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ट्रेन नं 12433 
राजधानी एक्स. 
चे कोच B/6 
बथथ नं. 48 

वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 

गाडी सटुल्याचे 
1 तासानंतर 

 20/11/22 चे 
21:30 वा. 
दरम्यान 

 

22/11/22 चे 
13.56  वा. 

 

ननशा मननष, वय 
24 वषथ, राह. 

यपुीओ रामबास, 
प्लॉट नं. 46, तह. 

चरखी, दादरी, 
हरीयाणा मो. नं. 
8295522059 

 

अजय 
रामपाल 
पाण्डेय, 
वय 27, 
राह.ग्राम 
फरमाना 
खास, 

थाना मेम, 
नजल्हा 

रोहतक, 
हरीयाणा 

 

ननरंक ननरंक नमदु तारखेस, वेळी व निकाणी यातील नफयादी हे नद. 20/11/22 रोजी 
ट्रेन नं 12433 राजधानी एक्स. चे कोच B/6 बथथ नं. 48 वरुन आपले 
पनतसह रे. स्टे. चैन्नई ते ह. ननजामनुिन असा प्रवास कनरत असता 
प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टेशन नागपरु येथनु गाडी सटुल्याचे 1 तासानंतर 
यातील नमदु आरोपी  नाम ेअजय रामपाल पाण्डेय, वय 27, राह. ग्राम 
फरमाना खास, थाना मेम, नजल्हा रोहतक, हरीयाणा याने दारुच्या नशेत 
नमदु कोच चे लाईट बन्द झाल्यानंतर अंधाराचा फायदा घेवनु जबरदस्ती 
नफयादी यांना स्पशथ केलेवरुन नफयादीस लज्जास्पद वाटल्याने नफयादी 
यांनी नमदु आरोपी नवरुद्ध रे. पो. स्टे. भोपाल येथे तक्रार नदले वरुन 
तसेच गनु्याचे कागदपत्र आरोपी सह पो. स्टे. ला आणनु हजर केले 
वरुन सबब अप कलम 354 भादनव प्रमाणे गनु्हा दाखल तसेच प्रथम 
खबरी नरपोटथ मा. JMFC सो रेल्वे कोटथ नागपरु येथे पािनवण्यात येत 
आहे. 
fVi%&आज रोजी मागील स्टे. नोंद क्र. 15/22 नद. 22/1122 अन्वये 
R/261 पवनकुमार, R/496 कौनशक रे पो स्टे भोपाल यांनी येथील 
गरुनं 00701/22 कलम 354भादनव गनु्याचे कागदपत्र पो. स्टे. 
आवक क्र. 3888/22 नद. 22/11/22 अन्वये आरोपी सह पो. स्टे. 
ला आणनु हजर केले वरुन गनु्हा दाखल करण्यात आला  
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 ट्रेन नं 12616 
नजटी एक्स चे 

कोच नं H-1 A 
कबीन मधनु 

रेस्टे नागपरु येथे 
गाडी ऊभी 
असतांना 

 19/11/22 चे 
10:40 वा. 

 22/11/22 चे 
14:14 वा. 

एन मोहनराव so 
एन नश्रनीवास, वय 
27, इंडीयन आमी, 

राह. क्वॉटथर नं 
505, क्वॉटथर 

अशोक नगर, न्य ु
नदल्ली मो. नं. 
9160083600 

अज्ञात 
 

,dq.k 1]65000@: 

एक ब्राउन रंगाची 
ऑफीशीअल बगॅ त्यात 

फाईल, आय काडथ, के्रडीट 
काडथ6, डेबीट काडथ 6  

(andhra,union,sbi,hdfc
,icici,kotak mahindra 
bank) रोख 15,000/रु, 
एक I Phone14 max 

pro काऴ्या रंगाचा त्यात 
एअरटेल नसम नं. 

630246717 IMEI NO 
868098059466321 

कक, 150000/- रु., असा 
एकुण 1,65,000/- रु. चा 

माल. 

ननरंक  नमदु घटना ता. वेऴी व निकाणी यातील नफयादी हे नमदु ट्रेन ने 
रे. स्टे न्य ु नदल्ली ते चेन्नई असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्याण ट्रेन रे. स्टे नागपरु येथे गाडी उभी असतांना नफयादी हे 
जेवण घेण्यासािी प्लटॅफॉमथवर उतरले व जेवन घेवनु ट्रेन मध्ये 
आले असता त्यांचीएक ब्राउन रंगाची ऑफीशीअल बगॅ त्यात 
फाईल, आय काडथ, के्रडीट काडथ6, डेबीट काडथ6 
(andhra,union,sbi,hdfc,icici,kotak mahindra bank) रोख 
15,000/रु, एक I Phone14 max pro काऴ्या रंगाचा त्यात 
एअरटेल नसम नं. 630246717 IMEI NO 
868098059466321 कक, 150000/- रु., असा एकुण 
1,65,000/- रु. चा माल असलेली लेडीज बगॅ कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे गैरहजेरीचा फायदा घेवनु मिुाम, लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेले वरुन सबब अप कलम 379भादनव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल प्रथम खबरी नरपोटथ मा. JMFC सो रेल्वे कोटथ 
नागपरु यांना पािनवण्यात येत आहे.   
fVi%&आज रोजी आम्ही  HC/319 नजचकार स्टे. डा. चा जथ मध्ये हजर 
असतांना रे पो स्टे वधा  येथील गरुनं 438/22 कलम 379भादनव चा 
गनु्हा CCTNS प्रणाली मध्ये Online प्राप्त झाले वरुन गनु्हा दाखल 
करण्यात आला  
 
 
 
 

HC/319 
नजचकार   
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ट्रेन नं 12626 
केरला एक्स चे 
कोच नं B/6 

बथथ नं 49 वरुण 
रेस्टे नागपरु येथे 
प्लट नं 02 वर 

गाडी ऊभी 
असतांना 

 19/11/22 चे 
11:55 वा. 

 

 22/11/22 चे 
14:15 वा. 

 

नप्रयंका मनोज 
भुते, वय 33वषथ, 

राह- रेल्वे क्वटथर नं 
RB-ii 39 A, 
बल्लारशाह, 

चंद्रपरु  मो. नं. 
9175511407 

अज्ञात 
 

,dq.k 13]499@&: 

एक काऴ्या रंगाचा 
नववो कं.चा मोबाईल 
मॉ. नं. Y 21 G त्यात 

नजओ नसम नं. 
7020564598,  

IMEI NO-
861145065225519, 
861145065225501  

कक. 13499/- रु. 

ननरंक  
 

नमदु घटना ता. वेऴी व निकाणी यातील नफयादी हे नमदु ट्रेन ने 
12626 केरला एक्स चे कोच नं B/6 बथथ नं 49 वरुण रे स्टे 
नागपरु ते बल्लारशाह असा प्रवास करणे करीता बथथवर बसले 
व ट्रेन रे. स्टे नागपरु येथे प्लटॅ नं. 02 वर गाडी उभी असतांना 
नफयादी यांचा एक  काऴ्या रंगाचा नववो कं.चा मोबाईल मॉ. नं. 
Y 21 G चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नफयादी यांचे 
नजर चकुीचा फायदा घेवनु मिुाम, लबाडीने व कपटाने चोरुन 
नेले वरुन सबब अप कलम 379 भादनव प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
प्रथम खबरी नरपोटथ मा. JMFC सो रेल्वे कोटथ नागपरु यांना 
पािनवण्यात येत आहे.   
fVi%&आज रोजी आम्ही HC/319 नजचकार स्टे. डा. चा जथ मध्ये 
हजर असतांना रे पो स्टे वधा येथील गरुनं 439/22 कलम 379 
भादनव चा गनु्हा CCTNS प्रणाली मध्ये Online प्राप्त झाले 
वरुन गनु्हा दाखल करण्यात आला  
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ट्रेन नं 
12105नवदभथ 
एक्सचे कोच 
नंB/5बथथ नं 

60वरून रेस्टे 
चांदरु येथे 
गाडी उभी 
असताना 

 

22/11/2022 चे 
06.20 वा. 
दरम्यान. 

22/11/2022 
चे 16.21वा. 

 

चारूला चंद्रकांत 
पनपळापरेु वय 68 
वषथ ,16 ननलम 
पाकथ  सोसायटी 
सभुाष चौक 

गरुूकुल रोड, 
मेमनगर 

अहमदाबाद  
मो.क्र 

.9404407636 

अज्ञात ,dq.k 1]19]000@: 

एक फीक्कट गलुाबी 
रंगाची लेडीज पसथ 

त्यात रोख रु. 4000/- 
रु दोन सोन्याच्या 

पाटल्या वजन 03 तोळे 
नक.10,500/- एक 

नववो कंपनीचा नेव्ही 
ब्ल ुरंगाचा त्यात 

jioनसम 
नं.9825593211  

त्याचा IMEI 
NO.868494031375

3334/26 
नक.10,000/- आधार 
काडथ,ICICI बकेँचे 

डेनबट काडथ,डोळ्याचा 
चष्मा,दोन पसु्तके,रेल्वे 
प्रवासाचे नतकीट एक 

डायरी ,औषधाचे 
प्लास्टीक ,असे एकुण 
1,19,000/- रु. चा 

माल 

ननरंक नमदु ता वेळी व निकाणी यातील नफयादी हे नद.21.11.2022 
रोजी सायंकाळी 07.56 वा.ट्रेन नं 12105  नवदभथ एक्स चे कोच 
नं B/5 बथथ नं 60  वरून िाणे ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान फीयादी जेवण करुन अंदाजे 10.00 
वा.रात्रीला झोपले व त्यांना जाग आली असता रे.स्टे.चांदरु 
आलेले होते. तेव्हा फीयादी जवळ असलेले एक फीक्कट 
गलुाबी रंगाची लेडीज पसथ त्यात रोख रु. 4000/- रु दोन 
सोन्याच्या पाटल्या वजन 03 तोळे नक.10 ,500/- एक नववो 
कंपनीचा नेव्ही ब्ल ुरंगाचा त्यात jio नसम नं.  9825593211 
त्याचा IMEI NO. 8684940313753334/26 नक. 
10,000/-आधार काडथ , ICICI बकेँचे डेनबट काडथ , डोळ्याचा 
चष्मा, दोन पसु्तके, रेल्वे प्रवासाचे नतकीट एक डायरी ,औषधाचे 
प्लास्टीक,असे एकुण 1 ,19,000/-रु.च्या मालाची पसथ नदसनु 
आली नाही त्यांनी ट्रेनमध्ये आजु  बाजलुा नवचारपसु व 
शोधाशोध केली पण नदसनु आली नाही नमदु पसथ कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने फीयादीचे झोपेचा फायदा घेवनु चोरट्याने 
चोरून नेला आहे कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल  

PSI 
वरिे 
साहेब 
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टे्रन नं 
12106 UP 
ववदर्भ एक्स . 

चे इंविन 
पासनु पवहला 
िनरल कोच 
मधनु रे.स्टे 
चांदरु येथे 
गाडी चाल ु
असतांना 

 

 22/11/2022चे 
19.57 वा. 

22/11/2022 
21.57 

ओम रािेन्दर 
आगळे वय 21 वषे 

रा. वशवणी 
रसलुापरु नांदगांव 

खंडेश्वर वि. 
अमरावती  
मो. नं. 

7507641276, 
7666924285 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 42]500@&: 

एक  One plus 9RT 
5G Nano Silver 
रंगाचा मोबाईल त्यात 

वियो वसम नं. 
8830213537 , 

वियो वसम नं. 
8767519553 
IMEI NO- 

86943705314191
1,869437053141

903 
 ककमत  

42500/- रु. 

ननरंक हकीकत - अशा प्रकारे आहे की वरील ता .वेऴी विकाणी 
यातील वियादी  हे   ट्रेन नं 12106 UP ववदर्भ एक्स . चे 
इंविन पासनु पवहला िनरल कोच मध्ये दरवाज्यात उरे् 
राहुन प्रवासी लोकांचे गदीत  रे .स्टे वधा ते बडनेरा असा 
प्रवास  कवरत  असतांना वियादी यांचा पॅंन्टच्या वखशात 
िेवलेला एक  One plus 9RT 5G Nano Silver 
रंगाचा मोबाईल प्रवासा दरम्यान गाडी अंदािन 19.57 
वािता रे .स्टे चांदरु येथनु सरुु होताच वियादी यांचा 
पनॅ्टच्या वखशावतल नमदु वणभनाचा मोबाईल पावहला 
असता वदसनु आला नाही कोणी तरी अज्ञात चोरट्याने 
प्रवाशी लोकांच्या गदीचा िायदा घेउन चोरुन नेला असे 
वदले तक्रारी वरुन  कलम 379 र्ा.द.वी प्रमाणे नंबरी 
गुन्हा दाखल करून.  

HC/2
75 कुवे 
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ट्रेन नं 
12859 मुंबई 

हावडा 
वगतांिली 
एक्स.चे 
समोरील 

िनरल कोच 
मध्ये रे.स्टे 
बडनेरा येथे 

गाडी 
सटुताच 

 

22/11/2022
चे 16.30  वा. 

22/11/202
2 चे22.28 

मोहम्मद 
अरािात 

मोहम्मद नरुुल्ला 
वय 26 वषे धंदा 
मिरुी रा. िािर 
नगर अवस्थी 
चौक न्य ुबोरले 
लेआउट प्लॉ नं. 
36 नागपरु ता. 
वि. नागपरु 

मो.नं. 
7020762966, 
8793731127 

अज्ञात 
 

,dq.k 45]000@&: 

एक  I Phon XR 
कंपवनचा मोबाईल 

काळ्या रंगाचा त्यात 
एअरटेल  वसम नं. 
8668499577, 
BSNL NO- 
9021110630 
IMEI NO 

35735209267489
5,357352092403

785 
 ककमत 45000/- रु. 

 

ननरंक हकीकत - अशा प्रकारे आहे की वरील ता .वेऴी विकाणी 
यातील वियादी  हे   ट्रेन नं 12859 मुंबई हावडा 
वगतांिली एक्स .चे समोरील िनरल कोच मध्ये दरवाज्यात 
उरे् राहुन प्रवासी लोकांचे गदीत  रे .स्टे अकोला ते नागपरु  
असा प्रवास  कवरत  असतांना वियादी यांचा पॅंन्टच्या 
समोवरल वखशात िेवलेला  एक  I Phon XR कंपवनचा 
मोबाईल काळ्या रंगाचा त्यात एअरटेल  वसम नं . 
8668499577, BSNL NO- 9021110630 IMEI 
NO – 357352092674895,357352092403785 
ककमत 45000/- रु.  चा  मोबाईल  प्रवासा दरम्यान गाडी 
अंदािन 16.30  वािता रे .स्टे  बडनेरा  येथनु  गाडी 
सटुताच  वियादी यांचा पनॅ्टच्या समोवरल वखशात िेवलेला  
नमदु वणभनाचा मोबाईल पावहला असता वदसनु आला नाही 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गदीचा 
िायदा घेउन चोरुन नेला असे वदले तक्रारी वरुन  कलम 
379 र्ा.द.वी प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल  

WH
C/ 

1018 
डहाके 



v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

07 vdksyk 

 xq-j-u- 

404@22 

dye 379 

 Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh  
 

ट्रेन नं 22138 
अहमदाबाद 
नागपरु पे्ररणा 

एक्स चे कोच नं 
S/9 बथथ नं 
11,14,16 
वरुन रे.स्टे 

अकोला येथे 
गाडी उभी 
असतांना 

 22/11/2022 चे 
06.00 वा.दरम्यान 

 22/11/2022 चे 
16.47 वा. 

जगदीश एकनाथ 
नंदनवार वय 47 वषे 

धंदा. नजदाळ 
टेक्सटाईलकंप. मध्ये 

रा. A-876 
बनीलक्ष्मी सोसायटी 

आनधनाथ नगर 
ओधव अहमदाबाद 
मो नं 8866475905 

एक 
संशईत 
अज्ञात 

इसम वय 
अं. 30 -
35 वषथ, 
अंगात 
काऴ्या 
रंगाचे 

स्वेटर टोपी 
घातलेला, 

बांधा 
मध्यम , 
हातात 
काळी 

पॉलीथीन 

,dq.k 13]700@&: 

एक लाईट नपस्ता रंगाची 
लेडीज पसथ नक. 200/- रु 

त्यात परीवाराचे 
आधारकाडथ, रेल्वे नतकीट, 

एक ViVo कंपनीचा 
काऴ्या रंगाचा मोबाईल 
त्यात Airtel नसम नं. 

8866475905  IMEI 
माहीत नाही. नकमंत 

2000/-रु. एक रेडमी 
कंपनीचा मोबाईल त्यात 

Airtel नसम नं 
9974277971, IMEI 

नाहीत नाही. नक. 
11000/- रु.चा मोबाईल,  
रोख 500/- रु असा एकुण 

13700/- रु चा माल 

ननरंक. वरील ता.वेळी व निकाणी यातील नफयादी हे ट्रेन नं 22138 
अहमदाबाद नागपरु पे्ररणा एक्स चे कोच नं S/9 बथथ नं 
11,14,16 वरुन  रे.स्टे अहमदाबाद ते रे.स्टे नागपरु असा प्रवास 
कनरत असतांना प्रवासा दरम्यान गाडी  रेल्वे स्टेशन अकोला येथे 
उभी असतांना नफयादी यांचे पत्नीची नजर चकुवनु त्यांचे बथथवर 
िेवलेली एक लाईट नपस्ता रंगाची लेडीज पसथ नक. 200/- रु 
त्यात परीवाराचे आधारकाडथ, रेल्वे नतकीट, एक ViVo कंपनीचा 
काऴ्या रंगाचा मोबाईल त्यात Airtel नसम नं. 8866475905  
IMEI माहीत नाही. नकमंत 2000/-रु. एक रेडमी कंपनीचा 
मोबाईल त्यात Airtel नसम नं 9974277971 , IMEI नाहीत 
नाही. नक. 11000/- रु.चा मोबाईल,  रोख 500/- रु असा एकुण 
13700/- रु चा माल. चोरुन नेली अशी नफयादी यांनी रे पो स्टे 
बडनेरा येथे नदले नफयाद वरून गनु्याचे कागदपत्र सरकारी टबॅ 
वर वॉटसप व्दारे पािनवले वरुन कलम 379  IPC प्रमाणे नंबरी 
गनु्हा दाखल  
fVi% यावेळी रे.पो.स्टे बडनेरा येथनु HC/231 वरेकर यांनी रे.पो.स्टे. 
बडनेरा येथील अप क्र. 296/2022 कलम 379 IPCचे कागदपत्र 
सरकारी टबॅ वर वॉटसप व्दारे पािनवले वरुन गनु्हा दाखल  
 

HC/ 
198 

चव्हाण 

08 vdksyk 

 xq-j-u- 

405@22 

dye 379 

 Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  
 

 रे.पो.स्टे. 
अकोला 

येथेबकुींग 
ऑफीस मध्ये 

बकुींग 
काऊन्टरवर 

नतकीट 
काढतांना 

 

22/11/2022 चे 
19.20वा. 
दरम्यान 

22/11/2022 
चे  21.25वा. 

 ननसार अहमद 
अब्दलु अन्सारवय 
52 वषथ,  व्यवसाय 

– नौकरी, रा. 
बेलदार परुा 

वानशमह.म.ु कुरेशी 
कालँनी जमीला 
फातीमाउदुथ शाळे 
समोर, अकोट 
फैल अकोला 

मो.नं. 
7498086329 

अज्ञात ,dq.k 17]499@&: 

एक OPPO कंपनीचा  
मा.ँ नं. K-10 -5G 

काळ्या  रंगाचा 
मोबाईल त्याचा IMEI 

NO 
860239066233332, 
860239066233324 

त्यात jio नसम नं. 
7020007566, Vi कं. 

च नसम नं. 
8421443027  

नकमत 17,499/-रू. 
चा  मोबाईल 

 

ननरंक नमदु ता. वेळी व निकाणी यातील नफयादी  हे  नद. 
22.11.2022रोजी  वानशम येनथल रहवासी नफयादी यांचे मामा हे 
"हज"येथे जात असल्याने त्यांना सोडण्या कनरता रेल्वे स्टेशन 
अकोला येथे आले बकुींग ऑफीस मध्ये नतकीट काढण्या 
कनरता उभे असतांना  नफयादी यांची नजर चकुवनु त्यांच्या नेहरू 
शटथच्या डाव्या नखशात िेवलेला एक OPPO कंपनीचा  मा.ँ नं. 
K-10 -5G काळ्या  रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोट्याने 
त्यांची नजर चकुवनु गदीचा फायदा घेवनु मिुाम लबाडीने 
चोरून नेला. अशी नदले लेखी नफयाद वरून कलम 379  IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल  

HC/ 
537 
सांगडे   

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 22-11-2022 

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- 22-11-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 22-11-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 22-11-2022 

 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh 

ps uko o 

iRrk 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 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 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ मगथ कं्र.  
76@2022 

dye 174 

tk-QkS 

js-LVs Hkkand 

fd-eh-ua-

822@00 

toG 

22@11@22 

ps 01@35 ok 

iqohZ 

22@11@22 

ps 15@00 ok 

VkWu Mq;Vh Mh-ok;-

,l ,l 

cYykj'kkg rQsZ 

sfjrk ygkuq 

ns'kHkzrkj o;&30 

o"kZ 

,d vuksG[kh 

bZle o; 

vankts 35 o"kZ 

ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy [kcj ns.kkj ;kauh ,d exZ 

pk ys[kh eseks js-iks-pkSdh cYykj'kkg ;sFks vk.kqu gtj dsyk 

dh]Hkkand Mh-ok;-,l ,l ds lqpuk uqlkj fdeh-ua-852@00 ij 

yk'k iMh gks.ks dh lqpuk isVkzsy esu Jh lkses'oj pOgk.k Onkjk 

ehyh vanktu 35 mez dk O;Drh ykbZu ij ehyk mphr dk;Zokgh 

djs v'kk izkIr eseks o:.k iq<hy dk;Zokgh dkeh iksgok@230 

lk;js o iszr igkjk M;qVh dkeh iksf'k@449 Bkdjs ;kauk jokuk 

dj.;kr vkys- 

iksgok@ 

230 

lk;js 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 Ukkxiwj 

 
xq-j-u- 899@22 dye 

354 Hkk-n-oh  

22/11/22 चे  15/59वा. 
 

अजय रामपाल पाण्डेय, वय 27, राह.ग्राम फरमाना खास, थाना मेम, नजल्हा रोहतक, हरीयाणा 
 

02 vdksyk 

 

xq-j-u- 104@22 dye 

379 Hkk-n-oh 

22/11/22 चे  13/05वा. 
 

मकु्कदर खान लाल खान वय 28 वषथ रा. खैरमोहम्मद प्लॉट अकोला याचा शोध घेता तो रे.स्टे अकोला  


