.2000/-रु. असा 

एकुण 22000/- रु. चा 

माल 

ननरंक   अशा प्रकारे आह ेकी, नमुद ता.वेऴी व रिकाणी यातील कियाथदी 

नामे ह ेट्रेंन नं.12850 बबलासपुर एक्स. चे कोच न ं A/2 बथथ नं 

31,33वरुन रे स्टे पुणे त े रायपुर असा प्रवास आप्या पबिसह 

करीत असतांना प्रवासा दरम्यान कद. 25.02.2023 रोजी  

कियाथदी ह ेवररल वणाथनाची हऩँ्डबँग आप्या बथथवर डोक्याखाली 

िेवुन झोपेले असाता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा झोपेचा 

िायदा घेवुन त्यांची एक ग्रीन रंगाची हऩँ्डबँग त्यात एक ब्ल्यु 

रंगाचा रेडमी नोट 8 कं. चा मोबाईल त्याचा IMEI NO माहीत 

नाही. त्यात एअरटेल बसम नं 9595367625 कक. 12 ,000/-रु, 

2) रोख 8000/-रु, 3) boult कं. च े स्माटथ वॉच कक.2000/-रु. 

असा एकुण 22000/- रु. चा माल  असलेली हनँ्डबँग रे. स्टे 

अकोला येण्याच े10 मी पुवी मुद्दाम लबाडीने व कपटान ेचोरुन 

ने्याचे लक्षात आ्याने  कियाथदीच्या कियाथद वरून गुन्हा दाखल 

होवुन गुन्याचे कागदपत्र टपालाने ईकडील पो स्टे ला प्राप्त 

झा्याने कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला  

fVi & रे्वे पोलीस स्टेशन वधाथ येथील जा.क्र. 517/2023 

कद.02/03/2023अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र टपालव्दारे इकडील 

पो स्टे ला आ. क्र 392/2023 कद.04/03/2023 अन्वये प्राप्त 

झा्याने   

 

WHC 
869 

राऊत 

02 अकोला 

86/2023 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 

रे.स्टे. 

अकोला PF 

NO.06 

वरुन 

 

04/03/23 

चे  

वेळ नमुद 

नाही. 

 

06/03/23 

चे  

14.01 वा. 

बजरंग सुदाम भगतवय 

22 वषथ धंदा- बशक्षण, 

रा. गोडगव्हान 

ता.मालेगांव बज. 

वाबशम. मो 

न.9730184696 

 

अज्ञात ,dq.k 11]999@# 
एक लाल काळ्या रंगाचा 

बववो कं.चा माँ.नं.Y-12 

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO 
869453043680793 

त्यात Airtel बसम नं. 

9067932810, 
7620874296, 

कक.11,999/- रू चा 

मोबाईल  

बनरंक  वरील ता.वेऴी व रिकाणी यातील कियाथदी  ह ेकद.04/03/2023 

रोजी रे.स्टे.अकोला PF NO.06 वर वाबशम येथे जाणे करीता 

आल ेअसता टे्रन ची वाट पाहत असतांना झोप लागली व कियाथदी 

यांचे जवळील एक लाल काळ्या रंगाचा बववो कं.चा माँ.न.ंY-

12मोबाईल त्याचा IMEI NO 869453043680793त्यात 

Airtel बसम न.ं9067932810, 7620874296, कक.11,999/- 

रू चा मोबाईल झोपेतुन जाग आली असता पाहला असता कदसुन 

आला नाही  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने कियाथदी यांच्या झोपेचा 

िायदा घेवुन मुद्दाम व लबाडीने चोरून नेला असे लक्षात आ्यान े

कियाथदी यांनी कदल ेतोंडी कियाथद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे 

गुन्हा दाखल करण्यात आला 

fVi & कियाथदी नामे बजरंग सुदाम भगत यांनी पो.स्टे.ला हजर 

येवुन कदल ेतोंडी तक्रारी वरुन   

HC 
198 

चव्हान  



vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

03 अकोला 

87/2023 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 

टे्रन नं. 

12810 

हावडा मेल 

एक्स.चे 

मागील 

जनरल 

बोगीतुन 

रे.स्टे.अको

ला PF 

NO.01 

वरुन 

 

05/03/23  

च े 

वेळ नमुद 

नाही 

06/03/23  

च े

  14.45 वा. 

राजेश गजानन 

आगळे वय 32 वषथ 

धंदा- बशक्षण, 

रा.बाभुळगांव 

जहाबगर, ता. बज. 

अकोला. मो 

न.9423458414 

vKkar ,dq.k 12]999@# 
एक जांभळ्या रंगाचा 

रेडबम नोट 8 कं.चा 

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO 
864941047106356/

64 त्यात JiO बसम नं. 

9322845895, 

कक.12,999/- रू चा 

मोबाईल 

ननरंक    वरील ता.वेऴी व रिकाणी यातील कियाथदी ह ेकद.05/03/2023 

रोजी 'टे्रन न.ं12810 हावडा मेल एक्स.चे मागील जनरल 

बोगीतुन रे.स्टे.अकोला PF NO.01 वर रे.स्टे.अकोला ते 

रे.स्टे.बडनेरा असा प्रवास करुन उतरत असतांना  कियाथदी यांचे  

पँन्ट च्या बखशातील  एक जांभळ्या रंगाचा रेडबम नोट 8 कं.चा 

मोबाईल त्याचा IMEI NO 864941047106356/64त्यात 

JiO बसम न.ं9322845895, कक.12,999/- रू चा मोबाईल  

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेवुन मुद्दाम व 

लबाडीने चोरून नेला असे लक्षात आ्याने कियाथदी यांनी कदल े

तोंडी कियाथद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात 

आला 

.fVi & कियाथदी नामे राजेश गजानन आगळे यांनी पो.स्टे.ला हजर 

येवुन कदल ेतोंडी तक्रारी वरुन   

 

HC 
754 

लायबर 

04 अकोला 

88/2023 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 

टे्रन 

नं.18029 

शालीमार 

एक्स.चे कोच 

नं.S/7 बथथ 

न.ं44 वरुन 

रे.स्टे.अकोला 

PF NO.02 

वर उतरत 

असतांना 

 

05/03/23 

च े

वेळ नमुद 

नाही. 

 

06/03/23 

चे 

16.20 वा. 

पुजा हररष 

कोिवाणी वय 28 

वषथ धंदा- नोकरी 

(Eng), रा.ससधी 

कँम्प अकोला 

कोिवाणी कलेक्शन 

चे बाजुला मो 

न.7507616600 

vKkar ,dq.k 29]999@# 
एक स्काय ब्ललु रंगाचा वन 

प्लस कं.चा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO 

865295050861038,8
65295050861020 

त्यात VI बसम नं. 

8390286787, JIO बसम 

नं. 8999731497 

कक.29,999/- रू चा 

मोबाईल 

 

ननरंक वरील ता.वेऴी व रिकाणी यातील कियाथदी या कद.05/03/2023 

रोजी 'टे्रन न.ं18029 शालीमार एक्स.चे कोच नं.S/6बथथ 

नं.42वरुन रे.स्टे.अकोला PF NO.02  वर  रे.स्टे.क्यान ते 

रे.स्टे.अकोला असा प्रवास करुन उतरत असतांना  कियाथदी महीला 

यांचा  एक स्काय ब्ललु रंगाचा वन प्लस कं.चा मोबाईल त्याचा 

IMEI NO 865295050861038, 865295050861020त्यात 

VI बसम न.ं 8390286787, JIO बसम न.ं8999731497 

कक.29,999/- रू चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

गदीचा िायदा घेवुन मुद्दाम व लबाडीने चोरून नेला असे लक्षात 

आ्याने कियाथदी यांनी कदल ेतोंडी कियाथद वरुन कलम 379 IPC 

प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला 

.fVi &  कियाथदी नामे पुजा हररष कोिवाणी  यांनी पो.स्टे.ला 

हजर येवुन कदल ेतोंडी तक्रारी वरुन   

HC 
799 

मनस्कर 

05 xksafn;k 
37/2023 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

गुन्हा izdkj  
lksU;kps 

nkfx.ks  

pksjh 

jsYos 

LVs’ku 

vkexko 

;sFks 

IyWVQkeZ 

dz- 04 

o:u xkMh 

nqxsZ 

brokjh 

eseks ps 

leksjhy 

ysMht 

dksp e/;s 

p<r 

vlrkauk 

06@3@2

3 ps 

10%30  ok 

06@3@23 

ps 

14%29  ok 

lkS vydk 

?ku'kke f'koudj 

o; 45 dke 

x`g.kh jkgk-'kkarh 

ysvkÅV 

ygky{eh ykWUl 

ps leksj okBksMk 

jksM ukxiqj eks-u-

9823912326 

vKkr 

la’kf;r 

eghyk o;& 

va- 55 rs 

60 o’kZ 

jax& lkoGk 

usl.khl 

&dkG~;k 

fuG~;k 

jaxkph 

lkMh] 

xG~;kr 

vkdk'kh 

jaxkpk 

nqiV~Vk] 

dikMkyk 

pan.kkpk 

fVdk 

ykoysyh 

,dq.k 45]000@# 
,d lksU;kps eaxGlq= 

Mksjys o euh lfgr 

otu 6-5 xzkWe] 

lksU;kps ygku 

eaxGlq= Mksjys o euh 

lg otu 3 xzkWe nksUgh 

feGqu fda- 45]000@& 

: pk eky 

ननरंक v'kk izdkjs vkgs dh] ;kfry eghyk fQ;kZnh gs ueqn ?kVuk 

rk- osGh- o fBdk.kh vkexko rs ukxiqj vlk izokl 

dj.ksdjhrk jsYos LVs’ku vkexko ;sFks IyWVQkeZ dz- 04 

o:u xkMh nqxsZ brokjh eseks ps leksjhy ysMht dksp e/;s 

p<r vlrkauk izoklh yksdkapk xnhZpk Qk;nk ?ksÅu 

dks.khrjh vKkr la’kf;r eghyk o;& va- 55 rs 60 o’kZ 

jax& lkoGk usl.khl &dkG~;k fuG~;k jaxkph lkMh] 

xG~;kr vkdk'kh jaxkpk nqiV~Vk] dikMkyk pan.kkpk fVdk 

ykoysyh ghus fQ;kZnh ;kaps [kkan~;kyk yVdqu vlysyh 

ysMht gWM cWx ph pSu [kksyqu cWx e/khy ueqn eky pks:u 

usyh ckcr iksLVs yk gtj gksoqu ys[kh rdzkj fnys o:u 

vi-dz- 37@2023 dye 379 Hkk-n-fo vUo;s uacjh xqUgk 

nk[ky 

iksmifu 

panzdkar 

fude 

           



 

 

 

  

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

06 नागपरु 

253/2023 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

गुन्हा izdkj  
मनी पसस   
pksjh 

रे. स्टे. 
अजनी येथे 
Pf नंबर 01 
वरुन ट्रेन नं 

11039  
महाराष्ट्ट्र 
एक्सचे 

समोरील 
जनरल 

कोच मध्ये 
चढत 

असतांना 
 

05/03/23
चे  

16:30 वा. 
दरम्यान 

06/03/23  
चे  

16:57 वा. 
 

ज्योत्सना सनतश 
सखुदेवे, वय 45 

वषे, पत्ता - 
सयेुटोला गोददया, 

मो.नं. 
8788331574 

 

vKkar ,dq.k 37]00@# 
एक मनी पसस त्यात एक 
ईन्डीयन बकँ चे ATM 
,जनरल रेल्वे नटकीट 
,समॅसंन्ग कं एक ईयर 
फोन, रोख रु 3,700/-  
असा एकुण 3700/-रू 

चा माल 

ननरंक वरील तारखेस वेऴी व निकाणी यातील नफयादी मजकुर हे 
आपल्या मलुा सोबत रेल्वे स्टेशन अजनी  येथे 4:30 वाजता आले 
असता आपल्या राहत्या गावी गोंनदया जाणे करीता जनरल नटकीट 
काढुन रे स्टे अजनी येथे  Pf नंबर 01 वर ट्रेन नं 11039  महाराष्ट्ट्र 
एक्सचे समोरील जनरल कोच मध्ये चढत असतांना,  एक मनी 
पसस त्यात एक ईन्डीयन बकँ चे ATM, जनरल रेल्वे नटकीट, 
समॅसंग कं. चा एक ईयर फोन, रोख रु 3,700/- (नतन हजार 
सातशे  रुपये) असे  नफयादी यांच्या हातातील नपशवी मधनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम लबाङीने व कपटाने प्रवासी 
लोकांच्या गदीचा फायदा घेवनु ट्रेन मध्ये चढत असताना चोरून 
नेले आहे अशी नफयादी यांनी रे.पो.स्टे. गोंनदया येथे नदले नफयाद 
वरुन इकडील पो.स्टे. ला कागदपत्र Online प्राप्त झाले वरुन 
सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे दाखल करुन सदर 
गनु्याचा तपास मा. PSO यांचे आदेशान्वये HC/59 वासननक 
यांना देण्यात येत आहे, तसेच प्रथम खबर ची एक प्रत मा. JMFC 
रेल्वे कोटस नागपरु येथे रवाना.  
fVi &  रे.पो.स्टे. गोंनदया येथील गनु्याचे कागदपत्र Email व्दारे 
तसेच CCTNS प्रणाली मध्ये प्राप्त झाले वरुन    

HC 
59 

वासननक 

07 नागपरु 

255/2023 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

गुन्हा izdkj  
जोडे (जतुा) 

pksjh 

ट्रेन नं 12807 
समता एक्स 
चे कोच नं 
बी/2 बथस नं 
08  वरून 

प्रवास कनरत 
असतांना रे 
स्टे नागपरु 

येथनु. 

15/02/23 
चे 

01.00 वा 
 

06/03/23 
चे 

22.57 वा 
 

ननकलेश S/O 
सरोज कुमार 

कटुआ, वय 21 
वषस, राह. क्वाटर 

नं 41031 
ओडींयस फॅक्टरी 

बरमान थाना 
सेम्पला नज. 

बलांगीर ओडीशा, 
मो नं. 

6372540589 

vKkar ,dq.k 12]00@# 
एक जोड जोडे (जतुा) नं 

09 गे्र रंगाचा दकमत 
1200/-रु 

 

ननरंक अशा प्रकारे आहे की, यातील नमदु नफयादी हे  ट्रेन नं 12807 
समता एक्स चे कोच नं बी/2 बथस नं 08  वरून TTG रे.स्टे. 
नागपरु  ते  रे.स्टे. ननजामदु्दीन  असा  प्रवास करीत असता रे स्टे 
नागपरु येथे गाडी उभी असतांना नफयादी एक जोड जोडे (जतुा) नं 
09 गे्र रंगाचा दकमत 1200/-रु. जोडे पाहीले असता नदसले नाही  
वणसनाचा माल नफयादी यांच्या झोपेचा  फायदा घेवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने चोरून नेला आहे. SD ईग्रजीत अशा नफयादीच्या 
नफयादीवरुन सदरचा गनु्हा वगस होवनु आल्याने सदर गनु्याचे 
कागदपत्रांवरुन कलम 379भादनव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात 
येत आहे.  
fVi &  मा पोलीस अनधक्षक सो कायालय यांचे जा.क्र. 
आर/23/गनु्हा वगस/2023-151  नद. 04/03/2023 असनु रे.पो.स्टे 
नागपरु चे आ.क्र. 884/23 नद.06/03/2023 प्राप्त झाले वरुन  

मपोना 
610 
राऊत  

 



 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 06-03-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

08 brokjh 
19/2023 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

गुन्हा izdkj  
रोख 

pksjh 

रे.से्ट. 

कामठी येथे 
PF/ No. 

1, ट्र ेन नं. 
18029 

लोकमान्य 

टट्ळक 

शाटलमार  

एक्स. चे 

समोररल 

जनरल 

डब्यात 

चढले नंतर 

04/03/23   

चे 

14.30 वा 

दरम्यान  
 

06/03/23 

च े

19.30 वा. 

श्री सुरज नामदास 

रामटे्के वय 65 

वरे्ष धंदा :- 

कापडाची दुकाण 

रा:-  मोहझरी 

पो. मोहझरी 

ता.लांजी टज. 

बालाघाट्  

मो.नं.9424662
132 

 

vKkar ,dq.k 40]000@# 
रोख 40,000 रु 

ननरंक   नमुद तारखेस वेळी व टठकाणी यातील टियाादी  हे आपले 
पत्नीला और्षधोपचार कामी नागपुर य़ेटथल लता मंगेशकर 

हॉस्पिट्ल मधे्य भरती करुन परत आपले गावाकडे जाणे कररता 

ऑट्ोने रेले्व से्टशन  कामठी येथे आले. त्यानंतर अंदाजे 

14:30 वा रेले्व से्टशन कामठी PF/ No. 1, ट्र ेन नं. 

18029 लोकमान्य टट्ळक शाटलमार  एक्स. आल्याने टियाादी 

हे नमुद ट्र ेन चे समोररल जनरल डब्यात चढले नंतर टियाादी 

यांनी आपले पँन्टचे स्पखशाला हात लावुन पाहीले असता त्यांना 

त्यांचे दोन्ही स्पखशातील रोख 40,000 रु ( एका स्पखशामधे्य 

500*40 =20,00  व दुसऱ्या स्पखशामधे्य  500*30=15000, 

100*50= 5000 असे 20,000 रु ) असे एकुण रोख 

40,000/- रु टदसुन आले नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

टियाादी यांचे पँन्टचे स्पखशातील नमुद रोख रक्कम गाडीत 

चढतेवेळी प्रवाशी लोकंाच्या गटदाचा िायदा घेउन मुद्दाम 

लबाटडने व कपट्ाने चोरुन नेले बाबत ची तक्रार टह टियाादी 

यांनी रे.पो.से्ट गोदंीया  येथे समक्ष हजर होवुन टदल्याने व 

गुन्ह्याचे कागदपत्र प्राप्त कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गुन्हा 

दाखल करण्यात आला  

fVi & रे.पो.से्ट. गोदंीया जा. क्र 495/2023 टद. 

05.03.23 अन्वये व इकडील पो. से्ट आ. क्र 196/2023 

टद. 06.03.2023  अन्वये आज रोजी पो.से्ट ला ट्पालाने 

प्राप्त झाल्याने 
 

 

HC 

886 

जैस्वाल   

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 06-03-2023 

 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 06-03-2023 
 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 06-03-2023 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                         

                                                               

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 

हकीकत riklh 

vaeynk

j 01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiwj Xqk-j-u-996@2022  dye 

379 Hkk-n-oh 
fn- 24@02@2023 ps 13-05 ok 1) राजकुमार वल्द मांगेराम वय 47 वषस राह- हंसापत्ती धमतान साहीब नज.दजद हरीयाणा 

2) राजनबरदसह वल्द चंद्रदसह वय 53 वषस राह-घर कं्र.203क वाडस कं्र.17 रामदसह कॉलनी हॉसी नज.नहसार हरीयाणा  
3) राजेन्द्रकुमार वल्द टेकचंद्र वय 47 वषस राह-दखल ुपाना गाव पेटवाड पतवार 92नज.नहसार हरीयाणा  
4) अमनकुमार  वल्द वेदपाल वय 27 वषस राह- घर कं्र.131कंुगर तह भवानी खेडा नज.भवानी  हरीयाणा  
5) सरेुन्द्र  वल्द भरथ ुवय 48 वषस राह-अशरफगड 71दपडारा नज.दजद हरीयाणा  
6) नरेन्द्र  वल्द भरथ ुवय 40 वषस राह-अशरफगड  71 दपडारा नज.दजद हरीयाणा 

Xqk-j-u- 247@2022 dye 

379 Hkk-n-oh 
fn- 06@03@2023 ps 16-12 ok संतोष शालीकराम राणा वय. 35 वषस रा. हनमुान चौक, रामपाली गरा, ता. वारानसवनी नज. बालाघाट (म.प्र) 

Xqk-j-u-242@2022  dye  

379 Hkk-n-oh 
fn- 06@03@2023 ps 19-48ok नमस्त्रीलाल नदराम पिाडे, वय 42 वषे रा. हरदई नबल्लारी आमला बैतलु (मध्यप्रदेश ) 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk- fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


