
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  10-03-2022   

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 

vaeyn

kj 

01 अकोला 
68/2022 

कलम 
379 

भा.दं.वी 
प्रमाणे 

 
गनू्हा प्रकार 

मोबाईल 
   चोरी 

 

रे.स्टे. 
अकोला 
बकुींग 

आँफिस 

10/03/22  
चे 

 09.00 वा. 

10/03/22  
चे  

13.53 वा. 
 

फितीि िारायिराव 
जयस्वाल  

वय-41वर्ष, 
धंदा- ITI िोकरी, 

रा. एमरालँ्ड 
कालँीिी अकोली 

खदुष अकोला. 
मो.िं. 

9665391432 

राजेश  
चनु्िीलाल 

दंतािी  वय- 
40 वर्ष  रा. 

अडबजुा िगर 
रबाडी कालँिी 
कँिल जवळ 
अहमाबाद 
(गजुरात) 

 
vVd  

10/03/22  
चे   

 23/26  वा - 

एकुण 8,999/- रू  
एक हािँर कं. चा ब्लल्य ु
रंगाचा मोबाईल मॉ.िं.  

9 N, IMEI NO. 
861708040130185, 
861708040303386, 

Airtel फसम िं 
9850301361, 

JIO NO.7620782918,  
ककमत- 8,999 /- रू. चा 

मोबाईल 
 

एक हािँर कं. 
चा ब्लल्य ुरंगाचा 
मोबाईल मॉ.िं.  
9 N, IMEI 

NO. 
86170804013

0185, 
86170804030

3386,  
Airtel फसम िं 
9850301361, 

JIO NO. 
7620782918,  

ककमत- 
8,999/-  रू. चा 

मोबाईल 
 

यातील फियादी हे रे.स्टे. अकोला बकुींग आँफिस येथे ट्रेि 
चौकशी कामी आले असता फियादी यांचे जवळील एक 
हािँर कं.चा ब्लल्य ु रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्यािे मदु्दाम लबाडीिे चोरूि िेला असे फियादी यांिी 
फदले तक्रारी वरूि कलम 379 भा.दं.वी प्रमाणे गनु्हा दाखल  
 

lnj xqUg;kpk riklkr o/kkZ ’kgj iks-LVs ;kauh ’kgjkrhy 

lhlhVhOgh QqVst psd dfjr vlrkauk ,d la’k;hr ble 

feGqu vkY;kus R;kauh js-iks-LVs- o/kkZ ;sFks lnj la’k;hr 

blekl iks-LVs yk vk.kys vlrk rlsp js-iks-LVs o/kkZ 

;kauh js-iks-LVs- vdksyk ;sFks laidZ d:u lnj  la’k;hr 

blek ckcr lkafxrys vlrk iksuk@ 799 o iksf’k@ 

352 vls js-iks-LVs o/kkZ ;sFks tkoqu ueqn la’k;hr 

blekkl iks-LVs yk vk.kqu gtj dsY;kus ueqn la’k;hrkl 

fopkjiql dsys vlrk ueqn xqUg;krhy pksfjl xsysyk 

eksckbZy R;kusp pksjh dsY;kps dcqy dsY;kus R;kl nksu 

iapk le{k R;kps vax>Mrh ?ksoqu ueqn xqUg;krhy pksfjl 

xsysyk eksckbZy tIr d:u vkjksihl vVd dsys- 
 

HC 
754 

लायबर 

02 िागपरु 
170/22 
कलम 

 379 IPC 
 

गनू्हा प्रकार 
मोबाईल 

   चोरी 
  

ट्रेि िं. 
18238 

छत्तीसगड 
एक्स.चे 
कोच िं. 

A/1 बथष िं. 
33 वरूि   

रे स्टे 
िागपरु येणे 

पवुी 
अधातास 
अगोदर 

 

10/03/22 
चे  

 01.30 वा 
 

10/03/22  
चे  

 8.10 वा 
 

सोहेल फिरोज 
मेमि. 

वय 27 वर्ष राह. 
महासमदु्र (छ.ग)   

मो ि. 
9644807777 

अज्ञात   एकुण  15.000/- रू 
एक फिळ्या रंगाचा समॅसंग 
के.चा मोबाईल A-10 त्यात 

फसम jio 
7000334092,वोडािोि 

9165222716 
फक.15,000/-असा एकुि 

15.000/- रू चा माल 

फिरंक याफतल फियादी हे ट्रेि िं. 18238 छत्तीसगड एक्स.चे कोच 
िं. A/1बथष िं. 33 वरूि रे.स्टे इटारसी ते रे.स्टे िागपरु 
असा प्रवास कफरत असतािा फियादी यांच्या झोपेचा िायदा 
घेविु त्याचा फिळ्या रंगाचा समॅसंग कं.चा रे स्टे िागपरु येणे 
पवुी अधातास अगोदर कोणीतरी अज्ञात चोरट्यािे मदु्दाम 
लबाडीिे व कपटािे चोरूि िेले. अशा फियादी यांचे फियाद 
वरुि सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे िंबरी गनू्हा 
दाखल  

WNK 
779 
Hkykoh 



03 वधा 
82/22 
कलम  
379 

भा.द.फव 
 

गनू्हा प्रकार 
मोबाईल 

   चोरी 
 

रे.स्टे. 
माजरी 

फक.फम.िं. 
841/600 

जवळ 

08/03/22 
चे 

 09.00 वा. 
दरम्याि 

10/03/22 
चे 

11.00 वा. 

मोि ुमंगल फिर्ाद 
वय 26 वरे्  
धंदा  मजरुी  

रा. ग्राम गंधारा, 
ता. केसरगंज 

फजल्हा - बहराईच  
उत्तर प्रदेश 
मोबाईल िं. 

6306961672, 
9026563099 

एक अज्ञात 
संशफयत इसम 
वय अं. 20 

वर्ष, 
काळा फजन्स 
व काळा शटष 
घातलेला. 

एकुण  19.000/- रू 
एक फववो कंपिीचा 

मोबाईल फिळ्या रंगाचा 
त्यात एअरटेल फसम िं. 
6306961672, ककमत 

11,000/- रू., IMEI NO.  
माहीत िाही, व मोबाईलचे 
कव्हर मध्ये रोख 8,000/- 
रू.(2000 x 3  िोटा, 500 

x 4 िोटा)  असा एकुण 
19,000/-रु. चा माल. 

फिरंक िमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फियादी रे.स्टे. चैन्िई 
ते फदल्ली जाणा-या कोणत्यातरी ट्रिे िे गडूुर ते झासी 
जाण्यासाठी स्लीपर कोच मध्ये बसिु प्रवास करीत 
असतांिा रे.स्टे. माजरी येण्यापवुी त्यांिी आपला वर िमदु 
वणषिाचा मोबाईल दरवाज्या जवळील फसटवर चाजीवर 
लाविु फियादी तोंड धणु्यासाठी बेसींग जवळ गेले असता 
त्यांचे लक्ष चाजीग वर लावलेल्या मोबाईल कडे गेले 
असता िमदु वणषिाचा संशईत इसम हा चाजीग वरील 
मोबाईल काढत असतांिा फदसल्यािे त्याला पकडण्यासाठी 
फियादी पलटले असता त्यांचा तोल जाविु ते दरवाज्यातिु 
खाली पडूि जख्मी झाल्यािे त्यास रेल्वे कमषचा-यांिी  
WCL हॉस्पीटर माजरी येथे दाखल केले त्या िंतर त्यास 
उपफजल्हा रूग्िालय वरोरा येथे रेिर केले  ASI/45 
श्रीरसागर यांिी तेथे जाविु त्यांचे लेखी बयाि िोंदविु रे.पो. 
चोकीस िमदु बयाि सादर केले वरूि फियादी यांचा वफरल 
वणषिाचा मोबाईल व रोख रूपयेसह ueqn la’k;hr blekus 
मदु्दाम लबाडीिे व कपटािे चोरूि िेले आहे वरुि सबब 
अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे िंबरी गनू्हा दाखल 
Ukeqn xqUgÓkps dkxni=s रे.पो.चौकी बल्लारशाह येथील 
जा.क्र. 91/2022 फद.10/03/2022अन्वये गनु्हा सरकारी 
टॉब वर फद.10/03/2022 रोजी आल्यािे गनु्हा दाखल  
 
 

NK 
1126 
शेंडे 

04 वधा  
83/22 
कलम  

379 भा.द.फव 
 

गनू्हा प्रकार 
मोबाईल 

   चोरी 
 

ट्रेंि िं. 
22860 UP 
परुी  LTT 
एक्स. चे 
कोच िं. 

S/6 बथष िं. 
20 वरूि 
रे.स्टे.वधा 

पास झाल्या 
िंतर चाल ू
गाडीत. 

02/02/22 
चे 

03.30वा. 
दरम्याि 

 

10/03/22  
चे 

12.00 वा. 

सयुषकांत शेट्टी 
शामसुंदर शेट्टी  
वय 26 वरे्  
धंदा  िोकरी,  
रा. कें द्रापाडा 

आटपारी पुंडीला 
पोस्ट मंकापाडा 

(ओरीसा ) 
मोबाईल िं. 

8658849610 

अज्ञात एकुण 16.000/- रू 
एक ओपो कंपिीचा 

मोबाईल मॉडल िं. A/5 
2020 काळ्या रंगाचा त्यात 

एअरटेल फसम िं. 
7387773049, फजओ फसम 
िं. 9348870384, IMEI 
NO.  माहीत िाही, असा 
एकुण 16,000/-रु. चा 

माल 
 

फिरंक िमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फियादी मजकुर 
रे.स्टे. कटक ते ठाणे असा प्रवास करीत असतांिा प्रवासा 
दरम्याण जेवण करूि झोपले असता फियादीचा झोपेचा 
िायदा घेविु कोणीतरी अज्ञात चोरट्यािे रे.स्टे. वधा च्या 
दरम्याण चाल ू गाडीत फियादी यांचा झोपेचा िायदा घेविु 
िमदु वणषिाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीिे व कपटािे चोरूि 
िेले  वरुि सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे िंबरी 
गनू्हा दाखल  
Ukeqn xqUgÓkps dkxni=s ek- iksyhl v/kh{kd कायालय 
लोह. िागपरु क्र. आर/23/गनु्हावगष/2022-226 िागपरु फद. 
09/03/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्यािे 
गनु्हा दाखल  

NK 
1148 
जाधव 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 वधा 
84/22 
कलम 

379 भा.द.फव 
 

गनू्हा प्रकार 
मोबाईल 

   चोरी 
 

ट्रेंि िं. 
22691 
राजधािी 
एक्स चे 
कोच िं 

B/7 बथष िं 
68 वरुि  

रे. स्टे 
बल्लारशाह 
येथे गाडी 
थांबली 
असता 

 18/02/22 
चे 

12/25 
वा. दरम्याि 

 

10/03/22 
चे  

13/00 वा. 

आफसि हुसेि हुसेि 
मोहमद  

वय-29 वर्ष,   
रा. SBI बकँ बाफर 

ब्रहमणा फबरपरु साबा 
राज्य जम्म ु

काश्ममर181133 
मोबाईल िं. 

7006135251 

अज्ञात एकुण 14.999/- रू 
एक समँसंग कंA 20S 
मोबाईल त्यात दोि फसम 

फजओ िं. 7889959510, 
7006135251 फजओ फसम 
िं. 9348870384, IMEI 

िं माहीत िाही फक. 
14900/-रु. चा माल 

 

 िमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फियादी मजकुर हे 
फद. 18/02/2022 रोजी रे.स्टे बंग्लोर.ते फदल्ली असा प्रवास 
करीत असतांिा प्रवासा दरम्याण फियादी हे हात धणु्यासाठी 
बेफसग कडे गेले असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्यािे त्यांचा 
बथषवर ठेवलेला िमदु वणषिाचा मोबाईल  त्याचा 
गैरहजरीचा िायदा घेविु मदु्दाम लबाडीिे चोरुि िेले आहे.  
Ukeqn xqUgÓkps dkxni=s ek- iksyhl v/kh{kd कायालय 
लोह. िागपरु क्र.  आर/23/गनु्हावगष/2022-1421 िागपरु 
फद. 08/03/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्यािे 
मा.प्रभारी अफधकारी सो.यांचे आदेशान्वये  िंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला  
 

WNK 
1005 
पचौरी 

06 अकोला 
69/22 
कलम  

379 IPC 
 

गनू्हा प्रकार 
मोबाईल 

   चोरी 
  

रेल्वे स्टेशि 
अकोला 
प्लटँिामँष 

िं.06वफरल 
बकुकग 

ऑफिस 
समोफरल 
फसमेंट 
ओट्या 
वरूि 

10/03/22 
चे 

 18.00 वा. 
 

10/03/22  
चे  

22.42 वा 

फिपणु प्रतापकसग 
S/o पदमकसग 

चौधरी  वय-18 
वर्ष धंदा- फशक्षण 
रा.बोरपा थािा 
मगोरा तहसील 

अकरग फज. मथरुा 
(उ.प्र.) मो.िं. 

9719415111,95
52188359 

अज्ञात एकुण 45.000/- रू 
एक ONE plus कंपिीचा 

काळ्या रंगाचा मोबाईल मॉ. 
िं.6T त्याचा IMEI NO. 
माहीत िाही, त्यात Airtel 

फसम िं 
7037095269ककमत- 

45,000 /- रू. चा मोबाईल 
 

फिरंक वरील ता.वेळी व फठकाणी यातील फियादी मजकुर हे फद. 
10/03/2022 रोजी िागपरू जािे कफरता रेल्वे स्टेशि 
अकोला व िागपरूला जेिे कफरता गाडी उफशरा असल्यािे 
प्लटँिामँष िं. 06 वफरल बकुकग ऑफिस समोफरल फसमेंट 
वट्यावर झोपले असता त्यांचे झोपेचा िायदा 
घेऊिकोणीतफर अज्ञात चोरट्यािे वफरल िमदु वणषिाचा 
मोबाईल चोरूि िेल्यावरूि फियादी यांिा जाग आली तेव्हा 
समजले  अशा फियादी यांिी फदले तोंडी तक्रारी वरूि 
कलम 379 भा.दं.वी प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला  

NK 
99 

दायमा 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 10-03-2022  

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 नागपरु 
171/22 
कलम 
20 (B) 

II(C), 29 
NDPS 

Act 
 

टे्रि िं 
12146 
PURI-
LTT 

एक्सपे्रस चे 
जिरल कोच 
मधिू रे.स्टे 

िागपरु 
PF.NO 8 
वर इटारसी 
एंन्ड कडे 
असलेल्या 

vp 
साईडीगच्या 

समोर 
 

09/03/22 
चे   

18.37 वा. 
 

10/03/22 
चे   

13.31 वा. 
 

फविोद 
िंदकुमार 
खरमाटे,  

वय- 28 वर्ष, 
व्यवसाय-

उपफिरीक्षक 
आर पी एि 
थािा िागपरू 

राह-आरपीएि 
बैरेक िागपरू, 
मोबाईल िं. 

8669417279 
 

एकूण  2,02,440/- रू 

1) एक फिळया लाल रंगाची बगॅ 
ज्यावर Radium असे फलहलेले 
कक.600/-रु.त्यात गांजा वजि 

13.612 फकलोग्रमॅ  बगॅसह वजि 
14.766 फकलोग्रमॅ फिवळ गांजाची  

कक. 1,36,120/- रू व बगॅ सह 
एकूण ककमत 1,36,720/-रू चा 

माल. 2) एक गे्र रंगाची बगॅ 
कक.1000/-रू ज्यावर 

AMERICAN TOURISTER 
असे फलहलेले त्यात गांजा वजि 
6.472 फकलोग्रमॅ बगॅसह वजि 

7.129 फकलोग्रमॅ  फिवळ गांजाची   
कक. 64,720/- रू बगॅसह एकूण 
ककमत 65,720/- रू असा एकूण 

फिवळ गांजाचे वजि 20.084 
फकलोग्रमॅ कक. 2,00,840/- रू 
बगॅसह गांजाचे  एकूण वजि  

21.895 फकलोग्रमॅ एकूण ककमत 
2,02,440/- रू चा माल. 

 

1) रामअचल  
रामसजीवि कुमी,  

वय 45 वर्ष  
राह- वॉडष िं. 01 
संजय टॉकीजच्या 

समोर इंफदरा कॉलोिी 
फटमरिी तह- फटमरिी 
फज. हरदा मध्य प्रदेश - 
PIN  कोड 461228 
02) राज ुलखिलाल 
कलम वय 38 वर्ष  

राह-बायपास रोड वॉडष िं. 
01 फटमरिी तह- फटमरिी 
फज. हरदा मध्य प्रदेश - 
PIN  कोड 461228 

 
vVd 10/03/2022   

चे   
 15/10  वा 

हकीकत अमया प्रकारे आहे की, सरकारतिे फियादी िाम ेफविोद िंदकुमार 
खरमाटे, वय-28 वर्ष, व्यवसाय-उपफिरीक्षक आर पी एि थािा िागपरू 
राह- आरपीएि बैरेक िागपरू, मोबाईल िं. 8669417279 यांिा रेल्व े
स्टेशि िागपरू चे प्लाटिामष िं. 8 वरील इटारसी एंन्ड कडे असलेल्या 
vpसाईडीगच्या समोर हजर झाले व वरील दोन्ही आरोपी जवळ असलेल्या 
बगॅ बद्दल फवचारपसु केली असता त्यात गांजा असल्याचे संशय 
आल्यावरूि Rpf फिरीक्षक यांचे आदेशावरूि घटिा स्थली जावूि िमदु 
इसमािा थांबवूि बगॅ चेक केले असता त्यात वरील प्रमाणे गांजा फमळूि 
आल्यािे Rpf उपफिरीक्षक फविोद खरमाटे यांिी घटिास्थळ व जप्ती 
पंचिामा व इतर कारवाई करूि पो.स्टे.ला आििू हजर केले यातील िमदु 
आरोपी हे वरील जप्त वणषिाचा माल  PURI-LTT एक्सपे्रस चे जिरल 
कोचमधिू कोणीतरी अज्ञात इसमाकडूि अिाफधकृतपणे खरेदी करूि तो 
माल फविापास परवािा बेकायदेशीर फरत्या आपल्या ताब्लयात बाळगणु 
अवैध वाहतकू करूि फवक्री करण्याकरीता घेवूि जात असतांिा फमळुि 
आल्यािे त्याचेवर अमली पदाथष कायदयाअंतगषत योग्य कारवाई करण्यात 
आली असिू त्याचे फवरूध्द योग्य कारवाईस माझी सरकार तिे फियाद 
आहे. अशा लेखी फियाद फदल्यािे 20(B) ii (C)29 NDPS act सदर गनु्हा 
दाखल  

API 
गोंडािे 

02 िागपरु 
169/22   

कलम 65 
(A) (E) 
66(B)   
म ुदा का 

अफधफियम   
 

टे्रि िं. 
12722 

दफक्षण EXP  
एक्स चे 
समोफरल 

जिरल कोच 
मघ्ये  रेल्व े
स्टे. िागपरु  
येथील pf 

no 2 
 

09.03.22 
 चे  

16.40 वा. 

10.03.22 
चे 

01.57 वा. 
 

सरकार  तिे 
आरक्षक िफवि  

कुमार    
वय 45 वर्ष 
िेमणकु – 
Rpf थाणा 

िागपरु 
 

एकूण  51,170/- रू 

4 बगॅो मे officer choice whisky 
602 Nos.90 ml प्रत्येकी की 85.00 
/-रू कुल फकमत 51,170/- रू चा 

माल 

1)  सधुीर राजेश 
खंजर  

उम्र  25 वर्ष  
रा जलिगर वाडष, 

चंद्रपरु  
2) साफरका खंजर   

उम्र   23 वर्ष  
रा जलिगर वाडष, चंद्रपरु 

 
vVd  10/03/2022   

चे    
02/06  वा 

हकीकत अमया प्रकारे आहे की, आज फद 9/3/22 को समय 16.40 बजे 
CPD/PLT फटम मे तैिात आरक्षक िफवि कुमार, आरक्षक जवाहर कसग. 
आरक्षक राज ुमीणा, महीला आरक्षक जमु्मा ईंगले दवारा िागपरु स्टेशि के 
pf no 2 पर टे्रि िं. 12722 के आगमि पर सामिे के जिरल कोच को 
चेक फकया गया चेकींग के दौराि एक वयक्ती तथा एक महीला वजिी बैगो 
के साथ संफदग्ि हालत मे फमले फजसमे पछुताच करणे पर कोई संतोर्जिक 
जवाब िही फदया बाद गहिता से पछुताच करणे पर उन्होिे अपिा िाम 
सधुीर राजेश खंजर उम्र 25 वर्ष रा जलिगर वाडष  चंद्रपरु ,साफरका खंजर 
उम्र  23 वर्ष रा जलिगर वाडष,चंद्रपरु बताया तथा बैगो मे शराब की बोतले 
होिा बताया ओर शराब की तस्करी करणे का गनु्हा स्वीकार फकया, बाद 
उक्त वयत्की तथा मफहला को बैगो के साथ RPF थािा िागपरु लाकर 
सहायक उपफिरीक्षक अश्मवि पवार के समक्ष पेश करणे पर उिके द्वारा 
बाहरी पंचो को बलुाकर उिके सम७ 04 बैगो को खोलकर देखिे पर 
मध्यप्रदेश राज्य फिर्ममत अंगे्रजी शराब की फिम्िवीखीत बोतले पाई गई उक्त 
पकडे गए एक मफहला तथा एक वयक्ती को उिके पास मे फमली उपरोक्त 
अंगे्रजी शराब को अगली अग्रीम काििुी कायषवाही हेत ुआपके समक्ष सादर 
पे्रफर्त है वरुि सबब अप कलम 65 (A) (E) 66 (B)  म.ु दा. का. 
अफधफियम प्रमाणे दाखल  

ASI 
847 थामँस 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 10-03-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 10-03-2022    

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 10-03-2022  

                                                                   

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 

 

अकोला 
223/2021  कलम  392  भादफव 

 

10/03/2022  चे   19/58  वा -  1) फरजवाि शहा ईरिाि शहा वय 26 वर्ष,रा.परुपीडीत कालँिी अकोट िैल अकोला. 

 
68/2021  कलम  379  भादफव 

 

10/03/2022  चे   23/26  वा -  2) राजेश  चनु्िीलाल दंतािी  वय- 40 वर्ष  रा. अडबजुा िगर रबाडी कालँिी कँिल 
जवळ अहमाबाद (गजुरात) 

  

 

 

िागपरु 

171/2022  कलम  20 (B) II(C) 29 NDPS 
Act 
 

10/03/2022  चे   15/10  वा - 3) रामअचल रामसजीवि कुमी, वय 45 वर्ष राह- वॉडष िं. 01 संजय टॉकीजच्या समोर इंफदरा 
कॉलोिी  फटमरिी तह- फटमरिी  फज. हरदा मध्य प्रदेश - PIN  कोड 461228  
 

4) राज ुलखिलाल कलम वय 38 वर्ष राह-बायपास रोड वॉडष िं. 01 फटमरिी तह- फटमरिी 
फज. हरदा मध्य प्रदेश - PIN  कोड 46122 
 

168/2022 कलम  65 (A) (E) 66(B)  म ुदा 
का अफधफियम  प्रमाणे 

10/03/2022  चे   00/10   वा - -   5) फकरण मोि ुजाट वय 35 वर्ष रा मनु्िा पाि ठेला जवऴ बल्लारशाह फज चंद्रपरु 
 
 

169/2022 कलम  65 (A) (E) 66(B)  म ुदा 
का अफधफियम  प्रमाणे 

10/03/2022  चे   02/06  वा -   
 

6)  सधुीर राजेश खंजर उम्र 25 वर्ष रा जलिगर वाडष , चंद्रपरु                          23वर्ष रा जलनगर वार्ष  , चंद्रपरु 
  7)  lkjhdk  खंजर उम्र 23  वर्ष रा जलिगर वाडष , चंद्रपरु   
 

 cMusjk 

34/2022 कलम 306, 34  भादफव 

 

10/03/2022  चे   22/03  वा -   
 

8) मदि पुंडलीकराव पसुतकर वय 65 वरे्, रा. आझाद कहद मंडळ, बधुवारा, फज. अमरावती 

 

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 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 



 

 


