
पो. टे बलोल  गुरनः-223/2022 कलम 279,427 भा.द. व     द. 09.11.22 
पो. टे च े
नाव  

ग.ुर.न व 
कलम  

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद च े नाव व 
प ता/आरोपीचे नाव व प ता 

हक कत 

बलोल   गुरनः-
224/2022 

कलम 
279,427 

भा.द. व 

ग.ुघ.ता.वेळव ठकाणः 
द.08.11.2022 च े23.00 
वा च े सुमारास MBH 

इलेि कल दुकानासमोर 
बलोल  त े बोधन जाणारे 
रोडवर मौज े बलोल   

 

 

 

 

 

 

                                      

गु हा दाखल 
द.09.11.2022 च े03.08 
वा न द नं 04 वर 
 
 

फयाद चेनाव-निजरो ीन प 

लतीफ शेख वय 32 वष 

यवसाय ाय हर रा 

हयातनगर हैदराबाद (TS) 

मो.नं 9963233933 
  

 

आरोपीचे नाव-  

सादर वनंती क  वर नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील फयाद  हा 
याच े जा वाटारा कार  TS 07 GW 8674 हे रोड या बाजुस उभी क न 
कार म ये बसला असता यातील इंडीगो कार या चालकांन े आपले 
ता यातील कार हयगय व न काळजीपणाने भरधाव वेगात चालवून उभा 
असले या जा िवटारा  TS 07 GW 8674 ला पाठ मागुन जोराची धडक 

द याने कारची डीक ,चेसी,स पेशन व पाठ मागील दो ह  दरवाज ेदबुन 
अंदाजे दोन ते अडीच लाख पयाच ेनुकसान झाले व कोणास मार वगैरे 
लागला नाह  वगैरे जबाबा व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 
मा.पो. न साहेब यांच ेआदेशाने पो.ना 2542 सोनकांबळे यांचेकड े दल े 
 

तपा सकअंमलदार- पो.ना 2542 सोनकांबळे  पो. टे. बलोल  

मो.नं.9822172300 
 

दाखलकरणारः-HC 1963 प.ए.गुडमलवार   पो. टे. बलोल  

मो.नं.8421453868 
 

भार   अ धकार - शवाजी अ णा डोईफोड े पो. टे. बलोल . मो.नं. 
9823889037  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 

 

 

 

 



 

 

पो ट उमरी Cr no 265/2022 कलम 379,भादवी सह कलम खाणी व खिनज िवकास व िनयमन कायदा 1957 चे कलम 4 व 21 सह पयावरण 

पो टेचे 
नाव 

गु न /आ / व पनाका/ आ पानाका घडला व दाखल फयादीचे नाव /प ा व मोबाईल नंबर आरोपी अटक 
होय /नाही 

हक कत हक कत 

उमरी Cr no 265/2022 
कलम 379,भादवी सह 
कलम खाणी व खिनज 
िवकास व िनयमन 
कायदा 1957 चे कलम 
4 व 21 सह पयावरण 
 
 
दशा व अंतर पि मेस 

:20 K.M. 

गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण दनांक :09/11/22 

चे रा ी 02:15 ते 03:15 
ईळेगाव गप्,पण,तालुका 
उमरी िज हा नांदेड 
 
 
गुरंन दाखल तारीख वेळ 
/ दनांक 09/11/2022 च े
08:48 वाजता न द मांक 
07 

फयादीचे नाव: रव  राज  करे वय 
36 वष वसाय स, पो,िन, पो टे 
उमरीमोबाईल नंबर 7798354377. 
 
 
आरोपीच ेनाव:  
िमळाला माल : 4 ास रेती कमत 
12000 
 
 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीने िवनापरवाना आपले हायवा क म ये रेती चार 

ास अंदाज े12000 पय े कमती रेती चोरी क न वाहतूक 
करताना िमळून आला वगैरे फयादी व न मा.स .पो.नी 
.साहेब आदेशाने गु हा दाखल क न तपासणी 465 सवई 
यां याकडे दला 
 
तपासी अंमलदार मोबाईल नंबर :9689202996 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 



 
 

पो ट उमरी Cr no 266/2022 कलम  294,506,34,भादिव दनांक 09/11/2022 

पो टेच े
नाव 

गु न /आ / व 
पनाका/ 

आ पानाका घडला व दाखल फयादीचे नाव /प ा व 
मोबाईल नंबर व आरोपीचे 
नाव होय /नाही 

हक कत हक कत 

उमरी Cr no 
266/2022 
कलम 294 ,506 
,34,भादवी  
 
 
दशा व अंतर 

पि मेस :15 
K.M. 

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण 
दनांक :08/11/22 च े

सायंकाळी 04:00 वाचताच े
सुमारास शेतात वाई िशवार 
तालुका मुदखेड 
 
 
गुरंन दाखल तारीख वेळ / दनांक 
09/11/2022 च े12:00 वाजता 
न द मांक 10  

फयादीचे नाव:  
 
आरोपीच ेनाव:  

सादर िवनंती क  यातील नमूद आरोपीने नमूद वेळी व ठकाणी 
फयादी बाई या पतीने बैल चारा खात असताना बैल आणून घ े

अस ेआवाज द याने पतीस तुझ ेशेमने खाली काय ,तुला म ती 
आली आह े ,तुला बघाव े लागेल ,अस े अनु मांक एक यांनी 
हणाले असता मी यास तु ही अस े का बोलत आहात अस े

िवचारणा केली असता अनु मांक एक व दोन यांनी िचपड ेरांड 
छीनाल तुला हेपलतो खाली पाडून झवतो अस ेअ ील िशवीगाळ 
केली व अनु मांक तीन व चार यांनी पण िछनाल रांड तुला 
खतम क  हणून जीवे मार याची धमक  दली वगैरे फयादी 
व न मा.स .पो.नी .साहेब आदेशाने गु हा दाखल क न तपासणी 
465 सवई यां याकडे दला 
तपासी अंमलदार मोबाईल नंबर :9689202996 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 
 

 

 



पो टे तामसा 99/2022 कलम 363 भादवी दनांक - 09/11/2022 

पो. टे 
चे नाव  

गुरन  व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयादी चे नाव ह ककत 

तामसा गुरन व कलम :-- 
99/2022 कलम:-
- 363 भादवी 

माण े 

दनांक:-- 
द.08.11.2022 रोजी रा ी 

01.30 वा. चे सुमारास  
फयादीच े राहते घरातून मौज े

पांगरी( ता) ता.हदगाव  
िज हा नांदेड  
 
ग.ुदा.ता.वेळ दनांक :-- 09. 
11.2022 चे 13.49  वा.न द 
नं 11 वर . 
 
उिशराच ेकारण:-. फयादी हा 
आज पावेतो शोध घेऊन ती 
िमळून न आ यान े आज रोजी 
पो टेला येऊन जबाब दला 
आह.े 

 फयादी चे नाव :-  नागोराव 
ल मण गायकवाड  वय 45 
वष ा.मजूरी  रा. पांगरी    
(ता) . ता.हदगाव िज.नांदेड 

(जात  मातंग) 
मो.न.9370968988 

 
आरोपी च ेनाव व प ा:--  
 
आरोपी अटक नाही 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील आरोपीने 
फयादीची अ पवयीन मुलगी हीच ितच े राहते घ न पळून नेले असून 

आरोपी याच े पीिडत मुलगी िहचे  सोबत ेम संबंध जुळलेले असून तीस फूस 
लावून पळून नेले असा फयादीचा संशय आह.े आज रोजी पयत फयादी 
यांची मुलीचा शोध घेऊन आज रोजी पो टे.ला येऊन जबाब द याने वर 

माण ेगु हा दाखल. 
 
दाखल करनार /.pso HC 83राठोड    पो टे तामसा मो.न.9960424932 
 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :--   asi डूडूळे   पो. टे.तामसा  नंबर:-- 
9022037761 
 
पो. टे भारी अिधकारी यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:-- मा.api दळव ेसा. 
 पो. टे.मो.न.-7744827771 
 
केलेला तपास:-- 
मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:-- 
 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 



 

पोलीस टेशन मुखेड गुरण- ३४९/२२ कलम ३७९.  भा द वी  दनांक ०९/११/२०२२ 

 पोलीस टेशन 
मुखेड  

 ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गुरण- ३४९/२२ 
कलम ३७९.  भा 
द वी 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 
दनांक द.०४/११/२०२२ 

रोजी ०९:००वा  ते द 
०५/११/२०२२ रोजी 
सकाळी ०९: वाजता या 
सुमारास  
 
ग ुदा ता वेळ दनांक 
०९/११/२०२२ च े
१५:०७ टे डा  न द  ११ 
वर 
 
 
गेला  माल:-मोसा मांक 
MH २६AV१४१६ बजाज 
प सर कंपनीच ेजुनी वापरते 
कमती ३१०००० हजार 
पय/े. 

फयादी-संदीप भागवत देबडवार 
वय 36 वष ापार रा.कोळी ग ली 
बालाजी मं दर मुखेड  .मो  
८३०८४४२८२५. 
 
आरोपी- अ ात. 
 
 
दाखल करणार- asi वाघमारे मो 
९९२३४८१७६२..  पोलीस टेशन 
मुखेड. मो . 
 
तपास-   Asi भारती मो . 
९७६४१७४३०७.   पो टे मुखेड. 
 
 

खुलासा-सादर िवनंती क  वर वर नमूद ता 
वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांची 
दनांक ०४/११/२०२२ रोजी रा ी ०९: 

०० ते द.०५/११/२०२२ रोजी सकाळी 
०९: ००वा च े सुमारास बजाज प सर 
कंपनीची २००NS मोसा मांक Mh 
26AV १४१६ ही कोणीतरी अ ात 
चोर ाने या या संमतीिशवाय चो न नेली  
वगैरे  गु हा दाखल. 
 
 
 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 



 

पो लस टेशन हमायतनगर गु.र.न 245/2022 कलम 294, 506 भादिव दनांक09/11/2022 

पो टेच ेनाव 
 
 

गु.र.न.व कलम  गु हाघडला ता. वेळ व ठकाण फया दचेनाव, प ता व मो. .  खुलासा 

हमायतनगर 245/2022 कलम 

294, 506 भाद व.  

द.08/11/2022 रोजी 18:00 वा. 
फया द या व डलां या घरासमोर एकंबा 
उ तरेस 10 कमी.  
 

गु हादाखल ता रख, वेळ व टेडा न द :-

दनांक09/11/2022रोजी15:07 वा.न द 

.17 वर 
 

आरोपी अटक :- नाह   
 
उ शराचे कारण :- आज रोजी पो टेला 
येवुन त ार द याने.  
 

 
आरो पचे नाव व प ता :-तुकाराम 
द ता काळे रा. एकंबा ता. ह.नगर  
 

सादर वनंती क वर नमुद ता रख, वेळी व ठकाणी 
यातील फयाद  म हला ह त या व डलां या घरासमोर 
ओ यावर बसलेल  असता यातील आरो पने दा  पऊन 
येवुन तु छनाल रांड अहेस, तुला झवावे लागते असे 
हणुन अि लल भाषेत श वगाळ क न िजवे मार याची 

धमक  दल  वगैरे जबाबाव न मा. स.पो. न. चौधर  
साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल क न पु ढल तपास 
W. ASI कांगणे मॅडम यां याकडे दला. मो. . 
9921623333  
 
दाखल करणार :- पो.हे.कॉ. एन. ट . पोटे बन 1893 पो. 
ठाणे अंमलदार पो टे ह.नगर मो. . 9067901830  
 
ठाणे भार  अ धकार  यांचे नाव व मो. . :- ी. ब. 
ड.भुसनर साहेब पो. न. पो टे ह.नगर मो. . 
9834774799  

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 

 



                                       पो. टे. कंधार ग.ुर.न.344/2022  कलम 379.IPC. द.09/11/2022. 

पो. टे. 
चे नाव 

     ग.ुर.न. व 
कलम 

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

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ग.ुर.नं.344/2022
कलम 379.IPC. 
 

घडला:- द.05/11/2022 
रोजी 15.00 ते 20.00 
वाजताच ेदर यान मौजे 
िह परगा गावात 
चौकातून   ता.कंधार 
दि णेस 15. क. मी .  
 
 गु हा दाखल:- 
द.09/11/2022वेळ 

13.13  टेशन डायरी 
न द 11 वर.  
 
दाखल करणार:- 
  -HC- 1735 बाबर 
साहेब पो. टे. कंधार 
मो. 
 
 

फयादीचे नाव:- यशवंत िपता राजाराम 
क याणक तुरे वय 50 वष, वसाय- शेती रा. 
पोखरणी ता. कंधार िज. नांदेड मो. 
नं.7218722284.  
 
FIR त दली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:- अ ात. 
 

उिशराच ेकारण: आज रोजी पोलीस टेशनला 
येऊन त ार द याने. 
 

गेला माल:- मोटर सायकल फॅशन ो एम. एच. 
26- ए . य.ू77 44 लाल रंगाची जी चा इंिजन 
नंबर:- एच ए 10 इ एन इ जी एफ 09468, चेसेस 
नंबर एम एच एल एच ए 10.A6EGFO7119 
असा असलेली कमती अंदाज े50,000/- जुना वा. 

खुलासा; सादर िवनंती क  यातील तारीख ,वेळी व ठकाणी 
यातील  फयादी हा याची वरील वणनाची मोटार सायकल 
मोज े िह परगा येथ ेपा या या ित याचा काय म अस याने 
आला व वरील मोसा मोज ेिह परगा गावातील चौकात लावून 
काय माच े ठकाणी गेला व काय म संप यानंतर जा यासाठी 
चौकात मोसाकडे आ याने लावले या ठकाणी मोटार सायकल 
िमळून न आ यान ेआज पावेतो शोध घेऊन िमळून न आ याने 
पोलीस टेशनला येऊन वरील वणनाची मोसा कोणीतरी 
अ ात चोर ाने चो न नेले असले बाबतचा लेखी जबाब 
द याने वर माण े  मा.पो. िन साहेब यां या आदेशाने गु हा 

दाखल. 
 

 तपासी अंमलदार:--NPC/ 2730 टाकरस पो. टे. कंधार 
मो. . 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. +  मा..पो.िन. पडवळ 
साहेब. 
 
भेट देणारे अिधकारी च ेनाव मो. . 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 



  पो. टे. कंधार ग.ुर.न.345/2022  कलम 363.IPC. द.09/11/2022. 

पो. टे. 
चे नाव 

     ग.ुर.न. व 
कलम 

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

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ग.ुर.नं.345/2022
कलम 363.IPC. 
 

घडला:- द.09/11/2022 
रोजी 10.30 वाजताच े
सुमारास मौज ेसहयोग नगर 
कंधार फयादीचे राहते घ न   
ता.कंधार दि णेस 01. क. मी 
.  
 गु हा दाखल:- 
द.09/11/2022वेळ 15.45 
टेशन डायरी न द 13 वर.  

 
दाखल करणार:- 
  -HC- 1735 बाबर साहेब 
पो. टे. कंधार 
मो. 

फयादीचे नाव:- हनमंत िपता 
ध डीबा नागरगोज ेवय 54 वष 

वसाय- नोकरी रा. सहयोग नगर 
कंधार ता. कंधार िज. नांदेड मो. 
नं.9823323874.  
 
 
FIR त दली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:- अ ात. 
 
उिशराच ेकारण: आज रोजी पोलीस 
टेशनला येऊन त ार द याने. 

 

खुलासा; सादर िवनंती क  यातील तारीख ,वेळी व ठकाणी यातील 
फयादीने नेहमी माणे आज रोजी  उमरज येथ ेशाळेवर ुटी कामी गेल े

असताना याची प ी यांनी फोन व न कळिवले क  आपली मुलगी ही 
मी लॅपवर कपडे वाळव यासाठी गेले असताना ती घ न िनघून गेली 
आह े अस े कळिव याने मी ितचा आता पावेतो शोध घेतला परंतु ती 
िमळून आली नाही तरी ितला कोणीतरी अ ात इसमाने अ ात 
कर यासाठी पळून नेले आह ेवगैरे मजकुराचा त ारी जवाब द याने वर 

माण े मा.पो. िन साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल. 
 

 तपासी अंमलदार:--PI/ पडवळ साहेब पो. टे. कंधार मो. . 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. +  मा..पो.िन. पडवळ साहेब. 
 

भेट देणारे अिधकारी च ेनाव मो. . 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 



 
पोलीस टेशन  भोकर  गुरन 427/2022 कलम 379भादवी  िदनांक09/11/2022 

पोलीस 
टेशन 

गुरन व 
कलम 

िफय दी आरोपी गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण 

खुलासा 

भोकर 427/2022 
कलम 379 
भादवी 

महेश भाकर वाकडे 
वय 46 वष यवसाय 
मंडळ अिधकारी 
तहशील काय लय रा. 
वंृदावन कॉलनी 
भा यनगर जवळ 
नांदेड मुहुडेकर 
कॉलनी मोकर मोन. 
9011199777 

अ ात गु.घ. ता. वेळ व िठकाण 
िदनांक 09/11/2022 
सकाळी 03.00 ते 03.20 
दर यान भोकर - मुदखेड 
भोकर िशव जवळील 
मो ा कॅनॉल या 
डा याबाजुने िदशा दि णेस 
15 िकमी अंतरावर. 
 
दाखल िदनांक 
09/11/2022 
वेळ 11.50 टे.डा.न द10 
 
िमळाला माल िनरंक 

 
सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी वातील अ ात 
आरोपीने िट पर े .MH-04,FJ6317 िफय दी यांने िट पर म ये काय 
आहे हे तपास यासाठी. िटपर थांबिवले असता यात आनािधकृत 
रेतीची चोरटी वाहतुक किरत असताना िमळुन आला व न थांबता पुढे 
जावून यावर रेती टाकुन िनघुन गेला वगैरे िफय द व न मा. पोउपिन 
आिनल कांबळे साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी बीट पोहेकॉ / 2078 ल टवार यांचे कडे िदला. 
 
दाखल करणार - ASI दवणे पो टे भोकर मोन-9552600358 
चौकशीअंमलदार- पोहेकॉ / 2078 ल टवार पो. टे भोकर मोन 
9767114720 
भारी अिधकारी 

PSI अिनल कांबळे सा.9096254358 
 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 

 

 



 

 

पोलीस टेशन मुखेड  गुरण- ३५०/२२ कलम १२ अ.  महारा  जुगार ितबंधक अिधिनयम १८८७.िदनांक ०९/११/२०२२ 

 पोलीस टेशन 
मुखेड  

गुरण- /कलम  गु घडला व दाखल तारीख िफय दी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गुरण- ३५०/२२ 
कलम १२ अ.  
महारा  जुगार 
ितबंधक 
अिधिनयम 
१८८७. 

गु घ ता वेळ व िठकाण 
िदनांक िद.०९/११/२०२२ 
रोजी १५:३५ वा  िशवाजी 
चौक ते मुखेड जाणा या 
रोड या उज या बाजूस 
मोहसीन टी हाऊस मुखेड. 
 
गु दा ता वेळ िदनांक 
०९/११/२०२२ चे 
१८:३० टे डा  न द  
१५वर 
 
 
िमळाला माल:-एकूण 
१०७०-०० पय ेव 
जुगाराचे सािह य. 

िफय दी- गजानन िवजय अनसापुरे 
वय 36 वष यवसाय नोकरी पोलीस 
उपिनरी क पो ट  मुखेड  .मो  
९१३००५२०६२ 
 
आरोपी-  
 
 
 

खुलासा-सादर िवनंती की वर वर नमूद ता वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या क याण 
नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळवीत असताना याचे ता यात 
नगदी पये व जुगारा या सािह यासह िमळून आला हणून सदर 
आरोपी िव  कलम १२ अ माणे कायदेशीर िफय द आहे. 
 
दाखल करणार- asi वाघमारे मो ९९२३४८१७६२..  पोलीस 
टेशन मुखेड. मो . 

 
तपास-  पोहे का 12 65 गीते मो . ८००७८०७७७१.  पो टे 
मुखेड. 
 
 
 
 
 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 

 

 



 

 

¯ÖÖê Ã™êü “Öê ®ÖÖ¾Ö ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü ×•Ö.®ÖÖÓ¤êü› ÝÖã.¸ü.®ÖÓ.162/ 2022 Ûú»Ö´Ö 12(†) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •ÖãÝÖÖ¸ü ÛúÖµÖ¤üÖ.   ×¤ü®ÖÖÓÛú. 09/11/2022.                                                          

¯ÖÖê Ã™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®ÖÓ/Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ                                    £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ 
ÆüÛúßÛúŸÖ 

  
ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü 
×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã.¸ü.®ÖÓ.162/ 
2022 Ûú»Ö´Ö 
12(†) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
•ÖãÝÖÖ¸ü ÛúÖµÖ¤üÖ.  

×±úµÖÖÔ¤üß :-  ×¾Ö¿ÖÖ»Ö 
×¤ǖ ÖÛú ³ÖÖêÃÖ»Öê ¾ÖµÖ 37 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖêÛú¸üß 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÖê.×®Ö¸üßõÖÛú 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö 
ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß -  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  

 2,450=00 ¹ý - ®ÖÝÖ¤üß 
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •ÖãÝÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ. 
 

×¤ü  09/11/2022 ¸üÖê•Öß 15.40 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü ŸÖê »ÖÖêÆüÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¯ÖÏÖò̄ Ö¸ü ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü •Öã®Öê 
¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý“Öê ¤ãüÛúÖ®ÖÖ•Ö¾Öôû ¤ü×õÖÞÖêÃÖ 300 ×´Ö™ü̧ ü 
†ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²Öß™ü ÛÎÓú.01 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- ×¤ü®ÖÖÓÛú 09/11/2022 ¾Öêôû         
     17.46 Ã™êü.›üÖ ®ÖÓ.12 
 

      ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü  ŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü 
¯ÖÏÖò¯Ö¸ü µÖê£Öß»Ö Ûú»ÖÓ²Ö¸ü †ò™üÖê ê ¯ÖÖÓ‡Ô™ü •Öã®Öê ¤êü¿Öß 
¤üÖ¹ý“Öê ¤ãüÛúÖ®ÖÖ•Ö¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×šüÛúÖÞÖß 
²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖªÖÃÖÖšüß 
†ÖÛú›üµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾Öã®Ö Ûú»µÖÖÞÖ 
´Ö™üÛúÖ,×´Ö»Ö®Ö ›êü ®ÖÖÓ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™üÛúÖ •ÖãÝÖÖ¸ü ÜÖêôÌûŸÖ 
¾Ö ÜÖêôÌû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ®ÖÝÖ¤üß 
2,450/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ´Ö™üÛúÖ •ÖãÝÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý®Ö 
²ÖÖ•ÖãÃÖ ®Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2257 ¿ÖÖ´Ö ²Ö®ÖÃÖÖê›êü 
µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ ü̧ :-ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ³ÖÖ®Öã¤üÖÃÖ ²ÖÖêÛúÖ ȩ̂ü   
¯ÖÖê.Ã™êü.ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü.  ´ÖÖê.®Ö.9552557415 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü -¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2257 ¿ÖÖ´Ö ²Ö®ÖÃÖÖê›êü 
¯ÖÖê.Ã™êü.ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü ´ÖÖê.®ÖÓ.7798484100 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 
†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 
 



 

पो. टे. कनवट गुरनं 216/2022 कलम 12 (अ) मजुका  द. 09/11/2022 

पो. टे. 
चेनाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला व कलम  गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग 
घडला व दाखल  

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

                 ह ककत  

कनवट  गुरन न.ं  :- 216/2022  
कलम :- 12(अ) मजुका  
 
िमळाला माल:- 
1) 690=00 यात 100/- पय े दरा या 03 नोटा,  
50/- पये दरा या 05 नोटा, 20/- पये दरा या 06 
नोटा, 10/- पये दरा या 02 नोटा अस ेएकूण. 
2)00=00 एक आयात आकृतीच ेमट याचे आकड े
िलिह याचे िपवळे व पांढरे 10 कागदाच ेबुक याचे 
पिह या पानावर TK 9/22 याखाली पिहला अंक 
1+66 शेवटचा अंक 467+5 याखाली शेवट 5 अस े
काबन अ रात िलिहलेला. 
3)00=00 एक िन या शाईची बॉलपेन जु. वा. क. 
अ.ं 
4)00=00 एक आयात आकृतीचा काबनचा तुकडा जु. 
वा. क. अ.ं 
690=00 एकूण 
 

गु हा घडला ता.  वेळ व ठकाण :- 
द. 09/11/ 2022 रोजी वेळ 

13.45 वा . चे सुमारास आठवडी 
बाजारात पपळाच ेझाडाच ेबाजूस 
टपरी या आडोशाला कनवट. 
 गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
द. 09-11-2022 चे 16.05 

न द नंबर :- 16 वर  
 
उिशरा चे कारण :-   
 
 
दाखल करणार :- पो.हेकॉ/1766 
पवार पो. टे. कनवट 
 मो. न.ं 7620540203 

फयादी चे नाव:-. आ पाराव 
बाबाराव राठोड वय 55 वष , 

वसाय नोकरी पो.ह.ेकॉ. /1913 
राठोड नेमणुक पोलीस टेशन कनवट 
ता. कनवट िज. नांदेड  
 मो. नंबर 9552888455.  
 
 
आरोपी चे नाव :-  
FIR दले का होय/नाही :- होय. 
 
 
आरोपी अटक :-  
 
 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपी हा इसम आठवडी बाजारात पपळाच ेझाडाच ेबाज ू
टपरी या आडोशाला वतः या फाय ासाठी लोकांकडून 
आक ावर पैस ेलावून टाईम बाजार लोज नावाचा मटका 
व जुगार  खेळत व खेळवीत अस याचे िमळून आला . वगैर े
मजकुरा या फयादीव न वर माण े गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी ेड उपिन चांद साहेबांचे आदेशान े
Npc/1326 चौधरी यांचे कडे दल.े  
 
तपािसक अंमलदार :-  पो.ना./1326 चौधरी पो. टे. कनवट 
मो. न.ं 9158134034 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर : पो. िन. साळंुखे साहेब पो. टे. 
कनवट  मो. न.ं 9422242568 

 
 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 
 

 



                              पो. टे. कनवट गुरनं 217/2022 कलम 12 (अ) मजुका  द. 09/11/2022 

पो. टे. 
चेनाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग 
घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला 
व दाखल  

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

                 ह ककत  

कनवट  गुरन न.ं  :- 217/2022  
कलम :- 12(अ) मजुका  
 
िमळाला माल:- 
1) 720=00 यात 100/- पय े
दरा या 04 नोटा,  50/- पय े
दरा या 04 नोटा, 20/- पय े
दरा या 06 नोटा,  
2)00=00 एक आयात आकृतीचे 
मट याचे आकडे िलिह याचे िपवळे व 
पांढरे 05 कागदाच े बुक याचे 
पिह या पानावर TK 9/11 याखाली 
पिहला अंक 3×55 शेवटचा अंक 
4×165 याखाली शेवट 1650 अस े
काबन अ रात िलिहलेला. 
3)00=00 एक िन या शाईची 
बॉलपेन जु. वा. क. अं. 
4)00=00 एक आयात आकृतीचा 

काबनचा तुकडा जु. वा. क. अं. 
720=00 एकूण. 

गु हा घडला ता.  वेळ व ठकाण :- 
द. 09/11/ 2022 रोजी वेळ 14.10 वा . 

चे सुमारास आठवडी बाजारात िचकन 
माकट या बाजूस टपरी या आडोशाला 
कनवट. 

 
 गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
द. 09-11-2022 चे 17.50 

 
न द नंबर :- 18 वर  
 
उिशरा चे कारण :-   
 
 
 

फयादी चे नाव:- गजानन 
रामदास चौधरी वय 39 वष , 

वसाय नोकरी Npc /1326  
नेमणकु पोलीस टेशन कनवट ता. 
कनवट िज. नांदेड  

 मो. नंबर 9158134034.  
 
 
आरोपी चे नाव :-  
 
 
FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 
आरोपी अटक :-  

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपी हा बेकायदेशीर र या लोकांकडून पैस े
घेऊन वतःचे फाय ासाठी टाईम बाजार नावाचा 
मटका व जुगार आक ावर पैसे लावून खेळत व 
खेळवीत अस याचे िमळून आला . वगैर ेमजकुरा या 
फयादीव न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील 

तपास कामी ेड उपिन चांद साहेबांचे आदेशान े
Hc/1913 राठोड यांचे कडे दल.े  
दाखल करणार :- पो.हेकॉ/1766 पवार पो. ट.े 
कनवट  मो. न.ं 7620540203 

तपािसक अंमलदार :-  पो.ह.ेकॉ./1913 राठोड 
पो. ट.े कनवट मो. न.ं 9552888455. 
 
पो. ट.े भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर : पो. िन. साळंुख ेसाहेब पो. ट.े 
कनवट  मो. न.ं 9422242568 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 



पोलीस टेशनं मा र ग.ु र. नं112/2022, कलम283 भा. द. िव. द. 09/11/2022     

पो. टे. च े
नाव  

गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िम सग 
घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / 
िम सग घडला व दाखल  

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

                 ह ककत  

मा र गु न नं.  :- 
112/2022     कलम 
283 भा. द. वी.  

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
द. 09/11/2022 रोजी 

13:20वाजता   चे सुमारास 
बस थानक चौक मा र 
ठकाण: बस थानक चौक 

मा र  

गु हा  दाखल ता. व वेळ :- 
द. 09/11/2022    च े  

17.00वा. न द नंबर :- 11 
वर  

 

फयादी चे नाव :- सुशील गोपीचंद 
राठोड वय 34 वष वसाय नोकरी 
पोलीस िशपाई/ब.नं.3215 पोलीस 
टेशन मा रता. मा रमो. नं. 

8668411665 

आरोपी च ेनाव :-  

FIR दले का होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- नाही. 

चेकिल ट ची पूतता केली आह े: 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपी हा आपले ता यातील बजाज आप ेऑटो चाचालकहायेणारे 
जाणारे लोकांचे जीिवतास धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत 
उभा क न रहदारीस अडथळा िनमाण केला वगैरे फयाद व न 
माननीय पो. िन साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील 
तपास कामी बीट एनपीसी 777 यां याकडे दला  

 दाखल करणार:- Pso/ hc764 िब. एनं जाधव नंमो. 
7887687478 

तपािसक अिधकारी ना.पो.का 777 आडे टे.मा रवी मो.नं.
7020105812 

पो. टे. भारी अिधकारी - नाव व मोबाईल नंबर :-  एन. एल. 
र ेपो. िन. पो. टे. मा रमो. नं. 9923388510 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 

 



  पो. ट.े माळाकोळी.ग.ुर.न. 111/2022 कलम 283 भादवी  द .9/11/2022 

पो. ट.े 
च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम   गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

        
हक कत 

माळाको
ळी 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 111/2022 

कलम 283 भादवी 

गु हा घडला:-  
 
द. 9/11/2022 च े

12.00 वाजता बस 
थानक माळाकोळी 
सावजिनक रोडवर  
 

 
गु हा दाखल:-  
 
द.9/11/2022 वेळ 

14:29 वाजता  टेशन 
डायरी न द  10  वर.  

फयादीच ेनाव-  ल मीकांत राम कशन 
मान े वय 36 वष वसाय नोकरी  
पोका ब ल नंबर 310 पोलीस टेशन 
माळाकोळी मो. न ं9657133233 
FIR त दली का:- होय 
 
 

आरोपी नाव व प ा:-  
  
आरोपी अटक:- नाही 
 
वाहनाचा कार- काळी िपवळी जीप  
मांक MH 26 N 2401 

खुलासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता रख वेळी व ठकाणी यातील  नमूद आरोपीन े
आपल े ता यातील जीप माळाकोळी बस थानक समोरील सावजिनक रोडवर 
म यभागी उभी क न येणारे जाणारे वाहनास व रहदारीस अडथळा िनमाण होईल 
अशा धोकादायक ि थतीत रोड या म यभागी उभा क न िमळून आला हणून सदर 
आरोपी िव  गु हा दाखल क न मा.पो.उप िन आडे सा यांच ेआदेशान ेपुढील तपास 
कामी  Hc/2308 राठोड यां याकडे दला.         
    दाखल करणार:-          Npc/2180  िच लवाड          पोलीस टेशन माळाकोळी 

       
तपासीक अंमलदार:-HC/  2308 राठोड सर पो. ट.ेमाळाकोळी  मो.+ 
9284536640 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:-   मा. सहा यक पोलीस िनरी क    डोके 
साहेब   मो. .-8652147575 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü   ÝÖã®ÆüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ ü̧  ÝÖã̧ ü®Ö ®ÖÓ. 251/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü. 9/11/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü  
ÝÖã̧ ü®Ö ®ÖÓ. 251/2022 Ûú»Ö´Ö 
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  

ÝÖã ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ - 
×¤ü.4/11/2022 “Öê 23-00 ŸÖê 
×¤ü.05/11/2022 “Öê 05.00 
¾ÖÖ.“Öê ¤ü ü̧´µÖÖ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¹ýŒ´Öß®ÖÝÖ ü̧ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ×¤ü. 
9/11/2022 ¸üÖê•Öß 14-46 
 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
Ã™êü.›üÖ. ÛÎú.  12 
 

×±úµÖÖÔ¤üß – †×®Ö»Ö ¿ÖÓÛú ü̧ 
Ûêú¿Ö¾Ö¾ÖÖ¸ü  ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô ¿ÖÖò̄ Öß 
¸üÖ.¹ýŒ´Öß®Ö ü̧ÝÖ ¬ÖÖÔ´ÖÖ²ÖÖ¤ü 
ŸÖÖ.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü  
 ´ÖÖê. 9021111123 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö- †–ÖÖŸÖ  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö – ×®Ö Ó̧ü ÓÛú 
´ÖÖ»Ö 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - Ã¯»Öë Ó›ü ü̧ ¯»ÖÃÖ  
Ûú ‹´Ö. ‹“Ö 26 ‹.¯Öß 2460 
†¿Öß †ÃÖ»Öê»Öß ×Ûú´ÖÓŸÖß 
†Ó¤üÖ•Öê 10,000 ¹ý.  
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ -×®Ö¸ÓüÛú 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ»ÖÛúß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ×Æü ü̧Öê 
ÆüÖê®›ü Ã¯»Öë Ó›ü ü̧ ¯»ÖÃÖ ‹´Ö. ‹“Ö 26 ‹.¯Öß 2460 ŸÖÃÖê“Ö 
‡Ó×•Ö•Ö Ûú ‹“Ö ‹ 10 ‡ •Öê ‡‹“Ö›üß 45422 “ÖêÃÖßÃÖ  Ûú 
‹´Ö ²Öß ‹»Ö ‹“Ö ‹ 10‹´Ö ‹‡‹“Ö›üß 24185 †ÃÖÖ 
†ÃÖ»Öê»Öß ×Ûú´ÖÓŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 10,000 / ¹ý “Öê ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öß “ÖÖê¹ý ã®Ö ®Öê»Öß ¾ÖÝÖî̧ êü ê ´Ö“ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý®Ö 
´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÛúŸÖê ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ¸ü –ºÉ{ÉÉä={ÉÊxÉxÉ  †Ö²Öê¤ü ¯ÖÖê.Ã™êü.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
´ÖÖê.9823027835 
¯ÖÖê.×®Ö.×Æü²ÖÖ ȩ̂ü ÃÖ ü̧ ¯ÖÖê.Ã™êü.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ´ÖÖê. 9764574333 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ÛúÖ¸üÖ´ÖãÝÖê ®Öế ÖÞÖãÛú 
¯ÖÖê.Ã™êü.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ´ÖÖê.9823184089  

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 
†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 
 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशनं मा र. र. नं113/2022, कलम283 भा. द. िव. द. 09/11/2022     

पो. टे. च े
नाव  

गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िम सग 
घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / 
िम सग घडला व दाखल  

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

                 ह ककत  

मा र गु न नं.  :- 
113/2022     कलम 
283 भा. द. वी.  

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 09/11/2022 रोजी  

13:50 वाजता   चे सुमारास 
बस थानक चौक मा र 
ठकाण: बस थानक चौक 

मा र  

गु हा  दाखल ता. व वेळ :- 
द. 09/11/2022    च े  

17.34वा. न द नंबर :- 12 
वर  

 

फयादी चे नाव :- सुशील 
गोपीचंद राठोड वय 34 वष 

वसाय नोकरी पोलीस 
िशपाई/ब.नं.3215 पोलीस 
टेशन मा रता. मा रमो. नं. 

8668411665 

आरोपी च ेनाव :-  

 

FIR दले का होय/नाही :- 
होय.  

आरोपी अटक :- नाही. 

चेकिल ट ची पूतता केली आह े: 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपी हा आपले ता यातील बजाज आपे ऑटो - 
चाचालकहायेणारे जाणारे लोकांचे जीिवतास धोका िनमाण 
होईल अशा ि थतीत उभा क न रहदारीस अडथळा िनमाण 
केला वगैरे फयाद व न माननीय पो. िन साहेब यां या 
आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी बीट एनपीसी 
777 यां याकडे दला 

दाखल करणार:- Pso/ hc764 िब. एनं जाधव नंमो. 
7887687478 

तपािसक अिधकारी ना.पो.का 777 आडे टे.मा रवी मो.नं.
7020105812 

पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नंबर :-  एन. एल. 
र ेपो. िन. पो. टे. मा रमो. न.ं 9923388510 

 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 



 
 

¯ÖÖêÃ™ êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 408/2022 Ûú»Ö´Ö 379³ÖÖ.¤ü.×¾Ö    ×¤ü®ÖÖÓÛú  09/11/2022 
 

 

 
 

 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã̧ ü®Ö 408/2022 
Ûú»Ö´Ö379  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  -- 
06/11/2022रोजी
च े
23.30वाजताचेसु
मारासकैलासनगर
नांदेडयेथ.े 
 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
09/11/2022 
¸üÖê•Öß   19.17 
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ 20 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß- मनोजह रचरणइंगोलेवय-

59 वष, यवसाय-पे टरवशेतीरा. 

कैलासनगरनांदेडमो.नं- 

8390115189,8483
035314 

गेलामाल - 

हो डाकंपनीचीलालरंगाचीशाईनमोटा

रसायकल .MH-26-BN- 
4118 कंमती 30,000/ 

.ची 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß- †–ÖÖŸÖ 

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --      ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖßÆüÖë›üÖÛÓú¯Ö®Öß“Öß »ÖÖ»Ö ¸ÓüÝÖÖ“Öß ¿ÖÖ‡Ô®Ö 
´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»ÖÛÎÓú ‹´Ö ‹“Ö 26 ²Öß.‹®Ö 4118 ØÛú´ÖŸÖß 30000/-¹ý 
“Öß ×•Ö““ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ ®ÖÓ ME4JC65BMJ7143040 ¾Ö ‡Ó•Öß®Ö ®ÖÓ 
JC65E72411938 †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖßÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü“µÖÖ®Öê 
“ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê  ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß »Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 
209 ´ÖÓÝÖ®Ö ÖôêûµÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêûü ´ÖÖê ®ÖÓ - 
8668296883 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2029   ´ÖÖê ®ÖÓ –9923472029 

 

 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 
†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 



 

¯ÖÖêÃ™ êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 407/2022 Ûú»Ö´Ö  324,504  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö    ×¤ü®ÖÖÓÛú  07/11/2022 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã ü̧®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ ü̧ 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ ü̧ ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã̧ ü®Ö 
407/2022 
Ûú»Ö´Ö  
324,504  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  --
×¤ü®ÖÖÓÛú 
07/11/2022 
ü̧Öê•ÖßÃÖÛúÖôûß 

10.45 ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ²Öê»ÖÖ 
®ÖÝÖ ü̧  ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 1 ×Ûú.´Öß 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
07/11/2022 
ü̧Öê•Öß   15.24 

¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 
23 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾Ö÷ü»Ö 
³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¾ÖµÖ 45 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÜÖÖ•ÖÝÖß ¾ÖÖÆü®Ö 
“ÖÖ»ÖÛú¸üÖ. 
ÛúÖ´ÖšüÖÝÖÞÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê ®ÖÓ  
92092322051 

†Ö¸üÖê̄ Öß-  

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú  
®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --      ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  
×±úµÖÖÔ¤üßÆüÖŸµÖÖ“Öê ³ÖÖ¾ÖÖÃÖ ¾Ö›üß»ÖÖê̄ ÖÖ•ÖáŸÖ  ¯ÖÏÖò¯ÖÏ™üß“ÖÖ ´Ö»ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ¤êü †ÃÖê ´ÆüÞÖÖ»ÖÖ 
†ÖÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê¯Öß®ÖêÛú¿ÖÖ“ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ´ÆüÞÖã®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûúºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
»ÖÖÛú›üß  ¤üÖÓ›ü¶Ö®Öê ,›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü,¯ÖÖ™üß¾Ö¸ü ´ÖãŒÛúÖ ´ÖÖ ü̧ ×¤ü»ÖÖ ¾Ö »ÖÖêÜÖÓ›üß 
¯Ö¡ÖÖ¾Ö ü̧ œüÛú»Öã®Ö  ×¤ü»ÖêŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÃÖ ¤ãüÜÖÖ¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ  ¾Öºþ®Ö  
´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Ö ü̧ ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß »Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2178 ÝÖÖêÞÖÖ ü̧Ûú¸ü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2178 ÝÖÖêÞÖÖ ü̧Ûú¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ - 9689715358 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2316 ÛúôûÛêú ´ÖÖê ®ÖÓ -- 

 73856513 85 

 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 



 

 

 पो. ट.े माळाकोळी.ग.ुर.न. 112/2022 कलम 283 भादवी  द .9/11/2022 

पो. टे. च ेनाव      ग.ुर.न. व कलम   गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

        
हक कत 

माळाकोळी 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 112/2022 

कलम 283 भादवी 

गु हा घडला:-  
द. 9/11/2022 च े

12.30 वाजता बस 
थानक माळाकोळी 

सावजिनक रोडवर  
 
 
 
 
गु हा दाखल:-  
 
द.9/11/2022 वेळ 

15:00 वाजता  टेशन 
डायरी न द  12 वर.  
 

फयादीच ेनाव-  ल मीकांत राम कशन 
मान े वय 36 वष वसाय नोकरी  
पोका ब ल नंबर 3110 न े पोलीस 
टेशन माळाकोळी मो. न ं

9657133233 
 
FIR त दली का:- होय 
आरोपी नाव व प ा:-   
 
आरोपी अटक:- नाही 
वाहनाचा कार- काळी िपवळी जीप  
मांक MH 26 N  3750 

खुलासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता रख वेळी व ठकाणी यातील  नमूद आरोपीन े
आपल े ता यातील जीप माळाकोळी बस थानक समोरील सावजिनक रोडवर 
म यभागी उभी क न येणारे जाणारे वाहनास व रहदारीस अडथळा िनमाण होईल 
अशा धोकादायक ि थतीत रोड या म यभागी उभा क न िमळून आला हणून सदर 

आरोपी िव  गु हा दाखल क न मा.पो.उप िन आडे सा यांच ेआदेशान ेपुढील तपास 
कामी  Hc/2308 राठोड यां याकडे दला. 
 दाखल करणार:- Npc/2180  िच लवाड पोलीस टेशन माळाकोळी  
तपासीक अंमलदार:-HC/  2308 राठोड सर पो. ट.ेमाळाकोळी  मो.+ 
9284536640 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:-मा. सहा यक पोलीस िनरी क  डोके 
साहेब   मो. .-8652147575 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

पोलीस टेशन हदगाव गुरनं.  320/2022 कलम  457,380 भादवी माण े दनांक  09-11-2022 

  पोलीस टेशनच े
नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

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

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

हक कत 

पोलीस टेशनचे नाव 
हदगाव 

गुरन.ं  320/2022 

कलम  457,380 

भादवी माण े 

  

 गु हा घडला दनांक 
08/11/2022 रोजी चे 
06:30 वा. त े
द.09/11/2022 चे 

08:00 वा च ेदर यान  
उपिवभागीय 
कायालयात हदगाव 
दि णेस 01 k1 
 
 गु हा दाखल दनांक:-
द-09/11/2022  चे 

17:12 वा टे डा.नोद 
न.ं 24 वर  

 फयादीचेनाव :- िवनायक तुकाराम 
ढवळे वय 52 वष वसाय 
उपकायकारी अिभयंता उपिवभाग 
कायालय हदगाव जात बौ  मो न ं 
 
एफआर आय त 
 दली का :-होय 
   
 आरोपीचे नाव  
:- अ ात 
 
 गेला  माल :- दोन मॉिनटर कमती 
अंदाजे 6000/- . दोन सीपीय ू
कमती 6000 /- . एक टर 
कमती अंदाजे 4000/- पय ेएक पैसे 

मोज याची मशीन कमती अंदाजे  
5000/-  पय े अस े जुनी वापरत े
काही कागदप  े असा एकूण 21000 

पयाचा  माल.  

खुलासा,       सादर िवनंती क ,नमुद ता वेळी व  ठीक आह ेयातील 
फयादीचे ह े द.  01/11/2022 त े09/11/2023 पयत अिजत रजेवर 

असताना यां या कायालयातील सहा यक लेखापाल मोद चंपत चौरे 
यांनी फयादीला कायालयात चोरी झा याची कळिव यान े फयादीन े
कायालयात येऊन पाहणी केली कायालयाच े िज यावर चढ या या 
पायरीजवळ लायवूडचा दरवाजा तोडून कायालयात वेश  
कायालयातील वेगवेग या दारांना कुलूप न लावले या तीन म मधील 
दोन मॉिनटर अंदाजे 6000/- . दोन सीपीय ू कमती 6000 /- . एक 

टर कमती अंदाजे 4000/- पय ेएक पैसे मोज याची मशीन कमती 
अंदाजे  5000/-  पय े अस े जुनी वापरत े व काही कागदप  े असा  
एकूण 21000 पयाचा  माल अस े सािह य  कोणीतरी अ ात 
चोर ांनी चो नवगैरे फयादीव न  मा.  पो नी साहेब  यां या 
आदेशान ेगु हा दाखल क न तपास कामी hc 2342  ी हबंड साहेब 
यां याकड ेदे यात आला 
 तपासी अिधकारी :-  hc 2342  ी हंबड पोलीस टेशन हदगाव 
मोबाईल नंबर 92844 22052 
दाखलकरणार:- npc 900 मो   न ं9823216771 पोलीस टेशन 
हदगाव 
  माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 



 
  पो. ट.े माळाकोळी.ग.ुर.न. 113/2022 कलम 283 भादवी  द .9/11/2022 

पो. ट.े 
च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम   गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

  
हक कत 

माळाको

ळी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ग.ुर.न. 113/2022 

कलम 283 भादवी 

गु हा घडला:-  

 
द. 9/11/2022 च े

13.30 वाजता बस 
थानक माळाकोळी 
सावजिनक रोडवर  
 
 
गु हा दाखल:-  
 
द.9/11/2022 वेळ 

15:57  वाजता  टेशन 
डायरी न द  15  वर.  
 

फयादीच ेनाव-  ल मीकातं राम कशन 

मान ेवय 36 वष वसाय नोकरी  
पोका ब ल नंबर 3110 न ेपोलीस 
टेशन माळाकोळी मो. न ं

9657133233 
 
FIR त दली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:-   
आरोपी अटक:- नाही 
वाहनाचा कार- काळी िपवळी जीप  
मांक MH 26 B  8652 

खुलासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता रख वेळी व ठकाणी यातील  नमूद आरोपीन े

आपल े ता यातील जीप माळाकोळी बस थानक समोरील सावजिनक रोडवर 
म यभागी उभी क न येणारे जाणारे वाहनास व रहदारीस अडथळा िनमाण होईल 
अशा धोकादायक ि थतीत रोड या म यभागी उभा क न िमळून आला हणून सदर 
आरोपी िव  गु हा दाखल क न मा.पो.उप िन आडे सा यांच ेआदेशान ेपुढील तपास 
कामी  Hc/2308 राठोड यां याकडे दला. 
 
 दाखल करणार:-   Npc/2180  िच लवाड   पोलीस टेशन माळाकोळी     
           
तपासीक अंमलदार:-HC/  2308 राठोड सर पो. ट.ेमाळाकोळी  मो.+ 
9284536640 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:- मा. सहा यक पोलीस िनरी क डोके 
साहेब   मो. .-8652147575 
 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯Ö Ï×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 
 



पो. टे. च ेनाव मांडवी गुरन नं.  :- 84/2022 कलम :- 328,272,273,188 भादवी सहकलम 26(2)(v),27(2)(e) अ  व सुर ा मानके अिधिनयम 2006 

पो. टे. 
चे नाव  

गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िम सग 
घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग 
घडला व दाखल  

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

                 ह ककत  

 मांडवी गुरन न.ं  :- 84/2022 
कलम :- 
328,272,273,188 
भादवी सहकलम 
26(2)(v),27(2)(e) 
अ  व सुर ा मानके 
अिधिनयम 2006 
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-   द. 
09/11/ 22 रोजी वेळे 16:45 वा. 
ठकाण : पपळगाव फाटा 

 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  द. 
09/11/2022 चे 21:09 वा.  न द 
नंबर :- 15वर  
 
 िमळाला माल_.   1)  एकूण चार 
पांढ या पो याम य ेिवमल पान मसाला 
एकूण 260 पॅके स ित पॅकेट कमत 
150 पय े माण ेएकूण 39000/- पये 
2) आठ पांढ या पो याम य ेिवमल एक 
तंबाखू एकूण पाचश े वीस पॅकेट ित 
पॅकेट 30 पये माण ेएकूण 15600/- 

पय े 3) एक पांढ या रंगाची टाटा 
मांजा कंपनीची गाडी िजचा पा सग 

मांक Mh 20 BY 5601 असलेली 
जुनी वापरत े कमत अंदाजे 
2,50,000/- पये असा एकूण तीन 
लाख चार हजार सहाशे पयांचा 
कमतीम ये माल िमळून आला 

फयादी चे नाव :- जांबुवन 
चंपत कदम वय 54 वष 

वसाय नोकरी पोह े का 
ब ल नंबर 16 57 पोलीस 
टेशन मांडवी तालुका 
कनवट िज हा नांदेड 

 
आरोपी चे नाव :-  
FIR दले का होय/नाही :- 
होय. 
आरोपी अटक :- िनरंक 
 
 
 

सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील फयादी आिण फयादी िलके फयादी 
हा पो ट मांडवी येथ ेहजर असताना गोपनीय बातमीदारामाफत मािहती िमळाली क  आदीलाबाद 
येथून पपळगाव फा ाकड े एक पांढरा रंगाची टाटा मांजा कंपनीची गाडी गुटखा घेऊन येत 
अस याची गोपनीय मािहती िमळा यान े सोबत दोन पंच घेऊन पपळगाव फाटा येथ े थांबलो 
असता एक पांढरा रंगाची टाटा मांजा कंपनीची गाडीची चा पा सग मांक एम हेच असलेली अशी 
गाडी थांबून चालकाचे नाव गाव िवचा न यास वाहनात काय आह ेअस े िवचारल ेअसता यांनी 
वाहनात गुटखा अस याचे सांिगतले सदर वाहनातील पांढ या पो याची पाहणी केली असता रा य 
शासनान े ितबंिधत केले या अवैध गुटखा एकूण चार पांढ या पो यांम ये िवमल पान मसाला 
एकूण 260 पॅकेज ित पॅकेट कमत दीडशे पये माण े एकूण 39 हजार पय े आठ पांढ या 
पो याम य ेिवमल एक तंबाखू एकूण 520 ॅकेट ती पॅकेट तीस पये माण ेएकूण पंधरा हजार 
सहाशे पये एक पांढ या रंगाची टाटा मांजा कंपनीची गाडीची चा पा सग असलेली जुनी वापरत े
कमत अंदाज े दोन लाख 50 हजार पय े असा 54 हजार सहाश े पये चा रा य शासनान े
ितबंिधत केलेला गुटखा व वरील वणनाचे वाहन दोन लाख प ास हजार पय े कमतीचा असा 

एकूण तीन लाख चार हजार सहाशे पये कमतीचा मु ेमाल िमळून आला आरोप ना मी हा आपल े
टाटा मांजा कंपनीचे गाडीत आह ेत ूगुटखा घेऊन जात असताना िमळून आला हणून याचे िव  
म सदरचा गु हा दाखल क न पुढील तपास माननीय सपोनी िशवरकर साहेब ह े वतः करीत आहेत 
दाखल --- मपोहेका  1366 कनाके  पो टे मांडवी मो. न.ं7507424087 
 
तपासीक अिधकारीपो. टे. भारी अिधकारी नाव :- .स.पो. िन. िशवरकर पो. टे. मांडवी मो. न.ं 
9922322312 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 



 

पो. ट.े माळाकोळी.ग.ुर.न. 114/2022 कलम 283 भादवी  द .9/11/2022 

पो. टे. च ेनाव      ग.ुर.न. व कलम   गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

        
हक कत 

माळाकोळी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 114/2022 

कलम 283 भादवी 

गु हा घडला:-  
 
द. 9/11/2022 च े

14.30 वाजता बस 
थानक माळाकोळी 
सावजिनक रोडवर  
 
 
 
 
गु हा दाखल:-  
 
द.9/11/2022 वेळ 

16:03 वाजता  टेशन 

डायरी न द  17  वर.  
 

फयादीच ेनाव-  ल मीकांत राम कशन 
मान ेवय 36 वष वसाय नोकरी  
पोका ब ल नंबर 3110 न ेपोलीस 
टेशन माळाकोळी मो. न ं

9657133233 
 
FIR त दली का:- होय 
 
 
आरोपी नाव व प ा:-   
आरोपी अटक:- नाही 
 
वाहनाचा कार- काळी िपवळी जीप  
मांक MH 26 N  1498 

खुलासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता रख वेळी व ठकाणी यातील  नमूद आरोपीन े
आपल ेता यातील जीप माळाकोळी बस थानक समोरील सावजिनक रोडवर म यभागी 
उभी क न येणारे जाणारे वाहनास व रहदारीस अडथळा िनमाण होईल अशा धोकादायक 
ि थतीत रोड या म यभागी उभा क न िमळून आला हणून सदर आरोपी िव  गु हा 
दाखल क न मा.पो.उप िन आड ेसा यांच ेआदेशान ेपुढील तपास कामी  Hc/2308 राठोड 
यां याकडे दला.    
 दाखल करणार:- Npc/2180  िच लवाड   पोलीस टेशन माळाकोळी      
           
तपासीक अंमलदार:-HC/  2308 राठोड सर पो. ट.ेमाळाकोळी  मो.+ 9284536640 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:- मा. सहा यक पोलीस िनरी क डोके साहेब  
मो. .-8652147575 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 

 
 

 

 



पो टे िसदंखेड गु.र.नं.136/2022 क.279,338,304(अ)  भा.द.वी.  द.09/11/2022 
पो टे 
चे नाव 

गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घड
ला व दाखल 

          फयाद                  ह ककत 

पो टे 
सदखे

ड 

 भाग-
1 ते 5 ग.ुर.नं.136
/2022 क.279,33
8,304 

(अ)  भा.द.वी 
  
  
  
  
  
उिशराचे कारणः-
 आज रोजी पो. टे.
ला येऊन जबाब द
याने 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण:-

 द.07/11/2022चे वेळ 1
9.15 वा चे सुमारास मा र 
ते कनवट रोडवर मौ.ग डव
डसा गावाजवळ दि णेस 15
 क.मी. िबट नं.02 
  
 
 
  
दाखल वेळ-

द 09/11/2022वेळ 18.0
4   वाजता न द नं 18 
  
  
 
 
 

फयादी:-
सुरज मोतीराम मंडाऴे वय 19 
वष वसाय िश ण रा. तुळ
शी ता. मा र िज. नांदेड मो नं
. 9370848792    
  
 
 
  
आरोपी:-  

खुलासा -
सादर िवनंती क , नमुद ता .वेळी व ठकाणी य़ातील  मयत 
आरोपीने आप या ता यातील मोटार 
सायकल   ने जात आसताना ग डवडसा गावाजवळ हयगय व 
िन काऴजी पणे भरधाव वेगाने चालवुन रोडवर मोटार सायक
ल लीप होऊन खाली पडुन यातील आरोपी उपचारा दर यान 
मरण पावला व या या सोबत पाठीमाग ेआसले या संतोष रा
मदास सलाम हा गंभीर र या जखमी झाला हणुन बाजुस मा
णे गु हा दाखल क न पुढील तपास मा स.पो.िन साहेब यांचे 
आदेशाने पोहेका ँ2106 पठाण सा.यांचे कडे दला मो नं 93095
74775 
  
दाखल अंमलदार :  ASI यु.सी. मडावी पो. टे. सदखेड मो 
नं. 9421712165 
तपािसक अंमलदार- पोहेका ँ2106 पठाण मो नं 9309574775  
  
पो टे भारी अिधकारी  स.पो.िन. िब. पी. ितडके पो. टे. 
सदखेड मो.नं.  9823156052 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 
 

    
 

 

 

 

 



   
¯ÖÖê.Ã™êü. ˆ´Ö¸üß ¯ÖÏÖê.ÝÖã̧ ü®ÖÓ 267/2022  Ûú»Ö´Ö 65 (‡Ô.) ´Ö.¤üÖ.ÛúÖ. ×¤ü.09/11/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê ®ÖÖ¾Ö  

ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ /¯Ö®ÖÖÛúÖ/†Ö´Öé/×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö›ü»ÖÖ 
¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê. ®ÖÓ 
¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê  ®ÖÖ¾Ö ¾Ö 

¯Ö¢ÖÖ†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

Æü×ÛúÛúŸÖ 

ˆ´Ö ü̧ß  ÝÖã̧ ü®Ö 267/2022  
Ûú»Ö´Ö 65 (‡Ô.) ´Ö.¤üÖ.ÛúÖ.  

 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
×¤ü.09/11/2022 “Öê 20.30 ¾ÖÖ.×®Ö´Ö™êüÛú 
ŸÖê ÝÖÖêôêûÝÖÖÓ¾Ö ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×®ÖÃÖÝÖÔ 
ÆüÖò™êü»Ö´Ö¬µÖê.  
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö  
×¤ü.09/11/2022 “Öê  22.10 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ. 16 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø±úÝÖ ü̧ß 
ÃÖÓ̃ ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö.‹»Ö.“µÖÖ 36 ²ÖÖò™ü»Ö  
†ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 2520/- ¹ý.¯ÖÏÖê.´ÖÖ»Ö. 
×¤ü¿ÖÖ :- ¤ü×õÖÞÖêÃÖ 10 ×Ûú.´Öß. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö  :-    
ü̧Ø¾Ö¦ü ¸üÖ•Öë¦ü Ûú·Æê ü ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì 

¬ÖÓ¤üÖ-®ÖÖîÛú ü̧ß ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú 
´ÖÖê ê.®ÖÓ.7798354377 

 FIR ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß ÛúÖ- ÆüÖêµÖ 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß ®ÖÖ¾Ö-  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß. 

 ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ®Öê ×¾Ö®ÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ 
¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ̃ ÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾ÖÛÎúß Ûú ü̧ÞµÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ®Öê 
36 ²ÖÖò™ü»Ö 180 ‹´Ö.‹»Ö.“µÖÖ ×Ûú.†Ó.2520/- 
¹ý.¯ÖÏÖê.ÝÖã®ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ²ÖÖôûÝÖã®Ö ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ. ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü 
¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×®Ö. 
Ûú·Æê ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®¾ÖµÖê ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2354 ÝÖê›üÖ´Ö 
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.  

 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2354 ÝÖê›üÖ´Ö ´ÖÖê.®ÖÓ. 
9421768528 
                              

¯ÖÖê.Ã™êü. ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê. ®ÖÓ. ¯ÖÖê×®Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.ˆ´Ö ü̧ß  
´ÖÖê.7038833358 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 
 

 
 

 

 

 

                                         



   ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 667/2022 Ûú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 09/11/2022  
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß“Öê 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
667/2022  
Ûú»Ö´Ö 
324,323,
504,506,
34 ³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
08/11/2022 ü̧Öê•Öß 21.30  वा. 
चे सुमारास ¯ÖšüÖÞÖ ×Ûú ü̧ÖÞÖÖ ¤ãüÛúÖ®ÖÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÆüß´Ö¯Öã̧ ü ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 09/11/2022 “Öê ¾Öêôû 11.10 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.15 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ®Öã̧ üÜÖÖÑ ×¯Ö.ÆãüÃÖê®Ö ÜÖÖò ¯ÖšüÖÞÖ वय 

34 वष वसाय मजुरी रा. ¸üÆüß´Ö¯Öã̧ ü 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.ÛÎú.8999365374.  
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú  
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö Ó̧üÛú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×®Ö Ó̧üÛú   
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö Ó̧üÛú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :-  
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×Ûú¸üÖÞÖÖ ¤ãüÛúÖ®ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ®Öß 
ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã †Ö´Æüß ¯Ö¢Öê ÜÖêôûŸÖÖê Æêü ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓ®ÖÖ ÆüÖ 
ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»ÖÖÃÖ µÖÖ ÛúÖ ü̧ÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÛÎú.01 µÖÖ®Öê ŸµÖÖ“µÖÖ 
ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö “ÖÖÛãú®Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ›üÖêôûµÖÖ“ÖÖ ÜÖÖ»Öß ¾Ö ÝÖôûµÖÖ“µÖÖ ÜÖÖ»Öß 
´ÖÖ¹ý®Ö •ÖÜÖ´Öß Ûêú»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÛÎú.2 ŸÖê 4 µÖÖÓ®Öß £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖ®Öê ´ÖÖ¹ý®Ö 
´ÖãŒÛúÖ ´ÖÖ ü̧ ×¤ü»ÖÖ ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»Ö. 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1882 सुयवंशी ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
7774883092. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1912 ×ŸÖ›üÛêú  ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.9421394862. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö ü̧ßõÖÛú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 
 

 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã̧ ü®ÖÓ.311 /2022 Ûú»Ö´Ö 12(†) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •ÖãÝÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ÛúÖµÖ¤üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤ü.09.11.2022 
¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö  ¾Ö Ûú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .®Ö ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß    

Æü×ÛúÛúŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê ®ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã̧ ü®ÖÓ. 
311/2022 
Ûú»Ö´Ö 12(†) 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •ÖãÝÖÖ¸ü 
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö 
ÛúÖµÖ¤üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 
 

 ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ--×¤ü. 09.11.2022  
¸üÖê•Öß  18.20 
¾ÖÖ.ÃÖãÓ. Ó ÓÝÖÞÖê¿Ö ±òú²ÖÎßŒÃÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú  ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
•Öã®ÖÖ´ÖÖëœüÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü. .09.11.2022  ¸üÖê•Öß 
19.29 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.®ÖÖê¤ü 
ÛÎú. 16¯ÖḮ ÖÖÞÖê ¤üÖÜÖ»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö : ÃÖµµÖ¤ü ´Öã®Öß¸üÖê¤üß®Ö ÃÖµµÖ¤ü  
²Ö¿Öß¸üÖê¤üß®Ö ¾ÖµÖ-57 ¾ÖÂÖì ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö 
®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®ÖÓ.9923697166 
 
†Ö¸üÖê×¯Ö-  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö---®ÖÝÖ¤üß ¸üŒÛú´Ö 720/-¹ý¯ÖµÖê 
¾Ö ´Ö™üÛúÖ •ÖãÝÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öæ¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß®Öê  »ÖÖêÛúÖÓÛú›ãü®Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê‰ú®Ö 
×“Ö÷üß¾Ö¸ü †ÖÛú›êü ×»ÖÆãü®Ö ×¾Ö®ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ 
Ûú»µÖÖÞÖ ®ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™üÛúÖ •ÖãÝÖÖ¸ü ÜÖêôûŸÖ ¾Ö ÜÖêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
•ÖãÝÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ®ÖÝÖ¤üß ¸üŒÛú´Ö720/-¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´Öôãû®Ö 
†Ö»ÖÖ ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü--¯ÖÖêÆêüÛúÖò-2364 ¾ÖÖ›üßµÖÖ¸ü 
®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  -- PSO ´Ö¯ÖÖêÆêüÛúÖò-1269 †Ö¤êü 
®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 
 

 

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  ×´ÖØÃÖÝÖ ÛÎú.37/2022 ®ÖÖÓ¤êü›ü ×¤ü.09.11.2022 
¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö  ¾Ö Ûú»Ö´Ö ×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö›ü»ÖÖ/  ×´ÖÃÖàÝÖ  
¤üÖÜÖ»Ö 

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

Æü×ÛúÛúŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
×´ÖØÃÖÝÖ 
ÛÎú.37/2022 
 

 ×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü.09.102022 ü̧Öê•Öß 
ÃÖÛúÖôûß 04.30 ¾ÖÖ.“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¹ý®Ö 
†²Ö“Ö»ÖÖÝÖ ü̧ ®Ö Ó®ÖÖ¤êü›ü ³ÖÖÂÖÖ-
×Æü¤üß,¯ÖÓ•ÖÖ²Öß ²ÖÖê»ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. 
 
 ×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ---×¤ü.09.10.2022 
¸üÖê•Öß 11.54 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.21 
 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö : †Ö¾ÖŸÖÖ¸üØÃÖ‘Ö 
¸Óü•ÖßŸÖØÃÖ‘Ö ÝÖ¸êü¾ÖÖ»Ö ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›ÒüÖµÖ¾Æü¸ü ¸üÖ.†²Ö“Ö»ÖÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.®ÖÓ..7498577169 
 
Æü̧ ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ÃÖÓ̄ ÖãÞÖÔ ®ÖÖ¾Ö- ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ. ¹ý²Ö»Ö•ÖßŸÖÛúÖî̧ ü ¯ÖŸÖß †Ö¾ÖŸÖÖ¸üØÃÖ‘Ö 
ÝÖ¸êü¾ÖÖ»Ö ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.†²Ö“Ö»ÖÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
¿Ö¸üß¸üÖ“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö./¯ÖÖê¿ÖÖÜÖ.- ¸ÓüÝÖ 
ÝÖÖȩ̂ üÖ,²ÖÖÓ¬ÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö,ˆÓ“Öß ¯ÖÖ“Ö ×±ú™ü,ÛêúÃÖ 
ÛúÖôêû »ÖÖÓ²Ö,†ÓÝÖÖŸÖ-»ÖÖ»Ö ¸ÓüÝÖÖ“ÖÖ ÃÖã™ü 
ÃÖ»Ö¾ÖÖ ü̧ ¾Ö “Öã Ö¸üß,¯ÖÖµÖÖŸÖ “Ö¯¯Ö»Ö ˆ•Ö¾Öê 
ÆüÖŸÖÖ¾Ö ü̧ ´ÖÖò́ Ö ›òü›ü ¾Ö Çü¤üµÖÖ“Öê ×“Ö®Æü 
ÝÖÖë¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü. 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö ü̧ ®Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†•ÖÔ¤üÖ ü̧ µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ®Öß ×Æü ×¤ü.09.10.2022 ü̧Öê•Öß ÃÖÛúÖôûß 04.30 ¾ÖÖ.“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÛúÖêÞÖÖ»ÖÖ ÛúÖÆüß ‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖã Ö ¯Öî¿Öê ¯ÖÖ“Ö¿Öê ¹ý¯ÖµÖê ®ÖÝÖ¤üß 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ÛÎú.9860661513 ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘Öê¾Öã®Ö ÝÖê»Öß ŸÖ ü̧ß ×ŸÖ“ÖÖ ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛúÖÛú›êü 
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî̧ êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý®Ö ×´ÖØÃÖÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú - ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯ÖÖ×®Ö  ÝÖÖȩ̂ êü -®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö,®ÖÖÓ¤êü›ü 
 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  -- --´Ö¯ÖÖêÆêüÛúÖò-1269 †Ö¤êü –®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö, ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 
 

 

 

 

 



 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÝÖã̧ ü®ÖÓ 392/2022  Ûú»Ö´Ö 379.³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü-09/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

1 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 

ü ×¤ü-09/11/2022 
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  
¯ÖÖê  ÝÖã ü̧®ÖÓ 392/2022 
Ûú»Ö´Ö 379³ÖÖ.¤ü×¾Ö. 
 

ÝÖã®ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
-03/11/2022  “Öê 
ü̧Öê•Öß 14.00 ŸÖê 

20.00 ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
Ûú»ÖêŒ™ü ü̧ †Öò±úßÃÖ 
¯ÖÖÛúáÝÖ •Ö¾Öôû 
®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
   ¤üÖÜÖ»Ö  
×¤ü-09/11/2022 
¾Öêôû  12.55¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.- 17 

×±úµÖÖÔ¤üß- “Ö¦ǘ Öã®Öß ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ ¾ÖµÖ 
54 ¬Öê¤üÖ ®ÖÖêÛú¸üß Ûú»ÖêŒ™ü¸ü †Öò±úßÃÖ 
Œ¾ÖÖ™Ôü̧ ü û ®ÖÖÓ¤êü›ü ü  9422615497 
 
†¸üÖê̄ Öß- Ë Ë Ë †–ÖÖŸÖ 
 
ÝÖê»Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö-×Æü̧ üÖê ´ÖÖêÃÖÖ MH-26-BS-
9652 •Öã®Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß Ûúß.40000/-  

           ÜÖã»ÖÖÃÖÖ, ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ŸµÖÖ“Öê ü ×Æü̧ üÖê ´ÖÖêÃÖÖMH-26-BS-9652 •Öã®Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß 
Ûúß.40000/-   †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê  ê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öê †ÖÆêü.¾ÖîÝÖ¸êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Öºþ®Ö 
´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö . 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê®ÖÖ/1774 µÖ´ÖêÛú ü̧  ´ÖÖê.9923619820 
 
¤üÖÜÖ»Ö - Gpsi/ØÃÖÝÖế ÖÖêÛÎú 7972733404 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 
 



पो. टे िवमानतळ गुरनं 388/2022 कलम 363 भादवी द.09/11/2022   
अ. 
. 

िज हावपो. ट.ेचेना
व 

गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हानांदेड, 

पो. टे. िवमानतळ 
ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण - 
द.09/11/2022रोजी 

12.30 ते 13.00 
वाज याचे सुमारास 
यदशनी व या कुल 

( मा यिमक )कमवीरनगर 
नांदेड समोर  

गु हा दाखल ता.वेऴ -
द.09/11/2022 
टे.डा.न.ं41 वेऴ 23.07 

 

 
 

 

पो. टे 
िवमानतळ 
गुरन ं
388/2022 
कलम 363 
भादवी  

फयादी- दीप िप.मान सग राठोड वय 42 वष 
वसाय शेती रा.नंदी ाम सोसायटी 

नांदेडमो.9403918659 

 

आरोपी -अ ात 

 

िपडीत मुलीचे नाव -कु.न ता िप. दीप राठोड 
वय15वष वसाय िश ण रा. नंदी ाम सोसायटी 
नांदेड  

( मुलगी िमळालेली आह े) 

 वणन - रंग गोरा ,चेहरा गोल केस काळे लांब ,उंची 
पाच फुट ,नाक सरळ , ेस हाईट पँ ट ,फुरकट रंगाचे 
ट शट ,पायात सँ डल काळी ,िहरवा टाँल, भाषा 

मराठी , ह दी ,बंजारा व  शाळेची बँग का या 
रंगाची 

खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील फयादीची मुलगी   हस कोणीतर  अ ात य तीने 
कोण यातर   अ ात कारणासाठ  फुस लावुन पळवुन नेले 
आहे वगैरे मजकुराचे जबाबव न मा.पो. न.सा.यांचे आदेशाने 
वर माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपासकामी  पोउप न 
जाधव साहेब   यांचेकडे दे यात आला 

दाखल करणार -पोहेका 2502 हामंद मो.न.ं9403889121 

तपास कऱणार -पोउपिन जाधव साहेब मो.8007580146 

 

 

 
 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ----- 
 

†Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ----- 
 

 
       
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                             

                                         

 

 



 
iksLVs uk;xkao vkè ua 40@2022 dye 174 lhvkjihlh fnukad 09@11@2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko &  
uk;xkao  
   
 
 

vkè ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%& - 
fn&09@11@2022 ps 07%00 
rs 08%00 ok- ps njE;ku 
èkuat; pOgk.k ;kaps 
'ksrkrhy fofgjhr rk- 
uk;xko  
 
   
fn’kk o varj %& 
if'pesl 02 fdyksehVj 
fdeh  
 
vkè nk[ky-rk-osG-% & 
fnukad 09@11@2022 ps 
23%09  ok- LVs  Mk Ø 20 
oj-       
 
 

vke`-ua-%&40@2022  
dye 174 lh 
vkj ih lh   
 
 
 
 
 

[kcjns.kkjps uko &  
 guear egktu lw;Zoa'kh o 40 
o"kZs jkg.kkj xks.kkj rkyqdk 
daèkkj eksckbZy ukgh  
¼ tkr %& ekarx ½ 
 
 
Ek;rkps  ukao %&  
 
ej.kkps dkj.k%& 
 fofgjhP;k ik.;kr rksy 
tkÅu cqMwu èR;w 
 
  
 
 

[kqyklk & &;krhy [kcj ns.kkj ;kauh [kcj fnyh dh R;kaph 
eqyxh iYyoh gh ik.khHkj.;klkBh cktwps èkuat; ;kaps 'ksrkrhy 
fofgjhr xsyh vlrk frpk rksy tkÅu ik.;kr iMwu cqMwu ej.k 
ikoyh vkgs frps ej.kkckcr dkgh rØkj vxj la'k; ukgh oxSjs 
[kcjh o:u ek-iks-fu-f'kans lkgsc ;kaps vkns'kkus vèrk nk[ky 
d#u iq<hy rikl  iksmifu ckpkoj lkgsc ;kaP;kdMs ns.;kr 
vkyk- 
 

nk[ky dj.kkj &liksmifu @ dkGs  iksLVs uk;xkao eks ua 
9823035769  
rikfld vaeynkj &iksmifu @ckpkokj iksLVs uk;xkao eks ua 
9096618241   
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iks fu  vfHk”ksd f’kans iksLVs uka;xko eks 
ua 8975769508    

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iks fu  vfHk”ksd f’kans iksLVs 
uka;xko eks ua 8975769508]]  gs fnukad 09@11@2022 jksth ps 
18%45 ok uksan ua- 16 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  iq<s pkyw vkgs- 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

  

 


