
पोलीस टेशन मुदखेड.गुरन -  20/2023कलम 393,34 भा द वी. ,22/01/2022 

नाव मुदखेड  .गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व 

ठकाण 

फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड .गुरन -  20/2023कलम 

393,34 भा द वी. 
 
 
 
गुरन - दाखल ता.वेळ. 

द.22/01/2023 रोजी  
13.45 वा  टे डा 13 वर 
 
 
दाखल करणार- pso 

ASI . शेख मो. . 

8623983731 

दनांक - द. 22/01/2020 

रोजी 8.30.वा च ेसमुारास 

डोणगाव िशवार चं कातं 

खांडरे यांच ेशेता  जवळ ल 

कॅनॉल रोडवर पुवस 05 

क.मी 
 
 
 
 
 
 
 

आरोपीवर केललेी 
कायवाह  - अटक 

कर याची तजवीज ठेवली 
आहे 

 

फयाद  - चं कातं राजाराम 

खांडरे वय 30वष. यवसाय 

शेती रा. डोणगाव तालुका 
मुदखेड ज हा नांदेड   मो न.ं 

7499366748 
 
 
 
 
आरोपी-  

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीतानी सगंणमत क न फयाद  स फयाद स शेताकडे 

जात असताना मो.सा.न े जात असताना यास थांबनू आमच े

पॅकेट िशवणगाव रे व े टेशन जवळ हरवल ेितथ पयत आ हा  
मो.सा.वर सोड यास कळ वल े असता फयाद न े सोडत नाह  

हणा यान ेलगेच मोहनराव रामजी मान ेयांच ेमो.सा. अडवनू 

पॅकेट गमु गया हणनू िशवणगाव रे वे टेशन पे छोड हणून 

यानंी यानंी पण सोडना हणून हणा यान े या यासोबत 

झटापट क न चाकूचा धाक दाखवनू तेरे पास जो है दे दो 
हणनू धमकावनू जबर  चोर  कर याचा य  केल े वगैरे 

जबाबव न गु हा दाखल मा पो िन साहेब आदेशान े पुढ ल 

तपास   

 
 
तपास - HC 2187 अलेवार मो. मांक  9158756087 

 

 

 



        

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं घडला व दाखल  फयाद  च ेनाव व प ा व मो. नं. आरोपी च ेनाव व 

प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

  

  
 

 

      
       

        
 

 

     

      

 

 

 

   

 

   

         
       

 

  

 

            
         

        
        

        
       

        
     

         
       

        
 

           
   

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन.34/2023 क 379 माणे  िद   22/1  /2023 

पोलीस े 
चे नाव 

गू.र.न.व कलम   गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचे नाव व प ा व 
मो नं 

खुलासा:--- 

देगलूर  गूरन.34/2023 
क 379 माणे  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद.12.1.2023  रोजी 
13.30 ते 15.00  वाजताचे  
दर ान  िस दाथ नगर   
देगलुर  येथील  िफयादीचे 
घरासमो न  ता. देगलुर  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 22/1/2023 रोजी  वेळ 
18.43 . नोदं नं. 27 वर  
 
 
 
 
 
 

िफयादीचे नाव व प ा व 
मो – अशोक मारोती 
कुमारी  वय 40 वष 

वसाय- टा र 
मेकॉिनक रा. िस दाथ 
नगर   
देगलुर मो नं 
9423439514 
 
 
 
आरोपी –आ ात  
 
गेला माल – पॅशन ो 
करडया रंगाची  मो सा  
TS -16 EQ -8077 
जु.वा.िक.अ. 30,000/-   
 
उशीराचे कारन – 
 

 खुलासा:-- सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण  
यातील  िफयादी यांचे पॅशन ो करडया रंगाची  मो सा 

 TS -16 EQ -8077 जीचा  चेसीस . 
JA06EUJHEO2760 व इंजीन  
MBLJAR142JHB02509   जु.वा.िक.अ. 30,000/-  ही  
िद 12/1/2023 रोजी 13.30 ते 15.00  वाजताचे  
दर ान  िस दाथ नगर  देगलुर  येथील  िफयादीचे 
घरासमो न   कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली 
आहे आज पावेतो मो.सा.चा शोध घेतला व बहीण 
आजारी अस ाने गावाकडे गे ाने आज रोजी येवुन 
जबाब िदले व न  गु ा दाखल  
 
तपािसक अंमलदार-पो हे कॉ 2822 कनकवळे   पो े 
देगलूर   
पो े  भारी अिधकारी नाव व मो नं:--पोिन ी माचरे   
मोनं 9821159844 
दाखल करणार:-सपोउपिन  िमरदोडे  ने.  पो. े . 
देगलुर  
 

 

 



पो. टे. मांडवी आ   नं.  :- 02/2023  कलम :-  174 सी.आर.पी.सी माने  द. 22/01/2023 
 

पो. टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं घडला व 

दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. नं. आरोपी च ेनाव व प ा, 
आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

मांडवी  आ   नं.  :- 02/2023 

 

कलम :-  174 सी.आर.पी.सी 
माने  

 
 
 
 

आ  घडला ता. व वेळ :-  

 द. 15/12/2022 रोजी सकाळ   

07.00 वा.च ेसुमारास  मौ.द नगर मांडवी  
 
  
 
 

आ   दाखल ता. व वेळ :-  

द. 22/01/2023 च े13.25 वा.  
 
न द नंबर :- 12 वर  

 

उिशराचे कारण -- टपालाने आजरोजी 
कागदप  ा  झा याने. 

 

खबर देणार नाव :- काश महादेव बाबुथकर वय  25 वष 

यवसाय शेती रा.द नगर मांडवी ता.. कनवट ज.नांदेड .मो. 
 

मयताच ेनाव :-  

  
 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
 
आरोपी अटक :- िनरंक 

 
 
 

सादर वनंती क ,वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील मयत 

हस ितच ेआईने तु कोणतेह  घरगुती काम करत नाह ,व मजरु या 
पण कामाला येत नाह , कोणतीह  मदत करत नाह .व जेवण का 
बन वले नाह  असे हणुन आईने राग भरले असता ती राग मनात 

ध न मयत हने कोणतेतर  वषार  कटकनाशक औषध प याने 
ितस उपचारासाठ  स.द.शर क केले असता उपचार दर यान मंथन 

पावली.मा.सपोिन िशवरकर सा.यांच ेआदेशाने आ  दाखल क न 

पुढ ल चौकशी कामी बट lhc 1366 कनाके  यां या कडे दला. 
दाखल करणार –Asi  राठोड मो.9421769181 

तपािसक --- पोउपिन पो टे मांडवी मो. नं.9834841176 

 
 
 
पो. टे. भार  अिधकार   

नाव :- .स.पो. िन. िशवरकर साहेब पो. टे. मांडवी मो. नं. 

9922322312 
 

 

 

 



पो ट लोहा गुरंन. 12/2023 कलम  12 अ म.ु ज.ु का. माण े द. 22.01.2023 

पो. टे. चे नाव      गु.र.न. व कलम    गु हा घडला व दाखल  फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गुरंन. 12/2023 कलम  

12 अ म.ु ज.ु का. माणे   

गु हा घडला - द.22.01.2023 

रोजीचे 15.30 वाजताच े समुारास 

बोरगाव िशवार  तालकुा लोहा 
ज हा नांदेड 

 
 

गु हा दाखल:- द.22/01/2023 वेळ 

1743 वा . टेशन डायर  न द 18 वर  

 
 
 

FIR त दली का:- होय 

 - 

 फयाद चे नाव- महादेव ानोबा रा हंज वय 

34 वष यवसाय नोकर  ं पो. का. 3159 पो. 
टे. लोहा ज. नांदेड मो. नं. 8830877291 

 
 

आरोपीच ेनाव - 

 आरोपी अटक:- नाह    

 

 िमळाला माल - जगुाराचे सा ह य व 1100 

पये नगद   

 

 
सादर वनतंी क  ,वर नमदू तार ख वेळ  व ठकानी यातील आरोपीतानी  
वतः या फाय ासाठ  तीर  प यावर पैस े लावून वनापरवाना 

बेकायदेशीर र या तीर प ा नावाचा जगुार खेळत व खेळवीत असताना 
जगुाराच े सा ह य व नगद  1100/- पय े सह िमळून आल े वगरेै 

म कुराचे फयाद व न मा. पो िन साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास Hc 2325 करपण ेयां याकडे दले  

 
 

 तपासी अमंलदार = HC 2325 करपणे  पोलीस टेशन लोहा मो. 
न.9881708474 

 

दाखल करणार -- HC 491 लाटकर  मो. नं. 8830449911 

 
 
 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व .  मा. पो.नी   तांबे मोबाईल नबंर 

9850188100 

 आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक 

 आरोपीवर केलेली ितबंधक कारवाई - िनरंक 

  

 

 

 



iksLVs ukansM xzkeh.k xqjzau 35@2023 dye 363 Hkknoh fn- 22-01-2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks  

iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

[kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko 

ukansM 

xzkfe.k  

 
 

 

xqju ?kMyk rkjh[k osG 

o fBdk.k  & fnukad  

22@01@2023 jksth ps 

02%30 oktrk  

fQ;kZnhps  jkgrs ?k#u 

jk-eqDrs’oj ek/ko eanhj 

olj.kh rk-ft-ukansM    

fn’kk o varj %& 

mRrjsl 05 fd-eh-  

 

xqju nk[ky-rk-osG-%  

fn- 22@01@2023  

ps 11%42 -ok  

LVs Mk Ø 14 oj-            

 

xqjua %&   

35@2023  dye 

363] Hkknoh  

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko %&  fHkejko O;adVjko dne 

o; 40 o”kZ O;olk; Vsyj  jk-eqDrs’oj 

ek/ko eanhj olj.kh rk-ft-ukansM eks ua-

9623351305] 9657579560 

 

eqyhps uko %&  

xqUg;kps dkj.k %& dks.khrjh vKkr 

O;Drhus vKkr dkj.kklkBh frl Qql 

ykoqu iGoqu usys  
 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

 
 

 

vkjksihps ukao %& vKkr 
 
 

vkjksih vVd %&  ukgh   

[kqyklk %&lknj fouarh dh oj ueqn osGh o fBdk.kh ;krhy 

vkjksihus fQ;kZnhph eqyxh fgl dks.khrjh vKkr vkjksihus vKkr 

dkj.kklkBh frl Qql ykoqu iGoqu usys vkgs oxSjs etdqjkps 

tckcko#u ek-iks-fu-lkgsc ;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky vkgs-   
 

nk[ky dj.kkj%& liksmifu @fM –fxrs iksLVs ukansM xzkfe.k  eks- ua -

8830309990  
 

rikfld vaeynkj %&iksmifu  cqDrjs iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 

9421839066 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu  v’kksd ?kksjckaM iksLVs  ukansM 

xzkfe.k eks- ua - 9823333377 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 01- iksfu  v’kksd ?kksjckaM iksLVs  

ukansM xzkfe.k eks- ua – 9823333377 02- iksmifu  cqDrjs iksLVs 

ukansM xzkfe.k eks- ua- 9421839066  gs fn 22@01@2023  jksth ps 

15%41 ok  uksan ua- 25 oj jokuk 

?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq    
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



पो. टे. धमाबाद गु र न व कलम 19/2023 कलम 283 भा द व  माणे द 22.01.2023 

पो. टे. च ेनाव ग ुर न व 

कलम 

गु हा घडला ता वेळ व 

ठकाण 

    फयाद                          हक कत 

. धमाबाद ग ु र न व 

कलम 

19/2023 

कलम 283 भा 
द व  माण े

द 22.01.2023 रोजी 
पानसरे चौक साईबाबा 
हॉटेलसमोर रोडवर 

धमाबाद 

 
 
                    गु हा 
दाखल ता वेळ व 

ठकाण  द 

22.01.2023 चे 17.33 

न द न ं15 

  
 

पंुडलीक माधवराव क े य 

नोकर  937 न ेपो टे धमाबाद      

 
आरोपी -  
                     िमळाला माल -  

 
 
 
 
 

वर नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील नमूद आरोपीन े आप या 
ता यातील आटो मांक आटो हा सावजिनक रोडवर उभी क न 

येणा या जाणा या वाहनास व लोकां या जी वतास इजा व धोका 
िनमाण होईल अशा अव थते वाहन थांबवले या िमळून आला  
वैगेरे फ व न पो िन साहेबाच ेआदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल 

क न तपास asi कारमगंे याच ेकडे दल ेआहे  

 
तपासक अमलदार - asi आबदे पो टे धमाबाद मो न ं9588697588 

 

 

 

 

 



पो. टे. धमाबाद गु र न व कलम 20/2023 कलम 283 भा द व  माणे द 22.01.2023 

पो. टे. च े

नाव 

ग ुर न व कलम गु हा घडला ता वेळ 

व ठकाण 

    फयाद                          हक कत 

पो. टे. 

धमाबाद 

ग ुर न व कलम -

--20/2023 

कलम 283 भा द 

व  माण े

गु हा घडला ता वेळ 

व ठकाण ------ 

द 22.01.2023 रोजी 
वेळ 16.45 वा नर  

चौक सावजिनक 

रोडवर धमाबाद  

 
 
गु हा दाखल ता वेळ 

व ठकाण  द 

22.01.2023 च े17.55 

न द न ं16 

  
 

    फयाद  ------माधव मारोतीराव 

पाट ल वय 51 वष य नोकर  hc 

2212 न े पो टे धमाबाद मो न ं

9923696433      
 
आरोपी -  
                       
 
 
 
 
 
 

   हक कत------- वर नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील नमूद 

आरोपीन ेआप या ता यातील आटो हा सावजिनक रोडवर उभी 
क न यणेा या जाणा या वाहनास व लोकां या जी वतास इजा 
व धोका िनमाण होईल अशा अव थते वाहन थांबवले या 
िमळून आला  वैगेरे फ व न पो िन साहेबाच े आदेशान े वर 

माण ेगु हा दाखल क न तपास asi कारमगंे याच ेकडे दल े

आहे  

 
तपासक अमलदार - asi मसलेकर  पो टे धमाबाद मो न ं

9370437775 
 

दाखल- asi नागलुवार पो टे धमाबाद 

 

 

 
 

 



पो. टे. उ मान नगर आक मात  नंबर व कलम 02 /2023कलम 174 सीआरपीसी माणे द 22/0/2023 

 

पो. टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं घडला व 

दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. नं. आरोपी च ेनाव व 

प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

पो. टे. 

उ मान 

नगर 
 

 आ.म ृव कलम  

02 /2023कलम 174 

सीआरपीसी माणे 

 
 

घटना थळाचे पो टे पासुन 

चे अतंर 
दिशणेस.20क .मी. 
 

आ.  घडला ता.वेळ.व ठकाण 

11/01/2023च े14.00वा. मयत यांच े

राहते घर  मौजे कलंबर ज हा 
नांदेड 

 

आ. .दाखल ता.वेळ व टे.डा.नंबर 
 दना2ं2/0/2023 चे 14.58वाजता . 

न द नंबर 13वर 

 
 

वलंबनाच ेकारण 

दःुखात अस याने आज रोजी 
पो टला येऊन जबाब द याने  
 

खबर देणा-याचे ------- 

 मयताचे नाव  ----- 

शेख अफरोझ शेख रझाक साब होय 30 वष 

मजुर  राहणार पान भोषी ह ली मु काम 

कलंबर खुद तालुका लोहा 
 

मरणाचे कारण------दा या नशेत 

कोणतेतर  वषार  औषध प याने 

स.द. व णुपुर  नांदेड येथे उपचार घेत 

असताना मृ यू 
 

हक कत------सादर वनंती क ,न,ता.वेळ  व ठकाणी 
यातील खबर देणार बाईचा मयत नवरा हा दा  प याचे 

सवयीचा असून याने दपुार  14.00 वाजणे चे सुमारास 

राहते घर  कोणते तर  दा या न नशेत वषार  औषध 

प याने यांचे नातेवाईक यांनी स.द. व णुपुर  नांदेड येथे 

उपचार कामी शर र केले असता तो उपचार घेत असताना 
खबर देणार बाईचा पती उपचार दर यान मरण पावला 
आहे. वगरेै खबर  व न व mlc प  का व न सदरचा आ  

दाखल क न मा.API भारती सा साहेब यांच े आदेशानंी 
पुढ ल तपास कामी एनपीसी 127 मुंडे यांच ेकडे दला 
दाखल करणार -----पोहे का2499 भारती  
 पो. टे. उ मान नगर 
 

तपािसक अमंलदाराचे  नंबर---- एनपीसी 127 मुंडे 

 

 

 

 



पो. टे. कंुडलवाड  गूरन 09/ 2023कलम 324,323,504,506. भा. द. व. द.22/01/2023 
 

पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाड  गरून  

09/2023कलम. 

324,323,504,506. 

भा. द. व.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.22/01/2023रोजी सायंकाळ   

07.00 वा.  सुमारास सायलू नामवार 

या दकुानासमोर कंुडलवाड  तालुका 
बलोली 

 
 
 

ग.ूदा.ता.वेळ :------------------- 

द.22/01/2023रोजी 
23.07वा. टे.डा.  21वर 

 
 
 
 

फयाद च ेनाव  :- शुभम हनुम लू अकंलवार 

वय 19 वष  

 यवसाय, शेळ पालन राहणार. जोड मा ती 
मं दर जवळ.कंुडलवाड  तालुका बलोली  
 
 
 

आरोपी च ेनाव :-  

 
 
 
 
 
 
 
 

खूलासा :- सादर वनंती क  यातील आरोपीने काह  कारण नसताना इतर 

य चे भांडण चाल ूहोते ते हा तू का भांडण सोडतोस हणून िशवीगाळ 

कर त थापडा बु याने मारहाण क न या या हातातील दगडाने 

फयाद चे डो यात मा न गभंीर दखुापत केली व जीवे मार याची 
धमक  दली वगरेै जवाब व न  गु हा दाखल क न. मा. स. पो. िन. 

साहेब यांच ेआदेशाने बीट HC1921 कदम यां याकडे तपास कामी दला 
आहे. 

 

दाखल करनार :  PSO. HC 2821 च हाण सर पो. टे. कंुडलवाड  

मो.8805541775 

 

तपासीक अमंलदार:- HC . 1921 कदम साहेब  पो. टे. कंुडलवाड  

मो.8007753455 

 

भार  व चाज अिधकार  :- मा.Api कासल े साहेब मो. 
 

 

 
 



िदनांक22.01.2023



िदनांक22.01.2023



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



पो टे   उमर  गु. र .न 15/2023 कलम 326.336.143,147,149,504,506 भा .द.वी.कलम. माणे. 

ज हा/ठा
णे  

गरुन.घडला /गु हा 
दाखल/ ा  द. वेळ 

गरुनं/कलम खबर देणार यांच ेनाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

उमर   गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण------ 

द 2101.2023रोझीचे 
सायंकळ 16:00वा.चे.

सुमारास हंुडा 
तां याकडे जाणारे 

रोडवरच ् हंुडा(उ.प)ता 
उमर   

 
 
 
 

टे 

डा न ं 014 दाखल वेळ 

23:27 

गरुनं—15/23ग.ु र .न 

326,336,143,147,149 

,504,506 कलम भा.द.वी 
 
 
 
 

दशा व अतंर:-

पूव19 कमी 

फयाद च े नाव पंुडिलक पुमाधवराव 

जोगदंड वय50 वष यवसाय शेती 
मोबाईल नंबर7796494132 

 
 
 

आरोपी नाव:--  

 
 
 

आरोपी अटक:-- िनरंक 

खलुासा-----◌ूवर नमुदतार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी यांनी 
गरै काय ाची मंडळ  व गरै कायदेशीर जमाव जमवनू गावातील 

या ेम ये कु ती पाह या या कारणाव न फयाद चा मुलगा माधव 

पांडुरंग ज गदंड यास आरोपी .1ते7जनांनी दगड फेकून मा न 

मुलास गभंी र या जखमी क न मानवी जी वतास धोका िनमाण 

करणारे कृ य केले.व िशवीगाळ क न जीवे मार याचा धमक  दली.◌े 

वगरेै मजकुरांचे जबाब व न मा.पो.िन साहेब यांच े आदेशाने गु हा 
दाखल नमुदतार खल तपास कामी APIकरे साहेब या या. कडे दले 

 

दाखल करणार:---PSOHC-809वावळेउमर  पोलीस 

ठाणेअंमलदारपो ट टेशन उमर मो.नं  
 

भार  अिधकार  –पो.िन भोसले मो. नं 703883358 

 
 

आरोपीचे पूव इितहास---आरोपी नाव गाव मा हत नाह   

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई--- 

 
 

 



iksLVs ps uko foekurG xqjua %& 27@2023  dye 307]23] Hkknoh fn- 22-01-2023 
 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks  

iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

[kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko 

foekurG  

 
 

 

xqju ?kMyk rkjh[k 

osG o fBdk.k  & 

fnukad  21@01@2023 

jksth ps 16%30 

oktrkps  lqekjkl 

ekf.kd isVzksy iaikps 

dWfcue/;s deZfoj 

uxj ]ukansM    

fn’kk o varj %& 

iqosZl 02 fd-eh-  

 

xqju nk[ky-rk-osG-%  

fn- 22@01@2023  

ps 16%58 -ok  

LVs Mk Ø 24 oj-            

 

xqjua %&   

27@2023  dye 

307]34] Hkknoh  

 

 

 

 

mf’kjkps dkj.k %& 

fQ;kZnhus vkt 

jksth ,e-,y-lh 

fjikZV fnY;kus ,e-

,y-fl tckck 

o#u xqUgk nk[ky 

fQ;kZnhps uko %&  vfej 

[kkWau fi-fnykoj[kku o; 32 

o”kZ O;-O;kikj jk-xksfoanuxj 

]ukansM  eks ua -

7020937725 tkr-eqLyhe   

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; 

gks; 

 

 

 

 

vkjksihps ukao %&  
 
vkjksih vVd %&  -- 

[kqyklk %&lknj fouarh dh oj ueqn osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihus fQ;kZfnl vkjksih dz 2 

;kaus eh o fxfj”k  X;kuekrk ‘kkGstoG Fkkacyks vkgksr o fnukad 20@01@2023 jksth >kysY;k 

cknk cnny cksyk;ps vkgs o >kysyk okn feVoqu Vkdq rq bdMs ;s vls Qksuoj Eg.kkY;kus 

;krhy fQ;kZnh X;kuekrk ‘kkGstoGhy ikuiVzVh  toG xsyk vlrk ;krhy vkjksihrkauh 

fQ;kZnhl xYyhe/;s tkoq vls Eg.krkp fQ;kZnhus xYyhe/;s tk.;kl udkj fnys vlrk-;krhy 

vkjskih dz 1 ;kus ekxhy HkkaM.kkP;k dkj.kko#u R;kaps toGhy [katjus ftos ekj.;kP;k mÌs’kkus 

fQ;kZnhps iksVkr Mkos cktql fdMuhtoG ek#u rqyk vkrk ftoar lksM.kkj ukgh vls Eg.kqu 

laxuerkus ekjgk.k djhr vlrkauk fQ;kZnh ftokP;k vkdkarkus iGqu ekf.kd isVªksyiaikP;k 

dWafcups f[kMdhrqu vkre?;s fQ;kZnhl  ftos ekj.;kP;k mnzs’kkus  [kathjus ikBhoj ?kko ?kkyqu 

nq[kkir d#u nksUghgh vkjksih rsFkqu iGwu xsys- 

nk[ky dj.kkj%& iksmifu  tk/ko iksLVs foekurG eks- ua- 8007580146 
 

rikfld vaeynkj %&liksfu vkuynkl iksLVs foekurG eks- ua- 7020201376 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu  dkdMs iksLVs  foekurG eks- ua - 9923131121 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 01- ek-panzlsu ns’kew[k lkgsc] mifoHkkxh; iksyhl 

vf/kdkjh ukansM eks- ua 9765390333 02- iksfu  dkdMs iksLVs  foekurG eks- ua  

9923131121 3- liksfu vkuynkl iksLVs foekurG eks- ua- 7020201376 gs fn 

22@01@2023  jksth ps 17%07 ok  uksan ua- 25 oj jokuk 

?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq    
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

   
 



 



 

रोजी
रा ी वा चे
समुारास

आरोपीचे नाव

उशीराचे कारण
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