
पो. टे िवमानतळ ,नादंडे ग.ूर.न.370/2022 कलम 324,323,504,506,34 IPC सहकलम 4/25 भा.ह.का द.29/10/2022  
 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व 
प ा 

हक गत 

 िज हानांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

 
गु. घ. ता.वेळ व ठकाण – 
द.28/10/2022 चे 21.30 वा.च े

समुारास महे ब       नगर 
नांदडे  
 
, पवूस 3 कमी  
 
गु हा दाखल ता.वेऴ -
द.29/10/2022  वेळ 02.28 

 टे.डा.नं.04 
 
 
 

 
पो. टे िवमानतळ 
,नादंडे 
 गू.र.न. 
370/2022  
कलम  
324,323,504, 
506,34 IPC सहकलम  
4/25 भा.ह.का 

फयादी –  
शखे मू ताक िप.शेख बसीद 
वय 24 वष, वसाय मजूरी 
रा.फा खनगर, हगोली 
नाका,नांदडे         
मो.न.7249395423  
 
आरोपी –  
 

खलुासा - सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख 
वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े थांबल े
असता यातील आ.  1 याने फयादीस तू यथे े
काय करत आहसे तू फा खनगर येथे राहणारा 
आहसे व तू काल मा या भावाला का मारहान 
केली आह ेअस े हणून िशवीगाळ क न आरोपीच े
कमरेला असललेा खजंर काढून मारत असताना 
फयादीने दो ही हाताने पकडून धरल े त हा 
यास याच े दो ही हाताला दखूापत झाली व 

आ.  2,3 यानी धापडाबू याने मारहाण क न 
िजवे मार याची धमक  दली.वगैरे जबाबाव न 
मा.पो.िन काकड ेसाहबेाचं ेआदशेाने गू हा दाखल 
केला  
 

दाखल करणार – पो.ना 2609 आकमवाड 
मो.न.8805647079 
 
तपास- सपोउपिन लोखडंे मो.न.9527610006  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



पोलीस टेशन िहमायतनगर गुरन 238/ 2022 कलम 279,304(अ) भादिव द.29.10.2022  

पोलीस टेशन 
िहमायतनगर 

गनुर व कलम गु.घ.ता.वेळ व ठकाण/दाखल 
तारीख 

 

फयादी /आरोपीच ेनाव व 
प ा 

खलुासा 

िहमायतनगर 
 
 

गुरन 
 238 /2022  
कलम 
 279,304(अ) भादिव 
 
 
 
मयत- 
सं दप सटवा शडग े
वय 35वष रा.सवना 
ता.िहमायतनगर 
 
 

द.28.10.2022 चे सायंकाळी 
18.00 ते 18.30 वाज याचे 
सुमारास भोकरते िहमायतनगर 
रोडवर पावर हाऊस 132 
के. ही.समोर 
 
 
 
दाखल तारीख  
द.29.10.2022 चे  

वेळ 1238  वा 
 टे.डा. .11 
 

फयादी- 
बालाजी गंगाराम शे़डग ेवय 
52वष वसाय शेती 
रा.जाकापुर ता.भोकर  
मो. .,9604361624 
 
 
आरोपी- 
 
 

सादर िवनंती क  वर नमगु ता वेळी व ठकाणी यातील फयादीचा 
पुरत या मयत आरोपी यांने याचे ता यातील मोटार सायकल हयगईव 
िन काळजी पण ेभरधाव वेगात चालवुन िहमायतनगर येथुन सवना 
कड े जात असताना 132 के. ही. या समोर रोड या डा ा 
बाजुस याची मोटार सायकल लीप होवुन तो ना यात प याने 
यास डो याला,त डाला गंभीर मार लाग याने तो जागीच मरण 

पावला हणुन गु हा दाखल क न पुढील तापास कामी िबट 
पोहकेा 2303 शगनवाड यांचे कड े दला. 
 
 
दाखल करणार- 
पोहकेा 2281 शेख लायक मो.7888218751 
 
 
तपासीक अमलदार- 

पोहकेा 2303 शगनवाड मो. .9049075521 
 
पो. ट.े भारी अिधकारी- बी.डी.भसूनुर मो.9834774799 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



पोलीस टेशन हादगाव  गुरन ं 313/2022 कलम  379 भा द िव  मान े द  29/10/2022 

पो. टेचे 

नाव 

गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोदी नं , 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाही 

हक कत 

हदगाव  भाग 1 ते5 गुरनं  

313/2022 कलम 

379 भा द िव  

माने द  

29/10/2022 

  

 द.19/.10/2022  च े 00:00 

20/10/2022 च े06:00वाजता 

च ेसुमारास  फयादीच े

घरासमोर डोरली                   

 

दशा :- दि णेस 8  कमी 

 

गु हा दाखल  ता.वळे:- द 

29/10/.2022 च े  12:19 

वा टे.डा न द  12  वर  

 

 

 फयादीच ेनाव:-  

बालाजी मारोतराव सोळंक वय 

43 वष वसाय शेती रा. 

डोरली ता. हादगाव  

 मो नं 9422556055. 
 

 FIR त दली का:- होय  
 

आरोपीच ेनाव व प ा :- 

अ ात  
 

आरोपी अटक:- नाही 
 

 गेला माल :- मो.सा. . िहरो 

पशॅन ो जुनी वापरातील 

क .25000/- अंदाज े 

खलुासा, 

             सादर िवनंती क  , नमूद तारीख वेळी व ठकानी 

यातील फयादीची मोटार सायकल िहरो पॅशन ो ही यातील 

अ ात आरोपीने कमत अंदाज े25000 पये ची कोणीतरी रा ी 

चो न नेली आह ेवगैरे अजाव न वरील माने  गु हा दाखल 

क न पढुील तपास DO अिधकारी गायकवाड सा. यांच ेआदशेाने 

HC/2728 हबंड यांचकेड े दला.  

 

दाखल करणार :-  

ASI राठोड पो टे हदगाव  मो. न.8888588436 

 

तपािसक अमंलदार :- 

 HC/2328 पो टे हदगाव मो नंबर 9284422052 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस टेशन हादगाव  गुरनं  314/2022 कलम  457,380भा द िव  मान े द  29/10/2022 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 

वळे 

फयादीचे नाव प ा व मोदी नं , आरोपीच े

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

हदगाव  भाग 1 ते5 गुरनं  

314/2022 कलम 

457,380भा द िव  

माने द  

29/10/2022 

  

 द.27/10/2022  च े

01:00 वाजता च े

समुारास  फयादीच े

घरी तामसा रोड नई 

आबादी  हदगाव            

ता हदगाव दि णसे  

02 क.मी  

 

दशा :- दि णेस  02 

कमी 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 29/10/.2022 च े  

15:30 

वा टे.डा न द  18 

वर 

 फयादीच ेनाव:-  िवलास ध डीबा महाजन 

वय44 वष  ा शेती रा तामसा रोड नाई 

आबादी हादगाव ता. हादगाव  मो नं 

9049330686 

FIR त दली का:- होय  

आरोपीच ेनाव व प ा :- अ ात  

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 गेला माल :- नगदी 20,000 पय ेएक ाम 

सो याचे वाळी, एक लग आकार 1 तोळा, 

पायातील चैन साडचेार तो याच,े 15 ाम 

जोडव ेचांदीच,े होम थेटर एक, पंधरा कलो 

गोड तेल साखर 25 कलो असा 

एकूण39,340 पयाचा माल  

खलुासा, 

             सादर िवनंती क  , नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील फयादी दवाळी सणा िनिम  प ीस व मलुांना घेऊन 

सासरवाडी येथ े गलेा असता यातील अ ात आरोपीने घराच े

कुलूप तोडून घरातील नगदी व सो या चादंीच े दािगने व होम 

थेटर साखर पंधरा कलो गोड तेल असा एकूण 39340 पयाचा 

मल चो न ने याचा वगैरे फयादी व न गु हा दाखल क न 

पुढील तपास DO अिधकारी PSI गायकवाड साहबे याचं े

आदशेानेAPI पांढरे सा यां याकड े दला. 

दाखल करणार :-  ASI राठोड सा पो टे हदगाव    

मो.न.8888588436 

तपािसक अमलंदार :- API पाढंरे  पो टे हदगाव मो नंबर 

8180011000 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



             पो. टे.िवमानतळ गु.र.न.371/2022 कलम 454, 457, 380 IPC 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

2 3 4 5 6 

िज हा नांदडे, 

पो. ट.े 

िवमानतळ 

 

गु. घ. ता.वेळ व ठकाण – 

दनांक 26/10/2022  रोजी 

सकाळी 9.00 वाजता ते   

दनांक 28/10/2022रोजी 

राञी 19.30 वाजताच े

दर यान फयादीच ेराहते घर 

नाईकनगर नांदेड. प ीमेश 

01 क.मी. 

 

 

गु हा दाखल ता. वेळ – द 

29.10.2022 रोजी वेळ       

15.01  वा टे.डा. 25 

 

 

पो. टे िवमानतळ 

,नादंेड 

गु.र.न.371/2022 

कलम 454, 457, 

380 IPC 

फयादी - गो वद से ा दबेूवाड,वय 58 

वष, वसाय शेती रा.खरबी ता.भोकर िज 

नांदडे ह.मू नाईकनगर,नांदेड 

मो.न.9881409352 

 

आरोपी – अ ात 

गेला माल-  1)HP DA0077TX serial 

/batch no -cnd8355nxl कंपनीचा जूना 

वापरता कमती अंदाज े20,000  चा असा 

असलेला 2)dell Laptop 

100000800/01HW1998941कंपनीचे 

लँपटाँप टाटा क सलट सी कंपनी तफ आँफ स 

कामािनिम  भेटलेल े जूना वापरता कमती 

अंदाज े 20,000  चा असा असलेला एकूण 

कमत 40,000 

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

यातील फयादी ह े यांची मुलगी व प ी ह े दवाळी सनािनमी  

गावी गेले असता परत घरी येवुन पाहील ेअसता  राहते घराचा 

चँनल गेट व दाराचे कुलुप तोडून घरात वेश क न घरातील 

मुली या नावे असलेल े वरील वणनाच े लँपटाँप कमंती एकुण 

40000/-  च े कोणीतरी अ ात चोर ांने चो न नेले आहे. 

वगैरे जबाबाव न मा.पो.िन काकडे साहेबांचे आदशेाने गू हा 

दाखल क न पुढील तपास  ASI कु ळेकर यांचे कड े दले. 

दाखल करणार – HC 1986 कानगुल े मो.न. 9657707486 

 तपास करणार-  ASI कु ळेकर  मो.न. 8668642465 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 पो. टे. लोहा 212/2022 कलम  279,,338  304 (अ) भादवी द.29/10/2022 

पो. टे. च े

नाव 

गरुण व कलम गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

हक कत 

 

  लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212 /2021 

कलम 279, 338, 

304 (अ) भादिव  

 गु हा घडला :- दनांक 29/10 / 

22 रोजी सकाळी 07.00 

वाज याच ेपूव  िवक  गाडन 

मंगल कायालयाचे समोर लोहा ते 

नांदडे जाणारे रोडवर  उ ेरेस 4 

क  मी  

 

 

गु हा दाखल:- द . 

29/10/2022  वेळ    17.22 

वाजता टेशन डायरी न द   18 

वर 

 

 

FIR त दली:-   होय  

 

 फयादी च ेनाव व प ा :- िवनायक 

मारोती मटके वय 40 वष वसाय 

पोलीस पाटील राहणार पारडी  

तालुका लोहा िज हा नांदडे मोबाईल 

मांक 96 97 78 78 21 

 

 आरोपी च ेनाव व प ा:- अ ात 

वाहन चालक ( नाव गाव मािहती 

नाही)  

 

मयताचे नाव _ अ ात पु ष ( नाव 

गाव मािहत नाही)  

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

खुलासा; -           वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी (पोलीस 

पाटील ) याने एक अनोळखी पु ष इसमास िवक  गाडन मंगल कायालय समोर 

लोहा ते नांदडे जाणारे रोडवर अ ात वाहन चालकाने एक अनोळखी पु ष इसमास 

आपल ेवाहन हायगाई व िन काळजी पणाने चालून यास  जबर धडक दऊेन िनघून 

गेला व अनोळखी पु ष इसमाचे मरणास कारणीभूत झाला आह ेवगैरे जबाबाव न 

माननीय सपोनी ी शेख साहेब यां या आदशेाव न गु हा दाखल क न पुढील 

तपास कामी मिहला पोलीस उपिनरी क रेखा काळे मॅडम यां याकडे दले 

           

तपासी अंमलदार: - मपोउपिन  रेखा काळे मॅडम पो. टे.लोहा मोबाईल मांक  99 

22 39 17 20 

दाखल करणार:-  पोहकेा 2238 कदम  पोलीस टेशन लोहा मोबाईल मांक 94 

21 84 90 16 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .   मा.पोिन/  तांबे  साहेब . पो. टे. लोहा    

मो. न 9850188100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो. टे.  सोनखडे गु.र.न.ं155/ 2022 कलम 65 e महा. दा . कायदा दनाकं  29/10/2022 

पो. टे. च े

नाव 

गरुण व कलम गु हा घडला दाखल फयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

हक कत 

 

सोनखेड गु.र.नं.155/ 

2022 कलम 65 

e महा. दा . 

कायदा 

गु हा घडला - 

द  29/10/2022 वेळ 

16.30 सुमारास मौजे  

टेळक  फयादी या 

घरासमोर लबाच े

झाडाखाली. 

 

 

 

ग.ुदा.ता.वळे  

दनाकं  29/10/2022 

वेळ 18.42 टेडा नं. 12 

 

फयादी :-  चंदन सह रामिसह 

प रहार वय 36 वष वसाय 

नौकरी पो.उपिन र क पो. टे 

.सोनखेड 

आरोपी –  

िमळाला माल - दशेी दा  भगरी 

सं ा या काचे या 180ml मते या 

24बाटल.  द  29/10/2022 

वेळ 16.30 समुारास मौज े टेळक  

फयादी या घरासमोर लबाच े

झाडाखाली 

      सादर िवनंती क , वर नमुद  तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील दशेी दा  भगरी सं ा या काचे या 180ml मते या 

24बाटल.िवनापरवाना बेकायदिेशर र या वता या 

फाय ासाठी चोरटी िव  करीत असताना ता यात 

बाळगललेा िमळुन आला. यांच ेिव ध महा.दा .कायदा कलम 

65 इ माण ेगु हा दाखल  क न  मा.सपोिन सा.याचं ेआदशेाने  

पोना 2699/नागरगोजे . याचंकेडे दला. मो.न. 

8830480846 

दाखल करणार :- पोहकेॉ/1891 फड   पो. टे.सोनखेड.  मो.न.  

तपािसक अमंलदार - पोना 2699/नागरगोज ेपो. टे.सोनखेड.  

मो.न. 8830480846 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



          
  
 

   
 

            
      

      
  

  
 

 

 

  
 

 
  

      
   

      
    

    
      

 
    

    
    

     
    

    
 

 

 

 
      

          
        

     
         

       

 
    

 
          

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

 

 

 

 

 



पो. टे. च ेनाव    मांडवी गु न नं.  :- 79/2022 कलम :- 324,341,323,504,506 ,34 भादवी द. 29/10/2022 

पो. टे. 

च ेनाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ 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  

 मांडवी गु न नं.  :- 79/2022 

कलम :- 

324,341,323,504,5

06 ,34 भादवी 

 

 

 

 

 

 

 

गु हा घडला ता. व 

वेळ :-  

 दनांक 29/10/2022 

रोजी13.00 वा. च े

समुारास आरोपी या 

घरी मौज ेद नगर 

मांडवी ता. कनवट  

 

गु हा  दाखल ता. व 

वेळ :-  

द. 29/10/2022च े

18=42वा.  

न द नंबर :- 16वर  

 

 

फयादी च ेनाव :- संतोष सुदाम 

जाधव वय 43 वष राहणार 

मांडवी ता कनवट. 

  

आरोपी च ेनाव :- 

FIR दल ेका होय/नाही :- 

होय. 

आरोपी अटक :- िनरंक 

 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी व 

फयादीची प ी हे यातील आरोपी फयादीचा भाऊ यास सामाियक 

िचबडीचे पैस े माग यासाठी गेले असता यातील आरोपी मांक एक रवी 

आिण तु हाला कशाच ेपैस ेदऊे अस े हणून हातातील कु हाडी या दां ाने 

पाठीत कमरेत मारहाण करत असताना फयादीची प ी सोडव यासाठी 

आली असता आरोपी यांनी संगणमत क न फयादी या प ीस मारहाण 

केल े ते हा ती तेथून पळून घराकड ेगेली तसेच आरोप नी फयादीस दोरीने 

बांधून मारहाण केल ेव तू पु हा शेती कवा पसैे माग यासाठी परत आलास 

तर तुला जीव े मा न खतम क न टाकतो अशी धमक  दली वगैरे व न 

गु हा दाखल. 

दाखल करणार–HC/1657 KADAM MO.NO.7218242057 

तपास—LHC/1366 KANAKE  MO.NO 9307138735 पो टे मांडवी  

पो. टे. भारी अिधकारी - नाव :- .स.पो. िन. िशवरकर पो. टे. मांडवी मो. 

नं. 9922322312 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 

िद 29/10/22 रोजी 11.45 वा 
निवन  ब थानक सावजिनक 
रोडवर  देगलुर   
  ता देगलुर  

 
 
 

िद 29.10..2022 रोजी वेळ   
12.44 वा.न दनं  24 
 
 

रामचंद िकशनराव काळे   वय 45 
वष पोहेकॉ / 832ने. पो टे देगलुर 
मोनं 8830899396 
 

   
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने आप या 
ता यातील एक मँ जीमो  या चालकाने याच े ता यातील  येणारे जाणारे 
वाहनास अडथळा िनम न केला व वाशयाचे िजवीतास धोका िनम न होईल 
अशया थतीत उभा केलेला िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल  
 

.ने. पो. टे.देगलुर
  

सपोउपिन  िमरदोडे पो टेदेगलुर

 
पोिन ीमाछरेसाहेब   

9821159844  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&     

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&     

 

 

 

 



ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 

िद 29/10/22 रोजी 12.00 वा 
जूने   ब थानक सावजिनक 
रोडवर  देगलुर   
  ता देगलुर  

 
 
 

िद 29.10..2022 रोजी वेळ   
13.08 वा.न दनं  25 
 
 

रामचंद िकशनराव काळे   वय 45 
वष पोहेकॉ / 832ने. पो टे देगलुर 
मोनं 8830899396 
 

   

 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने 
आप या ता यातील एक मँ जीमो  या चालकाने याचे ता यातील  
येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनम न केला व वाशयाचे 
िजवीतास धोका िनम न होईल अशया थतीत उभा केलेला िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
 

.ने. पो. टे.देगलुर
  

सपोउपिन  िमरदोडे     पो टेदेगलुर

 
 

पोिन ीमाछरेसाहेब   9821159844  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&417/2018 कलम  283 भादिव  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& नाही 
 

 



ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 

िद 29/10/22 रोजी 12.00 वा 
निवन   ब थानक सावजिनक 
रोडवर  देगलुर   
  ता देगलुर  

 
 
 

िद 29.10..2022 रोजी वेळ   
13.39 वा.न दनं  26 
 
 

.ने. पो. टे.देगलुर
 

ि तीज गणपत भोसले    वय 34 
वष पोकॉ /3118 ने. पो टे देगलुर 
मोनं 9850813118 
 

   

 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप या ता यातील एक मँ जीमो  या 
चालकाने याचे ता यातील  येणारे जाणारे वाहनास 
अडथळा िनम न केला व वाशयाचे िजवीतास धोका 
िनम न होईल अशया थतीत उभा केललेा िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
 

पोहेकॉं / 1984 सकनूरे      
पो टेदेगलुर

 
 

पोिन ीमाछरेसाहेब   9821159844  

 

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

 

 



¯

ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व 
मोनं 

िद . 29.10.2022 रोजी वेळ 16.00 वा. 
आलूर ते नंदरू जाणारे रोडवर द ा 
नर सग जाधव यांचे लॉट समोर 
सावजिनक रोडचे कडेला    
 
 

िद. 29 .10..2022 रोजी वेळ 18.00  
वा.न द नं  34 
 
 

सितश रामराव कदम वय 
39 वष पो.ना. 507 ने.  
पो. टे. देगलुर मो.न. 
9764135401 
 

  
 
िमळाला माल –  शदीने 
भरलेले 20 पाकीटे 

यकी िक. 20 . माणे 
400 .चा माल  

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या शदीने भरलेले 
20 पाकीटे यकी िक. 20 . माणे 400   चा ो 
गु हयाचा माल सह चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने 
ता यात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल   

.ने. पो टे देगलुर 
 

पो.हे.कॉं /1984 सकनूरे     ने. पो 
टे देगलुर

 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 
 - 01   350/2016 कलम 65ई     02   10/2021 कलम 65ई 

  नाही



 

ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 

िद . 29.10.2022 रोजी वेळ 17.15 वा. 
देगाव गावात हनूमान मंिदरासमोर छोटया 
दकूानात    
 

िद. 29 .10..2022 रोजी वेळ 18.44  
वा.न द नं  38 
 

.ने. पो टे 
देगलुर 
 
 

ानोबा 
रधूनाथराव क े  वय 52 वष 
पो.हे.कॉं  2462 ने.   पो. टे. देगलुर 
मो.न. 9923692462 
 

  
िमळाला माल –   देशी दा  
भगरी सं ा या असे लेबल 
असलेले   180 Ml मते या 
एकुन 11  िसलबंद बॉटल िकमत 
70  दरापमाणे असा एकुन 
770/-  चा ो गु हयाचा माल 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या   देशी दा  भगरी 
सं ा या असे लेबल असलेले   180 Ml मते या एकुन 11  
िसलबंद बॉटल िकमत 70  दरापमाणे असा एकुन 770/-  

चा ो गु हयाचा माल चा ो गु हयाचा माल सह चोरटी 
िव ी कर या या उ ेशाने ता यात बाळगुन िमळुन आला 
वगैरे जबाब व न गु हा दाखल   
  

पो.हे.कॉं  2462  सकनूरे     ने. पो 
टे देगलुर

 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 
 - नाही  

  नाही



 

पोलीस ठाणे मुखेड गुरं नं 327/2022  कलम 283 भादवी  दनांक 29/10/22  
पो टेच ेनाव  गु र न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व 

दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे मखुेड   गुरं नं 327/2022 

 कलम 283 भादवी  

माण.े 

 

गु हा  घडला ता वेळ:- दनांक 

29/10/22 रोजी 20:30 वाजता च े

समुारास मखुडे ते जांब जाणारे 

सावजिनक रोडवर लोखंड ेचौकात 

रहदारीच े ठकाणी मखेुड तालकुा 

मखेुड. 

 

 दाखल ता वेळ:- द  29/10/22 

रोजी 22:07 वा 

 टे. डा . न द 30 वर  

 

फयाद दणेारे नाव व प ा -

गजानन िवजय अंसापुरे वय 

32 वष पोलीस उपिनरी क 

नेमणकू पोलीस टेशन मुखेड 

तालकुा मखुेड मोबाईल नंबर 

9130052062. 

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

आरोपीच ेनाव:-    

खलुासा:- सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपीने याच े ता यातील ॅ ह स ही रहदारी या 

ठकाणी मानवी जीिवतास धोका होईल अगर अ य 

कोण याही ला दखुापत होईल कवा अडथळा होईल 

असा लावललेा िमळून आला हणून मा. पोलीस िनरी क 

साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल. 

 गु हा दाखल  करणार– पोना 1306 पाळेकर  पो टे मखुेड  

. 

तपािसक  अिधकारी  :-psi  काळे  पो ट मखेुड . मो नं. 

.9850072078. 

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

पो. टे . भारी. अिधकारी. - पो.िन गोबाड े, साहबे मो.न. 

9850072078 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

CR no 253/2022  कलम 379 भादिव 29/10/2022 

पो ट च ेनाव  गुरण /पणाका /िम सग 

/व कलम 

गु हा /आ / प ाका /िम सग 

घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर व आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय/ नाही 

ह ककत 

उमरी 

 

 

दशा व 

अंतर/दि णेस 

10 कमी. 

 

CR no 253/2022  

कलम 379 भादिव. 

29/10/2022 

 

गेला माल/ 50 कलोच े

चार पोते सोयाबीनच े

कमत 10,000 पये 

अंदाज े

 

िमळाला माल/ नील  

 

उिशराच ेकारण/ 

गुरंन घडला तारीख वेळ ठकाण/ 

25/10/2022 ते 26/10/2022 

च ेरा ी वेळ न  नाही मौज े

शेलगाव मधूकर पाचंाळ यां या 

दकुाना समोर  तालकुा उमरी.  

 

गुरंन दाखल तारीख वेळ / 

द.  29/10/2022 च े15.34 

वाजता न द नंबर 18 

 

 

फयादीच ेनाव/तानाजी नागोराव 

कदम वय 40 वष  वसाय शेती 

रा. शेलगाव  ता उमरी मो. 

न.8261095223 

 

 

 

आरोपीच ेनाव/ अ ात 

 

खलुासा/ 

सादर िवनंती क  वर नमूद  तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील फयादी यांनी याचं े नऊ पोते सोयाबीन काढून 

दनाकं 19 /10/ 22 रोजी मधुकर पाचंाळ यांच ेवे डगचे 

दकुानासमोर ठेवल े होते यापैक  चार पोते हणज े दोन 

टल अंदाज े10,000 पयाचे कोणीतरी अ ात चोर ाने 

चो न नेल.े.वगैरे फयादी व न मा. पोिन भोसल े साहबे 

यां या आदे याने hc 2982 सरोद ेयाचं ेकड े दला. 

 

तपासीक अमंलदार- hc 2982 सरोद े

मो.न.9850752288. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

पोलीस टेशन मु माबाद डी.सी.आर िम सग नं.18/2022 द.29/10/2022 

पोलीस 

टेशन 

िम सग नंबर िम.ता.वेळ ठकाण व 

दाखल ता.वेळ 

 खबर दणेार याचं ेनाव प ा व म .न.  थोड यात हक कत 

मु माबाद िम सग नंबर 18/2022 

द.29/10/2022 

 

 

 

 

 

उिशराच ेकारण-आज 

रोजी पो. टे ला येऊन 

त ार द याने 

िम सग घ.ता.वेळ व 

ठकाण- 

द12/10/2022 रोजी 

वेळ अंदाज ेसायंकाळी 

05.00 वाज याच े

सुमारास पु याला 

कामासाठी व 

िश णासाठी जातो 

हणून घरातून िनघून 

गेला  

िम सग दा.ता. वेळ द- 

29/10/2022 रोजी वेळ 

18:39 वा. टे.डा.नंबर-

25 वर 

खबर दणेार यांचे नाव :- म णाजी िप.सोपान सुरनर  

वय 50 वष- वसाय शेती जात मातंग रा वंडगीर ता 

मुखेड  मो.नं 9579034993 

हरवलेली च े नाव- मुलगा नामे पंढरी म णाजी 

सुरनर वय 22 वष वसाय िश ण रा.वंडगीर ता 

मुखेड 

FIR त दली का:-होय 

 

मुलांच े वणन:-उंची 5 फूट 3 इंच रंग:-गोरा बांधा:-

डपातळकेस:-साधे लांब नाक :-सरळचेहरा:-गोलिमशी 

:-बारीकपोशाख:-चौकडा िहरवा फुल शट, जी स पॅ ट 

लूयू रंगाचा िनशाणी:-डा ा हातावर अंग ा जवळ 

SP असे ग दलेले,उज ा डो या जवळ जुनी जखम 

असलेले वण अशा वरणाचा मलुगा नामे पंढरी म णाजी 

सुरनर  

खलुासा-सादर िवनंती क  वर नमदू तारीख वळेी व ठकाणी यातील 

फयादीची मलुगा नाम े द.07/10 /2022  रोजी पणुे येथुन याच े

राहाते घरी .दसराआज सण साजरा कर यासाठी आला व दसरा 

साजरा क न दनाकं 12/10/2022 रोजी वळे अदंाजे 17:00 

वा.सुमारासपो टेला पणुे येथ े जातो हणून िनघाला असता याचा 

लहान भाऊ नामे बाळू हा मोटरसायकलवर आणूनमु माबाद बस 

थानक येथे सोडून गलेा दनाकं 13/10/2022  पासून फयादीचे 

मुलाचा फोन बदं दसत आह े असा पो टेला यऊेन फयादीने आज 

द याने   मा. सपोिन साहेबां या आदशेाने िम सग दाखल क न 

पुढील चौकशी व  शोध  कामी पोहकेा 2000 सुरनर यां याकडे दला 

दाखल करणार:-ASI जाधव पो. टे.मु ामाबाद 

मो.नं.7620394900 

तपासी अंमलदार:-पोहकेॉ 2000 सुरनर पो. टे 

मु ामाबाद.मो.न.7447271727 

पो. टे. भारी अिधकारी--  स.पो.िन-सं ाम उ वराव जाधव 

पो. टे.मु माबाद मो.नं.8999881900 

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 ps uko %& uk;xko  vk-e-̀ dz-& 39@2022  Dye 174 flvkjihlh fn-29-10-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

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

gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko %&  

uk;xko   

 

 

vk-e-̀ ?kMyk rk-
osG fBdk.k-%&  
fn-20@10@2022 
jksth osG 00%01 
rs 05%00 oktrkps  
njE;ku e;rkps 
tqus xko uk;xkao 
nf{k.ksl 01 fd-eh  
 
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 01 fd eh  
 
vk-e-̀    nk[ky-
rk-osG-%&  
 fn-29-10-2022 
osG 15%17 ok 
uksan ua 14 oj 
 
- 

vk-e-̀ dz-& 
39@2022 
 Dye 174 
flvkjihlh  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

[kcj ns.kkjkps uko %&   
mRre f’kokth pOgk.k o; 34 o”ksZ 
O;olk; ‘ksrh jk- tqus xko uk;xko  
rk- uk;xko ft- ukansM  tkr &ejkBk  
eks- ua- 9657092443 
e;rkps uko %&  
xaxk/kj f’kokth pOgk.k o; 32 o”ksZ 
O;olk; ‘ksrh jk- tqUusxkao uk;xko  
tkr & ejkBk  
ej.kkps dkj.k %&  
lrrps gks.kkjs ukihdhyk daVkGwu 
e;krkps ?kjh LyWips Ikk;jhps 
xtkGhyk ‘kVZus xGQkl ?ksowu 
vkRegR;k dsyh - 
mf’kjkps dkj.k %& 
loZ /kkfeZd fo/kh d:u vkt jksth 
iks-LVs- yk ;sowu [kcj fnY;ko:u vk-
è- nk[ky - 

[kqyklk %& -lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy e;rkus lrrps gks.kkjs ukihdhyk daVkGwu o eqyxh osfndk 
o; 06 o”ksZ fgl ‘kqxj pk vktkj vlY;kus frpk vkS”k/k mipkj 
dlk djkok lrr ;k fparsr jgkwu R;kus Lor%ps ?kjh LyWips 
Ikk;jhps xtkGhyk ‘kVZus xGQkl ?ksowu vkRegR;k dsyh oxSjs 
e;rkpk HkkÅ ;kus fnysY;k [kcjho:u vk-e-̀ nk[ky - 
 

nk[ky dj.kkj & liksmifu  ch-th-dkGs iks-LVs- uk;xkao eks-ua-
9823035769 
 

rikfld vaeynkj & iksmifu ,l-,l- ckpkokj iks-LVs- uk;xkao 
eks-ua- 9637320355 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& Jh- vfHk”ks[k f’kans iksyhl fujh{kd iks-
LVs- uk;xkao eks- ua- 8975769508 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
Jh- vfHk”ks[k f’kans iksyhl fujh{kd iks-LVs- uk;xkao eks- ua- 
8975769508 gs fnukad-20-10-2022 jksth osG 07%09 ok uksan 
ua-07 oj jokuk   
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & 
 fnukad-20-10-2022 jksth osG 10%11 ok uksan ua- 10 oj vkod- 

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



 
iksLVs ps uko %& dqaVwj vk-è- dz-& 28@2022  Dye 174 flvkjihlh fn-29-10-2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

osG 

xqjua @vk-e`-
@dye 

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

gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko %&  

dqaVwj  

 

 

vk-e-̀ ?kMyk rk-
osG fBdk.k-%&  
fn- 27@10@2022  
jksth ps osG 
17%30 oktrkP;k 
lqekjkl ekSts 
lkysxko  e;rkps 
jkgrs ?kjh  
  
fn’kk o varj %&  
iqosZl 08  fd eh  
 
vk-e-̀    nk[ky-
rk-osG-%&  
 fn-29-10-2022 
osG 16%11 ok uksan 
ua 11  oj 
 
- 

vk-e-̀ dz-& 
28@2022 
 Dye 174 
flvkjihlh  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

[kcj ns.kkjkps uko %&   
Ekksgu iaMhr jkpksVdj  o; 25 o”ksZ ] 
O;olk; ‘ksrh jkg.kkj lkysxko 
rkywdk uk;xko tkr & Ugkoh  
eks- ua- 8806903357 
 
e;rkps uko %&  
lq’kakr iaMhr jkpksVdj o; 34 o”kZ 
O;olk; ‘ksrh jkg.kkj lkysxko rk- 
uk;xko tkr & Ugkoh 
 
ej.kkps dkj.k %&  
lrrps gks.kkjs ukihdhyk daVkGwu 
xGQkl ?ksowu vkRegR;k dsyh  
 
mf’kjkps dkj.k %& 
[kcj ns.kkj gs nq[k%r vlY;kus vkt 
jksth iks-LVs- yk ;sowu [kcj 
fnY;ko:u vk-è- nk[ky - 

[kqyklk %& -lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy e;rkps ‘ksrh nksu o”kkZaiklwu lrr ikÅl iMY;kus ‘ksrh 
ukfidh gksr vlY;kus o R;kl cWadsP;k dtkZph ijrQsM gksr 
ulY;kus ‘ksrhps ukihdhl o cWadpss dtkZph ijrQsM gksr ulY;kus 
R;kl daVkGwu R;kps jkgrs ?kjh lkMhus rqGbZl xGQkl ?ksowu 
ej.k ikoyk oxSjs [kcjho:u vk-e-̀ nk[ky-  
 

nk[ky dj.kkj & iksgsdkW @255 dne iks-LVs- dqaVwj eks-ua- 
9011263286 
 

rikfld vaeynkj & iksmifu ;soys iks-LVs- dqaVwj eks-ua- 
7798597775  
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu egknso iqjh iks-LVs- dqaVwj eks- ua- 
8668543100 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  iksmifu ;soys iks-LVs- dqaVwj 
eks-ua- 7798597775  gs fnukad-29-10-2022 jksth osG 18%00 ok 
uksan ua-13 oj jokuk   
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  
 

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

 



 

 गु.र.न.408/2022 कलम 379भादवी 

 
भोकर 

ग.ुर.न. 
408/ 
2022  
कलम 379 
भादवी 
 

 

बालाजीरामचं चारलेवाडवय 42 
वष यवसायशेतीरा. 
महा मागांधीभोकरमो. 7020177706 
 
 
गु.घ.ता.वेळविठकाणिद. 27.10.2022 
रोजीचेरा ी 01.30 
वा.सु.िबलालनगरभोकर व 
गांधीनगरभोकर 
 
 
गुदातावेळ 
िदनांक29.10.2022चे14.52न द 20वर 
 
 

अ ात 
 
गेलामाल 

1) एकलाल व 
पांढरारंगअसलेलीटोकदार
शगाची 10 वषवयाचीगाय  
िक.अं.25,000/- 

2) एकलालअसलेलेगोरेवय 
16 मिहने िक.अ.10,000/- 

3) एकलालरंगाचेकारवडवय 
14 मिहने 
िक.अ. 5,000/- 

4) एकपांढ-
यारंगाचीउभेचीगायिक.अ. 
25,000/- असाएकुण 
65,000/- माल 

िमळालामाल – िनरंक 

सादर िवनंती िक, वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
अ ातआरोपी ने िद. 26.10.2022 रोजी चे ऱा ी 21.30 
वा.सु.िद.27.10.2022 सकाळी 06.00 वा. दर यान कोणीतरी 
अ ात चोर ांनी चो न नेला आहे. वगैरे मजकुराच ेिफय द व न 
वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास मा. पोिन साहेब यांच े
आदेशाने पुढील तपास कामी िबट पोहेका/ँ2078 ल टवार यांच े
कडे िदला. 
 
 
दाखलकरणार:-सपोउपिन / लेखुळे मो.8308292298 
 
तपािसकआमलदार – 
पोहेका/ँ2078पो टेभोकरमो मांक9767114720 
 
पो. टे. भारीपोलीस 
पो.िन.भोसलेसाहेबसाहेब,मो9923104521  
 
 

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



 गु.र.न. 409/2022 कलम 454,457,380भादवी 

 
भोकर 

गु.र.न. 
409/ 
2022  
कलम454,
457,380 
भादवी 
 

 

विनतारामरावराठोडवय 37 
वष यवसायविकलरा.िचखलवाडी
भोकरमो. 7020824583 
 
 
ग.ुघ.ता.वेळविठकाणिद. 
24.10.2022 रोचीचे 11.30 वा.ते 
28.10.2022 रोजीचे 09.30 
वा.दर यानिफय दीचेराहतेघरीिचख
लवाडीभोकर 
 
 
 
गुदातावेळ 
िदनांक29.10.2022चे20.18न द
29वर 
 
 

अ ात 
 
गेलामाल 

1) एक 30 ँमवजनाचीसो यचीसाखळी 
िक.अ.90,000/- 

2) एक 5 ँमवजनाचीसो याचीअंगठी 
िक.अ.15,000/- 

3) एक 5 ँमवजनाचीसो याचीअंगठी 
िक.अ.15,000/- 

4) एक 3 ँमवजनाचीसो याचीकानातील टेनिक.अ. 
9,000/- 

5) एक 3 
ँमवजनाचीसो याचीकानातील टेनषटकोनीआका

राचेिक.अ. 9,000/- 
6) एक 5 ँमवजनाचेसो याचेपडलिक.अ. 15,000/- 
7) पालरमधील ाय म येअसलेलेरोखर कम 

15,000/-  
8) कपाटीलमाझेवॉलेटमधीलरोखरो कम 2,000/- 
9) कपाटीलमा याितनपसमधीलरोखर कम 4,000/- 
10) कपाटील ाय हरमधीलरोखर कम 1500/- 

असाएकुण 1,62,000/- ऐवज व रोखर कम 
िमळालामाल – िनरंक 
 

 

सादर िवनंती िक, वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील अ ात 
आरोपी ने िद. 24.10.2022रोजी च े वेळ11.30 वा .स ु
.िद.28.10.2022 रोजी चे वेळ 09.30 वा.दर यान िफय दी च े
राहते घरी िचखलवाडी भोकर येथे कोणीतरी अ ात चोर ांनी 
घराचे कडी कोढा तोडुन घरात वेश क न वरील व न चा माल 
व रोख र कम एखुण िकमंत 1,62,000/- चो न नेला आहे.  
वगैरे मजकुराचे िफय द व न वर माणे गु हा दाखल क न 
पुढील तपास मा. पोिन साहेब यांचेआदेशाने पुढील तपास 
पोउपिन एस.एम.कांबळे यांचे कडे िदला. 
 
 
दाखलकरणार:-सपोउपिन / लेखुळे मो.8308292298 
 
तपािसकआमलदार – पोउपिन 
/एस.एम.कांबळेभोकरमो मांक9923413244  
 
पो. टे. भारीपोलीस- पो.िन.भोसलेसाहेबसाहेब,मो 
9923104521  
 
 
 
 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 



vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

iksLVs oftjkckn  xq-j-ua- 376@2022 dye 294]506 Hkknoh fn 29-10-2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

osG 

xqjua @vk-
e-̀@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko %&   

oftjkckn  

 

xqUgk  ?k- rk-osG 
fBdk.k-%&   
fn 27@10@2022 
jksth  ps 12%30 
ok rs 13-00 ok 
ps lqekjkl ek-
iksyhl v/kh{kd 
dk;kZy; ukansM   
 
 
xqUgk   nk[ky-
rk-osG-%&  
fn 29-10-2022  
ps 13%27   ok- 
uksan ua- 21  oj 

xq-j-ua-    
376@2022 
dye  
294]506 
Hkknoh  
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&   
lqfuy cGhjke vk<s]  o; 
46 o”kZ O;olk; ukSdjh 
iksuk@1229 iksLVs gnxko  
rk-gnxko ft-ukansM ek-lk-
iks-v-mifo] iks-v Hkksdj 
¼vaxj{kd½ 
eksua 7745046282 
 
vkjksihps ukao %&    
 
vkjksihps vVd %& ukgh 
 

[kqyklk %& -lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh gs ek- lgk-iks-v-mifo iks-v Hkksdj ¼vaxj{kd½ M;qVh 
oj  vlrkuk eWMe ;kaps eksckbZyoj vkysyk Qksu mpyyk vlrk 
;krhy vkjksih ;kus eksckbZy oj Qksu d:u es vkidks M~sl dh 
baUQkWjes’ku nsrk gq 20000@& :i;s n;k rsOgk eh R;kl iSls gs 
‘klukdMqu eatqj gksm ;srkr brD;k yodj HksV.kkj ukgh vls 
Eg.krkp R;kus csgupksn v’kh v’yhy f’kohxkG nsmu rq>s D;k 
dj.kk gS es rq>s Hkh ns[k ysrk gq v’kh /kedh fnyh vkgs- oxSjs fQ;kZn 
o:u ek- iksfu lk-;kps vkns’kkus xqUgk nk[ky- 
  
nk[ky dj.kkj & xzsMiksmifu f’kaxs iksLVs oftjkckn eksua 
7972733404 
 
rikfld vaeynkj & iksgsdkW@1007 >kcjs iksLVs oftjkckn eksua 
9923922533  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  


