
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 21-04-2022  

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 rks [kyhy izek.kss  riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
117/2022          

कलम 
324,323, 
504 भादवी 

प्रमाणे 
 

गनु्हा  प्रकार 
दखुापत व 
शिवीगाळ  

रे स्टे 
अकोला 
प्लटॅफॉम 
नं. 01 वर 

RR कॅन्टीन 
च्या समोर 

21/04/22  
 चे  

00.40 वा. 
दरम्यान 

21/04/22 
 चे  

05.35  वा. 

शवक्रम अवदतु वाघ  
वय 38 वर्ष 

 धंदा - मजरुी, 
रा.कृर्ी नगर 

गजानन शकराणाच्या 
बाजलुा लेबर 

कॉलनी  अकोला  
मो नं. 

9172588629 

ऋर्ीकेि 
अंबादास बेले 
वय 19 वर्ष 

धंदा - मजरुी, 
रा.लाडीस 

फैल अकोला 
 

vVd rk-

osG 

21/04/22 
 चे  

18.58  वा. 

शनरंक शनरंक नमदु ता. वेऴी व शिकाणी यातील शफयादी हे शद. 20/04/2022 रोजी 
चे सकाळी 05.00 वाजता नेहमी प्रमाणे कामावर आले शदवसभर 
काम करून संध्याकाळी 16.00 वाजता कामावरून सटुी झाल्याने रे 
स्टे अकोला येथील RR कॅन्टीन येथे पाणी बॉटल शवकण्यासािी 
आले व रात्री शद. 21/04/2022 चे 00.40 वाजता च्या समुारास RR 
कॅन्टीन येथे जेवण करून बाहेर आले त्यावेळी ऋर्ीकेि अंबादास 
बेले दारूच्या निेत शतथे आला व  शफयादी ला "मी तझुा बाप तलुा 
बोलावतो " असे म्हणाला परंत ु शफयादी ने त्याच्या बोलणेकडे दलुषक्ष 
करून परत कॅन्टीन मध्ये जाव ु लागले तेवढ्यात ऋर्ीकेि बेले हा  
शफयादी ला शिवीगाळ करत त्याच्या जवळ म्हणाला की मी तलुा 
बोलावले त ु का आला नाही असे म्हणनु लाथा बकु्क्यांनी मारहाण 
करू लागला त्याने शफयादीच्या पािीवर लाथ मारल्याने शफयादी 
खाली पडले नंतर त्याने शफयादी ला उचलनु डोके पकडुन RR 
कॅन्टीन च्या शखडकीच्या काचेवर मारल्याने शखडकीची काच फुटुन 
शफयादीच्या डाव्या कानाच्या वर लागनु जखम झाली व रक्तस्त्राव 
होवनु लागल्याने कॅन्टीन मालक अक्रम िेि व बाबा भाई यानी  
शफयादीला ऋर्ीकेि बेले यांच्या ताबेतुन सोडवले त्यावेळी 
शखडकीची काच ऋर्ीकेि बेले याच्या हाताला लागनु त्याला पण 
दखुापत झाली त्यानंतर त्या दोघांना पोलीसांनी रे.पो.स्टे. अकोला येथे 
आणले व और्धउपचारा सािी सरकारी दवाखाना येथे घेवनु गेले. 
उपचारा दरम्यान मा. डॉक्टर साहेबानी शफयादीच्या डोक्याला 
झालेल्या जखमेला चार टाके शदल्याचे सांगीतले. ऋर्ीकेि अंबादास 
बेले याने दारूच्या निेत काही एक कारण नसताना शफयादीला 
शिवीगाळ करून मारहाण केली तरी त्याच्या शवरूद्ध कायदेिीर 
कायषवाही व्हावी अिा मजकुराची शफयाद शदले वरून कलम 324, 
323, 504 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला. 

PSI  
श्री 

वानखडे  



02 अकोला 
118/2022      
कलम 379 
IPC  प्रमाणे 

 
गनु्हा  प्रकार 
eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन  
गीतांजली 
एक्स चे  
कोच नं. 

S/5  बथष नं. 
22,51,53,
54 वरुन  रे 

स्टे  
अकोला  

येथे  उतरत 
असतांना 
लक्षात 
आले 

 

21/04/22चे  
वेळ नमदु 

नाही 

21/04/22  
चे  17.39  

वा. 

 वर्ा जस्टीन 
मेश्रामकर   

वय 50  वर्ष ,   
धंदा , नौकरी  
 रा. शिश्चन  

का ाँलनी खदान 
अकोला    
मो. नं.  

9860672618, 

अज्ञात एकुण 12,000/- रु 
एक पाढ-या   रंगाचा  
Oppo  कं. मोबाईल 
त्याचा  IMEI NO. 

86923204189991, 
त्यात Idea शसम नं. 

7720075208, 
वोङा सीम  नं. 
9765745808   

शक. 12,000/- रु 

शनरंक वरील ता.वेळी व शिकाणी यातील शफयादी नामे  ह्या  ट्रेन  गीतांजली 
एक्स चे कोच नं. S/5  बथष नं. 22,51,53,54  वरुन  नाशिक ते 
अकोला असा प्रवास कशरत असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. 
अकोला येथे उतरत असतांना लक्षात आले, शफयाशद यांचा एक पाढ-
या रंगाचा Oppo कं. मोबाईल शक. 12,000/- रु  प्रवािी लोकांच्या 
गर्दद मध्ये कोणीतशर अज्ञात चोरट्याने गर्ददचा फायदा घेवनु मदु्दाम 
लबाङीने चोरुन नेले वरुन कलम 379 IPC प्रमाने गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. 

HC 
618 
बाबर 



03 नागपरु 
256/2022 
कलम 379 

IPC 
 

गनु्हा  प्रकार 
eksckbZy 

pksjh 
 

रेल्वे स्टेिन 
नागपरु 
येथील 
RPF 
स्टेिन 

कडील बंद 
बकुींग 

ऑफीस 
येथे 
 

21/04/22 चे  
01:00 वा. 

ते  
01:30 वा. 

दरमान्य 

21/04/22  
चे  

16:39 वा. 

ििीकांत शवष्णचुरण 
सतपती,  

वय 31 वर्ष,  
धंदा टाटा स्टील 

शमहान नागपरु येथे 
मेकॅशनक, हल्ली  

रा. हहगना टी पॉईन्ट, 
कायमचा पत्ता. 

सलुीयॉ गाव, पोस्ट 
कत्यन शजल्हा जासपरु 

उढीसा शपन कोड 
755008. मो.नं.  
8117996366 

vjfoan Hkq’ku 

xkuksjdj o; 

22 o’kZ 

jk- fdj.kkiqj] 

ckyk?kkV] e- 

iz- 

 
vVd rk-

osG 
21/04/2022 

चे 
14.15 वा 

एकुण 14,900/- रु 
एक Oppo कंपनीचा 
डाकष  शनळया रंगाचा 

मोबाईल त्यात Airtel 
Sim 8117996366, 

IMEI no. 
862026098014533, 
862026058014525
हक. 14,900/-रू. चा 

एक Oppo 
कंपनीचा डाकष  
शनळया रंगाचा 
मोबाईल त्यात 
Airtel Sim 
811799636
6, IMEI no. 
862026098

014533, 
862026058
014525हक. 
14,900/-रू. 

चा  

ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs fn- 

20@04@2022 jksth jsYos LVs’ku ukxiqj ;sFks vkiys xkoh 

tliqj mfMlk ;sFks tk.ks dfjrk jk=h 10-00 ok- vkys 

vlrk æsu miyC/k ulY;kus fQ;kZnh gs vkjih,Q Bk.ks P;k 
cktqyk can vlysY;k cqfdax dk;kZy;k e/;s Fkkacys- rsFks ,d 

O;fDr vkknh iklqu clysyk vlqu R;kl tso.kk cn~ny 

fopkjys vlrk eh tso.k vk.kqu nsÅ ’kdrks vls R;kus 

lkafxrys o:u fQ;kZnh gs R;kps lkscr jsYos LVs’ku ukxiqj ps 

fczt ps toG ps gkWVsy oj tkoqu tso.kkps lkeku ?ksoqu 

cqfdax vkWfQl yk ijr ;soqu tso.k d:u >ksiys- rsOgk 

fQ;kZnh ;kaps iWUV ps f[k’kkr ,d Oppo daiuhpk MkdZ 

fuGîkk jaxkpk eksckbZy fd- 14]900@& : pk eksckbZy 

gksrk- fQ;kZnh ;kaph fn- 21@04@2022 ps 01-00 ok- rs 

01-30 ok- njE;ku >ksi m?kMY;kus f[k’kkr Bsoysyk 

eksckbZy ikfgys vlrk feGqu u vkY;kus R;kpk lkscr tso.k 

djr vlysyk O;fDrus fQ;kZnhP;k >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

lnjpk eksckbZy eqn~nke yckfMus pks:u usys vlkos vlk 

l’ka; vlY;kus fQ;kZnh ;kauh vkt jskth iks-LVs- yk ;soqu 

fQ;kZn fnys o:u lcc vijk/k dye 379 Hkk-n-fo Áek.ks 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

vkjih,Q ;kauh lnj lhlhVhOgh QqVst psd dsys vlrk 

lhlhVhOgh QqVst o:u vkjksih fnlqu vkY;kus R;kpk ’kks/k 

?ksrk rks feGqu vkY;kus R;kl iks-LVs yk vk.kqu fopkjiql 

djrk R;kps uko vjfoan Hkq’ku xkuksjdj o; 22 o’kZ jk- 

fdj.kkiqj] ckyk?kkV] e- iz- vls vlqu R;kps toGqu ueqn 

xqUgîkkrhy pksjhl xsyk eksckbZy feGqu vkY;kus R;kl nksu iapk 

le{k vVd d:u eksckbZy tIr dj.;kr vkyk- 

 
 

HC 
847 
बारड 

04 नागपरु 
257/2022 
कलम 379 

IPC 
 

गनु्हा  प्रकार 
eksckbZy 

pksjh 
 

रेल्वे स्टेिन 
नागपरु 
येथील 
मेनगेट 

समोरील 
रेल्वे 

इंशजनच्या 
खाली 

21/04/22 
 चे  

05:00 वा. 
दरम्यान 

21/04/22  
चे  

19:35 वा. 

शबरेद्र कुमार 
अमरशजत पटेल,  

वय 20 वर्ष, 
 धंदा मजरुी,  

रा. मकान नं. 25, 
वाडष नं. 04, ग्राम 
हटवा बरहा टोला, 
पो.स्टे. हटवा बहरा 

टोला, सीधी मध्यप्रदेि  
शपन कोड 486771,  

मो. नं.  
8461072913 

अज्ञात 
 

एकुण 10,999/- रु 
एक Realmi कंपनीचा 

काळया रंगाचा 
मोबाईल मॉडल नं. 8I 

त्यात Jio Sim 
8103667171,  

IMEI no. 
860583057059077, 
हक. 10,999/-रू. चा 

शनरंक 
 

ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs fn- 

21@04@2022 jksth jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFks tk.ks dfjrk 

vkys vlrk æsu ulY;kus jsYos LVs’ku esuxsV ps leksj jsYos 

baftu ps [kkyh   01-00 ok- >ksiys- fQ;kZnh ;kaph >ksi 

ldkGh 05-00 ok- m?kMyh vlrk fQ;kZnh ;kaps iWUVps 

f[k’kkr ,d Realmi daiuhpk dkGîkk jaxkpk eksckbZy fd- 

10]999@& : pk eksckbZy ikfgys vlrk feGqu u 

vkY;kus dksf.krjh vKkr pksjVîkkus fQ;kZnhP;k >ksispk Qk;nk 

?ksoqu ueqn o.kZukpk eksckbZy eqn~nke yckfMus pks:u usys 

ckcr fQ;kZnh ;kauh vkt jskth iks-LVs- yk ;soqu fQ;kZn fnys 

o:u lcc vijk/k dye 379 Hkk-n-fo Áek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk- 
 

HC 
549 

फुसाटे 



05 इतवारी 
21/22 

कलम 379 
भा.द.शव. 

 
गनु्हा  प्रकार 

पोटली   
pksjh 

 

ट्रेन  इतवारी 
हिंदवाडा 
पसॅेंजर 

मधनेु रेल्वे  
स्टेिन 

ईतवारी ते 
खापरखेडा 
ते कोराडी 
दरम्यान 

20/04/22  
चे  

अंदाचे 
07:50 वा  

ते   
23:30 वा  
 दरम्यान 

 

21/04/22 
चे   

13:00 वा. 
 

 सौ. पषु्पा शदनेर् 
कराडे  

वय 45 वरे् 
 धंदा गहृीणी  
राह. प्लाट नं. 

186, लघवेुतन 
का ाँलोनी, 

जरीपटका, 
जसवंत टाकीजचे 
समोर,कामिी रोड 

नागपरू ता.शज. 
नागपरू 

मोबाईल नं. 
9421236055, 
9423402934 

 

एक मलुगा 
वय अंदाजे 
27-28 वरे्, 

रंगाने 
सावळा, 
उंची - 5 

फुट, 
सळपातळ, 

अंगात 
शनळया 

रंगाचे फुल 
बाईचे िटष 

त्यावर 
शझगझाँगची 

पाढ-या 
रंगाची 

लाईन, गे्र 
रंगाचा 
शजन्स 

पनॅ्ट,त्याच्या 
हातला 

हनॅ्डवा ाँच 
काळया 
रंगाची 

एकुण 2,46,000/- रु 
एक लाल रंगाची लहान 

पोटली  ज्यात 
1.  रोख रू 1000/रू 

(500 x 2) 
2. एक नग सोन्याचे 
मंगळसतु्र वजन 3.5 

तोळे शकमंत 17,500 - 
रू, (सन 1997 चे 

भावाने) 
3. एक नग सोन्याचा 
गोप वजन 1.5 तोळे 

शकमंत 7500/- रू, (सन 
1997 चे भावाने) 

4. दोन नग सोन्याचे 
कानातील झमुके वजन 
5 ग्रमॅ शकमंत 2500/- 

रू, (सन 1997 चे 
भावाने) 

5. एक नग सोन्याची 
अंगिी वजन 5 ग्रमॅ 

शकमंत 13,500 - रू, 
(सन 2018 चे भावाने) 
6. दोन नग सोन्याच्या 
बांगडया वजन 3 तोळे 
शकमंत 15,000/- रू, 

(सन 1997 चे भावाने) 
7. माझे जाउचे एक नग 
सोन्याचे मंगळसतु्र वजन 

3.5 तोळे शक 
1,05,000/रू (सन 
2012 चे भावाने) 

8. जाउची मोहनमाळ 
एक नग वजन 1.5 तोळा 

शक 45,000/रू(सन 
2012 चे भावाने) 
9. जाउचे एक नग 
सोन्याची चैन त्यात 

सोन्याचे ला ाँकेट वजन 
13 ग्रमॅ शक 

39,000/रू(सन 2012 
चे भावाने) 
असा एकुण 

2,46,000/-रू चा माल 
 

शनरंक ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs शद.20/04/2022 
रोजी चे  07:40 वा रे.स्टे. ईतवारी येथनु हिंदवाडा येथे जाणे करीता 
ट्रेन ईतवारी हिंदवाडा प ाँसेंजर मधनु प्रवास करीत असता प्रवासा 
दरम्यान त्यांनी आपली सामानाची ब ाँग वरच्या शसट वर िेवलेल्या 
ब ाँग मधनु लाल रंगाची लहान पोटली त्यात वरील वणषणाचे सोन्याचे 
दागीने व रोख वरील नमदु संिईत ईसमाने रे.स्टे. ईतवारी ते 
खापरखेडा दरम्यान चोरी केले बाबत शफयाशदस त्यांचे माहेर घरी 
हिंदवाडा येथे पोहोचल्यावर माशहत पडल्याने त्यांनी आज शद. 
21/04/2022 रोजी पो. स्टे. ला येउन तोंशड शफयाद शदल्याने कलम 
379 IPC प्रमाने गनु्हा दाखल करण्यात आला. 

PSI 
तडस 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 21-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 21-04-2022 nk[ky 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 cMusjk                  
04/2022 

कल  174 
  .  .       

  .   .          
      क  

                 
(            

        
KM NO 670/01      

             
                 

       ल ) 
 

21/04/2022  
     

13:15   .      

21/04/2022  
    

18:01   . 
 

ऑ      . 
DY.S.S. 

              
            ल . 
        / 977 

          
On Duty 

  .        . 
  .          
                

क ल      
 

एक 
       

      
          

48     

v’kk Ádkjs fd]                         ल          ल 
PC/977                .   .ल                    क         
      ल         (        .आ .  ./आ .  .ए .             , 
     ,       . 01372      क    लक   . ए .ए .   ल       
     क                  क          क ,  क.  .      670/01 
   एक आ        क      क        आ              
 क     आ  क     क    ए      ल  क                  ) 
Áek.ks eseks fnY;k o:u                       ल          
    ल   .                             48             . 
21/04/2022    2 pm Brought death      क           
क   ल  क , आ       आ                               
13.20   .             क                  ल       ल    
              RPF                                
                क      .  .    ल               
       क ल         .                                 
2 pm   .           क ल .           क    ओ           
आ         क             .                               
   ल  आ  .                क    PC/977                      
आल           कल  174   .  .       nk[ky क      आल . 

HC/ 
433 
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 नागपरु मगष क्र 
16/2022  

कल  174 
  .  .       

शकलोमीटर   956/32 
रे. स्टे. नरखेड नागपरु 
अाँन्ड प्लेटफामष नं. 2 

वर 
 

21/04/2022 
चे 

07:45 वा. पवुी. 
 

21/04/2022 
चे 08:14 वा. 

 

आाँन डयटुी  
DYSS मध्य रेल्वे 

नागपरु येशथल 
लाहोरे हसग शमना 
मोहनलाल शमना 

वय 40      
रा. नागपरु 

 
 

एक 
अनोळखी 

परुुर्  
वय अ.ं 50  

    

हकीकत अश्या प्रकारे आहे की, आाँन डयटुी DYSS मध्य रेल्वे 
नागपरु येशथल लाहोरे हसग शमना मोहनलाल शमना वय 40 रा. नागपरु  
यांनी लेखी मेमो पो. स्टे. ला आणनु हजर केल्या वरून मेमो पाहता 
प्रशत थाना प्रबारी GRP/RPF मध्य रेल नागपरु शवर्य KM 956/32 
नरखेड स्टेिन नागपरु END एक अज्ञात व्यक्क्त जख्मी हालत म े
होने बाबत DYSS/NRKR श्री शसशनल देिपांडे ने फील कर बताया 
शक उन्हे RPF स्टा ाँफ श्री महेन्द्र हसह बघेल ने बताया शक KM 
956/32 नरखेड स्टेिन नागपरु END PF no 2 पर एक व्यक्क्त 
घायल अवस्थेत मे है। शजसे 108 नं. पर का ाँल कर डा ाँ. वलुाफ डा ाँ. 
मशनर् शवश्वास ने उनकी जा ाँच कर मतृ घोशर्त शकया आगे शक उशचत 
कायषवाही हेत ु मेमो पे्रशर्त शकया जाता है।    ल       ल         
         पे्रतावर पढुील ईन्कवेस्ट, घटनास्थळ पंचनामा कायषवाही 
करणे कामी ASI/988 मरापे व पे्रत पहारा डयटुी PC/585 
लाउतकर          आल           कल  174   .  .       
nk[ky क      आल . 

ASI 
988 
मरापे 

03 इतवारी                  
07/2022 

कल  174 
  .  .       

रेल्वे स्टेिन कन्हान 
शक. मी नं  1112/22  

जवळ 

20/04/2022 
चे 

 20 :15  वा. 
पवुी 

21/04/2022 चे 
16.45  वा. 

 ON Duty स्टेिन 
प्रबंधक -II रेल्वे 
स्टेिन कामिी 

मोहम्मद 
सलीम वल्द 

मोहम्मद 
लतीफ अंसारी  
वय  40 वरे् 
रा. सैलाब 

नगर कामिी 
शज. नागपरु 

 

हकीकत अश्या प्रकारे आहे की, आज रोजी NK/1068 वाटमोडे 
स्टेिन डायरी चाजष मध्ये हजर असताना OP कामिी येथील 
HC/313 िाकुर यांनी पो. स्टे. ला हजर होवनु कळवीले की शद. 
20/04/2022 रोजी ON DUTY स्टे प्रबंधक यांनी लेखी मेमो शदला 
की रेल्वे स्टेिन कामिी डायरी क्र. 54 अनसुार  रे. स्टे. कन्हान  शक. 
मी नं  1112/22 जवळ  गेट क्र. 541 कन्हान याडष मध्ये ट्रेन नं 
12833  ह्या धाव्यतया गाडीने धडक ला कटुन मयत झाला आहे 
अश्या लेखी मेमो आल्या वरुन पढुील कायषवाही  करुन  करुन 
करण्यात आला पंचनामा कायषवाही कामी HC/313 िाकुर यांनी 
केली असनु मतृकाचा ओळख पटल्याने पंचनामा कायषवाही 
झाल्यावर व तसेच पे्रत पाहरा डयटुी कामी PC/547 यांना लावण्यात 
आले होते . पे्रताचे िासकीय दवाखाना येथे PM करुन त्यांचे 
नातेवाईकाची िहाशनसा करुन सदर पे्रत त्यांचा मलुगा नामे मोहम्मद 
सलमान मोहम्मद सलीमअंसारीवय 20 वरे् रा. सैलाब नगर कामिी 
ता. कामटी शज. नागपरु यांचा ताब्यात देण्यात आले आहे. 

HC 
313 
िाकुर 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 21-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 21-04-2022  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 

 

 

 

ukxiwj 

 

  
  
8888//22002222  कलमकलम  337799   IPC 
 

 12/04/2022 चे  05.05 वा. 
ihlhvkj- fn- 21-4-22 ikosrks    

 

1) टोन ुउफष  मोन ुओमप्रकाि उफष  उमािंकर उफष  नटवरलाल उफष  कुलदीप उफष  टोनरुाज हसग 
वलद लटुलाल उफष  बलराम प्रजापती वय 24वर्ष रा बन्या झालावाड पो स्टे साटोलाकला 
शज झालावाड (राजस्थान) 

21/04/2022 चे  14.15 वा. 

 

2) अंशतमा रामशवलास प्रजापशत वय 18 वरे् रा. प्ला ाँट नं. 526 साईराम सोसायटी ग्राम 
उम्मेदगंज त. लाडपरुा पो. स्टे. उद्योग नगर शज. कोटा राजस्थान 

225566//22002222  कलमकलम  337799   IPC 
  

21/04/2022 चे  14.15 वा. 

 

3)   vjfoan Hkq’ku xkuksjdj o; 22 o’kZ jk- fdj.kkiqj] ckyk?kkV] e- iz- 
 

03 अकोला 
 

117/2022 कलम 324, 323,504 भादवी 21/04/2022 चे  18.58 वा. 

 

4) ऋर्ीकेि अंबादास बेले वय 19 वर्ष धंदा - मजरुी, रा.लाडीस फैल अकोला 
 

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 


