
iksLVs HkksdjiksLVs HkksdjiksLVs HkksdjiksLVs Hkksdj    xqxqxqxq----jjjj----ua %&  212@2022 dye 295 ¼,½ 505 Hkknohua %&  212@2022 dye 295 ¼,½ 505 Hkknohua %&  212@2022 dye 295 ¼,½ 505 Hkknohua %&  212@2022 dye 295 ¼,½ 505 Hkknoh        fn 10fn 10fn 10fn 10----06060606----2022202220222022 
vvvv----
dzdzdzdz    

ftYgk@ ftYgk@ ftYgk@ ftYgk@ 
iksiksiksiks----Bk.ksBk.ksBk.ksBk.ks     

xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fn----osGosGosGosG    

xqjua @vkxqjua @vkxqjua @vkxqjua @vk----e`eè`e`----
@dye@dye@dye@dye    

fQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksih    gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

01  
ftYgk %& 
ukansM  
iks-LVs 
Hkksdj 
 
 
 

    
xqUgk xqUgk xqUgk xqUgk ?kMyk rkjh[k ?kMyk rkjh[k ?kMyk rkjh[k ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k %&osG o fBdk.k %&osG o fBdk.k %&osG o fBdk.k %&    
fnukad  10@06@2022 
ps 22%00 oktrk 
njE;ku  baLVkxzke ;k 
lks’ky feMh;koj   
    
    
    
    
xqjuaxqjuaxqjuaxqjua    nk[ky rknk[ky rknk[ky rknk[ky rk----osGosGosGosG----    
fnukad 11@06@2022 
ps   00%43 ok 
 uksan ua-  02 oj 
 
 

 
 

    
xqxqxqxq----jjjj----ua %& ua %& ua %& ua %&     
212@2022 
 dye   
295 ¼,½ 505 
Hkknoh 
 
 
 
 
 
 

    
fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %&         
bukenkj eksgEen oklsQ 
fcykyksnhu firk  jth;ksnhu 
jk- fcykyuxj  Hkksdj  rk- 
Hkksdj tkr eqLyhe   
eks-ua-  8305309999 
 
 

,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk 
%& gks; 
 
vkjksihps uko %&  vkjksihps uko %&  vkjksihps uko %&  vkjksihps uko %&      
 
    
vkjksih vVd %&  vkjksih vVd %&  vkjksih vVd %&  vkjksih vVd %&  ukgh 
 
   

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk----%&%&%&%&  lknj fouarh fd] oj ueqn  rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy  
vkjksih ;kaus baLVkxzke ;k lks’ky feMh;koj bLYkke /kekZps eksgEen iSaxcj 
eksgEen lYyqy v-l- o R;kaph iRuh ek-vk;’kk  jth ;k nks?kkps cny 
vk{ksikgZ iksLVs izlkjhr d:u fganq eqLyhe lektkr rs< fuekZ.k d:u 
‘kgjkps  okrkoj.k [kjkc gksoqu naxs Ogkos ;k mns’kkaus iksLV izlkjhr dsyh 
vkgs- R;keqGs eqLyhe lektkps o bLyke /kekZP;k yksdkaPks Hkkouk nq[kkoys  
oxSjs etdqjkps rdzkjh o:u xqUgk nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&   iksgsdkW@1653 nsodkacGs  iksLVs  Hkksdj  eks-ua- 
9623979181 
 
rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& eiksmifu  HkksaMos iksLVs  Hkksdj   eks-ua-  
8605249286 
    
izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&    iksfu  ikVhy   iksLVs  Hkksdj  eks-ua- 9923104521    
    
?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh     HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %& iksfu  ikVhy   iksLVs  
Hkksdj  eks-ua- 9923104521  gs fnukad 11@06@2022 ps 01%27 ok uksan ua- 
05 oj jokuk  
HksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fn----    o osG %&HksV pkyq vkgs o osG %&HksV pkyq vkgs o osG %&HksV pkyq vkgs o osG %&HksV pkyq vkgs     
    

 

 

 



पोलीस �टेशन मार आम.क.15/2022 कलम -CRPC 174 �माणे �द 11/06/2022 

पो.�टे   

चे नाव 

 आम व कलम आम घडला 

ता.वेऴ  ि◌�ठकाण व �दाखल 

ता.  वेऴ  

�फया�या��दीचे नाव प�ा 

व  मो.न, आरोपीचे नाव 

व  प�ा ,आरोपी अटक  होय 

/नाही  

िहककत 

मा"र  आम.क.15/20 

22 कलम   

-CRPC   

174 #माणे  

आ.म.घडला ता.वेळ व �ठकाण :- 

�दनांक  10/06/2022 चे 

रा%ी  11.30 वा.चे 

�दर&यान  राहते घरी मौजे 

लांजी  येथे ता.मा"र  ft-.नां�देड   

उ�रेस - 03 KM   

आम.�दाखल ता.वेऴ व �ठकाण :- 

�द   

11/06/2022 चे वेळ :- 07:24 

वा   

�टे.डा.क.06 वर  

खबर �देनार :- िमनष  अ�रवंद 

जाधव वय 24  o”kZ .वसाय -

मजुरी  राहणार- लांजी 

ता.मा"रft-ukansM 

मो.नं.  7498869576.  

 

मयताचे

मयताचेमयताचे

मयताचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव : 

अ�रवं�द  रामना जाधव वय 

48  वषया� राहणार- 

लांजी  ता.मा"र ft-ukansM 
 

.मरणाचे कारण :-  xGQkl  

घेवुन मरण  पावले   

खलासा ◌ु :-  lknj fouarh क1 वर  नमु�द ता.वेळी व �ठकाणी  ;krhy  

मयत अ�रवं�द रामना  जाधव वय 48 वषया� राहणार लांजी 

ता.मा"र ft-.ukansM. ह े पोटाचे आजारास कं टाऴ2न  राहते घरी 

xGQkl घेवुन  मरण पावला अशी खबरी  व5न बाजुस #माने 

आ.म.  �दाखल क5न मा.पो.fu.सो.यांचे आ�देशाने  पु�ढल तपास 

बीट HC/764  जाधव साहबे यांचे कडे �दला.  

nk[ky करणार:-PSO  NPC 1313 डगवाल  साहबे पो.�टे.मा"र 

riklhd veynkj :-  HC/764 जाधव साहबे  पो.�टे.मा"र 

मो.न  7887687478 

घटना�थऴी भेट :-  मा.पो.नी-fjBs सा.व HC 764 जाधव न9�द 

क.07 वेऴ-07:34 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन हादगाव  गुरनं. 195/2022 कलम.379 भादवी  #माणे �दनांक 11/06/2022 

  

  पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

गु:हा रिज�टर 

नंबर व कलम 

गु:हा पना अ.;./#ो<ही/घडला व 

दाखल 

�फया�दीचे नाव व प�ा 

मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प�ा 

नाही 

हक1कत 

हदगाव  गुरनं. 

195/2022 

कलम.379 

भादवी   

 

 

 

 

गु:हा घडला �दनांक 

�द 08/06/2022वेळ 00.00 ते 

05.00 वाजता चे दर&यान वेळ 

न>1 मािहत नाही हादगाव 

पि?मेस एक �कमी 

 

�दशा : पि?मेस 1 �कमी  

 

 

 

 गु:हा दाखल �दनांक:-�द-

11/06/-2022 वेळ14:17�टे 

डा.नोद नं.  12 

वर                   

 

�फया�दीचे नाव :-   

 आरोपीचे नाव प�ा 

अ@ात 

एफआर आय #त 

 �दली. होय 

गेला माल -

मोटरसायकल फॅशन #ो 

MH 26AJ0810 

�कमती 30,000/-

Bपयाची 

िमळाला माल :- िनरंक 

 

 आरोपी अटक :- 

 

खुलासा.-------सादर िवनंती क1 वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

यातील �फया�दी जेवण क5न रा%ी घरात झोपले असता Eयांची 

मोटरसायकल पॅशन #ो जुनी वापरते िह अंगणात लावलेली कोणीतरी 

अ@ात चोरFाने चो5न नेली वगैरे अजा�वर &हणून doअिधकारी कदम 

मॅडम यांHया आदेशाने तपास पोह ेका 2342हबंडI यांHयाकडे �दला मा 

पो.िन.साहबे यांचे आदेशाने गु:हा दाखल. 

 तपासी अिधकारी-------पोहकेॉ 2342 हबंडI मो . न. 9284422052 

दाखलकरणार:- - ASI राठोड पो.�टे हदगाव  

 पोलीस �टेशन #भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 

गायकवाड साहबे पो.�टे. हदगाव मो.नं. 8888717999 

  



 

पोलीस �टेशन  गुरनं. 122/2022कलम 325,323,504,506,34भादवंी उ�मानगर �दनांक. 11/06/2022 

पो �टेच ेनाव 

 

गु�हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

गु�हा घडला ता .  वेळ �ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

�फया!दीचे नाव व प#ा मोबाईल नंबर, 

अटक होय /नाही 

हक&कत 

उ�माननगर गुरनं122/2022कलम3

25,323,504,506,34

भादंवी 

 

 

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

गु��ाचे कारण :- 

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

उिशराचे कारण :-- 

�फया�दीचे  आईस 

भांडणात मार लागून 

तीचे माकडहाड फॅ चर 

झा"याने तीचा नांदेड 

येथे उपचार क%न  आज 

रोजी पो�टेला येवून 

त)ार �दलेव%न 

 

 

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

गेला माल :--  िनरंक 

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

िमळाला माल :- िनरंक 

 

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

गु�हा घडला �दनांक 

04/06/2022 चे 18.00  ते19.00वा 

दर,यान 

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

-ठकाण :--मौ.वाळक0 ता.लोहा �फया�दीचे 

घरासमोर 

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

�दशा :- दि2ण 20 �क.मी 

 

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

 

 

गु�हा दाखल �दनांक:-�द-11/06/2022 वेळ 

01.56वा �टे.डा न4द ) 03 वर 

 

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

 

चेक िल�टची पुत�ता केली अगर कसे  :-होय 

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

 

दाखल करणार :- HC 1964 म�के 

पो�टे.उ�माननगर 

 

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

�फया�दीचे नाव :-- कच% मारोती ड4गरे वय 

45वष6 7वसाय शेती रा.वाळक0(खु)ता.लोहा  

जात मराठा मो.नं 9503738391 

 

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

 

एफआर आय 8त 

�दली का :-होय 

 

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

आरोपीचे  नाव :-1) रघुनाथ पांडूरंग ड4गरे वय 

40वष6 

2) राम पांडूरंग ड4गरे वय35वष6 

3)गजानन पांडूरंग ड4गरे वय 32वष6 

4)पांडूरंग िभमराव ड4गरे वय65 वष6 सव� 

रा.वाळक0 (खु)ता.लोहा  जात मराठा 

 

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

 

आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक नाहीत 

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

खुलासा :- 

सादर िवनंती �क वर नमुद ता .वेळी व �ठकाणी  यातील  �फया!दी हा 

(याच ेघरासमोर थांबला असता यातील  नमुद आरोपीतांनी संगनमत 

क,न आरोपी - 01ने �फया!दी सोबत तू मा/या मे0ह1यासोबत 

डोलारा गावला  का गेला होतास 2हणुन वाद घालून �फया!दीस 

िशवीगाळ केली व �फया!दी व (याची प4ी सा5ीदार हीन 1ने थापडा 

बु6याने मारहाण क,न �करकोळ मु7ामार �दला �फया!दीची आई ही 

भांडण े सोडिव1यास आली असता आरोपी -2ने �फया!दीच े आईस 

चापट मा,न केस ध,न खाली पाडले व आरोपी - 1ने �फया!दीचे 

आईस उचलून जमीनीवर आपटीले (यामुळे �फया!दीचे आईच े

माकडहाड  फॅ6चर झाले व 1ने एक एकास खतम क,न टाकतो 2हणुन 

िजवे मार1याची धमक& �दली व आरोपी -3व4 यांनी �फया!दीस 

ध7ाबु7& क,न िशवीगाळ केली आह े�फया!दीने (याचे जखमी आईला 

नांदेड येथे उपचार क,न आजरोजी पो�टेला येवून त-ारी जबाबव,न   

बाजूस वर >माणे गु�हा दाखल क,न पुढील तपास  मा.पो.िन 

साहबेांचे    आदेशाने HC 2330कानगुले यांचेकड े�दला 

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

तपासीक अिधकारी:-  पो.ह.ेकॉ.2330 कानगुले पो�टे उ�माननगर मो 

नं 774 4019830 

-पोलीस �टेशन >भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-- पो.िन 

देवक#े सा पो.�टे. उ�माननगर मो.न.ं 9307343434 

 

 



पो.�टे मनाठा आ.
.नं 16/2022 कलम 174 crpc�माणे.  �द 11/06/2022 

पो.�टे 

चे नाव 

आ .;.नं व कलम  आ.;.घ.ता.वेळ व �ठकाण खबर देणार चे नाव  ह�ककत 

मनाठा आ;.नं.16/2022  

कलम  174 crpc   

#माणे. 

 �दनांक 

11/06/2022 रोजी  वेळ 

09:00 ते 10:00 वा सुमारास 

मयताचे शेतात मौजे.क9ठुर 

ता.हदगांव िज.नांदेड  

 

आ.;.दा.ता.वेळ 

�दनांक:- 11/06/2022 रोजी 

15:17 वा.न9द 18 वर  

 

मरणाचे कारण:- झाडावर 

जावुन फांदी तोडत असताना 

तोल जावुन खाली पडुन मृEयु  

 

उिशराचे कारण:- आज 

रोजी.पो.�टे येऊन तOार 

�दPयाने आ.; दाखल 

खबर देनार:- आनंदराव 

गोQवदराव  िभसे वय 45 

वषI धंदा शेती रा.क9ठुर 

ता.हदगाव िज.नांदेड 

मो.नं.9022093020 

 

    

FIR #त �दलीप का ? 

 होय. 

 

मयताचे नांव:- िशवाजी 

सटवाजी बुलबुले  वय 

50 वष� .वसाय शेती  

रा.क9ठुर ता.हदगांव 

िज.नांदेड 

खुलासा - सादर िवनंती क1 वर नमुद ता.वेळी व �ठकाणी 

यातील मयत हा आपPया शेतात QलबाHया झाडांची फांदी तोडत 

असताना तोल जाऊन खाली पडुन मरण पावला आह े वगैरे 

जबाब वBन आ.मृ.दाखल कBन पुढील तपास कामी 

मा.APIसाहबे यांHया आदेशाने िबट NPC 2334 यादव यांHया 

कडे देRयात आले.  

 

तपासीक अिधकारी यांचे नांव: NPC 2334 यादव  साहबे  पो 

�टे मनाठा मो नं.8830666758 

 

दाखल करनार -PSO HC 1750  देवडे साहबे पो.�टे.मनाठा 

मो.O.9657719136 

 

पो. �टे. #भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- 

 

 

 

 

 



पो�टे:-उमरी गुरन163/2022कलम  136,427 भारतीय िव�ुय कायदा �दनांक 11/06/2022 

 

पो�टे चे 

नाव 

गुरण/अ.मृ/प

णाका/िमQसग 

व कलम 

गु:हा/अमृ/पणाका/िम

Qसग घडला व दाखल 

�फया�दीचे नाव व प�ा  नाव व प�ा आरोपी 

अटक होय/नाहीिगू@ 

हक1कत 

उमरी गु:हा 

163/2022क

लम 

136,457भार

तीय िवSुत 

कायदा  

 

 

 

गु:Tाचे:- 

 

 

�दशा पिशमेस 

8 �क.मी. 

गु:हा घडला:- 

�द.07/06/2022ते 

14.05.2022चे 

20.00वा. 

ते.8.6.2022 चे 

06.00 सुमारास 

पावेतो  मौजे गोरठा 

शेत वI नं 259 मधील 

उमरी  

 

गु:हा दाखल �दनांक 

11/06/2022 चे 

12.53 वाजता न9द 

नंबर 12 वर  

�फया�दीचे नाव .. िगरीष िवजय बडोले 

सहाUयक अिभयंता-2शाखा महािवतरण वय 

36 वषI मो.न.7575764846 

 

 

आरोपीचे नाव व प�ा  :---अ@ात   

 

 

उिशरा चे कारण :-  आज रोजी पोलीस 

�टेशनला येऊन तकार �दPयाने  

 

गेला माल :- अPयुिमिनयम तार 1680िमटर 

Vकमत48720/-B.व नुक़सान पोल मोडून 

पडलेला 1320/-5. 

खुलासा:- सादर िवनंती क1 वर नमूद कोणीतरी अ@ात 

चोरFांनीशेत सवI नं259 मौजे गोरठा येथील 

लघुदाबवाहीनीचे सहा िसमXटचे पोल मोडुन 13200/-चे 

नुकसान क5न अPयुिमनीयम तार 1680िमटर 

Vकमत48720/-B.व चे चो5न चोBन नेले वगैरे जबाबा 

वBन बाजुस #माणे   भारतीय िवSुत कायदा अ:वये 

गु:हा दाखल क5न पुढील तपास कामी माननीय सपोनी 

कहI साहबे यांHया आदेशाने बीट पोना  1017कX Yे 

यांHयाकडे �दला. 

 

तपासी अंमलदार:-पोना 1017 केदI  7972683474 

पो�टे #भारी अिधकारी चे नाव -मा.पोनी.Zी.एम.बी 

भोसले मोबाईल नंबर 7038833558 

 

 

 

 



पो.�टे.रामितथ�  गुरन न.९५/22कलम ६५ ई �द ११/६/2022 

 

पो.�टे च े

नाव 

नंबर गु.र.न.व 

कलम 

गू.घ.ता.वेळ व �ठकाण  �फया�दी चे नाव व प�ा 

मोबाईल  

ह�ककत 

रामतीथ� गुरन 

न.९५/22 

कलम ६५ ई 

गू.घ.ता.वेळी व �ठकाणी :�दनांक 

११/0६/2022  रोजी १६:०0 वा मौ. 

पाचिपपळी िशवार   होळाचे जवळ 

डोणगाव जाणारे रोड वर पूव�स  १२  

�कमी 

 

 

गू .दा.ता.वेळ :  

�द..११/६/ 2022रोजी १६:३६  

�टे.डा.न.ं१७ वर 

 

 

िमळाला माल  – मँकडाँल नं १ चा 

180 ml )या १० बॉटल व २ लीटर 

मँकडाँल ची १ बाँटल �कमती  ऐकून 

३३५० ,पये चा माल  

 �फया�दी:- अ. लतीफ अ. 

रहीम वय ५७ वष� .वसाय 

नौकरी पोउपनी रामतीथ� 

मो.९९६०१६१९३५ 

 

 

 आरोपी –  

 सादर िवनंती क1 वर नमूदतारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपीनी 

िवनापरवाना बेकायदशेीर री3या   मँकडाँल नं १ चा 180 ml )या १० 

बॉटल व २ लीटर मँकडाँल ची १ बाँटल �कमती  ऐकून ३३५० ,पय ेचा 

4ोगू5हयाचे माल दा6ची चोरटी िव71 कर8या)या उ9ेशान े ता:यात 

बाळगून िमळून आला वगैरे �फया�द व6न गु5हा दाखल क6न , मा.API 

जाधव सा याच ेआदशेान े  पुढील तपास मु9ेमाल व आरोपी सह नापोका 

२४७६ पठाण  यां)याकडे �दला 

 

दाखल करणार— HC- ९२८ भवानगीकर पो.�टे. राम तीथ� 

म>.न.९४४५५३५३५१९ 

 

 

तपासीकअंमलदनाव - पोना बन. २४७६ पठाण  मो. 

नं.९८२३०२७७२५   

 

पो.�टे.4भारी अधी.यांच े नाव :  सपोिन Aी जाधव साहबे 

मो,न9ं765902710 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö DCR  ÷Öã̧  −Ö 106 /2022 �ú»Ö´Ö  65  ‡Ô ´Ö¯ÖÏÖê�úÖ  ×¤ü−ÖÖÓ�ú-11-06-2022 

 ¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã−ÆüÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú/ ¾Öêô 
 

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü'ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ  

Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö  ÷Öã̧  −Ö 106 /2022 
�ú»Ö´Ö  65  ‡Ô 
´Ö¯ÖÏÖê�úÖ    
 

 

 
 
   
ü  
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö- 
Ø¤ü−ÖÖ�úÍ  11/06/2022 
¸üÖê•Öß  14.30 †Ö¸üÖê¯Öß“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖî −ÖÖôêûÀ¾Ö¸ü 
¤ü�Öß"ÖÃÖ 9 ×�ú´Öß  
 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô- 
Ø¤ü−ÖÖ�ú  
11 /06/2022  ¸üÖê•Öß  
17.17¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  Ã™êü.›üÖ.−Ö. 
12 ¾Ö¸ü 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :- †¿ÖÖê�ú 
•Öôû²ÖÖ•Öß ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü ¾ÖµÖ  
57  ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−ÖÖî�ú¸üß ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¯ÖÖêÃ™êü 
Ø»Ö²Ö÷ÖÖÓ¾Ö 
9823971641  
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê  -  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ 
90 ‹´Ö‹»Ö“µÖÖ 20 
²ÖÖ™ü»µÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß ‹�ãú"Ö  
600 ¹ý ¯ÖÏÖê¾Æüß¿Ö−Ö 
÷Öæ−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÓ−ÖŸÖß ×�ú ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ"Öß  µÖÖŸÖß»Ö  
†Ö ü̧Öê̄ Öß ÆüÖ ×¾Ö−ÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü × ü̧ŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß 
ÃÖÓ¡ÖÖ  90 ‹´Ö‹»Ö“µÖÖ 20 ²ÖÖ™ü»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ²ÖÖ™ü»Öß Ø�ú´ÖŸÖß 30 ¹ý 
¤ü ü̧Ö ¯ÖÏ´ÖÖ&Öê †ÃÖÖ ‹�ãú&Ö 600 ¹ý ¯ÖÏÖê¾Æüß¿Ö−Ö ÷Öã−ÆüµÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú ü̧&µÖÖ“µÖÖ ˆ¤êü¿ÖÖ−Ö ê•Ö¾Öôû ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôæû−Ö †Ö»ÖÖ 
´Æü&Öæ−Ö ÷Öæ−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ÃÖ¤ü ü̧ ÷Öæ−ÆüµÖ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖê µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖê−ÖÖ 2252 ŸÖÖê›üÃÖÖ´Ö µÖÓÖ“Öê�ú›êü ¤êü&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ  
 
 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß  †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö. ´ÖÖê.9823288458 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü--- ¯ÖÖê−ÖÖ 2252/ ŸÖÖê›üÃÖÖ´Ö   
´ÖÖê.7720839111  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü-npc/1726 ×¯Ö»»Öê¾ÖÖ¸ü ´ÖÖê.9970885939  

 

 



पो �टे तामसा गु.र.नं.68/2022 कलम 65 ई   म.दा.का. #माणे. �दनांक 11.06.2022 

पो.�टे चे 

नाव  

गु.र.नं  व कलम  गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण �फया�दी चे नाव ह�ककत 

तामसा गु.र.नं:--

68/2022 

कलम:--65 ई 

,म.दा.का.#माणे  

 

 

 

िमळाला माल:-- 

देशी दा5 Qभगरी 

सं%ाHया 180 ml 

Hया  10 िसलबंद 

बाँटल एकुण 

Vकमत 800/-5. 

�दनांक:-11.06.2022 रोजी चे 

14.00 वाजेचे  सुमारास मौजे 

वायफना बु गावातील QचचेHया 

झाडा खाली  ता हदगाव िज 

नांदेड. 

 

 

 

 

गु.द.ता.वेळ �दनांक:--

11.06.2022 चे 16.36 वा.न9द 

नं 23 वर . 

 

 

 

�फया�दी:--संजय िशवाजी भYे 

वय  46 वषI .वसाय HC 

1059 पो �टे तामसा मो नं -

9011879222 

 

 

FIR #त �दली का? :--होय 

 

 

आरोपी चे नाव व प�ा:-- 

सादर िवनंती क1,वर नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी 

याितल आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेशीर �रEया 

चोरटी िवO1 करRयाचे उ]ेशाने देशी दा5 Qभ^ी सं%ाHया 

180 ml Hया 10 बाँटल �क.अ.एकुण 800 /- 5 #ो 

गु:Tाचा माल  ता_यात  बाळगलेला िमळून आला वगैरे 

�फया�दी व5न गु:हा दाखल. 

 

 

तपासीक अिधकारी यांचे नाव :--Hc 1059 भYे  पो.�टे 

तामसा 

मोबाईल नंबर:--9011879222 

 

 

पो.�टे #भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:-

उजगरे स.पो िन. पो �टे.तामसा मो नं:--8975359100 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन मुखेड गु र न 180/2022क, ४५२.३५४.३२३.५०६भा.द.वी     �द ११/ /६/२०२२ 

पो�टेचे 

नाव  

गु र न नं व कलम गुहा घडला ता. वेळ  �ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ�या��द नाव प�ा व  मो नं, आरोपी 

नाव  व प�ा  

 हक�कत 

मुखेड  गु र  न ं

१80/2022 

क 

४५२.३५४.३२३ 

५०६ भा.द.वी. 

 

गुहा घडला ता वेळ:-  �दनांक  

०९/०६/२०२२ रोजी रा�ी 

२:०० वाजता �फया�दीचे राहते 

घरी सांगवी बेनक 

 

 

 �दशा :- पि#मेस १८   .�कमी 

 

 

 गुहा दाखल ता वेळ:�द 

११/०६/२०२२  चे १४:४१ $टे. 

डा . न&द '  १२ वर  

 

 

 

फ(या��द नाव    प)ा:  

FIR*त �दली का:- होय 

 

आरोपीचे नाव:-   

 

उिशरा चे कारण:-  उपचार क.न आज 

रोजी पो$टेला �फया�द �द/याने गुहा 

दाखल  

 

खुलासा:- सादर िवनंती क(, यातील आरोपीन े�फया�दी0या घरात 

घुसून वाईट हतेून ेदाबून ध.न ितचा िवनयभंग केला व थापडा 

बु55यांनी मारहाण क.न  जीवे मार6याची धमक( �दली  वगैरे 

जबाबाव.न गुहा दाखल 

गुहा दाखल करणार.-- पोह ेका १७६२ वाघमारे  पो $टे मुखेड  

मो.न.ं ९९२३४८१७६२. 

तपािसक  अिधकारी  :- पोह ेका गीत े पो$ट मुखेड  

 मो न.ं ८००७८०७७७१. 

  

पो.$टे .*भारी. अिधकारी.  

पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन भोकर गुरन कलम 213/2022कलम 143,147,149,324,323,504,506 भा द िव 

पो.�टे.ना

व 

गुरन कलम गु.घ.ता वेळ व �ठकाण 

गु.दा. ता.वेळ  

�फया�दीचे /आरोपीचे नाव व प�ा खुलासा 

पो$ट 

भोकर 

गुरन कलम 

213/2022क

लम 

143,147, 

149,324, 

323,504, 

506 भा द िव 

�दनांक10/06/2022 

वेळ 16.00 आरोपीचे 

घरासमोर मौजे नांदा 

प:ी तालुका भोकर 

 

दाखल 11/062022 चे 

02.03 $टे.डा.'मांक 7 

 

�फया�दीचे नाव व प)ा---- सुदश�न पीता 

रे;ी गीरेवड वय 22 वष= >वसाय शेती 

मोबाईल 'मांक 9392291231राहणार 

नांदा म ैप:ी तालुका भोकर 

 

आरोपीचे नाव व प)ा----- 

 

सादर िवनंती क( वर नमूद तारीख वेळी व ?ठकाणी यातील आरोपी 

Aयांनी गैर कायBाची मंडळी जमवून जुया भांडणा0या कारणाव.न 

�फया�दी िशवीगाळ क.न आरोपी 'मांक 1 यांनी लाकडी दांCान े

�फया�दीचे डो5यात मा.न डोके फोडून दखुापत केली तसेच आरोपी 

'मांक सहा यान े �फया�दीस दगडान ेपाठीवर मा. मुका मार �दला 

Aयाचे साDीदार भांडण सोडिव6याचा आलेले असतात Aयांना आपण 

वरील आरोप Aयांनी काठीन ेदगडान ेडो5यात मा.न डोके �फरले व 

कापड बु55यांनी मारहाण क.न जीवे मार6याची धमक( �दली वगैरे 

m.l.c. जबाबाव.न वर *माण े गुहा दाखल क.न माननीय पुण े

साहबे यां0या आदशेान ेपुढील तपास पोहकेा ँGशद ेयांना �दला 

दाखल करणार पोह ेका 

16 53 दवे कांबळे पो$ट भोकर मो '9623979181 

त.अ. पोह ेका 138 Gशद ेपो$ट भोकर मोक 9552500871 

पो.$टे.*. आ. पो.नी. िवकास पाटील मो.9923104521 

 

 

 

 

 

 

 



.                                  ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖê−Ö�Öê›ü ÷Öã. ü̧.−ÖÓ. 102/2022 �ú»Ö´Ö 435,325,294,506,34 ³ÖÖ¤Óü×¾  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 11/06/2022 

                                                              
¯ÖÖê Ã™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ÷Öã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ#Ö  

÷Öã−ÆüÖ. ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ#Ö  
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 

  
ÃÖÖê−Ö�Öê› 
×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü 

÷Öã. ü̧.−ÖÓ. 
102/2022 �ú»Ö´Ö 
435,325,294, 
506,34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö :- ¯ÖÏ³Öã 
¤üÖ•Öß²ÖÖ �ú¤ü´Ö ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ü̧Ö.›êü ü̧»ÖÖ 
ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9921763399. 
 
 
 †Ö ü̧Öê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö - 
 
×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ“Öê  �úÖ ü̧#Ö :- †Ö•Ö 
ü̧Öê•Öß MLC •Ö²ÖÖ²Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ 

 —ÖÖ»Öê¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  
×šü�úÖ#Ö :- ×¤ü.05/06/2022 
“Öê 20.30 ¾ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸ÃÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ›êü ü̧»ÖÖ 
×¿Ö¾ÖÖ ü̧ ˆ¢Ö¸êüÃÖ 08 ×�ú.×´Ö. 
 
 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 11/06/2022 ü̧Öê•Öß 
15.10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ. 15 
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧#ÖÖ ü̧ :- 
µÖã.‹´Ö.›üÖê‡Ô²Öôêû ÃÖ.¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×−Ö. 
¯ÖÖê Ã™êü ÃÖÖê−Ö�Öê›ü 
.´ÖÖê.−ÖÓ.9881372359. ü 
 
 
 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö —
ÖÖê̄ Ö›üß •ÖÖôæû−Ö ¯Öôæû−Ö •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÓÖ−ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸÖã́ Æüß 
´ÖÖ—Öß —ÖÖê̄ Ö›üß �úÖ •ÖÖôû»Öß †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê †ÃÖŸÖÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã—ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ µÖÖ−Öê Šú×ÂÖ�êú¿Ö 
ÃÖÖê²ÖŸÖ »Ö÷−ÖÖŸÖ ³ÖÖÓ›ü�Ö �úÖ �êú»Öê ŸÖã́ Æüß »Ö‡Ô ´ÖÖ•Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖê 
´Æü�Öã−Ö ¾Öü µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›ü−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö ÷ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß.†Ö¸üÖê̄ Öß ¾Ö ü µÖÖÓ−Öß 
ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �úÖšüß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü �Óú²Ö¸êü¾Ö¸ü ²Öê¤ü´Ö 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã »Ö‡Ô“Ö ´ÖÖ•Ö»ÖÖÃÖ ŸÖã—µÖÖ 
´ÖÖµÖ»ÖÖ —Ö¾ÖŸÖÖê †¿Öß †¿»Öß»Ö ×¿Ö×¾Ö÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê  
´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê MLC •Ö²ÖÖ²Ö 
¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×−Ö.ÁÖß.³ÖÖêÃÖ»Öê ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö  ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê 
Æêü �úÖ 1927 ³Öã¢Öê  µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»ÖÖ. ´ÖÖê.−ÖÓ.9421292819. 
 
 

   

 



पोलीस �टेशन mukhed  भाग 1 ते 5 गु र न १८१/2022क, ४५७.३८०.भा.द.वी     �द ११/ /६/२०२२ 

पो�टेचे नाव  गु र न नं व कलम गुहा घडला ता. वेळ  �ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ�या��द नाव प�ा व  मो नं, आरोपी 

नाव  व प�ा  

 हक�कत 

पो�टे मुखेड  गु र  नं१८१/2022 

क ४५७.३८० 

भा.द.वी. 

 

गुहा घडला ता वेळ:-  �दनांक  

११/०६/२०२२ रोजी रा(ी 

०९:०० वा चे पूव* वेळ न+� 

मािहत नाही बस अंगार .मुख 

यांचे िनवास�थानातून मुखेड. 

 

-------------------++  

 

 �दशा :- पि0मेस १८   .�कमी 

 

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

 

 गुहा दाखल ता वेळ:�द 

११/०६/२०२२  चे १६:३५ 

�टे. डा . न1द 2  १५ वर  

 

 

फ�या��द नाव  द�ा(य गणपतराव 

कांबळे वय  ४४वष� 6 नोकरी रा. 

समता नगर मुखेड िज7हा नांदडे मो 

९०४९५६६९९३.  

 

  

FIR.त �दली का:- होय 

 

आरोपीचे नाव:-  अ8ात 

 

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

गेला माल: २०,०००/ऐकुन o५ 

एलुिमिनयम �टायिडग  ;डग िखड<या 

.=येक� िखडक�ची >कमत ४,०००/ 

हजार ?पये  .माणे. २) ४०००/ दरवाजे 

व िखड<या द?ु�तीचे सागवान प@Aा 

�क अ.३) १६०००/माझे घरासाठी 

बनवून ठेवले7या एकूण ०४ िखड<या 

.=येक� क� ४०००/ ?पये .माणे एकूण 

४०,०००/?पये       

                

खुलासा:- वरील तारखेस वेळी व �ठकाणी यातील 

कोणीतरी अ8ात चोरAाने बस अंगार .मुख यांचे 

िनवास�थानाचे इमारतीचे पाठीमागील पोच� Dया 

दरवाजाचे कुलूप तोडून आत .वेश कEन पोच�मFये 

ठेवलेली वरील सािह=य ०९ एलुिमिनयम �लाय;डग 

िखड<या व इतर सािह=य क� ४०,०००/E चा माल 

चोEन नेले आहते वगैरे मजकुराचे व?न जबाब गुहा 

दाखल. 

गुहा दाखल करणार.-- पोह े का १७६२ वाघमारे  

पो �टे मुखेड  मो.नं. ९९२३४८१७६२. 

 

तपािसक  अिधकारी  :- पोह े का १७९३ राठोड  

पो�ट मुखेड  

 मो नं.९०७५९९१७९३. 

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

पो.�टे ..भारी. अिधकारी.  

पो.िन गोबाड े, साहबे मो.न.  

 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö  ³ÖÖê�ú¸ü ÷Öã̧ ü−Ö 214/2022 �ú»Ö´Ö 435 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú .11-06-2022 

¯ÖÖê Ã™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Ö 
¾Ö.¤üÖ. ŸÖÖ. ¾Öêôû 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê Ó−ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
 

                  £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ 

³ÖÖê�ú ü̧ ÷Öã̧ ü−Ö 214/2022 
�ú»Ö´Ö 435 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

 

Ø¤ü−ÖÖÓ�úú 10/06/2022 “Öê 
22.00 ¾ÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú   
³ÖÖê�ú ü̧ ŸÖÖ ³ÖÖê�ú ü̧  
 
 
×¤ü−ÖÖÓ�ú .10/06/2022 “Öê 
16.48 ¾ÖÖ. Ã™êü ›üÖ −ÖÖë¤ü �Îú 
45 ¾Ö ü̧    

¿Ö ü̧¤ü ¬ÖÖë›êü ü̧Ö¾Ö †Ö›ü×�ú−Öê 
¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß/¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧ ü̧Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
“ÖÖî�ú ³ÖÖê�ú ü̧  
´ÖÖêê 9763244567 
 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê  −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ--
-- 
 †–ÖÖŸÖ  
 

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß ×�ú ¾Ö ü̧ −Ö´Öã̧ ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö  
†–ÖÖŸÖ †Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´Öê›üß�ú»Ö Ã™üÖêÃÖÔ •ÖÖôÍãû−Ö ™üÖ�ú»Öê 
²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖÆüßŸÖß ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖ �ú›ãü−Ö ×´ÖôÍûÖ»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ÃÖ¤ü ü̧ 
×šü�úÖ&Öß ÆüÖ•Ö ü̧ ÆüÖê¾Öã−Ö ŸµÖÖ−Öß •ÖôÍûŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ´Öê›üß�ú»Ö Ã™üÖêÃÖÔ ×¾Ö—
Ö¾Ö&µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»ÖÖ.¯Ö Ó̧üŸÖã †Ö÷Ö †Ö™üÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öß −ÖÖÆüß.ŸµÖÖŸÖ 
´ÖÖ—Öê ´Öê›üß�ú»Ö“Öê �úÖ÷Ö¤ü¯Ö˜Ö ¾Ö ¾Öîª�úßµÖ †ÖîÂÖ¬Öß †ÃÖê ‹�ãú−Ö 
60,000/-¹ý “Öê −Öã�úÃÖÖ−Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.¾Ö÷Öî̧ êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö ü̧ ¯ÖÏ´ÖÖ&Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖÑ/1765 ÆüÖ−Ö¾ÖŸÖê µÖÖ−ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸   :- ¯ÖÖêÆêü�úÖÑ/1765 ÆüÖ−Ö¾ÖŸÖê ¯ÖÖê Ã™êü ³ÖÖê�ú ü̧ ´ÖÖê 
8329998933 ¯ÖÖê Ã™êü ³ÖÖê�ú ü̧  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧&ÖÖ ü̧   ¯ÖÖê−ÖÖ - ¯ÖÖê Æêü�úÖÑ/1765 ÆüÖ−Ö¾ÖŸÖê ¯ÖÖê Ã™êü ³ÖÖê�ú ü̧ ´ÖÖê 
8329998933 ¯ÖÖê Ã™êü ³ÖÖê�ú ü̧  
 
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß- ¯ÖÖê×−Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ÃÖÖÆêü²Ö   ¯ÖÖê.Ã™êü.³ÖÖê�ú ü̧ ´ÖÖê.−ÖÓ²Ö ü̧  
9923104521 
 
  

 

 



पोपोपोपो....�टे�टे�टे�टे. . . . कंधारकंधारकंधारकंधार    गुगगुुगु....रररर....नननन.189/2022  .189/2022  .189/2022  .189/2022  कलमकलमकलमकलम    324,323,504,506 324,323,504,506 324,323,504,506 324,323,504,506 भाभाभाभा....दददद....िविविविव. . . . सहसहसहसह    कलमकलमकलमकलम    3(1)(R)(S),3(2)(va) 3(1)(R)(S),3(2)(va) 3(1)(R)(S),3(2)(va) 3(1)(R)(S),3(2)(va) 

अअअअ....जाजाजाजा....जजजज....अअअअ....����....काकाकाका....�द�द�द�द.11/06/2022..11/06/2022..11/06/2022..11/06/2022.    

पो.$टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गुहा घडला दाखल �फया�दीचे नाव प)ा मो.'. 

व आरोपीचे नाव व प)ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक(कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न.189/2022  कलम 

324, 323 ,504 ,506 

भा.द.िव. सह कलम 

3(1)(R)(S),3(2)(va) 

अ.जा.ज.अ.#.का. 

घडला:- �द.11/06/2022 रोजी 

12.00  वाजता  सुमारास 

मु'माईचे ओ*ाजवळ मौजे 

गोणार 

 दि,णेस 28 �कमी . 

 

 गु-हा दाखल:- �द.11.6.2022 

चे 19.07 वा.�टे.डा. न/द नंबर 

21 वर 

 

दाखल करणार - PSI/ इं2ाळे 

साहबे पो�टे. कंधार 

मो.नं.9975754256 

�फया�दीचे नाव:-  राजू व्यंकटी 

कांबळे वय 39 वष�  6वसाय- 

मजुरी जात बौ7 रा. गोणार 

ता. कंधार िज8हा नांदेड 

मोबाईल 9.7666864124 . 

 

FIR #त �दली का:- होय.  

 

आरोपी नाव व प�ा:-  

 

 

आरोपी अटक :- नाही 

 

खुलासा;----     सादर िवनंती क: वर नमूद ता. वेळी व  �ठकाणी यातील �फया�दी 

हा म;माई  मं�दराचे ओ*ावर बसला असता यातील आरोपी हा मु'माईचे 

ओ*ाजवळ आला व �फया�दीला =हणाला क:,ऐ महार>या ,ऐ धेड>या तू 

ओ*ावर का बसलास लई माज आला का असे =हणून जातीवाचक िशवीगाळ 

केली. �फया�दी याने @यास =हणाला क: मी तुझे काय केले, मला असे का =हणाला 

असे =हणताच यातील आरोपी याने र�@यावरील दगड उचलून �फया�दीचे डोCयात 

मा'न दखुापत केली व �फया�दीस लाथाबुCCयांनी मारहाण केली तुला लई माज 

आलाय तुला बघून घेतो अशी धमक: �दली. वगैरे जबाब व'न   गु-हा दाखल. 

तपासी अंमलदार:-मा.Fी. मारोती थोरात साहबे SDPO कंधार 

मो.9..9921442700. 

पो.�टे. #भारी अिधकारी च ेनाव व मो.9.    मा. पोिन. पडवळ साहबे पोलीस 

�टेशन कंधार चाज� पो.िन.सैदाने साहबे      मो. 9..9833762344 

 

भेट देणारे अिधकारी च ेनाव मो.9. :-- -मा.Fी. मारोती थोरात साहबे SDPO 

कंधार व पो.िन.सैदाने सा.असे �द.11.06.2022 चे 19.25 वा.न/द नं.  24  वर 

रवाना भेट पुढे चालू आहे. 

. 

 

 

 



पो.�टे िबलोली �ो.गुरनः151/2022 कलम 65 (E) मदाका �द.11.06.2022 

पो.�टे चे 
नाव  

ग.ुर.न व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व �ठकाण �फया दीचे नाव व प!ा/आरोपीचे नाव व 
प!ा 

हक$कत 

िबलोली 

*ो.गुरनः151/202

2 कलम 65 (E) 

मदाका 

 

 

गु.घ.ता.वेळ व ?ठकाण-

11/06/2022 चे 16.40 वा 

आरोपीचे क$राणा दकुानात 

मौजे सावळी ता. िबलोली 

 

 

                                       

गुहा दाखल 

�द.11.06.2022 चे 18.16 

$टे.डा.नं. 13 वर. 

 

 

�फया�दीच ेनाव

�फया�दीच ेनाव�फया�दीच ेनाव

�फया�दीच ेनाव- भारत खंडु फंताड ेवय-35 

वष� >वसाय-नौकरी पोकॉ/142 रा. िबलोली  

ताःिबलोली  मो.न.ं 9665061959 

 

आरोपीचेनाव-  

आ.आरोपी- कलम 41(1),(अ)CRPC 

*माणे नोटीस दवेून सोडले  

  

 

िमळाला माल

िमळाला मालिमळाला माल

िमळाला माल :- दशेी दा-भ.गरी सं/ाचे 

180 ML Dमतेचे एकुण 10 सीलबंद 

बॉटल Lक.600/- . चा माल 

 

सादर िवनंती क( वर नमुद ता. वेळी व ?ठकाणी  यातंील 

आरोपीने िबना परवाना बेकायदिेशर ?रAया दशेी 

दा-भ.गरी सं/ाचे 180 ML Dमतेच ेएकुण 10 

सीलबंद बॉटल Lक.600/- . चा माल चोरटी िव'( 

कर6याचे उMेशाने ताNयात बाळगनू िमळून आला Oहणुन 

गुहा दाखल कPन मा पो.िन साहबे यांचे आदशेाने पुढील 

तपास कामी बीट पो.ह.ेकॉ.1985 यांचे कडे �दला. 

 

तपािसकअंमलदार- पो.ह.ेकॉ.1985 पो $टे िबलोली 

मो. नं. 7221005064 

 

दाखल करणार िप.ए.गुडमलवार पो.ह.ेकॉ.1963 

पो $टे िबलोली मो.नं.8421453868 

 

*भारी अिधकारी – िशवाजी अ6णा डोइफोडे 

पो.$टे.िबलोली.9823889037 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन नायगांव    आ�.नं-17/2022 कलम 174 CRPC  �माने �द  11/06/2022 

पो.�टेचे नाव आ� व कलम  आ� घडला ता. वेळ 

�ठकाण व दाखल ता. वेळ 

खबर देणार नाव प"ा व मोदी नं , 

आरोपीचे नाव व प"ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक$कत 

पोलीस �टेशन  

नायगांव  

आ�.नं-

17/2022 

कलम 174 

CRPC  

�माने �द  

11/06/2022 

 

मरणाचे 

कारण :- 

लाईटचे 

ताराने 

घरातील 

प&ात 

अचानक करंट 

उतर(याने 

शॉक लागून 

मृ,यू  

 आ� घडला वेळ व �ठकाण 

�द.10/06/2022 रोजी 

16:00 वा            वाजता. 

सरकारी दवाखाना नायगाव 

�कलोमीटर 

 

�ठकाण :-   स.द.नायगाव  

 

�दशा :- 

 

आ�  दाखल  ता.वेळ:- �द 

11/006/2022 चे  16:24 

वा. �टे.डा न.द / 15 वर  

 

 

   

 खबर देनार नाव:-  सदानंद �दगंबर 

भुरे वय 32 वष3 4वसाय शेती 

राहणार िशराढोण तालुका कंधार मो 

नं .9168149262 

 

 FIR �त �दली का:- होय  

 

 

मयताचे नाव व प"ा :- गाय&ी िपता 

राजू भुरे वय 07 वष3 राहणार 

िशराढोण तालुका कंधार ह(ली 

मु8ाम मांजरम वाडी तालुका 

नायगाव 

 

आरोपी अटक:-  

खुलासा_ सादर िवनंती क$, नमुद ता.वेळी  व  �ठकाणी 

यातील यातील खबर देणार यांनी खबर �दली क$,  यातील 

मयत नामे गाय&ी िपता राजू भुरे वय 07 वष3 रा. 

िशराढोण ता. कंधार ह(ली मु8ाम मांजरमवाडी हीस ितथे 

राहते घरातील लाईटचे ताराने घरातील प&ात अचानक 

करंट उतर(याने शॉक लाग(याने सरकारी दवाखाना 

नायगाव येथे आणले असता  16:00 वाजता तेथील 

डॉ;टरांनी सदर मुलगी मयत झा(याचे घोिषत केले.ितचे 

मरणाबाबत  आमचा कोणािव=> संशय अथवा त/ार 

नाही वगैरे अजा@वAन मा.पो.िन.साहबे यांचे आदेशाने 

वरील �माणे आ�  दाखल कAन पुढील तपास कामी बीट  

ASI वाघमारे साहबे यांचे कडे �दला 

 

दाखल करणार:- पोना/2361 नागशेटीवार मो नं-

7721058330 

तपािसक अमंलदार - ASI वाघमारे  मो नं 

9096618241 
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िवमान

िवमानिवमान

िवमान-

तळ

तळतळ

तळ 

गु.घ.ता.वेऴ व 	ठकाण -

द.10/06/2022 रोजी रा�ी 
21.30 वा .चे सुमारास शामनगर  
दवाखा	याचे बाजसु हष�नगरकडे 

जाणारे रोडचे (T)पॉई�ट जवळ 
नांदेड पि"छमेस 01 क.मी 

 

 

गु.दाखल ता.वेऴ- 

द.11/06/2022 

वेळ-16.26 

&टे.डा.नं.30 

 

 

गेला माल-  एअर फोन one plus 

कंपणीचा 3000/- *.चा  व 

नगद� 900/-�पये  

  

िमळाला माल -िनरंक 

 

 

  

पो.�टे 
िवमानतळ  

गुरनं 

199/2022 

कलम392,

34 IPC 

फया,दी-मंदार िप.अजय 
माने वय17वष, .वसाय 
िश/ण NEET IIB 

यवतमाल नारंगीनगर 
धामनगाव रोड 
ह.मु.हष,नगर नांदेड 
मो.9698012678 

 

 

आरोपी-  

खुलासा - सादर �वनतंी क" ,वर नमुद तार�ख वेळ� व %ठकाणी 

यातील %फया�द� व (याचा िम* असे  शामनगर दवाखाना येथनु 

लाय.र�कडे जात असंताना हष�नगरकडे जाणारे रोडचे (T)पॉई	टवर 

समो�न  मो.सा.2ं.वर दोन अनोळखी मुले आली व (यांने माझे 

छातीवर हात ठेवला व दाबनु धरले दसु-याने %फया�द� जवळ�ल  एक 

एअर फोन 3000�पयाचा व   7खशातील 900/-�पये नगद� 

जबरद8तीने काढुन घेतले तेव:यात द;ा बालाजी खराटे यांना 

माह�ती %द<याने ते ता(काळ आम=याकडे आले असता माझे लुटमार 

करणारे यांनी मोटार सायकल सोडुन पळुन गेले थो>या वेळानी 

(यांचा िम* मोटार सायकल घेवनु जात असंताना खराटे पाट�ल 

यांनी (याला ऱोखुन �वचारपसु करत असंताना तो पण पऴुन गेला 

(यानतंर सदरची मोटार सायकल मी व खराटे पाट�ल यांनी पोलीस 

8टेशन येथे आणुन जमा केली (यांना ितघांनाह� पाहुन मी  

ओळखतो  वगैरे मजकुराचे जबाबव�न मा.पो.िन.काकडे सा यांचे 

आदेशाने गुCहा दाखल क�न तपासकामी पोउपिन बरुकुले 

सा.यांचेकडे दे	यात आला  

दाखल करणार-ASI गलांडे मो.न.ं9823551229 

तपास करणार -पोउपिन बरुकुले मो.न.ं8830779484 

 

  

पो.िन.काकडे सा, 

PSI बुरकुले 

घटना8थळ� भेट 

dt.11/06/2022 

वेळ17.178टे.डा.नं.3
4 

 

 

 

 

 



   पोलीस �टेशन मुखेड AD No  32/ 2022 कलम 174,Crpc  DCR 11/6/2022  

 

पो�टेचे नाव  गु र न नं व 

कलम 

गुBहा घडला ता. वेळ  

�ठकाण  व दाखल ता . वेळ 

फ$या@�द नाव प"ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प"ा  

 हक$कत 

पो�टे मुखेड  AD No  32/ 

2022 

कलम 

174,Crpc  

 

 

आमृ घडला ता वेळ:-  

�दनांक  -/ 11/6/22 रोजी 

वेळ 15:30 वा जुना येथे 

तलावात  मरण पावला 

आह े 

 

 �दशा :-उ"रेस 05.�कमी 

 

 

 आमृ दाखल ता वेळ:- �द  

11/6/.2022 चे  19:18 

वा �टे. डा . न.द / 17   

वर  

 

 

 

  खबर नाव व प"ा- -- 

संDाम माधवराव चोपवाडा  

वय 24  वष@ धंदा शेती रा,  

फुलेनगर मुखेड  ता, मुखेड मो, 

नं 706248339 0 

 

FIR�त �दली का:- होय 

 

मयताचे नाव  व प"ा :-   

चंEकांत माधवराव  चोपवाड 

वय  12 वष@ 4, िशFण  रा   

जुना  ता,  मुखेड   

मरGयाचे कारण :-   

तलावाHया पाGयात पोहायला 

गेला असता पाGयात पडून 

बुडून  मरण पावला  

मयत  व खबर देणार याची 

नातेसंबंध :-  खबर देणार 

याचा  भाऊ  

खुलासा:- सादर िवनंती क$, वर नमद क$  वर नमूद तारीख व वेळी व �ठकनी 

यातील खबर देणार याचा भाऊ चंEकांत माधव राव चोपवाड वय  12  वष@   

4, िशFण  रा , फुलेनगर मुखेड ,  हा जुना येथे तलावात पोहायला जाऊन   

तलावाHया पाGयात  बुडून मरण पावला आह े  वगैरे , मजकुराचे जबाबावA  

मा, पो नी ,  साहबे यांHया आदेशावAन   आमृ  दाखल. 

 

AD  दाखल करणार.-- पो ह ेका 1762 वाघमारे  पो �टे मुखेड  मो.नं. 

9923481722  

 

तपािसक  अिधकारी  :,-PSI   अनसपुरे साहबे  पो�ट मुखेड  

 मो नं. 9850072078 

पो.�टे,�भार  .अिधकारी. पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न.  8805957400 

 

 



                             ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö DCR  ÷Öã̧  −Ö 107 /2022 �ú»Ö´Ö  143,147,324,,323,506  ×¤ü−ÖÖÓ�ú-11-06-2022 

×•Ö»ÆÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã−ÆüÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú/ ¾Öêô 
 

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü'ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ  

Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö   
÷Öã̧  −Ö 107 
/2022 �ú»Ö´Ö  
143,147,324, 
,323,506   
³ÖÖ¤ü¾Öß  

 

 
 
   
ü  
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö- 
Ø¤ü−ÖÖ�úÍ  08/06/2022 
¸üÖê•Öß  15.30 †Ö¸üÖê¯Öß“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖî ¯ÖãµÖ"Öß 
×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ÷Ö™ü −ÖÓ²Ö¸ü 124 
¾Ö¸ü ˆŸÖ¸êüÃÖ ü 25  ×�ú´Öß  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-Ø¤ü−ÖÖ�ú  
11 /06/2022  ¸üÖê•Öß       
19.33 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  Ã™êü.›üÖ.−Ö. 
17 ¾Ö¸ü 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :- ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
−ÖÖ÷Ö−ÖÖ£Ö ¾Ö¼ü´Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ  58 
¾ÖÂÖì ¤üÖê‘Öê ¸üÖ.¯Ö¾Ö−Ö −Ö÷Ö¸ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 9823971641  
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê  -  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÓ−ÖŸÖß ×�ú ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ"Öß  µÖÖŸÖß»Ö  
†Ö ü̧Öê̄ Öß−Öß ÷Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾Öã−Ö µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
¿ÖêŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖŸÖã−Ö ²Öã�úß−Öê ›üÖêôûµÖÖ¾Ö ü̧ ´ÖÖ¹ý−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö £ÖÖ¯Ö›ü²ÖãŒµÖÖÓ−Öß ´ÖÖ ü̧ÆüÖ&Ö �úºþ−Ö •Öß¾Öê 
´ÖÖ ü̧&µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ´Æü&Öæ−Ö  ÷Öæ−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ÃÖ¤ü ü̧ 
÷Öæ−ÆüµÖ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖê µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖê−ÖÖ 2252 
ŸÖÖê›üÃÖÖ´Ö µÖÓÖ“Öê�ú›êü ¤êü&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ  
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß  †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö. ´ÖÖê.9823288458 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü 
- ¯ÖÖê−ÖÖ 2252/ ŸÖÖê›üÃÖÖ´Ö   ´ÖÖê.7720839111  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü-npc/1726 ×¯Ö»»Öê¾ÖÖ¸ü ´ÖÖê.9970885939  

 

  



¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö DCR  ÷Öã̧  −Ö 108 /2022 �ú»Ö´Ö  143,147,324,,323,506  ×¤ü−ÖÖÓ�ú-11-06-2022 

×•Ö»ÆÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã−ÆüÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú/ 
¾Öêô 
 

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü'ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ  

Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö   
÷Öã̧  −Ö 108 /2022 �ú»Ö´Ö  
143,147,324, 
,323,506   ³ÖÖ¤ü¾Öß  

 

 
 
   
ü  
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö- 
Ø¤ü−ÖÖ�úÍ  08/06/2022 
¸üÖê•Öß  15.30 †Ö¸üÖê¯Öß“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖî ¯ÖãµÖ"Öß 
×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ÷Ö™ü −ÖÓ²Ö¸ü 124 
¾Ö¸ü ˆŸÖ¸êüÃÖ ü 25  ×�ú´Öß  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-Ø¤ü−ÖÖ�ú  
11 /06/2022  ¸üÖê•Öß       
20.37 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
Ã™êü.›üÖ.−Ö. 18.00 ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :- ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö 
ÁÖß¸üÖ´Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü  ¾ÖµÖ 35 
¾ÖÂÖì  ¸üÖ.¯ÖãµÖ&Öß ´ÖÖê. 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê  -  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÓ−ÖŸÖß ×�ú ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ"Öß  µÖÖŸÖß»Ö  
†Ö ü̧Öê̄ Öß−Öß ÷Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾Öã−Ö µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
¿ÖêŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖŸÖã−Ö ±úÖµÖ™ü ü̧−Öê ¯ÖÖšüß¾Ö ü̧ ,¤Óü›üÖ¾Ö ü̧ ¾Ö ‡ÔŸÖ ü̧ ×šü�ú&ÖËß 
´ÖÖ¹ý−Ö ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ ¾Ö ‡ÔŸÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¯Ö&Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö 
£ÖÖ¯Ö›ü²ÖãŒµÖÖÓ−Öß ´ÖÖ ü̧ÆüÖ&Ö �úºþ−Ö •Öß¾Öê ´ÖÖ ü̧&µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß 
´Æü&Öæ−Ö  ÷Öæ−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ÃÖ¤ü ü̧ ÷Öæ−ÆüµÖ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖê 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖê−ÖÖ 2252 ŸÖÖê›üÃÖÖ´Ö µÖÓÖ“Öê�ú›êü ¤êü&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ  
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß  †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö. ´ÖÖê.9823288458 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü 
- ¯ÖÖê−ÖÖ 2252/ ŸÖÖê›üÃÖÖ´Ö   ´ÖÖê.7720839111  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü-npc/1726 ×¯Ö»»Öê¾ÖÖ¸ü ´ÖÖê.9970885939  
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@@@@2022 dye 2022 dye 2022 dye 2022 dye 
363 Hkk363 Hkk363 Hkk363 Hkk----nnnn----ohohohoh----            
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko%& nÙkk 
ukjk;.k pkisdj o; 
45o"ksZ O;olk; etqjh 
tkr yksgkj jk-gjMirk- 
ekgqj ft-ukansM eks ua 
7741971734 
 

,Qvkj vk; çr  fnyh ,Qvkj vk; çr  fnyh ,Qvkj vk; çr  fnyh ,Qvkj vk; çr  fnyh 
dkdkdkdk %& gks; 
 
vkjksihps uko %&vkjksihps uko %&vkjksihps uko %&vkjksihps uko %&     
vkjksih vVd %&  vkjksih vVd %&  vkjksih vVd %&  vkjksih vVd %&  ukgh 
 
fiaMhr eqyhps uko &  

[kqyklk & lknj fouarh dh oj ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnhph eqyxh ghl ;krhy vkjksihus rhP;k vKku i.kkpk Qk;nk 
?ksoqu fdok dkgh rjh vkeh"k nk[koqu rhl  Qql ykoqu iGoqu usys oSxjs 
tckc o#u xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl ek l iks fu frMds lkgsc 
;kaps vkns'kkus iq<hy rikl liksfu frMds lkgsc ;kaps dMs fnyk- eks-ua-
9823156052 
 
nk[ky dj.kkj&liksmifu ;q-lh-eMkoh iks-LVs-flan[ksM eks-ua- 
9421712165 
rikl dj.kkj & liksfu Hkkypaæ in~ekdj frMds iks-LVs-flan[ksM  eks-ua-
9823156052 
iks-LVs- çHkkjh vf/kdkjh ps uko o eks-Ø-  %& ek- liksfu frMds lk- iks-
LVs- fla/k[ksM eksdz 9823156052 
  ?kVukLFkGh  HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %& ek- liksfu frMds 
lk- o  LVs-Mk  gs fnukad 11@06@2022 ps 20%36 ok uksan ua- 17 oj 
jokuk  
HksV nsoqu ijr vkY;kpk fn- o osG %&HksV pkyq vkgs  
    

 

 



पोलीस �टेशन अधा@पूर �ोगु.र.न 165/2022  कलम  65 (ई)मु .पो .ऑ;ट �माणे दाखल �द.11/06/2022 

पो �टे नाव  गु र न  कलम गुBहा घडला व दाखल 

तारीक व वेळ. 

�फया@दी व आरोपी  नाव खुलासा 

अधा@पूर  �ो. गु. र .न 165/2022 कलम 

 65(ई) मु.�ो.ऑ;ट 

 

 

 

 

 

िमळाला माल,,÷ 1120/_ एक 

नायलॉन Hया िपवळया व गुलाबी 

रंगाHया िपशवीत देशी दाA Kभगरी 

संञाचे 180 एम एल Fमतेचे एकुन 16 

िसलबंद काचेHया बा◌ॅटल Pकमत 

70/=पय �माने एकुन 1120/_Aपय 

चा माल  �क.आ 

 

गुBहा घडला. 

�द.11/06/2022 रोजी 

वेळ 18,50 वा.कामठा 

गावात महादेव  मं�दर 

जवळील शेड मQये 

कामठा बु ता.अधा@पूर 

िज.नांदेड पशिचमेस 10 

क$.मी. 

वेळ व ठीकाण  

 

 

गुBहा दाखल �दनांक- 

�द.11/06/2022 

गु.दा.वेळ21,56वा. 

�टेशन डायरी /मांक 

39 

                     

 �फया@दी  - साईनाथ काशीनाथ 

सुरवसे वय 33 वष@ 4वसाय  पोलीस 

उपिनरीFक नेमणुक पो�ट अधा@पूर. 

मो.नं.976605366  

 

 

 

 

आरोपी नाव ÷  

 

 

सादर िवनंती क$ वर नमूद  तारीख वे �ठकाणीयातील  

आरोपी हा बेकायदेशीर  �र,या �ोिRहशन गुBहयाचा माल  

देशी दाA Kभगरी संSयाHया 180 ml Hया 16 िसलबंद  

बाटलय Pकमत 1120/=पय चा माल चोरटी िव/$ 

करGयाचे उदेशाने ताTयात  बाळगुन  िमळुन आला . वैगरे 

�फया@दी व=ण गुBहा दाखल.  

 

दाखल करणार.asi. पवार. मो.नं.7745047777 

 

तपास. पो.ह.ेका बं नं 1046 

बोईनवाड मो.नं.9881791038 

 

 



पो.�टे. कंधार गु.र.न.190/2022  कलम 324,323.504.506.34.भा .द .िव.  �द.11/06/2022. 

पो.�टे. 

चे नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गुBहा घडला दाखल �फया@दीचे नाव प"ा मो./. व 

आरोपीचे नाव व प"ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

       हक$कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न.190/

2022                     

कलम 

324.323.5

04.506.34.       

IPC.  

घडला:- 

�द.11/06/2022   चे  

07.00 वा. चे  सुमारास   

�फया@दीचे  शेतात मौजे 

पेठवडज ता .कंधार  

पूव3स 22.K.M. 

 

 गुBहा दाखल:- 

�द.11/06/2022 वेळ 

22.45 �टेशन डायरी 

न.द 25  वर. 

 

दाखल करणार:------

NPC/2059 सानप 

साहबे पो.�टे. कंधार 

मोबाईल नंबर:-

9421849989. 

�फया@दीचे नाव:- भीमाशंकर गणपती 

दावकोरे  वय  45 वष@ 4वसाय- शेती 

रा. पेठवडज ता. कंधार  िज. नांदेड 

मो.क्र.8975082140. 

 

FIR �त �दली का:- होय.  

 

आरोपी नाव व प"ा:-  

आरोपी अटक:- नाही  

खुलासा;            नमूद ता. वेळी व �ठकाणी यातील �फया@दी हा ,याची शेतात पाळी 

हाणत असताना यातील आरोपी /..03. ही येऊन �फया@दीस आमHया धुरीयावरील दगड 

ध.डे का काढले असे Wहणून  �फया@दीस वरHया शेतात नेले व तेथे हजर असलेले आरोपी 

/मांक दोन व तीन यांनी �फया@दीस िशवीगाळ कAन आरोपी /मांक एक याने ,याHया 

जवळ असले(या नट बो(ट �फट करGयाHया पाGयाने �फया@दीचे डो;यात मारले व आरोपी 

/मांक दोन Xाने  थापड बु;;यांनी मारहाण कAन तू पुBहा आमHया शेतात दगड ध.डे 

टाकलास तर तुला िजवंत ठेवणार नाही असे Wहणून धमक$ �दली वगैरे जबाबा वAन वर 

�माणे  गुBहा दाखल.  

 

तपासी अंमलदार:-HC/ 1959 4वहारे साहबे पो. �टे.कंधार मो./.9421761652. 

 

पो.�टे. �भारी अिधकारी चे नाव व मो./.-    मा. पोलीस िनरीFक   पडवळ साहबे 

पोलीस �टेशन कंधार               मो. /.9420841070. 

 

भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो./. :--.. 

केलेला तपास:-  

मा.पोलीस अधीFक साहबे यांचे सूचना:- 

 



¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  ÷Öã̧ ü−Ö 143/2022  �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ&Öê  ¤üÖ�Ö»Ö. 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›üüü 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  
÷Öã̧ ü−Ö 

143/2022  
�ú»Ö´Ö 379 

³ÖÖ¤ü×¾Ö 
¯ÖÏ´ÖÖ&Öê  
¤üÖ�Ö»Ö. 

 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ 
ŸÖÖ.¾Öêôû ×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü.11.06.2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 14.25 
¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
•Öã−ÖÖ ´ÖÖëœüÖ 
÷ÖÓ÷ÖÖÃÖÆüÖµÖ ×�ú¸üÖ&ÖÖ 
¤ãü�úÖ−Ö  ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü   
 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
×¤ü.11.06.2022 
¸üÖê•Öß  18.19 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü 
.›üÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ 29 
¯ÖÏ´ÖÖ&Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  - . 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  - †–ÖÖŸÖ 
 
÷Öê»ÖÖ  ´ÖÖ»Ö - ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖß»Ö  71,000/-−Ö÷Ö¤üß  ¾Ö 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÷ÖÏÖ´Öß&Ö ²Öï�êú“ÖÖ ²ÖÖ¾ÖßÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
²Öê†¸ü¸ü “Öê�ú 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ−Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ÷ÖÓ÷ÖÖÃÖÆüÖµÖ ×�ú¸üÖ&ÖÖ ¤ãü�úÖ−Ö  
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ×�ú¸üÖ&ÖÖ ¤ãü�úÖ−ÖÖ“Öê ´ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓ“Öß  ˆ¬ÖÖ¸üß 
¤êü&µÖÃÖÖšüß †Ö&Ö»Öê»Öê ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖß»Ö  71,000/-−Ö÷Ö¤üß  ¾Ö 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÷ÖÏÖ´Öß&Ö ²Öï�êú“ÖÖ ²ÖÖ¾ÖßÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ²Öê†¸ü¸ü 
“Öê�ú †ÃÖÖ �úÖê&ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖ−Öê “ÖÖêºþ−Ö −Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Öºþ−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö×¸ü�Ö�ú ÃÖÖ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
´Öã−Öß¸ü ÃÖÖüü  µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü -¯ÖÖê.šüÖ&Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü ¯ÖÖêÆêü�úÖò 108 ÷Öã¼êü  ü,¯ÖÖê 
Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.−ÖÓ.-. 9637266983 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ� †×¬Ö�úÖ¸üß -ü ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ´Öã−Öß¸ü  ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.9923697166 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 346/2022  �ú»Ö´Ö 279,304(†),427 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 11/06/2022 
¯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. :- 
346/2022 
�ú»Ö´Ö 
279,304(†),
427 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ#Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
03/06/2022 “Öê 
¾Öêôû 15.00 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ Ã¾ÖÖ´Öß 
¸üÖ´ÖÖ−ÖÓ¤ü ŸÖß£ÖÔ 
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ 
×¾ÖªÖ¯Ößšü −ÖÖÓ¤êü›ü “Öê 
500 ´Öß™ü¸ü 
†»Öß�ú›êü MSEB 
†Öò±úßÃÖ •Ö¾Öôû 
×¤ü¿ÖÖ:-  ¤üÛ��ÖêÃÖ 
07 ×�ú´Öß 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
11/06/2022 “Öê 
¾Öêôû 17.32 ¾ÖÖ 
−ÖÖë¤ü �Îú 31 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-   
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  †Ö™ü�ú −ÖÖÆüß  
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :-×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ÃÖÖêôÓû�êú ¸üÖ.™ëü³Öã�Öá ŸÖÖ.†Æü´Ö¤ü¯Öã¸ü 
×•Ö»ÆüÖ »ÖÖŸÖã̧ ü  
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧#Ö -  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´Ö−ÖÛÃ£ÖŸÖß šüß�ú −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ 
×¾Ö¬Öß �ú¹ý−Ö †Ö•Ö¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öß �úß,´Öß ¾Ö ´ÖÖ—Öê ÃÖÖÃÖ¸êü †ÃÖê ´ÖÖ—Öß 
Ã™üÖ¯Ö ×ÃÖ»Öê¿Ö−Ö “Öß ¯Ö¸üß�ÖÖ ÃÖÊÖê÷Ö �òú´¯ÖÃÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß 
−ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê †ÃÖ»µÖÖ−Öê PB 17 B 0296 µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖã−Ö 
™ëü³Öã�Öá µÖê£Öã−Ö −ÖÖÓ¤êü›ü�ú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß ¸üÖ´ÖÖ−ÖÓ¤ü 
ŸÖß£ÖÔ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü −ÖÖÓ¤êü›ü “Öê 500 ´Öß™ü¸ü 
†»Öß�ú›êü MSEB †Öò±úßÃÖ •Ö¾Öôû ”ûÖê™üÖ ´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆãü ™êü´¯ÖÖê 
“µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖ−Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü−Ö ÆüµÖ÷ÖµÖ ¾Ö 
×−ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖ−Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê÷ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öã−Ö †Ö´Ö“Öê 
ÃÖÖ‡Ô›ü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¹ý−Ö •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß 
¬Ö›ü�ú ×¤ü»µÖÖ−Öê ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö“Öê ²Ö¸êü“Ö −Öã�úÃÖÖ−Ö ÆüÖê¾Öã−Ö 
†Ö´Æüß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �ÖÖ»Öß ¯Ö›ü»ÖÖê ¾Ö ´Ö»ÖÖ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ,¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¾Ö 
�ú´Ö ȩ̂ü»ÖÖ ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Ö»ÖÖ ¾Ö ÃÖÖÃÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ 
¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¤üÖê−Æüß ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ •Ö²Ö¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Öã−Ö 
ÆüÖ›ü ´ÖÖê›ãü−Ö ÷ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �ú¹ý−Ö ÃÖÖÃÖ¸êü :-×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü 
²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ÃÖÖêôÓû�êú µÖÖÓ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ¾Ö÷Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧#ÖÖ¸:-  ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê.�Îú.8390006100 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ´ÖÆêü¿Ö �úÖȩ̂ êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö 
´ÖÖê.�Îú.8888836607 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ#Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. ×¤ü¯Ö�ú ²ÖÖȩ̂ üÃÖêü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9309737394 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 47/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 11/06/2022 
                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú ¾Ö ¾Öêôû 
Ã™êü.›üÖ.−ÖÖÓê¤ü 

   ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö ¾Ö ‘Ö›ü»ÖÖ  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 
47/2022 
 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
11/06/2022 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 23  
¾Ö¸ü ¾Öêôû   15.32 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-   
11/06/2022 “Öê 12.15 
¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüÖŸÖê 
‘Ö¹ý−Ö Ø•Ö¤ü´Ö −Ö÷Ö¸ü ÷ÖÖê̄ ÖÖôû 
“ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 04 
×�ú´Öß ü 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  :-  ×¾Ö÷ü»Ö ×¤ü−ÖÖ−ÖÖ£Ö ²Öê•Ö÷Ö´Ö¾ÖÖ¸ü 
¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›ÒüÖµÖ¾Æü¸ü ¸üÖ. Ø•Ö¤ü´Ö −Ö÷Ö¸ü 
÷ÖÖê̄ ÖÖôû “ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü› 
´ÖÖê.�Îú.9730231313 
 Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- †Ö¸üŸÖß ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö 
²Öê•Ö÷Ö´Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö8Ö ¸üÖ. 
Ø•Ö¤ü´Ö −Ö÷Ö¸ü ÷ÖÖê̄ ÖÖôû “ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
  Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :- Ó̧ü÷Ö-÷ÖÖȩ̂ üÖ,²ÖÖÓ¬ÖÖ-
ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû, Ó̂“Öß-05 ±ãú™ü 06 ‡Ó“Ö,“ÖêÆü¸üÖ-
÷ÖÖê»ÖÃÖ¸ü,³ÖÖÂÖÖ-´Ö¸üÖšüß,¯ÖÖê¿ÖÖ�Ö-×Æü¸ü¾Ö™ü ¾Ö »ÖÖ»Ö 
¯ÖÓ•ÖÖ²Öß ›ÒêüÃÖ,¯ÖÖµÖÖŸÖ “Ö¯¯Ö»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ8Öß  µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü8ÖÖ¸  µÖÖÓ“Öß ´Öã»Ö÷Öß  −ÖÖ´Öê  
†Ö¸üŸÖß ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ²Öê•Ö÷Ö´Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
×¿Ö�Ö8Ö ¸üÖ. Ø•Ö¤ü´Ö −Ö÷Ö¸ü ÷ÖÖê¯ÖÖôû “ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
Æüß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 11/06/2022 ¸üÖê•Öß 12.15  
¾ÖÖ.�úÖê8ÖÖ»ÖÖÆüß �úÖÆüß −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ×−Ö‘Öã−Ö  ÷Öê»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü 
�Ö²Ö¸üß †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö . 

 
¤üÖ�Ö»Ö�ú¸ü#ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö 
´ÖÖê.�Îú.8390006100 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ASI Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß8Ö ´ÖÖê �Îú 
9511851737 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ#Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. ×¤ü¯Ö�ú ²ÖÖȩ̂ üÃÖêü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9309737394 

 

 

 

 



पो.�टे. �कनवट गुरनं 117/2022 कलम 65 (E)(B) मदाका 

पो. �टे. चेनाव  गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िमKसग घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िमKसग 

घडला व दाखल  

�फया@दी चे नाव व प"ा व मो. नं. 

आरोपी चे नाव व प"ा, आरोपी अटक 

होय / नाही 

                 ह�ककत  

�कनवट  गुरन नं.  :- 117/2022  

 

कलम :- 65(E)(B) मदाका  

 

 

 

 

िमळाला माल:- हातभYीची 

गावठी दा= 16 लीटर �ित 

िलटर 200 =पये �माणे 

3200 =पये.  

 

 

 

गुBहा घडला ता.  वेळ व �ठकाण 

:- 

�द. 11/06/ 2022 रोजी वेळ 

14.30 वा . अंध शाळा चे 

पाठीमागे साव@जिनक �ठकाणी 

अंध गली बोधडी बुEकु ता. 

�कनवट दिFणेस 20 �कमी.  

 

 गुBहा  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. 11-06-2022 चे 23.00  

 

न.द नंबर :- 24 वर  

 

उिशरा चे कारण :-   

दाखल करणार :- pso  Asi 

मामीडवार पो.�टे. �कनवट 

 मो. नं.  

�फया@दी चे नाव:-. बाळासाहबे 

नरोबाजी पांढरे वय 52 वष3 ,पे. ह.े 

कॉ. 1805 नेमणुक पोलीस �टेशन 

�कनवट ता. �कनवट िज. नांदेड  

 मो. नंबर 7745001805 

 

 

आरोपी चे नाव :-  

 

FIR �दले का होय/नाही :- होय. 

 

 

आरोपी अटक :-  

 

सादर िवनंती क$, वर नमूद तारीख वेळी व 

�ठकाणी यातील यातील आरोपीने  

बेकायदेशीर�र,या हातभYीची गावठी दा= 16 

लीटर Pकमती 3200 ची दा= काढून ितची चोरटी 

िव/$ करGयाचे उZेशाने   ताTयात बाळगून 

िमळून आला . वगैरे �फया@दीवAन वर �माणे 

गुBहा दाखल कAन पुढील तपास कामी पो. िन. 

साहबेांचे आदेशाने Hc 1805  पांढरे यांचे कडे 

�दले.  

 

तपािसक अंमलदार :-  पो.ह.ेकॉ/1805 पांढरे 

पो.�टे.�कनवट  मो. नं. 7745001805 

 

पो. �टे. �भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर : पो. िन. साळुंखे साहबे 

पो. �टे. �कनवट  मो. नं. 9422242568 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−Ö 202/2022  �ú»Ö´Ö  379,  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú  11.06.2022 

 

 

 

 

 

†.�Îú. ×•Ö»ÆüÖ ¾Ö 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/ ´ÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß / 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

÷ÖãÆüµÖÖ“Öß Æü×�ú�úŸÖ 

2 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

×¤ü. 
15.05.2022 

¸üÖê•Öß ¤ãǖ ÖÖ¸üß 
16.36 ŸÖê 

17..39 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÖêÃ™ü 
†Ö±úßÃÖ  −ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 

¤üÖ�Ö»Ö :-
11.06.2022 

15.16 
Ã™êü.›üÖ.20 

÷Öã¸−Ö -
202/2022  
�ú»Ö´Ö 379, 

³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß- †•ÖµÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß 
−Ö¸ü¾ÖÖ›êü  ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �Ö•Ö÷Öß −ÖÖê�ú¸üß 
¸üÖ•Ö−Ö÷Ö¸ü  −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú. 
8379063827 

 
†Ö¸üÖê̄ Öß -    †−ÖÖêôû�Öß  

 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- Æüß¸üÖê  
Ã¯Öê»ÖÓ−›ü¸ü  MH-
26.AX.9382 •Öã−Öß 
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß �úß.40000/- 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓÓŸÖß �úß, ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö šüß�úÖ"Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß :-    
µÖÖ“Öß  Æüß¸üÖê  Ã¯Öê»ÖÓ−›ü¸ü  MH-26.Ax.9382 •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß �úß.40000/-
�úÖê×�ÖŸÖ¸ß “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öê.  ¾Ö÷Öê¸üê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
�úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ/1673µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖê−ÖÖ/1673 ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9923922533 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ØÃÖ÷Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ,−ÖÖÖÓ¤êü›ü´ÖÖê.−ÖÓ. 
9561038797 



¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−Ö 203/2022  �ú»Ö´Ö  65(‡Ô)  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß �úÖµÖ¤üÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú  11/06/2022 

 

 

 

 

†.�Îú. ×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß/ ´ÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß / †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê 

−ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
÷ÖãÆüµÖÖ“Öß Æü×�ú�úŸÖ 

3 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

×¤ü. 11.06.2022 
¸üÖê•Öß 18.00 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¯ÖÏŸÖß³ÖÖ ×−Ö�êúŸÖ−Ö 
•ÖÖ"ÖÖ ȩ̂ü ü̧Öê›ü¾Ö¸ü 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ 

 
 

¤üÖ�Ö»Ö :-
11.06.2022 

19.35 
Ã™êü.›üÖ.30 

÷Öã̧ −Ö -
203/2022  
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô) 

´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü 
¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß �úÖµÖ¤üÖ 

 
 

×±úµÖÖÔ¤üß- ¿Ö¸ü¤ü“ÖÓ¦ü ¯ÖÓ›üßŸÖ¸üÖ¾Ö 
“ÖÖ¾Ö ȩ̂ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ −ÖÖ‡Ô�ú 
²ÖŒ�ú»Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 1353 −Öê. 
¯ÖÖê.šüÖ�Öê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü, −ÖÖ¤êü›ü 
´ÖÖê.�Îú. 9049319533 

 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- 

 
ü 

 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ¤êü¿Öß ÃÖÓ¡ÖÖ 
14 ²ÖÖ™ü»Ö 70/-¹ý ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  
Ø�ú´ÖŸÖß †¤üÖ•Öê 960/- 

¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓÓŸÖß �úß, ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö šüß�úÖ"Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß ÆüÖ ×²Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ, ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß 
ÃÖÓ¡ÖÖ 11 ²ÖÖ™ü»Ö 60/-¹ý ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  Ø�ú´ÖŸÖß †¤üÖ•Öê 660/- 
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öã−Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖªÖÃÖÖšüß 
ŸÖß“Öß “ÖÖê¸üß™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ´Æü"Öã−Ö 
÷Öã−ÆüÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ ü̧:- ¯ÖÖêêÆêü�úÖò/845 ¸üÖšüÖê›üü 
¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9921155166 

 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö/ ØÃÖ÷Öê  ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ,-
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 7350530001 



    

iksLVsiksLVsiksLVsiksLVs----HkkX;uxj xqju 200@2022 dye 379 Hkknoh fnHkkX;uxj xqju 200@2022 dye 379 Hkknoh fnHkkX;uxj xqju 200@2022 dye 379 Hkknoh fnHkkX;uxj xqju 200@2022 dye 379 Hkknoh fn----11@06@202211@06@202211@06@202211@06@2022 
vvvv----
dzdzdzdz    

ftYgk@ ftYgk@ ftYgk@ ftYgk@ 
iksiksiksiks----Bk.ksBk.ksBk.ksBk.ks     

xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fn----osGosGosGosG    

xqjua @vkxqjua @vkxqjua @vkxqjua @vk----e`eè`e`----
@dye@dye@dye@dye    

fQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksih    gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

01  
ftYgk %& 
ukansM  
iks-LVs 
HkkX;uxj 
 
 
 

    
xqUgk xqUgk xqUgk xqUgk ?kMyk rkjh[k ?kMyk rkjh[k ?kMyk rkjh[k ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k %&osG o fBdk.k %&osG o fBdk.k %&osG o fBdk.k %&    
fnukad  30@05@2022 
ps 22%00 oktrk rs 
31-05 -22 jksthps 
07-00 ok ps ?kjkleksj 
la;ksxuxj ukansM- 
    
    
    
    
xqjuaxqjuaxqjuaxqjua    nk[ky rknk[ky rknk[ky rknk[ky rk----osGosGosGosG----    
fnukad 11@06@2022 
ps   12%28 ok uksan 
ua-  21 oj 
 
 

 
 

    
xqxqxqxq----jjjj----ua %& ua %& ua %& ua %&     
200@2022 dye 
379  Hkknoh 
 
 
 
 
 
 
 

    
fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&        
fodkl ‘kadj dqcMs o; 43 fodkl ‘kadj dqcMs o; 43 fodkl ‘kadj dqcMs o; 43 fodkl ‘kadj dqcMs o; 43 
o”kzZ O;olk; O;kikj o”kzZ O;olk; O;kikj o”kzZ O;olk; O;kikj o”kzZ O;olk; O;kikj     
eksua&9604468318eksua&9604468318eksua&9604468318eksua&9604468318    
     
 

,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk 
%& gks; 
 
 
vkjksihps uko %&  vkjksihps uko %&  vkjksihps uko %&  vkjksihps uko %&  vKkrvKkrvKkrvKkr 
    
vkjksih vVd %&  vkjksih vVd %&  vkjksih vVd %&  vkjksih vVd %&  ukgh 
 
   

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk----%&%&%&%&  lknj fouarh fd] oj ueqn  rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy  
fQ;Zknhus R;kaph fgjks gksaMk daiuhph dkG;k jaxkph LiyasMj Iyl eksVkj 
lk;dy dz ,e ,p 26 ,Q 9357 fdaer 10000 @& tquh okijrh ?kjk 
leksj ykoysyh dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks#u usyh vkgs oxSjs o#u 
xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl eiksuk @206esyokM 
 
nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&  iksgsdkW@2233 equs’oj eksua&9421758084 
 
rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %&         eiksuk @206esyokM eksua&8888802387        
    
izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&        iiiikkkkss ssffffuuuu@@@@llllqqqq////kkkkkkkkddddjjjj    vvvvkkkkMMMMssss    iiiikkkkss ssLLLLVVVVssss    HHHHkkkkkkkkXXXX;;;;uuuuxxxxjjjj    eeeekkkkss ssuuuuaaaa    
9552082544955208254495520825449552082544    
    
?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh     HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&   
    

 


