
पोलीस टेशन  उ मानगर  गुरनं 139/2022 कलम 324, 323,504,506,34भादवंी   िदनांक. 31/07/2022 
  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ िठकाण व 
दाखल ता. वेळ 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर, आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक होय /नाही 

हकीकत 

उ माननगर गुरनं139/2022 

कलम 324, 

323,504,506,34

भादवंी  

 

 

गु ाचे कारण 
मारहाण करण 

--------------------- 
उिशराचे कारण :-- 
आज रोजी पो. टेला 
जबाब िद यान े
--------------------- 

गेला माल :--  
--------------------- 
िमळाला माल :- 
िनरंक  
 
--------------------- 

 गु हा घडला िदनांक 

िद.30/07/2022 ते 1600 ते 
1700वाजता सुमारास मौ. 
िफयादीचे शेतात मौ.दाताळा गट क. 
08म ये तालुका कंधार 
---------------------------- 

िठकाण :- मौजे दाताळा तालुका 
कंधार 
---------------------------- 
िदशा :-दि णेस06 
------------------------- 
 गु हा दाखल िदनांक:- 

िद-31/07/2022 वेळ17.54वा 
टे.डा न द  13  वर 

---------------------------- 
 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  
:-होय 

---------------------------- 
दाखल करणार :--  hc- 1964 म के 
पो. टे उ माननगर 
---------------------------- 

 िफयादीचे नाव ------------------- 

एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
--------------------- 
आरोपीचे  नाव :-1 ------------------------- 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक नाहीत  

------------------------- 

खुलासा :-  

सादर िवनंती सादर िवनंती की यातील िफयादी व आरोपी हे शेत शेजारी 
असून यांचा धुर्याचा व शेती संबंधाने जुना वाद असून नमूद तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील िफयादी ह े याचे नमूद शेतात थांबली असता नमूद 
आरोपीन े संगणमत क न िफयादीस आरोपी मांक एकने तू शेतात का 
िफरतीस हणून वाद घालून िफयादी िशवीगाळ केली व िफयादीस दोन 

वेळा दगड फेकून मारला यामुळे िफयादीचे डो यात उजवे डो याचे वर 
दगड लागून सुजन आली व मु ा मार लागला व डावे पायाचे अंग ावर 
दगड लागून मुका मार लागला व मांक दोन ने िफयादी थापना भु याने 
मारले व मांक तीन व चारणे िफयादीस केस ध न खाली पाडले व 
मु ामार िदला व मांक एकने जीवे मार याची धमकी िदली िफयादी 
पो टेला येऊन प क घेऊन सदर उ मान नगर येथे उपचार क न आज रोजी 

पो ट पो टेला येऊन त ारी जबाब दते आह े वगैरे जबाब व न सदरचा 
गु हा दाखल क न मा.स.पो.नी भारती साहबे यांचे आदशेान ेपुढील तपास 
कामी बीट होणा 25 36 राठोड यां याकडे िदला 
---------------------- 
 तपासीक अिधकारी:-  npc 2536 उ माननगर मो नं 9945689777 

------------------------- 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- स. पो. िन 
भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.नं. 
837898949 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माण:े- 

 



 

पो. टे. चे नाव मांडवी आ   नं.  :-11/2022 कलम :-174 crpc िद. 01/08/2022 

पो. टे. 
चे नाव  

गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िमिसग 
घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िमिसग घडला व 
दाखल  

िफयादी चे नाव व प ा व मो. नं. 
आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाही 

                 हिककत  

मांडवी  आ   नं.  :-
11/2022 
कलम :-174 crpc 
 
 
 
 
 

आ  घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 14/06/2022 रोजी 20.30 वा. 
शासकीय णालय आिदलाबाद 
 
 
आ   दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 01/08/2022 चे  12.46 वा.  
 
न द नंबर :-  15 वर  
 
उिशराचे कारण --आज रोजी आ राचे कागद 
प   ा  झा याने आ  दाखल. 
 
 
 
मरणाचे कारण--साप चाव याने मृ यू 

खबर देणार नाव :-पो टे टु टाऊन 
आिदलाबाद यांचे आ  .8/22 चे 
कागदप  ा  व न . 
M. उसे ा psi पो टे टु टाऊन 
आिदलाबाद 
 
मयताचे नाव---) 
  
FIR िदले का होय/नाही :-  
 
आरोपी अटक :-  
 
 
 

सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील 
मयत िहला कोणतेतरी िवषारी साप चाव याने तीस ितचे 
नातेवाईकांनी उपचार किरता स.द.मांडवी येथे ता पुरता िवलाज 
क न पुढील उपचार कामी स.द. आिदलाबाद येथे दाखल केले 
असता मयताचे उपचार दर यान मृ यू झा याने पो टे टु टाऊन 
आिदलाबाद यांचे आ  .8/22 चे कागदप  आज रोजी ा  
झा याने.सपोनी िशवरकर साहबे यां या आदेशान े आ  दाखल 
क न पुढील तपास कामी hc 1657 कदम यांचे कडे िदला. 
 
तपािसक --- .hc 1657 कदम  
मो. नं.7218242057 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- स.पो. िन. िशवरकर साहबे पो. टे. 
मांडवी मो. नं.9922322312 
 
 

 

 



पो ट िकनवट गुरन  152/2022 कलम 498(A),494,506,34भा.द.िव.  िद.01/08/2020 

पो टे 
चे नाव 

गुरन 
/कलम 

गु हा घडला व 
दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा 
मो.नं.वआरोपीचे नाव व प ा 

हािककत 

िकनवट  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन 152/ 
2022 
कलम 
498(A), 
494,506, 
34 
भा.द.िव. 

माणे  
  

गु हा घडला - 
सन 2021 त े
िद.-09/01/2022 रोजी 
पयत मौ.िशवाजी नगर 
दराटी ता.उमरखेड  िज. 
यवतमाळ पि मेस 10 
िकमी 
 
गु हा दाखल - 
 िद. 01/08/2022 रोजी 
15: 36 वाजता टे.डा. . 
22 
 वर 
 

िफयादीचे नाव- 
 
 
आरोपीचे नाव- 1 
उिशराचे कारण-आज रोजी पो. टे.ला येऊन 
त ार िद याने. 
 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीतानी संगणमत क न सन 2021 
िदनांक 09.01.2022 पयत घर बांध यासाठी दीड 
लाख पये तु या माहे न घेऊन ये हणून शारीिरक व 
मानिसक छळ क न तुला मुलीच होतात मुलगा होत 
नाही असे हणून अंकुश याने गळा दाबून जीवे 
मार याची धमकी िदली व िजवंत असताना दसुरे ल  
केल े आह.े वगैरे मजकुराचे जबाबा व न मा.पो.िन. 
साहबेां या आदेशान ेगु हा दाखल. 
 
दाखल करणारा - 
Pso-hc 1766पवार 
पो. टे.िकनवट.मो.नं.7620540203. 
 
तपासी अंमलदार - HC 1805 पांढरे यांचेकडे 
िदला.मो.नं.7745001805.◌ं 
 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ²ÖÖ¸ü› ü¯ÖÏÖê¾Æüß¿Ö®Ö  ×¤ü®ÖÖÓÛú 01/08/2022 

¯ÖÖê. Ã™êü. “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ ÝÖã.¸ü®ÖÓ. ¾Ö Ûú»Ö´Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê / †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö, 
¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. 

ÝÖã®ÊÖ“Öß ÆüÛúßÛúŸÖ 

²ÖÖ¸ü›ü 
ü 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ:- 
×¤ü. 31/07/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
23.30 ¾ÖÖ.²ÖÖ¸ü›ü ²ÖÃ£ÖÖ®ÖÛú 
ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê ³ÖÖêÛú¸ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. ²ÖÖ¸ü›üŸÖÖ.´Öã¤üÜÖê›üü 
×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
ÝÖã.¤üÖ.×¤ü®ÖÖÓÛú, ¾Öêôû ¾Ö ®ÖÖë¤ü 
ÛÎú.:- 
01/08/2022 “Öê 01.14 ¾ÖÖ.  
®ÖÖë¤ü ÛÎú. 05 ¾Ö¸ü 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¯Ö×¿“Ö´ÖêÃÖ 01×Ûú.´Öß. 

¯ÖÏÖê. ÝÖã.¸ü.®ÖÓ.  
58/2022 
Ûú»Ö´Ö 
65 (†)(‡Ô)´Ö.¤üÖ.ÛúÖ. 
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 1) 13580=00 
¹ý. ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖ“Öê 
»Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ‹´Ö. ‹»Ö. 
“µÖÖ 144 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Öß ¯ÖÏ¢ÖêÛúß 
²ÖÖò™ü»Ö ØÛú´ÖŸÖ 70/- ¹ý ¤ü¸üÖ“µÖÖ 
ŸÖÃÖê“Ö 90 ‹´Ö. ‹»Ö. “µÖÖ 100 
×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Öß ¯ÖÏ¢ÖêÛúß ²ÖÖò™ü»Ö 
ØÛú´ÖŸÖ 35/- ¹ý ¤ü¸üÖ“µÖÖ †¿ÖÖ 
‹ÛãúÞÖ 244 ²ÖÖò™ü»Öß ŸÖÃÖê“Ö ‹ÛãúÞÖ 
ØÛú´ÖŸÖß 13580/- ¹ý.  2) 
80,000=00 ¹ý. “Öß ™üÖ™üÖ 
ÛÓú¯ÖÞÖß“Öß ‡Ó›üßÛúÖ “ÖÖ¸ü“ÖÖÛúß 
¾ÖÖÆüÞÖ ÛÎú.‹´Ö.‹“Ö.-26-¾Æüß-
4034Æêü ¾ÖÖÆü®Ö •Öã.¾ÖÖ.ØÛú.†Ó.  
†ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ ØÛú´ÖŸÖß - 
93580=00 ¹ý. “Öê ¾ÖÖÆüÞÖ ¾Ö ¯ÖÏÖê 
ÝÖã®ÊÖ“ÖÖ ´Öã§êü´ÖÖ»Ö  
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê.ÛÎú. 
:-  
“ÖÛÎú¬Ö¸ü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 38 
¾ÖÂÖì ¯ÖÖê.®ÖÖ./611 ®Öê´ÖÞÖãÛú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
šüÖÞÖê ²ÖÖ¸ü›ü ×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. 
9892798021. 
 
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. 
:- 
. 
 
†™üÛú ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Ö ¾Öêôû :-×®Ö¸ÓüÛú 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- ×®Ö¸ÓüÛú 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß µÖÖ®Öê ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß 
¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öã»Öê 180 ‹´Ö. ‹»Ö. “µÖÖ 
144 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Öß ¯ÖÏ¢ÖêÛúß ²ÖÖò™ü»Ö ØÛú´ÖŸÖ 70/- ¹ý 
¤ü¸üÖ“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö 90 ‹´Ö. ‹»Ö. “µÖÖ 100 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Öß 
¯ÖÏ¢ÖêÛúß ²ÖÖò™ü»Ö ØÛú´ÖŸÖ 35/- ¹ý ¤ü¸üÖ“µÖÖ †¿ÖÖ ‹ÛãúÞÖ 244 
²ÖÖò™ü»Öß ŸÖÃÖê“Ö ‹ÛãúÞÖ ØÛú´ÖŸÖß 13580/- ¹ý.  2) 
80,000=00 ¹ý. “Öß ™üÖ™üÖ ÛÓú¯ÖÞÖß“Öß ‡Ó›üßÛúÖ “ÖÖ¸ü“ÖÖÛúß 
¾ÖÖÆüÞÖ ÛÎú.‹´Ö.‹“Ö.-26-¾Æüß-4034Æêü ¾ÖÖÆü®Ö •Öã.¾ÖÖ.ØÛú.†Ó. 
†ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ ØÛú´ÖŸÖß - 93580=00 ¹ý. “Öê ¾ÖÖÆüÞÖ ¾Ö ¯ÖÏÖê 
ÝÖã®ÊÖ“ÖÖ ´Öã§êü´ÖÖ»Ö ÆüÖ ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ¾ÖÖÆüÞÖÖ´Ö¬µÖê ™üÖÛãú®Ö ŸÖß“Öß 
“ÖÖê¸ü™üß ×¾ÖÛÎúß Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ‰ú§êü¿ÖÖ®Öê Ã¾ÖŸÖÖ•Ö¾Öôû ²ÖÖôûÝÖã®Ö ¾ÖÆü®Ö 
Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ ´ÆüÞÖã®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö.  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- 
¯ÖÖê.Æêü.ÛúÖò/2449 ›üß.‹“Ö. ¾ÖÖ®ÖÖêôêûü ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. 
ÛÎú.8975366592. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸üü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- 
¯ÖÖê.®ÖÖ/611 ÃÖß.‹ÃÖ. ¯Ö¾ÖÖ¸ü¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
9892798021. 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üßü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- 
´ÖÖ. ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÁÖß¤üôû¾Öß ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. 
ÛÎú.7744827771 

 

 



iksLVs HkkX;uxj xqjua &  iukdk 322@2022 dye 504]  506]  34 Hkk-n-oh fnukad 01@08@2022 
ftYgk@ iks-

Bk.ks 
xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks LVs 
HkkX;uxj 
 

 
xqUgk-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fnukad 31@07@2022 
jksth vankts  ps 
14%00  oktrk ps 
lqekjkl mYgkl uxj 
rjksMk [kq iks-LVs 
HkkX;uxj ukansM 
fn’kk o varj %&  
mRrjs’k 01 fd-eh- 
 
 
xqUgk nk[ky-rk- 
osG- %&  
fnukad 01-08-2022  
ps 01%15 ok  
uksan ua- 05 oj  

 xqjua &  iukdk 
322@2022 dye 
504]  506]  34 
Hkk-n-oh  
 
  
 
 

fQ;kZnhps uko %&l¸;n eqLrQk 
eks;quksnhu o; 52 o”kZ O;olk; 
[kktxh jk-mYykl uxj ukansM eks-
75174061165 tkr eqLyhe 
 
 
vkjksih %&  
vkjksih vVd %& ukgh 
  
  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh];krhy ueqn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy fQ;kZnhl rq IykWVoj dk clykl vls Eg.kqu 
f’kohxkG dssyh o ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs etdqjkP;k 
tckcko#u iukdk nk[ky-  
 
nk[ky dj.kkj &iksuk@1145 Vkd  iksLVs HkkX;uxj eksua -
9552672100 
rikfld vaeynkj & iksuk @06 gacMsZ  iksLVs HkX;uxj eksua  
8972897411 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&-iksfu vk<s eks-9552082544 
iks@uk iksLVs  HkkX;uxj eksua  8972897411 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iksfu vk<s eks-
9552082544 iks@uk iksLVs  HkkX;uxj eksua  8972897411 
fnukad 01@08@2022  uksan ua 14 oj 07-00 ok 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 

 

 

 

 

 



iksLVs ej[ksy xqjua%& 152@2022 dye 294]323] 506]   Hkk-n-oh fnukad 01@08@2022 
 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks LVs 
ej[ksy  
 

 
xqUgk-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fnukad 31@07@2022 
jksth vankts  ps 
20%30  oktrk 
eklSts HkqrufgIIijxk 
rk nsxyqj izHkkdj 
jsMh ;kaP;k ?kjk leksj 
lkoZtfud jksMoj  
 
 
 fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 12 fd-eh- 
 
xqUgk nk[ky-rk- 
osG- %&  
fnukad 01-08-2022  
ps 11%07 ok  
uksan ua- 13 oj  
 

  xqjua%& 152@2022 
dye 294]323] 
506]   Hkk-n-oh  
 
  
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
foByjsMh fi yPNekjsMh o; 
48 o”ksZ O; &ukSdjh jk 
HkqrufgIijxkk rk nsxyqj ft 
ukansM tkr fgUnq 
 ¼ ;ye½ eks ua 8956550770 
 
 
 
 
vkjksih %&  
 
vkjksih vVd %& ukgh 
  
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh];krhy ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh R;kpk Hkkpk ;kl cksyr jksMoj Fkkacyk vlrk 
;krhy vkjksihus ;krhy fQ:kZnhl foukdkj.k v’yhy f’kohxkG 
d:u fQ;kZnhpk ‘kkVZ /k:u FkkaiMk cqD;kus eqDdk ekj ekjyk o 
ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs etdqjkP;k tckcko#u iukdk 
nk[ky-  
 
nk[ky dj.kkj &iksuk@ 94 ‘ks[k vCnqy ckjh e-‘kjhQ iksLVs 
ej[ksy  
 
 rikfld vaeynkj & iksmifu @tk;Hkk;s iksLVs ej[ksy eks ua 
8975841122 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&- 
 iks fu Jh pksjeys iksLVs ej[ksy eks ua 9604870117  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  ¼01½ iks fu Jh pksjeys 
iksLVs ej[ksy eks ua 9604870117] ¼02½ iksmifu @tk;Hkk;s 
iksLVs ej[ksy eks ua 8975841122 gs fnukad 01@08@2022 osG 
11%13 ok LMs Mk uksan ua 14 oj jokuk  
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 
 

 

 

 



 

iksLVs eq[ksM xqjua %& 231@2022 dye 394 ]457] 380]34   Hkk-n-oh fnukad 01@08@2022 
 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks LVs 
eq[ksM  
 

 
xqUgk-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fnukad 01@08@2022 
ps 01%30  oktrkps 
lqekjkl fQ;kZnhps 
jkgrs ?kjkr o jktsnz 
dnzkGs ;kaps ?kjkr 
ekSts tkac ¼cq½ rk 
eq[ksM ft ukansM  
 
 fn’kk o varj %&  
iqosZ 15 fd-eh- 
 
 
xqUgk nk[ky-rk- 
osG- %&  
fnukad 01-08-2022  
ps 13%37 ok  
uksan ua- 22 oj  
 

xqjua %& 231@2022 
dye 394 ]457] 
380]34   Hkk-n-oh  
 
  
 
 
xsyk eky%&  
01½ jks[k jDde 
12]500@& : 
02½ ygku eqykaps 
vaxB;k o 
dkukrhy lksU;kps 
nkxhus 12 xze 
otukps o pkanhps 
fcan;k  
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
x.kir fi ;knojko 
dkuxqys o; 45 o”kZ O; & 
ukSdjh csdjh nqdku o 
ikuVijh jk ejkBkokMk 
xzkeh.k cWdsP;k cktqyk  
tkac ¼cq ½ rk eq[ksM ft 
ukansM eks ua 9421295993 
 
 
vkjksih %&  
03 vuksG[kh ble  
 
 
vkjksih vVd %& ukgh 
  
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh] fnukad 01@08@2022 jksth jk=h 01%30 
oktrkops  lqekjl rhu vuksG[kh blekaus ek÷;k  ?kjkps pWuy dqyqi rksMqu 
?kjkr izos’k d:u ojP;k etY;k oj  >ksiysyh fQ;kZnhph iRuh o eqyxh  
;kauk yks[kMh jkWMus ek:u t[keh d:u iWUVps f[k’kkrhy jks[k jDde 
12]500@& :  o jktsnz foBy dnjkGs ;ksps ?kjkps dqyqi rksMqu ?kjkr izos’k 
d:u R;kaps ?kjkrhy ygku eqykaps vaxB;k o dkukrhy dkM;k vls lksU;k 
]pkanhps nkxhus fdaerh vankts 34]400@& : eky vlk ,dq.k 46]900@& 
:Ik;kpk eky cGtcjhus o ?kjQksMh d:u pks:u usyk vkgs-oxSjs etdqjkP;k 
tckcko#u xqUgk nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj &iksmifu @vUlkiqjs iksLVs eq[ksM eks ua 9330052062 
 
 rikfld vaeynkj &liksfu @cks/kfxjs iksLVs eq[ksM eks ua 8369695184 
 

]iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&-iks fu xksckMs iksLVs eq[ksM  eks ua 
88085957400 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &¼01½ ek-fuys’k eksjs lkgsc]vij iksyhl 
v/kh{kd ]ukansM eks ua ¼02½ ek-lfpu lkaxGs mi-fo-iks-vf/kdkjh ]nsxyqj 
eks ua 9823524529]¼03½ iks fu xksckMs iksLVs eq[ksM  eks ua 
88085957400 ¼04½ liksfu @cks/kfxjs iksLVs eq[ksM eks ua 
8369695184]gs fnukad 01@08@2022 osG 07%06 ok LMs Mk uksan ua 11 
oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 
 

 



iksLVs dqVqj vke` %&22@2022 dye 174  lhvkj ih lh çek.ks fnukad 01@08@2022 
 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr 
fn-osG 

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks LVs 
dqaVqj  
 

 
vkè-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn&27@07@2022 ps 
igkVs 05-00  ok- rs   
ldkGh 08-00  
oktrkps njE;ku ekSts 
dksdys xko dkekth 
ukjs ;kaps 'ksrkr 
nf{k.ksl  06-fd- eh-  
ç‚ij chV dqaVwj rk- 
uk;xko 
 
 fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 06 fd-eh- 
 
vkè nk[ky-rk- 
osG- %& fnukad 
01@08@2022ps 13-
42ok- LVs Mk Ø 18 
oj-       
 

 vkè %&22@2022 
 dye 174  lhvkj 
ih lh çek.ks 
  
 
  
 
 
 
 
 
ej.kkps dkj.k%& 
'ksrhe/;s dtZcktkjh 
>kY;kus dtkZyk 
daVkGwu dks.krsrjh 
fo"kkjh vkS"k/k fiÅu 
ej.k ikoyk- 
 

[kcj ns.kkjps  uko %& 
f'kokuan O;adV ukjs 
o; 19 o"ksZ O;olk; 
'ksrh jk- dksdysxko 
rk uk;xko  ft-
ukansM eks-ua- 
 7020349601 - 
  
 
e;rkps uko %& nÙkk 
ih O;adV ukjs o; 
23 o"ksZ jk-dksdysxko 
rk uk;xko  ft-
ukansM   
 
 
vkjksih vVd %& ukgh 
  
  

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy e;r gk 'ksrdjh cktkjh >kY;kus dtkZyk daVkGwu 
dks.krsrjh fo"kkjh vkS"k/k fiÅu ej.k ikoyk vkgs oxSjs ;krhy 
e;rkpk NksVk HkkÅ f'kokuan firk O;adV ukjs o; 19 o"kZ ;kaps 
[kcj o:u ek liksfu iqjh lkgsc ;kaps vkns'kkus vkez nk[ky d:u 
iq<hy dkjokbZ dkeh ,p-lh 1592 fude ;kaps dMs ns.;kr  
  
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW@ 2154 eqaxMs iksLVs dqaVwj eks-ua- 
+917588086761   
 

 rikfld vaeynkj & iksgsdk@ 1592 fude iksLVs daqVqj eks-ua-
+918080840778 
 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&liksfu iqjh iksLVs dqaVqj eks ua 
8668543100- 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh%&ek , ,l ih Jh vftZr pkaMd mi-
fo-iks-vf/kdkjh  fcyksyh eks ua 7666643494] 
]fnukad 01@08@2022 osG 13%42 ok LMs Mk uksan ua 18 oj jokuk  
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 
 

 

 

 



(DCR) आ.मृ .  पो. टे. कंधार   आ.मृ.न.34/2022कलम 174 CRPC  िद.01/08/2022. 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हकीकत  
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न.34/2022 

कलम 174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 
िद.22/05/2022  चे 
14.00 वा. मु ाईनगर 
कंधार ता. कंधार िज.नांदेड 
पि मेस 01 िकमी. 
 
 
 
 
आ .मृ.दाखल:- 
िद.01/08/2022वेळ 
19.43वा. टेशन डायरी 
न द 20 वर.  
 

खबर देणार :- टी.एस. िशदे पो. ह.े 
कॉ./3468, वसाय. नौकरी िसहगड रोड 
पोलीस ठाणे पुणे शहर. 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 मयताचे नाव व प ा,, : िकसन बालाजी 
एरबतनवाढ ,वय21 वष रा. िश र ताजबंद 
ता. अहमदपूर िज. लातूर 
 
 मरणाचे कारण:- पिह या मज याव न 
खाली पड यान े मानेला व मण याला मार 
लागून मृ यू. 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
दाखल करणार:-hc 2259 ीरामे टेशन 
कंधार मो.न 94217 61652. 
 
उिशरा चे कारण:- 
 

खुलासा;सादर िवनंती की, वर नमूद       तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील  मयत हा कं शनच काम करत 
असताना पिह या मज याव न खाली पड यान े या या 
डो याला ,मानेला व मण याला मार लाग यान े यास 
उपचार कामी नवल े हॉि पटल पुणे येथ े ऍडिमट केल े
असता तो िदनांक 08/06/2022रोजी सकाळी 07.58 
वाजता मरण पावला आह े वगैरे मजकुराचे कागदप  
िसहगड रोड पोलीस ठाणे पुणे शहर येथून पोलीस टेशन 
ला आ यान ेमाननीय पोलीस साहबे यां या आदेशा वये 
आमृ दाखल . 
 
तपासीक अंमलदार:-hc 2059 सानप नेमणूक पोलीस 
टेशन.  कंधार मो. :- 

 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
            मा. पो. नी पडवळ सा. पो . टे.  कंधार मो . .  
 
घटना थळी भेट देणारे अिधकार्याचे नाव :-  
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 



(DCR) आ.मृ .  पो. टे. कंधार   आ.मृ.न.33/2022 कलम 174 CRPC  िद.01/08/2022. 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हकीकत  
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न. 33/2022 

कलम 174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 
िद.01/08/2022  चे 
10.0वा. ची पूव  फुलाजी 
भाऊराव ीरामे यां या 
शेतात ई 
ता.कंधार.पूवस25 िक. 
 
 
 
आ .मृ.दाखल:- 
िद.01/08/2022वेळ 
18.22 वा. टेशन डायरी 
न द 19 वर.  
 

खबर देणार :-  
FIR त िदली का:- होय 
 
 मयताचे नाव व प ा,, : भाकर मातड 

ीरामे, वय 60 वष  रा. ई ता.कंधार 
 
 मरणाचे कारण:- िव ुत शॉक लागून मृ यू. 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
 
दाखल करणार:-hc 2259 ीरामे टेशन 
कंधार मो.न 94217 61652. 
उिशरा चे कारण:- 
 
 

खुलासा;सादर िवनंती की, वर नमूद       तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील  मयतास िव ुत तारेचा 
शॉक लागनू मरण पावला आह.े वगैरे 
खबरीव न मा.पो.िन साहबे याचे आदेशान े
नमूद माणे आ  दाखल. 
 
तपासीक अंमलदार:-psi इं ाळे नेमणूक पोलीस 
टेशन.  कंधार मो. :-9975754256 

 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
            मा. पो. नी पडवळ सा. पो . टे.  
कंधार मो . .  
 
घटना थळी भेट देणारे अिधकार्याचे नाव :-  
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 
 
 

                                              
 



                    पोिलस टेशन तामसा 78/2022 कलम 379 भादवी  िद.01/8/2022 

पो. टे 
चे नाव  

गुरन व 
कलम 

गु. घ. ता. वेळ व िठकाण  िफयादीचे नाव  हकीकत 

तामसा  78/2022 
कलम 379 
भादवी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िद 1/8/2022 रोजी 12. 30 वाजता, 
चे सुमारास लोहा पाटी पटेल यांचे 
शेतात तालुका हदगाव िज हा नांदडे 
 
 
 
गु. द. ता. वेळ. िद 1/8/2022 रोजी 
न द नंबर 24 वर 19. 49 वाजता 
 
 
गेलेला माल - 80 फूट िव ुत केबल 
िकमत 4000 पये  
िमळालेला माल -  
80फूट िव ुत केबल िकमत 4000 
पये 

 

िफयादी- 
  संजय भारत िभसे वय 28 
वष राहणार गवतवाडी 
ह ली मु ाम लोहा पाटी 
MO no. 9359097754 
 
Fir त िदली का:- होय 
 
 
आरोपीचे नाव :  
 
 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीने वा ाने केले या 
शेतातील बोरवेल चा केबल तोडून घेऊन 
जात असता िमळून आला वगैरे मजकुराचे 
जबाब व न व न गु हा दाखल                  
तपासणी अंमलदार पोहकेा 16 46 सूयवंशी 
9923451146 
 
 
दाखल करणार   नाव :- Asi डुडुळे 
 
 
 

 

 

 



पोलीस टेशन माळाकोळी   गुरण नंबर 84/2022 कलम 283 भा द िव िद 01/08/2022  

  पोलीस टेशनचे 
नाव 
 

 गु हा 
रिज टर 
नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ 
अ. ./ ो ही/घडला व 
दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

● पोलीस 
टेशनचे 

नाव  
माळाकोळी  

गु  र न नं 

84/2022  

कलम 283 भा 

द िव 

 गु हा घडला िदनांक 
01/08/2022 रोजी वेळ 
17-30 वाजता मौजे 
माळाकोळी बस थानक 
जवळ सावजिनक हायवे 
रोडवर दि णेस 0.5 km 

 
 
 
 
 

 गु हा दाखल िदनांक:- 
िद  01/08/2022 वेळ  
19-08 टे डा.नोद नं.   
25  वर  
 
 

 
 
 
                                                                                       

 िफयादीचे नाव  िवनोद रघुनाथ भुरे वय 34 वष पो का 
ब ल नंबर        30 12 पोलीस टेशन माळाकोळी 
मोबाईल नंबर 72 18 51 10 75 
 
तपासी अंमलदार –पोह ेका 1888 ीरसागर पो टे 
माळाकोळी मो न 9823842188 

 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 

 
 आरोपीचे नाव व प ा :-     
 
 दाखल करणार – PSO HC  1800 क े पो टे 
माळाकोळी 
 आरोपी अटक :- 

खुलासा,वर न मुद तारीख   वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी ने याचे ता यातील टाटा मॅिजक ऑटो मांक 
हा रोडचे म यभागी उभा क न येणारे जाणारे 
रहदारीस अडथळा िनमाण होईल अशा ि थतीत 
धोकादायक िर या उभा केलेला िमळून आला वगैरे 
िफयादी व न आरोपी िव  वर माण ेगु हा दाखल 

क न  सपोिन ी डोके साहबे यां या आदशेान ेपुढील 
तपास पोहकेाँ 1800 क े करीत आहते 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-स पो.िन.डोके पो. टे.माळाकोळी 

मो.न.ं8652147575 
  

 
            



पोलीस टेशन िबलोली    गरुनः181/2022  कलम 294,323,506 भादिव         िद 01/08/2022  

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 

 गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ 
अ. ./ ो ही/घडला व 
दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

िबलोली गुरनः181/2022 

 कलम 

294,323, 

506 भादिव 

 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाणः- 
िद.31/07/2022 
चे 14.00 वा 
सुमारास 
मौ.कासराळी 
पि मेस 0७ 
िक.मी 
 
गु हा दाखल 
िद.1/08.2022 च े
19.47 वा 
टे.डा.नं. 20 वर. 

िफयादीचे नाव- 
िदगांबर माधव आलापुरे 
वय. ५५ वसाय 
शेती रा.कासराळी 
ता.िबलोली जात मराठा 
मो.नं.८४५९९९१९९२ 
 
 
आरोपीचेनाव-हरी 
 
उशीराचे कारणः 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी विठकाणीयातील 
आरोपीन ेमागीलभांडनाचे खुरापत काढुन दा न िफयादीचे 
थोबाडीत हातान े मारहान केली तु यामायला 
झवतो,बायकोला झवतो हणुनआ लील िशवीगाळ केली व 
िजवेमार याची धमकी िदली वगैरे जबाबाव न गु हा दाखल 
पुढील तपास मा पो.िन साहबे यांचे आदशेाने पुढील तपा 
कामी पोहकेा १९८५ िशद े यांना िदला.तपािसकअंमलदार- 
पोहकेा 1985 िशद ेपो. टे िबलोली मो.न.ं 7721005064 
दाखल करणार-पोहकेॉ/534 आर.एस.के  
पो टे िबलोली मो.नं. 9764512601 

भारी अिधकारी – िशवाजी अ णा 
डोइफोडे पो. टे.िबलोली.9823889037 

 

 



                                           - 
पो. टे िवमानतळ गरुन ं266/2022 कलम 447, 323, 504, 506, 34 भादवी  िद.01/08/2022   

अ. . िज हा 
व पो. टे.च े

नाव 

गु हा 
घडला/दाखल/ ा िद./वे

ळ 

गरुन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 

 िज हा 
नादंेड, 
पो. टे.  

िवमान-तळ 

 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण –  
िद  28.07.2022 रोजी 
चे सकाऴी 11.30वा चे 
सुमारास िव कमा 
काँलनी  गरँेजवर  

 

 

गु हा दाखल ता व वेळ -
िद.01/08/2022  
टे.डा.नं. 32  वेळ 

19.45 

 

 

उशीराचे कारण- आज 
रोजी पो. टे. ला येवुन 
त ार िदल ेव न  

 

पो. टे िवमानतळ 
गुरन ं 266/2022 
कलम 
447,323,504,
506,34 भादवी  

 

िफयादी - गौरव 
िप.रामिकशनराव कोटगीरे वय 
39वष वसाय ापार 
रा.िशवाजीनगर नांदेड मो. न.ं 
7972406871 

 

 

आरोपी -  

 

खुलासा -सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील िफयादी ह े गरँेजवर हजर 
आसताना यातील आरोपीतांनी संगणमत क न 
अनािधकृत पण े वेश क न  गँरेजम ये आल े 
आरोपी  1 यांने सदरचा लाँट मी यांचेकडुन मी 
घेतला आह,े दकुानाबाहरे जा असे हणुन िशिवगाळ 
केली व आरोपी   2 व 3 यांनी िशिवगाळ क न 
धमकी िदली, व आरोपी  4 यांने िशिवगाळ क न 
थापडाबु यानी मारहाण केली  वगैरे मजकुराचे 
जबाबाव न  मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशान े
गु हा दाखल क न तपासकामी पोहकेॉ/1724 
पांचाळ  यांचेकडे िदला.  

 

दाखल करणार – पोउपिन देवके साहबे मो. न.ं 
9545688895 

 

तपास करणार -  पोहकेॉ/1724 पांचाळ  मो. 
नं.9423437844 

 

 

----- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पो टे उमरी चे CR no 102/2022  कलम 324,323,506,34 भादिव 01/07/2022 

पो टे चे 
नाव  

गुरण /पणाका 
/िमिसग /व कलम 

गु हा /आ / प ाका /िमिसग 
घडला व दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक 
होय/ नाही 

हिककत 

उमरी  CR no 102/2022  

कलम 

324,323,506,34 

भादवी 
 

 

िदशा व अंतर/ 
उतारेस 17 िकमी. 

गुरंन घडला तारीख वेळ 
िठकाण/िदनांक 30/07/2022 
रोजीचे 10 .00 वां सुमारास 
घराचे समोर रोडवर ईळेगाव 
भोकर प ी तालुका भोकर  
 
गुरंन दाखल तारीख वेळ   
िद.  01/08/2022 चे 13.16 
वाजता न द नंबर 13 
 
उिशराचे कारन/िफयादी आज 
रोजी उपचार क न पो ट 
येऊन त ार िद यान े

िफयादीचे नाव/ गंगाधर 
शंकर िचलीमवाड वय 35 
वष  वसाय मजुरी 
राहणारी ईगाव भोकर प ी 
तालुका भोकर मोबाईल 
नंबर 8308989021. 
 
 
 
आरोपी/१ 

खुलासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील  आरोपीतानी संगणमत क न माझे घरासमोर 
माझा पुत या व आरोपी मोबाईलवर पा न थ ा 
म करी करत असताना िफयादीने याचे पुत यास 
िश ा िद याने यातील आरोपी यांनी यास िशवा का 
देतोस हणून थापडा बू यांनी मारहाण क न 
ढकलून जिमनीवर पाडल े व याम याने याचे 
हातातील लाकडान े त डावर व नाकावर मा न 
जखमी केल े व पु हा  तु या पुत यास िशवीगाळ 
केलास तर खतम करतो अशी धमकी िदली. वगैरे 
जवाबाव न मा. पोिन भोसले साहबे यां या 
आदे यान ेnpc 1017 क  यांचे कडे िदला. 
 
तपासीक अंमलदार मो.न.9049800217. 

 

 



                                      
    पो. टे िवमानतळ  गरुन ं265/2022 कलम 379 भादवी  िद 01.08.2022 

अ. 
. 

िज हा 
वपो. टे.च े

नाव 

गु हा 
घडला/दाखल/ ा िद./वे

ळ 

गुरन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत शेरा 

1 2 3 4 5 6 8 

 िज हा 
नादंेड, 
पो. टे. 

िवमान-तळ 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण –  िद 
31.07.2022 रोजी 
चे 22.00 वा ते िद 
01.08.2022 रोजी 
चे 07.00 वा चे 
दर यान नुरी चौक 
ते माळटेकडी 

ीजकडे जाणारे 
रोडचे बाजुला काका 
कुशन जवळ  नांदेड  

िदशा व अंतर – 
पुलस 2km 

 

गु हा दाखल ता. वेळ 
– िद 01.08.2022 
रोजील वेळ 18.36 
वा टे.डा. 28 

पो. टे 
िवमानतळ  
गुरनं 
265/2022 
कलम 379 

भादवी  

िफयादी - मह मद अकबर मह मद अलताफ 
वय 23वष वसाय ापार रा. नुरी चौक 
नांदडे मो. नं. 8329777671 

आरोपी -अ�ात  

उशीराचे कारण – शोध घेवुन िमऴुन न 

आ�याने आज रोजी पो. "टे. ला येवुन 

त$ार देत आहे.  

 

गेला माल--दो&हीं टे(पो 407 $मांक 

MH-14-DM-7022 चा चेिसन नं. 

MAT455212B8P54828,इंिजन नं. 

497SP67PYY670512 जुनी वापरती 

अंदाजे िकंमत 3,00000/- -पये 

,2)टे(पो 407 $मांकMH-22-AA-

3891चा चेिसस 

नं.MAT45522148AO2037,इंिजन नं. 

497SP67ASX602147 जुनी वापरती 

अंदाजे िकंमत 5,00000/- -पये असे 

एकुण िकंमत                 

8,00000 

खुलासा -सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख 

वेळ ी व िठकाणी यातील िफया5दीचे दोन टे(पो 

407 $मांक MH-14-DM-7022 चा चेिसन नं. 

MAT455212B8P54828,इंिजन नं. 

497SP67PYY670512 जुनी वापरती अंदाज े

िकंमत 3,00000/- -पये ,2)टे(पो 407 

$मांकMH-22-AA-3891चा चेिसस 

नं.MAT45522148AO2037,इंिजन नं. 

497SP67ASX602147 जुनी वापरत अंदाजे 

िकंमत 5,00000/- -पये असे एकुण िकंमत                 

8,00000 

दाखल करणार – पोउपिन देवके साहेब मो. नं. 

9545688895 

तपास करणार -  पोउपिन जाधव साहेब मो. नं.  

8007580146 

भटे िदले या अिधका-याचं ेनाव व भटेीचा वळे- 
पो.िन काकडे साहेब,मो. नं. 99232131121 

डी.ओ.पोउपिन देवके, आय ओ. जाधव  मो. नं. 
8007580146 

िद01.08.2022 रोजी वेळ  18.40वा  

"टे.डा.33वर रवाना 

----- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पो. टे. लोहा ग.ुर.न.152/2022 कलम 12(अ) महारा  जुगार कायदा िद.01/08/2022 

पो. टे. 
चे नाव 

     गु.र.न. व 
कलम 

   गु हा घडला दाखल  िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 
प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न.152/2022 

कलम 12(अ) 

महारा  जुगार 

कायदा 

िद.01/08/2022रोजीचे 19.00 
वा चे सुमारास गवळी ग ली ता. 
लोहा  येथील रामिसग ठाकूर 
यांचे घरासमोरील रोडवर 
तालुका लोहा िज हा नांदेड 
दि णेस 500 मीटर 
 
 
 
गु हा दाखल:- िद.01/08/2022 
रोजी वेळ  21.28 वाजता 
टेशन डायरी न द 19 वर.  

 
 
 
FIR त िदली का:- होय 

िफयादीचे नाव  द ा य बापूराव शेळके वय 37 वष 
वसाय नोकरी    pc 1399 नेमणूक पोलीस टेशन 

लोहा मोबाईल नंबर 9130956543 
 
आरोपी नाव व प ा-- 
 आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला माल -500  दरा या 06  नोटा,-200  
दरा या 05 नोटा, 100  दरा या 12 नोटा,50  
दरा या 07 नोटा,20  दरा या 06 नोटा,10  दरा या 
20 नोटा व का या रंगाची बॉलपेन व लाि टकची अधा 
फूट लांबीची फुल प ी जुनी वापरती एक पांढ या रंगाचे 
िच ीवर सु वातीला 1080 kal असे काबन ने िलिहलेले 
एकूण 08 िच ा व याखाली मट याचे िविवध आकडे 
असे काबनने िलिहलेले व 02 काबन असे एकूण 5870/- . 
 
दाखल करणार-NPC 999 या येमेकर पो ट लोहा 
मोबाईल नंबर  
9923670999 

-सादर िवनंती की, वर नमूद वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी गवळी ग ली ता. लोहा येथील रामिसग ठाकूर यांचे 
घरासमोरील रोडवर लोकांकडून पैसे घेऊन ते आक ावर लावून 
बेकायदेशीर िर या क याण नावाचा मटका जुगार खेळत व 
खेळवीत असताना क याण नावाचा मटका जुगाराचे सािह य व 
नगदी 5870/- पये सह िमळून आला ते हा आरोपी मांक 01 
याने सांिगतले की सदरचा क याण नावाचा मटका हा गणेश 
बगाडे राहणार जुना लोहा तालुका लोहा यांचे सांगणे व न 
मटका चालिवतो व सदर मट याचे पैसे गणेश बगाडे यांना देतो 
वगैरे मजकुराचे िफयाद व न मा.पो.िन. साहबे यांच े आदेशाने 
वर माणे गु हा दाखल 
 
घटना थळी भेट : ----- 
 तपासी अंमलदार: -पोहकेा/ 408 क े  पो. टे. लोहा मो. . 
9730726378 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व .  मा. पो.नी तांबे साहबे. 
मो.न 9850188100 
 
भेट देणारे अिधकारी च ेनाव मो. . 
 
 
 

 
 
     



 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 472/2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 01/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−Ö.     ÷Öã.¸ü.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ 
¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ 

÷Öã. ü̧.−Ö. :-  
472/2022  
�ú»Ö´Ö 
324,323,504
,506,34 
³ÖÖ¤ü¾Öß  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ)Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
31/07/2022 
¸üÖê•Öß 18.00 ¾ÖÖ. 
“Öê  ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  ¤ãü¬Ö 
›êü†¸üß •Ö¾Öôûß»Ö 
´Ö“”ûß ´ÖÖ�ìú™ü“Öê 
²ÖÖ•ÖãÃÖ 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 
01/08/2022 “Öê 
¾Öêôû 00.58 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú 02 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- †ÃÖ»Ö´Ö �ÖÖ−Ö ×¯Ö.†ÃÖß´Ö �ÖÖ−Ö ¾ÖµÖ 
21 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ³ÖÓ÷ÖÖ¸ü ¸üÖ.¤êü÷Ö»Öã̧ ü −ÖÖ�úÖ 
�Öã¤ü²Öê−Ö÷Ö¸üü ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú. 
9119556968. 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :- 1 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú 01.¿Öê�Ö ¿ÖÆü²ÖÖ•Ö 
µÖÖÃÖ crpc �ú»Ö´Ö 41(†)(1) ¯ÖḮ ÖÖAÖê −ÖÖê™üßÃÖ¾Ö¸ü 
ÃÖÖê›üAµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú  

 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧)Ö -  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖAÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖ¾ÖÃÖ ³ÖÖ¾ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê 
´Ö“”ûß±ÏúÖµÖ“Öê ÷ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÖAÖ �ú¸üŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷ÖAÖ´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ´ÖÖ¾ÖÃÖ ³ÖÖ‰ú µÖÖÓ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ 
¯ÖÖ™Ôü−Ö¸ü¿Öß¯Ö´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖ−Ö¯Ö™ü™üß ¾Ö ´Ö“”ûß±ÏúÖµÖ“ÖÖ ÷ÖÖ›üÖ ¤üÖê−Æüß ´Ö»ÖÖ ¤êü 
µÖÖ �úÖ¸üAÖÖ¾Ö¹ý−Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú.03 ¾Ö 04 µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö 
“ÖÖ�ãú−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´ÖÖ¾ÖÃÖ ³ÖÖ‰ µÖÖ“Öê ˆ•Ö¾Öê ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö •Ö�Ö´Öß 
�êú»Öê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ÃÖÖê›ü¾ÖAµÖÖÃÖ ÷Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú.01 ¾Ö 
02 µÖÖÓ−Öß £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖAÖ �ú¹ý−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö “ÖÖ�ãú−Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ÷ÖôûµÖÖ¾Ö¸ü ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¾Ö ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ý−Ö •Ö�Ö´Öß 
�êú»Öê ¾Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üAµÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßAÖ ´ÖÖê �Îú 
9637355836 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1884 ´Öã̄ Ö›êüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßAÖ ´ÖÖê �Îú 
8421435353. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ)Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 
 
 
 

 

 

 

 



  

 
                                  ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 264/ 2022 Ûú  454, 457, 380 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.         ×¤ü®ÖÖÓÛú 01/08/2022 

 

 

 ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö 264/ 2022 Ûú  
454, 457, 380 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.    

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
30/07/2022 ¸üÖê•Öß 
18.00 ŸÖê 
01.08.2022 “Öê 
10.00 ¾ÖÖ. ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê  
ÝÖãÞÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ 
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ 
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü  
¾ÖÃÖÖÆüŸÖ “ÖîŸÖ®µÖ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü  

 

 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ -  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
01/08/2022 ¸üÖê•Öß  
19.47   ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  27  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ŸÖÖ¸êüÜÖ 
®Ö¤üß´Ö ¾ÖµÖ 47  ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  
ÃÖÆüÖ. †×³ÖµÖÓŸÖÖ ÁÖê. 1 ´ÖÖê ®ÖÓ  
9422482126 

 

†Ö¸üÖê¯Öß  -- †–ÖÖŸÖ  

 

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö --   ×¯ÖŸÖôûß 
¬ÖÖŸÖã“Öê “ÖÖôûÞµÖÖ“Öê 05 
ÃÖÓ“ÖÖŸÖß»Ö  42 ®ÖÝÖ ×Ûú´ÖŸÖß 
8392 ºþ¯ÖµÖÖ“Öê  

 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÛúŸÖ   --     ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê  ŸµÖÖÓ“Öê “ÖîŸÖ®µÖ ®ÖÝÖ¸ü 
µÖê£Öß»Ö ÝÖãÞÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ  ®ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öß»Ö ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ“Öê Ûãú»Öã̄ Ö ŸÖÖê›ãü®Ö †ÖŸÖ  
¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ûúºþ®Ö †ÖŸÖß»Ö ×¯ÖŸÖôûß ¬ÖÖŸÖã“Öê 20 ¾µÖÖÃÖÖ“Öê 
“ÖÖôûÞÖß“µÖÖ 05 ÃÖÓ“ÖÖŸÖß»Ö ‹ÛãúÞÖ 42 ®ÖÝÖ ×Ûú´ÖŸÖß 
8392 ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ  “ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê 
“ÖÖêºþ®Ö ®Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ü ¾ÖÝÖî¸êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö †•ÖÔ †Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê   ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö  ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /206 ´Öî»Ö¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü --  ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /206 ´Öî»Ö¾ÖÖ› ´ÖÖê ®ÖÓ --  
8888802387 

 

¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ ü-- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2333  ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ –
9421758084 

 



पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 362/2022 क 324,,323,504,506,,भा द वी िद.01/08/2022 

पोलीस टे
शनचनेाव 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वळे व  िठकाण िफयादीचनेाव व प ा व मोन ं खलुासा:--- 

दगेलरू गरून. 362/2022 
क 324,,323,504, 
506,,भा द वी 
 
 
 
 
 

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद.01.08.2022 रोजी 
20.30 वा.िफयादीचे 
घरासमोरील सावजिनक 
रोडवर मनसकरगा  
  
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद.  01/08/2022रोजीवेळ 
23.39 वा. न दन.ं 37वर 
 
 
दाखलकरणार:- 
पोहकेाँ 2822 कनकवले पो. 
टे. दगेलुर 

 

िफयादीचनेाव व प ा व मो 
भाउराव कंटराव बामण ेवय 
29वष वसाय शेती रा 
मनसकरगा ता दगेलुर 
िजनांदडेमोनं 8412004700 
 
 
आरोपी–  1  
 

खलुासा:-- 
सादरिवनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील 
िफयादी यान े आरोपीस आम या घरासमो न तु 
मोटार सायकल हळु चालव आमचे लेकंर र यावर 
खेळतात असे हणाला असता आरोपीन े िफयादीस 
र ता काय तुझा आह े काय असे हणुन िशवीगाळ 
क न थापडाबु यांनी मारहाण केली व डावे 
काणाचे वरच े बाजुस चावुन दखुापत केली व 
िफयादीस िजवे मार याची धमकी िदली वैगेरे 
मजकुराच ेजबाब व न गु् हा दाखल  
 
तपािसकअमंलदार–पोहकेाँ 2462 क  ेपो टे दगेलुर  
 
 

पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 

 

 

 



Ikks LVs eqdzekckn xqjua & 183@2022 dye 324] 504]506]34]]34 

]Hkknoh lg dye 3¼1½¼vkj½¼,l½3¼2½¼fOg ,½ v-tk-t t-v-iz dk;nk fnukad 01-08-2022  

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks LVs 
eqdzkekckn 
 

 
xqUgk-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fnukad 25@07@2022 
jksth vankts  ps 
11%00  oktrk xzk 
iapk;rhP;k ckgsj 
'kkGsP;k xzkÅM e/;s 
ekSts dyacj rk-eq[ksM 
fn’kk o varj %&  
if'psl 08 fd-eh- 
 
 
 
xqUgk nk[ky-rk- 
osG- %&  
fnukad 01-08-2022  
ps 19%34 ok  
uksan ua- 18 oj  

 xqjua & 183@2022 
dye 324] 
504]506]34]]34 
]Hkknoh lg dye 
3¼1½ 
¼vkj½¼,l½3¼2½¼fOg ,½ 
v-tk-t t-v-iz 
dk;nk 
  
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
 
 
 
vkjksih %& 
1-  
-  
 
vkjksih vVd %& ukgh 
  
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh];krhy ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihrkauh lax.ker d#u fQ;kZnhl gh egknso dksGh ;k 
vfnoklh tkrhph vkgs gs ekghr vlrkauk lq/nk fryk lkoZtfud 
fBdk.kh xzke iapk;rP;k leksj jLR;kr rq cksxl vkfnoklh egknso 
dksG;kph vkgsl rqyk lajiapkps in 'kskHkr ukgh ;k dkj.ko#u 
f'kohxkG d#u ykFkk cqD;kus ek#u gkrkrhy eksckbZyp LVWM 
dRgZjus fQ;kZnhps Hkkokps MksD;kr  ek#u Mksds QksMqu nq[kkir dsyh 
o ftos ekj.;kph /kedh fnyh ek÷;k Hkkokpk  nok[kkU;kr foykt 
d#u vkt jksth iks-LVsyk gtj ;soqu tckc fnyk vkgs oxSjs tckc 
o#u xqUgk nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj &xtkuu gjhgjjko dkx.ks iksmifu iks-LVs 
eqdzkekckn 
rikfld vaeynkj & lfpu lkaxGs mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh 
]mifoHkkx ]nsxyqj eks-9823524529 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&liksfu-laxzke m/no tk/ko iksyhl 
Bk.ks eqdzkekckn eks-8999881900  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 1- lfpu lkaxGs mifoHkkxh; 
iksyhl vf/kdkjh ] mifoHkkx ] nsxyqj eks-9823524529  
02- liksfu - laxzke m/no tk/ko iksyhl Bk.ks eqdzkekckn eks-
8999881900 fn-01@08@2022 osG 20-49s ok-LVs -Mk ukasn uacj 
20 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 
 

 



 

Ikks LVs brokjk xqjua & 194@2022 dye 324] 323]504]506]34  fnukad 01-08-2022  

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr fn-
osG 

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks LVs 
brokjk  
 

 
xqUgk-?k-nk-rk-osG fBdk.k-  
&  
fnukad 01@08@2022 jksth 
ps 15%30  oktrk ps 
lqekjkl  vkjksihps 
?kjkleksj jgseruxj  ukansM  
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 02  fd-eh- 
 
 
 
xqUgk nk[ky-rk- 
osG- %&  
fnukad 01-08-2022  
ps 21%29 ok  
uksan ua- 25  oj  

 xqjua 
194@2022 
dye 324] 
323] 504 
]506] 34 
]Hkknoh  
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&’ks[k v;kt 
‘ks[k  fj;kt  o; 38 o”ksZ  
O;olk; V~d pkyd  jk-
jgseruxj  ukansM  eks ua 
7796838804  
  
 
 
 
vkjksih %& 
1  
 
 
 
vkjksih vVd %& ukgh 
  
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh];krhy ueqn rkjh[k 
osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh lax.ker d#u 
fQ;kZnhl rq vkeps ?kjkleksj ;soqu dk Fkkacykl vls 
Eg.kqu f’kohxkG  dsyh ;kauh yks[kaMh oLrjkus mtO;k 
gkrkps naMkoj Nkrhoj ik;kps  iatsoj ek#u nq[kkir 
dsyh ;kauh idMqu ykFkkcqD;kus ekjgk.k  dsyh iqUgk 
vkY;kl rj [kRre d#u Vkdrk v’kh /kedh fnyh 
oxSjs o#u xqUgknk[ky*- 
 
 
 
 
nk[ky dj.kkj &liksmifu iokj  iks LVs brokjk 
eks ua  8855042722 
 
 
 rikfld vaeynkj & iksgsdkW  1988 ekusdj iks LVs 
brokjk eks ua  9767002111 

 

 

 



 

Ikks LVs oftjkckn xqjua & 265@2022 dye 4@25] 7 Hkk g dk fnukad 01-08-2022  

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks LVs  
oftjkckn  
 

 
xqUgk-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fnukad 01@08@2022 
jksth ps 13%36  
oktrk  
fn’kk o varj %&  
if'psl 02 fd-eh- 
 
 
 
 
 
xqUgk nk[ky-rk- 
osG- %&  
fnukad 01-08-2022  
ps 19%36 ok  
uksan ua- 31 oj  

 xqjua & 265@2022 
dye 4@25] 7  
Hkk g dk 
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&xtkuu fnxkacj 
fdMs  o; 38 o”ksZ  O;olk; 
ukSdjh iksuk 1098 iks LVs  
oftjkckn eksu a  8379063827 
 
 
 
 
  
vkjksih %&1½  
 
vkjksih vVd %& fn 01@08@2022 
ps  22%47 oktrk LVs Mk ua   
40 oj vVd vkgs  
  
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh];krhy ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihus R;kaps pjufla/k gkWMhdzkIV nqdku ua 6 yaxjlkghc 
ifjljkrhy nqdkukr  ryokjh  o [katj 21 ux fdaerh vankts 
24000@# vlk foukijokuk csdk;nsf’kj fjR;k pksjVh fodzh dj.;kps 
mn~ns’kkus /kkjnkj ‘kL= ckGxysyk  feGqu vkyk oxSjs tckc  o#u 
xqUgk nk[ky  
 
nk[ky dj.kkj &iksmifu f’kaxs  iks LVs-oftjkckn eks ua  
8972733404 
 rikfld vaeynkj & liksfu fuyi=sokj iks LVs oftjkckn eks ua  
9923922533  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&iksfu txnh’k HkaMjokj  iks LVs 
oftjkckn eks ua  9923696860 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek-mi fo-iks-v- Jh-panzlsu 
ns’keq[k lkgsc  mi foHkkx  ukansM  ‘kgj eks ua  9765390333 
iksfu txnh’k HkaMjokj  iks LVs oftjkckn eks ua  9923696860 
 fn-01@08@2022 osG 20-35 ok-LVs -Mk ukasn uacj 41 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 
 
 

 

 

 



 
Ikks LVs oftjkckn nSfud xqUgs vgoky fn 01@08@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks LVs 
oftjkckn  
 

 
xqUgk-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &lu 2017 
iklqu  fn-
01@08@2022  ikosrks 
osG uDdh ukgh  
  
 
 
fn’kk o varj %&  
iqosZl 01  fd-eh- 
 
 
xqUgk nk[ky-rk- 
osG- %&  
fnukad 01-08-2022  
ps 23%07 ok  
uksan ua- 42 oj  

 xqjua & 266@2022 
dye 306] 34 
Hkknafo lg dye  
3¼1½¼,Q½] 3¼1½¼th½ 
v-tk-v-t-lq/kkj.kk 
vf/kfu;e 2015  
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& ukgh- 
 
 
 
vkjksih %&1 
 xYyh toG  ukansM   
  
 
vkjksih vVd %& fn 01@08@2022 
ps  23%30 oktrk LVs Mk ua   44 
oj vVd vkgs  
  
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh];krhy ueqn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh ;kaps  e;r irh  ;kauh vkjksihrkauh 
fQ;kZnh gs  Hkaxh lektkps vlY;kus R;kaP;k lklq  ;kaP;k 
ukokoj vlysyh tkxk dCtk dj.;kP;k mn~ns’kkus =kl nsoqu 
R;kauk dksVZdpsjh dj.;kl Hkkx ikMqu vkRegR;k dj.;kl izoR̀r 
dsys o fQ;kZnh ;kaps irh ej.;kiqohZ r’kh fpB~Bh fygqu Bsoyh  
Eg.kqu vkjksih fo#/n  xqUgk  
 
nk[ky dj.kkj &liksfu  f’kojkt tenkMs  eks ua 9890396652 
 
 rikfld vaeynkj & ek-mi fo-iks-v- Jh-panzlsu ns’keq[k lkgsc  
mi foHkkx  ukansM  ‘kgj eks ua  9765390333 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&iksfu txnh’k HkaMjokj  iks LVs 
oftjkckn eks ua  9923696860 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek-mi fo-iks-v- Jh-panzlsu 
ns’keq[k lkgsc  mi foHkkx  ukansM  ‘kgj eks ua  9765390333 
iksfu txnh’k HkaMjokj  iks LVs oftjkckn eks ua  9923696860 
liksfu  f’kojkt tenkMs  eks ua 9890396652 
 fn-01@08@2022 osG 23-11 ok-LVs -Mk ukasn uacj 43 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 
 

 


