
 

पो. टे ई लापरु गु.र.न ं105/2022कलम 354(अ),506(ड)भा.द.वी. व सह कलम  पो को 12  माण े द.01/11/2022 

पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.न.ंव कलम ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण  फयादी च ेनाव  खलुासा 

ई लापरु  गूरन ं

 105/2022 

 कलम 

354(अ),(ड)506 

भा.द.वीव सह कलम 

पो को 12 माण े. 

.गू.घ.ता.वळेी व ठकान :-

द.22/10/2022 रोजी  

वेळ 19:00 वाजताचे सुमारास 

फयादीचे घराबाहरे नंदगाव 

तांडा. 
 

ग.ूदा.ता.वेळ :  

द 01/11/2022. 

रोजी 00:20 

टे. डा 02 वर. 
 

.उिशरा च ेकारण ◌ः  

आज रोजी फयाद द या न े. 

फयादीः 

  

 

आरोपी:-  

 

    सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी. यातील फयादी ही 

ितचे घराबाहरे भांडे घासत असताना यातील नमूद आरोप नी फयादीचे 

अंगावर बॅटरी लावून फयादीचे नाव घेऊन बोलवल ेतू मला आवडत ेमी 

तु यावर ेम करतो मा यासोबत चल आपण गो ी क  असे हणून 

िवनयभंग व पाठलाग केला फयादीने नकार दला असता बदनामी 

कर याची धमक  दली .वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न पुढील 

तपास मा .Api साहबे यांचे आदेशान े पो.उप.िन र क ी सावंत 

सा.यां याकडे दले. 

दाखल करनार  

 API.आर. ट.शेवाळे. मो.न.ं9405524001 
 

तपासीक करणारे : 

 psi भरत सावंत  सर  मो.नं.9923612402 

भारी अिधकारी   

 मा.आर. ट. शेवाळे  मो.न.ं9405524001. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ गरुन नं 178/2022कलम 279, 337,338.भादं वी .  द. 01/11/2022 

पो. टेच ेनाव गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वळे ठकाण व दाखल ता. वळे रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

आरोपीचे  नाव व प ा 

खलुासा  

रामतीथ   गुरनं–  

178/2022  

कलम  

279,337,338 

भा,द वी  

          
 

गु हयाच े कारण :-  

अपघात  

 

 

 

 

 गु हा  घडला ता. वळे ठकाण  
द.26/10/2022चे.साय 12.30  वा 

सुमारास ठकाण --   नांदडे ते िबलोली   जाणारे 

रोडवर लोहगाव िशवारात वळणाचे ठकाणी   
 

दशा :  

पूव स 11 कमी  
 

गु हा दाखल  ता.वळे:-  

द 01/11/2022 

 च े 00.05    वा  

टे.डा न द . 03   वर  
 

ज मी च े नाव–  

1)  िव ल बळीराम सांळूके   

2) ंकट दवेराव सांळूके दोघे  रा.दगुाव ता.िबलोली  
 

िवलबंाच ेकारण – 

आज रोजी MLC जवाब पो टे ला ा  झाल ेव न  

फयादी नाव:-  

 िव ल बळीराम सांळूके   वय  

22      वष वसाय शेती  

रा.दगुाव  ता.िबलोली  

.मो.8788568971 

 

 आरोपीच ेनाव व प ा :-  

 

आरोपी अटक :-  नाही 

  

चेकिल ट ची पतुता केली . 

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद ता,वेळी व ठकाणी यातील. फयादी  व 

याचा मुलगा ज मी नाम े  कंट दवेराव सांळूके अस े दोघ े नस   येथून गावी 

दगुाव कडे  मो सा    MH26BV 8955   वर बसून जात असताना यातील नमूद 

आरोपीन े या या ता यातील बलुेरो िपकप टे प  ही भरधाव वेगात हयगय   व 

िन काळजी पणान ेचालवून फयादी व ज मी सा ी दार बसून जात असले या 

मोसा. .MH26 BU 8955 ला जोराची     धडक दवूेन फयादी च े  उजव े

हाताचे हाड मोडले असूऩ ज मी सा ी दार ंकट सांळूके याचे उजवे हाताच ेव 

उज ा पायाच ेहाड मोडले आहे नमूद आरोपी हा दोघांना गंभीर ज मी हो यास  

कारणीभूत झाला आह े ,  वगैरे त ारी   व न  गु हा दाखल क न ,मा.सपोिन 

दघ े साहबे यांचे आदशेाने तपास पोहकेा .2476 /पठाण   सा.   याचंेकडे दले. 

दाखल करणार :--  

 पोहकेा 620 कुलकण    पो टे रामतीथ मो.9175358880    

तपािसक अमलंदार  

 पोहकेा.2476 पठाण     पो टे रामतीथ  मो ना. 9823027725  

:- भारी अिधकारी 

 मा सपोिन दघ ेसा. पो टे रामतीथ  मो नंबर 9834255985 

माननीय पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न. 410/22 दनांक 01/11/2022 
 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम. 
410/2022 

 कलम  

 420 467 468 464 
465 466 471 

भादवी व   सहकलम 

34 भा.द.वी 
 
 

िद 08-03- 2022  रोजी  चे 
सकाळी  10:30 वाजता चे 
सुमारास  मौजे पोमनाळा  तालुका 
भोकर िज हा नांदेड  

पूवस 06 िकलोमीटर      

िदनांक   01-11- 2022  
चे 00:35 वाजता  
टेशन डायरी न द मांक 02 

 

- 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व  िठकाणी यातील यातील अजदार बाई िहचे भाऊ 
याने ितची वडीलोपा जत भावकी िह या या जिमनीची अजदारास कोणतीही सूचना न देता पर पर 
िव ी क न िफय दी बाई या बनावट स ा क न गैर अजदार मांक एक याने गैर अजदार मांक 
दोन यास  जिमनीची िव ी क न रिज ी क न िदली सदर िफय दी व गैर अजदार  यांचा माननीय 
यायालयात वाद चालू असून यातील आरोपी यांनी संगणमत क न िफय दीची फसवणूक केली वगैरे 

जावक मांक 688/2022  याय दंडािधकारी थम वग यायालय भोकर िदनांक 31/10/2022 
OMCA NO 212/2022 मधील माननीय कोट यांचा आदेश ा त झा याने माननीय पोलीस िनरी क 
साहेब यां या आदेशाने   गु हा दाखल    

 

ASI लकुळे        मो.नं 8308292298    
:- 

पोलीस उपिनरी क िदगंबर पाटील   मोबाईल मांक  9850550670        

- माननीय  पोलीस िनरी क पाटील  साहेब  मोबाईल नंबर  99 23 10 45 21  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 

 

 

 



पो. टे. च ेनाव  माडंवी गु न न.ं   81/2022 कलम :- 1) अ सरु ा अिधिनयम 2006 कलम  26(2)(v) 2),27(2)(e)भादवी 328,272,273,188 

पो. टे. च ेनाव  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. नं. आरोपी 

च ेनाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 
                 ह ककत  

 मांडवी गु न न.ं  :- 

 81/2022 

कलम :- 

 1) अ सुर ा अिधिनयम 

2006 कलम  26(2)(v) 

2),27(2)(e) 

, भादवी 328,272,273,188 

 

 

 

 

 

 

 

गु हा घडला ता. व वळे : 

 दनांक 31/10/2022 

रोजी 21 .00 वा. चे 

सुमारास ल मी चौक 

मांडवी ता. कनवट  

 

गु हा  दाखल ता. व वळे  

द. 01/11/2022 

च े03.33 वा.  

न द नंबर :- 4वर  

 

फयादी च ेनाव :- 

 पोउपिन िशव साद ाने र 

कहाळे वय 33 वष  मांडवी ता 

कनवट. 

  

आरोपी च ेनाव : 

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :- होय 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा  एका पांढ या 

रंगाची बुलेरो कंपनीची गाडी म ये 1) एकूण 08 पंढया पो या याम ये िवमल पान 

मसाला एकूण 520 पॉकेट ित पॉकेट कमत 150/  एकूण  78,000/  2) एकुण 9 

पांढ या पो याम य ेिवमल 01 तंबाख ूएकूण 585 पॉके स ित पॉकेट कमत 30/  

एकुण 17,550/  3) एका पांढ या रंगाची बुलेरो कंपनीची गाडी ितचा मांक  mh 

29 r 2710 असलेली जुनी वापरते कमती अंदाजे 3,15,000/ rs असा 

95,550/ पयाचा रा य शासनान े ितबंिधत केलेला अवैध गुटखा वरील वणनाच े

वाहन मांका म ये एकुण 4,10,550 असा मु ेमाल िमळून आला वगैरे व न गु हा 

दाखल. 
 

दाखल करणार– 

HC /Rathod MO.NO.9421769181 

तपास— 

psi/ karhale पो टे मांडवी  MO.NO 8390434340 

पो. टे. भारी अिधकारी  नाव :- 

 .स.पो. िन. िशवरकर पो. टे. माडंवी मो. नं. 9922322312 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 



पो टे मरखेल भाग  6, cr no 233/2022 कलम 435,भादवी द  01/11/2022  

पोलीस टेशन  

नाव 

गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वळे ठकाण  फयादीच ेनाव थोड यात गु ाची हक कत 

पो टे  

मरखेल 

भाग 06 गुरनं 

233/2022  

कलम  

435 भादवी 

 

 

 

 

 

गु हा घ, ता, वेळ व ठकाण 

दनांक – 

 द. 20/10/2022 च े21.00 ते 

21.10.2022 रोजीचे 07.00  

वाजता चे दर यान मौजे  

देवापुरिशवारतालुका देगलूर 

 

गु हा दाखल तारीख व 

 द 01/11/2022 रोजी  

वेळ 13.46 

 न द 17 वर  

 

 फयादीच ेनाव –  
बसवंत बंडे पा सकरगेवय 45 वष 

वसाय शेती राहणार देवापुर 
तालुका दगेलरू  
मोबाईल नंबर 91 56 42 49 35 
 

आरोपीच ेनाव – अ ात 

 

नुकसान झालेल माल – 

 सोयाबीन राशीचे अंदाज े२० 

कलो कमती 1000 पयाचा 

म◌ालजाळुन नुकसान केल े

खुलासा वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी हा गावातील 
िस द पा भगवतंराव पाटील यांची 18 एकर लावण केले या जिमनीपैक  
चार एकर जिमनीतील सोयाबीनची कापणी क न गाळणी यं णा न े
गाळणी क न रास क न यावर मने कापडाने झाकून ठेवले या ठकाणी 
कोणीतरी अ ात न े यावर पे ोल टाकून राशीवरील मनेकापडासह 
जाळ लावनू सोयाबीन या राशीतील वर या बाजूचे सोयाबीन अदंाचे 20 

कलो कमती 1000 पयां या म◌ाल जाळुन नुकसान केल े वगैरे जबाब 

व न गु हा दाखल. 
 

गु हा दाखल करणार  

LNPC 1206 शेख पो ट मरखेल मोबाईल न.9823144893 

तपासअिधकारी – 

 HC 2505 कदम पो ट मरखेल 

भारी अिधकारी 

 िव णुकांत गु े पोिन पो ट मरखेल मोबाईल न. 8830564618 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 



पो टे धमाबाद गु ाचा कार  गरुन ं 239/22 कलम 379 भादिव दनाकं 01/11/2022 

पो ट धमाबाद 

 

गुरन नं. 

239/2022  

कलम  

379 भादिव 

 

 

 

 

ग.ुघ.तारीख वळे व 

 ठकाण- द.28/10/22 रोजी च ेवेळ 

09.00 ते दनांक 29/10/22 च े05.00 

वा.चे दर यान फयादीचे घरासमोर देवी 

ग ली धमाबाद ता. धमाबाद िज.नांदेड 

 

गु हा दाखल ता. वेळ  

दनांक- 01/11/20२२  

रोजी 12.04 वा. 

 टे डा . 18 

 

 

 

 

 

फयादी-  

गंगाधर गगंाराम उशलवार, 

 वय 45 वष, वसाय िश क,  

रा. देवी ग ली ता. धमाबाद  

मो नं 8329746793 

 

आरोपीच ेनाव- अ ात 

 

गलेा माल-  

एक मोसा काळे व लाल प ी 

असललेी जीचा पा सग मांक 

एम एच- 26- सी सी 9808 

नंबरची कमत अंदाजे 90,000/- 

पयाची जुनी वापरती 

खुलासा-सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकानी यातील अ ात 

आरोपीन े फयादीची मोटरसायकल काळे व लाल प े असललेी बजाज प सर 

िजचा पा सग मांक एम एच-26- सीसी-9808 ही असललेी याचे इंजन नंबर  

DHXWNC52237 चेिसस नंबर MD2B64BX6NWC22035 अशी 

असललेी याची कमत अंदाजे 90,000/- पयाची जुनी वापरत े ही कोणीतरी 

अ ात चोर ाने चो न नेली आह.ेवगैरे मजकुराच ेजबाबा व न मा. पो िन 

साहबेांचे आदेशान े वर माण े गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

पोहेका/1928 वामी यांचेकडे दला आह.े 

 

दाखल करणार-  

पोह ेका/2414 पाटील पो टे धमाबाद 

तपासीक अमंलदार 

-पोह ेका/1928 वामी मो.न 9823562983  

पो. िन िहबारे सरपो. टे धमाबाद मो.नं 97 64 57 43 33 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 
 

 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद  दनाकं 01/11/ 2022 

पोलीस 

टेशन 

गु हा रिज टर नबंर व 

कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व 

ठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मु माबाद ग.ुर.न.ं 

250/2022  

कलम   

324,323,504 

,506,34 भा द िव   

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण:- 

द.31/10./2022रोजी 

वेळ11:00 वा.सुमारास 

फयादीचे शेतात मौजे 

िपपंळकुठा ता. मुखेड 

 

ग.ुदा.ता.वेळ व दनाकं:-

01/11/2022 

वेळ 15:05 वा.  

टेडा नंबर 14 वर 

 

 

 

फयादी:-  

 

आरोपी:-  

 

 

 

खलुासा :- सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतानी संगणमत क न फयादी बाई हीस समाईक धुर्यावर 

कापलेल ेगवत पेटून जाळ याचे कारणाव न .लाथा बु याने मारहाण 

क न िशवीगाळ क न दगडाने मा न डोके फोडून गंभीर दखुापत 

क न िजव े मार याची धमक  दली वगैरे व पाच े जबाब व न   

गु हा दाखल क न मा.पोउपिन कागंण े  साहबे यांचे .आदेशाने पुढील 

तपास बीट पोहकेॉ 2319िस दे रे यांचे कड े दला 

तपास अिधकारी:-  

पोहेकॉ 2319 िस े र पो टे मु माबाद  

मोबाईल मांक 7620484485 

गु हा दाखल करणार:- 

 ASI जाधव पो टे मु ामाबाद  मो नं 8605430645 

भारी अिधकारी  

सपोिन सं ाम उ व जाधव पो टे मु माबाद मो नंबर 8999881900 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद दैिनक गु ह ेअहवाल दनाकं 01/11/ 2022 

पोलीस 

टेशन 

गु हा रिज टर नबंर व 

कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे 

व ठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मु माबाद ग.ुर.न.ं 

251/2022 

 कलम   

498(अ),323, 

504,506,34 भा द िव   

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण:-  

सन 2021 .एि ल ते आज 

पावेतो सासरी पैसमाळ 

माहरे भाटापूर (प.द)े ता. 

मुखडे 

 

ग.ुदा.ता.वेळ व दनाकं:-

01/11/2022 

वेळ 15:49 वा.  

टेडा नंबर 15  वर 

 

 

फयादी:-  

आरोपी:- 

  

 

खुलासा :- सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतानी संगणमत क न फयादी बाईस तु धं ासाठी तु या 

माहरे न नवीन मोटार सायकल घेऊन ये असे हणून तगादा लावनू 

मानिसक व शारी रक छळ क न उपाशीपोटी ठेवून 

मानस मानाची  वागणूक न देता िशवगाळ क न मारहाण क न  

िजवे मार याची धमक  दली वगैरे मचकुराच ेजबाब व न  वर 

माण ेगु हा दाखल क न मा.पोउपिन कागंण े साहबे यांचे 

.आदेशान ेपुढील तपास बीट पोहकेॉ 2319िस दे रे यांचे कडे 

दला 

गु हा दाखल करणार:-  

ASI जाधव पो टे मु ामाबाद  मो न ं8605430645 

तपास अिधकारी:-  

पोहेकॉ 2319 िस े र पो टे मु माबाद मो  7620484485 

भारी अिधकारी  

सपोिन सं ाम उ व जाधव पो टे मु माबाद मोनं 8999881900 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  
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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर  AD न ं29/2022  कलम 174crpc माण े द.1/11/2022 

पो. टेच ेनाव गरुणं व कलम आ  घडला ता. वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वळे 

रपोट /खबर देणार नाव प ा 

व  मयताच ेनाव व प ा 

खलुासा  

कंुटूर AD 

 29/2022 

कलम  

174 crpc  

          
मरणाच ेकारण : 

पा यात पडून 

बुडून मृ य ु

 

 

आ  घडला ता. वेळ ठकाण  

द 27/10/2022चे 10::00 

वाजता मेळगांव गोदावरी 

नदीकाठावर  

 

दशा : पवूस 9 कमी  
 

आ    दाखल  ता.वेळ:-  

द 01/11/2022  

चे   17:01 वा 

 टे.डा न द  24 वर  

उिशराच ेकारण –  

आज रोजी खबरी  अज 

द यान े 

खबरदेणार नाव:-   

चं कांत शंकरराव ढग ेवय 27 

वष वसाय शेती रा 

घुगराळा ता नायगाव  

मो न 7038526162 

 

मयताच ेनाव व प ा  —- 

सुमनबाई शंकरराव ढग ेवय 

50 वष वसाय घरकाम  रा 

घुंगराळा  ता नायगाव  

 

 

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद ता,वेळी व ठकानी यातील मयतबाई ही कॅ सर 

या ासाला कंटाळून गोदावरी नदी या पा यात पडून बुडून मू यू पाव याने वगैरे 

खबरी अजाव न सपोिन पुरी साहबे  यांचे आदेशान े आ  दाखल  क न पुढील  

तपास कामी  पो ह ेका 1592 िनकम सा.यांचेकडे  दे यात आल ेआह.े 

 

दाखल करणार :-- 

 पो ह ेका 255 कदम  पो टे कंुटुर 

 

तपािसक अमलंदार  

पो ह ेका 1592 िनकम पो टे कंुटुरमो नं 8080840778 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 



पोलीस टेशन मुखडे दैिनक गु ह ेअहवाल दनाकं 01/11/2022 

 पोलीस टेशन  गरुणं व कलम  ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा 

मुखडे गुरण- 

 331/2022  

क 

 283 

भादवी  

 

 

ग ुघ ता वळे व ठकाण दनाकं 

द.01/11/2022  रोजी 10.15वा चे 

सुमारास मखेुड ते नरसी जाणारे 

सावजिनक रोडवर तालुका मुखेड 

िज हा नांदेड िज. नांदेड 

 

 दाखल 

 दनांक 01/11/22 रोजी 

 वेळ 13.49 

न द मांक 14 

फयादी- = 

िस ाथ िव नाथ वाघमारे वय 36 

वष राहणार पो ट मुखेड 

तालुका .मुखेड िज हा .नांदेड  

मो.न. 9284858793  

 

आरोपीच ेनाव-  

 

 

 

खलुासा- 

      सादर िवनंती वर नमूद तारखेस वळेी व ठकाणी यातील 

आरोपीन े आपल े ता यातील केळीचा गाडा मुखडे त े नरसी 

जाणारे सावजिनक रोडवर ी व मवार यांच ेदकुानाचे समोर 

रोडवर रहदारीचे ठकानी र यावरील येणा या जाणा या 

लोकांना व वाहनास अडथळा िनमाण होईल अशा ि थतीत 

लावून ठेवललेा िमळून आला वगैरे फयादी व न गु हा दाखल 

क न पुढील तपास कामी Asi भारती यां याकडे दे यात 

आला. 

. गु हा दाखल करणार-  

Hc 400 ध डग ेपोलीस टेशन मुखेड. 

तपासीक अिधकारी   

Asi भारती पोलीस टेशन मुखेड.मो न 97641 74307 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 

 



पोलीस टेशन मुखडे दैिनक गु ह ेअहवाल दनाकं 01/11/2022 

 पोलीस 

टेशन  

गरुणं व कलम  ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा 

मुखडे गुरण-  

332/2022  

क  

283 

भादवी  

 

 

ग ुघ ता वळे व ठकाण दनाकं 

द.01/11/2022  रोजी 10.45वा चे 

सुमारास मखेुड ते नरसी जाणारे 

सावजिनक रोडवर तालुका मुखेड 

िज हा नांदेड िज. नांदेड 

 

. दाखल  

दनांक 01/11/22 रोजी  

वेळ 14=53 

न द मांक 17 

फयादी- =  

गजानन द ा काळे वय 36वष पोलीस 

उपिनरी क पो ट मुखेड तालुका मखेुड 

िज हा नांदेड  

मो. न  9850072078 

 

आरोपीच ेनाव-  

 

खलुासा- 

      सादर िवनंती वर नमूद तारखेस वळेी व ठकाणी यातील आरोपीन े

आपल ेता यातील केळीचा गाडा मुखेड ते नरसी जाणारे सावजिनक रोडवर 

ी ित पती मेिडकल समोर रोडवर रहदारीच े ठकानी र यावरील येणा या 

जाणा या लोकांना व वाहनास अडथळा िनमाण होईल अशा ि थतीत लावून 

ठेवलेला िमळून आला वगैरे फयादी व न गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी Asi भारती यां याकडे दे यात आला. 

 

गु हा दाखल करणार- 

 Hc 400 ध डग ेपोलीस टेशन मुखेड. 

तपासीक अिधकारी 

 Asi भारतीपोलीस टेशन मुखेड.मो न 97641 74307 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मुखडे दैिनक गु ह ेअहवाल दनाकं 01/11/2022 

 पोलीस टेशन  गरुणं व कलम ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा 

मुखडे गुरण-  

333/2022  

क  

283 

भादवी  

 

 

ग ुघ ता वळे व ठकाण दनाकं 

द.01/11/2022  रोजी 12.05वा 

चे सुमारास जांब त ेनरसी जाणारे 

सावजिनक रोडवर जय म हार 

मेिडकल जवळ तालुका मुखेड िज हा 

नांदेड िज. नांदेड 

 

दाखल 

 दनांक 01/11/22 रोजी  

वेळ 15.14 

न द मांक 19 

फयादी- =  

गंगाधर साहबेराव चचोरे वय 

37 वष . पोना ब ल नंबर 

2636पो ट मुखेड तालुका मुखेड 

िज हा नांदेड  

मो. न   9923192636 

 

आरोपीच ेनाव- 

  

 

खुलासा- 

      सादर िवनंती वर नमूद तारखेस वळेी व ठकाणी यातील आरोपी 

नाम ेहा याचे ता यातील टाटा मॅिजक मांक एम एच 04 जीजी.4254 

हा जामठी नरसी जाणारे सावजिनक रोडवर जय म हार मेिडकल जवळ 

मुखडे येथ ेरोडवर रहदारीच े ठकाणे मानवी जीिवका धोका होईल अगर 

अ य कोण याही ला दखुापत होईल कवा अडथळा होईल असे 

लावललेा िमळून आला वगैरे फयादी व न गु हा दाखल क न पुढील 

तपास कामी Asi भारती यां याकडे दे यात आला. 

. गु हा दाखल करणार-  

Hc 400 ध डग ेपोलीस टेशन मुखेड. 

तपासीक अिधकारी  

 Asi भारती पोलीस टेशन मुखेड.मो न 97641 74307 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 
 
 
 
 
 
 

 



पो ट लोहा भाग 6 गरंुन. 213/2022 कलम  283 ipc माण े द. 01.11.2022 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला व दाखल  फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरंन. 

 213/2022 

 कलम   

283 ipc 

 

गु हा घडला -  

द.01/10/2022 रोजी16.00 

वाजे या सुमारास नांदेड ते लातूर 

जाणारे सावजिनक रोडवर म ढा 

कमान नंबर 01 जवळ लोहा 

तालुका लोहा िज हा नांदेड 

 

 दि णसे 500 मीटर   

 
गु हा दाखल:- 

द.01/11/2022 

 वेळ 17.31वा  

. टेशन डायरी न द 21 वर  
 

 फयादीच ेनाव-  

अशोक माधवराव क े वय 55 वष 

वसाय नोकरी पो.ह.े का. ब ल नंबर  

408 पोलीस टेशन लोहा  

मोबाईल नंबर 9730726378  
 

FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव-  

 

 आरोपी अटक:- नाही   

 

 

सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वळेी व ठकानी यातील आरोपीन ेनांदेड 

ते लातूर जाणारे सावजिनक रोडवर म ढा कमान नंबर एक जवळ लोहा येथ े

रहदारीचे ठकाणी आ प े ऑटो या वाहनास कोणताही तांि क िबघाड  

नसताना धोकादायक अशा ि थतीत येणारे जाणारे वाहनास व रहदारीस 

अडथळा होऊन अपघात होईल अशा ि थतीत उभा असललेा  िमळून आला 

वगैरे फयादीव न मा. पो. िन  साहबे यां या आदेशान ेगु हा दाखल. 

दाखल करणार – 

HC 2238 कदम मो. नं. 9421849016 

 तपासी अमंलदार =  

NPC 2606 पोलीस टेशन लोहा मो. न.9673649210 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व .   

मा. पो.नी   तांबे मोबाईल नंबर 9850188100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 



पोलीस टेशन मदुखेड आ  - 22/2022कलम 174Crpc 

पोलीस 

टेशनचे नाव  
गरुन व कलम  गरुन घडला.ता. वेळ. ठकाण. फयादीच ेनाव खलुासा 

मुदखडे आ  – 

 22/2022 

कलम 

 174Crpc  

 

 

मनाच ेकारण – 

 पा यात बुडून मृ य ू

गरुन घडला.ता. वळे. ठकाण.  

दनाक. 30/10/2022  वेळ 10.00वा. 

ते दनांक 01/11/2022 चे 14.00 

वा.चे  दर यान वेळ न  नाही 

आमदरुा िशवारातील गोदावरी नदीच े

पा ातून मशानभूमी जवळ  

 

पि मसे 18 क.मी  

 

गरुन - दाखल ता.वळे.  

दनांक. 01/11/2022 

रोजी. 15.55 वा. 

 टे डा.24  वर  

 

खबर देणार – 

रामा िहरामण महाशेटे वय 59 

वष वसाय सेवािनवृ  राहणार 

धनाज ता.मुदखेड 

 मो. माक  9604849698 

 

मयताच ेनाव-  

िहरामण िपराजी महाशेटे वय 

85वष राहणार धनज तालुका 

मुदखडे 

सादर िवनंती क ,  यातील खबर देणाऱ यांनी खबर दली क   यांचे 

वडील यातील मयत ह े द.30/10/2022चे सकाळ  10.00वा च े

सुमारास घ न जनावरांसाठी चारा आणतो हणून गेल े ते 

द.01/11/2022 रोजी 14.00 वर नमूद घटना थळी गोदावरी नदीचे 

पा ात बुडून मृ यू पाव याचे िमळून आल े याचे मरणा बाबत काही 

एक संशय अथवा त ार नाही वगैरे अजव न  आ  दाखल मा. पोनी 

ी शमा साहबे यां या आदेशाने तपास  
 

दाखल करणार_ 

 Hc 231 फोले पो ट मुदखेड मो.न.8208651620 

तपास-  

Hc 2255 कवठेकर मोबाईल मांक- 8766442488 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 



पोलीस टेशन मदुखेड गरुन - 221/2022 कलम  283 भा द िव द. 01.11.2022  

पोलीस 

टेशनच ेनाव  
गरुन व कलम  गरुन घडला.ता. वळे. ठकाण. फयादीच ेनाव खलुासा 

मुदखडे गुरन – 

 221/2022 

कलम  

283 भा द िव  

 

 

गरुन घडला.ता. वळे. ठकाण.  

दनाक. 01/11/2022  वेळ 

16.30वा. ॉपर मुदखेड शहरात 

आंबेडकर चौकात रोडवर  

 

दि णसे 1 क.मी  

 

गरुन - दाखल ता.वळे. 

दनांक.13/02/2022 

रोजी 18.34. वा. 

 टे डा. 28 वर  

 

 

फयादी –  

नंदकुमार गुणाजी सुरनर वय 42 वष 

वसाय नोकरी पो.का 172 नेमणूक 

पो ट मुदखेड िज.नांदेड  

मो. माक .9867651091 

 

आरोपी- 

  

सादर िवनंती क  यातील फयादी यांनी फयाद दली वर नमूद 

तारीख वळेी व ठकानी यातील  आरोपीन े आप या ता यातील 

वाहन आ प ेऑटो  हा सावजिनक ठकाणी रोडवर उभा क न येणारे 

जाणारे वाहतुक स अडथळा होईल व लोकांचे जीिवतास धोका होईल 

असा उभा केला वगैरे फयाद व न  मा. पोनी ी शमा साहबे 

यां या आदेशान ेगु हा दाखल पुढील तपास 

 

दाखल करणार_  

Hc 231 फोल ेपो ट मुदखेड मो.न. 8208651620 

तपास- 

NPC 211 शबेटवाड  मोबाईल मांक-  9689610210 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 

 



पो ट लोहा भाग 6 गरंुन. 214/2022 कलम  283 ipc माण े द. 01.11.2022 

पो. टे. च ेनाव      गु.र.न. व कलम    गु हा घडला व दाखल  फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरंन. 

 214/2022  

कलम   

283 ipc 

 

गु हा घडला -  

द.01/10/2022 

रोजी16.15 वाजे या 

सुमारास नांदेड ते लातूर 

जाणारे रोडवर बस थानक 

लोहा समोर   लोहा तालुका 

लोहा िज हा नांदेड 
 

 दि णसे 100 मीटर   
 

गु हा दाखल:-. 

01/11/2022  

वेळ 18.02वा . 

टेशन डायरी न द 22 वर  

- 

 फयादीच ेनाव-  

िशवराज कंटीराम कदम वय 41 वष 

वसाय नोकरी पो. ना.112 पोलीस 

टेशन लोहा  

मोबाईल नंबर 9923030407 
FIR त दली का:- होय 

 

आरोपीच ेनाव-  
 

 आरोपी अटक:- नाही   

सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी यातील आरोपीन ेनांदेड 

ते लातरू जाणारे सावजिनक रोडवर बस थानक लोहा समोर  रहदारीचे 

ठकाणी आ प े ऑटो या वाहनास कोणताही तांि क िबघाड  नसताना 

धोकादायक अशा ि थतीत येणारे जाणारे वाहनास व रहदारीस अडथळा 

होऊन अपघात होईल अशा ि थतीत उभा असललेा  िमळून आला वगैरे 

फयादीव न मा. पो. िन  साहबे यां या आदेशान ेगु हा दाखल. 

दाखल करणार -- 

HC 2238 कदम मो. नं. 9421849016 

 तपासी अमंलदार = 

 NPC 2606 पोलीस टेशन लोहा मो. न.9673649210 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व .  

 मा. पो.नी   तांब ेमोबाईल नंबर 9850188100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 
 
 

 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद  दनाकं 01/11/ 2022 

पोलीस 

टेशन 

गु हा रिज टर नबंर व 

कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे 

व ठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मु माबाद ग.ुर.न.ं 

252/2022  

कलम   

324,323,504, 

506,34 भा द िव   

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण:- 

द 31/10/2022.रोजी 

वेळअंदाजे 04 :30 

वाज याचे सुमारास 

फयादीची शेतात मौजे 

ठाणा िशवार ता.देगलरु 

िज नांदेड 

 

ग.ुदा.ता.वेळ व दनाकं:-

01/11/2022 

वेळ 16:52 वा.  

टेडा नंबर 16  वर 

फयादी:-  

दनेश दसरथ मैलापरु वय 24 वष 

. वसाय िश ण ता.मुखेड िज.नांदेड 

मोबाईल नंबर 8856969624 

 

आरोपी:- 

  

खुलासा :- सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतानी संगणमत क न फयादीस सोयाबीनचे रास .पाह यास का 

आलास . हणून िशवगाळ क न .लाथा बु याने मारहाण क न डो यात 

गजाळी ने मा न डोके फोडल े वगैरे मचकुराच ेजबाब व न  वर माण े

गु हा दाखल क न मा.पोउपिन कागंण े  साहबे यांचे .आदेशाने पुढील 

तपास बीट पोना 2605 पवार यांचे कड े दला 
 

तपास अिधकारी:-  

पोना 2605 पवार पो टे मु माबाद मोबाईल मांक 8975766434 

गु हा दाखल करणार:- 

 ASI जाधव पो टे मु ामाबाद मो नं 8605430645 

भारी अिधकारी 

 सपोिन सं ाम उ व जाधव पो टे मु माबाद मोनं 8999881900 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 



पो ट लोहा भाग 6 गरंुन. 215/2022 कलम  283 ipc माण े द. 01.11.2022 

पो. टे. च े

नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला व दाखल  फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरंन.  

215/2022 

 कलम   

283 ipc 

 

गु हा घडला -  

द.01/10/2022 रोजी16.20 

वाजे या सुमारास नांदेड ते 

लातूर जाणारे सावजिनक 

रोडवर बस थानक लोहा 

समोर   लोहा तालुका लोहा 

िज हा नांदेड   
 

उ रेस .1 KM  
 

गु हा दाखल:- 

द.01/11/2022 

 वेळ 18.36वा . 

टेशन डायरी न द 23 वर  

- 

 फयादीच ेनाव-  

सिचन चं कांतराव िगरे वय 31  

वष वसाय नोकरी पो.का. ब ल 

नंबर 13 नेमणूक पोलीस टेशन 

लोहा मोनंबर 9767771706 
FIR त दली का:- होय 

 

आरोपीच ेनाव-  

 

 आरोपी अटक:- नाही   

 

 

सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी यातील आरोपीन े नांदेड ते 

लातूर जाणारे सावजिनक रोडवर बस थानक लोहा समोर  रहदारीचे ठकाणी 

िपकअप ऑटो या वाहनास कोणताही तांि क िबघाड  नसताना धोकादायक अशा 

ि थतीत येणारे जाणारे वाहनास व रहदारीस अडथळा होऊन अपघात होईल अशा 

ि थतीत उभा असललेा  िमळून आला वगैरे फयादीव न मा. पो. िन  साहबे यां या 

आदेशान ेगु हा दाखल. 

 

दाखल करणार – 

-HC 2238 कदम मो. न.ं 9421849016 

 तपासी अमंलदार = 

 NPC 2606 पोलीस टेशन लोहा मो. न.9673649210 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व . 

  मा. पो.नी   तांबे मोबाईल नंबर 9850188100 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 



 

पो ट लोहा भाग 6 गरंुन. 216/2022 कलम  283 ipc माण े द. 01.11.2022 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला व दाखल  फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 
       हक कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरंन.  

216/2022 

 कलम   

283 ipc 

 

गु हा घडला -  

द.01/10/2022 

रोजी16.30 वाजे या 

सुमारास नांदेड ते लातूर 

जाणारे सावजिनक रोडवर 

बस थानक लोहा समोर   

लोहा तालुका लोहा िज हा 

नांदेड 

  उ रेस .1  KM   

 
गु हा दाखल:-

द.01/11/2022  

वेळ 19.10 वा  

. टेशन डायरी न द 24 वर 
  

 फयादीच ेनाव-  

अशोक माधवराव क े वय 55 

वष वसाय नोकरी पो.ह.े का. 

408 नेमणूक पोलीस टेशन लोहा 

मोबाईल नंबर 9730726378  
FIR त दली का:- होय 

 

आरोपीच ेनाव-  

 

 आरोपी अटक:- नाही   

 

 

सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी यातील आरोपीन ेनांदेड ते लातूर 

जाणारे सावजिनक रोडवर बस थानक लोहा समोर  रहदारीच े ठकाणी याचे 

ता यातील टाटा मॅिजक ए स ेस या वाहनास कोणताही तांि क िबघाड  नसताना 

धोकादायक अशा ि थतीत येणारे जाणारे वाहनास व रहदारीस अडथळा होऊन 

अपघात होईल अशा ि थतीत उभा असलेला  िमळून आला वगैरे फयादीव न मा. 

पो. िन  साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल. 

 

 तपासी अमंलदार =  

NPC 2606 पोलीस टेशन लोहा मो. न.9673649210 

दाखल करणार – 

 HC 2238 कदम मो. नं. 9421849016 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व .  

 मा. पो.नी   तांब ेमोबाईल नंबर 9850188100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर  गरुणं न ं171/2022 कलम 283  माण े द.1/11/2022 

पो. टेच ेनाव गरुणं व कलम गु हा  घडला ता. वळे 

ठकाण व दाखल ता. वळे 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 

खलुासा  

कंुटूर  गुरण ं 

171/2022  

कलम 

 283 ipc  

          
  

 

 

 

 

 गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण  

द 1/11/2022चे 07::30 

वाजता मौ. आवराळा  बस 

टॅ ड सावजिनक रोडवर  
 

दशा :  

पूवस 15 कमी  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 01/11/2022  

चे   18:19वा  

टे.डा न द  28 वर  

 

फयादी नाव:-  

शेख श बीर मौलाना   वय 41वष 

वसाय नोकरी  पो ना 2642 पो 

टे कंुटूर  ता नायगाव 

 मो न 9960793018 

 

 आरोपीच ेनाव व प ा  —- 

आरोपी अटक :   नाही  

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद ता,वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन े

आप या ता यातील ऑटो हा सावजिनक रोडवर उभा क न येणारे 

जाणारे वाहनास व लोकास अडथळा होऊन अपघात होईल अशा ठकाणी 

उभा केलेला िमळून आला  वगैरे  आ  . No16 व न सपोिन पुरी साहेब 

यांचे आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पोह े का 15 92 

िनकम साहेब  यांचेकडे  दे यात आल ेआह.े 

 

दाखल करणार :--  

पो ह ेका 255 कदम पो टे कंुटुर 
 

तपािसक अमलंदार   

पो  ह ेका 15 92 िनकम पो टे कंुटुरमो नं 9423656516 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

  



 

पोलीस टेशन मुखडे दैिनक गु ह ेअहवाल दनाकं 01/11/2022 

पोलीस 

टेशन  

गरुणं व कलम  ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा शरेा 

मखुडे  अ. .  

54/2022 

 क  

174 

सीआरपीसी  

 

 

 अ. .घ ता वळे व ठकाण दनांक 

द.23/10/22 सायंकाळी 05.00 

वाजताचे सुमारास स.द िव णुपुरी 

नांदेड वाड मांक 15 म य े

 

मरणाच ेकारण= 

िवषारी औषध ाशन क न मयत 

 

आ    दाखल  ता.वेळ:-  

 द 01/11/2022  

चे   18: 28 वा  

टे.डा न द  27 वर  

  

  

खबर देणार – 

सतीश िपता खंडू सोनकांबळे 

वय 30 वष वसाय .शेती व 

मजुरी राहणार. के र तालुका 

मुखडे िज हा नांदेड 

 मो नं.  917285984 

 

 मयताच ेनाव = 

 

खलुासा- 

      सादर िवनंती वर नमूद तारखेस वळेी यातील मयत िहने सतत या 

आजारास कंटाळून ितच ेराहत ेघरी कोणते तरी िवषारी औषध िप यान े

ितला उपचार कामी स.द मुखेड व स.द िव णुपुरी नांदेड येथ ेशरीफ केल े

असता उपचारादर यान मरण पावली आह.े वगैरे जबाब व न मा. 

एपीआय बुधिगरे. सा यां या आदेशान ेअम ृदाखल 

 

. अ. .दाखल करणार 

- Hc 400 ध डग ेपोलीस टेशन मुखेड. 

 

तपासीक अिधकारी = 

Psi जाधव पो ट मुखेड mob.no.+91 97658 60359 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

  



           
  
 

                 
           

  
  

 
 

 
 

 

 
  

      

    
  

     
 
      

 
    

    
    

   
       

      
  

 

  
 

         
       

         
         

          
         

      
 

   
       
  

 
    
     

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

  



 

पोलीस टेशन भोकर  . ग.ुर.न.ं412/2022   द.01/11/2022. 

पोलीस 

टेशन 

गुरन व कलम फयादी / आरोपी 
  

गु हा घडला तारीख वळे ठकाण खुलासा 

भोकर 412/2022 

कलम  

379 427 

भादवी 

फयादी  

संदीप नागोराव भंडारे 38वष 

वसाय नोकरी 

म.रा.ंवी.वी.भोकर  

मोनंबर 78 75 76 48 39 

 

आरोपी 

अ ात 

गु हा घडला तारीख वळे ठकाण  

दनांक 30 10 2022 रोजी रा ी 

10.00वाजता चे पूव  वेळ न  नाही 

शगारवाडी िशवार जंगेवाड डीपी गट 

नंबर100/3 

गु हा दाखल 

 दनांक 01/ 11 /2022 

 च ेसाय.18.03 वाजता  

टे.डा. न द नंबर 25 वर 
 

उिशराच ेकारण 

 फयादीने आज रोजी पो टला येऊन 

त ार अज द याने 

गलेा माल 

 नऊ पोल या एलटी तार व सात पोलचे 

नुकसान कमती अंदाज े60,000- पये 

सादर िवनंती क वर नमूद तारीख वेळ ठकाणी यातील अ ात 

आरोपीन े दनांक 30 10 20122 रोजी रा ी दहा वाजता पूव  नऊ 

फुलचा एलटी तयार व सातपुते नुकसान अंदाजे कमत 60,000/-

कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेल े आह े वगैरे फयाद व न 

मा.पो. िन.साहेब यां या आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी बीट पोह ेका 988 आलेवार 

यां याकडे दे यात आला 

 

दाखल करणार  

पोका 20 58 कदम पो ट भोकर मो.90 49 32 05 82 
 

   
पोह ेका 988 आलेवार मोबाईल नंबर 9130550052 
 

पो ट भारी अिधकारी  

पो. िन. पाटील साहबे मोबाईल 99 23 10 45 21 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 



पोलीस टेशन भोकर  . ग.ुर.न.ं413/2022   द.01/11/2022. 

पोलीस 

टेशन 

गरुन व कलम फयादी गु हा घडला तारीख वळे ठकाण खलुासा 

भोकर गरुन  

413/2022 

कलम  

12 अ. 

महारा  

जुगार कायदा 

फयादी  

बालाजी सोनाजी ल टवार 

वय 51 वष वसाय 

नोकरी पोह ेका  

20 78 पो ट भोकर 

मोनंबर 9767114720 

 

आरोपी 

 

गु हा घडला तारीख वळे ठकाण  

दनांक 1/11/2022वेळ सायं.17.10 

वाजता क या शाळा आंबेडकर चौक 

भोकर तालुका भोकर 
 

गु हा दाखल दनाकं 

01/ 11 /2022  

रोजी 19.56 वाजता 

 टेशन डायरी न द 26 वर 
 

िमळाला माल 

1500/- पये रोख व मटका जुगाराच े

सािह य 

 

सादर िवनंती क वर नमूद तारीख वेळ ठकाणी यातील आरोप नी क याशाळा 

आंबेडकर चौक भोकर येथ ेतीन प ाचे शेडम य ेक याण नावाचा मटका जुगार 

कागदा या िच ीवर आकड ेिल न पैसे घऊेन क याण नावाचा जुगार खेळत व 

खेळत असताना िमळून आला याम य ेशंभर पये दरा या पाच नोटा व प ास 

पये दरा या वीस नोटा असा एकूण पंधराश े पये रोख र म व बॉल पे शन 

िमळाला वगैरे मजकुराच े फयाद व न वर माण े गु हा दाखल क न पुढील 

तपास कानी बीट पो ह ेका 2078 ल टवार मो.9767114720 

यांचेकडे मा.पो. िन.पाटीलसाहबे यां या आदेशान े दला 

दाखल करणार 

 पोहकेा 20 58 कदम पो ट भोकर मो.90 49 32 05 82 

तपिसक आ. 

पो.ह.ेका.2878 ल टवार पो ट भोकर 

पो ट भारी अिधकारी 

 पो. िन. पाटील साहेब मोबाईल 99 23 10 45 21 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

  



 

पोलीस टेशन ई लापरु . ग.ुर.न.ं106/2022   द.01/11/2022. 

पोलीस 

टेशन चे 

नाव. 

गु.र.न.ंव.कलम. गु.घ.ता.वळे. ठकाण 

द.अंतर. 

फयादीच ेनाव प ा मो.न.ं आरोपीच ेनाव 

प ा मो.न.ं 
खलुासा. 

ई लापरु ग.ुर.न.ं 

106/2022 

कलम 

304(अ),279, 

337,338. 

भा.द.िव.   

ग.ुघ.ता.व.े ठका ण 

द. 01/11/2022  

चे 10:30 वाजता मौजे 

झळकवाडी जवळ (ट नग) 

 

 

ग.ुदा.ता.वेळ. टे.डा.नबंर. 

द. 01/11/2022 

वेळ. 16:10 

टे. डा. नं. 18 

 फयादीचे नाव प ा मो.न.ं  

सुनील रामा टारप ेवय 23 वष 

वसाय मजुरी राहणार 

बोधडी (ब)ु तालुका कनवट 

मो.नं. 9765344541 

 

आरोपीच ेनाव. 

 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील नमूद आरोपीन ेआपल े

ता यातील ऑटो हायगाई व िन काळजीपणे भरधाव वगेात चालवून सदरचा ऑटो 

पलटी क न फयादीचा भाऊ नागेश रामा टारप ेव बालाजी खोकल ेयांचे मरणास 

कारणीभूत झाला व ऑटो मधील लोकांना गंभीर जखमी केल े वगैरे जबाबव न 

माननीय एपीआय साहबे यां या आदशेाने वर माण े गु हा दाखल क न पुढील 

तपास कामी पीएसआय सावंत साहबे यां याकडे दला आह.े 
 

दाखल करणार.  

ASI-अंकुश धनाजी लुगंारे मो.नं. 9881153302. 

तपासी अिधकारी 

PSI-भरत सावंत मो.न.ं  9923612402. 

भारी अिधकारी. 

API-मा. आर. ट. शेवाळे मो. नं. 9405524001 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

  



            
 
 

 

            
  

  
    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

       
        

     
    

 

    
 

   
 

  
     
 
 

 
   

   
   

  
  

    
 
    

   
 

 
   
 
    

   
 

    
      

        
    

 
  

  
 

     
   

  
       

       
        

       
         
           

          
     

  
    

       

 
     

        

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  
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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  



          
 
 

 

     
   

        
    

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

     
   

  
    

    
   
    

 
      

 
   

 
   

   

 
 
   

  
 
      
        

   
      

   
      
      
   

  
       

      
     
   

 

 

  
       

       
         

         
         

        
      

       
  

    
       

 
     

       
 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  



 



पोलीस टेशन मुखडे दैिनक गु ह ेअहवाल दनाकं 01/11/2022 

 पोलीस 

टेशन  

 ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा शरेा 

मुखडे  गुरण- 

334/2022 

 क 

457,380 

भादवी  

 

 

ग ुघ ता वळे व ठकाण दनाकं 

द.31/11/2022 रोजी सायंकाळी  

07.00वाजता ते दनांक.01/ 11/22 

रोजी चे सकाळी 10.00 वाजताचे 

दर यान िज हा प रषद मुल चे 

हाय कूल  

 

 

 दाखल 

 दनांक 01/11/22 रोजी 

 वेळ 15.50 

न द मांक 21 

फयादी- = 

 अंबादास दामोदरराव देशमुख 

वय 49 वष वसाय नोकरी 

िश क राहणार सांगवी बेनक 

तालुका मुखेड िज हा नांदेड 

 मो. न 9423053354. 

 

आरोपीच ेनाव- अ ात 

 

गलेा मालं – 

1)17,000 एक Aiwa 

कंपनीचे 32  इंची काळया 

रंगाची LED TV. जुनी 

वापरती एकूण 17 हजार पये 

 

 

खुलासा- 

      सादर िवनंती वर नमूद तारखेस वेळी व ठकाणी यातील 

फयादीने फयाद दली क  दनांक. 31/10/22 रोजी सायंकाळी सात 

वाजता ते दनांक.01/ 11/22 रोजी चे सकाळी 10.00 वाजताचे 

दर यान फयादीचे िज हा प रषद मुल चे हाय कूल मधील 

कायालयीन मचे दरवाजाचे कडी क डा तोडून आत वेश क न म 

मधील एक AIWAकंपनीचे 32 इंची काळया रंगाची लीड टी ही जुनी 

वापरती 17,000 हजार पयाची टी ही चो न नेली आह.े वगैरे 

फयादी व न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी Asi भारती 

यां याकडे दे यात आला. 

 

. गु हा दाखल करणार- 

 Hc 400 ध डग ेपोलीस टेशन मुखेड. 

 

तपासीक अिधकारी  

Asi भारती पोलीस टेशन मुखेड.मो न 97641 74307 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  



vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  



vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  



 

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  



 

पोलीस 

टेशन 

गरुन व कलम फयादी गु हा घडला तारीख वळे ठकाण खलुासा 

भोकर 411/2022 

कलम 

454,457, 

380 भादवी 

फयादी  
सदानंद जळबा सूयवंशी वया 

38 वष वसाय िश क 

राहणार सोनट े  कॉलनी 

बोरगाव रोड तालुका भोकर  

मो नंबर 94 20 25 76 33 

 

आरोपी  

अ ात  

गु हा घडला तारीख वळे ठकाण  

दनांक 28.10 2022 रोजी दपुारी13.00 ते दनांक 

31.10.2022 चे सायंकाळी 19.00 .वाजताची 

दर यान सोनट े  कॉलनी बोरगाव रोड तालुका 

भोकर दशा उ रेस एक कलोमीटर अंतरावर 

गु हा दाखल 

 दनांक 01/ 11 /2022  

च े01.25वाजता  

टे.डा. न द नंबर 03 वर 

 

उिशराच ेकारण  

फयादीन ेआज रोजी पो टला येऊन त ार फयाद 

द यान े

गेला माल – 

सो याचे दािगने व इलेि क शेगडी असा एकूण 

42,000/- पयांचा ऐवज 

िमळाला माल- िनरंक 

सादर िवनंती क  वणन मग तारीख वेळ व ठकाणी येथील फयादी ह े

दवाळी िनिम  गावाकडे गेले असता कोणीतरी अ ात इसमान े

फयादी या घरा या कडडी क डा तोडून घरात वेश क न एकूण 

 42 000/- पयांचा मा ल चो न नेला आहे वगैरे जबाब व न माननीय 

पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेान ेगु हा दाखल क न पुढील 

तपास कामी पो ह ेका  20 90 पांढरे यां याकडे दला आह े

 

दाखल करणारे  

सायल ेखुळे पो ट भोकर मोबाईल नंबर 83 0829 22 98 

 

तपास अिधकारी 

 पोह ेका 2090 पांढरे मोबाईल नंबर 98 50 73 37 44 

 

पो ट भारी अिधकारी 

 पो. िन. पाटील साहबे मोबाईल 99 23 10 45 21 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 



                                                                   

   
 

 

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 

%&  

Hkksdj 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad 01@11@2022 jksth 
nqikjh 14-00 ok-Hkksdj rs 
fgek;ruxj jksMojhy 
lqèkk unhps taxykr   
 
fn’kk o varj %& 
mÙkjsl 03 fd-eh-   
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%&   
01@11@2022 jksth   
osG 23%13 oktrk  
uksan uacj 30 oj   
 

 xq-j-ua-  
414@2022  
dye  
395 Hkknoh 
 
 

xsyk eky &  
5 yk[k :i;s uxnh o 
nksu eksckbZy fd-10 
gtkj vlk 5 yk[k 10 
gtkj #i;s 

 

fQ;kZnhps uko %&  
jfoaæ fyax..kk iksVk o; 35 jk-vaurkisB 
rk-ft-fueZG ¼rsyxauk jkT; ½ tkr ekrax  
eks- u 7569360407  
  
vkjksihps  uko %&  
 
vkjksih vVd & ukgh  
 
foyackps dkj.k & 
fQ;kZnh vkjksih yk ?ksÅu ifgys iks-Bk-
HkSlk rk-HkSlk ft-fueZG ;sFks xsyk o uarj 
Hkksdj yk vkyk 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osG o fBdk.kh ;krhy 
vkjksih uacj 1 gk fQ;kZnh dMs tslhch oj pkyd vkgs-R;kus fQ;kZnh yk 
10 yk[k #i;s eè;s ,d fdyks lksus ns.;kph ykyqp nk[kowu 5 yk[k 
#i;s ?ksÅu Hkksdj ;sFks cksykoys o R;kauk lqèkk unhps taxykr usÅu 
vkiys brj lkFkhnkjklg fQ;kZnh o R;kps iRuh yk dkBhus ik;koj ek#u 
R;kaP;k toGhd ojhy eqíseky ?ksÅu iG dk<yk-iSdh vkjksih uacj ,d 
;kl fQ;kZnh us idMys vkgs-ckdh vkjksih Qjkj >kys vkgsr-- 
 
nk[ky dj.kkj &  
iks- gs- dk-2058 dne lj iks- LVs- Hkksdj eksua 9049320582  
rikfld vaeynkj &  
ek- iksmifu- lw;Zdkar dkacGs lj iks- LVs- Hkksdj eks- ua- 9923413244  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu Jh ikVhy iksLVs Hkksdj eksua  9923104521  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 Ekk- Jherh ‘kQdr vkeuk eWMe ,,lih Hkksdj eksua 7840048038  
iksfu Jh ikVhy iksLVs Hkksdj eksua  9923104521  gs fnukad 01@11@2022  
ps  22%48 ok uksan ua- 28 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyw   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&      

 

  



 

 
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 

%&  

ukansM xzkfe.k  
 

vkez  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad 04@07@2022 
jksth ps 08%00 oktrk ps 
lqekjkl l-n-  fo”.kqiqjh  
ukansM 
 
 
fn’kk o varj %& 
  if’pesl 05 fd-eh-  
 
 
vkez nk[ky-rk-osG-%&   
01@11@2022 jksth   
osG 19%08 oktrk  
uksan uacj 22 oj   
 

 vkez  u-  
129@2022 
 dye  
174 lhvkjihlh 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %& 
ukjk;.k ckcqjko iaqM o; 31 o”kZ 
O;olk; ‘ksrh @ etqjh jk- fiaiGxkao  
rk-ft- ukansM 
 
e;rkps ukao %&  
ej.kkps dkj.k %& 
fo”kkjh  vkS”k/kh ?ksrY;kus  
 
 
mf’kjkps dkj.k %& 
 vkt jksth iksLVs yk ;soqu [kcj 
fnys o:u    
 
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh ] ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy [kcj ns.kkj 
;kauh vkt jksth iksLVsyk gtj ;soqu tckc  fnyk fd ] ;krhy e;r fgl 
iksVkpk vktkj vlY;kus frl ;kiqohZ vis{kk] fpnzkokj gkWLihVy ukansM ;sFks 
foykt dsyk vlqu rh fnukad 04@07@2022 jksth jk=h 03%00 oktrk iksVkr 
nq[kr vlY;keqGs >ksisr utj pqdhus manhj ekj.;kps vkS”k/k ?ksrY;kus  
mipkjklkBh l-n- fo”.kqiqjh ukansM ;sFks ‘kjhd dsys vlrk mipkjk njE;ku 
fnukad 04@07@2022 jksth  ps 08%00 oktrk ej.k ikoyh vlqu iRuhps 
ej.kkckcr la’k; vxj rdzkj ulY;kus o rs nq[kkr vlY;keqGs vkt jksth 
iksLVsyk ;soqu [kcj fnyh vkgs- oxSjs [kcjho:u  iksfu lk- ;kaps vkns’kkus  vkez 
nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj &  
iksgsdkW@1882 lq;Zoa’kh  iksLVs ukansM xzkfe.k  eks-ua- 7774883192 
rikfld vaeynkj &  
iksgsdkW@124 xoGh  iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 8208681527  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 Jh- v’kksd ?kksjckaM   iksfu  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 9823333377 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
 Jh- v’kksd ?kksjckaM   iksfu  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 9823333377 ]  
lkscr  iksgsdkW@124 xoGh  iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 8208681527  
 gs fnuakd 01@11@2022 jksth ps 19%08 ok uksan ua- 22 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - 
 fnuakd 01@11@2022 jksth ps 21%57 ok uksan ua- 27 oj vkod 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&      

 

  



 

 

पो. टे िवमानतऴ गरुन ं  377  /2022 कलम  279,337. भा.द.िव., 134/177 मो.वा.का 
अ. 

. 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गुरनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व 

प ा 

हक गत शरेा 

 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 

ग.ु घ. ता.वेळ व ठकाण –  

दनांक 31/10/2022 चे 

11:00 वा. चे सुमारास 

फयादीचे घरासमोरील रोडवर 

नाथनगर नांदडे   

 

 दशा व अंतर –  

पुवस 3 km  

 

गु हा दाखल ता. वेळ –  

द 01.11.2022 रोजी 

 वेळ 2320वा  

टे.डा.52 

 

पो. टे िवमानतऴ 

 गुरन ं  

   377  /2022  

   कलम   

   279,337. 

भा.द.िव., 134/177 

मो.वा.का. 

फयादी –  

गुंडाजी िप. नर सग 

क डेकर वय 38 वष 

वसाय वाँचमन रा. 

नाथनगर नांदडे  

मो.न.ं 7499834110 

 

आरोपी – अ ात  

 

उशीराच ेकारण – 

 उपचार क न आज रोजी 

पो. टे. ला येवुन त ार 

द यान े

खुलासा - सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वळेी व ठकाणी 

यातील फयादीची मुलगी ही क राणा दकुानावर जात असतांना 

अ ात मोटार सायकल चालकांने या या ता यातील मो.सा. 

भरधाव वेगात हयगय व िन काळजीपण े चालवुन धडक दवुेन 

जखमी केले व तेथुन पळुन गेले वगैरे मजकुराचे जबाब व न 

मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न तपासकामी  

NPC /591 नागरगोजे  यांचेकडे दे यात आला 

 

दाखल करणार – ASI क यानकर मो.9623551038 

तपास करणार -NPC /591 नागरगोजे  मो.8412879395 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&      

 

  



vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&      

 

  



vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&      

 

  



 
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 %&  

ukansM 
xzkfe.k  
 

xqUgk ?kMyk rk-osG fBdk.k-% 
fnukad 13@08@2022 jksth ps 
11%00 oktrk rs fnukad 
19@10@2022 jksth  ps 
15%15 ok njE;ku ekjksrh 
eanhjkleksj lkoZtfud 
jksMoj xaqMsxkao rk-ft- ukansM 
xzke iapk;r dk;kZy; 
xaqMsxkao o iapk;r lferh 
dk;kZy; ukansM  
 
 
fn’kk o varj %& 
nf{k.ksl 04 fd-eh-  
 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%&   
01@11@2022 jksth   
osG 22%28 oktrk 
uksan uacj 29 oj   
 

  
xq- j-ua-  
650@2022  
dye  
353]342]34 Hkknoh  lg 
dye 3¼1½¼,y½ ¼1½ ,e 
]3¼1½ vkj 3 ¼1½ ,l v-
tk-v-t- vf/kfu;e 
dk;nk 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
 

vkjksihps ukao %& 
vkjksih vVd%& ukgh 
 

mf’kjkps dkj.k %&  
fQ;kZnhus vkt jksth iksLVsyk ;soqu  rdzkj fnyso:u 

[kqyklk %& lknj fouarh dh ] ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh gh egkj tkrhP;k xzkelsod vlqu ;krhy vkjksih gs ejkBk tkrhps 
vkgsr ;krhy vkjksihrkauh fQ;kZnh ;k egkj tkrhP;k vlys ckcr ekfgrh 
vlrkauk lax.ker d:u ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 
;kauk osGksosGh R;kaps tkrhokpd vkyh js egkjhu lkgschu ] egkjhu 
dykdkj gk;] vls Eg.kqu lkoZtfud fBdk.kh vieku  o ekugkuh d:u 
xzkeiapk;r dk;kZy;kr dksaMqu vkrkp xzkelHkk P;k raVkeqDrh v/;{kkph 
fuoM djk vkrkp jsdkWMZ nk[kok vls Eg.kqu ‘kkldh; dkekr vMFkGk 
fuekZ.k dsyk oxSjs fQ;kZn o:u  iksfu lk- ;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky 
nk[ky dj.kkj &  
liksfu Fkksjkr iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 9823298315  
rikfld vaeynkj &  
 ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- fl/ns’oj Hkksjs lk- mifoHkkx 
brokjk eks-ua- 7798688865 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 Jh- v’kksd ?kksjckaM   iksfu  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 9823333377 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   
ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- fl/ns’oj Hkksjs lk- mifoHkkx brokjk 
eks-ua- 7798688865 ] Jh- v’kksd ?kksjckaM   iksfu  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- 
ua- 9823333377] liksfu Fkksjkr iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 9823298315  
iksmifu eBokM  iksLVs ukansM xzkfe.k   gs  fnukad 01@11@2022 jksth ps 
22%32 ok uksan ua- 30 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



 

           

  
 

 

  
    
   

 
    

 

       
    

     
   

  
   

  
    

   

  
     

    
   

 

 
 
    

  
      

           
        

         
        

        
         

 
  

    

 
  

  

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&      



                  

 
 

 

   
      

  
  

  
   

  
  

 

       
     

     
    
  

 
   

  
    
   

  
   

      
    

    
  

  
  
 

 
    
      

       

 

           
      

    
    

       
      

      
        
 

 
  

    

 
  

  

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&      



          

 

  

 
 

 

  
  

 
  

   

 

      
      

     
     

 
   

  
    
   

  
      

      
    

 

  

  
 

 
       

           
          

           
            

    

 

      

 
  

  

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&      



 
iksLVs uk;xko nSfud xqUgs vgoky fn 01-11-2022 

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;xko  
 

xqUgk ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-% 
 fnukad  01@11@2022  
ps 16-30 ok- ps lqekjkl 
foB~By #fDe.kh eafnj 
dksyach rk- uk;xko  
 
fn’kk o varj %& 
if'pesl 15 fdyksehVj   
  
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%&   
01@11@2022 jksth   
osG 22%03 oktrk 
uksan uacj 27 oj   
 

  
xq- j-ua-  
167@2022  
dye  
454] 380 
Hkknoh   

 

fQ;kZnhps uko %&  
'ks"kjko fnxacjjko tks'kh o; 60 o"kZs  
O;olk; iqtkjh tkr czkã.k jk-dksyach  
rk-uk;xko ftYgk ukansM  
eks-ua   9011197574 

  
vkjksihps ukao %& 
 
vkjksih vVd%& ukgh 
 
xsyk eky  
lksU;kps ,d eaxGlw=kps iku o pkj euh 
vankts 01  xzWe otukps fderh 2500@& 
#i;kps 
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihus foB~By #fDe.kh eafnjkps dqywi rksMwu vkr  ços'k 
d:u #fDe.kh ekrsps ewrÊps xG~;krhy lksU;kps ,d eaxGlw=kps iku 
o pkj euh vankts 01  xzWe otukps fderh 2500@& #i;kps pksjh 
d:u iGwu tkr vlrkuk ckiwjko lksue.kdj ;kauh ikfgys R;kl 
idMys Eg.kwu dqBsrjh Qsdwu fnys vkgs oxSjs tckcko:u ek-iks-fu-f'kans 
lkgsc ;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky d#u xqUg;kpk iq<hy rikl  
iksmifu ok?kekjs lkgsc ;kaP;kdMs ns.;kr vkyk- 
 

nk[ky dj.kkj &  
liksmifu dkGs lkgsc iksLVs uk;xkao eks ua 9823035769  
rikfld vaeynkj &  
iksmifu  ok?kekjs lkgsc iksLVs  uk;xko eks-u- 9096618241  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
Jh vfHk”ksd f’kans iksfu  iksLVs uk;xko  eks- ua- 8975769508 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   
iksmifu  ok?kekjs lkgsc iksLVs  uk;xko eks-u- 9096618241  
 gs  fnukad 01@11@2022 jksth ps 18%11 ok uksan ua- 25 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 


