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1 0001/2017 सौ. जोती  शाम  राठोड 19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पाभळ ,आ ण,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शाम  दुल संग राठोड Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,पाभळौआ ण,आ ण,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,पाभळौआ ण,आ ण,यवतमाळ,0

पती 7776901921 Height(Cms):134.62-134.62

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

2 0002/2017 सौ. समा अजय जापती 37 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वैभव नगर आण ,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अजय  हरालाल जाप त Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वैभव नगर 
आण ,आण ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वैभव नगर 
आण ,आण ,यवतमाळ,0

प नी 9689361037 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

3 0003/2017  कु शुभांगी   दादाराव  
माटाळकर 

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, चकणी कसबा , आण  ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9923318489 दादाराव  सताराम  
माटाळकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, चकणी  कसबा , आण  
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, चकणी  कसबा , आण  
,यवतमाळ,0

वडील 9923318489 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017
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1) GD NO: 034 GD date: 09/01/2017 GANESH Sakharam HIRULKAR(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 15/01/2017 GANESH Sakharam HIRULKAR(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 011 GD date: 14/02/2017 SATISH Devidas CHOUDHAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



4 0004/2017 मुकेश  भंडार या 26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,क लपीपया,तमीया, छंदवाडा,0
Occupation (  यवसाय):

हनुमान  नेह   धुव Present Address (स  याचा प  ता): ,,, कलपीपया,तामीया, छंदवाडा,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, कलपीपया,तामीया, छंदवाडा,0

पालक 9766983966 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

5 0005/2017 गजानन गो वद पुदकर 24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,जवळा ,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

काश  गो वंदा  पुसदकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जवळा ,आण ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जवळा ,आण ,यवतमाळ,0
पालक 9921627015 Height(Cms):167.64-167.64

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Outer Top:फुल बाहयांचा शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 

6 0006/2017 र व महादेव मडावी 36 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भाव संग नगर आण  ,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ.वषा र व मडावी Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भाव संग नगर आण  ,आण  
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भाव संग नगर आण  
,आण  ,यवतमाळ,0

प नी 8888277768 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

7 0007/2017 कु पुजा गनेश  राठोड 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,शार ,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7057663423 सौ.सुशीला गनेश  राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शार ,आण ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शार ,आण ,यवतमाळ,0
आई 7057663423 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट

8 0008/2017 शेख नजमा  शेख ह फज 19 Name(नांव): शेख हा फज शेख गंगा मया
Address (प  ता): ,,,देवुरवाडी बुटले,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9130848569 शेख हा फज  शेख 
गंगा मया

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,देवुरवाडी 
बुटले,आण ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,देवुरवाडी 
बुटले,आण ,यवतमाळ,0

वडील 9130848569 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 23/02/2017 GANESH Sakharam HIRULKAR(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 047 GD date: 30/03/2017 DIGAMBAR Lakshman SHELKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 31/03/2017 GANESH Sakharam HIRULKAR(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 002 GD date: 13/04/2017 SANJAY Kisan BHARTI(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 16/04/2017 GANESH Sakharam HIRULKAR(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



9 0009/2017 सौ.रेखा  शरद शेळके 22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, पंपळनेर,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शदर दगांबर  शेळके Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पंपळनेर,आण ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, पंपळनेर,आण ,यवतमाळ,0

पती 9657453395 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

10 0010/2017 मनोहर चु नलाल जाधव 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,महाळुंगी,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अ नल चुनीलाल जाधव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,महाळुंगी,आण ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,महाळुंगी,आण ,यवतमाळ,0

पालक 9881702865 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

11 0011/2017 सौ.   आरती   राजे    
काळे 

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,शेकलगाव , आण  ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

राजे    जयराम  काळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शेकलगाव ,  आण  
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शेकलगाव ,  आण  
,यवतमाळ,0

पती 8605435937

12 0012/2017 सौ. पुनम  आकाश  ढमके 20 Name(नांव): अ नल कसन कांबळे  वय 20 वष 
Address (प  ता): ,,,केळझरा कोमट ,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अ नल  कसन  कांबळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,केळझरा 
कोमट ,आण ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,केळझरा 
कोमट ,आण ,यवतमाळ,0

पालक 9096406675

13 0013/2017  देवगण  देव संग  राठोड 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,केळझरा कोमट ,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वपुल  देव संग  राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,, केळझरा 
कोमट ,आण ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, केळझरा 
कोमट ,आण ,यवतमाळ,0

पालक 9689499897
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 037 GD date: 03/05/2017 GANESH Sakharam HIRULKAR(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 04/05/2017 SATISH Devidas CHOUDHAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 045 GD date: 09/05/2017 DIGAMBAR Lakshman SHELKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 17/05/2017 HEMANTSING Shankar RATHOD

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 17/05/2017 HEMANTSING Shankar RATHOD

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



14 0014/2017 धूरपना शवराम गायकवाड 70 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, हसोसा का,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9527759407  शंकर  शवराम 
गायकवाड

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, हसोला का,आण ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, हसोला 
का,आण ,यवतमाळ,0

आई 9527759407 मूल  कडे जातो हणून गेल  व परत 
आल  नाह

15 0015/2017 बाळु हर भाऊ च हाण 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,इंद रागांधी,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9604661734 व छलाबाई हर भाऊ 
च हाण

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,इंद रानगर 
आण ,आण ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,इंद रानगर 
आण ,आण ,यवतमाळ,0

आई 9604661734

16 0016/2017 सौ.क वता मोद  जाधव 27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,चांदापुर हमु बोरगाव ,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मोद फ करा जाधव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चांदापुर,आण ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,चांदापुर,आण ,यवतमाळ,0
पती 9657365847

17 0017/2017 कु. भा य ी व ल 
वायफळकर

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गांधीनगर,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):इतर 

9146845789 सौ. भा य ी व ल 
वायफळकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 9146845789

18 0018/2017 कू वैशाल   राम राठोड 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,डेहणी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रामराव  लाल संग राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पालक 8605212909
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 024 GD date: 26/05/2017 DIGAMBAR Lakshman SHELKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 03/06/2017 GANESH Sakharam HIRULKAR(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 24/06/2017 HEMANTSING Shankar RATHOD

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 28/07/2017 GANESH Sakharam HIRULKAR(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 01/08/2017 SACHIN NAGORAO BHONDE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

Page 8 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



19 0019/2017 शेख आरेका  शेख मेहबूब 25 Name(नांव): शेख मेहबूब
Address (प  ता): ,,,मोबीनपूरा आण ,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9657789111 शेख आरेका   शेख 
मेबहबूब

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9657789111

20 0020/2017 सौ संगीता  मनोहर राठोड 28 Name(नांव): सासू सौ सूभ  
Address (प  ता): ,,,परसोडा ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9011978435 सौ सूभ ा उकंडा राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,परसोडा ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,परसोडा ,,यवतमाळ,0
आई 9011978435

21 0021/2017 सौ.माया मोतीलाल च हान 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,उमर  ई,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9689784068 गं.भा.रेणुका  देवीदास 
जाधव

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 9689784068

22 0022/2017 कू शतल जन सलाल 
तूनगर 

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,महाळूंगी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9689008574 सूरजमल जन सलाल 
तूनगर 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9689008574

23 0023/2017 मोद ाने वर पारधी 23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,उदयनगर,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8381064160 सौ. रेणुका  ाने वर 
पारधी

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,उदयनगर,आण ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,उदयनगर,आण ,यवतमाळ,0

आई 8381064160
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 075 GD date: 15/08/2017 GANESH Sakharam HIRULKAR(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 17/08/2017 SATISH Devidas CHOUDHAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 053 GD date: 23/08/2017 HEMANTSING Shankar RATHOD

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 08/09/2017 SATISH Devidas CHOUDHAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 19/09/2017 GANESH Sakharam HIRULKAR(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



24 0024/2017 कुं. शतल  साहेबराव 
आगोशे

23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,माधव नगर आण ,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): व याथ

9421775795   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,माधव नगर 
आण ,आण ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,माधव नगर 
आण ,आण ,यवतमाळ,0

वडील 9421775795 यावेऴी अजदार   साहेबराव गुनाजी 
आगोशे वय 52 वष रा आण  माधव 
नगर रा आण  यांनी ह  याची  
मुलगी नामे  नाव कु. शतल 
साहेबराव आगोशे वय 23 वष रा.  ह 
हरवी या बाबतचा रपोट द याने 
सदरचा  हर व या रिज टर न द  
42/17 द.9/11/2017 उंची 5 फुट 5 
इंच रंग नमगोरा चेहरा गोल केस 
काऴे लाबं,अंगात सडपातऴ ,अंगावर ल 
कपडे पाढंरा फुल पँ ट ,चौखडा शट 
घर  शाळेत जाते असे सागुन नघुन 
गेल  द.8/11/17 तीला फोन केला 
असता तीचा फोन बंद आहे व 
नातेवाईक यां या कडे शोध घेतला 
असता मी ळुन आल  नाह   कर ता 
पो. टे ला रपोट देत आहे 

25 0025/2017 सु नता अ नल राऊत 45 आकाश अ नल  राऊत Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ा हणवाडा,आण ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, ा हणवाडा,आण ,यवतमाळ,0

पालक 7057708065

26 0026/2017 ाने वर आ माराम टाले 29 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,लोणी,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

ह मत  आ माराम टाले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,लोणी,आण ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,लोणी,आण ,यवतमाळ,0
पालक 9881160500

27 0001/2018 छाया व णू मेटकर 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,शा ञीनगर ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

व मू द ता मेटकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शा ञीनगर आण  
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शा ञीनगर आण  
,,यवतमाळ,0

पती 9865245543
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 047 GD date: 09/11/2017 GANESH Sakharam HIRULKAR(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 24/11/2017 SANJAY Kisan BHARTI(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 16/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 11/01/2018 VIJAY KISAN CHAVAN(पोल स शपाई ) खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



28 0002/2018 गोपील शंकर गायमुखे 24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,महाल मी नगर,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7798772216 शंकर रामदास गायमुखे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,महाल मी नगर 
आण ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,महाल मी नगर 
आण ,,यवतमाळ,0

वडील 7798772216

29 0003/2018 गोपाल शंकर गायमूखे 24 7798772216 शंकर रामदास गायमूखे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,महाल मी नगर आण  
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,महाल मी नगर आण  
,,यवतमाळ,0

वडील 7798772216

30 0004/2018 अफजल बेग   रहुफ बेग  
मजा

22 रहुफ बेग   सरदार बेग 
मजा

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सरकार  धा या गोदाम जवळ 
आण ,आण ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सरकार  धा या गोदाम 
जवळ आण ,आण ,यवतमाळ,0

पालक 8317234555

31 0005/2018 कु. ाची उमेश राठोड 17 संजय  फुल संग राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बोरगांव ह मु गोडवे लेआऊट 
आण ,आण ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बोरगांव ह मु गोडवे 
लेआऊट आण ,आण ,यवतमाळ,0

पालक 8669555999

32 0006/2018 शाह न पर वन रजवान 
बेग

28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कोपरा,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7719833501 शेख इंसमाइंल शेख राजा Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोपरा,आण ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोपरा,आण ,यवतमाळ,0
वडील 7719833501

Page 13 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 035 GD date: 13/01/2018 VIJAY KISAN CHAVAN(पोल स शपाई ) खुला(ओपन)

1) GD NO: 051 GD date: 23/01/2018 VIJAY KISAN CHAVAN(पोल स शपाई ) खुला(ओपन)

1) GD NO: 064 GD date: 24/01/2018 VIJAY KISAN CHAVAN(पोल स शपाई ) खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 10/02/2018 VIJAY KISAN CHAVAN(पोल स शपाई ) खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 18/02/2018 VIJAY KISAN CHAVAN(पोल स शपाई ) खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



33 0007/2018 नलेश राम राठोड 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,देवूरवाडी बू ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ सू नता नलेश राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,देवूरवाडी बू ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,देवूरवाडी बू ,,यवतमाळ,0
प नी 8804552341

34 0001/2017  या वलास वानखडे  24 Name(नांव):  या वलास वानखडे
Address (प  ता): ,,,स ऴ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7030791964  वलास ध डबाजी वानखडे 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,स ऴ ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,स ऴ ,,यवतमाळ,0
वडील 7030791964 Height(Cms):154.94-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

35 0002/2017  वीण दुगादास मे ाम  34 Name(नांव):  दुगादास मे ाम
Address (प  ता): ,,,आलेगाव,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ सुजाता वाणी मे ाम  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आलेगाव,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आलेगाव,,यवतमाळ,0
पती 7218030056 Height(Cms):134.62-167.64

Body Build Type:ध  टपु  ट शर रय  ट  
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:सवसाधारण 
Eyes Type:साधारण
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Habits:तंबाखू खाणारा
Speech:साधारण 
Outer Top:बु-शट

36 0003/2017 कु अबोल  भीमराव द घाडे 
  

19 Name(नांव): सौ रजनी भीमराव द घाडे 
Address (प  ता): ,,,द घी  1,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9100000000 सौ रजनी भीमराव द घाडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा द घी  2,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा द घी  
2,,यवतमाळ,0

आई 9100000000 Height(Cms):134.62-167.64

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:सवसाधारण 
Eyes Type:साधारण
Outer Top:सलवार टॉप 

37 0004/2017 चंदा गो वंदराव ढोणे  18 Name(नांव): गो वंदराव ढोणे
Address (प  ता): ,,,नादुरा ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9100000000  गो वंदराव बऴीराम ढोणे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नादुरा ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नादुरा ,,यवतमाळ,0
वडील 9100000000 Height(Cms):162.56-167.64

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:काळाभोर 
Face Type:सवसाधारण 
Eyes Type:साधारण
Outer Bottom:सलवार सुट
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 01/01/2018 HEMANTSING Shankar RATHOD

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 14/01/2017 PARSHRAM UDEBHAN  AMBORE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 18/01/2017 SUBHASH TUKARAM CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 18/01/2017 GAJANAN TRAMBAKRAO POHANKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 03/01/2017 DHANANJAY LALAJI SHEKDAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



38 0005/2017 मनीषा नंदु खडके  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पहुर ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

बबन तुऴशीराम खडके  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पहुर ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पहुर ,,यवतमाळ,0
पालक 9552134091

39 0006/2017 कु. पुजा शवदास  लसवंते 18 Name(नांव): शवदास ढोणबाजी लसवंते 
Address (प  ता): ,,,वेणी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7276502030 शवदास  ढोणबाजी  
लसवंते

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7276502030

40 0007/2017 बेबीनंदा  वनोद  भुजाडे 45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खडकसावंगा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 गौतम नामदेव लांडगे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पालक 9096565426

41 0008/2017 आचल मोद मानकर   19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कोटंबा ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9527858157   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोटंबा ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोटंबा ,,यवतमाळ,0
वडील 9527858157

42 0009/2017 कु ीया वलाराव वानखेडे  24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,स ऴ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वलास थोडोबाजी वानखडे  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,स ऴ ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,स ऴ ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000000
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 021 GD date: 18/05/2017 SUBHASH TUKARAM CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 28/08/2017 PARSHRAM UDEBHAN  AMBORE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 011 GD date: 31/08/2017 SURESH DADARAO MOHALE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 26/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 14/01/2017 PARSHRAM UDEBHAN  AMBORE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



43 0010/2017 कु माधुर  रमेश भोबारे   19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वेणी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

ीमती वषा रमेश भोबारे  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वेणी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वेणी ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

44 0011/2017 कु ीया जयवंत कढाणे   20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नांदेसावंगी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

जयंत चीघुजी कठाणे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नांदेसावंगी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नांदेसावंगी ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

45 0012/2017 सुनील रामभाउ खोडे   25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नांदेसावंगी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रामभाउ ावण खोडे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नांदेसावंगी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नांदेसावंगी ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000009

46 0013/2017 अशीष महादोव उईके   25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मादणी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

देवीदास महादेव उईके   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मादनी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मादनी ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

47 0014/2017 व णु क सण शदे   45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,को ह   एक ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

क सण पुडल क शदे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,को ह   एक ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,को ह   एक 
,,यवतमाळ,0

पालक 9100000091
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 008 GD date: 19/02/2017 PARSHRAM UDEBHAN  AMBORE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 039 GD date: 18/03/2017 PARSHRAM UDEBHAN  AMBORE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 18/03/2017 PARSHRAM UDEBHAN  AMBORE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 03/04/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 06/04/2017 SURESH DADARAO MOHALE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



48 0015/2017 सौ नता वशाल सलाम  29 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,दाभा ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वशाल देवीदास सलाम   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,दाभा ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,दाभा ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

49 0016/2017 कु रेशमा मधुकर 
गायकवाड   

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मादणी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मधुकर कंद या गायकवाड 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मादणी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मादणी ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

50 0017/2017 ीयंका मधुकर वसासकर  20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,फाऴेगाव ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

भाकर क सणराव 
वलासकर   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,फाऴेगाव ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,फाऴेगाव ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

51 0018/2017 सौ आशा व लराव ठाकरे  
 

40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, कोटंबा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

व ल महादेवराव ठाकरे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोटंबा ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोटंबा ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

52 0019/2017 कु मनीषा नंदु खडके   19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पहुर ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

बबन तुऴशीराम खंडके   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पहुर ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पहुर ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 016 GD date: 07/04/2017 SUBHASH TUKARAM CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 01/05/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 02/05/2017 SURESH DADARAO MOHALE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 10/05/2017 SURESH DADARAO MOHALE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 18/05/2017 SUBHASH TUKARAM CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



53 0020/2017 कु आचल कवडु ठाकरे   18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, नांदेसावंगी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

कवडु गुलाबराव ठाकरे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नांदेसावंगी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नांदेसावंगी ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

54 0021/2017 सौ सीमा मह  नागोसे   27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गोधऴी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मारोती चपंतराव नागोसे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गोधऴी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गोधऴी ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

55 0022/2017 गोपाल नारायन शे डे   18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, कोपरा जानकर ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वर वती जगन सहारे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोपरा जानकर,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोपरा 
जानकर,,यवतमाळ,0

पालक 9100000091

56 0023/2017 कु चौताल  सुदामन काबऴे 
  

20 सौ कुसुम सुदमराव काबऴे 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,फ तपुर ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,फ तपुर ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

57 0024/2017 कु मनीषा सुरेश राउत   18 9100000091 सुरेश संभाजी राउत   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,योरणगाव ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,योरणगाव ,,यवतमाळ,0
वडील 9100000091
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 014 GD date: 22/05/2017 PARSHRAM UDEBHAN  AMBORE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 22/05/2017 PARSHRAM UDEBHAN  AMBORE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 04/06/2017 GAJANAN TRAMBAKRAO POHANKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 06/06/2017 SURESH DADARAO MOHALE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 23/06/2017 ANIL NAGORAO SANGLE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



58 0025/2017 सौ ल मी शंकरराव जाधव 
 

35 9100000091 शंकर आनंदरावजी जाधव  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, को ह   एक ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, को ह   एक 
,,यवतमाळ,0

वडील 9100000091

59 0026/2017 सौ पाल  सुरेश देवकर   25 9100000091 सौ पवती सुरेश देवकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पालोती ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पालोती ,,यवतमाळ,0
आई 9100000091

60 0027/2017 कु अि वनी द ल प लोखंडे  
 

18 9100000091 द ल प न थुजी लोखंडे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,दाभा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,दाभा,,यवतमाळ,0
वडील 9100000091

61 0028/2017 पुजा शवदास लसवंते   18 शवादास ढोणबाजी लसवंते 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वेणी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वेणी ,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

62 0029/2017 दपक मारोत लसवंते   20 ीमती मोतीराम लसवंते   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नायगाव,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नायगाव,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 018 GD date: 03/07/2017 SURESH DADARAO MOHALE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 04/07/2017 SURESH DADARAO MOHALE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 03/08/2017 SURESH DADARAO MOHALE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 28/08/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 29/08/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



63 0030/2017 रवी  वसतराव महऴी   23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नादुरा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

नलेशवसंतराव महऴी   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नादुरा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नादुरा,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

64 0031/2017 योगेश हर पंडीत सुयवंशी  26 सौ क णा योगेश सुयवंशी 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बाभुऴगाव,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बाभुऴगाव,,यवतमाळ,0
पती 9100000091

65 0032/2017 कु आचल मोदराव 
मानकर   

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कोटंबा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मोद भाउराव मानकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोटंबा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोटंबा,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

66 0033/2017 यंका सुभाष राठोड   43 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,आलेगाव,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुभाष पुनाजी राठोड   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आलोगाव,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आलोगाव,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091

67 0034/2017 मगेश पुरोष तम डेहणकर  28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,आलेगाव,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

पुरोष तम रामकु ण 
डेहणकर   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आलेगाव,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आलेगाव,,यवतमाळ,0
पालक 9100000091
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 020 GD date: 26/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 12/10/2017 KISANRAO GANGADHAR 

MANDILKAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 26/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 29/10/2017 SUBHASH TUKARAM CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 29/10/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



68 0035/2017 सौ शोभा दल प दाभेकर  35 दल प गोदाजी दाभेकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पीपर  इजारा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पीपर  
इजारा,,यवतमाळ,0

पालक 9100000091

69 0036/2017 कु अपुवा काश नेहारे   20 काश रामराव नेहारे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, नादुरा खु,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, नादुरा खु,,यवतमाळ,0
पालक 9657145483

70 0037/2017 कु णाल  हर हर कडु  20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,घारफऴ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7720034570 हर हर अनाजी कडु  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,घारफऴ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,घारफऴ,,यवतमाळ,0
वडील 7720034570

71 0001/2018 पुजा शंकर गुंजखेडे   19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,घारफळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9657891047 शंकर मारोतराव गुंजखेडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,घारफळ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,घारफळ,,यवतमाळ,0
वडील 9657891047 ल न कर याचे तयार ने

72 0002/2018 कु. जय ी मनोज  कामडे 
(उफ पंक  )

20 9697985544 मनोज  हर भाउ कामडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,द घी  1,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,द घी  1,,यवतमाळ,0

वडील 9697985544
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 021 GD date: 27/11/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 011 GD date: 18/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 19/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 06/02/2018 PARSHRAM UDEBHAN  AMBORE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 22/01/2018 KASHINATH KISANRAO RATHOD

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



73 0003/2018 कु. पुजा रमेश  भोयर 20 9604304850 रमेश भाउराव भोयर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,को ह   1,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,को ह   1,,यवतमाळ,0

वडील 9604304850

74 0004/2018 कु. सोनाल   अ णराव  
भोयर 

24 9822574862 मह  अ णराव भोयर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नांदेसावंगी,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नांदेसावंगी,,यवतमाळ,0
वडील 9822574862

75 0005/2018 वै णवी प ाकर नारनवरे   18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अंतरगाव ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7741951130 प ाकर केशवराव नारनवरे 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अंतरगाव ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अंतरगाव ,,यवतमाळ,0
वडील 7741951130

76 0006/2018 सौ.मंगला रमेशराव कुडमते 
 

38 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सुकळी,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रमेश गंगाराम कुडमते  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सुकळी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सुकळी ,,यवतमाळ,0
पती 9168734988

77 0007/2018  सु धर सुधाकर कासदे  10 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ी वामी समथ ा म य ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 ाने वर नानाजी गावंडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, दघी    
बाभुऴगाव,बाभुऴगाव ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, दघी    
बाभुऴगाव,बाभुऴगाव ,यवतमाळ,0

पालक 9421850430
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 006 GD date: 13/02/2018 SURESH DADARAO MOHALE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 07/02/2018 PARSHRAM UDEBHAN  AMBORE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 17/02/2018 KASHINATH KISANRAO RATHOD

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 17/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 25/02/2018 SUBHASH TUKARAM CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



78 0001/2017 सौ. सगुनाबाई  संजय  
राठोड (सगुनाबाई )

30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,टबुरदरा ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):गृ हणी

संजय  परसराम  राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,टेभुरदरा,उमरखेड,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,टेभुरदरा,उमरखेड,यवतमाळ,0

पती 9657033679 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

79 0002/2017  सौ. अ नता  व ल  
च हाण(अ नता )

32 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,ख स,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):गृ हणी

व ल  रामदास  च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ख स,उमरखेड ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ख स,उमरखेड 
,यवतमाळ,0

प नी 9922452564 Height(Cms):165.1-167.64

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

80 0003/2017 कैलास  बाबाराव  
ग हाळे(कैलास )

28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,, चंचवाडी,, नंगणुर ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9923363095 बाबाराव  नागाजी  ग हाळे Present Address (स  याचा प  ता): 
,, चंचवाडी,, नंगणुर,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,, चंचवाडी,, नंगणुर,उमरखेड,यवतमाळ,0

वडील 9923363095 Height(Cms):172.72-175.26

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:काळाभोर 

काह  दवसापासुन डो यात फरक 
पड यासारखा वागत होता

81 0004/2017 कमवीर  तानाजी  बरदाळे 22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,ढाणक  ,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

तानाजी  आनंदराव  
बरदाळे 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ढाणक  ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,ढाणक  ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0

पालक 9921501493

82 0005/2017 छाया  शामराव  पवार 
(छाया )

40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, बटरगांव ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

ी राम  नाथा  पवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,, बटरगांव 
,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, बटरगांव 
,उमरखेड,यवतमाळ,0

पालक 9637418095 रागा या भरात कोनालाह  काह  
नसांगता घ  नघुन गेल  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 013 GD date: 10/01/2017 RAMDAS  GOVINDRAO BANDUKE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 14/01/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 03/03/2017 DHONDBA SONBA KHOKLE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 01/05/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 03/06/2017 GANESH UTTAMRAO SURYAVANSHI

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



83 0006/2017 तनुजा  दगाबंर  
च हान(तनुजा )

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,टेभुरदरा ढाणक  ,उमरखएड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

परमे वर  दगांबर च हान Present Address (स  याचा प  ता): ,,,टभुरदरा,उमरखेड,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,टभुरदरा,उमरखेड,यवतमाळ,0

पालक 7083901420 कोणालाह  घर  नसांगता नघुन गेल  

84 0007/2017 अ णल पांडूरंग दवने   18 9763331632   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, बटरगाव,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, बटरगाव,,यवतमाळ,0
आई 9763331632

85 0001/2017 कु उमा दुल संग च हान 18 Name(नांव): दुल संग च हान
Address (प  ता): ,,,महागाव कसबा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7350842160 दुल संग  नारायण  
च हान

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,महागाव कसबा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,महागाव 
कसबा,,यवतमाळ,0

वडील 7350842160 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

86 0002/2017 संजय द ता रामटेके 27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,देऊरवाडी,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

राजु िजवन रामटेके Present Address (स  याचा प  ता): ,,,देऊरवाडी,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,देऊरवाडी,,यवतमाळ,0
पालक 9763277153 Height(Cms):152.4-182.88

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:उभा/अंडाकृती
Nose:धारदार नाक
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:जाड 
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा

87 0003/2017 सौ.शालु  मोहन  च हान 28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,महागाव कसबा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सु नल  मोहन   च हान Present Address (स  याचा प  ता): ,,,महागाव कसबा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,महागाव 
कसबा,,यवतमाळ,0

पती 9850623202 Height(Cms):154.94-154.94

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

घर  काह ह  न सांगता नघुन गेल  

Page 35 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 020 GD date: 03/06/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 10/08/2017 WAMAN SHRIRAM HAGWANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 22/01/2017 GAJANAN Namdeo WATHAMODE

(पोल स हवालदार )
बंद - आढळले 

1) GD NO: 031 GD date: 24/01/2017 GAJANAN Namdeo WATHAMODE

(पोल स हवालदार )
बंद - आढळले 

1) GD NO: 021 GD date: 30/01/2017 GAJANAN Namdeo WATHAMODE

(पोल स हवालदार )
बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



88 0004/2017 कु. सुनीता धन संग राठोड 19 Name(नांव): सौ बेबी धन संग राठोड
Address (प  ता): ,,,चाणी,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ बेबी  धन संगधन संग 
राठोड

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चाणी,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,चाणी,,यवतमाळ,0
प नी 9604155394 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गडद तांबुस 

89 0005/2017 कु. पु पा महादेव  तायडे 19 Name(नांव): महादेव सुयभान तायडे
Address (प  ता): ,,,बोर   अरब,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9405724517 महादेव  सुयभान तायडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, बोर  अरब,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, बोर  अरब,,यवतमाळ,0
वडील 9405724517 Height(Cms):154.94-154.94

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

90 0006/2017 तेजस नामदेवराव भोवते 16 Name(नांव): अजय नामदेवराव भोवते 
Address (प  ता): ,,,कंझारा,दार हा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9763561489 अजय  नामदेवराव  भोवते Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कंझारा,दार हा,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,कंझारा,दार हा,यवतमाळ,0

वडील 9763561489 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

मुकबधीर असुन कोठेतर  नघुन गेला

91 0007/2017 कु नक ता गुलाब धैसकार 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बोरजई,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7218543647 गुलाब  दादाराव धैसकार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बोरजई,यवतमाळ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,बोरजई,यवतमाळ,यवतमाळ,0

वडील 7218543647

92 0008/2017 मोशीम खाँ अ नस खाँ 
पठाण

26 Name(नांव): अ नस खाँ पठाण
Address (प  ता): ,,,बोर  अरब,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9175902164 अ नस खाँन महबुक खाँन 
पठाण

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बोर  अरब,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बोर  अरब,,यवतमाळ,0
वडील 9175902164
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 022 GD date: 09/02/2017 GAJANAN Namdeo WATHAMODE

(पोल स हवालदार )
बंद - आढळले 

1) GD NO: 018 GD date: 21/03/2017 RAVI VAIJNATH VAHULE(पोल स 
उप नर क)

बंद - आढळले 

1) GD NO: 016 GD date: 01/05/2017 RAVI VAIJNATH VAHULE(पोल स 
उप नर क)

बंद - सापडला 
नाह  

1) GD NO: 022 GD date: 07/06/2017 GAJANAN Dashrath SHEJULKAR

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 04/06/2017 बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



93 0009/2017 पुनम  भगवानदास  
अ वाल

23 Name(नांव): भगवानदास अ वाल
Address (प  ता): ,,,नागपुर,नागपुर,नागपुर शहर,0
Occupation (  यवसाय):

8855902521 शुभम  शवनाथ  
वासनीक

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सावळी,दार हा,नागपुर शहर,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सावळी,दार हा,नागपुर 
शहर,0

वडील 8855902521

94 0010/2017 कु. मोनीका काश 
वास नक

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,देउरवाडी,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9689801552 काश कसन वासनीक Present Address (स  याचा प  ता): ,,,देउरवाडी,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,देउरवाडी,,यवतमाळ,0
वडील 9689801552

95 0011/2017 कु. सोनाल  भा कर 
गायकवाड

20 Name(नांव): भा कर गायकवाड
Address (प  ता): ,,,देउरवाडी,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7774003526 भा कर ल मणराव 
गायकवाड

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7774003526

96 0012/2017 शंकरराव कुवरं सग पवार 63 Name(नांव): कुवर संग पवार
Address (प  ता): ,,, तवसा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9604990955 राम शंकरराव पवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9604990955 द. 18/7/17 रोजी दुपार  04/00 वा 

चे सुमारास घर  कोणालाह  न सांगता 
घ न नघुन गेले.

97 0013/2017 ीमती शुभांगी वीण 
सोनोने

25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मालखेड खुद,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9765462239 मल ंद गोवीदराव कांबऴे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मालकेड खुद,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मालकेड खुद,,यवतमाळ,0
वडील 9765462239
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 025 GD date: 02/07/2017 बंद - आढळले 

1) GD NO: 023 GD date: 07/07/2017 GAJANAN Namdeo WATHAMODE

(पोल स हवालदार )
बंद - आढळले 

1) GD NO: 016 GD date: 19/07/2017 GAJANAN Namdeo WATHAMODE

(पोल स हवालदार )
बंद - आढळले 

1) GD NO: 023 GD date: 22/07/2017 SHRIRAM  Tulshiram HIWARKAR

(सहा यक पोल स उप- नर क)
बंद - आढळले 

1) GD NO: 011 GD date: 24/09/2017 SANJAY Shamrao INGOLE(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



98 0014/2017 सोनु बाबाराव पवार 28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वागद खुद,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9604153944 बाबाराव रामच  पवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वागद खुद,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वागद खुद,,यवतमाळ,0
वडील 9604153944

99 0015/2017 िजवन फुल संग राठोड 28 9623097440 व ल हर  जाधव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चाणी कामठवाडा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,चाणी 
कामठवाडा,,यवतमाळ,0

वडील 9623097440

100 0016/2017 र वं  चं भान शंदे 16 सौ. रेणुका चं भान शंदे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सोनखास,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सोनखास,,यवतमाळ,0
पती 9623757161

101 0017/2017 सौ.दुगाबाई कैलास च हान 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, चकणी,दार हा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):गृ हणी

कैलास  रामदास च हान Present Address (स  याचा प  ता): ,,, चकणी,दार हा,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, चकणी,दार हा,यवतमाळ,0

पती 7038329976   घ न दावाखा यात जाणे कर ता 
गेल  व ◌ाज पावेतो परत आल  नाह

102 0018/2017 ता या संभाजी  कुडमेथे 30 9623757161 संभाजी माधवराव कुडमेथे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चाणी कामठवाडा 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,चाणी कामठवाडा 
,,यवतमाळ,0

वडील 9623757161 सदर वेऴी अजदार नामे संभाजी 
माधवराव कुडमेथे रा कामठवाडा यांनी 
पो टे अज दला क  यांचा मुलगा नामे 
ता या संभाजी कुडमेथे हा द 
17/11/17 रोजी 17.30 वा चे 
दर यान कोणालाह  न सांगता घ न 
नघुन गेला कर ता हरवीले या रजी 
ला न द घे यात आल  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 26/09/2017 GAJANAN Namdeo WATHAMODE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 010 GD date: 09/10/2017 GAJANAN Dashrath SHEJULKAR

(सहा यक पोल स उप- नर क)
बंद - आढळले 

1) GD NO: 016 GD date: 15/10/2017 SANJAY Shamrao INGOLE(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

बंद - आढळले 

1) GD NO: 027 GD date: 02/11/2017 GAJANAN Dashrath SHEJULKAR

(सहा यक पोल स उप- नर क)
बंद - आढळले 

1) GD NO: 019 GD date: 22/11/2017 GAJANAN Dashrath SHEJULKAR

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



103 0019/2017 अ तीका  अजाब म के 18 8975350373 भा कर रमेश म के Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गाजीपुर ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गाजीपुर ,,यवतमाळ,0
वडील 8975350373

104 0020/2017 सौ सुशीला सुखदेव 
पपऴकर 

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,ईचोर  ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7083975341 सुखदेव शंकर पपऴकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ईचोर  ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,ईचोर  ,,यवतमाळ,0
वडील 7083975341

105 0021/2017 कु आरती केशव  राउत 19 8378843179 केशव काशीराम राउत Present Address (स  याचा प  ता): ,,, चकणी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, चकणी ,,यवतमाळ,0
वडील 8378843179
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 010 GD date: 11/12/2017 GAJANAN Namdeo WATHAMODE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 13/12/2017 Motiram   Bhikaram Chavhan(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 16/12/2017 GAJANAN Dashrath SHEJULKAR

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



106 0001/2018 सुलताना परवीन  सलामत 
खां 

19 8888322246 सलामत  जावेद खाँ Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राजीव नगर बोर  अरब 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,राजीव नगर बोर  अरब 
,,यवतमाळ,0

वडील 8888322246 फया द   सलामत खाँ जावेद खाँ वय 
40 वष जात मु ल म धंदा मजुर  रा 
राजीव नगर बोर  अरब यांनी पो टे 
ला येवुन जबाणी रपोट दला क, 
काल द 3/1/18 रोजी सकाऴी 11/00 
वा दर यान मुलगी सुलताना परवीन 
ह  घ न फाँम भर यासाठ  जातो असे 
सांगुन आदार काडसट सी,राशन 
काड,बँकेचे पासबुक सोबत आधार काड 
गेवुन गेल  व जाताना दुपार  2 पयत 
परत येते असे सागुन गेल  परतु ती 
घर  आल  नाह  तची गावात व 
नातेवाईकाकडे शोध घेतला परंतु 
मऴुन आल  नाह  ती हुशेन सै 
रमजान रा राजीवनगर बोर  अरब याचे 
सोबत गेल  असावी असा जबाणी 
रपोट दला तर   शोध घेवुन मऴणेस 
वनंती आहे. वणन त या अंगावर 
काऴा बुरखा घातलेला असुन उंची 5 
फुट,रंग सावऴा बाधा मजबुत कानात 
सो या या बा या, पायात पैजन 
घातलेल  आहे. 

107 0002/2018 कु.मेघा  अंकुश  कोकांडे 18 9168250800 अंकुश  केशव  कोकांडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,उ तरवाढोणा ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,उ तरवाढोणा 
,,यवतमाळ,0

वडील 9168250800 अजदार नामे अंकुश केशव कोकांडे  
वय 45 वष धंदा मजूर  रा 
उ तरवाढोणा मो नं.9168250800 
यानी पो. टे.ला द  6/1/18 रोजी 
पो टे ला येवुन अज दला क  यांची 
मुलगी नामे कु.मेघा अंकुश कोकांडे 
वय अं 18 वष रा उ तरवाढोणा ह 
वाटफऴी येथे 11 वी म ये श ण 
घेत होती. माझी मुलगी कू मेघा ह  
कोणालाह  न सांगता घ न द 
1/1/2018 रोजी राञी दर यान  
आ ह  घरात झोपुन असतांना नघुन 
गेल

108 0003/2018 ीमती वषा  अमोल 
आ ाम 

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,उचेगाव ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8308947746 चंपत सताराम आ ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,उचेगाव ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,उचेगाव ,,यवतमाळ,0
वडील 8308947746 द. 9/1/18 रोजी माझी सुन ीमती 

वषा व तचे दोन मुल असे महागाव 
कसबा येथे शाऴेची गँदर ंग अस याने 
गावातील मुल व बाया असे अँटोने 
गेले होते सायकाऴी 06/00 गावाव न 
नघुन गेले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 020 GD date: 04/01/2018 RAJESH PUNDLIKRAO CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 06/01/2018 SANJAY Shamrao INGOLE(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

बंद - आढळले 

1) GD NO: 010 GD date: 10/01/2018 GAJANAN Namdeo WATHAMODE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



109 0004/2018 अ णा उदेभान घोटेकर 34 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,व ड,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9763421339 शंकर भगवान दाभेकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,व ड,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,व ड,,यवतमाळ,0
वडील 9763421339 यावेऴी अजदार नामे शंकर भगवान 

दाभेकर वय 39 वष धंदा मजुर  जात 
कोलाम रा व ड रा दघोर  यानी 
पो, टे ला येवुन जबाणी र पोट दला 
क , याची प नी नामे अ ना उदेभान 
घोटेकर वय  34 वष ह  एक मह या 
पासुन कुमालाह  काह  न सांगता 
नघुन गे या बाबत  जबाणी रपोट  
दला आहे ह.र.न.4/18 ला न द 
घे यात आल  कर ता न द

110 0005/2018 वलास कू णराव ढकुलकर 28 9403826675 कू णराव नारायन 
ढकुलकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,महागाव कसबा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,महागाव 
कसबा,,यवतमाळ,0

वडील 9403826675 यावेऴी न द आहे क अजदार नामे 
कू णराव नारायण ढाकुलकर वय 60 
वष धंदा मजुर  यांनी पो टे ला 
रपोट दला क याचा मुलगा नामे 
वलास कू णराव ढाकुलकर वय 28 
वष रा महागाव कसबा हा द 28/1/18 
रोजी कोणालाह  न सागता घ न 
नघुन गेला शोध घेतला पंरतु मऴुन 
आला नाह  कर ता पो टे ला रपोट 
देत आहे.

111 0006/2018 कुल दप राजकुमार शमा 20 9765973035 मोद भुरे संग शमा Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बोर  अरब,,हाथरस,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बोर  अरब,,हाथरस,0
वडील 9765973035 द. 30/01/2018 रोजी सकाऴी 

06/00 वाजता माझा पुत या नामे 
कुल दप राजकुमार शमा वय 20 वष 
हा माझे जवळ काम कर या कर ता 
होता याचे आईचा हातरस शव 
काँल नी उ तर देश  येथुन याला 
फोन आला यामुळे तो 
द.30/01/2018 रोजी तो वर ल वेळी 
घ न गेला परंतु  आता पावेतो तो 
याचे आई कडे गेला नाह  याचे नाते 
वाईका कडे शोध घेतला मळाला नाह

112 0007/2018 परमे वर उफ मोद 
भगवान तायडे

35 9823479123 दनेश बापुराव तायडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,लाडखेड,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,लाडखेड,,यवतमाळ,0
वडील 9823479123
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 020 GD date: 05/02/2018 GAJANAN Namdeo WATHAMODE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 11/02/2018 GAJANAN Namdeo WATHAMODE

(पोल स हवालदार )
बंद - आढळले 

1) GD NO: 023 GD date: 12/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 25/02/2018 GAJANAN Dashrath SHEJULKAR

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



113 0001/2017 ीरामजी तुकाराम 
मांगुऴकर   

65 Name(नांव): तुकाराम 
Address (प  ता): ,,,भांडेगाव ,दार हा ,यवतमाळ,445202

Occupation (  यवसाय):

7083820601  ओम ीरामजी मांगुऴकर 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भांडेगाव ,दार हा 
,यवतमाळ,445202

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भांडेगाव ,दार हा 
,यवतमाळ,445202

वडील 7083820601 Blood Group:एबी+
Height(Cms):170.18-172.72

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:सवसाधारण 
Lips:साधारण ओठ  
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:साधारण 
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Habits:तंबाखू खाणारा
Outer Top:फुल बाहयांचा शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 

114 0002/2017 कु. पुजा केदारनाथ शंदे  21 Name(नांव): सौ. सु मञा केदारनाथ शंदे
Address (प  ता): ,,,धामणगावदेव,दार हा,यवतमाळ,445202

Occupation (  यवसाय):

सौ. सु मञा केदारनाथ 
शंदे  

Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,धामणगावदेव,दार हा,यवतमाळ,445202

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,धामणगावदेव,दार हा,यवतमाळ,445202

पती Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट

115 0003/2017 कु. रजनी हर दास सोनोने  27 Name(नांव): हर दास 
Address (प  ता): ,,,अं बका नगर दार हा ,दार हा 
,यवतमाळ,445202

Occupation (  यवसाय):नोकर

9420117138 हर दास गटुजी सोनोने   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अं बका नगर दार हा ,दार हा 
,यवतमाळ,445202

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अं बका नगर दार हा 
,दार हा ,यवतमाळ,445202

वडील 9420117138 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:सवसाधारण 
Lips:साधारण ओठ  
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:साधारण 
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट

116 0004/2017 राजे   कसन ढवळे  42 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,डोलार  शे  बु ,दार हा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, डोलार  शे  बु 
,दार हा,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, डोलार  शे  बु 
,दार हा,यवतमाळ,0

पालक 8958496402 Height(Cms):165.1-167.64

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:चौकोनी/जाड जबडा
Lips:जाडसर ओठ 
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:पातळ 
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 19/01/2017 INDALSING MOHANSING CHAVHAN

(सहा यक पोल स उप- नर क)
बंद - आढळले 

1) GD NO: 048 GD date: 24/02/2017 GANESH MAHADEO ANKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 01/03/2017 RAMRAO DEORAO MUJMULE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 17/03/2017 OMPRAKASH SITARAM NATKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



117 0005/2017  सौ. मंगला सुधाकर 
कलनाके  

42 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, चचोल  , हगणघाट,वधा,0
Occupation (  यवसाय):इतर 

सुधाकर राजाराम कलनाडे 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,, गजानन मं दर 
,दार हा,दार हा,वधा,445202

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, चचोल  , हगणघाट 
,वधा,445202

पती 8378949351 Height(Cms):154.94-154.94

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

  वेडसर पनात नघुन गेल  

118 0006/2017 सं दप नारायन चरडे  31 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बार पुरा दार हा,दार हा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7741945881 नारायन वठोबाजी चरडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बार पुरा 
दार हा,दार हा,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बार पुरा 
दार हा,दार हा,यवतमाळ,0

वडील 7741945881

119 0007/2017 गजानन म नकराव चरडे  44 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,दुगा चौक ,दार हा ,दार हा ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सं दप गजानन चरडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,दुगा चौक ,दार हा ,दार हा 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,दुगा चौक ,दार हा ,दार हा 
,यवतमाळ,0

पालक 9420550111 गजानन म नकराव चरडे वय44  वष 
रा.  दुगाचौक दार हायेथुनकोणाला 
काह  न सागता घ न नघुन गेले 

120 0008/2017 मु ता सुदाम राठोड व 
दोन मुले   

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, पंपळगाव ,दार हा ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुदाम तारा संग राठोड  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पंपळगाव 
,दार हा,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पंपळगाव 
,दार हा,यवतमाळ,0

प नी 9860829791

121 0009/2017 मैकुजा पर वन ज. शेख  30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बारभाई मोह ला दार हा,दार हा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शे. स तार शे. ज बार  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
प नी 9822676179 यावेळी न द आहे क , अजदार नामे 

शेख स तार शे.ज बार, वय 35 वष, 
रा. मालखेड, पो. टे. नेर ह. मु. 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 056 GD date: 29/03/2017 RAMRAO DEORAO MUJMULE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 09/06/2017 RAMRAO DEORAO MUJMULE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 14/06/2017 RAMRAO DEORAO MUJMULE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 16/06/2017 TUKARAM DALSING PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 01/07/2017 RAMRAO DEORAO MUJMULE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



122 0010/2017 कशोर उफ गोलु  एकनाथ 
घोटकर

25 Name(नांव): पु पा एकनाथ घोटकर
Address (प  ता): ,,,लोह ,दार हा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

पु पा एकनाथ घोटकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पालक 7798771708 यावेळी न द आहे क , यातील 

त ारदार नामे सौ. पु पा एकनाथ 
घोटकर, वय 45 वष, रा. लोह  हचा 
मुलगा नाम

123 0011/2017 नुसरत परवीन शेख ब नु  
 

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रामगाव रामे वर,दार हा,यवतमाळ,445202

Occupation (  यवसाय):

शेख शगीर शेख ब नु   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, रामगाव 
रामे वर,दार हा,यवतमाळ,445202

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, रामगाव 
रामे वर,दार हा,यवतमाळ,445202

पती 9855567810 सदर या तीचा( बेप ता ) गावात व 
नातेवाईकाकडे शोध घेतला मीळुन 
आल  नाह  व न पो, टे दार हा येथे 
र पोट दला आहे

124 0012/2017 ु णा पारधी  38 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,टाकळी ,दार हा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. अचना क णा पारधी  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,टाकळी ,दार हा,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,टाकळी 
,दार हा,यवतमाळ,0

पती 9922293582 यातील ह ककत अशा कारे आहे क , 
अजदार नामे सौ. अचना क णा 
पारधी, वय 35 वष, रा. टाकळी, हचा 
पती नामे क णा पारधी वय 38 वष, 
रा. टाकळी हा िजजामाता क या शाळा 
दार हा येथे श क असुन काल द. 
7/10/17 रोजी स. 08/00 वा. शाळेत 
यु टवर हजर हो याक रता जातो. असे 
सांगुन गेला. व घर  परत आला नाह . 
व न पो. टे. ला येवुन रपोट देत 
आहे क रता न द. 

125 0013/2017 कु नता देवराव राठोड  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भोयनी,मानोरा,वा शम,0
Occupation (  यवसाय):

9572871819 देवराव मनोहर राठोड  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भोयनी,मानोरा,वा शम,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भोयनी,मानोरा,वा शम,0
वडील 9572871819
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 032 GD date: 09/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 10/07/2017 SURESH NARSING RATHOD(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 041 GD date: 08/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 21/10/2017 OMPRAKASH SITARAM NATKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



126 0014/2017  गणेश न सग र ने   30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अंतरगाव ,दार हा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

हाद गुलाब शेरे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मुंगसाजी नगर ता पुसद िज 
,दार हा,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मुंगसाजी नगर ता पुसद 
िज ,दार हा,यवतमाळ,0

पालक 8805514229 यावेळी न द आहे क फयाद  नामे 
हाद गुलाब शेरे वय  60  वष  

जात बंजारा रा. मुंगसाजी नगर ता. 
पुसद िज. यवतमाळ यांनी आज रोजी 
पो टे ला येवुन रपोट दला क 
फया दचे यांचे जावई नामे गणेश 
न सग र ने वय 30  वष रा. 
अंतरगाव दार हा हे याची मनि थती 
ठक नस या कारनाने द. 2/9/2017  
रोजी कोणालाह  न सांगता घ न 
नघुन गेले यांचा नातेवाईकाकडे व 
सव  शोध घेतला असता मळुन आले 
नाह  क रता पो टे दार हा येथे येवुन 
पो टे ला त ार देत आहे,असा अज 
दला असुन संब धत रिज टरला न द  
घेउन या शोध घे याची तजवीज 
ठेवल  आहे याचा शोध घे यात येतो.

127 0015/2017 त ती वजय ढवळे  20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,जवळा हनाथ,दार हा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रतन वजय ढवळे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जवळा 
हनाथ,दार हा,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जवळा 
हनाथ,दार हा,यवतमाळ,0

पालक 8698102850 यातील अजदार नामे रतन वजय 
ढवळे, वय 24 वष, रा. जवळा 
हनाथ याची ब हन नामे त ती 

वजय ढवळे, वय 20 वष, रा. जवळा 
हनाथ ह एरंडेल तेल आन यासाठ  

जाते हणुन द. 16/12/17 रोजी 
11/00 वा. घर  कोणाला काह ह  न 
सांगता नघुन गेल . घर  परत आल  
नाह . व न हरवलेले रजी. ला न द 
घे यात आल . क रता न द. 

128 0001/2018 दपक ई वर राऊत  27 8888461782 ई वर उदवराव राऊत  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वळसा ,दार हा 
,यवतमाळ,445202

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वळसा ,दार हा 
,यवतमाळ,445202

वडील 8888461782 यातील घ.ता.वेऴी व ठकानी यातील 
इसम नामे दपक ई वर राऊत वय27 
 वष रा. वळसा जात कुनबी याचे 
ल न फे वार  म ह यात कर याचे 
ठरले असुन ता द.  18/01/18 रोजी 
रा ी 01/00  वा. दार यान गर  
कोणालाह  काह  न सागंता नघुन 
गेला तो हर वला असुन याचा 
नातेवाईक व प रसरात शोध घेतला 
असता मळून आला नाह  असा लेखी 
रपोट आज रोजी  अजदार व डल 
यानी दला सदर ची माह ती सव 
ठाणेदार यवतमाळ िज. व LCB 

यवतमाळ याना ब.स. दारे दे यात 
आल  व न न द 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 018 GD date: 16/11/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 17/12/2017 OMPRAKASH SITARAM NATKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 051 GD date: 19/01/2018 OMPRAKASH SITARAM NATKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



129 0002/2018 कु. नक ता काश 
जय वाल  

22 9850126977 काश जग नाथ जय वाल 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,अ बका नगर 
,दार हा,दार हा,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,अ बका नगर 
,दार हा,दार हा,यवतमाळ,0

वडील 9850126977

130 0003/2018 कु रेशमा पर वन शेख 
नजाम  शेख

20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,चमन नगर पऴसी,दार हा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शेख वाजीद  शेख नजाम 
शेख

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चमन नगर पऴसी ,पो टे 
दार हा  ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,चमन नगर पऴसी ,पो 
टे दार हा  ,यवतमाळ,0

पालक 9503653904

131 0004/2018 कु. वमल उकंडा  जाधव 18 9764654712 उकंडा भोजु  जाधव Present Address (स  याचा प  ता): ,,, बोदेगाव ,दार हा,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, बोदेगाव 
,दार हा,यवतमाळ,0

वडील 9764654712

132 0005/2018 कु. नता तुऴ शराम 
मे ाम  

22 8007213585 सौ. कमलाबाई तुऴ शराम 
मे ाम  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ताजनगर तहसील वाटर 
दार हा,दार हा,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,ताजनगर तहसील वाटर 
दार हा,दार हा,यवतमाळ,0

आई 8007213585 यावेऴी न द आहे क , अजदार नामे 
सौ. कमलाबाई तुऴ शराम मे ाम वय 
45 वष, धंदाःमजुर , रा. ताजनगर 
तहसील वाटर दार हा यांनी अज 
दला क , यांची मुलगी नामे कु. 
नता तुऴ शराम मे ाम वय 22 वष 
ह  द. 31/01/18 रोजी 13/00 वा. 
घर  कोणालाह  काह  न सांगता घ न 
नघुन गेल . वणनः रंग सावऴा, उंची 
5 फुट, कपडे सलवार चु त, बांधा 
मजबुत, केस कुरऴे, भाषा मराठ  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 004 GD date: 20/01/2018 RAMRAO DEORAO MUJMULE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 038 GD date: 31/01/2018 OMPRAKASH SITARAM NATKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 051 GD date: 01/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 02/02/2018 RAMRAO DEORAO MUJMULE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



133 0006/2018 कु मोनाल   दे वदास  
नायकर 

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,तरनोऴी पो टे दार हा  ,दार हा  ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8888779186 राजेश दे वदास नायकर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,तरनोऴी पो टे दार हा 
,दार हा ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,तरनोऴी पो टे दार हा 
,दार हा ,यवतमाळ,0

वडील 8888779186 यातील अजदार याची मुलगी  कु 
मोनाल  दे वदास नायकर वय22 वष 
ह  द 08/02/18 रोजी सकाऴी 11/00 
वा या े क रता ब हनीकडे घाटंजी येथे 
जातो हणुन घ न नघाल   हणुन 
त या शोध आजुबाजुचे घरात व 
नातेवाईका कडे घेतला असता मऴुन 
आल  नाह  व ईतर नातेवाईकाकडे 
फोन लावुन वचारपुस केल  असता 
मऴुन आल  नाह  वणन   रंग 
गोरा,नाक सरऴ,डोऴे काऴे,केस काऴे 
लांब, ेस सलवार सुट,गुलाबी रंगाचा 
टाँप व लँगीग पाढया  रंगाची उंची 5 
फुट 3 ईच बाधा मजबुत असे 
वणनाची 

134 0007/2018 सु मत ब ळराम च हाण   26 सौ.माया सु मत च हाण   
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, चोर खोपडी 
,दार हा,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, चोर खोपडी 
,दार हा,यवतमाळ,0

पती 9881519291  यातील अजदार हचा पती नामे 
सु मत ब ळराम च हाण वय 26  वष 
रा. चोरखोपडी  हा  गावत सोय रकेचे 
कामा क रता जातो हणुन घ न 
नघुन गेला   हणुन त या शोध 
आजुबाजुचे गावत व नातेवाईका कडे 
घेतला असता मऴुन आला  नाह  व 
ईतर नातेवाईकाकडे फोन लावुन 
वचारपुस केल  असता मऴुन आल  
नाह  वणन   उंची 5 फुट 6 इंच, रंग 
सावळा,उज या हाताचे मनगटावर   s 

गोदंन , बाधा सडपातळ ,
135 0008/2018 सौ जया गजानन 

खंडाऴकर
35 Name(नांव): 

Address (प  ता): ,,,खोपडी मरासे,दार हा,यवतमाळ,445202

Occupation (  यवसाय):

गजानन तुकाराम 
खंडाऴकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खोपडी 
मरासे,दार हा,यवतमाळ,445202

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खोपडी 
मरासे,दार हा,यवतमाळ,445202

पती 9552232086

136 0009/2018 कु. भारती अ नल कांबळे  21 9075406117 अ नल फ करजी कांबळे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सावंगा वठोबा ,चांदुर रे वे 
,अमरावती ामीण,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सावंगा वठोबा ,चांदुर 
रे वे ,अमरावती ामीण,0

वडील 9075406117
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 034 GD date: 12/02/2018 ANIL DATTATRAY GANJIWALE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 16/02/2018 SURESH NARSING RATHOD(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 21/02/2018 OMPRAKASH SITARAM NATKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 050 GD date: 16/02/2018 OMPRAKASH SITARAM NATKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



137 0001/2017 कु. करण सु नल ब दडे 21 Name(नांव): सु नल ब दडे
Address (प  ता): ,,, वठोल , द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9637354027 सु नल पांडुरंग ब दडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वठोल , द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, वठोल , द स,यवतमाळ,0

वडील 9637354027 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

138 0002/2017 कु. पुजा  माधवराव तायडे 22 Name(नांव): मधवराव तायडे
Address (प  ता): ,,,हरसुल, द स,यवतमाळ,445203

Occupation (  यवसाय):

9765232788 माधवराव शामराव तायडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,हरसुल, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,हरसुल, द स,यवतमाळ,0
वडील 9765232788 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट

139 0003/2017 कु अंजुम  नासीर  खाँ 20 Name(नांव): नासीर 
Address (प  ता): ,,,देवनगर द स, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9765374717 सौ लतीफाबी  नासीर  खाँ Present Address (स  याचा प  ता): ,,,देवनगर 
द स, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,देवनगर 
द स, द स,यवतमाळ,0

आई 9765374717 Height(Cms):152.4-154.94

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

अजदार सौ लतीफाबी नासीर खाँ वय 
40 वष जात मुस रा देवनगगर द स 
मोबाईल नंबर 9765374717 मी 
सम  पो

140 0004/2017 श पा  रमेश  च हान 19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,शेलु ,आ ण,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुंदरदास  सताराम  
च हाण 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम वठाळा , द स 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम वठाळा , द स 
,यवतमाळ,0

पालक 9921980759 Height(Cms):144.78-144.78

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

141 0005/2017 कु. श पा रमेश च हान 50 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वठाळा , द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुदर दास  सताराम  
च हान

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वठाळा , द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वठाळा , द स,यवतमाळ,
0

पालक 9921980759 Height(Cms):142.24-144.78

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 038 GD date: 02/01/2017 VIJAY KISAN  RATHOD(सहा यक पोल स 
उप- नर क)

बंद - सापडला 
नाह  

1) GD NO: 052 GD date: 03/01/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 005 GD date: 19/01/2017 HANWATA YADAVRAO BORAKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 048 GD date: 19/01/2017 VIJAY KISAN  RATHOD(सहा यक पोल स 
उप- नर क)

बंद - सापडला 
नाह  

1) GD NO: 048 GD date: 19/01/2017 VIJAY KISAN  RATHOD(सहा यक पोल स 
उप- नर क)

बंद - सापडला 
नाह  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



142 0006/2017 जय कशन मोतीराम  दुग 24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बोर  मांडवा, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9049801556 मोतीराम सताराम दुग Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बोर  
मांडवा, द स,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बोर  
मांडवा, द स,यवतमाळ,0

वडील 9049801556 Height(Cms):162.56-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Outer Top:फुल बाहयांचा शट
Outer Bottom:जी स 

143 0007/2017 जय संग उदे संग राठोड 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ाम रामनगर, द स,यवतमाळ,445203

Occupation (  यवसाय):

सुदाम ल मण  राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम 
रामनगर, द स,यवतमाळ,445203

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम 
रामनगर, द स,यवतमाळ,445203

पालक 7350318890 Height(Cms):162.56-165.1

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Outer Top:कुता शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 

144 0008/2017 धनराज  दशरथ  च हाण 28 Name(नांव): दशरथ 
Address (प  ता): ,,,शेगी ,मंग ळपीर ,वा शम,0
Occupation (  यवसाय):

9921443940 मनोहर  उ तम  च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शेगी , मंगऱूळपीर ,वा शम,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शेगी , मंगऱूळपीर 
,वा शम,0

वडील 9921443940 Height(Cms):167.64-170.18

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

अजदार मनोहर उ तम च हाण वय 
35वषरा शगी पो टे आसेगाव िज 
वा शम यांनी पो टे ला लेखी रपोट 
द

145 0009/2017 कु र वना दनेश च हाण 20 Name(नांव): दनेश रामजी च हाण
Address (प  ता): ,,,वरंदऴी, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9763959082 दनेश रामजी च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वरंदऴी, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वरंदऴी, द स,यवतमाळ,0
वडील 9763959082 Height(Cms):160.02-162.56

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

146 0010/2017 कु. सार का रोह दास  
च हाण

23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वरंदळी, द स,यवतमाळ,445203

Occupation (  यवसाय): व याथ

9130402641 रोह दास  चरण  च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम 
वरंदळी, द स,यवतमाळ,445203

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम 
वरंदळी, द स,यवतमाळ,445203

वडील 9130402641 Height(Cms):160.02-162.56

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Eyes Type:साधारण
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा

मेकअपचे सामान आन यास जातो 
असे महणुन गेल  असता परत आल  
नाह
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 027 GD date: 28/01/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 05/02/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 048 GD date: 08/03/2017 VIJAY KISAN  RATHOD(सहा यक पोल स 
उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 22/03/2017 VIJAY KISAN  RATHOD(सहा यक पोल स 
उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 22/03/2017 VIJAY KISAN  RATHOD(सहा यक पोल स 
उप- नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



147 0011/2017 सौ.शहेनाज पर वन मजीद 
खान

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मो तनगर, द स,यवतमाळ,445203

Occupation (  यवसाय):

मजीद खान शर फ खान Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,मो तनगर, द स,यवतमाळ,445203

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मो तनगर, द स,यवतमाळ,445203

प नी 7769062349 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

148 0012/2017 सौ सपना अमर प ेबहा ुर 19 Name(नांव): ीमती स वता राजकुमार काबऴे
Address (प  ता): ,,,उमर ,मानोरा,वा शम,0
Occupation (  यवसाय):

9881202365 ीमती स वता राजकुमार 
कांबऴे

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चमनपुरा 
द स, द स,वा शम,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,चमनपुरा 
द स, द स,वा शम,0

आई 9881202365 Height(Cms):121.92-127.0

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

149 0013/2017 पुजा माधवराव तायडे 22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,हरसुल, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

माधवराव शामराव तायडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम 
हरसुल, द स,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम 
हरसुल, द स,यवतमाळ,0

पालक 9765232788 Height(Cms):63.5-63.5

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

150 0014/2017 उमेश वलास तायडे 27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रा कळसा, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

1234567890 वलास हाद तायडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा कळसा, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा 
कळसा, द स,यवतमाळ,0

वडील 1234567890 Height(Cms):63.5-63.5

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

151 0015/2017 गणेश ल मन  ल मन  
मा े 

58 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,दुगा माता चौक , द स ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

राजे   ल मन मा े  मा े Present Address (स  याचा प  ता): ,,,दुगा माता चौक , द स 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,दुगा माता चौक , द स 
,यवतमाळ,0

पालक 9156147401 Height(Cms):167.64-167.64

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

यातील हर वलेले पु ष नामे गनेश 
ल मन मा े वय 58 वष रा दुगा 
माता चौक द स हे द 13/4/17 रोज
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 039 GD date: 04/04/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 11/04/2017 HANWATA YADAVRAO BORAKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 11/04/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 038 GD date: 11/04/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 20/04/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



152 0016/2017 सौ क वता व तची मुलगी 
आ वीनी  दल प  राठोड 

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,आरंभी , द स ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9763122431 दल प  फर दा  राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आरंभी , द स ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आरंभी , द स 
,यवतमाळ,0

वडील 9763122431

153 0017/2017 कु अंक ता  सुभाष  
गुडगुडे 

19 Name(नांव): सुभाष आ पाराव गुडगुडे वय 48 व
Address (प  ता): ,,, ाम तुपटाकळी , द स ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8975553768 सुभाष  अ पाराव  गुडगुडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम तुपटाकळी , द स 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम तुपटाकळी , द स 
,यवतमाळ,0

वडील 8975553768 घर  कोनाला ह  नसांगता 

154 0018/2017 जया अवधूत पवार 24 Name(नांव): दपक अवधूत पवार
Address (प  ता): ,,,हरसूल, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

दपक अवधूत पवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,हरसूल 
द स, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,हरसूल 
द स, द स,यवतमाळ,0

पालक 8698083027 यावेऴी अजदार यांनी लेखी फयाद 
दल  क यांची मोठ  बह न नामे 
जया अवधूत पवार वय 24 रा हरसूल 
ता. द

155 0019/2017 कु.राधा  मनोहर  ठाकरे 20 Name(नांव): दगाबंर आनंदराव ठाकरे
Address (प  ता): ,,वैभवनगर, द स, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

जय ीराम मह ले Present Address (स  याचा प  ता): 
,,वैभवनगर, द स, द स,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,वैभवनगर, द स, द स,यवतमाळ,0

पालक 9552783060

156 0020/2017 सौ.गुंफा शवाजी  शेगर 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ाम सावंगा बु, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शवाजी नारायण  शेगर Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम सावंगा 
बु, द स,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम सावंगा 
बु, द स,यवतमाळ,0

पालक 7378526672
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 041 GD date: 06/05/2017 RAMESH BANSIRAM VEER(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 15/05/2017 VIJAY KISAN  RATHOD(सहा यक पोल स 
उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 23/05/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 04/06/2017 HANWATA YADAVRAO BORAKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 038 GD date: 04/06/2017 MANOJ NURSING CHAVAN(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



157 0021/2017 सकु  िजतु  च हाण 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, लंगी वाई , द स ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ गुमा  भकु  राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,डोळंबावाडी , द स 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,डोळंबावाडी , द स 
,यवतमाळ,0

पती 9422813231

158 0022/2017 भा य ी  भारत  पंडीत 25 Name(नांव): भारत
Address (प  ता): ,,,लायग हान , द स ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ कोक ला भारत  पंडीत Present Address (स  याचा प  ता): ,,,लायग हान , द स 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,लायग हान , द स 
,यवतमाळ,0

पती 9767949524

159 0023/2017 कु.आशा दादाराव राठोड 18 Name(नांव): दादाराव राठोड
Address (प  ता): ,,, ाम चचपातर, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9405166484 सौ.बेबी दादाराव  राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम 
चचपातर, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम 
चचपातर, द स,यवतमाळ,0

आई 9405166484

160 0024/2017 कु.पजा संतोष इंगोले 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वाई लंगी, द स,यवतमाळ,445203

Occupation (  यवसाय):

7083477976 संतोष गुंडाजी इंगोले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वाई मढ  
, द स,यवतमाळ,445203

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वाई मढ  
, द स,यवतमाळ,445203

वडील 7083477976 जबानी रपोट पो. टे. द स 
द.17/06/17 नामे संतोष गुंडाजी 
इंगोले वय 48 वष जात बौ द 
यवसाय मज

161 0025/2017 सौ.पुजा राजु पवार 19 Name(नांव): सौ. वमलाबाई राठोड
Address (प  ता): ,,, ाम वठोल  , द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वजय जगदेव भुवाऴ Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पालक 7264858301
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 019 GD date: 07/06/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 07/06/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 15/06/2017 VIJAY KISAN  RATHOD(सहा यक पोल स 
उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 18/06/2017 VIJAY TUKARAM AATRAM(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 29/06/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



162 0026/2017 नारायण  यशवंत  वानखडे 39 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ाम लायग हाण , द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ.वंदना नारायण  
वानखडे

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 9763008011

163 0027/2017 सौ.रंजना गजानन र ने 25 Name(नांव): ीमती आशाबाई ढे
Address (प  ता): ,,संभाजी नगर, द स, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9075152608 ीमती आशाबाई ेम  
र ने

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 9075152608

164 0028/2017 भमराव  मधुकर च हाण 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वठोल  , द स ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7447383962 अ वनाश  मधुकर  
च हाण 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7447383962

165 0029/2017  महादेव काश 
गावंडे( करण)

16 Name(नांव): मुलगा 
Address (प  ता): ,,,तुपटाकळी, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8605024371 काश द ता य गावंडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 8605024371      जबानी रपोट  पो. टे. द स  

द.15/07/017    नावः काश 
द ता य गावंडे,वयः52 वष,जातःआ

166 0030/2017 नेहा रशीद शेख उफ  
सौ.नेहा योगेश नागपुरे 

20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सुरज नगर , द स ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

योगेश  अ ण  नागपुरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 8378069442
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 030 GD date: 02/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 03/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 046 GD date: 08/07/2017 VIJAY KISAN  RATHOD(सहा यक पोल स 
उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 041 GD date: 15/07/2017 VIJAY KISAN  RATHOD(सहा यक पोल स 
उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 27/07/2017 HANWATA YADAVRAO BORAKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



167 0031/2017 सौ. संगीता  खुशाल राठोड 27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,आरंभी, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

खुसाल बाबु संग राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 9922379402

168 0032/2017 अशोकराव  डभाले 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ाम खंडापुर, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रंिजत ब   राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम 
खंडापुर, द स,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम 
खंडापुर, द स,यवतमाळ,0

पालक 9763673298

169 0033/2017 कु. म नषा ेम च हाण 20 Name(नांव): पुत न
Address (प  ता): ,,, संगद, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): श क 

7744824452 मनोहर िजवन च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7744824452 ह.रिज. . 45/17  या वेऴी टेडा 

अंमलदार नापोकाँ 715 राजु वरठ  
यांचे कडुन न द आहे क, अजदार 
नामे मनोहर िजवन च हाण वय  35 
वष रा. संगद ता. द स यांनी फयाद 
दल  क, कु. म नषा ेम च हाण वय 
20 वष रा. संगद ह शाळेला जाते 
हणुन घ न नघुन गेल .नातेवाईका 
कडे शोध घेतला असता मऴुन आल  
नाह  क रता न द 

170 0034/2017 हषल  देवानंद  भा यवंत 19 Name(नांव): देवानंद मोतीराम भा यवंत 
Address (प  ता): ,,, संगद, द स ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

देवानंद  मोतीराम  
भा यवंत 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पालक 9552257962

171 0035/2017 योगेश राम ु ण खंडारे 22 सौ.राधाबाई  राम ु ण 
खंडारे

Present Address (स  याचा प  ता): 
,,मोतीनगर, द स, द स,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,मोतीनगर, द स, द स,यवतमाळ,0

पती 9921665721
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 027 GD date: 03/08/2017 RAMESH BANSIRAM VEER(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 05/09/2017 RAMESH BANSIRAM VEER(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 08/09/2017 PRAKASH DHANSING CHAVAN(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 08/09/2017 PRAKASH DHANSING CHAVAN(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 003 GD date: 19/09/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



172 0036/2017 हषल देवानंद भा यवंत 19 9881713123 देवानंद मारोती  भा यवंत Present Address (स  याचा प  ता): ,,, संगद, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, संगद, द स,यवतमाळ,0
वडील 9881713123

173 0037/2017 रामकूमार अशोक शंदे  35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,िजजामाता नगर द स, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वषा रामकूमार शंदे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,िजजामाता नगर 
द स, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,िजजामाता नगर 
द स, द स,यवतमाळ,0

प नी 9158145196

174 0038/2017 सौ.सु म ा राजु  सोनोने 23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वठोल , द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

गजानन दौलत भोजले Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वठोल , द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, वठोल , द स,यवतमाळ,0

पालक 9673562465

175 0039/2017 अ का धनु ख ी 22 9689364340 भका धनु  ख ी Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वसंतनगर ,मानोरा,वा शम,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वसंतनगर 
,मानोरा,वा शम,0

वडील 9689364340

176 0040/2017 कु. हुमेरा पर वन व द 
म तन 

19 8177861786 शाह न पर वन म. फरोज Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,आंबेडकरनगर, द स,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,आंबेडकरनगर, द स,यवतमाळ,0

आई 8177861786
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 037 GD date: 08/09/2017 PRAKASH DHANSING CHAVAN(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 060 GD date: 28/09/2017 HANWATA YADAVRAO BORAKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 23/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 01/11/2017 AMRSING TUKARAM VADTE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 049 GD date: 01/11/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



177 0041/2017 नेहा चमन राठोड  23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,केशवनगर द स, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

खुशाल ऊ तमराव राठोड  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,केशवनगर 
द स, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,केशवनगर 
द स, द स,यवतमाळ,0

पालक 7350761499

178 0042/2017 खमीना संभाजी जाधव 
मीना संभाजी जाधव 

23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,संभाजी नगर द स, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संभाजी पांडूरंग जाधव  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,संभाजी नगर 
द स, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,संभाजी नगर 
द स, द स,यवतमाळ,0

पती 9130227030

179 0043/2017 प लवी भाकर  वाघमारे 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वैभवनगर द स , द स ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वैभवनगर द स , द स 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वैभवनगर द स , द स 
,यवतमाळ,0

पालक 9527321450

180 0044/2017 कू.जया देवराव जाधव  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,फूलवाडी, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921665857 देवराव फूल संग जाधव  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,फूलवाडी, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,फूलवाडी, द स,यवतमाळ,0

वडील 9921665857

181 0045/2017 कु. नशा  माधवराव  
जोगदंडे

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वा मीकनगर द स, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

स चन  माधवराव  
जोगदंडे

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वा मीकनगर , 
द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वा मीकनगर , 
द स,यवतमाळ,0

पालक 8484993673
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 030 GD date: 19/11/2017 HANWATA YADAVRAO BORAKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 19/11/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 19/11/2017 HANWATA YADAVRAO BORAKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 24/11/2017 RAMESH BANSIRAM VEER(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 003 GD date: 01/12/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



182 0046/2017 वै णवी  वजय ढोले 22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मानोरा चौक , द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

6923275553 वजय मनोहरराव  ढोले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मानोरा चोक 
, द स,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मानोरा चोक 
, द स,यवतमाळ,0

वडील 6923275553

183 0001/2018 आशीष  कुंड लक खंडारे 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अं बकानगर, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. करण आशीष खंडारे Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,अं बकानगर, द स,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,अं बकानगर, द स,यवतमाळ,0

प नी 9921154044

184 0002/2018 कु. गती व ल भाट 20 सौ.यमुना व ल भाट Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सावंगा 
खुद, द स,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सावंगा 
खुद, द स,यवतमाळ,0

पालक 8805644210

185 0003/2018 कु आरती  बाळु  पवार 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,धानोरा , द स ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

बाऴु  दुधराज पवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,धानोरा , द स ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,धानोरा , द स 
,यवतमाळ,0

पालक 7775096979

186 0004/2018 कु गती  व ल  भाट 20 8805644210 सौ यमुना  व ल  भाट Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सावंगा खुद, द स 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सावंगा खुद, द स 
,यवतमाळ,0

आई 8805644210
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 071 GD date: 28/12/2017 HANWATA YADAVRAO BORAKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 054 GD date: 08/01/2018 HANWATA YADAVRAO BORAKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 047 GD date: 27/01/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 30/01/2018 PRAKASH DHANSING CHAVAN(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 047 GD date: 27/01/2018 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



187 0005/2018 दयाराम  च हाण 55 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वठाऴा, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुरेखा दयाराम च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वठाळा , द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वठाळा , द स,यवतमाळ,
0

पती 9823100740

188 0006/2018 मो. त ल म मो. र शद 32 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,ताजनगर, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मो. अ सफ मो. हा नफ Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ताजनगर, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,ताजनगर, द स,यवतमाळ,0

पालक 9423666459

189 0007/2018 कु जय ी उफ जया 
भगवान डोके

18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,लाखरायजी द स , द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

व णू  तुकाराम  डोके Present Address (स  याचा प  ता): ,,,लाखरायजी द स 
, द स,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,लाखरायजी द स 
, द स,यवतमाळ,0

पालक 9552378088

190 0008/2018 कू श पा  ेम संग  
राठोड

20 9552282957 ेम संग  सवाई  राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वठाऴा, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, वठाऴा, द स,यवतमाळ,0

वडील 9552282957

191 0001/2017 गणेश  शंकर गाउ े 32 Name(नांव): व ल शंकर गाउ े 
Address (प  ता): ,,,जरंग,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9763686137 व ल शंकर गाउ े Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जरंग,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जरंग,घाटंजी,यवतमाळ,0
वडील 9763686137 Height(Cms):152.4-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गडद तांबुस 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 045 GD date: 01/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 045 GD date: 06/02/2018 बंद - आढळले 

1) GD NO: 044 GD date: 10/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 22/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 007 GD date: 16/01/2017 VASANT SOMAJI MADAVI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



192 0002/2017 अंकुश दगडु आडे 23 Name(नांव): दगडु आडे
Address (प  ता): ,,, ाम कु-हा,आण  ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

9689055626 संतोष दगडु आडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम कु-हा,आण  ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम कु-हा,आण  
,यवतमाळ,0

वडील 9689055626 Height(Cms):170.18-175.26

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:उभा/अंडाकृती
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:खोलगट गाल 
Chin:पुढे आलेल  हनुवट
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:जाड 
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Hair Length:साधारण 
Hair Straightness:सरळ
Habits:तंबाखू खाणारा
Speech:मोठयाने 
Outer Top:कुता शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 
Inner Top:ब नयन
Inner Bottom:अंडर वयर 

193 0003/2017 रामा  नामदेव  अवताडे 32 Name(नांव): नामदेव अवताडे 
Address (प  ता): ,,,वासर  ,घाटंजी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):शेतकर

मोहन  नामदेव  अवताडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वासर  ,घाटंजी ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वासर  ,घाटंजी 
,यवतमाळ,0

पालक 7057652446 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गडद तांबुस 
Face Type:गोल
Forehead:उतरता कपाळ
Cheek:साधारण गाल 
Lips:पातळ ओठ 
Nose:साधारण नाक
Beard:बार क/कोरलेल  पातळ
Eyes Type:साधारण
Eyes Color:काळेभोर   
Eye Brow Thickness:जाड 
Eye Brow Shape:सरळ 
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळे आ ण भुरकट म ीत
Hair Length:साधारण 
Hair Straightness:सरळ
Habits: यसनी / मादक पदाथाचा यसनी
Speech:साधारण 
Outer Top:कुता शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 
Inner Top:ब नयन
Inner Bottom:अंडर वयर 

क राणा आ यासाठ  घाटंजी येथे जातो 
असे सांगुन नघुन गेला अ याप परत 
आला नाह  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 042 GD date: 20/01/2017 SUBHASH GANPAT  DONGRE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 26/01/2017 RAJU HIRALALJI MOHURLE(पोल स 
शपाई )

बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



194 0004/2017 वनोद   रमेश  पवार 28 Name(नांव): रमेश न थु पवार 
Address (प  ता): ,,,घाटुंबा शीवणी ,घाटंजी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

7775837334 रमेश  न थु  पवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,घाटुंबा शीवणी ,घाटंजी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,घाटुंबा शीवणी ,घाटंजी 
,यवतमाळ,0

वडील 7775837334 Height(Cms):162.56-165.1

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:खोलगट गाल 
Chin:पुढे आलेल  हनुवट
Lips:जाडसर ओठ 
Nose:धारदार नाक
Beard:बार क/कोरलेल  दाट
Eyes Type:खोलगट 
Eyes Color:काळेभोर   
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:पातळ 
Eye Brow Shape:अंतर असलेले 
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Outer Top:ट -शट
Outer Bottom:जी स 
Inner Top:ब नयन
Inner Bottom:अंडर वयर 

पतनी सोबत नेहमीच वाद होत 
अस याने घ न  नघुन गेला 

195 0005/2017 कुमार  द ा  नर सींग 
बयस

19 Name(नांव): नर सींह बयस
Address (प  ता): ,,,वसंतनगर घाटंजी,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): व याथ

7517820829 नरदसींग  हनुमानसींग 
बयस

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वसंतनगर 
घाटंजी,घाटंजी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वसंतनगर 
घाटंजी,घाटंजी,यवतमाळ,0

वडील 7517820829 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:गोल
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:फुगलेले गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:जाडसर ओठ 
Nose:धारदार नाक
Teeth:तुटलेला
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:पातळ 
Eye Brow Shape:सरळ 
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Speech:हळूवार
Outer Top:कुता टॉप
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 

कालेजला जाते हनुन नघुन गेल  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 26/01/2017 VASANT SOMAJI MADAVI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 01/02/2017 SUNIL PURUSHOTTAM  DUBE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



196 0006/2017 कुमार  ांजल  राजु 
आगरकर

17 Name(नांव): राजु आगरकर
Address (प  ता): ,,, ाम जरंग,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8308878537 राजु  हाद आगरकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम जरंग,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम 
जरंग,घाटंजी,यवतमाळ,0

वडील 8308878537 Height(Cms):160.02-165.1

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:सवसाधारण 
Forehead:उ  नम  त कपाळ 
Cheek:खोलगट गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:पातळ ओठ 
Nose:चेपट  नाक 
Eyes Type:साधारण
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:आपर  पॅ  ट 

197 0007/2017 सौ.अ नता अ वनाश 
ीपतवार

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,ई तार  नगर,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अ वनाश  तुकाराम 
ीपतवार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ई तार  
नगर,घाटंजी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,ई तार  
नगर,घाटंजी,यवतमाळ,0

पती 9049901244 Height(Cms):134.62-134.62

Body Build Type:काटकुळा  
Body Complexion Type:काळाभोर 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 036 GD date: 14/02/2017 VASANT SOMAJI MADAVI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 20/02/2017 SUNIL PURUSHOTTAM  DUBE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



198 0008/2017 यो सना शंकर पदोर 19 Name(नांव): शंकर पदोर
Address (प  ता): ,,,को ची,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8605247641 शंकर रावजी पदोर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,को ची,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,को ची,घाटंजी,यवतमाळ,0

वडील 8605247641 Blood Group:बी+
Height(Cms):144.78-154.94

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गडद तांबुस 
Face Type:गोल
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:फुगलेले गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:जाडसर ओठ 
Nose:साधारण नाक
Teeth:साधारण दात 
Poxpitted:ल  
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:जाड 
Eye Brow Shape:साधारण
Blinking:साधारण
Squint:नाह  
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:साधारण 
Hair Cut:साधारण 
Hair Straightness:सरळ
Hair Style:साधारण एक वेणी 
Habits:सुपाऱ  खाणारा
Speech:हळूवार
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट
Inner Top: ा
Inner Bottom:पॅ  ट  

काह ह  न सांगता नघुण गेल  

199 0009/2017 ीपाल  उफ नागे वर   19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वसंत नगर घाटंजी,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वसंतनगर घाटंजी 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वसंतनगर घाटंजी 
,,यवतमाळ,0

पती 9763262221  दुसया सोबतअनै तक संबध अस याने 
पऴुन गेल  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 035 GD date: 02/03/2017 VASANT SOMAJI MADAVI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 006 GD date: 07/06/2017 SANJAY SHRIRAM WAGHADE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



200 0010/2017 चंतामन दगांबर बावने  30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, दरा आवास घाट  घाटंजी, घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8805764170  सौ कमलाबाई डीगांबर 
बावने   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, दरा आवास घाट  घाटंजी, 
घाटंजी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, दरा आवास घाट  
घाटंजी, घाटंजी,यवतमाळ,0

आई 8805764170

201 0011/2017 कु. वना काश उईके  17 Name(नांव): ीमती कांता काश उईके
Address (प  ता): ,,,अंजी,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

7350105351 ीमती कांताबाई काश 
उईके   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अंजी,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अंजी,घाटंजी,यवतमाळ,0
आई 7350105351

202 0012/2017 कु.काजल राजु मो हजे 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खापर ,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7350227341   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7350227341 घर  कोणालाह  न सांगता घर शेजार  

याचे सोबत ेम करणा या कारणाने

203 0013/2017 राजु  अशोक  बोरकर 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कोपरा वन,घाटंजी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7776800425 अशोक  शंकर  बोरकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7776800425

204 0014/2017 कु अबीका दादाराव जाघव 19 Name(नांव): दादाराव सवाई जाधव
Address (प  ता): ,,,द तापुर ,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

दादाराव  सवाई जाधव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पालक 9604042764 चौघरा गावातील पंडीत रामछं  राठोड 

याचे शी ल न करतो असे हणुन 
नघुन गेल  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 014 GD date: 11/06/2017 SANJAY SHRIRAM WAGHADE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 21/06/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 08/07/2017 SANJAY SHRIRAM WAGHADE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 18/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 22/07/2017 VASANT SOMAJI MADAVI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



205 0015/2017 रना  सुनील  कोवे 28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कुंभार  ,घाटंजी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

सुनील  संभाजी  कोवे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 8390847422

206 0016/2017 वराज  सुनील  कोवे 4 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कुंभार  ,घाटंजी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8390847422 सुनील  संभाजी  कोवे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 8390847422

207 0017/2017 वाती  दल प  चौरागडे 20 Name(नांव): दल प 
Address (प  ता): ,,,घाट  घाटंजी ,घाटंजी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

8411012569 दल प  कसनराव  
चौरागडे 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 8411012569 संडासला जातो हणुन नघुन गेल  

208 0018/2017 दुय धन गोमाजी जगताप  
 

47 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,करनम ,घाटंजी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. सोभा दुय धन जगताप 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,करमना ,घाटंजी ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,करमना ,घाटंजी 
,यवतमाळ,0

प नी 9049939918 वेडसर अस यामुळे घ न नघुन गेले 

209 0019/2017 दपक रघुनाथ शडे 23 रघुनाथ शामराव शडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,दहेगांव,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,दहेगांव,घाटंजी,यवतमाळ,0

पालक 1111111111
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 021 GD date: 26/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 26/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 29/08/2017 SUNIL PURUSHOTTAM  DUBE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 15/11/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 22/11/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



210 0020/2017 संगीत पांडुरंग राठोड 19 9096303214  ीमती स वता पांडुरंग  
राठोड

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आसोल ,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,आसोल ,घाटंजी,यवतमाळ,0

आई 9096303214

211 0021/2017 शवानी गजानन बो े 18 9763439863 गजानन कसन बो े Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वसंत नगर 
घाटंजी,घाटंजी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वसंत नगर 
घाटंजी,घाटंजी,यवतमाळ,0

वडील 9763439863

212 0022/2017 दुगस भोपालसींग  ठाकुर 35 9096454100 वर   भोपालसींग  ठाकुर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,घाटंजी,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,घाटंजी,घाटंजी,यवतमाळ,0

वडील 9096454100

213 0023/2017 राज ी सुरेश नवल( समा 
)

20 सुरेश गंगाराम न वल Present Address (स  याचा प  ता): ,,,इं दरा आवास 
घाट ,घाटंजी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,इं दरा आवास 
घाट ,घाटंजी,यवतमाळ,0

पती 7038645452

214 0024/2017 सौ. गुंफा  बु दक रण 
खो ागडे 

40 बु द करण बळीराम 
खो ागडे 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कारेगाव,आण  ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कारेगाव,आण  
,यवतमाळ,0

प नी 9403719866
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 20/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 06/12/2017 SANJAY SHRIRAM WAGHADE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 005 GD date: 04/03/2017 SUNIL PURUSHOTTAM  DUBE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 003 GD date: 21/09/2017 SUNIL PURUSHOTTAM  DUBE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 30/06/2017 SUNIL MAROTRAO KEVAT(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



215 0025/2017 मनोज रमेश  शे े 36 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अंबेडकर वाड,घाटंजी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सं दप रमेश श े Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अंबेडकर 
वाड,घाटंजी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अंबेडकर 
वाड,घाटंजी,यवतमाळ,0

पालक 9822495539

216 0026/2017 कु.अचल बऴीराम राठोड   20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,माजडा,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शुभम बळीराम राठोड  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,माजडा,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,माजडा,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0

पालक 8855221545

217 0001/2018 ललन बलाल रोहादास   36 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,साखरा खुद ,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,साखरा खुद 
,घाटंजी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,साखरा खुद 
,घाटंजी,यवतमाळ,0

पालक 8579081745

218 0002/2018 कु. गायञी गजानन 
वानखेडे

19 9420670269 गजानन  वामनराव 
वानखेडे

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खापर ,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खापर ,घाटंजी,यवतमाळ,0
वडील 9420670269

219 0003/2018 कु नक ता सुरेश 
जय संगपुरे   

22 7743934890 सुरेश गणपतराव 
जय संगपुरे   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बोरगांव पुंजी ,घाटंजी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बोरगांव पुंजी ,घाटंजी 
,यवतमाळ,0

वडील 7743934890 घ न नघुन गेल  कोणालाह  काह  न 
सांगता 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 014 GD date: 31/12/2017 SANJAY SHRIRAM WAGHADE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 28/12/2017 SANJAY SHRIRAM WAGHADE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 09/01/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 04/02/2018 SUNIL PURUSHOTTAM  DUBE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 09/02/2018 VITTHAL  SIVRAM  BUREWAR (पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



220 0001/2017 कु शतल गजानन मांढरे  18 Name(नांव): गजाजन शंकर माढंरे
Address (प  ता): ,,, कामठवाडा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9765314379   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कामठवाडा ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कामठवाडा ,,यवतमाळ,0
वडील 9765314379 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

221 0002/2017 रामभाऊ जयराम शवनकर 
  

50 Name(नांव): जयराम शवनकर 
Address (प  ता): ,,,द तापूर ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मंदाबाई रामभाऊ शवनकर 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,दत्◌ापूर ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,दत्◌ापूर ,,यवतमाळ,0
पती 9652369874 Blood Group:ओ+

Height(Cms):45.72-45.72

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:चौकोनी 
Eyes Type:खोलगट 
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Habits:जुगार
Outer Top:हाफ बाहयांचा शट

222 0003/2017  त ा राजाराम गाढवे   18 Name(नांव):  राजाराम गाढवे 
Address (प  ता): ,,,काठवाडा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9788564598 राजाराम नागोराव गाढवे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कामठवाडा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कामठवाडा,,यवतमाळ,0
वडील 9788564598 Blood Group:ओ+

Height(Cms):43.18-43.18

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:चौकोनी 
Eyes Type:साधारण
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Habits:सुपाऱ  खाणारा
Speech:हळूवार
Outer Top:कुता टॉप

223 0004/2017 सौ चंदासौ चंदा शामराव 
मरापे  

30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,माजरवघळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9670568945 शामराव शंकर मरापे रा  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,माजरवघळ ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,माजरवघळ ,,यवतमाळ,0
वडील 9670568945 Blood Group:ओ+

Height(Cms):134.62-134.62

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:चौकोनी 
Eyes Type:साधारण
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Habits:सुपाऱ  खाणारा
Speech:हळूवार
Outer Top:चोळी(झंपर)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 021 GD date: 22/01/2017 DADARAO LACCHU JADHAV(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 29/01/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 29/01/2017 DADARAO LACCHU JADHAV(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 05/02/2017 DADARAO LACCHU JADHAV(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



224 0005/2017 खूशाल तूळशीराम दरवेकर 
  

50 Name(नांव): तूळशीराम दरवेकर 
Address (प  ता): ,,,कऴंब,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9545927955 रमेस तूळ शराम दरवेकर  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कऴब,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कऴब,,यवतमाळ,0
वडील 9545927955 Blood Group:ओ+

Height(Cms):45.72-45.72

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:चौकोनी 
Eyes Type:साधारण
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Habits:सुपाऱ  खाणारा
Speech:मोठयाने 
Outer Top:ट -शट

225 0006/2017 कोमल मधूकर जाधव   20 Name(नांव):  मधूकर जाधव 
Address (प  ता): ,,,आंबझर  ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9623437326 मधूकर हार जाधव   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आंबेझर  ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आंबेझर  ,,यवतमाळ,0
वडील 9623437326 Blood Group:ओ+

Height(Cms):43.18-43.18

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:चौकोनी 
Eyes Type:साधारण
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Habits:सुपाऱ  खाणारा
Speech:हळूवार
Outer Top:कुता टॉप

226 0007/2017 कू यका अंकूश पदाम  21 Name(नांव): ◌ा अंकूश पदाम
Address (प  ता): ,,,वडल ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):इतर 

9146482557 सौ मंदा अकूश पेदाम   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वडल ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वडल ,,यवतमाळ,0
वडील 9146482557 Blood Group:ओ+

Height(Cms):45.72-45.72

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:चौकोनी 
Eyes Type:साधारण
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Habits:सुपाऱ  खाणारा
Speech:हळूवार
Outer Top:कुता टॉप

227 0008/2017 पेश बळीराम केराम  23 Name(नांव): बळीराम केराम
Address (प  ता): ,,,वडल ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शोभा बळीराम केराम  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वडल ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वडल ,,यवतमाळ,0
पती 8408938467 Blood Group:ओ+

Height(Cms):73.66-73.66

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गडद तांबुस 
Face Type:लांबट अंडाकृती
Eyes Type:साधारण
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Habits:तंबाखू खाणारा
Speech:मोठयाने 
Outer Top:बु-शट
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 014 GD date: 04/03/2017 CHANDRASHEKHAR HIRAMANJI 

THAKARE(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 04/03/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 10/03/2017 DADARAO LACCHU JADHAV(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 10/03/2017 DADARAO LACCHU JADHAV(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



228 0009/2017 सौ.चं कला अशोक 
वानखडे  

42 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कळसपुर ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अशोक चंदुजी वानखडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कळसपुर,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कळसपुर,,यवतमाळ,0
प नी 7757904133

229 0010/2017 सौ. भा य ी मंगेश शे डे  
 

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सावरगाव,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मंगेश जनाधन शे डे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सावरगाव,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सावरगाव,,यवतमाळ,0
पती 8600608215

230 0011/2017 सौ.क पना वलास चहारे  30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,परसोडी,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 वलास महादेव चहारे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,परसोडी,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,परसोडी,,यवतमाळ,0
प नी 7798408661

231 0001/2018 वजय शामराव पुसनाके  32 7798501137 ीमती च कला शामराव 
पुसनाके  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सांनेगाव ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सांनेगाव ,,यवतमाळ,0
वडील 7798501137

232 0002/2018 कु.धन ी दादाराव वाट दवे 
 

45 7378341074 दादाराव शंकर वाट दवे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मावळनी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मावळनी ,,यवतमाळ,0
वडील 7378341074
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 032 GD date: 20/09/2017 VIJAY SHANKAR BOMABEKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 27/09/2017 SUBHASH YADAVRAO THAKARE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 23/10/2017 SUBHASH YADAVRAO THAKARE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 22/02/2018 SUBHASH YADAVRAO THAKARE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 22/02/2018 SUBHASH YADAVRAO THAKARE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



233 0003/2018 सूभाष  गूलाबराव  काळे 42 7745057387 गूलाबराव  नारायन  काळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मग ळ ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मग ळ ,,यवतमाळ,0
वडील 7745057387

234 0004/2018 नखील  अ नलराव  
साळूखे 

24 7887693903 कमल  अ नलराव  साळूके Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खूटाळा ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खूटाळा ,,यवतमाळ,0
वडील 7887693903

235 0005/2018 काचन  नरेश  हटकर 21 9923053517 नरेश वठलराव  हटकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पीपळगाव ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पीपळगाव ,,यवतमाळ,0
वडील 9923053517

236 0006/2018 कू जय ी  दामोदर  पपरे 21 9623045237 हाद दामोदर  पपरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,डोगरखडा ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,डोगरखडा ,,यवतमाळ,0
वडील 9623045237

237 0001/2017 कू अि वनी देवसींग जाधव 20 Name(नांव): देव संग जाधव
Address (प  ता): ,,,स तरमाळ,पूसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

1111111111   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,स तरमाऴ,पूसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,स तरमाऴ,पूसद,यवतमाळ,0

वडील 1111111111 Height(Cms):124.46-124.46

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 022 GD date: 24/01/2018 SUBHASH YADAVRAO THAKARE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 28/01/2018 MAHADEO Deorao DAKHORE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 11/02/2018 MAHADEO Deorao DAKHORE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 11/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 03/05/2017 RAMRAO BHISU PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



238 0002/2017 सार का बबन धूळधूऴे 45 Name(नांव): बबन धऴधूऴे
Address (प  ता): ,,,सावरगाव गोरे,पूसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9011365863   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सावरगाव गोरे,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सावरगाव 
गोरे,,यवतमाळ,0

वडील 9011365863 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

239 0003/2017 अजून सूरेश देशमूख 21 Name(नांव): सूरेश देशमूख
Address (प  ता): ,,,जाळगार,परभणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8308265516 संतोष काश शांकट Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पूसद,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पूसद,,यवतमाळ,0
वडील 8308265516

240 0004/2017 कू पूनम वसंता  च हाण 21 Name(नांव): वसंता च हाण
Address (प  ता): ,,,मांजरजवऴा,पूसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

1111111111 वसंत लाला च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मांजरजवऴा,पूसद 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मांजरजवऴा,पूसद 
,यवतमाळ,0

वडील 1111111111

241 0005/2017 संतोष  धन संग च हाण 45 Name(नांव): धन संग
Address (प  ता): ,,,बूट ,पूसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

1111111111 सौ बेबी बाई संतोष 
च हाण

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बूट ,पूसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बूट ,पूसद,यवतमाळ,0
वडील 1111111111

242 0006/2017 सौ सा वञीबाई गजानन 
कहाऴे

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,जवऴी,पूसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

1111111111 अशोक लंबाजी पांडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जवऴी,पूसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जवऴी,पूसद,यवतमाळ,0
वडील 1111111111
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 014 GD date: 03/05/2017 BHAGWAN TUKARAM GITE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 09/05/2017 BHAGWAN NAGORAO BAHADURE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 09/05/2017 RAMRAO BHISU PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 29/05/2017 BHAGWAN NAGORAO BAHADURE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 29/05/2017 SURESH DEVRAO DHALE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



243 0007/2017 कू कामीनी  महोदवराव  
देवकर

20 Name(नांव): महादेवराव
Address (प  ता): ,,, पंपळगाव ई,पूसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

1111111111 महादेवराव व लराव 
देवकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पंपऴगाव 
ई,पूसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पंपऴगाव 
ई,पूसद,यवतमाळ,0

वडील 1111111111

244 0008/2017 कुंडल क मधुकर आडे 20 Name(नांव): मधुकर आडे
Address (प  ता): ,,,मांजरजवळा,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7038222733 मधुकर  दगडु आडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7038222733

245 0009/2017 सौ.मधुरा युवराज  
ऱाठोड( गता)

20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सावरगाव बंगला,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

युवराज  सवई राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
प नी 9673306756

246 0010/2017 वजय शामराव गायकवाड 22 Name(नांव): शामराव गायकवाड
Address (प  ता): ,,,नानंद 2,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9075915465 राजु  शामराव गायकवाड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नानंद  2,पुसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नानंद  
2,पुसद,यवतमाळ,0

वडील 9075915465

247 0011/2017 वलास रामदास च हाण 38 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रोहडा,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अशोक  रामदास च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पालक 9011005000
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 016 GD date: 29/05/2017 BHAGWAN NAGORAO BAHADURE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 05/08/2017 SURESH DOMAJI  KHANDARE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 002 GD date: 12/08/2017 SUNIL KONDBARAO DESHMUKH

(पोल स शपाई )
बंद - आढळले 

1) GD NO: 011 GD date: 27/08/2017 MADHUKAR BALIRAM PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 002 GD date: 23/07/2017 BHAGWAN TUKARAM GITE(पोल स 
शपाई )

बंद - आढळले 

Page 110 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



248 0012/2017 सौ जमुना शवाजी च हाण 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रोहडा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शवाजी  शामराव च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 9041451278

249 0013/2017 चंदाबाई  कैलास चोपडे 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):इतर 

7773943387   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, हवऴणी 
तलाव,पुसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, हवऴणी 
तलाव,पुसद,यवतमाळ,0

वडील 7773943387

250 0014/2017 सोनाजी यशवंता इंगोले 31 9075140607 यशवंता महादु इंगोले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आडगाव,पुसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आडगाव,पुसद,यवतमाळ,0
वडील 9075140607

251 0001/2018 सौ. पो णमा भाकर 
कांबळे

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,शबाळपीं ी,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

भाकर उ तम कांबळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शबाळपीं ी,पुसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,शबाळपीं ी,पुसद,यवतमाळ,0

प नी 7721141557

252 0002/2018 गजानन रामराव खोकले 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,जवळा,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सखाराम मारोती खोकले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जवळा,पुसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जवळा,पुसद,यवतमाळ,0
पालक 8605550635
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 005 GD date: 23/07/2017 BHAGWAN TUKARAM GITE(पोल स 
शपाई )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 014 GD date: 13/09/2017 SURESH DEVRAO DHALE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 002 GD date: 02/12/2017 SURESH DEVRAO DHALE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 21/01/2018 MAROTI JAYRAM MUNESHWAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 30/01/2018 MADHUKAR BALIRAM PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



253 0003/2018 सौ रंजना नारायण सुरोशे 42 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बेलोरा,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

नारायण  गनपत सुरोशे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बेलोरा,पुसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बेलोरा,पुसद,यवतमाळ,0
प नी 9119559202

254 0001/2017 नरंजन व वास सुरोसे 19 Name(नांव): ग.भा. नंदाबाई व वास सुरोसे 
Address (प  ता): ,,,करंजी,महागाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):इतर 

8956465665 ग.भा. नंदाबाई व वास 
सुरोसे

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,करंजी,महागाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,करंजी,महागाव,यवतमाळ,0

आई 8956465665 Height(Cms):55.879-55.879

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

255 0002/2017 पेश संजय देशमुख 23 Name(नांव): संजय भाउराव देशमुख
Address (प  ता): ,,,खडका,महागाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921400456 संजय भाउराव देशमुख Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खडका,महागाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,खडका,महागाव,यवतमाळ,0

वडील 9921400456 Height(Cms):73.66-73.66

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

256 0003/2017 क वता सुरेश आलट 23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,उट ,महागाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9767476791 सुरेश भगवानराव आलट Present Address (स  याचा प  ता): ,,,उट ,महागाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,उट ,महागाव,यवतमाळ,0
वडील 9767476791 Height(Cms):137.16-139.7

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

सदर रोजी संडास या नमी ताने घ न 
नघुन गेल

257 0004/2017 आ मन आजाद खां 21 Name(नांव): मूलगा
Address (प  ता): ,,गूज,महागाव,महागाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9850236112 आजाद राजे खां Present Address (स  याचा प  ता): ,,गूज,महागाव,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,गूज,महागाव,,यवतमाळ,0
वडील 9850236112 Height(Cms):165.1-182.88

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Nose:धारदार नाक
Eyes Color:भुरकट
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 012 GD date: 16/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 03/01/2017 RAMESH amarsing PAWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 08/01/2017 RAMESH amarsing PAWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 24/01/2017 SUBHASH motilal NAGDIVE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 13/02/2017 DILIP RAMSING CHAVHAN(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



258 0005/2017 करन कसन  उफ 
दनानाथ पवार

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,करंजखेड,महागाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7083295548 कसन  उफ दनानाथ 
रामराव पवार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,करंजखेड,महागाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,करंजखेड,महागाव,यवतमाळ,0

वडील 7083295548 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:काळाभोर 

259 0006/2017 कु. भारती  रोह दास राठोड 17 Name(नांव): व छलाबाई रोह दास राठोड 
Address (प  ता): ,,,रा करंजी ,महागाव ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7030834115 व छलाबाई रोह दास राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम करंजी ,महागाव 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम करंजी ,महागाव 
,यवतमाळ,0

आई 7030834115 Height(Cms):55.879-55.879

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

260 0007/2017 नक ता उ तम  वाघमारे 20 Name(नांव): उ तम ीहर  वाघमारे
Address (प  ता): ,,,आंबोडा,महागाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9767689405   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आंबोडा,महागाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,आंबोडा,महागाव,यवतमाळ,0

वडील 9767689405 Height(Cms):162.56-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

261 0008/2017 सौ यंका  वजय  गोरे 22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गुंज ,महागांव ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वजय  दगांबर  गोरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गुंज ,महागांव ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गुंज ,महागांव 
,यवतमाळ,0

पती 9527199562 Height(Cms):165.1-167.64

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:पातळ 
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा

262 0009/2017 शांता उफ गता  दादाराव 
पुलाते

27 Name(नांव): सताबाई शंदे
Address (प  ता): ,,, चकणी ,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सताबाई सुयभान शंदे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पालक 8452819949

Page 115 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 031 GD date: 19/02/2017 UDAYRAJ ramdulhare SHUKLA(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 28/02/2017 RAMESH amarsing PAWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 29/04/2017 RAMESH amarsing PAWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 046 GD date: 02/05/2017 DILIP RAMSING CHAVHAN(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 042 GD date: 03/08/2017 SUBHASH motilal NAGDIVE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



263 0010/2017 गोपाल  मधुकर राठोड 32 Name(नांव): ललाबाई
Address (प  ता): ,,,बेलग हाण,पुसद ामीण,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7378777623 सौ ललाबाई मदुकर राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बेल हाण,पुसद 
ामीण,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बेल हाण,पुसद 
ामीण,यवतमाळ,0

आई 7378777623

264 0011/2017 मंगला यबंकराव मूकाटे 40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,दगडथर,महागाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

यबंकराव  नामदेव मुकाडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
प नी 7721094885

265 0012/2017 सौ कोमल  बाळु  
कु लवाड 

28 दशरथ  भागोराव  घुगेवाड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,धनोडा ,महागांव ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,धनोडा ,महागांव 
,यवतमाळ,0

पालक 9923601022

266 0013/2017 सौ अंजल  जयवंत 
सुयवंशी

22 7720061650 जयवंत कसन सुयवंशी Present Address (स  याचा प  ता): ,,,महागाव,महागाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,महागाव,महागाव,यवतमाळ,0

वडील 7720061650

267 0014/2017 माणीक  देवराव  चापले 24 सौ पाल   माणीक चापले 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोणदर  ,महागांव 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोणदर  ,महागांव 
,यवतमाळ,0

पती 8552823886
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 022 GD date: 22/08/2017 SUBHASH KHUSHALRAO HAGVANE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 07/09/2017 DILIP RAMSING CHAVHAN(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 12/11/2017 SUBHASH KHUSHALRAO HAGVANE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 11/12/2017 kailash Dattu Bhagat(पोल स उप नर क) खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 15/12/2017 SUBHASH KHUSHALRAO HAGVANE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



268 0001/2018 सोनु हाद राठोड 23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,ईजनी,महागाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9637815291 िजजाबाई हाद  राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ईजनी,महागाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,ईजनी,महागाव,यवतमाळ,0

आई 9637815291

269 0001/2017 गजानन रामाजी परचाके 24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नरसाऴा,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9850355716 रामाजी  चरकुटा परचाके Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नरसाऴा,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,नरसाऴा,मारेगांव,यवतमाळ,0

वडील 9850355716

270 0002/2017 सौ. कुसुम नामदेव एकरे 48 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

नामदेव रामभाउ एकरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

पती 9901784321

271 0003/2017 वशाल ाने वर पारखी 32 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,दांडगाव,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. समा वशाल पारखी Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गौराळा,भ ावती,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,गौराळा,भ ावती,यवतमाळ,0

पती 9657165339

272 0004/2017 कु. अि वनी कैलास 
पानघाटे

21 9623344479 कैलास तुळशीराम पानघाटे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गोरज,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,गोरज,मारेगांव,यवतमाळ,0

वडील 9623344479
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 022 GD date: 25/02/2018 SUBHASH KHUSHALRAO HAGVANE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 18/01/2017 nitin suresh chulpar(पोल स उप नर क) खुला(ओपन)

1) GD NO: 002 GD date: 03/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 08/02/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 08/02/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



273 0005/2017 कु.जया अशोक चकटे 18 9040334250 अशोक संभाजी चकटे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,केगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,केगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

वडील 9040334250

274 0006/2017 कु.सुवणा सुयभान मे ाम 19 7745881951 सौ. नमला सुयभान 
मे ाम

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मजरा,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मजरा,मारेगांव,यवतमाळ,0

आई 7745881951

275 0007/2017 सौ. मंदा अनंता ताकसांडे 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नेत,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. व नता संजय नराजे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

पालक 8888344545

276 0008/2017 जग नाथ  देवराव भरणे 64 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7008562345 ीधर जग नाथ भरणे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

वडील 7008562345

277 0009/2017 छ नुबाई भोजराज व डे 28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रामपुर,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

भोजराज पतीराम व डे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रामपुर,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,रामपुर,मारेगांव,यवतमाळ,0

पती 9922435403
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 043 GD date: 09/02/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 20/02/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 05/04/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 08/04/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 14/05/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



278 0010/2017 कु.जय ी ओम काश डाहुले 20 9657990898 ओम काश बाजीराव डाहुले Present Address (स  याचा प  ता): ,,, संधी,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, संधी,मारेगांव,यवतमाळ,0
वडील 9657990898

279 0011/2017 राजु गणपत आञाम 27 7744060435 गणपत अ या आञाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चोपण,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,चोपण,मारेगांव,यवतमाळ,0

वडील 7744060435

280 0012/2017 वजय बालराज ग डमवार 39 बालराज चं या  
ग डमवार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मौजा कुंभा,मारेगांव,यवतमाळ,
0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मौजा 
कुंभा,मारेगांव,यवतमाळ,0

पालक 9158614445

281 0013/2017 अ नल  वासुदेव मे ाम 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ीरामपुर,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ कांता अ नल मे ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ीरामपुर,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, ीरामपुर,मारेगांव,यवतमाळ,0

पती 7066850509

282 0014/2017 कु. वेता नागोराव पवार 20 7350960424 उ तम  नागोराव पवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,माड ,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,माड ,मारेगांव,यवतमाळ,0
वडील 7350960424
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 018 GD date: 11/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 28/05/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 08/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 28/05/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 007 GD date: 06/06/2017 LAXMAN NAMDEORAO GOLEKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



283 0015/2017 मंगेश दौलत ठावर 39 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,केगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वनोद नागोबा ठावर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,केगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,केगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

पालक 7575034402

284 0016/2017 सौ. तीभा धमराज मडावी 28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अ मत हाद कोयचाडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

पालक 9552246961

285 0017/2017 कु. समा शाल क  मडावी 20 7720037941 ीमती सु नता शाल क 
मडावी

Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,डोलडोगरगाव,मारेगांव,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,डोलडोगरगाव,मारेगांव,यवतमाळ,0

आई 7720037941

286 0018/2017 गणेश गुलाब टेकाम 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खैरगांव भेद ,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. सु मञा गणेश टेकाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खैरगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,खैरगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

प नी 9923752085

287 0019/2017 कु. अवंतीका ओम काश 
गेडाम

38 8805251682 ओम काश मनोहर गेडाम Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,का हाळगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,का हाळगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

वडील 8805251682

Page 125 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 029 GD date: 21/06/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 06/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 13/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 17/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 04/08/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



288 0020/2017 सौ. पंचफुला लालु  
आञाम

28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खैरगांव भेद ,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

लालु रामा आञाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खैरगांव 
भेद ,मारेगांव,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खैरगांव 
भेद ,मारेगांव,यवतमाळ,0

पती 8888706544

289 0021/2017 त ा गजानन बोरेकर 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

ीमती मंगला दल प 
परचाके

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

पालक 7775703843

290 0022/2017 कु.सर वती ल मण टेकाम 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खडक  बुरांडा,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8390263127 ल मण अ या टेकाम Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,खडक बुरांडा,मारेगांव,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,खडक बुरांडा,मारेगांव,यवतमाळ,0

वडील 8390263127

291 0023/2017 सौ. चं कला वजय गेडाम 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वजय सुभाष गेडाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारेगाव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मारेगाव,मारेगांव,यवतमाळ,0

पती 9673500994

292 0024/2017 कु. द या कशोर जुमळे 18 9860404253 ीमती शाल नी कशोर  
जुमळे

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ड गरगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,ड गरगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

आई 9860404253
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 022 GD date: 23/08/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 27/08/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 02/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 05/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 16/09/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



293 0025/2017 वशाल शंकर इंगोले 28 वनोद शंकर इंगोले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पहापळ,मारेगाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,पहापळ,मारेगाव,यवतमाळ,0

पालक 8605731219

294 0026/2017 म नष राजु धुळे 12 9921051183 राजु गजानन धुळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बुरांडा,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,बुरांडा,मारेगांव,यवतमाळ,0

वडील 9921051183

295 0027/2017 कु.सुरेखा हनुमंत 
मारसको हे

23 9952344455 हनुमंत ल मण मरसको हे Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,आवळगांव,मारेगाव,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,आवळगांव,मारेगाव,यवतमाळ,0

वडील 9952344455

296 0028/2017 च. यकांत अशोक शंदे 21 7517451613 सौ. मु ता अशोक शंदे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

आई 7517451613

297 0029/2017 अभय वजय गर 18 8668653690 सौ. क पना  वजय गर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

आई 8668653690
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 018 GD date: 21/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 25/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 11/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 08/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 11/10/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



298 0030/2017 सुरेखा परसराम आञाम 22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नरसाळा,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

गो वंदा कपलु टेकाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नरसाळा,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,नरसाळा,मारेगांव,यवतमाळ,0

पालक 9876503440

299 0031/2017 कु. जया मुरल धर मांदाळे 21 9112903365 मुरल धर भुलाराम मांदाळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पसगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, पसगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

वडील 9112903365

300 0032/2017 सौ. तीभा र व  
राजगडकर

31 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मांग ळ, मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

र व  पुंडल क राजगडकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

पती 7876564323

301 0033/2017 नेहा व ल मोहुल 21 7578664030 व ल पांडुरंग मोहुल Present Address (स  याचा प  ता): ,,,माड ,मारेगाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,माड ,मारेगाव,यवतमाळ,0
वडील 7578664030

302 0034/2017 उ वला संतोष  भारकर 19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,धानोरा,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संतोष क डबाजी भारकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,धानोरा,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,धानोरा,मारेगांव,यवतमाळ,
0

पती 8308972042
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 022 GD date: 12/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 28/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 11/11/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 20/11/2017 LAXMAN NAMDEORAO GOLEKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 03/12/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



303 0035/2017 सौ. ल मी उगम न ट 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

व ल बापुरावजी ख डे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,माड   , मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,माड   , 
मारेगांव,यवतमाळ,0

पालक 8886708234

304 0036/2017 कु.अंजु अ ण प याळ 19 9112460218 सौ. लता अ ण पढयाळ Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मारेगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

आई 9112460218

305 0037/2017 सौ. म नषा रमेश उईके 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नरसाळा,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रमेश दगांबर उईके Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नरसाळा,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,नरसाळा,मारेगांव,यवतमाळ,0

पती 8875642332

306 0038/2017 दप कसन क डेकर 40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कुंभा,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. म नषा दप क डेवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कुंभा,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कुंभा,मारेगांव,यवतमाळ,0
प नी 8756454599

307 0039/2017 सौ.अ णा अनुप आ वले 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पांढरकवडा,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अनुप अर वंद आ वले Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पसगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, पसगांव,मारेगांव,यवतमाळ,0

पती 8605306366
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 029 GD date: 04/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 10/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 12/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 12/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 12/12/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



308 0040/2017 राहुल व ल कुमरे 42 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मि छ ा,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. सं गता राहुल कुमरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मि छ ा,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मि छ ा,मारेगांव,यवतमाळ,0

प नी 8894675412

309 0001/2018 चंदण ाने वर  मुन 40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मारेगाव ,मारेगाव ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ वैशाल   चंदण मुन Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारेगाव ,मारेगाव 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मारेगाव ,मारेगाव 
,यवतमाळ,0

प नी 9822235536

310 0002/2018 वंदना अ नल कोरचे 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,देवाळा,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अ नल ल मण कोरचे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,देवाळा,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,देवाळा,मारेगांव,यवतमाळ,0

प नी 8345364545

311 0003/2018 मनोज गणपत टेकाम 23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बोटोणी,मारेगांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

केशव भमा टेकाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बोटोणी,मारेगांव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,बोटोणी,मारेगांव,यवतमाळ,0

पालक 9604703589

312 0001/2017 कू. नक ता नाना सावदे   18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अजंती,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7218276881 नाना जानराव सावदे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अजंती,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अजंती,,यवतमाळ,0
वडील 7218276881 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 035 GD date: 12/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 23/01/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 01/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 20/02/2018 RAJENDRA KASHINATH CHANDEKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 06/01/2017 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



313 0002/2017 कसन संगा च हान   70 Name(नांव):  सागा च हान 
Address (प  ता): ,,, चकणी डोमगा,नेर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सौ तोताबाई शाहु जाधव  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, चकणी डोमगा  
,नेर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, चकणी डोमगा  
,नेर,यवतमाळ,0

पालक 1112223355 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Hair Type:साधारण 
Hair Color:करडा/पांढरा ठपके असलेला 
Hair Length:अखुड 
Habits: यसनी / मादक पदाथाचा यसनी
Speech:हळूवार

314 0003/2017 कू. म नषा हाद माकोडे 
  

20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मोझर,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8806983535 अवधूत वसंतराव माकोडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मोझर,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मोझर,,यवतमाळ,0
वडील 8806983535 Height(Cms):160.02-162.56

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

यावेऴी अजदार नामे अवधूत वसंतराव 
माकोडे वय 30 वष जात तेल  
रा.मोझर यानी पो. टे ला येवून लेखी 
रपो

315 0004/2017 कु. उषा भगवान गर    20 Name(नांव): भगवान गर  
Address (प  ता): ,,,झोबाळी ,नेर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9158395840 मंगेश भगवान गर    Present Address (स  याचा प  ता): ,,,झोबाळी ,नेर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,झोबाळी ,नेर 
,यवतमाळ,0

वडील 9158395840 Height(Cms):152.4-154.94

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:चुडीदार सुट (पायजमा)

316 0005/2017 र व  राम ण डेरे  25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,समाज क याण वस ी ह नेर ,नांलंदा नगर 
ढबाले यांचे राहते ,नेर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):कारागीर

अंजुषा राम ण डेरे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,समाज क याण वस ी ह नेर 
,नांलंदा नगर ढबाले यांचे राहते ,नेर ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,समाज क याण वस ी ह 
नेर ,नांलंदा नगर ढबाले यांचे राहते ,नेर ,यवतमाळ,0

पालक 9629252269 Height(Cms):182.88-182.88

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

317 0006/2017 अ य सूरेश र ने  22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,लगी वाई,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अमोल ेमसींग जाधव  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,लगी वाई,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,लगी वाई,,यवतमाळ,0
पालक 8378066549 Height(Cms):157.48-167.64

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

कळून आले नाह
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 11/01/2017 GAJANAN MAROTRAO DESHPANDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 16/01/2017 GAJANAN MAROTRAO DESHPANDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 23/01/2017 GAJANAN MAROTRAO DESHPANDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 12/03/2017 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 14/03/2017 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



318 0007/2017 सुंदर राजु पवार  30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,हनुमान नगर,नेर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9822433809 राजु खमा पवार   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,हनुमान नगर 
,नेर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,हनुमान नगर 
,नेर,यवतमाळ,0

वडील 9822433809 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Outer Top:साडी

यावेऴी अजदार नामे राजु खमा पवार 
वय 35 वष जात बंजार  , धंदा  
मजुर  रा. बंजार  तांडा नेर यांनी

319 0008/2017 ताराचंद धनु राठोड 40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, पंपळगाव डु बा,नेर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):शेतकर

सौ लता ताराचंद राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पंपळगाव डु,नेर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पंपळगाव 
डु,नेर,यवतमाळ,0

पती 8308969362 Height(Cms):162.56-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Hair Cut: वशेष प  दतीचा कट 
Speech:पु षांसारखे बोलणार  (  ी)

320 0009/2017 सु नल  महादेवराव   
ना हे

36 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ा हणवाडा पुव ,नेर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):पो ट कमचार

मोद बापुराव फोपसे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ा हणवाडा पुव 
,नेर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ा हणवाडा पुव 
,नेर,यवतमाळ,0

पालक 7350819931 Height(Cms):162.56-162.56

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:सवसाधारण 
Outer Top:हाफ बाहयांचा शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 

321 0010/2017  वामनराव पूंजारामजी 
च हान    

65 Name(नांव):  वामनराव 
Address (प  ता): ,,,अजंती ,नेर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

कशोर वामनराव च हान  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अजंती,नेर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अजंती,नेर ,यवतमाळ,0
पालक 9552201872 Height(Cms):175.26-175.26

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Outer Top:कुता शट
Other Identification Marks:त डावर माताचे वन

322 0011/2017 काश ल मण अघम  26 Name(नांव):  ल मण अघम
Address (प  ता): ,,,मौजा पाढर ,नेर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):शेतकर

8605101619 ल मण राघोजी अघम  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मौजा पांढर ,नेर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मौजा 
पांढर ,नेर,यवतमाळ,0

वडील 8605101619 Height(Cms):162.56-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Outer Top:फुल बाहयांचा शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 011 GD date: 24/03/2017 HARISHCHANDRA BHADRUJI KAR

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 25/03/2017 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 25/03/2017 RAJESH PUNDLIKRAO CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 05/04/2017 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 002 GD date: 10/04/2017 BANDU PUNDLIK JAMKAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



323 0012/2017 माधुर  मोहन मुंगले   22 Name(नांव): मोहन मुंगले 
Address (प  ता): ,,,पवनार ,सेवा ाम िज वधा,वधा,0
Occupation (  यवसाय):

  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अशोक नगर नेर,नेर,वधा,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अशोक नगर 
नेर,नेर,वधा,0

पालक 7038369538 Height(Cms):162.56-162.56

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

324 0013/2017 आरती मोद जगताप  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, धनज मानीकवाडा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 मोद पंजाबराव जगताप  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,धनज 
मानीकवाडा,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,धनज 
मानीकवाडा,,यवतमाळ,0

पालक 9561171664 Height(Cms):154.94-162.56

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

325 0014/2017  कु. न मता उफ  कत   
फक रा  मांदाडे

24 Name(नांव): फक रा  मांदाडे
Address (प  ता): ,,,मा णकवाडा  ,नेर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7030583017 फक रा जंगलूजी मांदाडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,माणीकवाडा,नेर  ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,माणीकवाडा,नेर  
,यवतमाळ,0

वडील 7030583017

326 0015/2017 कु संगीता सोमला च हाण 
  

21 Name(नांव): सोमला च हाण 
Address (प  ता): ,,,आजंती ,नेर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):इतर 

9647891545 सोमला म नराम च हाण   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आजेती ,नेर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आजेती ,नेर ,यवतमाळ,0
वडील 9647891545 घरघुती वाद होवुन घ न नघुन गेल  

327 0016/2017 उषाबाई गजानन राठोड  26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,फूकटनगर नेर  ,नेर  ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 गजानन महादेवराव 
राठोड    

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,फूकटनगर नेर  ,नेर 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,फूकटनगर नेर  ,नेर 
,यवतमाळ,0

पती 9145404835
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 004 GD date: 25/04/2017 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 27/04/2017 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 13/05/2017 RAJESH PUNDLIKRAO CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 23/05/2017 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 07/06/2017 NITIN KESHORAO KADUKAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



328 0017/2017 सौ. शतल दपकराव उईके 
   कू. ावणी  दपकराव 
उईके 

25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,, गो वंदपूर ,ताबडनेरा  िज अनरावती  ,गो वंदपूर 
 ,अमरावती शहर,0
Occupation (  यवसाय):

रामेशवर रंगराव ईरपाते  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ठाना नेर ,नेर  ,अमरावती 
शहर,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ठाना नेर ,नेर  
,अमरावती शहर,0

पालक 9888917042

329 0018/2017  मंगेश शरद शडे  21 Name(नांव): शरद शडे 
Address (प  ता): ,,, पप र कलगा  ,नेर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शरद राजाभाऊ शडे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पपर  कलगा ,नेर 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पपर  कलगा ,नेर 
,यवतमाळ,0

पालक 8805777965

330 0019/2017 सु या कशोर हगवणे  21 Name(नांव): कशोर हगवणे 
Address (प  ता): ,,, प ी ,वधा ,वधा,0
Occupation (  यवसाय):

कशोर ावण हगवणे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, प ी ,वध ,वधा,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, प ी ,वध ,वधा,0
पालक 9156429596

331 0020/2017 सौ. सोनाल  अमोल खडारे 
  

25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,र नापुर,नेर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अमोल बाबुलाल खडारे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,र नापुर,नेर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,र नापुर,नेर,यवतमाळ,0
प नी 9665249349

332 0021/2017 ाने वर उंदराजी पुनसे   75 Name(नांव): उंदराजी पुनसे 
Address (प  ता): ,,,मागंलादेवी ,नेर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

8308598976 रामक ण उंदराजी पुनसे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मागंलादेवी ,नेर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मागंलादेवी ,नेर 
,यवतमाळ,0

वडील 8308598976
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 040 GD date: 08/06/2017 NITIN KESHORAO KADUKAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 041 GD date: 14/06/2017 RAJESH HANSRAJ BHAGAT(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 20/06/2017 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 04/07/2017 GAJANAN MAROTRAO DESHPANDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 08/07/2017 AJAY HEMRAJ BHUSARI(पोल स 
नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



333 0022/2017 व टलराव   महादेवराव  
अजुनकर

55 Name(नांव): धनंजय अजुनकर 
Address (प  ता): ,,,वीकास नगर नेर ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9970909612 धनंजय   व टलराव  
अजुनकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वीकास नगर नेर 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वीकास नगर नेर 
,,यवतमाळ,0

वडील 9970909612

334 0023/2017  मोतीराम गंगाराम अघम  
 

64 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अशोक नगर नेर  ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सौ.शांताबाई मोतीराम 
अघम  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 8412977561

335 0024/2017 व छलाबाई  शामराव दंदे  
  

72 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खाक नाथ नगर नेर ,नेर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921444269 र व  शामराव दंदे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 9921444269

336 0025/2017 नागेश  पंजाबराव  
शंभरकर 

54 8380557823 पंजाबराव  दशरथ   
शंभरकर 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पी कलगा ,नेर 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पी कलगा ,नेर 
,यवतमाळ,0

वडील 8380557823 घ न नघुन गेले 

337 0026/2017 ीया दादराव गजघाटे   9823238777 दादराव ल मण गजघाटे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खंडाळा ,नेर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खंडाळा ,नेर ,यवतमाळ,0
वडील 9823238777
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 029 GD date: 12/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 13/08/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 17/08/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 23/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 01/11/2017 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



338 0027/2017 रंिजत दशरथ बोदडे   30 9836547872 सौ मंगला रंिजत बोदडे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मासखेड ब,नेर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मासखेड ब,नेर 
,यवतमाळ,0

वडील 9836547872

339 0028/2017 कु पुनम अ नल ठवकर   18 8390039817 अ नल ंजाजी ठवकर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,झाडीपुरा ,नेर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,झाडीपुरा ,नेर,यवतमाळ,0
वडील 8390039817

340 0029/2017 अनुराग बाळु कराके  19 9921721682  बाळु बारकाजी कराके  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बाणगांव,नेर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बाणगांव,नेर,यवतमाळ,0
वडील 9921721682

341 0030/2017 शंकरराव रामजी उपर कर  45 9552992061 महेश शंकरराव उप रकर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, चखल  का होबा ,नेर 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, चखल  का होबा ,नेर 
,यवतमाळ,0

वडील 9552992061

342 0031/2017 कु शुभांगी मह  वाघमारे  
 

18 सौ वषा मह  वाघमारे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वटफळी,नेर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वटफळी,नेर,यवतमाळ,0
पती 9623718355
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 021 GD date: 02/11/2017 RAMESH SAKHARAMJI HIRULKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 10/11/2017 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 046 GD date: 10/11/2017 RAMESH SAKHARAMJI HIRULKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 13/11/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 11/12/2017 MANGAL BALSING CHAVAN(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



343 0001/2018 कु णाल  दल प इंगळे  
दल प इंगळे 

18 7776827348 दल प दौलतराव इंगळे  
दौलतराव इंगळे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पा ड गोळे ,नेर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पा ड गोळे ,नेर 
,यवतमाळ,0

वडील 7776827348

344 0002/2018 कु. या हाद कांबळे   19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पाथड गोळे ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9673713693 प हाद बसनराव  कांबळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पाथड गोळे ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पाथड गोळे ,,यवतमाळ,0
वडील 9673713693

345 0003/2018 कु. या हाद कांबळे   19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पा ड गोरे नेर ,नेर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9673713696 हाद  बसनराव कांबळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पा ड गोळे नेर ,नेर 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पा ड गोळे नेर ,नेर 
,यवतमाळ,0

वडील 9673713696

346 0004/2018 गजानन   वासुदेव  नेवारे 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मालखेड नेर ,नेर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

1111111111 वासुदेव शंकर नेवारे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मालखेड नेर ,नेर 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मालखेड नेर ,नेर 
,यवतमाळ,0

वडील 1111111111

347 0005/2018 सौ अ नता रमेश दे वकार 
रमेश दे वकार 

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, नबाबपुरा नेर ,नेर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7798979454 रमेश व लराव देवीकर  
व लराव देवीकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, नबाबपुरा नेर ,नेर 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, नबाबपुरा नेर ,नेर 
,यवतमाळ,0

वडील 7798979454
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 029 GD date: 05/01/2018 MANGAL BALSING CHAVAN(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 09/01/2018 MANGAL BALSING CHAVAN(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 09/01/2018 MANGAL BALSING CHAVAN(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 10/01/2018 RAMESH SAKHARAMJI HIRULKAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 25/01/2018 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



348 0006/2018 कु. यंका गोपाल देशमुख 
 गोपाल देशमुख   
देशमुख 

21 7420892311 गोपाल ावणजी देशमुख  
 ावणजी देशमुख  
देशमुख

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मांगलादेवी ,नेर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मांगलादेवी ,नेर 
,यवतमाळ,0

वडील 7420892311

349 0007/2018 नतीनराव दामोरआ पा 
राखडे  दामोरआ पा राखडे 
 राखडे 

42 सौ. महानंदा नतीनराव 
राखडे    नतीनराव राखडे 
   राखडे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नेर ,नेर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नेर ,नेर ,यवतमाळ,0
पती 8605578456

350 0008/2018 संद प भगवती शु ला   25  सौ. श पा संद प शु ला 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,पो ट आंफ स मागे,नेर,नेर 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,पो ट आंफ स मागे,नेर,नेर 
,यवतमाळ,0

पती 8625959493

351 0009/2018 मोतीराम  महादेवराव 
नकोडे 

65 8805403758 राजु  नारायण आदे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मा णकवाडा ,नेर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मा णकवाडा ,नेर 
,यवतमाळ,0

वडील 8805403758 या वेळी अजदार राजु नारायण आदे 
वय 50 वष रा. मा णकवाडा ता. नेर 
यांनी पो. टे. ला रपोट दला क, 
अजदारांचे सासरे नामे मोतीराम 
महादेव नकोडे वय 65 वष हे 
मुल या घर  जातो हणुन घ न 
भोसा येथे गेले या नंतर भोसा येथुन 
अमरावती गाडीत बसुन दले ते आज 
पावेतो घर  आले नाह  कर ता रपोट 
दला कर ता न द 

352 0010/2018 कु स म ा दल पराव 
बनगर  

22 7972130421 दल प मारोतराव बनगर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोलुरा ,नेर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोलुरा ,नेर ,यवतमाळ,0
वडील 7972130421
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 020 GD date: 03/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 03/02/2018 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 06/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 13/02/2018 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 21/02/2018 JEEVAN WALU RATHOD(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



353 0011/2018 उमेश पंजाब राठोड   29 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, संदखेड ,नेर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सौ सोनाल  उमेश राठोड  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, संदखेड ,नेर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, संदखेड ,नेर 
,यवतमाळ,0

प नी 7972337049

354 0012/2018  कु. माधुर  सरेश च हाण  
 

18 9921497150 सुरेश नामदेव च हाण  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पंपळगाव काळे 
,नेर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पंपळगाव काळे 
,नेर,यवतमाळ,0

वडील 9921497150 यावेळी न द आहे क  अजदार नामे 
सुरेश नामदेव च हाण वय 44 वष , 
धंदा  मजुर , जात बंजार  , पंपऴगाव 
डु बा यांनी पो टेला येवुन जबानी 
रपोट दला क , यांची मुलगी नामे 
कु. माधुर  सरेश च हाण वय 18  ह  
द.18/2/18 रोजी मौजा येवती येथे 
फ चे सासरे यांचे घर  जातो असे 
सांगुन घ न नघुन गेल  ते हापासुन 
ती तथे सु ा आल  नाह  असे 
समज याने तीचा नातेवाईकांकडे शोध 
घेतला मळुन आल  नाह  कर ता 
पो टेला येवुन रपोट दला आहे.

355 0001/2017 तक  सूर द   
रामगीरवार 

16 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रामदेवबाबा काँलनी पांढरकवडा 
,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8806755023 सूर द रामराव  
रामगीरवार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रामदेवबाबा काँलनी 
पांढरकवडा ,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रामदेवबाबा काँलनी 
पांढरकवडा ,केळापुर,यवतमाळ,0

वडील 8806755023 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

356 0002/2017 सौ.रंिजता  संतोष  
रेकुलवार 

26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पहापळ ,ताकेळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 संतोष  मल ना  
रेकुलवार 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पहापळ, 
ताकेळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पहापळ, 
ताकेळापुर,यवतमाळ,0

पती 7038528909 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Outer Top:साडी

घरगुती वादाव न
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 037 GD date: 21/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 23/02/2018 GAJANAN MAROTRAO DESHPANDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 04/01/2017 SUDHAKAR Ravji GADAE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 13/01/2017 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



357 0003/2017 अजुन  भाउराव   
पारजवार

28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गांधी वाड पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

राहुल  देवराव   
कटकोजवार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,हनुमानवाड पांढरकवडा 
,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,हनुमानवाड पांढरकवडा 
,केळापुर,यवतमाळ,0

पालक 7588779859 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:सवसाधारण 
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  

यावेल  न द आहे क  अजदार राहुल 
देवराव कटकोजवार वय 32 वष रा 
.हनुमानवाड पांढरकवडा यांनी पो. ट

358 0004/2017 नतेश   वजय गवारकर 33 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,घनमोड सोसायट  पांढरकवडा 
,केऴापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9922540820  सौ व या   वजय 
गवारकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, घनमोड सोसायट  
पांढरकवडा,केऴापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, घनमोड सोसायट  
पांढरकवडा,केऴापुर,यवतमाळ,0

आई 9922540820 Height(Cms):162.56-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

359 0005/2017 श ती   नारायणराव 
चोटप ल वार

23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,महा मा योतीबा फुले वाड 
,पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अमर    नारायनणराव 
चोटप ल वार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,महा मा योतीबा फुले 
वाड,पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,महा मा योतीबा फुले 
वाड,पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0

पालक 9423239696 Height(Cms):172.72-172.72

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

360 0006/2017 ाची   दपक 
चंतकुंटलवार

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सु ना,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9552974764 दपक    शामराव 
चंतकुंटलवार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सु ना,केळापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सु ना,केळापुर,यवतमाळ,0
वडील 9552974764 Height(Cms):165.1-167.64

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

361 0007/2017  अभीषेक   अशोक 
राजापुरे

23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पाटणबोर ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

ओंकार    गंगाधर 
उ बावार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,वाड मांक 
4,पाटणबोर ,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,वाड मांक 
4,पाटणबोर ,केळापुर,यवतमाळ,0

पालक 9423653078 Height(Cms):167.64-167.64

Body Build Type:ध  टपु  ट शर रय  ट  
Body Complexion Type:गोरा
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 048 GD date: 16/01/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 041 GD date: 20/01/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 21/01/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 25/01/2017 RANGLAL Lalsing PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 042 GD date: 25/01/2017 ASHOK Bansiji GIRADKAR(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



362 0008/2017 वरबहा ुर   ओम वर 
संग

42 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बसेडी,बसेडी,धौलपुर,0
Occupation (  यवसाय):

 भकम संग     पर छत 
संग

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बसेडी,बसेडी,धौलपुर,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बसेडी,बसेडी,धौलपुर,0
पालक 8461840140 Height(Cms):165.1-167.64

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

363 0009/2017 चंचल   राजु सौवकडीवाल 19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,, शवाजी पुतळयाजवळ 
,पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8421729512 राजु   हनुमान साद 
सौवकडीवार

Present Address (स  याचा प  ता): ,, शवाजी पुतळयाजवळ 
,पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, शवाजी पुतळयाजवळ 
,पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0

वडील 8421729512 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

364 0010/2017  सौ.कमलाबाई  यामराव 
आईलवार

60 Name(नांव): सौ.लता भुजंग वाघमारे
Address (प  ता): ,,सायखेडा धरण,सायखेडा धरण, 
केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सौ.लता   भुजंग वाघमारे Present Address (स  याचा प  ता): ,,सायखेडा धरण,सायखेडा 
धरण,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,सायखेडा धरण,सायखेडा 
धरण,केळापुर,यवतमाळ,0

पालक 9689056496 Height(Cms):134.62-137.16

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

365 0011/2017 सौ.पंचफुला उफ   चं भान 
मे ाम(वैशाल )

42 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,शा ी वाड पांढरकवडा ,शा ी वाड पांढरकवडा 
,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

चं भान    सताराम 
मे ाम

Present Address (स  याचा प  ता): ,,शा ी वाड 
,पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,शा ी वाड 
,पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0

पती 7378458279 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

366 0012/2017 शारदा  जयवंत  जाधव 23 Name(नांव):  जयवंता क डबा जादव
Address (प  ता): ,,,वसंतनगर,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9130471675 जयवंता  क डबा   जादव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वसंतनगर,केळापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,वसंतनगर,केळापुर,यवतमाळ,0

वडील 9130471675 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गडद तांबुस 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 036 GD date: 26/01/2017 RANGLAL Lalsing PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 045 GD date: 31/01/2017 SUDHAKAR Ravji GADAE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 22/02/2017 DIGAMBAR Laxman KINAKE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 23/02/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 04/03/2017 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



367 0013/2017 रेणुका  र वं  प लवार 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पाटणबोर  वाड नं 1,केऴापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ सुमन    भमराव 
प लवार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पाटणबोर  वाड नं 
1,केऴापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पाटणबोर  वाड नं 
1,केऴापुर,यवतमाळ,0

प नी 9922794871 Height(Cms):121.92-121.92

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

368 0014/2017 कु.प लवी  संतोष  
संकुरवार 

21 Name(नांव):  सुरेश गंग या संकुरवार
Address (प  ता): ,, शवाजी चौक,पाटणबोर ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सुरेश  गंग या  संकुरवार Present Address (स  याचा प  ता): ,, शवाजी चौक 
,पाटणबोर ,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, शवाजी चौक 
,पाटणबोर ,केळापुर,यवतमाळ,0

पालक 8888456382 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Forehead:साधारण कपाळ 
Eyes Type:साधारण
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Hair Length:साधारण 
Speech:मोठयाने 

ल ण कर याचे उ ेशाने घ न नघुन 
गेल .

369 0015/2017 कु. वजय   सुरेश  शे डे 18 Name(नांव): सुरेश हरामन शे डे
Address (प  ता): ,,,सायखेडा ,सायखेडा ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7709464321 सुरेश  हरामन  शे डे Present Address (स  याचा प  ता): ,,सायखेडा ,सायखेडा ,सायखेडा 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,सायखेडा ,सायखेडा 
,सायखेडा ,यवतमाळ,0

वडील 7709464321 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

370 0016/2017 राम कसन  भमा  आ ाम 65 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,घोडदरा ,घोडदरा ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ.लकाबाई  राम कसन  
आ ाम

Present Address (स  याचा प  ता): 
,,घोडदरा,घोडदरा,पांढरकवडा,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,घोडदरा,घोडदरा,पांढरकवडा,यवतमाळ,0

प नी 9158080636 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

371 0017/2017 कू.वंदना   भाऊराव कूमरे 19 Name(नांव): भाऊराव कूमरे
Address (प  ता): ,,,केळापूर,केळापूर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7030851087 भावराव    बापूराव कूमरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,केऴापूर,केऴापूर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,केऴापूर,केऴापूर,यवतमाळ,0

वडील 7030851087 Height(Cms):134.62-134.62

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 014 GD date: 11/03/2017 RANGLAL Lalsing PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 15/03/2017 RANGLAL Lalsing PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 20/03/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 20/03/2017 ASHOK Bansiji GIRADKAR(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 21/03/2017 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



372 0018/2017  ीमती कांताबाई   
चरणदास मडावी

65 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,चनई,केऴापूर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9850655613 ह रदास    चरणदास 
मडावी

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चनई,केऴापूर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,चनई,केऴापूर,यवतमाळ,0
वडील 9850655613 Height(Cms):144.78-144.78

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

373 0019/2017 संगीता    ल मण आ ाम 26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,ताडउमर ,केलापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

ल मण    मे याजी 
आ ाम

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ताडउमर , 
केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,ताडउमर , 
केळापुर,यवतमाळ,0

प नी 7887437879 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

374 0020/2017 गणेश    शंभु मे ाम 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मोरवा न वन ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

दनेश  शंभु मे ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मोरवा 
न वन,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मोरवा 
न वन,केळापुर,यवतमाळ,0

पालक 9921840603 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

375 0021/2017 अंक ता  वासुदेव वसाके 19 Name(नांव): वासुदेव वसाके
Address (प  ता): ,, शवाजी वाड,पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): व याथ

8975616576 वासुदेव दमडुजी वसाके Present Address (स  याचा प  ता): ,, शवाजी वाड,पांढरकवडा 
,केलापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, शवाजी वाड,पांढरकवडा 
,केलापुर,यवतमाळ,0

वडील 8975616576 Blood Group:बी+
Height(Cms):152.4-154.94

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:लांबट अंडाकृती
Eyes Color:काळेभोर   
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Hair Length:लांबसडक 
Habits: सनेमा शौक न
Speech:हळूवार
Outer Top:कुता टॉप
Outer Bottom:जी  स

 यावेळी अरंजदार यांनी पो. टे. ला 
त डी फइयाद दल  क, याची मुलगी 
याचीनामे अंक ता ह  कोणालाह न
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 056 GD date: 21/03/2017 VITHAL Manohar BURUJWADE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 042 GD date: 31/03/2017 SUDHAKAR Ravji GADAE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 04/04/2017 DIGAMBAR Laxman KINAKE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 04/04/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



376 0022/2017 सपना    गोवीदराव 
सोयाम

19 Name(नांव): गोवीदराव सोयाम
Address (प  ता): ,,,ग डवाक ड,केऴापूर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 ग वदा    बाजीराव 
सोयाम

Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,ग डवाक ड,केऴापूर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,ग डवाक ड,केऴापूर,यवतमाळ,0

प नी 9637876235 Height(Cms):124.46-124.46

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

377 0023/2017 मो हत   राजू बोरा 22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,हनूमान वाड पांढरकवडा ,केऴापूर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9421902020 रो हत   राजू बोरा Present Address (स  याचा प  ता): ,,,हनूमान वाड पांढरकवडा 
,केवापूर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,हनूमान वाड पांढरकवडा 
,केवापूर,यवतमाळ,0

वडील 9421902020 Height(Cms):162.56-162.56

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

378 0024/2017  कू.पायल   शौ कलाल 
जै वाल

23 Name(नांव): शौ कलाल जै वाल
Address (प  ता): ,,,हनूमान वाड पांढरकवडा ,केऴापूर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शौ कलाल    जलाल 
जै वाल

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,हनूमान वाड 
पांढरकवडा,केऴापूर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,हनूमान वाड 
पांढरकवडा,केऴापूर,यवतमाळ,0

प नी 9049028629 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

379 0025/2017 कु शालुना   ल मण 
सडाम

18 Name(नांव): ल मण मोतीराम सडाम
Address (प  ता): ,,,केळापुर,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921821390 ल मण   मोतीराम 
सडाम

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,केळापुर,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,केळापुर,,यवतमाळ,0
वडील 9921821390 Height(Cms):160.02-162.56

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

380 0026/2017 रघूनाथ   गूणवंतराव 
आ ाम

30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, टटवी,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ.वषा   रघूनाथ आ ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,, टटवी,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, टटवी,घाटंजी,यवतमाळ,0
पालक 9146553958 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 037 GD date: 04/04/2017 ASHOK Bansiji GIRADKAR(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 04/04/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 045 GD date: 04/04/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 044 GD date: 05/04/2017 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 046 GD date: 09/04/2017 ASHOK Bansiji GIRADKAR(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



381 0027/2017 पुजा    गजानन लेनगुरे 19 Name(नांव): गजानन लेनगुरे
Address (प  ता): ,,,पहापळ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

 माबाई    गणपत 
र से

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पहापळ,केळापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,पहापळ,केळापुर,यवतमाळ,0

पालक 9403488369 Blood Group:एबी+
Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:लांबट अंडाकृती
Eyes Type:साधारण
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Hair Length:लांबसडक 
Hair Style:साधारण एक वेणी 
Speech:हळूवार
Outer Top:कुता टॉप
Outer Bottom:जी  स
Inner Top: ा
Inner Bottom:पॅ  ट  

रंग.सावळा,उची.5फुट,डो याचे केस 
लांब कपडे नळा िज स लाल टाप

382 0028/2017 भा य ी    ग वदा लोखंडे 
व तची मुलगी नामे 
म नषा

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,, क ह  नंदपुर, क ह  नंदपुर,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 ग वदा   नर संग लोखंडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,माला चांदेकर ह चे घर  
भा याने,उमर  रोड ,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, क ह  नंदपुर , क ह  
नंदपुर ,केळापुर,यवतमाळ,0

पती 8975180812 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

जुने ेम सबंध

383 0029/2017  गणेश   कशन माळेदे 20 Name(नांव):  शांताबाई 
Address (प  ता): ,,,शाि  वाड पांढरकवडा ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9156101636  ीमती शांताबाई    
कशन माळेदे

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शाि वाड  
पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शाि वाड  
पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0

आई 9156101636 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

384 0030/2017 सुखदेव    भमराव 
मानकर

30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,नांदगाव पोड,नांदगाव पोड,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ.पावता   सुखदेव 
मानकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नांदगाव पोड 
,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नांदगाव पोड 
,केळापुर,यवतमाळ,0

प नी 9689312870 Height(Cms):165.1-167.64

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:काळाभोर 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 12/04/2017 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 039 GD date: 12/04/2017 PRADIP Namdevrao MESARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 044 GD date: 16/04/2017 SUDHAKAR Ravji GADAE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 21/04/2017 SUDHAKAR Ravji GADAE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



385 0031/2017  शीतल  भारत  गटलेवार 34 Name(नांव): सुरेश नारायनराव करनेवार
Address (प  ता): ,,,शीवाजी वाड न 2 
पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9579597599 सुरेश  नारायनराव  
करनेवार 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शीवाजी वाड न 2 
पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शीवाजी वाड न 2 
पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0

वडील 9579597599

386 0032/2017 र वं     गणपत 
दोडंतुलवार

35 Name(नांव): काश गणपत दोडंतुलवार
Address (प  ता): ,,,राधे नगर  पांढरकवडा,केवापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

काश   गणपत 
दोडंतुलवार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राधे नगर  
पांढरकवडा,केऴापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,राधे नगर  
पांढरकवडा,केऴापुर,यवतमाळ,0

पालक 9403456009

387 0033/2017 कु वल का   र वं  
सुंकावार

20 Name(नांव): र वं  सुंकावार
Address (प  ता): ,,,कोदोर ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

गणपत    भुम ना 
सुंकावार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोदोर ,केळापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,कोदोर ,केळापुर,यवतमाळ,0

पालक 9011681251

388 0034/2017 शंकर  महादेव   कुळसगे 23 Name(नांव): महादेव  ळसगे
Address (प  ता): ,,,गौराई मुची ,केऴापुर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9404138103 महादेव  ल मन  कुळसगे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गौराई मुची,केळापुर 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गौराई मुची,केळापुर 
,यवतमाळ,0

वडील 9404138103

389 0035/2017 सौ.क पना   दनेश 
सातघरे

25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,चालबड ,केऴापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

दनेश    संजय सातघरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चालबड ,केऴापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,चालबड ,केऴापुर,यवतमाळ,0

पालक 8600367724
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 026 GD date: 06/05/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 003 GD date: 07/05/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 15/05/2017 RANGLAL Lalsing PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 15/05/2017 ARUN Madhavrao BHOYAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 002 GD date: 20/05/2017 SUDHAKAR Ravji GADAE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



390 0036/2017 ांजल    दल प वानखेडे 19 Name(नांव): दल प वानखेडे
Address (प  ता): ,,,करंजी,केऴापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9975124589 दल प   पंडर  वानखेडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,करंजी,केऴापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,करंजी,केऴापुर,यवतमाळ,0

वडील 9975124589

391 0037/2017 सौ संगीता   बालाजी 
डाहारे

34 Name(नांव): मोद 
Address (प  ता): ,,,पहापऴ,केऴापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7507394142 मोद   मारोती करलुके Present Address (स  याचा प  ता): ,,,धारणा,केऴापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,धारणा,केऴापुर,यवतमाळ,0

वडील 7507394142

392 0038/2017 उ वला   परसराम मे ाम 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,उम र रोड ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

चं शेखर    परसराम 
गेडाम

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,उम र रोड 
,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,उम र रोड 
,केळापुर,यवतमाळ,0

पालक 9879225729

393 0039/2017 सुनंदा    अ ण पंधरे 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, बेघर वाड ंझा,कळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अ ण    बुधाजी पंधरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ंझा,केळापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ंझा,केळापुर,यवतमाळ,0
प नी 9657513868

394 0040/2017 ती   संजय माथने 40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,राणील मीबाई वाड 
पांढरकवडा,केळापूर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9420370424  संजय   भा कर माथने Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राणील मीबाई वाड 
पांढरकवडा,केळापूर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,राणील मीबाई वाड 
पांढरकवडा,केळापूर,यवतमाळ,0

वडील 9420370424

Page 169 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 021 GD date: 21/05/2017 VITHAL Manohar BURUJWADE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 002 GD date: 22/05/2017 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 30/05/2017 PRADIP Namdevrao MESARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 01/06/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 011 GD date: 06/06/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



395 0041/2017  ई ता र    माणकु 
सडाम

55 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,जाम ,केळापूर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 रमेश    इ ता र सडाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जाम ,केळापुर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जाम ,केळापुर ,यवतमाळ,
0

पालक 9049130147

396 0042/2017 श पा सं दप जाधव 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वागदा धरण,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सं दप  मारोती जाधव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वागदा 
धरण,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वागदा 
धरण,केळापुर,यवतमाळ,0

पती 7030259296

397 0043/2017 सौ.मंगला  रवीं    राठोड 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वसंत नगर टेकडी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 रवीं   नागोराव  राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वसंत नगर टेकडी 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वसंत नगर टेकडी 
,,यवतमाळ,0

पती 9604843421

398 0044/2017 स चन   ल छु नैताम 23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, खैरगाव देशमुख,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9822101463 मती कमल   ल छु 
नैताम

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खैरगाव देशमुख 
,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खैरगाव देशमुख 
,केळापुर,यवतमाळ,0

आई 9822101463

399 0045/2017 मु ता गोपाल तुरनकर 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बेलोर  ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9552356184 गोपाल माधव तुरनकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बेलोर  ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बेलोर  ,,यवतमाळ,0
वडील 9552356184
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 045 GD date: 08/06/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 048 GD date: 19/06/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 20/06/2017 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 20/06/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 044 GD date: 21/06/2017 SANTOSH DAYANAND MANE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



400 0046/2017 वजय  आडे 39 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सोनबड ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुलोचना वीजय आडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सोनबड ,केळापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,सोनबड ,केळापुर,यवतमाळ,0

प नी 8275399839

401 0047/2017 ऋतीक  6 Name(नांव): मना
Address (प  ता): ,,,पाढंरकवडा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9011530120 मीना शंकर बुदले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पाढंरकवडा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पाढंरकवडा,,यवतमाळ,0
आई 9011530120

402 0048/2017 अशोक  रामुिज  ठाकरे 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सायखेडा ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

उ वला  अशोक  ठाकरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 8887720119

403 0049/2017 अशोक  रामुिज  ठाकरे 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सायखेडा ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

उ वला  अशोक  ठाकरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 8887720119

404 0050/2017  रामदास   जयराम 
कनवटकर

80 Name(नांव): जयराम कनवटकर
Address (प  ता): ,,,टभी ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8530354911 द ता   रामदास 
कनवटकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 8530354911

Page 173 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 049 GD date: 21/06/2017 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 055 GD date: 21/06/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 05/07/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 05/07/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 19/07/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



405 0051/2017  सौ.सुजाता  दपक  
अ लरवार 

47 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,आकोल  खू,केळापूर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

दपक  गंग ना  
अ लरवार 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
प नी 7588590291 सदर मह ला ह  मनो न आहे

406 0052/2017  कु अ नता    कसन 
मे ाम

18 Name(नांव): कसन उरकुडा मे ाम
Address (प  ता): ,,,ताडउम र ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9657041245 कसन   उरकुडा मे ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9657041245

407 0053/2017  दपक बुरेवार  24 Name(नांव): नर संगराव
Address (प  ता): ,,,ढोक ,केऴापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9657548817 नर संगराव बुरेवार  Present Address (स  याचा प  ता): 
,,ढ क ,केळापुर,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,ढ क ,केळापुर,केळापुर,यवतमाळ,0

वडील 9657548817 या वे ळ फयाद  नामे नर संगराव 
बुरेवार  वय54 वष धंदा शेतमजु र 
जात पेर क  रा ढोक  ता.केऴापुर  
यांनी पो टे ला येवुन रपोट दला क 
याचा मुलगा दपक वय 27 हा पानी 
आण या कर ता जातो हणुन गेला 
या नंतर घ र परत आला  नाह  
, या या मीञा  कडे जावुन पा हले 
असता ,नातेवाईका कडे पा हले असता 
मीळुन आला नाह .वणन  रंग गोरा  
,गोल चेहरा  सडपातल  बांधा उं च 5 
फुट 5 इंच  अंगात क या शट व 
काऴा पँ ट घातला  आहे . 

408 0054/2017 सूरेश    भकूजी राठोड 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मोहदा,केळापूर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9420551113 नरेश    भकूजी राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9420551113
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 014 GD date: 27/07/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 13/08/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 042 GD date: 19/08/2017 SUSHIL Laltaprasad SHARMA(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 31/08/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



409 0055/2017 नागोराव बबन   भगवान 
सागरकर

50 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मोहदा ,केळापुर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुभाष   भगवान सागरकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,, मोहदा गडी वाड नं1 
,केऴापुर ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, मोहदा गडी वाड न1ं 
,केऴापुर ,यवतमाळ,0

पालक 8308998611

410 0056/2017 नजमा  आशीफ अल   
राजानी

24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मोहदा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रफ क  अमीर  द वानी Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मोहदा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मोहदा,,यवतमाळ,0
पालक 9049499496

411 0057/2017 सुरेखा     वासुदेव आ ाम 18 9021768909  वासुदेव   रामा आ ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,, जो गनकवडा पो ट दाभा 
मानकर , केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, जो गनकवडा पो ट 
दाभा मानकर , केळापुर,यवतमाळ,0

वडील 9021768909

412 0058/2017 भकू    कसन मरापे 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,धारणा,केळापूर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9420011526 सौ. ती   भकू मरापे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,धारणा,केळापूर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,धारणा,केळापूर,यवतमाळ,0

आई 9420011526

413 0059/2017 नखील   राजू मूंगसे 26 राजू    शंकरराव मूंगसे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,क घारा,ksNehtj,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,क घारा,ksNehtj,यवतमाळ,0

प नी 8605222272
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 033 GD date: 10/09/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 14/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 14/09/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 045 GD date: 18/09/2017 VITHAL Manohar BURUJWADE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 19/09/2017 BHAGWAN Shamravji MESHRAM

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



414 0060/2017 सौ.क पना   संतोष 
मे ाम

30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बहा तर,केळापूर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संतोष    सोमा मे ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बहा तर,केळापूर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,बहा तर,केळापूर,यवतमाळ,0

पती 8378783251

415 0061/2017 कु माधुर   वीवेद  शतल 
साद वीवेद

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भगत संग वाड पांढरकवडा,केऴापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शतल साद   
कमला साद ि दवेद

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भगत संग वाड 
पांढरकवडा,केऴापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भगत संग वाड 
पांढरकवडा,केऴापुर,यवतमाळ,0

पालक 8624007987

416 0062/2017 संतोष उफ शांत    
यापरतीवार

27 व ल   ल म ना 
यापरतीवार

Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,महांनडोऴी,केऴापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,महांनडोऴी,केऴापुर,यवतमाळ,0

पालक 9545607866

417 0063/2017 गं भा ल छुबाई   ल मण 
उईके

70 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,उमर ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अ वनाश    नागोराव 
सडाम

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,उमर ,केळापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,उमर ,केळापुर,यवतमाळ,0
पालक 9623086808

418 0064/2017 सौ. शतल    नरे  नरे 22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,केळापुर ,केळापुर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

नरे    दादाराव गोहने Present Address (स  याचा प  ता): ,,,केळापुर,केळापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,केळापुर,केळापुर,यवतमाळ,0

प नी 9096832170
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 040 GD date: 19/09/2017 RANGLAL Lalsing PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 058 GD date: 20/09/2017 GANPAT Dharmaji PAWAR(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 26/09/2017 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 039 GD date: 03/10/2017 BHAGWAN Shamravji MESHRAM

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 061 GD date: 09/10/2017 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



419 0065/2017 नखील    घनशाम राठोड 25 9552400525 उमेश   घनशाम राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पाथर  ,केऴापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पाथर  
,केऴापुर,यवतमाळ,0

वडील 9552400525

420 0066/2017 शंकर   नामदेव मुंडाले 53 वलास   शंकर मुडांल Present Address (स  याचा प  ता): ,,,िजरा मरा,केळापुर 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,िजरा मरा,केळापुर 
,यवतमाळ,0

पालक 9822256031

421 0067/2017 सौ.नंदा  शंकर  कनाके 28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खैर  चनाखा,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):गृ हणी

शंकर  व ल  कनाके Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खैर  चनाखा 
,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खैर  चनाखा 
,केळापुर,यवतमाळ,0

पती 9921025765

422 0068/2017 कुमार   मोनीका  मे ाम 
व णु मे ाम

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ंझा,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9763895013 व नु    पांडुरंग मे ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ंझा,केऴापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ंझा,केऴापुर,यवतमाळ,0
वडील 9763895013

423 0069/2017 कु.साधना   रामचं  
कनाके

23 9112076471   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,घो सी ,केऴापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,घो सी 
,केऴापुर,यवतमाळ,0

वडील 9112076471
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 003 GD date: 11/10/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 057 GD date: 14/10/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 27/10/2017 RANGLAL Lalsing PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 12/11/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 13/11/2017 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



424 0070/2017 सौ.सयाबाई  देवराव  
जरेकर

58 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, करनवाडी,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

देवराव    गोपाल  जरेकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,करनवाडी,केऴापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,करनवाडी,केऴापुर,यवतमाळ,0

पती 7262884330

425 0071/2017 सौ जमूना  शंकर  कांबळे 28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,इं दरा नगर पांढरकवडा ,केळापूर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शंकर   नामदेव कांबळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,इं दरा नगर 
,पांढरकवडा,केळापूर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,इं दरा नगर 
,पांढरकवडा,केळापूर,यवतमाळ,0

पती 8698708537

426 0072/2017 कू.पूजा   नारायण लांडे 22  नारायण   महादेव लांडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, लंग ट 
सायखेडा,केळापूर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, लंग ट 
सायखेडा,केळापूर,यवतमाळ,0

प नी 9527513026

427 0073/2017 या दल प बजाज 24 9850406094 दल प  कसनचंद  बजाज Present Address (स  याचा प  ता): ,,, संधी काँलनी पांढरकवडा 
,पांढरकवडा ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, संधी काँलनी पांढरकवडा 
,पांढरकवडा ,यवतमाळ,0

वडील 9850406094

428 0074/2017 सौ आशा    रामु 
तांदुळवार

30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, कोलाम पोड पांढरकवडा ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

कौश याबाई   शंकर 
तांदुळवार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोलाम पोड 
पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोलाम पोड 
पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0

पालक 9923241593
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 038 GD date: 14/11/2017 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 048 GD date: 16/11/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 14/12/2017 SANDIP Babarao MAHAJAN(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 19/12/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 050 GD date: 27/12/2017 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



429 0001/2018 सौ.सुभ ा    संजय यादव 45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सरदार पटेल वाड 
पांढरकवडा,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संजय    दुधनाथ यादव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सरदार पटेल वाड पांढरकवडा 
,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सरदार पटेल वाड 
पांढरकवडा ,केळापुर,यवतमाळ,0

पती 9423502721

430 0002/2018 कु प लवी   सुखदेव 
भोयर

19 9158167696  करण   सुखदेव  भोयर वडील 9158167696

431 0003/2018 सौ क पना     संतोष 
मे ाम

30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बहा तर,केऴापूर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

  संतोष   सोमा मे ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बहा तर,केळापूर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,बहा तर,केळापूर,यवतमाळ,0

पती 8378083251

432 0004/2018 सौ मालूताई   व णू 
को हे

45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,राधानगर   ,यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

कूंदन   बबनराव तोडसाम Present Address (स  याचा प  ता): ,, वाड ं  2 , ंझा 
,केळापूर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, वाड ं  2 , ंझा 
,केळापूर,यवतमाळ,0

पालक 9604485035

433 0005/2018 सौ.पुजा    राकेश 
देश ीवार

24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पाटणबोर ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

राकेश   वामन देश ीवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बोरगाव 
कडु,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बोरगाव 
कडु,केळापुर,यवतमाळ,0

प नी 9767793130
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 028 GD date: 05/01/2018 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 045 GD date: 10/01/2018 BHAGWAN Shamravji MESHRAM

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 047 GD date: 11/01/2018 SUSHIL Laltaprasad SHARMA(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 048 GD date: 11/01/2018 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 059 GD date: 11/01/2018 RANGLAL Lalsing PAWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



434 0006/2018 सौ.गंगा   ल मण 
वगारहांडे

34 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वा-हा कवठा,केळापूर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

ल मण   बापूशा वगारहांडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वा-हा 
कवठा,केळापूर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वा-हा 
कवठा,केळापूर,यवतमाळ,0

पती 8805269698

435 0007/2018 अबु बकर  मीर सै यद 28 9423285638 मीर  यासीन सै यद Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पाटणबोर ,केळापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,पाटणबोर ,केळापुर,यवतमाळ,0

वडील 9423285638

436 0008/2018  संतोष    नलकंठ 
रायमल

35 9545296116 ीराम   महादेव धपके Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मोहदर ,केळापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मोहदर ,केळापुर,यवतमाळ,0

आई 9545296116

437 0009/2018 साद महादेव रसागर 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कोपा मांड व ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9545832378 महादेव  रघुनाथ रसागर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोपा 
मांज व,केळापुर,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोपा 
मांज व,केळापुर,यवतमाळ,0

वडील 9545832378

438 0010/2018 अ वीनी   वनोद वे ी 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पढा,केऴापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7350730670  वनोद   नागोराव वे ी Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पढा,केऴापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पढा,केऴापुर,यवतमाळ,0
वडील 7350730670

Page 187 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 038 GD date: 12/01/2018 SUSHIL Laltaprasad SHARMA(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 14/01/2018 SUSHIL Laltaprasad SHARMA(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 058 GD date: 17/01/2018 DHYANESHWAR Narayan DHUMNE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 27/01/2018 SUSHIL Laltaprasad SHARMA(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 27/01/2018 BHAGWAN Shamravji MESHRAM

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



439 0011/2018 ल माण   शव ना 
गु जलवार

28 8805376369 लंग ना  शव ना 
गु जलवार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चनाखा,केऴापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,चनाखा,केऴापुर,यवतमाळ,0

वडील 8805376369

440 0012/2018 सौ सुनंदा कोहचाऴे  28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,झुल ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

चं भान का जी कोहचाळे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,झुल  ,केऴापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,झुल  
,केऴापुर,यवतमाळ,0

पती 7741008508

441 0013/2018 कु.उ वला    जनाधन भुरे 19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वांजर ,केळापुर,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7743836984 जनाधन    गंगाराम भुरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वांजर ,केळापुर,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,वांजर ,केळापुर,यवतमाळ,0

वडील 7743836984

442 0014/2018 सौ.शांताबाई    गणपत 
टेकाम

58 9763075317 नंद कशोर    गणपत 
टेकाम

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,उमर ,केऴापुर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,उमर ,केऴापुर 
,यवतमाळ,0

आई 9763075317

443 0015/2018 सौ. गता  नतेश   शगर 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,केळापूर,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 नतेश  नारायन  शगर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पेळापुर,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पेळापुर,,यवतमाळ,0
पती 7083689038
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 003 GD date: 02/02/2018 SUSHIL Laltaprasad SHARMA(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 044 GD date: 02/02/2018 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 053 GD date: 05/02/2018 VITHAL Manohar BURUJWADE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 002 GD date: 08/02/2018 MOHAN Shamrav GEDAM(पोल स शपाई 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 006 GD date: 19/02/2018 GOPAL Eknath UTANE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



444 0016/2018 सौ.जय ी   वा मीक 
लाकडे

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,इंद रा नगर, पांढरकवडा ,केऴापुर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वा मीक   खेमराज लाकडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,इंद रा नगर, 
पांढरकवडा,केऴापुर ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,इंद रा नगर, 
पांढरकवडा,केऴापुर ,यवतमाळ,0

पती 9767152779

445 0001/2017 पांडुरंग चंपतराव  ठाकरे 85 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,येरंडगाव,घांटजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

चं कला पांडुरंग ठाकरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,येरंडगाव,घांटजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,येरंडगाव,घांटजी,यवतमाळ,0

पती 8605477955 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

446 0002/2017 सौ. सोनी शंकर आडे 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,येरडगाव,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शंकर रामदास आडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,येरडगाव,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,येरडगाव,घाटंजी,यवतमाळ,0

पती 9527503070 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:सवसाधारण 
Forehead:उतरता कपाळ
Cheek:फुगलेले गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:पातळ ओठ 
Nose:साधारण नाक
Teeth:साधारण दात 
Outer Top:चोळी(झंपर)
Outer Bottom:आपर  पॅ  ट 

447 0003/2017 पुडंल क वाघुजी बनले 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,येरनगाव,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

भारती पुंडल क बेनले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,येरनगाव,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,येरनगाव,घाटंजी,यवतमाळ,0

प नी 9604062644 Height(Cms):167.64-167.64

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 077 GD date: 21/02/2018 RAHUL Pralhad KHANDAGALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 08/02/2017 RAMESH DAULAT BANDEWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 30/03/2017 RAMESH DAULAT BANDEWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 02/04/2017 RAMESH DAULAT BANDEWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



448 0004/2017 कु. म नषा  नामदेव 
लेणगुरे

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पाटापांगरा,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 नामदेव  ल छम ना  
लेणगुरे

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पाटापांगरा,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,पाटापांगरा,घाटंजी,यवतमाळ,0

पालक 9130690923 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट

तचे मावशीचे घर  जाते हनुन गेल  
असता परत न आ याने तचा शोध 
घेतला असता मऴुन न आल  नाह

449 0005/2017 सौ रंजना  पवन  आञाम 24 Name(नांव): माहादेव कणु कुऴसंगे
Address (प  ता): ,,,रा सावरगाव ,घाटंजी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9703879256 माहादेव  कणु  कुऴसंगे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा सावरगाव ,घाटंजी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा सावरगाव ,घाटंजी 
,यवतमाळ,0

वडील 9703879256

450 0006/2017 सुरेश न थुजी भगत  35 Name(नांव): सौ. ताईबाई न थुजी भगत
Address (प  ता): ,,,दोळंबावाडी, द स,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921553480 सौ. ताइबाई न थुजी भगत 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,द डबावाडी, द स,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,द डबावाडी, द स,यवतमाळ,0

आई 9921553480 नवरा बायको चा वादमुळे सासुरवाडी 
व न नघून गेला

451 0007/2017 कु मंदा  काश  कुडमेथे 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,चाता र ,आ ण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चातार  ,आ ण ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,चातार  ,आ ण 
,यवतमाळ,0

पालक 9623075659

452 0008/2017 अ न बळीराम मोरे  25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, लंगापुर ह मु जांब,घाटंजी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

सौ. पुजा अ न मोरे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
प नी 7875143538
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 021 GD date: 10/04/2017 RAJIV  BANSHIJI GIRADKAR(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 016 GD date: 16/05/2017 ABHIMAN KARNUJI ADE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 23/05/2017 RAVINDRA Laxman GAURKHEDE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 11/06/2017 RAVINDRA Laxman GAURKHEDE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 17/07/2017 RAMESH DAULAT BANDEWAR(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



453 0009/2017  कु. पुजा यादव 
येलमेनवार  

21 Name(नांव): सौ क वता यादव येलमेनवार
Address (प  ता): ,,,रा पारवा ,घांटजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8805095521 सौ.क वता यादव 
येलमेनवार   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 8805095521

454 0010/2017 अशोक  नागोराव  गांवडे 55 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रा सदोबा सावळी ,ता आण  ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

आकाश  अशोक  गावंडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा सदोबा सावळी ,ता आण  
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा सदोबा सावळी ,ता 
आण  ,यवतमाळ,0

पालक 9850093548

455 0011/2017 कु. साधना  रमेश  
रामेलवार 

19 8805878354 रमेश  व लराव  
रामेलवार 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा सावरगाव ,ता घाटंजी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा सावरगाव ,ता घाटंजी 
,यवतमाळ,0

वडील 8805878354

456 0012/2017 कु. गैतमी  व वनाथ  
लोखंडे 

18 8805318034 सौ. सोनू  न वनाथ  
लोखंडे 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा क ह  ,ता घाटंजी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा क ह  ,ता घाटंजी 
,यवतमाळ,0

आई 8805318034

457 0013/2017 कु. पाल   रामराव  
पवार 

20 9921922376 रामराव  रह लाल  पवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा साखरतांडा ,ता 
आणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा साखरतांडा ,ता 
आणी,यवतमाळ,0

वडील 9921922376

458 0014/2017 सौ. रेणूकाबाई द ता 45 Name(नांव): द ता हराजी च हाण  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,घोट ,घाटंजी,यवतमाळ,0 पालक 7057474020 जबाणी रपोटपो टे पारवा द. 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 032 GD date: 08/09/2017 RAMESH DAULAT BANDEWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 12/10/2017 RAVINDRA SHIRAM MORLEWAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 10/11/2017 ABHIMAN KARNUJI ADE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 20/11/2017 RAMESH DAULAT BANDEWAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 25/11/2017 RAVINDRA Laxman GAURKHEDE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 14/12/2017 ABHIMAN KARNUJI ADE(पोल स खुला(ओपन)
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ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



च हाण Address (प  ता): ,,,घोट ,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,घोट ,घाटंजी,यवतमाळ,0 14/12/2017नावः द ता हराजी 
च हाण वय 49 वष जात बंजारा धंदा 
शेती रा. घोट . ता. घाटंजी िज. 
यवतमाळ मो.न. 7057474020मी 
सम  पोल स टेशन ला येवून जबाणी 
रपोट देतो क , वर ल ठकाणी राहतो 
व शेतीचे काम करतो. द. 11/12/2017 
रोजी माझे व माझी प नी नामे सौ. 
रेणुका द ता च हाण वय 45 वष 
आमचे म ये सो याचे मणी डोल 
वकले बाबत वाद झाला होता ते हा 
मी तीस हटले क , कापूस वकूण 
झा यानंतर तुला मी परत सो याचे 
मणी डोल वकत घेवून देतो असे 
हटले पंरंतू ती काह  ऐक याचे 
हण थीतीत न हती तीने बँग भरल  
व मी माहेर  जाते असे हणून  
सकाळी 09/00 वा दर याण घ न बँग 
भ न जात असतांना माझी मुलगी 
णीता द ता च हाण वय 25  वष व 
आरती द ता च हाण वय 19 वष व 
माझे भाऊ ल मण हराजी च हाण वय 
60 वष असे तीला समजाव या कर ता 
बस टाँपवर गेले असता ती काह  
के या ऐकायला तयार न हती  ती 
आण  बस म ये बसून घ न नघून 
गेल . स याकाळी मी माझी प नी 
माहेर  पोहचल  क  नाह  याबाबत 
वचरणा करणे कामी  माझा सा याची 
प नी  नामे सु नता बाबाराव पवार  
रा. पांढरकवडा व नंतर काश झताजी 
 पवार वय 50  वष रा. उमर  ईजारा 
ता. आण   यांना फोनवर वचारणा 
केल  असता माझी प नी सौ. रेणूका 
च हाण ह तेथे आल  नाह  याबाबत 
सांगत होते यानंतर मी प नीचा शोध 
घेणे कामी उमर  ईजारा येथे गेलो 
असता प नी तेथे आल  नस या बाबत 
सांगीत याने व ती मीळून न आ याने 
मी माझे इतर नातेवाईका कडे ाम 
शेदूर शणी, सुकळी,उमर  असे ठकाणी 
जावून चौकशी केल  पंरंतू ती आज 
पावेतो मळून आल  नाह  वणन  वय 
45  वष ,रंग गोरा, उंची . इंच श रर 
मजबूत अंगात पांढया बार क 
ठप याचे साडी व लाल रंगाचे  अ या 
वणाची  लाऊज घातलेले आहे. तर  
तीचा शोध घेणे कामी आज द. 
14/12/17  रोजी  पो टे ला येवून 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



हवालदार )
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



जबाणी रपोट देत आहे तर  तीचा 
शोध घे यात यावा.माझा जबाणी 
रपोट मी सांगीतले माणे संगणकावर 
टाईप केला वाचून पा हला बरोबर आहे.

459 0001/2018 सौ. रजना जंयतु मे ाम 
अ धक 1 

40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, चखलवधा ह मू झटाळा,घाटंजी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

जंयतु पंतु मे ाम  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, चखलवधा ह मु 
झटाऴा,घांटजी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, चखलवधा ह मु 
झटाऴा,घांटजी,यवतमाळ,0

पती 9075972560

460 0001/2017 म नषा सु नल कुमरे 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,डुबल पोड,झर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सु नल फुलाजी कुमरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,डुबल पोड,झर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,डुबल पोड,झर ,यवतमाळ,0

प नी 9921618578 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:लांबट अंडाकृती
Eyes Type:साधारण
Hair Color:काळा
Speech:हळूवार
Outer Top:साडी

461 0002/2017 अ या सोनु टेकाम 26 Name(नांव): सोनु
Address (प  ता): ,,, भमनाळा,झर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9595429922 सोनु लेतु टेकाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,, भमनाळा,झर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, भमनाळा,झर ,यवतमाळ,0

वडील 9595429922

462 0003/2017 सौ.भुम का हुसे ना 
कुरेवार

42 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, लंगट ,झर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

हुसे ना देव ना कुरेवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,, लंगट ,झर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, लंगट ,झर ,यवतमाळ,0
प नी 9767812216 घरगुती वादाव न 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 017 GD date: 04/01/2018 ABHIMAN KARNUJI ADE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 03/04/2017 SURYA PRAKASH OJHA(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 14/04/2017 SHYAMSUNDER DEVIDAS RAIKE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 09/05/2017 VIJAY NAGESHWAR ATHAVALE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



463 0004/2017 बंडु  वासुदेव  कोडापे 27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,झर  ,झर  ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9657926722 वासुदेव  रामाजी  कोडापे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,झर  ,झर  ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,झर  ,झर  ,यवतमाळ,0
वडील 9657926722 समजुन आले नाह . 

464 0005/2017 दपाल   तुकाराम  पे दोर 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पाथर  ,केळापुर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

कवडु  ल मण  पे दोर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पाथर  ,केळापुर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पाथर  ,केळापुर 
,यवतमाळ,0

पालक 9527250231

465 0006/2017 शेख परवीन  शेख  जावेद 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सुदापुर ,झर  ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शेख जावेद  शेख  परवीन Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सुदापुर ,झर  ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सुदापुर ,झर  
,यवतमाळ,0

पती 9130357806

466 0001/2018 तुळशीराम  चरणदास  
मडावी 

60 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कमळवेल  ,झर  ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कमळवेल  ,झर  ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कमळवेल  ,झर  
,यवतमाळ,0

प नी 7038212979

467 0002/2018  मो नका  मधूकर  
बंतपे ल वार(मोनू)

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मांडवी ,झर जामनी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

नारायन   नागोराव   
बंतपे ल वार 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मांडवी ,झर  
जामनी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मांडवी ,झर  
जामनी,यवतमाळ,0

पालक 9822853985
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रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 021 GD date: 13/05/2017 SURYA PRAKASH OJHA(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 29/06/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 011 GD date: 17/11/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 19/01/2018 SURYA PRAKASH OJHA(पोल स 
हवालदार )

दाखल केला 
आहे,सापडले

1) GD NO: 014 GD date: 26/01/2018 RAMESH DEVRAO MESHRAM(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



468 0003/2018 मोद  रामाजी  सोनुले 33 9011207329 रामा  वठोबा  सोनुले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गवारा ,झर  ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गवारा ,झर  ,यवतमाळ,0
वडील 9011207329

469 0004/2018 कु सतीला  पैकु  टेकाम 19 9657242060 गंभा तुळसाबाई  पैकु  
टेकाम

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारोती पोड,झर  
जामनी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मारोती पोड,झर  
जामनी,यवतमाळ,0

आई 9657242060

470 0001/2017 अ नल  संजय राठोड 15 Name(नांव): संजय
Address (प  ता): ,,,लोकह त व तीगह पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): व याथ

महे   हंमतराव अघम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,लोकह त व यालय 
पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,लोकह त व यालय 
पुसद,पुसद,यवतमाळ,0

पालक 9422188034 Height(Cms):154.94-154.94

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

471 0002/2017 पुजा गजानन च हान 
गजानन च हान

19 Name(नांव): ीमती स वसीला गजानन च हान
Address (प  ता): ,,,महाल मीनगर काकडदाती 
पूसद,पूसद,यवतमाळ,445204

Occupation (  यवसाय):इतर 

9527557106 स वसीला गजानन च हान 
 गजानन च हान

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,महाल मीनगर काकडदाती 
पूसद ,पूसद,यवतमाळ,445204

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,महाल मीनगर 
काकडदाती पूसद ,पूसद,यवतमाळ,445204

आई 9527557106 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:टोचलेले नाक 
Teeth:साधारण दात 
Eyes Type:साधारण
Hair Color:काळा

घ न कोणाला काह  न सांगता नघून 
गेल  शोध केला मळून आल  नाह
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 020 GD date: 03/02/2018 RAMESH DEVRAO MESHRAM(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 17/02/2018 RAMESH DEVRAO MESHRAM(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 061 GD date: 11/01/2017 NARENDRA PANJABRAO LAVARE

(पोल स हवालदार )
बंद - आढळले 

1) GD NO: 033 GD date: 13/01/2017 BHAGAVAN KARBHARI DOIFODE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
बंद - आढळले 

Page 204 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



472 0003/2017 शवाजी  देवराव  शरफुले 42 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,राजु सोळंके यांचे शेतात,आरेगांव फाटा ,पुसद 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. राधा  शवाजी  
शरफुले 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,राजु सोळंके यांचे शेतात 
,आरेगांव फाटा ,पुसद ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,राजु सोळंके यांचे शेतात 
,आरेगांव फाटा ,पुसद ,यवतमाळ,0

प नी 9850939913 Height(Cms):167.64-170.18

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:काळाभोर 
Face Type:लांबट अंडाकृती
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:चेपट  नाक 
Moustaches:बार क राट केस
Eyes Type:खोलगट 
Blind:नाह  
Eye Brow Thickness:जाड 
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Habits:तंबाखू खाणारा
Speech:हळूवार

473 0004/2017 ीमती शोभा द ता 
ग हाणे

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बोर  खुद,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संभाजी  चं भान ग हाणे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बोर  खुद,पुसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बोर  
खुद,पुसद,यवतमाळ,0

पालक 7020135891 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

474 0005/2017 सौ. र नकला राजेश येऴणे 52 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,सुभाष वाड पुसद,पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

राजेश शंकरराव येळणे Present Address (स  याचा प  ता): ,,सुभाष वाड 
पुसद,पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,सुभाष वाड 
पुसद,पुसद,पुसद,यवतमाळ,0

पती 9921429056 Height(Cms):152.4-182.88

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

475 0006/2017 ववेक सांभा शव तलवंत 38 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,ल मीनगर,पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संजय सांभा शव  तलवंत Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,ल मीनगर,पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,ल मीनगर,पुसद,पुसद,यवतमाळ,0

पालक 8421703198 प नी सोबत घरगुती कारणाने वाद 
झा याने रागा या भरात
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 038 GD date: 15/02/2017 MOTIRAM RUPALA JADHAV(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 023 GD date: 25/03/2017 PREMSING BHOPASING CHAVAN

(पोल स हवालदार )
बंद - सापडला 
नाह  

1) GD NO: 014 GD date: 26/03/2017 KISAN VASRAM JADHAV(पोल स शपाई 
)

बंद - आढळले 

1) GD NO: 035 GD date: 15/05/2017 VIJAY KISAN CHAVAN(पोल स शपाई ) बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



476 0007/2017 सौ. वंदना वकास भालेराव 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वमान तकाचे पाठ मागे नांदेड ,नांदेड,नांदेड,0
Occupation (  यवसाय):

9421686926 कैलास  चंपत हाटे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,संभाजी नगर 
पुसद,पुसद,नांदेड,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,संभाजी नगर 
पुसद,पुसद,नांदेड,0

वडील 9421686926

477 0008/2017 कु. नशा ेम संग राठोड 19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वठाऴा वाड,पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

गजानन ेम संग राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वठाऴा वाड,पुसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वठाऴा 
वाड,पुसद,यवतमाळ,0

पालक 7057354493

478 0009/2017 स वता  वजय  माहुरे 
सोबत मुलगी नामे दपाल  

30 Name(नांव): सुवना कोकने 
Address (प  ता): ,,,गो वंद नगर पुसद ,पुसद ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7057891079 सौ सुवना  सु नल  कोकने Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गो वंद नगर पुसद,पुसद 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गो वंद नगर पुसद,पुसद 
,यवतमाळ,0

आई 7057891079

479 0010/2017 सौ.क वता गजानन ठाकरे 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गो वंद नगर ,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

गजानन  कसन ठाकरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गोवींद नगर 
,पुसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गोवींद नगर 
,पुसद,यवतमाळ,0

पती 9022632003

480 0011/2017 जय ी शैले  ख लारे 24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,नवीन पुसद,पुसद,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शैले  वसंता  ख लारे Present Address (स  याचा प  ता): ,,नवीन पुसद,पुसद,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,नवीन 
पुसद,पुसद,,यवतमाळ,0

प नी 9657395161
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 029 GD date: 23/05/2017 DIPAK  NARAYANRAO TATHE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 055 GD date: 25/05/2017 KISAN VASRAM JADHAV(पोल स शपाई 
)

बंद - आढळले 

1) GD NO: 004 GD date: 30/05/2017 DIPAK  NARAYANRAO TATHE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 060 GD date: 08/06/2017 DIPAK  NARAYANRAO TATHE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 029 GD date: 11/06/2017 VIJAY KISAN CHAVAN(पोल स शपाई ) बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



481 0012/2017 गजानन कसन  पाईकराव 22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,शेलु बु,पुसद ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अमोल  कसन  पाईकराव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शेलु बु,पुसद ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शेलु बु,पुसद ,यवतमाळ,0
पालक 7972591153

482 0013/2017 कु. वाती गजानन 
पांढारकर

18 Name(नांव): गजानन
Address (प  ता): ,,,आसोल ,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8605714845 गजानन जानक राम 
पांढारकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आसोल  ,पुसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आसोल  
,पुसद,यवतमाळ,0

वडील 8605714845

483 0014/2017 सौ अि वनी सतीष 
जय वाल

25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, हवळणी,माहुर,नांदेड,0
Occupation (  यवसाय):गृ हणी

8689369751 सतीष छबालाल जय वाल Present Address (स  याचा प  ता): ,,, हवळणी,माहुर,नांदेड,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, हवळणी,माहुर,नांदेड,0
वडील 8689369751

484 0015/2017 सौ. वषा कु णा जाधव 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,हनुमान वाड पुसद,पुसद ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

कु णा द प जाधव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 9890722890 घर  कोणालाह  न सांगता मुलासह 

नघुन गेल . 

485 0016/2017 गणेश  दादाराव  सुऱोशे 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,हनुमान वाड पुसद ,पुसद ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9763458580 दादाराव  ीपंतराव  सुरोशे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9763458580
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 053 GD date: 20/06/2017 PREMSING BHOPASING CHAVAN

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 050 GD date: 04/07/2017 NARENDRA PANJABRAO LAVARE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 06/07/2017 AJAJ RAMJAN BALAPURE(पोल स 
शपाई )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 053 GD date: 23/07/2017 KUNAL ASHOKRAO MUNDOKAR

(पोल स शपाई )
बंद - आढळले 

1) GD NO: 041 GD date: 25/07/2017 KUNAL ASHOKRAO MUNDOKAR

(पोल स शपाई )
बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



486 0017/2017 कु सोनु दल प जाधव 18 Name(नांव): दल प मंगु जाधव
Address (प  ता): ,,,बोरनगर,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): व याथ

9923332689 दल प मंगु जाधव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9923332689

487 0018/2017 कु पाल  सुरेश रापतवार 19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,तेलगु वसाहत पुसद,पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): व याथ

7507232800 आकाश सुरेश रापतवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 7507232800

488 0019/2017 कु शीवानी  गणेश  नेटके 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,शीवाजी वाड पुसद ,पुसद ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

आकाश  ऱमेश  नेटके Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पालक 9527932322

489 0020/2017 कु.पुजा गणेश  माले 21 Name(नांव): गणेश लालबा माले
Address (प  ता): ,,, ीरामपुर पुसद,पुसद,यवतमाळ,445204

Occupation (  यवसाय): व याथ

8805917596 गणेश  लालबा माले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 8805917596

490 0021/2017 यंका  रमेश  च हान 19 Name(नांव): वडील
Address (प  ता): ,,,घोणसरा तामहागांव,महागांव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9850751562 रमेश  दामु  च हान Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9850751562
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 044 GD date: 27/07/2017 UTTAM CHAKHAJI PAIKRAO(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 029 GD date: 04/08/2017 KISAN VASRAM JADHAV(पोल स शपाई 
)

बंद - आढळले 

1) GD NO: 035 GD date: 05/08/2017 PRASENJEET PRABHAKAR 

BHAVARE(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 050 GD date: 12/08/2017 बंद - आढळले 

1) GD NO: 031 GD date: 16/08/2017 AJAJ RAMJAN BALAPURE(पोल स 
शपाई )

बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



491 0022/2017 नारायन  तुकाराम  हादवे 55 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ाम पोखर  ता पुसद ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7350657019 सौरव  नारायन  हादवे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम पोखर  ता पुसद ,पुसद 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम पोखर  ता पुसद 
,पुसद ,यवतमाळ,0

वडील 7350657019

492 0023/2017 सौ. व या  देवांनद  ढोले 19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,च ढ  , ता पुसद, िज 
यवतमाऴ,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 देवानंद   कोडंबा    ढोले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 7350633878

493 0024/2017 सौ योगीता  शेषेराव  
सुयवंशी 

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,काकडदाती पुसद ,पुसद ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शेषेराव  नामदेव  सुयवंशी Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 8805922195

494 0025/2017 कु.जो सना  अजाबराव 
ढगे 

31 सौ.मालाबाई अजाबराव  
ढगे

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,न वन पुसद ,पुसद 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,न वन पुसद ,पुसद 
,यवतमाळ,0

पती 7775882250
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 017 GD date: 20/08/2017 KUNAL ASHOKRAO MUNDOKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 01/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 08/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 13/09/2017 AJAJ RAMJAN BALAPURE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



495 0026/2017 सौ. शला  जेयराम  
च हान

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, योती नगर शदोना,मानोरा,वा शम,0
Occupation (  यवसाय):

8805738828 जेयराम  तारा संग  
च हान

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा योती नगर शदोना, 
,मानोरा,वा शम,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा योती नगर शदोना, 
,मानोरा,वा शम,0

वडील 8805738828  हरवलेल  य ती.अजदार  जेयराम 
तारा संग च हान वय 40 वष यवसाय 
 शेती   जातबंजारा रा. योती नगर 
(शदोना), ता.मानोरा, िज.वा शम  
मो.नं◌ं.8805738828हरवील  य ती  
सौ. शला जेयराम च हान  वय 35 वष 
जातबंजारा रा. योती नगर (शदोना), 
ता.मानोरा, िज.वा शम  हरवील  
य ती वणन  रंगगोरा  ,उंचीचार फुट 
,बांधासडपातऴ , ,अंगावर कपडेलाल 
रंगाची साडी नऴा रंगाचा लाउज  
,हातावर माधव नाव ग दलेले, 
बोल भाषा मराठ ,ह ंद ,बंजारा 
घटना थळ बस थानक प रसर, 
पुसदघटना ता वेळ  द. 21/08/17 चे 
14/00 वा दर यान हक कत   नमुद 
घ ता वेळी व ठकाणी यातील अजदार 
 यांची प नी  नामे सौ. शला जेयराम 
च हान  वय 35 वष जातबंजारा 
रा. योती नगर (शदोना), ता.मानोरा, 
िज.वा शम   ह द. 21/08/17 रोजी 
लोकह त व यालय पुसद येथे मुलगा 
नामे स तश जेयराम च हान यास 
भेट या कर ता आल  होती.भेट झा या 
नंतर मुलाने तला  दुपार  14/00 वा. 
बस थानक  पुसद येथे सोडले.व तो 
परत शाऴेत गेला . सं याकाऴ होवुन 
सु दा प नी परत आल  नाह . हनुन 
मुलास फोन क न वचारले असता 
याने सां गतले क  आई ला मी 
02/00 वा बस थानक सोडले व आई 
घर  गेल  परंतु ती घर  आल  नाह   
तचा ईत  सव  शोध घेतला असता 
मऴुन आल  नाह   अजदार यांनी 
तीचे,नातेवाईकाकडे,मै ीणीकडे  शोध 
घेवुन वचारपुस केल  असता न मऴुन 
आ याने अजदार यांनी पो टे ला 
येऊन जबानी  रपोट दले व न सदर 
य ती हरवील  बाबत न द.

496 0027/2017 पुजा  बाळु डरंगे 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,उदासी वाड,पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7218231955 सौ.सं गता   बाळु  डरंगे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, उदासी वाड,पुसद 
,पुसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, उदासी वाड,पुसद 
,पुसद,यवतमाळ,0

आई 7218231955
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 025 GD date: 22/09/2017 AJAJ RAMJAN BALAPURE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 26/09/2017 KISAN VASRAM JADHAV(पोल स शपाई 
)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



497 0028/2017 वनोद  माणीक  म के 35 9765961148  पांडुरंग   देवराव   
बेलग हाने 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बेलगा हन 
,तापुसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बेलगा हन 
,तापुसद,यवतमाळ,0

वडील 9765961148  संडासला जातो हनुन नघुन गेले 

498 0029/2017 ीमती चं भागा  गोदाजी  
गायकवाड

65 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भीमनगर पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):गृ हणी

9552768912 शामराव गोदाजी  
गायकवाड

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भीमनगर 
पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भीमनगर 
पुसद,पुसद,यवतमाळ,0

वडील 9552768912  यातील अजदार यांची आई नामे  
ीमती चं भागा गोदाजी गायकवाड 
वय 65 वष जात बौ  रा. भीमनगर 
पुसद ह  घराचे अंगणात द  24/11/17 
चे रा ी झोपल  असता अजदार हे रा ी 
03/00 वा दर यान लगवीला उठले 
असता यांना आई अंगणात झोपलेल  
द सुन आल  नाह .मोह यात व शहरात 
शोध घेतले व नातेवाईककडे वचारपुस 
केले असता आई ह मळुन आल  
नाह  आईचे वणन .. रंग काऴा सावऴा 
,उंची 5 फुट अंदाजे अंगावर लाल 
रंगाचे लुगडे लाउज पांढ या रंगाचा 
,बाँधा सडपातऴ ग यात का या 
म याची पोत  वय 65  वष अशा 
वणनाची माझी आई कोणालाह  न 
सांगता  घ न नघुन गेल  तचा शोध 
घेतला मळुन आल  नाह  त र तचे 
शाध घे यात यावा हच माझे जबानी 
रपोट असुन मी सांगने माने लहला 
असुन वाचुन दाख वला बरोबर आहे. 

499 0030/2017 सोहेल खान  असलम खान 
 साहेब 

16 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, द रा नगर पुसद ,पुसद ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

असलम  साहेबखान  खान Present Address (स  याचा प  ता): ,,, द रा नगर पुसद ,पुसद 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, द रा नगर पुसद ,पुसद 
,यवतमाळ,0

पालक 8805492091
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 055 GD date: 08/11/2017 KISAN VASRAM JADHAV(पोल स शपाई 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 25/11/2017 SAMBHAJI KISANRAO KENDRE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 067 GD date: 31/12/2017 MOTIRAM RUPALA JADHAV(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



500 0001/2018 कु शारदा साहेबराव असोले 20 7218650058 साहेबराव रामराव असोले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ल मीनगर 
बोरगडी,पुसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,ल मीनगर 
बोरगडी,पुसद,यवतमाळ,0

वडील 7218650058

501 0002/2018 परशराम तुकाराम 
पोराजवार

65 8380909020 राम  परशराम पोराजवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गणेश वाड पुसद,पुसद 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गणेश वाड पुसद,पुसद 
,यवतमाळ,0

वडील 8380909020

502 0003/2018 संजय नारायण  महागडे 45 सौ.उषा संजय महागडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,महावीर नगर पुसद,पुसद 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,महावीर नगर पुसद,पुसद 
,यवतमाळ,0

पती 7447239561

503 0001/2017 जया मनोज कोवे  26 Name(नांव): वमल दादाराव आडे
Address (प  ता): ,,,राऴेगाव,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

1111111111 वमल दादाराव आडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारोगाव ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मारोगाव ,,यवतमाळ,0
आई 1111111111 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

504 0002/2017    भुदास का रया   46 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,राऴेगाव,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मनोज भुदास का रया  Present Address (स  याचा प  ता): ,, माता 
नगर,राऴेगाव,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, माता 
नगर,राऴेगाव,,यवतमाळ,0

पालक 9422115052 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Outer Top:कुता शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 
Inner Top:ब नयन
Inner Bottom:अंडर वयर 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 034 GD date: 04/01/2018 ARJUN KESHAVRAO KUMARE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 046 GD date: 13/01/2018 KISAN VASRAM JADHAV(पोल स शपाई 
)

बंद - आढळले 

1) GD NO: 062 GD date: 29/01/2018 ARJUN KESHAVRAO KUMARE(पोल स 
शपाई )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 017 GD date: 21/01/2017 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 30/01/2017 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



505 0003/2017  सौ. दपाल  वन डंभारे  
 

26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कऴंबनेर,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

 वन गोपाऴरावजी डंभारे 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कऴंबनेर ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कऴंबनेर ,,यवतमाळ,0
पती 8888713664 Height(Cms):152.4-154.94

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

506 0004/2017 मारोती कसनाजी 
शवरकर  

75 Name(नांव): शंकर शवरकर
Address (प  ता): ,,,राऴेगाव ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शंकर मारोती शवरकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राऴेगाव,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,राऴेगाव,,यवतमाळ,0
पालक 7038201304 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

507 0005/2017 पुजा गुनवंत शवरकर  18 Name(नांव): गुनवंत शवरकर
Address (प  ता): ,,,व ड,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7038201304 गुनवंत मारोती शवरकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,व ड,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,व ड,,यवतमाळ,0
वडील 7038201304 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

508 0006/2017 मारोती  गणपत कोहऴे 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, पंपर ,राऴेगाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

ीमती कलावती गणपत 
शवरकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पंपर  ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पंपर  ,,यवतमाळ,0
पालक 7350115546 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Outer Top:ट -शट
Outer Bottom:जी स 
Inner Top:ब नयन
Inner Bottom:अंडर वयर 

509 0007/2017 सौ. मना गणेश पवार  30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, नरगुडा ,,वधा,0
Occupation (  यवसाय):

गणेश ल मण पवार   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राम तथ,,वधा,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, नरगुडा ,,वधा,0
पती 9623553702 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Outer Top:साडी
Outer Bottom:लेहंगा (लांब  कट)
Inner Top: ा
Inner Bottom:पॅ  ट  

व रल घ.ता.वेऴी व ठकाणी यातील 
फयाद  यांचे पि न ह कोणालाह  
काह  न सांगता घ न नघुन घेल  
तचा बर
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पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 030 GD date: 06/03/2017 MANOJ RAMCHANDRA GIRI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 24/03/2017 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 31/03/2017 NAMDEV Kawaduji WADAFALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 11/04/2017 MANOJ RAMCHANDRA GIRI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 010 GD date: 23/04/2017 NAMDEV Kawaduji WADAFALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



510 0008/2017 सुधाकर खुशाल नवघरे   55 Name(नांव): शांत सुधाकर नवघरे 
Address (प  ता): ,,,माणकापुर,,वधा,0
Occupation (  यवसाय):

8279000000 शांत सुधाकर नवघरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,माणकापुर,,वधा,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,माणकापुर,,वधा,0
वडील 8279000000 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

यातील अजदार यांचे वडील सुधाकर 
खुशाल नवघरे हे द. 22/4/17 रोजी 
सकाऴी 7/00 वा. चे दर यान 
माणकापुर य

511 0009/2017 पुनम वजय भवरे   25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वडगाव,यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7038201304 वजय धमाजी भवरे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मुगंसाजी नगर जाम रोड 
वडगाव,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मुगंसाजी नगर जाम रोड 
वडगाव,,यवतमाळ,0

वडील 7038201304 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

512 0010/2017 सौ. ममता स चन ढोरे  22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,स वालाखे ले आऊट भोसा 
यवतमाऴ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

स चन अ नलराव ढोरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,स वालाखे ले आऊट भोसा 
यवतमाऴ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,स वालाखे ले आऊट 
भोसा यवतमाऴ,,यवतमाळ,0

पती 9545314473 राळेगाव  येथुन कोणालाह  काह  न 
सांगता नघुन गेल

513 0011/2017  ती ा रमेशराव प दले  17 Name(नांव): वंदना रमेशराव प दले 
Address (प  ता): ,,, झरगड ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8007528572 वंदना रमेशराव प दले  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,झरगड ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,झरगड ,,यवतमाळ,0
आई 8007528572 घर  कोणालाह  न सांगता घ न नघुन 

गेल  

514 0012/2017 कुंता हनुमान मे ाम  34 Name(नांव): रमेश मारोती गेडाम 
Address (प  ता): ,,, शवरा ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8975882604 रमेश मारोती गेडाम  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, शवरा ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, शवरा ,,यवतमाळ,0
वडील 8975882604 राऴेगाव टँ डव न एकट च नघुन 

गेल  
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रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 027 GD date: 27/04/2017 NAMDEV Kawaduji WADAFALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 28/04/2017 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
बंद - आढळले 

1) GD NO: 012 GD date: 14/05/2017 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 15/06/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 14/06/2017 MANOJ RAMCHANDRA GIRI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



515 0013/2017 जया े वरराव  लांभाडे 18 Name(नांव): े वरराव 
Address (प  ता): ,,, पंपऴगाव ,राऴेगाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7038201304 वन े वरराव लांभाडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7038201304

516 0014/2017 ीक ण सताराम सलाम  
 

31 Name(नांव): वेणुबाई
Address (प  ता): ,,,मुसळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7038201304  वेणुबाई सताराम सलाम  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 7038201304

517 0015/2017 नखील बंडुजी महाजन 21 Name(नांव): बंडुजी
Address (प  ता): ,,,गांधी ले आऊट राऴेगाव ,राऴेगाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9975273236 बंडु  पंजाबराव  महाजन Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9975273236

518 0016/2017 सु नता वण धोबे 40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मंग ऴ,मारेगाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7038201304 मारोती न थुजी तवाडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7038201304 फयाद चे मुलगी याचे राहते घ न 

ाम उंदर  पो. टे राऴेगाव येथुन 
बेप ता आहे.

519 0017/2017 जग नाथ दादाजी मसराम 62 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,शांती नगर राऴेगाव ,राऴेगाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संगीता गज नाथ मसराम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 7057562018 फयाद चे पती शांती नगर राऴेगाव 

येथुन द. 28/6/17 रेजी चे दुपार  
14/00 वा.पासुन बप ता आहे.
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 021 GD date: 11/07/2017 NAMDEV Kawaduji WADAFALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 11/07/2017 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 16/07/2017 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 25/07/2017 MANOJ RAMCHANDRA GIRI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 25/07/2017 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

Page 226 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



520 0018/2017 फरजाना शेक ब बु  23 Name(नांव): शेक ब बु 
Address (प  ता): ,,,झाडगाव ,राऴेगाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7798019210 शेखबा ब बु शेखर संकदर 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7798019210 फयाद ची मुलगी झाडगाव येथुन 

बप ता आहे

521 0019/2017 वजय संतोषराव  येपार  40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,माता नगर राऴेगाव ,राऴेगाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संगीता  वजय  येपार  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, माता नगर राऴेगाव 
,राऴेगाव,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, माता नगर राऴेगाव 
,राऴेगाव,यवतमाळ,0

प नी 9637212931

522 0020/2017 अलका अमोल थुल   30 8806034776  मनोहर नागोराव अलोने  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खैरगाव,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खैरगाव,,यवतमाळ,0
वडील 8806034776

523 0021/2017 नुतन  भाकर  वाघाडे 21 8806034776 भाकर नारायण वाघाडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गवार  पुरा 
,राऴेगाव,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गवार  पुरा 
,राऴेगाव,यवतमाळ,0

वडील 8806034776

524 0022/2017 आरती करण खंडाऴकर 21 9823779701 करण भाकर  खंडाऴकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राऴेगाव ,राऴेगाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,राऴेगाव 
,राऴेगाव,यवतमाळ,0

वडील 9823779701
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 029 GD date: 28/07/2017 NAMDEV Kawaduji WADAFALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 079 GD date: 10/08/2017 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 011 GD date: 04/10/2017 MANOJ RAMCHANDRA GIRI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 011 GD date: 04/10/2017 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 15/09/2017 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



525 0023/2017 बाबाराव केशव पंधरे 60 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,झरगड,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

श शकला बाबाराव पंधरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,झरगड,राऴेगाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,झरगड,राऴेगाव,यवतमाळ,0

पती 9823779701

526 0024/2017 गरजाबाई मारोतराव  
सडाम

70 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वालधुर,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

चंधु गणपतराव उईके Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वालधुर,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वालधुर,,यवतमाळ,0
पालक 9112383398

527 0025/2017 कु. मयुर  तु म ने 18 8805325979 द तु रामाजी म ने Present Address (स  याचा प  ता): ,,,झाडगाव,राऴेगाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,झाडगाव,राऴेगाव,यवतमाळ,0

वडील 8805325979

528 0026/2017 कु. नशा मा णक घोसे 17 8805325979 दुगा मा नक घोसे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जऴका,राऴेगाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,जऴका,राऴेगाव,यवतमाळ,0

आई 8805325979

529 0027/2017 नामदेव सुयभानजी  गाडे 60 7721957175 संद प नामदेव गाडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रावेर  ,राऴेगाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रावेर  
,राऴेगाव,यवतमाळ,0

वडील 7721957175

Page 229 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 013 GD date: 15/09/2017 NAMDEV Kawaduji WADAFALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 29/09/2017 MANOJ RAMCHANDRA GIRI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 04/10/2017 NAMDEV Kawaduji WADAFALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 06/10/2017 SANDEEP HARIDAS SALAME(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 30/10/2017 MANOJ RAMCHANDRA GIRI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



530 0001/2018 संजय  नागोरावजी  डहाके 45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,शांतीनगर राऴेगाव,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

भावना   संजय डहाके Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शांतीनगर 
राऴेगाव,राऴेगाव,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शांतीनगर 
राऴेगाव,राऴेगाव,यवतमाळ,0

प नी 9730334941 व रल घ.ता.वेऴी व ठकाणी यातील 
फयाद  हचे पती नामे संजय 
नागोरावजी डहाके वय अं. 45 वष हे  
द.  11/01/18 चे सकाऴी  11/00 
वा. युट वर ल यंट शाऴा राऴेगाव 
येथे जातो हणुन सांगुन गेले ते आज 
पावेतो घर  परत आल  नाह  
नातेवाईककांडे व गावात शोध घेतला 
असता ते मऴुन आले नाह  कर ता 
फयाद  पो. टे.ला येवुन  जबानी 
रपोट द याने सदर रपोट  ची  न द 
घे यात आल  कर ता न द.

531 0002/2018 ह रालाल गंणपत  सलामे 20 7709529245 गंणपत  केशव सलामे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, चंचोल ,झाडगाव ,मंग ऴ 
द तगीर ,अमरावती ामीण,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, चंचोल ,झाडगाव ,मंग ऴ 
द तगीर ,अमरावती ामीण,0

वडील 7709529245 यावेऴी अजदार नामे गंणपत केशव 
सलामे वय55वष जातग ड रा 
चंचोल ,झाडगाव पो टे मंग ऴ 
द तगीर िज.अमरावती यांनी आज 
रोजी पो टेला येउन जबानी र पोट 
दला क  यांचा मुलगा नामे ह रालाल 
गंणपत सलामे वय 20वष रा, 
चंचोल ,झाडगाव पो टे मंग ऴ 
द तगीर,हा, द.18/1/18रोजी शांतानगर 
रावेगाव येथील अजदार यांचे जवाई 
नामे सचीन तमाजी पुरके यांचे कडे 
बह नीचे भेट  कर ता आला होता 
बह नीची व जवायाची भेट घेउन परत  
चंचोल ,झाडगाव पो टे मंग ऴ 
द तगीर येथे जातो हनुन असे बह न 
व जवायास सांगुन रावेगाव येथुन 
नगुन गेला तो अ याप पावेतो घर  
परत आला नाह  अशा फ चे जबानी 
र पोट व न संबंधीत मीसींग 
रजी टरला न द गे यात आल  व सव

532 0003/2018 रेषमा रे  शुभम खंडरे 21 9637707003  शामराव डोमाजी ठाकरे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सराट  ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सराट  ,,यवतमाळ,0
वडील 9637707003 अजदार नामे  शामराव डोमाजी ठाकरे 

वय 50 वष जात गवार  यवसाय 
मजुर  रा. सराट   आज रोजी पो टेला 
येउन जबानी र पोट दला क  यांची 
मुलगी नामे  सौ.रेषमा शुभम खंडरे 
वय 21 वष जात गवार  रा. सराट  ह  
कोणाल ह  घर  काह  न सांगता नघुन 
गेल  अ याप पावेतो घर  परत आला 
नाह  अशा फ चे जबानी र पोट व न 
संबंधीत मीसींग रजी टरला न द 
घे यात आल  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 016 GD date: 14/01/2018 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 29/01/2018 RAMKRUSHNA CHINDHUJI CHOUKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 31/01/2018 NAMDEV Kawaduji WADAFALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

Page 232 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



533 0001/2017 सौ योगीता वनोद 
वांढरे(श शकला)

24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भालर वसाहत,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9673911737 ीमती ता नबाई मारोती 
दुरडकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भालर 
वसाहत,वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भालर 
वसाहत,वणी,यवतमाळ,0

आई 9673911737 Height(Cms):157.48-162.56

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

534 0002/2017 कु पोण मा देवानंद नैताम 19 Name(नांव): देवानंद व ल नैताम
Address (प  ता): ,,,वडजापुर,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921721839 देवानंद व ल नैताम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वडजापुर,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वडजापुर,वणी,यवतमाळ,0
वडील 9921721839 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Forehead:अ ंद कपाळ 
Cheek:खोलगट गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:बार क नाक 
Teeth:साधारण दात 
Outer Top:ट -शट टॉप
Outer Bottom:नाईट पैजमा 

535 0003/2017 फुल  संजय   येसेकर 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,उकणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):कारागीर

अमोल   संजय   येसेकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,उणी,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,उणी,वणी,यवतमाळ,0
पालक 8007847475 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:काळाभोर 
Limping:उज  या पायाने लंगडा

को◌ालाह  न सांगता घ न नघुन 
गेला
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 028 GD date: 15/01/2017 RAMKRUSHNA PALASRAM WETE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 02/02/2017 PRAKASH BAPURAO BHAGAT(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 09/02/2017 RAMKRUSHNA PALASRAM WETE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



536 0004/2017 कु पो णमा देवानंद नैताम 19 Name(नांव): देवानंद व ल नैताम
Address (प  ता): ,,,वडजापुर,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921721839 देवानंद व ल नैताम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वडजापुर,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वडजापुर,वणी,यवतमाळ,0
वडील 9921721839 Height(Cms):157.48-162.56

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Forehead:उ  नम  त कपाळ 
Cheek:खोलगट गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:जाडसर ओठ 
Nose:साधारण नाक
Teeth:साधारण दात 
Eyes Type:ल णय जवळ असलेले 
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:साधारण 
Eye Brow Shape:साधारण
Blinking:साधारण
Squint:नाह  
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:लांबसडक 
Hair Cut:साधारण 
Hair Straightness:सरळ
Hair Style:मुल सार  या दोन वेणी 
Speech:हळूवार
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:चुडीदार सुट (पायजमा)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 015 GD date: 02/02/2017 PRAKASH BAPURAO BHAGAT(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



537 0005/2017 ह रता तुळ शराम बोबडे 19 Name(नांव): तुळ शराम
Address (प  ता): ,,,वेळाबाई,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9689321665 तुळ शराम मुल धर बोबडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वेळाबाई,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वेळाबाई,वणी,यवतमाळ,0
वडील 9689321665 Height(Cms):157.48-162.56

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:धारदार नाक
Teeth:साधारण दात 
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:साधारण 
Eye Brow Shape:साधारण
Blinking:साधारण
Squint:नाह  
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:लांबसडक 
Hair Straightness:सरळ
Speech:हळूवार

538 0006/2017 योगीता दे वदास भोयर 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वेऴाबाई,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9527926210 दे वदास मारोती भोयर Present Address (स  याचा प  ता): 
,,वेऴाबाई,वेऴाबाई,वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,वेऴाबाई,वेऴाबाई,वणी,यवतमाळ,0

वडील 9527926210 घर  कोणालाह  न सांगता नघुन गेल

539 0007/2017 क र मा  व ल  खरेकर 19 Name(नांव): व छला व ल खरेकार
Address (प  ता): ,,, नबाऴा,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9763446927 ीमती व छला   व ल   
खरेकार 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 9763446927
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 07/03/2017 PRAKASH BAPURAO BHAGAT(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 06/05/2017 PRAKASH BAPURAO BHAGAT(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 07/07/2017 PRAKASH BAPURAO BHAGAT(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



540 0008/2017 माकडी  कसन जेनेकार 60 Name(नांव): अ य जेनेकार 
Address (प  ता): ,,,कोलगाव ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9764220190 अ य माकडा  जेनेकार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9764220190

541 0009/2017 कु सोनु मधुकर नर 19 9767553831 मधुकर उ दव नर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ढाकोर ,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,ढाकोर ,वणी,यवतमाळ,0
वडील 9767553831         कोरपना येथे काँलेजला जाती 

हणुन नघुन गेल .

542 0010/2017 राजेश सम या  स बनवार 53 7720091745 ीकांत  राजेश  स बनवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सुंदरनगर ,वणी ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सुंदरनगर ,वणी 
,यवतमाळ,0

वडील 7720091745 यावेऴी अजदार नामे ीकांतराजेश 
स बनवार.वय 27वष रा.सूंदरनगर 
WCL367 मो.नं.7720091745 यांनी 
अज दला क  याचे वडील राजेश 
स बनवार वय 53वष हे WCL. नलजई 
2 म ये नौकर  करतात . रा.सूंदरनगर 
हे द 30/09/017 रोजी सांयकाळी 
06/00वा सुमारास काह  न सांगता 
घ न नघून गेले  असा अज द याने 
याची न द हर वलेले रिज टर ला 
घे यात आल . सदर अज हा मा. 
P.s.O.सा. यांचे आदेशाने बीट 
अंमलदार याचेकडे दे यात आला आहे.

543 0011/2017 शंकर ऐ लाया गोरे  50 ीकांत शंकर गोरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,MQ 32 सुंदरनगर 
नलजई,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,MQ 32 सुंदरनगर 
नलजई,वणी,यवतमाळ,0

पालक 8788847558
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 021 GD date: 07/08/2017 SHANTARAM GANPATRAO 

AKKALWAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 23/07/2017 PRAKASH BAPURAO BHAGAT(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 04/10/2017 PRAMOD  NANAJI JUNUNKAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 009 GD date: 16/11/2017 PRAMOD  NANAJI JUNUNKAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

Page 240 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



544 0012/2017 सौ लंगोनी भनतराम 
हानी

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मोहदा-वेळाबाई,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

धनराज भनतराम हानी Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,मोहदा-वेळाबाई,वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मोहदा-वेळाबाई,वणी,यवतमाळ,0

प नी 9765779261 वणी येथे जातो असे सांगुन घ न 
नघुन गेल .

545 0013/2017 सु ीया  संतोष वरवाडे 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, शरपुर,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7350390413 संतोष शामराव वरवाडे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, शरपुर,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, शरपुर,वणी,यवतमाळ,0
वडील 7350390413

546 0001/2018 कु पाल  जलपतराव 
आ ाम

19 9067580293 जलपत बापुराव आ ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मढोल ,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मढोल ,वणी,यवतमाळ,0
वडील 9067580293

547 0002/2018 कु आरती खामदेव गोखरे 19 9763358938 खामदेव भाउराव गोखरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शेलु-बु,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शेलु-बु,वणी,यवतमाळ,0
वडील 9763358938 घ न कुणालाह  न सांगता नघुन 

गेल .

548 0003/2018 वषा रामक ण  कालेकर 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नवरगाव,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7507750818 ी रामक ण शंकर 
कालेकार   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नवरगाव,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नवरगाव,वणी,यवतमाळ,0
वडील 7507750818
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 016 GD date: 19/11/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 27/11/2017 YOGESHKUMAR GHANSHYAM 

DANDE(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 04/01/2018 PRAKASH BAPURAO BHAGAT(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 13/01/2018 NILKANTHA DAULTRAO ADE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 24/01/2018 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



549 0004/2018 ईनायत सैफउ लाखा 
पठाण

29 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बेलोरा,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शाईन ईनायतउ ला खा 
पठाण

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बेलोरा,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बेलोरा,वणी,यवतमाळ,0
पती 7030259503

550 0001/2017 सुकेशना दगाबर जाधव  23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,दहागाव,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7447846945 दगाबर आनंदराव जाधव  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,दहागाव,उमरखेङ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,दहागाव,उमरखेङ,यवतमाळ,0

वडील 7447846945 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

551 0002/2017 हषदा वनायक घु े   21 Name(नांव): वनायक हाद घु े 
Address (प  ता): ,,,पाटल नगर उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8975002508 वनायक हाद घु े   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पाट ल नगर 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पाट ल नगर 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0

वडील 8975002508 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

552 0003/2017 सौ अचना राजे वर गाडगे  
 

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खडकपुरा ,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

राजे वर  बबनराव गाडगे  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खडकपुरा ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खडकपुरा ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0

पती 9637245602 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

553 0004/2017 कु सोनाल  हाद 
काळबांडे   

19 Name(नांव): हाद कसन काळबांडे 
Address (प  ता): ,,,कारखेड ,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8975372498 हाद कसन काळबांडे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कारखेड ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कारखेड ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0

वडील 8975372498 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
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पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 024 GD date: 20/02/2018 GANESH BAPURAO BONDE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 24/01/2017 HARISH ANANDRAO BELE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 071 GD date: 05/02/2017 RAJENDRA PRUTHVIGIR GIRI(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 12/02/2017 NANDKISHOR GANPATRAO 

GADEKAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 14/02/2017 BABARAO DUDHARAM PAWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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वष - 2017



554 0005/2017 योगेश रमेश च हाण  27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,महा मा फुले वाङ उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9763787897 रमेश कसन च हाण   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,महा मा फुले वाङ 
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,महा मा फुले वाङ 
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0

वडील 9763787897 Height(Cms):165.1-167.64

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Moustaches:बार क राट केस
Eyes Type:साधारण
Hair Color:काळा
Outer Top:फुल बाहयांचा शट
Outer Bottom:जी स 

555 0006/2017 रमेश हर  राठोड   50 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रा च ल  ,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9764764208 अजुन रमेश राठोड   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा च ल  
,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा च ल  
,उमरखेड,यवतमाळ,0

वडील 9764764208 Height(Cms):180.34-180.34

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Eyes Color:काळेभोर   
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Outer Top:कुता शट

556 0007/2017 क वता गंगाधर चाद वाले  
 

19 Name(नांव): गंगाधर चाद वाले 
Address (प  ता): ,,,राजे  साद वाड ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9689936805 सौ अनीता गंगाधऱ 
चांद वाले   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राजे  साद वाड 
,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,राजे  साद वाड 
,उमरखेड,यवतमाळ,0

आई 9689936805 Height(Cms):144.78-144.78

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:गोल
Forehead:अ ंद कपाळ 
Cheek:फुगलेले गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:बार क नाक 
Eyes Type:साधारण
Eyes Color:काळेभोर   
Eye Brow Thickness:पातळ 
Hair Color:काळा
Hair Length:लांबसडक 
Hair Straightness:सरळ
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट

557 0008/2017 अलका  अजबराव  जाधव 19 Name(नांव):  अजाबराव जाधव
Address (प  ता): ,,,अतायडे नगर कारखाना काँलनी 
,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 अजाबराव  शेषराव  
जाधव 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अतायडे नगर कारखाना 
काँलनी ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अतायडे नगर कारखाना 
काँलनी ,उमरखेड,यवतमाळ,0

पालक 7030111231 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गडद तांबुस 
Face Type:गोल
Eyes Type:साधारण
Hair Color:काळा
Hair Length:लांबसडक 
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 035 GD date: 24/02/2017 NANDKISHOR GANPATRAO 

GADEKAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 045 GD date: 26/03/2017 UDDHAV KAPULUJI TEKAM(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 060 GD date: 26/03/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 044 GD date: 23/03/2017 DIGAMBAR DATTARAO GHUMNAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



558 0009/2017 अ वनाश अशोक दवने  24 Name(नांव): सौ अ नबाई दवने
Address (प  ता): ,,, वडुळ ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8551923160 सौ अ नबाई  अशोक  
दवने

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वडुळ ,उमरखेड,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वडुळ 
,उमरखेड,यवतमाळ,0

आई 8551923160 Height(Cms):162.56-162.56

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Eyes Type:साधारण
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Outer Top:कुता शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 

559 0010/2017 सु नल मुरल धर जगताप  
 

40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,फँ वाड उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9595468498 ीमती मीनबाई 
मुरल धर जगत  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,फँ वाड 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,फँ वाड 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0

आई 9595468498 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

560 0011/2017 सं दप नानाराव वानखेङे  38 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, लंबग हाण,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

दप नानाराव वानखेङे  Present Address (स  याचा प  ता): 
,,, लंबग हाण,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, लंबग हाण,उमरखेङ,यवतमाळ,0

पालक 9552864286 Height(Cms):170.18-170.18

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Hair Color:काळा
Outer Top:फुल बाहयांचा शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 
Footwear:बुट/जोडे 

561 0012/2017  स चन दे वदास कदम  22 Name(नांव): दे वदास द तराव कदम 
Address (प  ता): ,,,उंचवडद ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7774862641 दे वदास  द तराव  कदम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,उंचवडद,उमरखेड,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,उंचवडद,उमरखेड,यवतमाळ,0

वडील 7774862641 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Eyes Type:साधारण
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Outer Top:फुल बाहयांचा शट

562 0013/2017 सौ भा य ी सं दप थाटे  31 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पऴसा,हदगाव,नांदेड,0
Occupation (  यवसाय):

9503949671 सौ उषा ओमशंकर गवऴे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जामा म जीद वाङ 
उमरखेङ,उमरखेङ,नांदेड,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जामा म जीद वाङ 
उमरखेङ,उमरखेङ,नांदेड,0

आई 9503949671 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:गोल
Nose:लांब नाक 
Outer Top:चोळी(झंपर)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 060 GD date: 25/03/2017 DIGAMBAR DATTARAO GHUMNAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 02/04/2017 MAROTI SAKHARAM VANJARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 10/04/2017 HARISH ANANDRAO BELE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 16/04/2017 BABARAO DUDHARAM PAWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 18/04/2017 NANDKISHOR GANPATRAO 

GADEKAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



563 0014/2017 कु. पुजा बाकर 
चचोलकर   

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,संगम चचोल ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

भाकर खमाजी 
चच सकर   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,संगम 
चचोल ,उमरखेड,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,संगम 
चचोल ,उमरखेड,यवतमाळ,0

पालक 9420621369 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

564 0015/2017 सारंग सु नल महामुने  21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,जुनी गुजर  उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9764655727 सु नल नंदकुमार महामुने  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जु न गुजर  
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जु न गुजर  
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0

वडील 9764655727 Height(Cms):167.64-167.64

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गडद तांबुस 
Nose:साधारण नाक
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Outer Top:ट -शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 

565 0016/2017 कु सोनाल  हाद 
काऴबांङे  

18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कारखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8975372498 हाद कसन काऴबांङे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कारखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,कारखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0

वडील 8975372498

566 0017/2017 काश मारोतराव साबऴे  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खङकपुरा उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): व याथ

8862031155 ीमती शोभाबाई मारोतराव 
साबऴे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खङकपुरा 
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खङकपुरा 
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0

आई 8862031155

567 0018/2017 दलदार खान नुर खान   35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अहेबाब काँलनी ,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

परजाना पर वन शे रह म  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अहेबाब काँलनी ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अहेबाब काँलनी ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0

प नी 9850693018

Page 249 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 002 GD date: 21/04/2017 DIGAMBAR DATTARAO GHUMNAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 04/05/2017 NANDKISHOR GANPATRAO 

GADEKAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 25/05/2017 BABARAO DUDHARAM PAWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 04/06/2017 SAMBHARAO DADARAO CHOPADE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 050 GD date: 08/06/2017 NANDKISHOR GANPATRAO 

GADEKAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



568 0019/2017 संतोष नारायण शखरे  38 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नागचौक उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):दुकानदार

9130692218 नारायण जऴबा शखरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नागचौक 
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नागचौक 
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0

वडील 9130692218

569 0020/2017 नामदेव कसन गले  35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कोट या मागे महागाव, महागाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रंजना नामदेव गळे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 9130882315

570 0021/2017 निजमा पर वन   24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रामरह म नगर,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शेख फा क शेख मयाँ   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 9765984720

571 0022/2017 िजजाबाई बाबुराव हुंडेकर  68 Name(नांव): माधव बाबुराव हुंडेकर
Address (प  ता): ,,,भगतसींग वाड उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

माधव बाबुराव हुंडेकर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पालक 8605318703

572 0023/2017 धाया धरम सग जाधव  30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नागापुर पाऴा,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7378441149 ीमती वमल तुकाराम 
च हाण  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 7378441149
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 014 GD date: 16/06/2017 MAROTI SAKHARAM VANJARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 08/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 064 GD date: 12/07/2017 DIGAMBAR DATTARAO GHUMNAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 06/08/2017 MAROTI SAKHARAM VANJARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 038 GD date: 12/08/2017 DIGAMBAR DATTARAO GHUMNAR

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



573 0024/2017 सुरेखा  सुभाष  गावंडे 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,करोडी रोड अ वाल आरामशीन जवऴ ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुभाष  रामक ण  गावंडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,करोडी रोड अ वाल 
आरामशीन जवऴ ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,करोडी रोड अ वाल 
आरामशीन जवऴ ,उमरखेड,यवतमाळ,0

पती 9673883235

574 0025/2017 बालाजी ल मण सुरोसे   32 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नागेशवाडी ,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

पांढुरंग ल मण सुरोसे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नागेशवाडी ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नागेशवाडी ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0

पालक 9673323192

575 0026/2017 अि वनी उ तम ख लारे  20 Name(नांव): सौ. सागर उ तम ख लारे 
Address (प  ता): ,,, ा हणगाव ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9527940137 सौ. सागर उ तम ख लारे 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ा हणगाव 
,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ा हणगाव 
,उमरखेड,यवतमाळ,0

आई 9527940137

576 0027/2017 बालाजी उ तम खंदारे  31 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भगत संग वाड ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ.रेणुका बालाजी खंदारे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भगत संग वाड 
,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भगत संग वाड 
,उमरखेड,यवतमाळ,0

प नी 9067039094

577 0028/2017 ाने वर काश जाधव   17 Name(नांव): काश चांदेराव जाधव 
Address (प  ता): ,,,साई व तीगह बोरबन 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8975114024  कैलास नारायण रावते  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 8975114024
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 27/08/2017 NANDKISHOR GANPATRAO 

GADEKAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 29/08/2017 DILIP KISHANRAO SIRSAT(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 31/08/2017 VILAS PANDURANG SHELKE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 01/09/2017 MAROTI SAKHARAM VANJARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 050 GD date: 05/09/2017 DILIP KISHANRAO SIRSAT(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



578 0029/2017 श पा  अ नल  कदम 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भगत संग वाड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अ नल दगांबर कदम   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,हमुभगत संग 
वाड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,हमुभगत संग 
वाड,उमरखेड,यवतमाळ,0

पती 7887978572

579 0030/2017 अ वनाश  भाकर  ढगऴे 20 8412046700 भाकर  यादवराव  ढगळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गजानन वाड ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गजानन वाड ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0

वडील 8412046700

580 0031/2017 श पा नामदेव सुरोसे  20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भगत सग वाङ उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9423291417 नामदेव संभाजी सुरोसे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भगत सग वाङ 
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भगत सग वाङ 
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0

वडील 9423291417

581 0032/2017 राहुल खलारे   16 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भगत सग वाङ उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

याम नामदेव खलारे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भगत सग वाङ 
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भगत सग वाङ 
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0

पालक 8600405988

582 0033/2017 सुम या सदफ शे. रौफ   19 7249015694  शे. रौफ शे. लतीफ   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मुतुजा नगर उमरखेड 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मुतुजा नगर उमरखेड 
,,यवतमाळ,0

वडील 7249015694
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 015 GD date: 18/09/2017 MAROTI SAKHARAM VANJARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 19/09/2017 MAROTI SAKHARAM VANJARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 19/09/2017 MAROTI SAKHARAM VANJARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 20/09/2017 MAROTI SAKHARAM VANJARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 25/09/2017 NANDKISHOR GANPATRAO 

GADEKAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



583 0034/2017 सौ अ ह या संजय कवाने  
 

30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भगत संग वाङ उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संजय गंगाराम कवाने  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भगत संग वाङ 
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भगत संग वाङ 
उमरखेङ,उमरखेङ,यवतमाळ,0

पती 7721992652

584 0035/2017 पोण मा गजानन माने  21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,चातार  ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संतोष कसनराव माने   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चातार  ,उमऱखेड 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,चातार  ,उमऱखेड 
,यवतमाळ,0

पालक 9850345622

585 0036/2017 अ वनाश संभाजी कुंबलवाड 
  

23 8888841639 संभाजी रंगराव कुंबलवाड  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम चातार  ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम चातार  ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0

वडील 8888841639

586 0037/2017 ब नु उफ ेम दारा संग 
ड अ धक 1 इं िजत 
भमराव डे  

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गुलाब संग डे नगर उमरखेड ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9637329069  दारा संग माधव संग डे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गुलाब संग डे नगर उमरखेड 
,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गुलाब संग डे नगर 
उमरखेड ,उमरखेड ,यवतमाळ,0

वडील 9637329069
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 056 GD date: 14/10/2017 HARISH ANANDRAO BELE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 15/10/2017 SUBHASH PANDURANGRAO 

UNHALE(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 15/10/2017 SUBHASH PANDURANGRAO 

UNHALE(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 20/10/2017 NANDKISHOR GANPATRAO 

GADEKAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



587 0038/2017 यादव गयनाजी कवाणे   24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भगत संग वाड उमरखेड ,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

माधव यादव कवाने  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भगत संग वाड 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भगत संग वाड 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0

पालक 8698093294 यावेळी न द आहे क  नाव माधव 
यादव कवाने वय61 यवसाय 
रोजमजुर  रा. भगत संग वाड उमरखेड 
मो.नं.8698093294मी  पो, टेला 
येवुन जबानी रपोट देतो क  वर ल 
ठकाणी राहत असुन रोजमजुर  करतो 
मा या घरा शेजार  पुत या यादव 
गयनाजी कवाणे वय 24वष हा याचे 
व डलासह राहतो माझा पुत या 
अमरावती येथे कंपनीत काम करतो 
तो दसयाला घर  आला होता 
द9/110/2017रोजी सकाऴी 
10/00वाजता चे दर यान माझा 
पुत या अमरावतीला कंपनीत जातो व 
दवाळी कर ता घर  येतो असे हणुन 
मो.सा. MH29AX1624  I Smart 

कंपनी या मोसाने घ न गेला यानंतर 
तो दवाळीला आला नाह  हणुन घ न 
याचा मोबाईल नं. 
9175523994,9922036974वर संपक 
केला तर मोबाईल बंद येत आहे आ ह  
अमरावती येथे संपक केला असता 
तेथील लोकांनी सां गतले क  यादवने 
म ह याभरापुव  म सोडल  आहे 
यानंतर तो येथे आला नाह  असे 
सां गतले याचा वणन खाल ल मामे 
रंग सावळा उंची 5.3इंच बाधा मजबुत 
अंगात काळा प ट चौकडा शट 
घातलेला तर  माझा पुत या आजपयत 
नातेवाईका कडे शोध घेतला मळुन न 
आ याने आजरोजी पो. टे.ला येवुन 
याचा शोध हो याकर ता रपोट 
दे यास आलोमाझा जबानी रपोट 
सांग या माणे बरोबर लह ला वाचुन 
दाख वला बरोबर आहे     
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 027 GD date: 25/10/2017 HARISH ANANDRAO BELE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



588 0039/2017 सौ.अनुराधा कसन 
गायकवाड   

25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रा कोटा ता उमरखेड िज यवतमाऴ 
,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रामचं  खंडुजी डुकरे  
वय30वष  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम परंजी ता 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम परंजी ता 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0

पालक 9545316036 जबानी रपोट पो. टे.उमरखेड 
द.30/10/17नाव रामचं  खंडुजी डुकरे 
वय30वष जात आंध (आ दवासी 
) यवसाय रोजमजुर  रा. परंजी 
ता.उमरखेड मो.नं.9545316036यांनी 
पो. टे.ला येउन जबानी रपोट दला 
क  यांना दोन ब हणी असुन यांचे 
ल न झाले असुन यांना कोटा या 
गावी दले असुन यांना मी दपावल  
व भाऊबीजकर ता माझे घर  आणले 
होते. द.24/10/17रोजी भाऊबीज 
संप यानंतरअंदाजे सकाऴी 
11/00वा.सासर  कोटा येथे 
जा याकर ता मी माझे ब हण अनुराधा 
हला उमरखेड येथे जाणाया अँटोम ये 
बसुन दले.व ती अँटोम ये बसुन 
गेल . यानंतर मी त या सासर  
मो.नं.8975653610या मांकावर 
सं याकाऴी काँल क न अनुराधा घर  
पोहोचल  का असे माझे भावजी नामे 
कसन यास वचारले तर ती घर  
आल  नाह  असे सांगीतले.उमरखेड 
व न अनुराधा कोठे गेल  याबाबत 
माह ती नाह . द.24/10/17पासुन माझे 
घरची मंडऴी व सासरवाडीकडील 
लोकांनी शोधाशोध घेतला परंतु तचा 
कोठेच शोध लागला नाह .आज 
द.30/10/17रोजी तचा शोध 
होणेकर ता पो. टे.ला येउन रपोट देत 
आहे.माझा कोणावरह  संशय नाह  
कर ता रपोट देत आहे.माझा जबानी 
रपोट माझे सांगणे माणे लह ला 
वाचुन पाह ला बरोबर आहे.अशा 
फ.चे.जबानी रपोटव न 
हर वलेबाबतची न द घे यात येते. 

589 0040/2017 ीयंका योतीबा धवशे  35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मामीडवार गोडाउन नागापुर पाळा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, मामीडवार गोडाउन नागापुर 
पाळ,उमरखेड,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, मामीडवार गोडाउन 
नागापुर पाळ,उमरखेड,यवतमाळ,0

पालक 8451810933
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 030 GD date: 30/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 10/11/2017 HARISH ANANDRAO BELE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



590 0041/2017 दा अजुन सह सेगर  22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,इंद रा नगर वाड 0ं2 ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8698855215 अजुन संग छोटु सह सेगर  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,जंगदंबा मंद र पाय याशी 
उमरखेड,इंद रा नगर वाड 0ं2,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,जंगदंबा मंद र पाय याशी 
उमरखेड,इंद रा नगर वाड 0ं2,उमरखेड,यवतमाळ,0

वडील 8698855215

591 0042/2017 सुरेखा दल प खानोडे   36 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,साखरा ता उमऱखेड,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9451251410   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,साखरा ता 
उमऱखेड,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,साखरा ता 
उमऱखेड,,यवतमाळ,0

आई 9451251410
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 035 GD date: 12/11/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 25/11/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



592 0043/2017 युवराज व णु राठोड   25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, तवरंग ता माहागाव िज यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अि वनी युवराज राठोड   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, तवरंग ता माहागाव िज 
यवतमाळ ,िज यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, तवरंग ता माहागाव िज 
यवतमाळ ,िज यवतमाळ ,यवतमाळ,0

प नी 9607588204 जबाणी रपोट पो टे उमरखेड नाव  
सौ अि वनी युवराज राठोड वय 22 
वष जात  बंजारा वंयवसाय रोजमजुर  
रा. तवरंग ता. माहागाव िज. 
यवतमाळ मो. नं. 9158304695 मी 
सम  माझे भावजी नामे गजानन 
शंकर राठोड याचे सह पो टे ला हज 
रयेउन रपोट देते क  व रल ठ काणी 
राहते व रोजमजुर  करते माजे पती 
युवराज व णु राठोड वय 25 वष रा. 
तवरंग ता. माहागाव सह उस तोडणी 
कर ता भाउरावल सताराम जाधव रा. 
दंडाळा यांचे टोळी म ये काम कर त 
होतो  आ हाला उस तोडणीचे काम 
क न एक म हना झाला चालगणी शेत 
शवारात आमचे काम चालु आहे काल 
द. 02/12/17 रोजी सकाळी 5/00वा. 
चे दर यान मी व माझे पती झोपेतुन 
उठलो असता मला दसले नाह  हणुन 
मी आजुबाजुला शोध घेतला मीळुन 
आले नाह  हणुन मी माझे र तेदार 
यांचे कडे फोन केला असता वचारपुस 
केल  पण तथे आले नाह  असे यांनी 
सांगीतले तर  यांचा सोध होणे कर ता 
पो टे ला येउन रपोट देत आहे माझा 
जाणी रपोट मा सांगीत या माने 
लहला वाचुन पाह ला कबरोबर आहे 
वणण  रंग  गोरा , चेहरा गोल , उंची 
 5.5 फुट श ररबांधा  सडरातळ  कपडे 
न या रंगाचे शंट फुल पँ ट नळा 
िज स 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 03/12/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



593 0044/2017 क पल बऴीराम जाधव   28 9673491717 बळीराम शामा जाधव   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम च ल  ता 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम च ल  ता 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0

वडील 9673491717 यावेऴी अजदार बऴीराम शांमा जाधव 
वय52वष जात बंजारा धंदा शेती 
रा. च ल  मो.नं.9673491717यांनी 
पो. टे ला येउन जबानी रपोट दला 
क  यांचा मुलगा नामे क पल बऴीराम 
जाधव हा वय28वष हा याची त येत 
ठक नस याने तो वे यासारखा वागत 
होता. याला कोण याह  कारचा आजार 
न हता.घराला आधार देऊ शकत 
न हता तो सारखा काह  ना काह  
वचार कर त असे तो मान सक 
ताणतणावात अस यासारखा वागत 
असे. द.02/12/17रोजी रा ी 
08/00वा.घरातील सवजण जेवण क न 
झोपलो क पल ह  आमचे बरोबर 
झोपला होता.रा ी 11/00वा.चे दर यान 
मी लघवी कर याकर ता उठलो असता 
क पल दसला नाह . हणुन मी माझे 
घर यांना ऊठवुन आ ह  सव जण 
क पलचा शोध घेतला.गावातील बस 
टँड क पलचे म  गावात ईतर 
ठकाणी तसेच आमचे पाहुणे ई याद ंना 
फोन लाऊन वचारपुस केल .परंतु 
क पल मळुन आला नाह .आ ह  गेल  
दोन दवस क पलचा शोध घेतला परंतु 
क पल कोठेह  सापडला नाह .शार र क 
वणन रंग सावळा चेहरा लांबट नाक 
सरळ डोऴे टपोरे बांधा म यम केस 
काळे उंची 170समी.ओळख च ह डा या 
डो यावर जुनी जखम घरातुन जातांना 
अंगात काऴसर ट  शट व का या 
रंगाची पँ ट अशा वणनाचा घ न 
नघुन गेला आहे.

594 0045/2017 सुगंधा सुभाष लाम टळे  37 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वडुळ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुभाष रामा लाम टळे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वडुळ,उमरखेड,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, वडुळ,उमरखेड,यवतमाळ,0

प नी 8698435952
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 030 GD date: 04/12/2017 NANDKISHOR GANPATRAO 

GADEKAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 15/12/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



595 0046/2017 राहुल रामच  टपरे  28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बाऴद ,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9923549928 रामच  द तुजी टपरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बाऴद ,उमरखेङ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,बाऴद ,उमरखेङ,यवतमाळ,0

वडील 9923549928

596 0047/2017 कशोर हर  जाधव   28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पाभऴ,आण ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ मनीषा कशोर जाधव  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पाभऴ,आण ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पाभऴ,आण ,यवतमाळ,0
पती 7743913977

597 0001/2018 वैशाल   मारोती  ल टवार 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,चातार  ,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8888586843 सौ ेमला  द ता  
कुरनाप ल  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, द स,हदगाव ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, द स,हदगाव 
,यवतमाळ,0

आई 8888586843

598 0002/2018 म नषा  सु शल संह ठाकुर 24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,जवाहर वाड उमरखेड ,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सु शल संह  दुगा संह  
राठोड 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जवाहर वाड उमरखेड 
,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जवाहर वाड उमरखेड 
,उमरखेड ,यवतमाळ,0

पती 8805947503

599 0003/2018 ल तफा बी शे अफजल  35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, पाऴा नागापुर,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सै सल म सै गुलाब   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पाऴा 
नागापुर,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पाऴा 
नागापुर,उमरखेङ,यवतमाळ,0

पालक 7743813343
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 025 GD date: 25/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 26/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 044 GD date: 16/01/2018 SUBHASH PANDURANGRAO 

UNHALE(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 20/01/2018 HARISH ANANDRAO BELE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 002 GD date: 07/02/2018 NANDKISHOR GANPATRAO 

GADEKAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



600 0004/2018 अवधुत देवबा पावडे   39 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,साईनगर ववेकानंद वाड उमरखेड, 
उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9028236068 दनेश अवधुत पावडे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,साईनगर ववेकानंद वाड 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,साईनगर ववेकानंद वाड 
उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0

वडील 9028236068

601 0005/2018 शतल तापराव कदम  20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ववेकनगर उमरखेड,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

बाबु माधवराव कदम  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ववेकनगर उमरखेड 
,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ववेकनगर उमरखेड 
,उमरखेड,यवतमाळ,0

पालक 9168206097 जबानी रपोट पो. टे.उमरखेड 
द.08/02/2018 नाव बाबू माधवराव 
कदम वय 30वष धंदामजुर  जातमराठा 
रा. तवरंग ह.मु. नळे सर यांचे घर  
करायाने राहतो. ववेकनगर उमरखेड 
मो. .9168206097मी सम  पोल स 
टेशनला येउन जबानी रपोट देतो क  
वर ल ठकाणी राहतो.व मजुर  
करतो.माझे जवऴ माझी चुलत बह ण 
कु. शतल तापराव कदम वय 20वष 
ह राहते.व गो. स.गावंडे काँलेज येथे 
वग 12वी साय स म ये श ण घेत 
आहे. द.07/02/2018रोजी दुपार  
02/30वा.दर यान मा या प नीला 
माझी बह ण कु. शतल तापराव कदम 
वय 20वष ह  मै ीणी या घर  जाऊन 
येतो.अशी सांगुन गेल .परंतु ती 
सायंकाऴ पय त घर  परत आल  
नाह .आ ह  तचा शोध आमचे 
नातेवाईकाकडे पुसद येथे शोध 
घेतला.परंतु ती अ यापपावेतो मळुन 
आल  नाह .मा या बह णीचा शोध 
होणेकर ता आज द.08/02/2018रोजी 
पो. टे.ला येउन जबानी रपोट देत 
आहे.अशा फ.चे जबानी रपोट व न 
हर वलेबाबतची न द घे यात येते.

602 0006/2018 कु णता माजी मो हते 
 

20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ा हणगाव,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9146155542 माजी शामराव मो हते  
 

Present Address (स  याचा प  ता): 
,,, ा हणगाव,उमरखेङ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, ा हणगाव,उमरखेङ,यवतमाळ,0

वडील 9146155542
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 032 GD date: 07/02/2018 HARISH ANANDRAO BELE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 033 GD date: 08/02/2018 बंद - आढळले 

1) GD NO: 026 GD date: 13/02/2018 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



603 0007/2018 स चन भोजु ससाणे   24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,संत चोखा मेळा वाड उमरखेड ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मारोती भोजु ससाणे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,संत चोखामेळा वाड 
उमरखेड,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,संत चोखामेळा वाड 
उमरखेड,उमरखेड ,यवतमाळ,0

पालक 9175901638 जबानी रपोट पो. टे.उमरखेड 
द.17/02/2018नावमारोती भोजु 
ससाणे वय 34वष जातमातंग 
यवसायमजुर  रा.संतचोखामेऴा वाड 
उमरखेड मो. .7447455364मी सम  
पो. टे.ला येउन जबानी रपोट देतो क  
वर ल ठकाणी वडील व लहाण 
भावासह राहतो.व मजुर चे काम 
करतो. द.07/02/2018रोजी अंदाजे 
दुपार  01/00वा.चे सुमारास आ ह  
घर च हजर होतो. यावेऴी माझा लहाण 
भाऊ नामे स चन भोजु ससाणे वय 
24वष हा आ हाला हटला क  मी 
जेवण कर यास बाहेर जातो.असे 
हणुन घ न नघुन गेला.तो उ शरा 
पय त परत आला नाह . हणुन आ ह  
आमची ब हण सौ. शवनंदा दशरथ 
सोनट के रा.भावसार चौक नांदेड येथे 
फोन केला असता स चन हा 
मा याकडे आला नाह . यानंतर 
द.08/02/2018रोजी सकाऴी 
07/00वा.चे सुमारास स चन या 
मो. .9175901638वर फोन केला 
असता तो हणाला क  ब हणीकडे 
जातो असे बोलला यानंतर 
द.09/02/2018रोजी आ ह  सकाऴी 
अं.09/00वा.चे दर यान परत ब हणीचे 
मोबाईलवर फोन केला असता स चन 
आला नाह .असे सांगीतले. यानंतर 
आ ह  आजुबाजुस शोध घेतला असता 
मळुन आला नाह .व आमचा 
कोणावरह  संशय नाह .तर  याचा 
शोध होणेस पो. टे.ला येउन जबानी 
रपोट देत आहो.माझा जबानी रपोट 
माझे सांगणे माणे लह ला वाचुन 
पाह ला बरोबर आहे.अशा फ.चे जबानी 
रपोट व न सदरची हर वले ईसम 
बाबत न द घे यात येते.
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 048 GD date: 17/02/2018 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



604 0008/2018 सौ.अनुसयाबाई  वलास  
वाघमोडे 

26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गजानन नगर उमरखेड ,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वलास मारोती वाघमोडे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गजानन नगर उमरखेड 
,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गजानन नगर उमरखेड 
,उमरखेड ,यवतमाळ,0

पती 8550932012   जबानी रपोट पो. टे.उमरखेड 
द.23/02/2018नाव वलास मारोती 
वाघमोडे वय 27वष यवसायमजुर  
जातहटकर रा.गजानन नगर उमरखेड 
मो. .8550932012मी आज 
द.23/02/18रोजी पो. टे.उमरखेड येथे 
सम  हजर येऊन जबानी रपोट देतो 
क  वर ल ठकाणी राहतो.व मजुर  
करतो.माझे ल ण अंदाजे 8वषापुव  
हंगोल  िज यातील कोथळ येथील 
सौ.अनुसया हचे सोबत झाले आहे.व 
मला एक मुलगा व एक मुलगी असे 
अप य आहेत.अंदाजे 5मह यापुव  मी 
माझे प नी मुला बाऴासह आऴंद  
िज हा पुणे येथे काम कर यास गेले व 
या नंतर आता अंदाजे 1ते 
2मह यापुव  मुलाबाऴा सह आळंद  
व न उमरखेड येथे राह यास आलो 
यानंतर माझी प नी सौ.अनुसया 
वलास वाघमोडे वय अं.26वष ह मला 
काह  न सांगता एका मुलास नामे 
रामे वर वय 6वष हला घेऊन व 
घरातील नगद  पैसे 70000 .व 
सो याचे दागीने व कपडे वगैरे गेउन 
काह  न सांगता नघुन गेल  आहे. तचा 
शोध मी माझे नातेवाईक व सासरवाडी 
चे गावी केला असता आज पावेतो 
मळुन आल  नाह . तचे वणन 
खाल ल माणे आंगात साडी 
घालते.रंगकाऴी सावळी भाषामराठ  
बोलते. श ण 8वा वग शकलेल  
आहे. तचे जवळ मोबाईल असुन याचे 
मांक 9049931864व 
9552826217असे आयडीया व 
वोडाफोन चे सम असुन ते नंबर बंद 
आहेत.तर  माझी प नी सौ.अनुसयाबाई 
वलास वाघमोडे वय अं.26वष ह  
26/12/17ते 27/12/17रोजी उमरखेड 
येथुन घ न मुलास व घरातील नगद  
पैसे व सो याचे दागीने घेउन नघुन 
गेल  आहे.तर  शोध क न मळऊन 
दे याची कपा करावी.माझा जबानी 
रपोट माझे सांगणे माणे 
लह ला.वाचुन दाख वला बरोबर 
आहे.अशा फ.चे जबानी रपोट व न 
हर वले य ती बाबत न द घे यात 
येते.
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 019 GD date: 23/02/2018 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



605 0009/2018 कु आरती संभाजी काऴे  
कु.पायल संभाजी काऴे  
कु.अनुजा दगांबर काळे 
(सौ.बालाबाई पुण नाव 
माह त नाह)

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सव रा धानोरा ता उमरखेड  ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

व ल नारायण वांगे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा शंदगी ता उमरखेड 
,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा शंदगी ता उमरखेड 
,उमरखेड ,यवतमाळ,0

पालक 8805135149 जबानी रपोट पो. टे.उमरखेड 
द.26/02/2018नाव व ल नारायण 
वांगे वय 30वष धंदा रोजमजुर  
जातमातंग रा. शंदगी ता.उमरखेड 
मो. .8805135149मी सम  पोल स 
टेशनला येऊन जबानी रपोट देतो क  
वर ल ठकाणी राहतो.व रोजमजुर  
करतो. द.24/02/2018रोजी दुपार  
अं.02/00वा.दर यान माझी भासी नामे 
कु.आरती संभाजी काऴे वय 19वष 
मो. .7219599211व तचे सोबत 
1)कु.पायल संभाजी काऴे वय अं.10वष 
2)माझी मे हणी कु.अनुजा द गांबर 
काऴे वय अं.20वष 3)सौ.बालाबाई वय 
30वष पुण नाव माह त नाह . तचे 
वडीलाचे नाव दगांबर काळे 
4)बालाबाईची मुलगी नाव माह त 
नाह .सव रा.धानोरा ता.उमरखेड हे 
धानोरा येथुन घ न कोणालाह  काह  न 
सांगता द.24/02/2018रोजी दुपार  
अं.02/00वा. नघुन गे या आहेत.आ ह  
आमचे नातेवाईकाकडे यांचा शोध 
काल द.25/02/2018पय त 
घेतला.अ यापपावेतो मळुन आ या 
नाह . यांचा शोध होऊन मऴणेकर ता 
आज द.26/02/2018रोजी पोल स 
टेशनला येउन जबानी रपोट देत 
आहे.वणन 1)कु.आरती संभाजी काऴे 
वय 19वष रंग गोरा उंची 5फुट 
बांधासडपातळ अंगात पंजाबी ेस 
पांढया रंगाचा 2)कु.पायल संभाजी 
काऴे वय 10वष रंग गोरा उंची 4फुट 
बांधा अंगात जाड अंगात कपडे पंजाबी 
ेस 3)बालाबाई दगांबर काळे वय 
30वष रंग गोरा उंची 5फुट बांधा 
अंगात जाड अंगात कपडे साडी 
लाऊज 4)कु.अनुजा द गांबर काऴे वय 
20वष रंग गोरा उंची 3फुट बांधा 
अंगात जाड अंगात कपडे ाँक 
5)बालाबाईची मुलगी 2वषाची अशा 
वणनाचे असुन सदर घटनेची न द. 
हर वलेबाबत रिज.ला घे यात 
येते.कर ता न द.
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 034 GD date: 26/02/2018 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



606 0001/2017 सचीन उ तम पीपंळशडे  23 Name(नांव): उ तम पीपंळशडे
Address (प  ता): ,,,आ टोणा,राळेगाव ,यवतमाळ,445308

Occupation (  यवसाय):शेतकर

9405071704 उ तम भमु पपंळशडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आ टोणा ,राळेगाव 
,यवतमाळ,445308

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आ टोणा ,राळेगाव 
,यवतमाळ,445308

वडील 9405071704 Height(Cms):165.1-167.64

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:पातळ ओठ 
Nose:धारदार नाक
Teeth:साधारण दात 
Beard:दाढ  यवि थत केलेला 
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:साधारण 
Eye Brow Shape:सरळ 
Blinking:साधारण
Squint:नाह  
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Using Wig:नाह
Hair Length:साधारण 
Hair Straightness:सरळ
Habits:तंबाखू खाणारा
Speech:हळूवार
Outer Top:फुल बाहयांचा शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 
Inner Top:ब नयन
Inner Bottom:अंडर वयर 

पाहूणे पाहायला येणार होते या 
कारणाव न घ न नघून गेला 

607 0002/2017 अ का  कैलास  बनबूले 19 Name(नांव): कैलास का शनाथ बनबूले 
Address (प  ता): ,,,वाढोणा बाजार ,राळेगाव ,यवतमाळ,445308

Occupation (  यवसाय):

9588683146 कैलास  का शनाथ  
बनबूले 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वाढोणा बाजार ,राळेगाव 
,यवतमाळ,445308

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वाढोणा बाजार ,राळेगाव 
,यवतमाळ,445308

वडील 9588683146 काह  न सांगता नघून गेलेत 

608 0003/2017 अज ीन  ताजो ीन  
शेख 

23 Name(नांव): ताजो ीन शेख 
Address (प  ता): ,,,वेडशी ,राळेगाव ,यवतमाळ,445308

Occupation (  यवसाय):

9637459636 ताजू ीन  अजीमू ीन शेख Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वेडशी ,राळेगाव 
,यवतमाळ,445308

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वेडशी ,राळेगाव 
,यवतमाळ,445308

वडील 9637459636 वेडशी येथून तनी सोबत वाद 
झा याने असे सांगून नघून गेला
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 031 GD date: 17/03/2017 RAJENDRA KASHINATH CHANDEKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 08/04/2017 RAMESH SURESH ATRAM(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 10/05/2017 RAMESH SURESH ATRAM(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



609 0004/2017 जग दश पवार  45 Name(नांव): बाबा
Address (प  ता): ,,,कराडी ,नागपूर ,नागपुर शहर,0
Occupation (  यवसाय):

वजय जग दश पवार   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोराडी ,नागपूर,नागपुर 
शहर,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोराडी ,नागपूर,नागपुर 
शहर,0

पालक 8379005295 ल नाला जातो असे हणून नघून गेले 

610 0005/2017 कु. अ नता गुलाब अ वले  19 Name(नांव): गुलाब अ वले
Address (प  ता): ,,,खैर ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9405071704 सौ.रखमा गुलाब अ वले  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खैर ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खैर ,,यवतमाळ,0
वडील 9405071704 कोणालाह  न सांगता घ न नघुन 

गेल .

611 0006/2017 सौ. सोनू मधूकर  आ ाम 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पळसकूंड पो ट मूंजाळा ,राळेगाव 
,यवतमाळ,445308

Occupation (  यवसाय):क  टकर  

मधूकर  रामभाऊ  आ ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पळसकूंड पो ट मूंजाळा 
,राळेगाव ,यवतमाळ,445308

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पळसकूंड पो ट मूंजाळा 
,राळेगाव ,यवतमाळ,445308

प नी 7020615384 संडास ला जातो हणून नघून गेल  

612 0007/2017 भारती मनोहर आ ाम  20 भावती मनोहर आ ाम   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पऴसकुंड,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पऴसकुंड,,यवतमाळ,0
पती 9637458746 समजुन आले नाह

613 0008/2017 सौ. नता वनोद ताटे   23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,झु लर,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वनोद चं भान ताटे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,झु लर,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,झु लर,,यवतमाळ,0
पालक 1234567890
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 024 GD date: 11/06/2017 GANESH SHANKARRAO HULKE

(पोल स शपाई )
बंद - सापडला 
नाह  

1) GD NO: 024 GD date: 29/06/2017 RAJENDRA KASHINATH CHANDEKAR

(पोल स शपाई )
तपासावर 

1) GD NO: 019 GD date: 23/08/2017 RAMESH SHRIRAM PIDURKAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 21/10/2017 GUNWANT KAWDUJI MADAVI(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 24/10/2017 RAJU SITARAM BHAGAT(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



614 0009/2017 सौ. वना वाि मक  भ गाडे 40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,धाणोरा ,राळेगाव ,यवतमाळ,445308

Occupation (  यवसाय):क  टकर  

8669305910 रे मा  वाि मक  भ गाडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,धानोरा,राळेगाव 
,यवतमाळ,445308

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,धानोरा,राळेगाव 
,यवतमाळ,445308

वडील 8669305910

615 0001/2018 कु. आरती कवडू चतूकर   20 अंकूश मा नक पाटनकर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वाढोणा बा ,राळेगाव 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वाढोणा बा ,राळेगाव 
,यवतमाळ,0

पालक 9767937044

616 0002/2018 क पना महादेव धोटे  52 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,येवती,राऴेगाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

पांडुरंग महादेव धोटे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,येवती,राळेगाव,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,येवती,राळेगाव,यवतमाळ,0

पालक 7378588518

617 0003/2018 भुपे  मधुकर घोसले  20 मधुकर ह र घोसले  Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,उमर वह र,राऴेगाव,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,उमर वह र,राऴेगाव,यवतमाळ,0

पालक 8698569273

618 0001/2017 वलास  वठठल  जाधव 
( वलास )

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,लोणी ,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ.संगीता  वलास  
जाधव

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,लोणी ,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,लोणी 
,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

प नी 9595607536 Height(Cms):160.02-165.1

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 016 GD date: 03/11/2017 RAJU HIRALALJI MOHURLE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 29/01/2018 RAJU HIRALALJI MOHURLE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 14/02/2018 RAJU HIRALALJI MOHURLE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 18/02/2018 GUNWANT KAWDUJI MADAVI(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 02/01/2017 BALAJI VITHALRAO SASANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



619 0002/2017 यंका राजेश 
जाधव(मुलगी)

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बारडतांडा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921153073 राजेश ताराचंद जाधव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बारडतांडा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बारडतांडा,,यवतमाळ,0
वडील 9921153073 Height(Cms):104.14-104.14

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:गोल
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:भुरकट
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:पातळ 
Hunch/Stooping Back:नाह
Goitre:नाह
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Hair Length:लांबसडक 

मुलगी कु ीयंका ह  टेशनर  सामान 
आण यास अकोला बाजार येते आल  
असता तीतुन लापता झाल .

620 0003/2017 कू ती  अ नल  पाट ल 21 Name(नांव): मूलगी 
Address (प  ता): ,,,कोऴंबा ,यवतमाऴ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8975350124 अ नल  सूयभान  पाट ल Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोळंबी ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोळंबी ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0

वडील 8975350124 Height(Cms):149.86-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:साधारण नाक
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:चुडीदार सुट (पायजमा)

621 0004/2017 काश  शंकरराव करलुके 45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रामननगर यावल ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सौ चं कला   काश  
करलुके

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रामनगर 
यावल ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रामनगर 
यावल ,यवतमाळ,यवतमाळ,0

प नी 9860898371 Height(Cms):152.4-154.94

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

622 0005/2017 लता  दपक  बोचे 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, मुरझडी ,यवतमाऴ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

जयवंती  देवराव  बोचे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मुरझीड ,यवतमाऴ 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मुरझीड ,यवतमाऴ 
,यवतमाळ,0

पालक 9767317138 Height(Cms):137.16-144.78

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 015 GD date: 23/01/2017 BALAJI VITHALRAO SASANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 09/02/2017 HANUMAN MAHADEO SATGHARE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 28/02/2017 HANUMAN MAHADEO SATGHARE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 14/03/2017 HANUMAN MAHADEO SATGHARE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



623 0006/2017 सौ. संधु सुभाष च हाण 40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कारेगाव,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुभाष  ह तीराम  च हाण Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,कारेगाव,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,कारेगाव,यवतमाळ,यवतमाळ,0

प नी 9527242896 Height(Cms):149.86-152.4

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

624 0007/2017 अनुसया  गजानन  मे ाम 29 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,  पालोती ,कऴंब िज यवतमाऴ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

गजानन  पांडुरंग  मे ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पालक 9011739421

625 0008/2017 ई वर  वीण काटकर 18 Name(नांव): वीण काटकर
Address (प  ता): ,,,आकपुर  ,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9552428219 वीण  ीधर काटकर Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,आकपुर ,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,आकपुर ,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

वडील 9552428219

626 0009/2017 सौ.सोनल   तुकारम  
मे ाम

28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गणेशपुर,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

तुकाराम  हरामण  
मे ाम

Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,गणेशपुर,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,गणेशपुर,यवतमाळ,यवतमाळ,0

प नी 7350050984

627 0010/2017 सौ ल मीबाई  राजु  
वाघाडे

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पालोती,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

राजु   ु णराव   वाघाडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पालोती,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,पालोती,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

प नी 7083113599
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 009 GD date: 30/04/2017 HANUMAN MAHADEO SATGHARE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 16/08/2017 DILIP RAMA MASRAM(पोल स नर क) खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 20/08/2017 PREMDAS  DEORAO  FULUKE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 05/07/2017 PREMDAS  DEORAO  FULUKE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 07/07/2017 DILIP RAMA MASRAM(पोल स नर क) खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



628 0011/2017 गजानन   सदाशीव कोरसे 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रोहटेक,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ.संगीता गजानन  कोरसे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रोहटेक,यवतमाळ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,रोहटेक,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पती 9970263261

629 0012/2017 सुरया  हमीद खा  पठाण 45 9689498862  हमीद खाँ  नुर खाँ 
पठाण

Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,अकोलाबाजार,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,अकोलाबाजार,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

वडील 9689498862

630 0013/2017 हनुमंत ु णाजी तळसे 35 8805133148 वलास हनमंत  तळसे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोळंबी,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,कोळंबी,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

वडील 8805133148

631 0014/2017 अनुप  रामदास  धारने 23 9623204695 रामदास  भाऊरावजी  
धारने 

Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,कारेगाव,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,कारेगाव,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

वडील 9623204695

632 0015/2017 कु. या  शामराव   
मे ाम

19 7218595064 शामराव दौलतराव  मे ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,लोणी,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,लोणी,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

वडील 7218595064

Page 289 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 015 GD date: 09/07/2017 PREMDAS  DEORAO  FULUKE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 16/07/2017 BALAJI VITHALRAO SASANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 22/07/2017 HANUMAN MAHADEO SATGHARE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 02/08/2017 HANUMAN MAHADEO SATGHARE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 02/08/2017 BALAJI VITHALRAO SASANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



633 0016/2017 राजु  पोतराज तोडसाम 28 9420039666 पोतराज   नागोराव 
तोडसाम

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,लोणी,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,लोणी,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

वडील 9420039666

634 0017/2017 संजय भा कर मालेकर 36 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,धानोरा,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

राजु  भा कर  मालेकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,धानोरा,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,धानोरा,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

पालक 7719836759

635 0018/2017 सौ योती  अनील  
आ ाम 

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, पंपर बु ी,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अ नल  शंकर आ ाम Present Address (स  याचा प  ता): 
,,, पंपर बु ी,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, पंपर बु ी,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

प नी 8308863239

636 0019/2017 संजय  सखाराम  नेहारे 45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, नमग हाण ,यवतमाऴ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ दुगा  संजय  नेहारे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, नमग हाण ,ता कऴंब िज 
यवतमाऴ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, नमग हाण ,ता कऴंब 
िज यवतमाऴ ,यवतमाळ,0

प नी 9527116411

637 0020/2017 आ शष  रमेश  ताजणे 29 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, बपर  बुट ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शैलेश  रमेश  ताजणे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पपर  बुट ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पपर  बुट ,,यवतमाळ,0
पालक 9800000000
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 019 GD date: 03/08/2017 BALAJI VITHALRAO SASANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 006 GD date: 12/09/2017 HANUMAN MAHADEO SATGHARE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 011 GD date: 13/09/2017 BALAJI VITHALRAO SASANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 02/10/2017 BALAJI VITHALRAO SASANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 06/10/2017 BALAJI VITHALRAO SASANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



638 0021/2017 सौ.अ णा  वसंता  बोटाणे 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,आकपुर  ,यवतमाऴ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वसंता   रामक ण  बोटाणे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आकपुर  
,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आकपुर  
,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

प नी 9767903590

639 0022/2017 सौ.मंदा  सुधाकर  मे ाम 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, अंतरगांव ,ता कऴंब िज यवतमाऴ 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सुधाकर  लंबाजी  
मे ाम 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अंतरगांव , ता कऴंब िज 
यवतमाऴ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अंतरगांव , ता कऴंब िज 
यवतमाऴ ,यवतमाळ,0

प नी 9763782971

640 0023/2017  अनीता  जानराव लोनकर 20 9623204695  ग . भा  शकुंतला   
जानराव लोनकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,यावल  
पोड,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,यावल  
पोड,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

आई 9623204695

641 0024/2017 दे वदास बऴीराम  च हाण 33 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कारेगाव,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

समा  दे वदास   च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कारेगाव 
,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कारेगाव 
,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

प नी 9623204695

642 0025/2017 कु.रोशनी   रामदास  धोटे 20 9527116411  रामदास  भाउरावज धोटे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,येवती,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,येवती,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

वडील 9527116411
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 013 GD date: 03/10/2017 PREMDAS  DEORAO  FULUKE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 03/10/2017 PREMDAS  DEORAO  FULUKE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 13/11/2017 HANUMAN MAHADEO SATGHARE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 16/11/2017 HANUMAN MAHADEO SATGHARE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 22/11/2017 BALAJI VITHALRAO SASANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



643 0026/2017 सु नता   रामक ण  
दाभेकर

19 9623204695 सौ. वंदना रामक णा  
दाभेकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,यावल  
पोड,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,यावल  
पोड,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

आई 9623204695

644 0027/2017 कु नेहा  द ता य  
जाधव 

21 9423433264  द ता य   बबनराव   
जाधव

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वाक ,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,वाक ,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

वडील 9423433264

645 0028/2017 अमोल   वासुदेव च हाण 22 9403147160 वासुदेव  रामुजी  च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वाक ,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,वाक ,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

वडील 9403147160
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 026 GD date: 24/11/2017 HANUMAN MAHADEO SATGHARE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 18/12/2017 PREMDAS  DEORAO  FULUKE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 20/12/2017 PREMDAS  DEORAO  FULUKE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



646 0001/2017 कु.पुजा  संतोष लाटकर 20 Name(नांव): संतोष
Address (प  ता): ,,राजुर काँलर  वणी,वणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921624687 संतोष   तुकाराम  
लाटकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,राजुर 
काँलर ,वणी,वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,राजुर 
काँलर ,वणी,वणी,यवतमाळ,0

वडील 9921624687 Blood Group:ओ+
Height(Cms):132.08-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:गोल
Forehead:उ  नम  त कपाळ 
Cheek:फुगलेले गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:जाडसर ओठ 
Nose:धारदार नाक
Teeth:साधारण दात 
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:जाड 
Eye Brow Shape:सरळ 
Blinking:साधारण
Squint:नाह  
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:लांबसडक 
Hair Cut:साधारण 
Hair Straightness:सरळ
Hair Style:साधारण एक वेणी 
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट
Inner Top: ा
Inner Bottom:पॅ  ट  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 034 GD date: 11/01/2017 SADHASHIV CHATRU MEGHAVAT

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



647 0002/2017 कु भारती कशोर खडतकर 
  

24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, बु  वहार स ाट अशोक नगर व,वणी 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

आ शष हरामन खडतकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, बु  वहार स ाट अशोक 
नगर व,वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, बु  वहार स ाट 
अशोक नगर व,वणी,यवतमाळ,0

पालक 9765532153 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गडद तांबुस 
Face Type:सवसाधारण 
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:साधारण नाक
Teeth:साधारण दात 
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:पातळ 
Eye Brow Shape:साधारण
Blinking:साधारण
Squint:नाह  
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:अखुड 
Hair Straightness:सरळ आ ण कुरळे म ीत 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 021 GD date: 29/01/2017 NISAR AHEMAD ISTIYAR KHAN(पोल स 
शपाई )

बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



648 0003/2017 मोद ावण ब क   25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मारेगाव कोरंबी ,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8605076936 ावण केशव ब क   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मारेगाव 
कोरंबी,वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मारेगाव 
कोरंबी,वणी,यवतमाळ,0

वडील 8605076936 Height(Cms):167.64-167.64

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:सवसाधारण 
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:बार क नाक 
Teeth:साधारण दात 
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Eye Brow Thickness:साधारण 
Eye Brow Shape:साधारण
Blinking:साधारण
Squint:नाह  
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:साधारण 
Hair Cut:इतर
Hair Straightness:सरळ
Outer Top:फुल बाहयांचा शट
Outer Bottom:आपर  पॅ  ट 
Inner Top:ब नयन
Inner Bottom:अंडर वयर 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 025 GD date: 29/01/2017 SOMSHWAR HIRAMAN  KUMRE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



649 0004/2017 शांत शंकर एडलावार  23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, टळक नगर जैताई वाड वणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

ीनीवास राज  इडलावार  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, टळक नगर 
वणी,वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, टळक नगर 
वणी,वणी,यवतमाळ,0

पालक 9604939833 Height(Cms):167.64-167.64

Body Build Type:ल  
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:सवसाधारण 
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose: व च  ारची नाक
Teeth:साधारण दात 
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:भुरकट
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:कदा चत 
Hair Length:साधारण 
Hair Cut:इतर
Hair Straightness:सरळ
Hair Style:इतर 
Outer Top:ट -शट
Outer Bottom:जी स 
Inner Top:ब नयन
Inner Bottom:अंडर वयर 

650 0005/2017 वजय शामराव अवगान   26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सावला ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8698085401   शामराव नानाजी 
अवगान  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सावला ,वणी ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सावला ,वणी 
,यवतमाळ,0

वडील 8698085401 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:सवसाधारण 
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:साधारण नाक
Teeth:साधारण दात 
Beard:लांब-पातळ
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Eye Brow Thickness:साधारण 
Eye Brow Shape:साधारण
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:साधारण 
Hair Straightness:सरळ
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 037 GD date: 01/02/2017 ANIL  PRHALHADRAO 

DESHBHRATAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 03/02/2017 JAGDISH KONDUJI BORNARE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



651 0006/2017  कु मो नका रमेश काटकर 
 

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,महा मा फुले चौक वणी,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9767306902 रमेश कशनराव काटकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,महा मा फुले चौक,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,महा मा फुले चौक,वणी 
,यवतमाळ,0

वडील 9767306902 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:सवसाधारण 
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:साधारण नाक
Teeth:साधारण दात 
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eye Brow Thickness:साधारण 
Eye Brow Shape:साधारण
Blinking:साधारण
Squint:नाह  
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:साधारण 
Hair Straightness:सरळ

652 0007/2017 ीमती शाल नी रामचं   
बो लमवार  

70 Name(नांव): ीमती शाल नी रामचं  बो लम
Address (प  ता): ,,घर संसार महासेलचे मागे यु नयन ,वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वण रामचं  बो लमवार 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,वागदरा,वागदरा,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,वागदरा,वागदरा,वणी 
,यवतमाळ,0

पालक 9767892265 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

दोन मह यापुव  माझी आई माझी 
बह ण नामे सौ. पाल  सुभाष आदेवार 
ह चे द र नामे गजानन गणपतराव 
आदेवार र

653 0008/2017 चंदु भीमराव मे ाम  35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,राजणी,राजणी,झर  जामणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अंबादास भमराव मे ाम  Present Address (स  याचा प  ता): ,,राजनी,राजनी,झर  जामणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,राजनी,राजनी,झर  जामणी 
,यवतमाळ,0

पालक 9011915742 Height(Cms):154.94-154.94

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 050 GD date: 03/02/2017 NISAR AHEMAD ISTIYAR KHAN(पोल स 
शपाई )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 042 GD date: 14/02/2017 NISAR AHEMAD ISTIYAR KHAN(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 049 GD date: 20/02/2017 SOMSHWAR HIRAMAN  KUMRE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



654 0009/2017 मोरे वर मोहन महारतळे  36 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,मजरा ,मजरा ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

भा कर मोहन महारतळे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,मजरा ,मजरा ,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,मजरा ,मजरा ,वणी 
,यवतमाळ,0

पालक 8975648114 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

द. 10/02/2017 रोजी सकाळी 
10/00 वा दर यान गावात भागवत 
स ताह अस याने तीथे जातो असे 
हणुन घ न नघ

655 0010/2017 कु. कसार या ीन 
सै यद  

20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रामपुरा वाड , ट गे सर यांचे,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9689304429 सै यद या ीन सै यद 
जैनु  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रामपुरा वाड , ट गे सर 
यांच,वणी ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रामपुरा वाड , ट गे सर 
यांच,वणी ,यवतमाळ,0

वडील 9689304429 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:सवसाधारण 
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:साधारण नाक
Teeth:साधारण दात 
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:साधारण 
Hair Straightness:सरळ

656 0011/2017 शबाना रउफखाँ पठाण   23 Name(नांव): सौ.मुमताज रउफखाँ पठाण  
Address (प  ता): ,,रंगनाथनगर ,वणी ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9673716257 सौ.मुमताज रउफखाँ पठाण 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,रंगनाथनगर ,वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,रंगनाथनगर ,वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0

आई 9673716257 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 054 GD date: 20/02/2017 SADHASHIV CHATRU MEGHAVAT

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 21/02/2017 IMRAN  DIWAN KHAN (पोल स शपाई ) खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 24/02/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

Page 308 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



657 0012/2017 कु नैना  जयसींग  बैस 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,, घर  आशा कैलास च हाण,नुरसींह 
यायामशाळा,वणी,यवतमाळ,445304

Occupation (  यवसाय):

8698241641  सौ करण   जयसींग   
बैस 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,बह णीचे घर  आशा कैलास 
च हा,नुरसींह यायामशाळा,वणी,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,बह णीचे घर  आशा 
कैलास च हा,नुरसींह यायामशाळा,वणी,यवतमाळ,445304

आई 8698241641 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:गोल
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:ल णीय /ठळक दसणारे गाल
Lips:पातळ ओठ 
Nose:साधारण नाक
Eyes Type:पुढे आलेले 
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Hair Type:साधारण 
Hair Color:तप कर
Hair Dye:कदा चत 
Hair Length:लांबसडक 
Speech:हळूवार
Outer Top:कुता टॉप
Outer Bottom:सलवार सुट

वर ल घ ता वेळी व ठकाणी नमुद 
हर वलेल  य ती ह  माझी मुलगी 
कोणालाह  न सांगता घ न नघून 
गेल  

658 0013/2017 रामरेखा इंदल केवट   18 Name(नांव): इंदल रामसजीवन केवट
Address (प  ता): ,,,राजुर काँलर ,वणी,यवतमाळ,445304

Occupation (  यवसाय):

1111111111 इंदल रामसजीवन केवट  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राजुर 
काँलर ,वणी,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,राजुर 
काँलर ,वणी,यवतमाळ,445304

वडील 1111111111 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:फुगलेले गाल 
Lips:साधारण ओठ  
Nose:फुगलेले नाक 
Teeth:बाहेर आलेले दात 
Eyes Type:साधारण
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Hair Length:अखुड 
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट
Inner Top: ा
Inner Bottom:पॅ  ट  

म तमंद अस याने राहते घ न नघुन 
गेल
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 019 GD date: 01/03/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 042 GD date: 04/03/2017 SADHASHIV CHATRU MEGHAVAT

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



659 0014/2017 सौ पावती   बाल    पाल 26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,लालपुल या,वणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

बाल   गोपाल   पाल Present Address (स  याचा प  ता): 
,,मोहभ ा,बेमेतरा,बेमेतरा,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, लाटम ये लालपुल या 
,वणी,वणी,यवतमाळ,0

प नी 7771060227 Blood Group:ए+
Height(Cms):129.54-162.56

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:लांबट अंडाकृती
Forehead:अ ंद कपाळ 
Cheek:खोलगट गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:पातळ ओठ 
Nose:बार क नाक 
Teeth:साधारण दात 
Eyes Type:खोलगट 
Blind:नाह  
Eyes Color:भुरकट
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:पातळ 
Eye Brow Shape:सरळ 
Blinking:साधारण
Squint:नाह  
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:अखुड 
Hair Cut:इतर
Hair Straightness:सरळ
Hair Style:साधारण एक वेणी 
Speech:हळूवार
Outer Top:चोळी(झंपर)
Inner Top: ा
Inner Bottom:पॅ  ट  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 042 GD date: 05/03/2017 SADHASHIV CHATRU MEGHAVAT

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



660 0015/2017 वल का रमेश   कुभांरकर 20 Name(नांव): व पा 
Address (प  ता): ,,दामले फैल वणी ,दामले फैल वणी 
,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8308754502 सौ व पा   रमेश   
कुभांरकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,दामले फैल वणी,दामले फैल 
वणी,वणी,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,दामले फैल वणी,दामले 
फैल वणी,वणी,यवतमाळ,445304

आई 8308754502 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Forehead:उतरता कपाळ
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:पातळ ओठ 
Nose:बार क नाक 
Teeth:साधारण दात 
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Eye Brow Thickness:पातळ 
Eye Brow Shape:सरळ 
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Speech:हळूवार
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट

661 0016/2017  गर श पु षो तम भोयर  31 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,ओ ड काँटर देशमुखवाडी 
वणी,वणी,यवतमाळ,445304

Occupation (  यवसाय):

सौ.सुदशना गर श भोयर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ओ ड काँटर देशमुखवाडी 
वणी,वणी,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,ओ ड काँटर देशमुखवाडी 
वणी,वणी,यवतमाळ,445304

पती 9527162531 Height(Cms):175.26-177.8

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:गोल
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:साधारण नाक
Teeth:साधारण दात 
Beard:बार क/कोरलेल  पातळ
Eyes Type:साधारण
Eyes Color:काळेभोर   
Eye Brow Thickness:पातळ 
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Hair Length:साधारण 
Hair Straightness:सरळ
Hair Style:इतर 
Habits:सुपाऱ  खाणारा
Speech:हळूवार
Outer Top:ट -शट
Outer Bottom:जी स 
Inner Top:ब नयन
Inner Bottom:अंडर वयर 
Other Identification Marks:डा या हातावर G गोदलेले, 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 031 GD date: 09/03/2017 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 039 GD date: 12/03/2017 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



662 0017/2017 कु. काजल उफ माधुर  
भा कर वासेकर  

19 Name(नांव): सौ.सु नता भा कर वासेकर
Address (प  ता): ,,,सतीघाट रोड वणी,वणी,यवतमाळ,445304

Occupation (  यवसाय):

7218468427 सौ.सु नता भा कर वासेकर 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सतीघाट रोड 
वणी,वणी,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सतीघाट रोड 
वणी,वणी,यवतमाळ,445304

आई 7218468427 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:सवसाधारण 
Cheek:साधारण गाल 
Lips:साधारण ओठ  
Nose:साधारण नाक
Teeth:साधारण दात 
Eyes Color:काळेभोर   
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:लांबसडक 
Hair Straightness:सरळ
Speech:हळूवार
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:आपर  पॅ  ट 
Inner Top: ा
Inner Bottom:पॅ  ट  

समजुन आले नाह

663 0018/2017 सौ. स रता गजानन 
येलपुलवार   

32 Name(नांव): गजानन येलपुलवार 
Address (प  ता): ,,, नंबाऴा ,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9423653019 गजानन रामचं  
येलपुलवार   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, नंबाऴा,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, नंबाऴा,वणी,यवतमाळ,0
वडील 9423653019 Blood Group:ए+

Height(Cms):162.56-162.56

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:सवसाधारण 
Lips:साधारण ओठ  
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:साधारण 
Outer Top:साडी
Seasonal/Accessories Top:वुलन  लाउज

664 0019/2017 रोहन याकोब अनवले   20 Name(नांव): याकोब राजर न अनवले 
Address (प  ता): ,,खरबडा मोह ला व,वणी ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9623365353 याकोब राजर न अनवले   Present Address (स  याचा प  ता): ,,खरबडा मोह ला ,वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,खरबडा मोह ला ,वणी 
,वणी ,यवतमाळ,0

वडील 9623365353 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 026 GD date: 21/03/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 033 GD date: 19/01/2017 SADHASHIV CHATRU MEGHAVAT

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 24/01/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



665 0020/2017 कु.लता द तुजी कुईटे   24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,, वरकुंड , वरकुंड ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

ीकांत द तुजी कुईटे   Present Address (स  याचा प  ता): ,, वरकुंड , वरकुंड ,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, वरकुंड , वरकुंड ,वणी 
,यवतमाळ,0

पालक 9552583623 Height(Cms):154.94-154.94

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

666 0021/2017 रामदास बापुराव नंबाळकर 
  

63 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,पटवार  काँलणी ,वणी ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

दवाकर गो वंदा नागतुरे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,पटवार  काँलणी ,वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,पटवार  काँलणी ,वणी 
,वणी ,यवतमाळ,0

पालक 9623365353 Height(Cms):162.56-162.56

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

667 0022/2017 टकाराम सुधाकर ब दरे   22 Name(नांव): सुधाकर जानबाजी ब दरे 
Address (प  ता): ,,सुंदर नगर WCL वसाहत ,सुंदर नगर ,वणी 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9822953292 सुधाकर जानबाजी ब दरे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,सुंदर नगर WCL वसाहत 
,सुंदर नगर ,वणी ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,सुंदर नगर WCL वसाहत 
,सुंदर नगर ,वणी ,यवतमाळ,0

वडील 9822953292 Height(Cms):172.72-172.72

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

668 0023/2017 कु. करण बंडु े ट    20 Name(नांव):  बंडु कुलबाहादुर े ट
Address (प  ता): ,,राजुर इजारा ,राजुर इजारा ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9689723538 बंडु कुलबाहादुर े ट    Present Address (स  याचा प  ता): ,,राजुर इजारा ,राजुर इजारा 
,वणी ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,राजुर इजारा ,राजुर इजारा 
,वणी ,यवतमाळ,0

वडील 9689723538 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

669 0024/2017  कु नक ता क शोर 
नरपांडे   

20 Name(नांव):  कु नक ता क शोर नरपांडे 
Address (प  ता): ,,सेवानगर ,वणी ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9545343289 ीमती भा क शोर 
नरपांडे   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,सेवानगर ,वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,सेवानगर ,वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0

आई 9545343289 Height(Cms):149.86-149.86

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 040 GD date: 05/02/2017 SOMSHWAR HIRAMAN  KUMRE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 06/02/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 09/02/2017 JAGDISH KONDUJI BORNARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 007 GD date: 17/04/2017 SADHASHIV CHATRU MEGHAVAT

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 18/04/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



670 0025/2017 सौ.मोबीना नसा गुलाम 
रसुल रंगरे  

48 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,खरबडा मोह ला ,वणी ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 गुलाम रसुल वल  
मोह मद रंगरेज  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,नारायण नवास या जवळ 
,ज ारो,वणी ,वणी ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,नारायण नवास या 
जवळ ,ज ारो,वणी ,वणी ,यवतमाळ,0

पती 9860940240 Height(Cms):139.7-139.7

Body Build Type:ल  
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

671 0026/2017 सौ रेखा च नु मडावी 25 Name(नांव): देवराव भवानी आ ाम
Address (प  ता): ,, वरखुंड,वणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7743994913 देवराव  भवानी  आ ाम Present Address (स  याचा प  ता): ,, वरखुंड,वणी,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,, वरखुंड,वणी,वणी,यवतमाळ,0

वडील 7743994913 Blood Group:ए+
Height(Cms):129.54-162.56

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:उभा/अंडाकृती
Forehead:अ ंद कपाळ 
Cheek:खोलगट गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:जाडसर ओठ 
Nose:चेपट  नाक 
Teeth:साधारण दात 
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:भुरकट
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:पातळ 
Eye Brow Shape:सरळ 
Blinking:साधारण
Squint:नाह  
Hair Type:साधारण 
Hair Color:भुरकट 
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:साधारण 
Hair Cut:साधारण 
Hair Straightness:सरळ
Hair Style:साधारण एक वेणी 
Speech:हळूवार
Outer Top:चोळी(झंपर)
Inner Top: ा
Inner Bottom:पॅ  ट  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 051 GD date: 19/04/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 25/04/2017 SOMSHWAR HIRAMAN  KUMRE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



672 0027/2017  कु. अि वनी वसंता टाले  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मोहुल ,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वसंता पांडुरंग टाले   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मोहुल ,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मोहुल ,वणी,यवतमाळ,0
पालक 9822714686 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:सवसाधारण 
Lips:साधारण ओठ  
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:साधारण 
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Outer Top:कुता टॉप
Other Identification Marks:रंग गोरा, श ररबाधा  साधारण उंची  
5.3 च अंगात गुलाबी पांढया रंगाचे सलवार कुता व पांढर  ओढणी 

673 0028/2017 सौ. सुरेखा  कशोर   
साळगण 

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,सेवा नगर,वणी,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

कशोर भाऊराव साळगण  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वणी,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वणी,,यवतमाळ,0
पती 9158678672  घ न कोणालाह  न सागता मुल ला 

धेवून नघून गेल

674 0029/2017 ती   चंतामन  आ ाम 28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,जनता शाऴेजवळ,,भोगंळे लेआऊट , लाँट नं 
16,वणी,यवतमाळ,445304

Occupation (  यवसाय):

9922603285 चंतामन  अ भमान   
आ ाम

Present Address (स  याचा प  ता): ,जनता शाऴेजवळ,,भोगंळे 
लेआऊट , लाँट नं 16,वणी,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,जनता शाऴेजवळ,,भोगंळे 
लेआऊट , लाँट नं 16,वणी,यवतमाळ,445304

वडील 9922603285      काल दनांक 09/05/2017रोजी 
दुपार  आ ह  सव घर  हजर असतांना  
कुमार  ती चंतामन आ ाम ,वय 2

675 0030/2017 ती   चंतामन  आ ाम 28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,जनता शाऴेजवळ,,भोगंळे लेआऊट , लाँट नं 
16,वणी,यवतमाळ,445304

Occupation (  यवसाय):

9922603285 चंतामन  अ भमान   
आ ाम

Present Address (स  याचा प  ता): ,जनता शाऴेजवळ,,भोगंळे 
लेआऊट , लाँट नं 16,वणी,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,जनता शाऴेजवळ,,भोगंळे 
लेआऊट , लाँट नं 16,वणी,यवतमाळ,445304

वडील 9922603285      काल दनांक 09/05/2017रोजी 
दुपार  आ ह  सव घर  हजर असतांना  
कुमार  ती चंतामन आ ाम ,वय 2
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 043 GD date: 26/04/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 08/05/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 10/05/2017 ANAND DEORAO ACHALEWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 10/05/2017 ANAND DEORAO ACHALEWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



676 0031/2017 अमोल अशोक वानखेडे  28 Name(नांव):  अशोक सुखदेव वानखेडे
Address (प  ता): ,,,महारा  बँके जवळ राजूर 
काँ,वणी,यवतमाळ,445304

Occupation (  यवसाय):

9822642610 अशोक सुखदेव वानखेडे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,महारा  बँके जवळ राजूर 
काँ,वणी,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,महारा  बँके जवळ 
राजूर काँ,वणी,यवतमाळ,445304

वडील 9822642610 कळून आले नाह

677 0032/2017 सौ.सुवणा  व ल  
पपंळकर

37 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सावला ,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

व ल  पांडुरंग   
पपंळकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सावला ,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सावला ,वणी,यवतमाळ,0
प नी 9923377706 सौ सुवणा ह दुपार  03/30  वा 

दर यान मी घर  परत आलो ते हा मी 
वणी येथे दवाखा यात जावून येते असे 
स

678 0033/2017  कु. ल मी   कशोर   
खेडेकर

23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भोईपूरा ,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मारोती   कशोर   
खेडेकर 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भोईपूरा ,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भोईपूरा ,वणी,यवतमाळ,0
पालक 9673957703 ती कोणालाह  काह  न सागंता घ न 

नघून गेल  आहे

679 0034/2017 कु कोयल मा ती  
लांजेकर 

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,गोकुल नगर,वणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

क णा  मा ती  लांजेकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,गोकुल 
नगर,वणी,वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,गोकुल 
नगर,वणी,वणी,यवतमाळ,0

पालक 9921522064

680 0035/2017 कु.केतना  राजु घोटकर  26 Name(नांव): कु.केतना  राजु घोटकर
Address (प  ता): ,,,न वन वाघदरा ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9527749974 ीमती वैशाल  राजु 
घोटकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,न वन वाघदरा ,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,न वन वाघदरा ,वणी 
,यवतमाळ,0

आई 9527749974
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 030 GD date: 11/05/2017 VASUDEV SAKHARAM NARNAVRE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 039 GD date: 12/05/2017 JAGDISH KONDUJI BORNARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 049 GD date: 12/05/2017 ANAND DEORAO ACHALEWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 064 GD date: 12/05/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 056 GD date: 14/05/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



681 0036/2017 नरेश रामजी आठणकर   31 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,पं याह तर वाटर WCL काँलण, वाटर नं 
13,राजुर काँलर  ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. वजयंता नरेश 
आठणकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,पं याह तर वाटर WCL 

काँलण, वाटर नं 13, ,राजुर काँलर  ,वणी ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,पं याह तर वाटर WCL 

काँलण, वाटर नं 13, ,राजुर काँलर  ,वणी ,यवतमाळ,0

प नी 9673061358   द. 23/04/2017 रोजी सकाळी 
09/30 वा मी माझे कामावर वणी येथे 
आल  होती ते हा माझे पती नामेनरेश 
रामजी

682 0037/2017 आकाश रामदास बगऴे  27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वाजर  ,वणी ,यवतमाळ,445304

Occupation (  यवसाय):

देवानंद रामदास बगऴे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वाजर  ,वणी 
,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वाजर  ,वणी 
,यवतमाळ,445304

पालक 9822726524

683 0038/2017 वकास सदा शव दुग  35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, पंच शल नगर,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सौ रता वकास दुग  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पंच शल नगर,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पंच शल नगर,वणी 
,यवतमाळ,0

प नी 7875224260

684 0039/2017 व ल नारायण भसे  38 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,गोकुलनगर ,वणी ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ.चंदा व ल भसे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,गोकुलनगर ,वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,गोकुलनगर ,वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0

प नी 8390618833 अजदार ह चा पती व ल हा आईची 
त येत बर  नस याने गावाकडे जातो 
हणुन घ न नघुन गेला 

685 0040/2017 सौ.सरला राकेश को ेवार 
वय40वर वयंम राकेश 
को ेवार वय5 वर् कु. 
रोशनी संजय मैदमवार 
वय19वर्

40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,, यु बीडीपेठ आ शवाद नगर रोड ,नागपुर 
,नागपुर ,नागपुर शहर,0
Occupation (  यवसाय):

9373992145 राकेश ब बूजी को ेवार   Present Address (स  याचा प  ता): ,, यु बीडीपेठ आ शवाद नगर 
रोड ,नागपुर ,नागपुर ,नागपुर शहर,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, यु बीडीपेठ आ शवाद 
नगर रोड ,नागपुर ,नागपुर ,नागपुर शहर,0

वडील 9373992145
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 016 GD date: 22/05/2017 SADHASHIV CHATRU MEGHAVAT

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 23/05/2017 SADHASHIV CHATRU MEGHAVAT

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 31/05/2017 ANAND DEORAO ACHALEWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 02/06/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 18/06/2017 ANAND DEORAO ACHALEWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

Page 326 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



686 0041/2017 सौ.सरला राकेश को ेवार   40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, यु बीडीपेठ आ शवाद नगर,नागपुर रोड 
वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

राकेश ब बूजी को ेवार  
वयंम राकेश को ेवार  
कु. रोशनी संजय मैदमवा

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, यु बीडीपेठ आ शवाद 
नगर,नागपुर रोड वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, यु बीडीपेठ आ शवाद 
नगर,नागपुर रोड वणी,यवतमाळ,0

पती 1111111111

687 0042/2017 स रता वरपटकर   25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वनोजादेवी पो टे मारेगांव , ह मू साधनकरवाडी, 
वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शांत रामचं  वरपटकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वनोजादेवी मारेगाव ,ह मु 
साधनकरवाडी वणी ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वनोजादेवी मारेगाव ,ह मु 
साधनकरवाडी वणी ,यवतमाळ,0

प नी 9423307306

688 0043/2017 मोद ह रदास वाभीडकर  35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बोडा ता वणी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9545543982 ह रदास कसन वाभीटकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9545543982

689 0044/2017 फ करा शवराम रामटेके   55 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, भमनगर वणी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सौ उमाबाई फ करा 
रामटेके  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
प नी 9764743050

690 0045/2017 सौ णता भमराव इंगळे  23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, भमनगर वणी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7083427181 सौ शाल ताई दल प 
कुळसंगे   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 7083427181
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 032 GD date: 18/06/2017 ANAND DEORAO ACHALEWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 23/06/2017 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 031 GD date: 07/07/2017 SOMSHWAR HIRAMAN  KUMRE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 12/07/2017 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 12/07/2017 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



691 0046/2017 मोह मद तम न सर 
शेख  

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, चखलगांव,  वणी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 मोह मद कमाल मो. 
आसीफ शेख   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, चखलगांव, वणी,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, चखलगांव, 
वणी,,यवतमाळ,0

पालक 7387776330

692 0047/2017 सौ. इंद रा मुल धर नखाडे 
  

40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, संधीवाढोणा ,झर जामणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):गृ हणी

मुल धर न थुजी नखाडे   
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वांढर ,चं पुर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, संधीवाढोणा,झर जाणणी,यवतमाळ,0

प नी 9011342440

693 0048/2017 सौ बनदेवी राम संग केवट 
 

28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कोलार पंपर  काँटर , गती नगर,वणी 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9765932008 बाबुलाल मातद न केवट   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोलार पंपर  काँटर , 
गती,नगर वणी ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोलार पंपर  काँटर , 
गती,नगर वणी ,यवतमाळ,0

वडील 9765932008

694 0049/2017 गुने वर मुरल धर  गाताडे  
 

29 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,आंबेडकर चौक वणी ,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7276790802 मुरल धर रामचं  गाताडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7276790802

695 0050/2017 रामे वर तुऴसीराम 
लोलेकर  

45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, चखलगाव ,वणी ,यवतमाळ,445304

Occupation (  यवसाय):

 सु नता रामे वर लोलेकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, चखलगाव ,वणी 
,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, चखलगाव ,वणी 
,यवतमाळ,445304

पती 9423307306
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 036 GD date: 19/08/2017 SOMSHWAR HIRAMAN  KUMRE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 02/09/2017 SOMSHWAR HIRAMAN  KUMRE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 056 GD date: 05/09/2017 JAGDISH KONDUJI BORNARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 12/09/2017 ANAND DEORAO ACHALEWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 13/09/2017 SOMSHWAR HIRAMAN  KUMRE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



696 0051/2017 रोह त सुधाकर दरेकर  18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,साधनकर वाडी वणी ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संजय संतोषराव गोडे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,साधनकरवाडी वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,साधनकरवाडी वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0

पालक 9823572506

697 0052/2017  फरा दबा अखतर पटेल  46 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वराणी टाँक ज रोड सुराणा,हाँ पीटल जवऴ 
वणी ,यवतमाळ,445304

Occupation (  यवसाय):

9665666416 मैह मद फैसल मैह मद 
अखतर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वराणी टाँक ज रोड सुराणा 
,हाँ पीटल जवऴ वणी,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वराणी टाँक ज रोड 
सुराणा ,हाँ पीटल जवऴ वणी,यवतमाळ,445304

आई 9665666416

698 0053/2017 दशरत उ दव कुमरे  36 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,तेल  फैल वणी,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

1111111111  रामकु ण उ दव कुमरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,तेल  फैल वणी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,तेल  फैल वणी 
,,यवतमाळ,0

वडील 1111111111

699 0054/2017 अ भशेख सनुल ठाकुरवार 
 

29 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,देशमुखवाडी वणी,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9767864486 सौ. नलम सु नल 
ठाकुरवार  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,देशमुखवाडी वणी 
,वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,देशमुखवाडी वणी 
,वणी,यवतमाळ,0

आई 9767864486

700 0055/2017 ीमती सुनीता  राकेश 
ताडुलवार 

34 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सुभाशचं  बोस चौक वणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7719975439 गुनवंत यादवराव 
रामपेल वार  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,साईनगर  वणी,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,साईनगर  वणी,वणी 
,यवतमाळ,0

वडील 7719975439
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 037 GD date: 18/09/2017 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 21/09/2017 ANAND DEORAO ACHALEWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 04/10/2017 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 17/10/2017 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 22/10/2017 PRABHAKAR BAPURAO KAMBLE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



701 0056/2017 सौ. प लवी संजय जुनगर  
  

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मोहोल  ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संजय व ल जुनगर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मोहोल  ,वणी ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मोहोल  ,वणी 
,यवतमाळ,0

प नी 9763553228

702 0057/2017 पंढर  न थु माणुसमारे  35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, पंपर   कोलेरा ,वणी ,यवतमाळ,445304

Occupation (  यवसाय):

सौ. उषा पंढर  माणुसमारे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पपर  कोलेरा ,वणी 
,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पपर  कोलेरा ,वणी 
,यवतमाळ,445304

पती 9112803049

703 0058/2017 सौ ममता पंकु संग राघव 
 

26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, फुकटवाडी  जैन ले आउट रोड,वणी 
,यवतमाळ,445304

Occupation (  यवसाय):

पंकु संग ीक तान संग 
राघ  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, फुकटवाडी  जैन ले आउट 
रोड,वणी ,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, फुकटवाडी  जैन ले 
आउट रोड,वणी ,यवतमाळ,445304

प नी 7385698913

704 0059/2017 कु क वता मारोती नागपुरे  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नारायण नवास जवळ नेताजी चौक ,वणी 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9922828345 सौ गंगा मारोती नागपुरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नारायण नवास जवळ 
नेताजी चौक ,वणी ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नारायण नवास जवळ 
नेताजी चौक ,वणी ,यवतमाळ,0

आई 9922828345

705 0060/2017 सौ.अंजुम  शक ल खाँ  
पठाण

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,राजुर ईजारा ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शक ल  खाँ हबीब  खाँ. 
पठाण

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राजुर ईजारा ,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,राजुर ईजारा ,वणी 
,यवतमाळ,0

प नी 9518342296
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 020 GD date: 23/10/2017 PRABHAKAR PUNDLIKRAO  KALE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 27/10/2017 JAGDISH KONDUJI BORNARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 27/10/2017 ANAND DEORAO ACHALEWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 29/10/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 30/10/2017 VASUDEV SAKHARAM NARNAVRE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



706 0061/2017 सौ.पुजा शंकर ठाकरे   20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खाती चौक वणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शंकर नागोरावजी ठाकरे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खाती चौक 
वणी,वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खाती चौक 
वणी,वणी,यवतमाळ,0

पती 9673183013

707 0062/2017 संतोष गणपत लोढे  35 गणपत वठु लोढे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रंगनाथनगर सरकार  ,ढोर 
दवाखा यमागे वणी ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रंगनाथनगर सरकार  ,ढोर 
दवाखा यमागे वणी ,यवतमाळ,0

पालक 9637691725

708 0063/2017 अि वनी शंकर खरतड  21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,शा ीनगर वणी ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

र वं  मंगेश कोहळे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वागदरा न वन वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शा ीनगर वणी ,वणी 
,यवतमाळ,0

प नी 8805527448

709 0064/2017 कु पोण मा राजीव खो ागडे 
 

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,राजुर काँलर ,वणी,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9604324539 राजीव क णा खो ागडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राजुर 
काँलर ,वणी,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,राजुर 
काँलर ,वणी,,यवतमाळ,0

वडील 9604324539

710 0065/2017 कु. प लवी शेषराव 
गौरकार  

19 शेषराव बाबाराव गौरकार  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मोहोल ,वणी ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मोहोल ,वणी ,यवतमाळ,0
प नी 8551899563
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 013 GD date: 31/10/2017 ANAND DEORAO ACHALEWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 31/10/2017 PRABHAKAR BAPURAO KAMBLE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 26/11/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 039 GD date: 01/12/2017 VASUDEV SAKHARAM NARNAVRE

(पोल स शपाई )
बंद - आढळले 

1) GD NO: 037 GD date: 16/12/2017 PRABHAKAR PUNDLIKRAO  KALE

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



711 0066/2017 सौ अ वीनी र वं  कोहऴे  
 

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वागदरा ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

र वं  मंगेश कोहऴे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वागदरा ,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वागदरा ,वणी,यवतमाळ,0
पालक 8805527448 घरघुती कारणाव न कुणालाह  न 

सांगता घ न नघुन गेल  आहे.

712 0067/2017 वन फक  खंडाऴकर   
सोनु सुर  सोनट के 

26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पटवार  काँलनी लालगुडा वणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

फक  ह रभाउ खंडाऴकर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पटवार  कालनी लालगुडा 
वणी,वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पटवार  कालनी लालगुडा 
वणी,वणी,यवतमाळ,0

पालक 9152454775 ेमसंबंधातुन घ न नघुन गेल  आहे.

713 0068/2017 कु नेहा कशोर रापु सया  
आकाश ध  रापु सया 

19 कशोर गांडा रापु सया   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,तेल  फैल वणी,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,तेल  फैल वणी,वणी 
,यवतमाळ,0

पालक 3922507800 नातेवाईकाकडे जातो असे सांगुन घ न 
नघुन गेले 

714 0069/2017 कु वै णवी मोहन कुमरे   21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पंचशीलनगर वणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8308795180 मोहन चंधुजी कुमरे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पंचशीलनगर वणी,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पंचशीलनगर वणी,वणी 
,यवतमाळ,0

वडील 8308795180 सदर फ यांची मुलगी ह  कुणालाह  
काह ह  न सांगाता घ न नघुन गेल  
अशा फ चे जबानी रपोटव न सदर 
न द 

715 0070/2017 सौ आरती शंकर पोतुलवार 
  

24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,तेल  फैल वणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शंकर सुधाकर पोतुलवार   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,दामले फैल वणी,वणी 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,दामले फैल वणी,वणी 
,यवतमाळ,0

पती 3922507800 यातील हर वलेल  मह ला ह  घर  
कुणालाह  न सांगाता घ  न नघुन 
गेल  अशा  त ार व न सदर न द 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 027 GD date: 26/11/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 16/12/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 05/10/2017 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 048 GD date: 18/08/2017 ANAND DEORAO ACHALEWAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 005 GD date: 10/07/2017 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



716 0071/2017 कु आरती नेह  लावे   20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रंगनाथ वामी मं दरमागे वणी,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

2250780000 नेह  उदलपुर  लावे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रंगनाथ वामी मं दरमागे 
वणी,वणी ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रंगनाथ वामी मं दरमागे 
वणी,वणी ,यवतमाळ,0

वडील 2250780000 यातील  घाता वेऴी व ठकाणी यातल 
फ ची मुलगी घर  कुणालाह  काह ह  
न सांगता घ न नघुन गेल  तचा 
शोध घेतला असता मऴुन आल  नाह  
अशा जबानी रपोटव न सदरची न द 

717 0072/2017 लटार  गणपत बोढे  85 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मंदर ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9637279270 रमेश लटार  बोढे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मंदर ,वणी ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मंदर ,वणी ,यवतमाळ,0
वडील 9637279270

718 0001/2018 सौ. आशा अशोक आ ाम 
अजय अशोक आ ाम 
कलाम शेख कल म 

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कोरंबी ,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 शेख कल म शेख 
बाबामीया  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोरंबी ,वणी ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोरंबी ,वणी ,यवतमाळ,0
प नी 7083433766

719 0002/2018 कु. कुसूम यंबक गेडाम  23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, भमनगर वाड  24 वणी,वणी ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9923521345 ंबक दे वदास गेडाम  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, भमनगर वाड  24 
वणी,वणी ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, भमनगर वाड  24 
वणी,वणी ,यवतमाळ,0

वडील 9923521345

720 0003/2018 यश उफ यश गो वंद 
गडेचा  

16 9921729307  गो वंद ताराचंद गडेचा   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,इं दरा चौक शाऴा 6जवऴ 
वणी,वणी,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,इं दरा चौक शाऴा 
6जवऴ वणी,वणी,यवतमाळ,445304

वडील 9921729307
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 002 GD date: 11/05/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 30/12/2017 DOMA BAPURAO BHADIKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 13/01/2018 RAJENDRA HARIDAS KAMNAR(पोल स 
शपाई )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 056 GD date: 15/01/2018 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 023 GD date: 18/01/2018 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



721 0004/2018  ताराबाई केशवराव 
ब ेलवार  

90 9021098585 वजय केशव ब लवार  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आ ट  ईलुर 
,चामुश ,गड चरोल ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आ ट  ईलुर 
,चामुश ,गड चरोल ,0

आई 9021098585

722 0005/2018 कु. सायल  मह  
चाहानकर  

20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,र वनगर वणी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921230499  सौ. तीभा मह  
चाहानकर   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, र वनगर वणी,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, र वनगर 
वणी,,यवतमाळ,0

आई 9921230499

723 0006/2018 उमेश चंदन सोळंके  35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,शा ीनगर वणी,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. शारदा उमेश सोळंके  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शा ीनगर 
वणी,वणी,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शा ीनगर 
वणी,वणी,यवतमाळ,0

प नी 7517966729

724 0007/2018 राजे  सुरेश खारकर   27 सौ अनुसया सुरेश खारकर 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वांजर  ,वणी 
,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वांजर  ,वणी 
,यवतमाळ,445304

पालक 1111111111
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 018 GD date: 19/01/2018 RAJENDRA HARIDAS KAMNAR(पोल स 
शपाई )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 021 GD date: 20/01/2018 ANANT RAMAJI IRPATE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 030 GD date: 14/02/2018 RAJENDRA HARIDAS KAMNAR(पोल स 
शपाई )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 029 GD date: 17/02/2018 RAJENDRA HARIDAS KAMNAR(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



725 0001/2017 कु. दशा  संजय  भगत 19 Name(नांव):  संजय  भगत
Address (प  ता): ,,,  राजाराम नगर यवतमाळ          , 
यवतमाळ    ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9689327078 संजय  मारोतराव  भगत Present Address (स  याचा प  ता): ,,  राजाराम नगर यवतमाळ   
       ,यवतमाळ    ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,  राजाराम नगर 
यवतमाळ          ,यवतमाळ    ,,यवतमाळ,445001

वडील 9689327078 Height(Cms):154.94-154.94

Body Build Type:काटकुळा  
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:उभा/अंडाकृती
Forehead:अ ंद कपाळ 
Cheek:खोलगट गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:पातळ ओठ 
Nose:टोचलेले नाक 
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Eye Brow Thickness:साधारण 
Eye Brow Shape:साधारण
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Hair Dye:नाह
Hair Cut:साधारण 
Hair Style:साधारण एक वेणी 

नमुद घ.ता.वेळी व ठ काणी यातील 
फ र्◌ा दची मुलगी नामे  कु. दशा 
संजय भगत वय 19 वष राजाराम 
नगर यवतमाळ

726 0002/2017 उ तमराव गोवींदराव 
मुजमुले  

68 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,पोल स लाईन पळसवाडी दार हा रोड, वाटर नं 
53 यवतमाळ  ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. क णा उ तमराव 
मुजमुले  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,पोल स लाईन पळसवाडी 
दार हा रोड, वाटर नं 53 यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,पोल स लाईन पळसवाडी 
दार हा रोड, वाटर नं 53 यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पालक 9637874457 Height(Cms):170.18-170.18

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

727 0003/2017 शवाजी शामराव ढंगारे 55 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,रा वालतुर ता पुसद पो टे पुसद,पुसद िज 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ शांता शवाजी  ढंगारे Present Address (स  याचा प  ता): ,,वालतुर ता पुसद ,पो टे 
पुसद ामीण िज यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,वालतुर ता पुसद ,पो टे 
पुसद ामीण िज यवतमाळ,,यवतमाळ,0

पती 9527590737 Height(Cms):165.1-167.64

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:सवसाधारण 
Outer Top:फुल बाहयांचा शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 

728 0004/2017 शांत  रामभाऊ  
कसारकर

21 Name(नांव): रामभाऊ 
Address (प  ता): ,,,यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

3214569870 रामभाऊ   क णा  
कसारकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,भार  पोड 
यवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,भार  पोड 
यवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

वडील 3214569870 Height(Cms):167.64-167.64

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type: वदेशी सारखा कृ  णवण य 
Eyes Type:साधारण
Blind:दो  ह  डोळे कृ ीम 
Eyes Color:भुरकट
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:साधारण 
Eye Brow Shape:सरळ 
Blinking:साधारण
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 035 GD date: 01/01/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 055 GD date: 03/01/2017 YOGESH SUKHDEVRAO INGALE

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 06/01/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 053 GD date: 10/01/2017 RAHUL SATTYAPAL KITE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



729 0005/2017  कु. पुजा  अ ण  तांडेकर 18 Name(नांव): अ ण  तांडेकर 
Address (प  ता): ,,,राणीसती मं दर समोर ,,तलाव फैल यवतमाळ 
,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9225557393 सतीश  अ ण  तांडेकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,राणीसती मं दर समोर ,,तलाव 
फैल यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,राणीसती मं दर समोर 
,,तलाव फैल यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

वडील 9225557393 Height(Cms):154.94-154.94

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:सवसाधारण 
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:टोचलेले नाक 
Eyes Color:काळेभोर   
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:साधारण 
Eye Brow Shape:एकसंध 
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Hair Dye:नाह
Hair Style:साधारण एक वेणी 

730 0006/2017 कु. दपीका    सुरेशराव 
महाजन

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,शहाब नगर रासा रोड,कंळब  यवतमाळ,कंळब  
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9673756646 सुरेश   व वनाथ महाजन Present Address (स  याचा प  ता): ,शहाब नगर रासा रोड,कंळब  
यवतमाळ ,कंळब  यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,शहाब नगर रासा 
रोड,कंळब  यवतमाळ ,कंळब  यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

वडील 9673756646 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 071 GD date: 16/01/2017 NANDKISHOR MANOHARRAO PANT

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 066 GD date: 19/01/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



731 0007/2017 बाकु हरासींग राठोड   30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,आरंबी ता द स िज यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 उ तम  ताप  राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,, आरंबी ता द स िज 
यवतमाळ  ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, आरंबी ता द स िज 
यवतमाळ  ,,यवतमाळ,445001

पालक 9527849907 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:ध  टपु  ट शर रय  ट  
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:उभा/अंडाकृती
Forehead:अ ंद कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:खळी पडणार  हनुवट
Lips:साधारण ओठ  
Nose:फुगलेले नाक 
Teeth:साधारण दात 
Moustaches:बार क राट केस
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Eye Brow Thickness:जाड 
Eye Brow Shape:साधारण
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:साधारण 
Hair Cut:साधारण 
Hair Style:इतर 

732 0008/2017 कु.अमता  दल प  राय 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,शा ीनगर गोदाम फैल यवतमाळ, यवतमाळ, 
यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): यव थापक

8007522304 सौ.पु पा  दल प  राय Present Address (स  याचा प  ता): ,,शा ीनगर गोदाम फैल, 
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,शा ीनगर गोदाम फैल, 
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,0

आई 8007522304 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

घ न नगुन गेल

733 0009/2017 कु. स वता रमेश मोगरे  34 Name(नांव):  सौ. सु म ा रमेश मोगरे 
Address (प  ता): ,,,सेवानगर यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सौ. सु म ा रमेश मोगरे  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सेवा नगर   
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सेवा नगर   
यवतमाळ,,यवतमाळ,0

पालक 9021173164 Height(Cms):0.0-12.7

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:उतरता कपाळ
Teeth:बाहेर आलेले दात 
Eyes Type:साधारण
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:लेहंगा (लांब  कट)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 060 GD date: 23/01/2017 NANDKISHOR MANOHARRAO PANT

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 03/02/2017 SANTOSH JANBAJI KANHAKE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 16/02/2017 YOGESH SUKHDEVRAO INGALE

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



734 0010/2017 कु. मो नका अशोक 
प लारे  

18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वंजार  फैल यवतमाळ  ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 गणेश नारायणराव दवटे 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, पंपळगाव बूटले ले आऊट 
,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, पंपळगाव बूटले ले 
आऊट ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

पालक 9763235353 Height(Cms):162.56-162.56

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:सवसाधारण 
Lips:साधारण ओठ  
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:पातळ 
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Outer Top:कुता टॉप
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 

735 0011/2017 अनील अशोक दाडकर  28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रोह दास नगर यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9637662246 मीला अशोक हांडेकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रोह दास नगर यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रोह दास नगर यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

आई 9637662246 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

736 0012/2017 वनायकराव रामभाऊ 
हरावत  

62 Name(नांव): नलेश वनायक हरावत 
Address (प  ता): ,,,डोल   तािज  यवतमाळ,डोल   तािज  
यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9765533053 नलेश वनायक हरावत   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा डोल   तािज  यवतमाळ 
,रा डोल   तािज  यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा डोल   तािज  
यवतमाळ ,रा डोल   तािज  यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

वडील 9765533053 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

दशनासाठ  गेले असता घर  परत आले 
नाह

737 0013/2017 कु रोशनी उमेश पुनवटकर 
 

24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,फुटाने कराणा दुकान मागे ,अशोक नगर 
यवतमाळ  ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9579842136 उमेश यंकटराव पुनवटकर 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,फुटाने कराणा दुकान मागे , 
अशोक नगर यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,फुटाने कराणा दुकान 
मागे , अशोक नगर यवतमाळ,यवतमाळ,445001

वडील 9579842136 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 008 GD date: 21/02/2017 NANDKISHOR MANOHARRAO PANT

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 045 GD date: 21/02/2017 ANIKET RAJENDRA  KADU(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 045 GD date: 25/02/2017 SHUBHANGI  UTTAMRAO  MOREY

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 046 GD date: 26/02/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



738 0014/2017 सौ. पुजा सुशील मे ाम  35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अशोकनगर पाट पुरा 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सुशील ऋषीनाथ मे ाम   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अशोकनगर पाट पुरा 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अशोकनगर पाट पुरा 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पती 9922371691 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

739 0015/2017 शेख मुशताक  शेख 
म तान

27 Name(नांव): सौ शक ला बीन शेख मसतान
Address (प  ता): ,,रह म नगर RTO आँफ समागे 
यवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8975174394 सौ शक ला बीन  शेख 
म तान

Present Address (स  याचा प  ता): ,,रह म नगर RTO आँफ समागे 
यवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,रह म नगर RTO 

आँफ समागे यवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0

आई 8975174394 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

740 0016/2017 कु.आकां ा  सुरेश  ठाकरे 24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, धानोरा बु क ,ता द स ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुरेश  नामदेवराव  राऊत Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गणेश नगर संद प मंगलम 
जवऴ यवतमा,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गणेश नगर संद प 
मंगलम जवऴ यवतमा,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

पालक 9404522752 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

741 0017/2017 तेज वीनी  सुभाष  
अज मरे

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बांगर नगर यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9921759466 सुभाष केशवराव अज मरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बांगर नगर यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बांगर नगर यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

वडील 9921759466 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

742 0018/2017  संद प उफ गोलु 
आनंदराव खैरका  खैरकार 

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रानी सती मद र समोर तलाव फैल 
,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

कु मोनाल  आनंदराव 
खैरकार   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रानी सती मद र समोर तलाव 
फैल अय,यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रानी सती मद र समोर 
तलाव फैल अय,यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

पालक 7263894471 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गडद तांबुस 
Face Type:लांबट अंडाकृती
Forehead:अ ंद कपाळ 
Cheek:खोलगट गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:पातळ ओठ 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 043 GD date: 03/03/2017 RAMESHWAR RAMDANT SHUKLA

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 044 GD date: 07/03/2017 NANDKISHOR MANOHARRAO PANT

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 067 GD date: 08/03/2017 SANGRAM SHIVAJI TATHE(पोल स 
नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 10/03/2017 RAHUL SATTYAPAL KITE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 057 GD date: 10/03/2017 MEGHA NARAYAN DAVALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



743 0019/2017 वण   अ ण  
गायकवाड

30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,तलाव फैल यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अ ण  बाबाराव  
गायकवाड

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,तलाव फैल यवतमाळ, 
यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,तलाव फैल यवतमाळ, 
यवतमाळ,यवतमाळ,0

पालक 9158394232 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:काळाभोर 

744 0020/2017 पुणानंद पु षो तम 
रांगेनवार  

40 Name(नांव): . ल माबाई पु षो तम रागेनव
Address (प  ता): ,,, अ सरा टाँक ज रोड यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. ल माबाई पु षो तम 
रागे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अ सरा टाँक ज रोड यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अ सरा टाँक ज रोड 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

पालक 9175973141 Height(Cms):167.64-167.64

Body Build Type:काटकुळा  
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:चौकोनी 
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:खोलगट गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:जाडसर ओठ 
Nose:धारदार नाक
Teeth:तुटलेला
Moustaches: यवि थत कापलेल  मशी
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:साधारण 
Eye Brow Shape:साधारण
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Cut:साधारण 
Speech:पु षांसारखे बोलणार  (  ी)

745 0021/2017 वेता अंबादास जुनघरे  24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, आकती पाक पंपळगाव यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9423306105 अंबादास माणीकराव 
जुनघरे   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आकती पाक पंपळगाव 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आकती पाक पंपळगाव 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

वडील 9423306105 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 058 GD date: 18/03/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 054 GD date: 25/03/2017 RAHUL SATTYAPAL KITE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 05/04/2017 RAMESHWAR RAMDANT SHUKLA

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



746 0022/2017 कु. अि वनी रामभाऊ 
कावराखे  

20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गोरेगाव ता येणगाव िज हंगोल ,, हंगोल ,0
Occupation (  यवसाय):

9123456789 रामभाऊ नामदेव कावरखे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,हमु शासक य मह ला 
अभीयां ीक,व तीगह यवतमाळ , हंगोल ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गोरेगाव ता येणगाव िज 
हंगोल ,, हंगोल ,445001

आई 9123456789 Height(Cms):162.56-165.1

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

747 0023/2017 सौ ल मी शंकरराव जाधव 
  

47 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कोटह  ताबाभुळगाविज यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शंकरराव आनंदराव जाधव 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कोटह  ताबाभुळगाविज 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कोटह  ताबाभुळगाविज 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

पती 9123456789 Height(Cms):157.48-162.56

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

748 0024/2017 राजु पांडुरंग वटेवार   33 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वाघापुर टेकडी वाड  4  , यवतमाळ 
,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ स वता राजु वटेवार  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वाघापुर टेकडी वाड  4 
यवत,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वाघापुर टेकडी वाड  
4 यवत,,यवतमाळ,445001

पती 9011420766 Height(Cms):157.48-162.56

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

749 0025/2017 धन ी दपक देवतळे  28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रा अंबीका नगर ल कडी पुलाजवळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

दपक स दाथ देवतळे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा अंबीका नगर ल कडी 
पुलाजवळ ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा अंबीका नगर ल कडी 
पुलाजवळ ,,यवतमाळ,0

पती 9405687217 Height(Cms):134.62-134.62

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type: वदेशी सारखा कृ  णवण य 
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट

दनांक 1404/2017 रा ी 19/30 ते 
12/00 वा. चे सुमारास घर  कोनाला 
न सांगता नघुन गेल

750 0026/2017 सौ. पुजा सु शल मे ाम  22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अशोक नगर, पाट पुरा, 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सु शल षीनाथ मे ाम  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अशोक नगर, पाट पुरा, 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अशोक नगर, पाट पुरा, 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पती 7744915607 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Outer Top:कुता टॉप
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 084 GD date: 10/04/2017 NANDKISHOR MANOHARRAO PANT

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 086 GD date: 10/04/2017 NANDKISHOR MANOHARRAO PANT

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 006 GD date: 11/04/2017 NANDKISHOR MANOHARRAO PANT

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 011 GD date: 15/04/2017 NANDKISHOR MANOHARRAO PANT

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 050 GD date: 17/04/2017 NANDKISHOR MANOHARRAO PANT

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



751 0027/2017 ावन गुणवंत मे ाम   40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, अशोक नगर पाट पुरा 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ.लता ावण मे ाम  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, अशोक नगर पाट पुरा 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, अशोक नगर पाट पुरा 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

प नी 7776098513 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

द. 21/02/17रोजी सकाऴी 11.00 वा 
दर यान मी महादेवाला जातो असे 
हणुन घ न नघुन गेले

752 0028/2017 सोनु काशराव पसे   21 Name(नांव): सोनु काशराव पसे 
Address (प  ता): ,,,कऊलखेड यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

ताप दामोदर भुयार  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, गर जा नगर धामणगाव रोड 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, गर जा नगर धामणगाव 
रोड यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पालक 9823254359 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

753 0029/2017 वण  सुधाकर अंबलकर  
  

40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, चांदोरे नगर मोहा फाटा  
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. उ जवला वण 
अंबलकर   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चांदोरे नगर मोहा फाटा  
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,चांदोरे नगर मोहा फाटा  
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

पती 9637783540 Height(Cms):170.18-170.18

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

754 0030/2017  कु आरती सु नल करपते  
 

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, बडक पुरा वटभ ी पर सर 
यवत,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

7887469510 सौ सं गता सु नल करपते  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बडक पुरा वटभ ी पर सर 
यवत,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बडक पुरा वटभ ी पर सर 
यवत,,यवतमाळ,445001

आई 7887469510

755 0031/2017 सौ. मो नका वलास 
बागोकार  

28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, स ह ल लाईन यवतमाळ 
,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

  बळवंत कसनराव तायडे 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,दयाबाद पो टेवलगाव 
िजअमरा,अमरावती ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,दयाबाद पो टेवलगाव 
िजअमरा,अमरावती ,यवतमाळ,0

पालक 9545732226
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 033 GD date: 19/04/2017 RAVINDRA  PANDURANG TALE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 24/04/2017 NANDKISHOR MANOHARRAO PANT

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 046 GD date: 24/04/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 005 GD date: 08/05/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 058 GD date: 09/05/2017 NANDKISHOR MANOHARRAO PANT

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



756 0032/2017 कु. सोनाल  नरेश कुथे  19 Name(नांव):  नरेश भाऊरावजी  कुथे
Address (प  ता): ,,,मोहा यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9764521464 नरेश भाऊरावजी कुथे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मोहा यवतमाळ  
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मोहा यवतमाळ  
,,यवतमाळ,0

वडील 9764521464

757 0033/2017 शेख ईमरान शेख  
असलम  

19 Name(नांव): शेख असलम शेख मुनाव
Address (प  ता): ,,,आ शयाना ले आऊट, 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

7350636572 शेख असलम शेख मुनाव  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आ शयाना ले आऊट,   
,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आ शयाना ले आऊट,   
,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

वडील 7350636572

758 0034/2017  मनोज कुडंल कराव 
हातमले   

32 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अं बका नगर नालंदा चौक 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. सर वती मनोज  
हातमले  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अं बका नगर नालंदा चौक 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अं बका नगर नालंदा 
चौक यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

प नी 9146569259

759 0035/2017 क या परवीन उफ हना 
सै यद नैमु ीन 

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,छोट  गुजर  इ लामपुरा यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

स यद फैयु ीन सै यद 
नैमु   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,छोट  गुजर  इ लामपुरा 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,छोट  गुजर  इ लामपुरा 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

पालक 8605622992

760 0036/2017 सौ. व नता र वं  कुथे 
अ रा र वं  कुथे वय 7 
वष 

30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, व लवाडी सं दप मंगल कायालय, जवळ 
यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

शांत धमराज कुथे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, व लवाडी सं दप मंगल 
कायालय,यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, व लवाडी सं दप मंगल 
कायालय,यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

पालक 9689512991
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 012 GD date: 11/05/2017 NANDKISHOR MANOHARRAO PANT

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 14/05/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 15/05/2017 amol maroti chaudhary(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 16/05/2017 RAMDAS LAXMANRAO KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 044 GD date: 17/05/2017 SHUBHANGI  UTTAMRAO  MOREY

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)

Page 360 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



761 0037/2017 अं कत वन गोगटे   22 Name(नांव): वन गोगटे 
Address (प  ता): ,,,बांगर नगर,यवतमाऴ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

काश मधुकरराव गोगटे   
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बांगर 
नगर,यवतमाऴ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बांगर 
नगर,यवतमाऴ,,यवतमाळ,445001

पालक 9657407329

762 0038/2017 कु. व नता भगवान सरकटे 
 

19 Name(नांव): सौ. नता भगवान सरकटे
Address (प  ता): ,,,रमाई पाक, अं बका नगर, 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9923930534  सौ. नता भगवान सरकटे 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रमाई पाक, अं बका नगर, 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रमाई पाक, अं बका 
नगर, यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

आई 9923930534

763 0039/2017 अमर रमेश नेनावे  23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गोदामफैल, यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

 सौ. पायल अमर नेनावे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गोदामफैल, 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गोदामफैल, 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पती 9588405892

764 0040/2017 वजय काशीनाथ टगर    52 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वंजार  फैल, यवतमाळ ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

राजेश काशीनाथ टगर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नेरपरसोपंत ता नेर,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नेरपरसोपंत ता 
नेर,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

पालक 9405394708

765 0041/2017 आ द य सु धर माने   18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, गर  नगर सं दप टाँक ज जवळ ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9860864445 तानाजी क णराव जाधव   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, गर  नगर सं दप टाँक ज 
जवळ ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, गर  नगर सं दप टाँक ज 
जवळ ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

वडील 9860864445
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 008 GD date: 19/05/2017 SHUBHANGI  UTTAMRAO  MOREY

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 005 GD date: 25/05/2017 SANGRAM SHIVAJI TATHE(पोल स 
नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 001 GD date: 28/05/2017 amol maroti chaudhary(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 02/06/2017 MEGHA NARAYAN DAVALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 042 GD date: 03/06/2017 RAHUL SATTYAPAL KITE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



766 0042/2017  कु. म नषा राजु सोनुले  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,तलाव फैल यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. अंजना सामराव अदे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वंजार  फैल 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वंजार  फैल 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पालक 9545848590

767 0043/2017 कु. र वना केशव कोडापे  20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बांगर नगर, यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

ीमती मंदा कसन 
बदुकले  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बांगर नगर, 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बांगर नगर, 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पालक 9623734951

768 0044/2017 कु. सलोनी गौतम नाखले  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वठभ ी अंबीकानगर 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

8007274927  ीमती सं या गौतम 
नाखले  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वठभ ी अंबीकानगर 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वठभ ी अंबीकानगर 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

आई 8007274927

769 0045/2017 राजेश बळवंत वास नक   43 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अंबीका नगर यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. सु नता राजेश 
वास नक  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अंबीका नगर यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अंबीका नगर यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

पालक 7066210058

770 0046/2017  भावेश ल मीदास गंडेजा  
 

34 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,राधाक ण नगर  चौसाळा रोड यवतम,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 हतेश ल मीदास गंडेजा  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, राधाक ण नगर  चौसाळा 
रोड यवत,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, राधाक ण नगर  
चौसाळा रोड यवत,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

पालक 9420062929
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 019 GD date: 05/06/2017 ANIL KESHAORAO DERE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 042 GD date: 05/06/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 09/06/2017 KISHOR CHINDHUJI NYAHARE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 058 GD date: 13/06/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 19/06/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



771 0047/2017 सौ.मयुर  रोशन गु ता  23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गां ध नगर जुनी व ती बडनेरा ,िज 
अमरावती,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

 रोशन हर लाल गु ता   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गां ध नगर जुनी व ती 
बडनेरा, तािज अमरावती,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गां ध नगर जुनी व ती 
बडनेरा, तािज अमरावती,यवतमाळ,0

पती 9766016818

772 0048/2017 शंतनु दगंबर चांगले  18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रा धनोडा ता महागाव िज 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9420119700 दगांबर दता य चांगले  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा धनोडा ता महागाव िज 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा धनोडा ता महागाव 
िज यवतमाळ,,यवतमाळ,0

वडील 9420119700

773 0049/2017 उ तमराव गो वंदराव 
मुजमुले  

65 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पळसवाडी पोल स लाईन वाटर ,  53 कवेलु 
लाईन यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. गैवकरणा उ तमराव 
मुजमुळे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 8390696965

774 0050/2017 संकेत द प गायकवाड   19 Name(नांव): तमा द प गायकवाड 
Address (प  ता): ,,,आंबेडकर चौक पाट पुरा यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

8605661241 ीमती तमा द प  
गायकवाड 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 8605661241

775 0051/2017 संजय ाने वर खो ागडे  26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पाचफोटो जय भम चौक यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9123456789 सौ मा ाने वर 
खो ागडे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 9123456789
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 043 GD date: 21/06/2017 amol maroti chaudhary(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 044 GD date: 02/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 054 GD date: 07/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 048 GD date: 08/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 14/07/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



776 0052/2017 पंजाब बाबुराव गळे  45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गौतम नगर यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ माया पंजाब गळे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
प नी 7773918058

777 0053/2017 अ नल ब सी हातागडे   21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नेताजी नगर यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ पावती अ नल हातागडे 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
प नी 9123456789

778 0054/2017 वैशाल  भोजराज नागपुरे   30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, गोकुल नगर  यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7741957737 भोजराज गणपत नागपुरे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7741957737

779 0055/2017  आशीष नंदकुमार  दुधे   26 Name(नांव): सौ उ वला 
Address (प  ता): ,,,पंचसील चौक वहारासमोर तलाव ,फैल 
यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): व याथ

8806256223  सौ. उ वला नंदकुमार  
दुधे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 8806256223

780 0056/2017 हेमंत  ीक ण भोयर  21 Name(नांव): ीक ण नारायन भोयर
Address (प  ता): ,,,बालाजी पाक पपंळगाव,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): व याथ

7798291538  ीक ण नारायन भोयर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7798291538
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 024 GD date: 14/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 18/07/2017 RAVINDRA  PANDURANG TALE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 18/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 064 GD date: 19/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 22/07/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



781 0057/2017 कू. रोशमा दल प 
धामणकर  

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सूरभी नगर  यवतमाळ, 
यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9011708172 दल प नळकंठराव 
धामणकर   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9011708172

782 0058/2017 कू. काजल भाऊराव 
जनबंधु  

18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सुराना लेआऊट यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

7249328813 भाऊराव महादेव जनबंधु   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7249328813

783 0059/2017 सलमान शाहा अबताल ब 
शाहा  

26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नवाबपुरा यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. हना परवीन सलमान 
शाहा  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
प नी 9604772478

784 0060/2017  खुशाल महादेवराव वसाके 
 महादेवराव  वसाके 

65 Name(नांव): 
Address (प  ता): , तलावफैल धौबीघाट जवळ यवतमाळ, तलावफैल 
धौबीघाट जवळ यवतमाळ, तलावफैल धौबीघाट जवळ 
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):गवंडी

सौ. लला खुशाल वसाके 
खुशाल  वसाके

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
प नी 9764096649 घ न वे याचे भरात बेल फुल आणतो 

असे हणुन नघुन गेला

785 0061/2017 सौ. णी सुद प नाईक  
 

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,  शवाजी चौक माळीपुरा 
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सुद प नरंजन नाईक  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, शवाजी चौक माळीपुरा 
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, शवाजी चौक माळीपुरा 
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

प नी 9579331483
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 024 GD date: 23/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 25/07/2017 KISHOR CHINDHUJI NYAHARE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 046 GD date: 09/08/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 047 GD date: 16/08/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 22/08/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



786 0062/2017 शुभम अ ण ईटनकर  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गोदाम फैल शा ी नगर 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

8007279614 सौ.क वता अ ण ईटनकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गोदाम फैल शा ी नगर 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गोदाम फैल शा ी नगर 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

आई 8007279614

787 0063/2017  र वं  सुरेश तांबे  29 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सेवानगर, यवतमाळ  ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):नोकर

 शैल  सुरेश तांबे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, सेवानगर, यवतमाळ  
,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, सेवानगर, यवतमाळ  
,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पालक 8055232338  नमुद घ.ता.वेळी व ठ काणी यातील 
फ या द मोठा भाऊ नामे हा दनांक 
23/08/17 चे 21.00 वा. घ न 
कोणालाह  काह ह  न सांगता नघुन 
गेला. याची कती बरोबर राहत 
नसून तो मनो ग् सारखा वागतो 
अ या फ . ने दले या जबा न 
रपोटव न ह.र.ईसम रजीला न द 
कर यात आल  कर ता न द.

788 0064/2017 सौ. लता शामजी सावला  
 

53 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,देवजी गणपत कराणा मेनलाईन  
यवत,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शामजी करमनसी सावला  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 9370667161

789 0065/2017 अ नल आ माराम शे डे  27 Name(नांव): आ माराम भाऊराव शे डे
Address (प  ता): ,,रा कु वलापुर ता तलामडु िज अ,हमु सायतखडा 
पो टे घांटजी य,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9652431040 आ माराम भाऊराव शे डे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9652431040

790 0066/2017 पुजा मुक ंदा गज भये  20 Name(नांव): सौ. सं या मु कंदा गज भये
Address (प  ता): ,,,अंबीका नगर वटभ ी जवळ 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. सं या मु कंदा 
गज भये  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अंबीका नगर वटभ ी जवळ 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अंबीका नगर वटभ ी 
जवळ यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पालक 8888672523

Page 371 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 077 GD date: 24/08/2017 SHUBHANGI  UTTAMRAO  MOREY

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 055 GD date: 25/08/2017 SHUBHANGI  UTTAMRAO  MOREY

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 089 GD date: 29/08/2017 amol maroti chaudhary(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 30/08/2017 RAVINDRA  PANDURANG TALE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 068 GD date: 05/09/2017 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



791 0067/2017 दप महादेवराव वानखेडे  36 Name(नांव): महादेवराव वानखेडे
Address (प  ता): ,,,नेताजी नगर नद म फोटो टुडीओ ,जवळ 
यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

ीमती मीरा शांत 
वानखेडे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नेताजी नगर नद म फोटो 
टुडीओ  ,जवळ यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नेताजी नगर नद म फोटो 
टुडीओ  ,जवळ यवतमाळ,यवतमाळ,445001

पती 7350526634

792 0068/2017  सागर पटु बबन 
पाताळबनशी   

22 Name(नांव): सौ पु पा बबन पाताळबनशी 
Address (प  ता): ,,,  घाटंजी िज यवतमाळ ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):कलाकार

सौ पु पा बबन 
पाताळबनशी  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पालक 9850250665

793 0069/2017 नेहा पर वन   20 9763946216 - सौ.सु ताना बी शेख 
रशीद   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, राअलकबीर नगर खशबु 
कराणा समो,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, राअलकबीर नगर खशबु 
कराणा समो,,यवतमाळ,445001

आई 9763946216

794 0070/2017  समर न परवी अयुब खान 
 

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,कुरेशी पुरा कंळब चौक  यवतमाळ, 
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

शहबाज खान अ युब खान 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कुरेशी पुरा कंळब चौक  
यवतमाळ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कुरेशी पुरा कंळब चौक  
यवतमाळ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

पालक 9921783786

795 0071/2017 तेज वीनी संजय वाटोडकर 
 

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,राजरंतन नगर वेअर हाऊस समोर 
यवत,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

संजय राजु वाटोडकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राजरंतन नगर वेअर हाऊस 
समोर यवत,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,राजरंतन नगर वेअर 
हाऊस समोर यवत,,यवतमाळ,445001

पालक 9158528999
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 027 GD date: 06/09/2017 SHUBHANGI  UTTAMRAO  MOREY

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 08/09/2017 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 13/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 18/09/2017 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 19/09/2017 RAMDAS LAXMANRAO KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



796 0072/2017 नरेश छगनलाल अ वाल  42 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खेडी ताशेगाव िज बुलढाणा ,,बुलढाणा,0
Occupation (  यवसाय):

राजेश छगंनलाल सराफ  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,त ती अपारम ट लकडगंज 
,गांधी नगर  यवतमाळ,बुलढाणा,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,त ती अपारम ट 
लकडगंज ,गांधी नगर  यवतमाळ,बुलढाणा,445001

पालक 8007582762

797 0073/2017 अि वनी सुिजतराव 
गायकवाड  

18 9420040994 सौ.जय ी सुिजतराव 
गायकवाड   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शीरभाते ले आऊट c/o वलास 
िजरापु,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शीरभाते ले आऊट 
c/o वलास िजरापु,,यवतमाळ,445001

आई 9420040994

798 0074/2017  कुणाल रमेश  जय वाल  26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,नव भात चौक माळीपुरा  
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

 सौ.संजवनी कुणाल 
जय वाल   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नव भात चौक माळीपुरा  
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नव भात चौक माळीपुरा  
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

प नी 9011292397

799 0075/2017 शांत  पुने वर बोबडे 23 Name(नांव): 
Address (प  ता): , पंपळगाव रोड,दोनाडकर ले 
आऊट,यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

गजानन रामभाऊ खेरडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,वाड ं 1, कुंदन 
चौक, पंपळगाव, यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,वाड ं 1, कुंदन 
चौक, पंपळगाव, यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पालक 9763921082

800 0076/2017 र फक ब बु उचे  33 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,गवळीपुरा पंचशील चौक  यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

इमाम  ब बु उचे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गवळीपुरा पंचशील चौक  
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गवळीपुरा पंचशील चौक  
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

पालक 9922662056
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 033 GD date: 20/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 059 GD date: 20/09/2017 RAMDAS LAXMANRAO KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 21/09/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 23/09/2017 SHUBHANGI  UTTAMRAO  MOREY

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 01/10/2017 YOGESH SUKHDEVRAO INGALE

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



801 0077/2017 नरेश  नारायराव ढोमणे  30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, चमेडीया नगर यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. करण नरेश ढोमणे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चमेडीया नगर यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अंबीका नगर   यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

पती 9890089965

802 0078/2017 कु. सलो न  गौतम नाखले 
  

19 9637746584 सं या गौतम नाखले   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अंबीका नगर वटभ ी जवळ  
   यव,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अंबीका नगर वटभ ी 
जवळ     यव,,यवतमाळ,0

आई 9637746584

803 0079/2017 सं दप आनंदराव खैरकार  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,तलाव फैल पाँवर हाँउस,राणी सती मं दर समोर 
यवतमाळ  ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ.सोनाल  आनंदराव 
खैरकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,तलाव फैल पाँवर हाँउस ,राणी 
सती मं दर समोर यवतमाळ  ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,तलाव फैल पाँवर हाँउस 
,राणी सती मं दर समोर यवतमाळ  ,यवतमाळ,0

पालक 9765084498

804 0080/2017 कु. ती  अमोल  बोरकर 20 9970388930 सौ. अचना  अमोल 
बोरकर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अशोक नगर, यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अशोक नगर, यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0

आई 9970388930

805 0081/2017 सौ पुजा  वशाल  च हाण 
अ धक 1 

26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,वंजार  फैल यवतमाळ  ,यवतमाळ  
,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

वशाल  मुकुंद  च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वंजार  फैल यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वंजार  फैल यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0

पती 9921390550

Page 377 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 036 GD date: 04/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 003 GD date: 07/10/2017 YOGESH SUKHDEVRAO INGALE

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 07/10/2017 VINAYAK ZITRUJI RAUT(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 07/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 08/10/2017 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



806 0082/2017 रमन शवओम मोर  33 9860049159 शवओम महादेवजी मोर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सावकारपेठ, 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सावकारपेठ, 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

वडील 9860049159

807 0083/2017 कु. शवानी पं डतराव 
भुसार   

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सुर भ नगर यवतमाऴ ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9730889845 सुनंदा पं डतराव भुसार   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सुर भ नगर 
यवतमाऴ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सुर भ नगर 
यवतमाऴ,,यवतमाळ,445001

आई 9730889845

808 0084/2017  कच लाल नथमल शमा  70 योगेश कच लाल शमा  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, शवाजी चौक माळीपुरा 
यवतमाऴ ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, शवाजी चौक माळीपुरा 
यवतमाऴ ,,यवतमाळ,0

पालक 7385257211

809 0085/2017  कु. शुभांगी  गराशजंद 
क यप  

19 7218146157 अ नता गराशजंद क यप  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, अंबीका नगर गणवीर 
दुकाणाजवळ यव,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, अंबीका नगर गणवीर 
दुकाणाजवळ यव,,यवतमाळ,0

आई 7218146157

810 0086/2017  गणपत चंपत रामटेके  75 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मोहा यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9545359566  कसन गणपत रामटेके  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मोहा यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मोहा यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0

वडील 9545359566
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 025 GD date: 08/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 12/10/2017 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 054 GD date: 22/10/2017 YOGESH SUKHDEVRAO INGALE

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 002 GD date: 24/10/2017 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 24/10/2017 RAVINDRA  PANDURANG TALE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



811 0087/2017  कु. सयजीन पर वन 
महंमद श बीर  

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सुराणा ले आऊट यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7385792644 महंमद श बीर शेख उसेन  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, सुराणा ले आऊट यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, सुराणा ले आऊट 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

वडील 7385792644

812 0088/2017 समा गणेश महाडोळे  25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ाम  भार  यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

गणेश शंकरराव महाडोळे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम  भार  यवतमाळ ाम  
भार ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम  भार  यवतमाळ 
ाम  भार ,,यवतमाळ,445001

प नी 9545333508

813 0089/2017 देवे  वसंतराव  पाचपुते  40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,52बागाणी लेआऊट अ ह याबाई नगर 
,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सौ मंगला देवे  पाचपुते Present Address (स  याचा प  ता): ,,,52बागाणी लेआऊट 
अ ह याबाई नगर ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,52बागाणी लेआऊट 
अ ह याबाई नगर ,,यवतमाळ,0

पती 9970924886

814 0090/2017 कु वैशाल  वसंता कुं◌ेकार  21 गता वसंता कुं◌ेकार   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जामडोह पोड यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जामडोह पोड यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

पालक 9112330837

815 0091/2017 सुमन पांडुरंग ठमके  40 9860368456 अ य पांडुरंग ठमके  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मोहा धामणगांव रोड 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मोहा धामणगांव रोड 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

आई 9860368456
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 044 GD date: 24/10/2017 RAVINDRA  PANDURANG TALE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 038 GD date: 26/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 055 GD date: 26/10/2017 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 069 GD date: 26/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 03/11/2017 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



816 0092/2017  कु. पुजा मु कंदा गजभीये 
  

21  सौ. सं या मु कंदा 
गजभीये   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अं बका नगर यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अं बका नगर यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

पालक 8888872523 हक कत  वर ल घ.ता.वेळी व ठकाणी 
यातील अजदार हची मुलगी नामे  कु. 
पुजा मु कंदा गजभीये  वय 21 वष 
रा. अं बका नगर यवतमाळ ह 
कोणालाह  का हह  न सांगता घ न 
नघुन गेल  तचा रा ीपावेतो 
यवतमाळ शहरात शोध घेतला असता  
   मऴुन आल  ना ह तसेच 
नातेवाईक म मै ीनकडे शोध घेतला 
असता मळुन आल  नाह  अशा 
जबानी रपोट व न हर वलेले ईसम 
रजी.ला न द क न तपासात घेतला.  

817 0093/2017 कु. नागी महादेव देवकर  30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,उकंडापोड मोहा यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9075865641 महादेव हुशेन देवकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,उकंडापोड मोहा 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,उकंडापोड मोहा 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

वडील 9075865641

818 0094/2017 कु.अि वनी सुिजत 
गायकवाड  

18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, शरभाते ले-आऊट बांगर नगर  
यवतम,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9420040994 सुिजत दादाराव गायकवाड 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, शरभाते ले-आऊट बांगर 
नगर  यवत,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, शरभाते ले-आऊट बांगर 
नगर  यवत,,यवतमाळ,445001

वडील 9420040994

819 0095/2017  कु.रे मा परवीन र हम 
खान  

23 9881888760  र हम खान अलबेले खान 
   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नेताजी नगर  
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नेताजी नगर  
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

वडील 9881888760

Page 383 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 039 GD date: 08/11/2017 RAVINDRA  PANDURANG TALE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 23/11/2017 YOGESH SUKHDEVRAO INGALE

(पोल स उप नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 049 GD date: 04/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 14/12/2017 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



820 0096/2017  सुधीर भोलु दौलत दुपारे  45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पाट पुरा बोधीस व चौक 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9123456789 ीमती सुमनबाई  
दौतलराव दुपारे 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पाट पुरा बोधीस व चौक 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पाट पुरा बोधीस व चौक 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

आई 9123456789

821 0097/2017 पकंज चं कांत पोहरे   30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, बांगर नगर शरभाते ले आऊट , 
यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

 सौ. यंका पंकज  पोहरे 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बांगर नगर शरभाते ले 
आऊट,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बांगर नगर शरभाते ले 
आऊट,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

प नी 7350424271

822 0098/2017 गुणवंतराव  ावन  पटले 65 कु दुगा  गुणवंतराव  
पटले

Present Address (स  याचा प  ता): , गर जा नगर हनुमान मं दर 
समोर,,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): , गर जा नगर हनुमान 
मं दर समोर,,यवतमाळ,,यवतमाळ,0

पालक 7385608024

823 0099/2017 गर जी  अ नल कुंमेकर  23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मासोळी मोहा ामपंचायत 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

अ नल गोपीनाथ कुंमेकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मासोळी मोहा ामपंचायत 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मासोळी मोहा 
ामपंचायत यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पती 9011267214

824 0001/2018 कु. चका खुशालराव 
कांबळे  

20 सौ. वना खुशालराव 
कांबळे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,लोणसावळी,वधा,वधा,,वधा,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,लोणसावळी,वधा,वधा,,वधा,0

पती 7769960069
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 059 GD date: 14/12/2017 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 16/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 056 GD date: 21/12/2017 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 064 GD date: 25/12/2017 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 01/01/2018 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



825 0002/2018  ल लाबाई महादेव 
कुंभलकर  

65 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, गेडाम नगर यवतमाळ      , यवतमाळ      
,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

8888658237 चं शेखर महादेवराव 
कुंभलकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,गेडाम नगर,गेडाम नगर 
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,गेडाम नगर,गेडाम नगर 
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

आई 8888658237

826 0003/2018 सोना खानम ई माईल 
खान  

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कळंब चौक यवतमाळ      
,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

अ दुल रहेमान खान  
ई माल खान 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कळंब चौक यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कळंब चौक यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

पालक 7769907786 वर ल घ.ता.वेळी व ठकाणी यातील 
अजदार यांची ब हन नामे सोना खानम 
ई माईल खान वय 19वष, रा.कळंब 
चौक यवतमाळ ह ती या आईला 
मै ीनी या घर  जाते असे सांगुन घ न 
नघुन गेल  परत आल  नाह  तीचा 
त या मै ीनींकडे , यवतमाळ शहरात 
, नातेकाईकडे शोध घेतला असता 
मळुन आला नाह  व न पो. टे ला 
येवून हर व याचा रपोट व न सदर 
ह.र.न. न द क न तपासात घेतला. 

827 0004/2018 बापुराव शेषराव ताकतोडे  52 9922408536  काशीनाथ बापुराव 
ताकतोडे  

वडील 9922408536

828 0005/2018 सौ.अि वनी वजय धुळे  24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, अशोक नगर यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 वजय भमराव धुळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अशोक नगर यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अशोक नगर यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0

पती 7768980235

829 0006/2018 शामराव चंपत आ वले  25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मोहा  यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9146289118 व ल चंपत आ वले  
चंपत आ वले 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मोहा यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मोहा यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

वडील 9146289118 हक कत  वर ल घ.ता. वे ळ व 
ठकाणी यातील अजदार यांनी 
पो. टे,ला रपोट दला क, यांचे भाऊ 
यवतमाव येथे बाजारात जातो हणुन 
घ न नघुन गेले. व अ याप परत 
आले नाह  नातेकाईकांकडे शोध घेतला 
असता मऴुन आले नाह  अशा जबानी 
रपोट व न सदरची त ार न द
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 033 GD date: 07/01/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 043 GD date: 08/01/2018 amol maroti chaudhary(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 10/01/2018 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 039 GD date: 10/01/2018 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 11/01/2018 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



830 0007/2018 कु. ाज ता भमराव दघाडे 
 

22  सौ. रजनी    भमराव   
दघाडे 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वटभ ी चौक अंबीका नगर 
यवतमाळ, यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वटभ ी चौक अंबीका 
नगर यवतमाळ, यवतमाळ,यवतमाळ,445001

पालक 9922479829 वर ल घ.ता.वेळी व ठकाणी यातील 
अजदार हची मुलगी नामे  
कु. ाज ता भमराव दघाडे वय 22 
वष ह  द. 05/01/2018 रा ी 23/00 
वा. दर यान घरात कोणाल ह  काह ह  
न सांगता घ न नघून गेल . व तीचे 
मोबाईलवर संपक केला असता 
मोबाईल बंद  अस याने  तीचे 
मै ीणीकडे व नातेवाईकांकडे शोध 
घेतला मळून आल  नाह . अशा 
जबानी रपोट व न हर वलेले ईसम 
रजी. ला न द क न हर वले मुल बाबत 
सव ठाणेदार यांना VHF कर यात 
आला व सदर हरन तपासात घेतला. 

831 0008/2018 ई वर  सुभाष कानतोडे  18 7744859896 सौ आशा सुभाषराव 
कानतोडे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,शा ी नगर गोदाम 
फैल,यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,शा ी नगर गोदाम 
फैल,यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

आई 7744859896

832 0009/2018 पेश राजु खरवडे राजु 
खरवडे

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, शवाजी चौक चमेडीया नगर 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

संद प देवीदास बहे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, शवाजी चौक चमेडीया नगर 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, शवाजी चौक चमेडीया 
नगर यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

पालक 9765933309

833 0010/2018 कु पुजा अशोक पारसकर  
 

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, रोह ले बाबा नगर पीपंळगाव रोड ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8484924500 सौ.रेखा अशोक पारसकर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,  रोह ले बाबा नगर 
पीपंळगाव रोड,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,  रोह ले बाबा नगर 
पीपंळगाव रोड,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

आई 8484924500 वर ल ता.वेऴी व ठ कानी यातील 
फ याद   ह ने पो. टे ला येवुन जबानी 
र पोट दला क  तीची मुलगी नामे  कु 
पुजा अशोक पारसकर वय 19 वष ह  
द.  20/1/18 चे 22/00 वा ते 
21/1/18 चे सकाऴी 6/00 दर यान  
कोणालाह  न सांगता घ न नघुन 
गेल  तीचा नातेवाईकाकडे, मै ीनकडे 
शोधा शोध केल  असता मीळुन आला 
नाह  कर ता पो. टे ला येवुन र प ट 
द ला
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 019 GD date: 15/01/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 049 GD date: 16/01/2018 amol maroti chaudhary(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 069 GD date: 16/01/2018 amol maroti chaudhary(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 21/01/2018 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



834 0011/2018 भारत ल मण कुडमेथे  22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मोहा फाटा यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

7218206980 मती योती ल मण 
कुडमेथे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मोहा फाटा 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मोहा फाटा 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

आई 7218206980

835 0012/2018 मोद उ तमराव चकटे  30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पावरहाऊस मागे यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

वन द उ तमराव चकटे 
उ तमराव  चकटे

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, तलावफैल पावरहाऊस मागे 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, तलावफैल पावरहाऊस 
मागे यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

पालक 9763175322 वर ल ता.वेऴी व ठ कानी यातील 
फ याद   ह ने पो. टे ला येवुन जबानी 
र पोट दला क  याचा भाऊ नामे 
मोद उ तमराव चकटे वय 30 वष 
कोणालाह  न सांगता द. 24/1/18  चे 
सकाऴी 7/00 वा घ न नघुन गेला 
याचा नातेवाईकाकडे, मी ाकडे शोधा 
शोध केल  असता मीळुन आला नाह  
कर ता पो. टे ला येवुन र प ट द ला

836 0013/2018 ीमती सुमन रामराव शंदे 
  

67 नागेश रामराव शंदे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, व वकमा नगर यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, व वकमा नगर 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

पालक 9921255327

837 0014/2018  कु. अि वनी दे वदास 
मलांडे  

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,जामडोह, यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

दे वदास जगन मलांडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जामडोह, यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जामडोह, यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

पालक 9000000000

838 0015/2018  सौ. पुजा रमेश कांडलकर 
 

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सावंगा बु ता द स  िजयवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

गणेश वामनराव कांडलकर 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सावंगा बु ता द स , 
िजयवतमाळ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सावंगा बु ता द स , 
िजयवतमाळ ,यवतमाळ,445001

पती 8806425880 ह ककत      वर ल ता.वेऴी व 
ठ कानी यातील फ याद  याची प नी ह  
मेन हाँ पीटल यवतमाळ येथुन नजर 
चुकवुन फ.ला काह ह  न सांगता 
नघुन गेल , तचा दवाखा यात, 
यवतमाळ शहरात  शोधा शोध केल  
असता मीळुन आला नाह  कर ता 
पो. टे ला येवुन र प ट द ला व न 
ह.र. रजी.ला न द घे यात आल  
सदरची मह ला ह  मतीमंद आहे 
कर ता न द
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 050 GD date: 22/01/2018 RAMDAS LAXMANRAO KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 25/01/2018 YASHWANT BHAURAO BAVISKAR

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 008 GD date: 26/01/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 041 GD date: 05/02/2018 RAMDAS LAXMANRAO KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 15/02/2018 RAVINDRA  PANDURANG TALE(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



839 0016/2018 ीमती लल ता वलास 
फुलमाळी  

40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सावंरगाव ता कळंब िजयवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. उमा उ तम मुन   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा जोडमोहा  
िजयवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा जोडमोहा  
िजयवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पालक 9326666512

840 0017/2018 ीमती मीला गंगाराम 
पारवेक  

53 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, गर जा नगर धामणगाव रोड 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9552083590 ई वरदास गंगाराम 
पारवेकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, गर जा नगर धामणगाव रोड 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, गर जा नगर धामणगाव 
रोड यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

आई 9552083590

841 0001/2017 सा व ाबाई मा ती मसराम 52 Name(नांव): अ ण मा ती मसराम 
Address (प  ता): ,,,करळगाव ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अ ण मा ती मसराम Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,करळगाव,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,करळगाव,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पालक 9075222400 Height(Cms):152.4-154.94

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:गोल
Hair Color:तप कर  आ ण भुरकट म ीत

842 0002/2017 नशा मोहन चांदेकर 26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भोयर,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मोहन  ओंकार चांदेकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भोयर ,यवतमाळ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भोयर 
,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पती 9011758915 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

843 0003/2017 क वता शाम भवनकर 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कारल ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9923959012 श शकला  शामराव 
भवनकर 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कारल ,यवतमाळ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,कारल ,यवतमाळ,यवतमाळ,0

आई 9923959012 Height(Cms):154.94-162.56

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Eyes Type:साधारण
Eyes Color:काळेभोर   
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Hair Length:साधारण 
Speech:साधारण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 003 GD date: 19/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 20/02/2018 RAMDAS LAXMANRAO KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 14/02/2017 DEVIDAS motiram BIJVE(पोल स शपाई 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 16/02/2017 SAHEBROV gamgaram PATIL(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 23/02/2017 MANIK chandrbhan BHAGAT(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



844 0004/2017 ीमती गीता ाने वर 
च हाण

30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अजुणा,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

गभा गोपीबाई देवराव 
च हाण

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, 
अजुणा,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, 
अजुणा,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पालक 9096757252 Height(Cms):121.92-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:काळाभोर 

845 0005/2017 कु. अचना ल मण मोटाळे 
 

18 Name(नांव):  ल मण पुंजाराम मोटाळे
Address (प  ता): ,,, कटा ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921589720 ल मण पुंजाराम मोटाळे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, कटा ,यवतमाळ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, कटा 
,यवतमाळ,यवतमाळ,0

वडील 9921589720 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

846 0006/2017 कु. अचना ल मण मोटाळे 
 

18 Name(नांव):  ल मण पुंजाराम मोटाळे
Address (प  ता): ,,, कटा ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921589720 ल मण पुंजाराम मोटाळे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, कटा ,यवतमाळ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, कटा 
,यवतमाळ,यवतमाळ,0

वडील 9921589720 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

847 0007/2017 कु नेहा अनील मानकर  19 Name(नांव): नामदेव
Address (प  ता): ,,,जोडमोहा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9403605422 अनील नामदेव मानकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जोडमोहा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जोडमोहा,,यवतमाळ,0
वडील 9403605422 Height(Cms):160.02-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

848 0008/2017 सौ नीमला ेमचं  
ल लारे  

55 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खानगाव,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9403524576 र व  ेमचं  ल लारे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खानगाव,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खानगाव,,यवतमाळ,0
वडील 9403524576 Height(Cms):149.86-154.94

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:काळाभोर 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 019 GD date: 23/03/2017 SAHEBROV gamgaram PATIL(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 29/03/2017 ASHOK shankar AMBILKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 29/03/2017 ASHOK shankar AMBILKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 25/02/2017 SANTOSH purushottam DHAKARGE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 01/04/2017 SANTOSH purushottam DHAKARGE

(पोल स हवालदार )
बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



849 0009/2017 पुजा राजु च हाण 22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,जोडमोहा,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8888958920 सुनीता  राजु  च हाण Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,जोडमोहा,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,जोडमोहा,यवतमाळ,यवतमाळ,0

आई 8888958920

850 0010/2017 योगी मरानाथ देवी  28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मौजा करळगाव ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

योगी शवनाथ बाबा   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मौजा करळगाव,यवतमाल 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मौजा करळगाव,यवतमाल 
,यवतमाळ,0

पालक 9130858716

851 0011/2017 ीमती दुगा  राजे  भोपळे 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मौजा भांबराजा,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ.सुनंदा वजय वरठ Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वसावा काँल नी 
,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वसावा काँल नी 
,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पालक 9763354804

852 0012/2017 शंकर खंडुजी वाईकर 55 Name(नांव): रमेश वाईकर 
Address (प  ता): ,,,तळेगाव,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रमेश शंकर वाईकर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,तळेगाव 
,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,तळेगाव 
,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पालक 9673491891

853 0013/2017 सौ वेद का नामदेव भोयर 61 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बेलोरा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7517515166 काश नामदेव भोयर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बेलोरा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बेलोरा,,यवतमाळ,0
वडील 7517515166 घर  कोणालाह  न सांगता नीघुन गेल
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 014 GD date: 27/05/2017 SANTOSH purushottam DHAKARGE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 02/06/2017 DEVIDAS motiram BIJVE(पोल स शपाई 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 02/06/2017 MANIK chandrbhan BHAGAT(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 06/06/2017 SANTOSH purushottam DHAKARGE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 14/06/2017 SURESH bhaurao ZOTING(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



854 0014/2017 कु वषा राजे  गायकवाड 60 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बोरगाव,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

गंगा नारायण गायकवाड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बोरगाव,यवतमाळ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,बोरगाव,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पालक 9527721771

855 0015/2017 सौ. मना गोपाल कुमरे 23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, चचबड ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

गोपाल गो वंद कुमरे Present Address (स  याचा प  ता): 
,,, चचबड ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, चचबड ,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पती 7769844125

856 0016/2017 सौ. शातांबाई सुभाष तांबे 40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,तळेगाव दशासर,धामणगाव,अमरावती ामीण,0
Occupation (  यवसाय):

7877544513 सुभाष वठोबा तांबे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पांढुणा,यवतमाळ,अमरावती 
ामीण,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,तळेगाव 
दशासर,धामणगाव,अमरावती ामीण,0

वडील 7877544513 यावेळी सुभाष वठोबा तांबे वय  
45वष जातधनगर धंदा शे यामे या 
चारणे  रा. दाळेगाव ता.धामनगाव 
िज.अमरावती यानी पो टे ला हजर 
येवुन जबानी रपोट दला क , याची 
प नी सौ शांताबाई वय40 वष ह  
वेडसर असुन ती वेडसर पणात 
कोणालाह  न सांगता मागील दहा बारा 
दवसापुव  आमचे पो टे ह ीतील 
पांढर  शेत शवारातुन रा ी दर यान 
नघुन गेल .आज पयत नातेवाईकमी  
मंडळी तसेच आजु बाजुला शोध घेतला 
मीळुन आल  नाह . वणण उंची पाच 
फुट, अंगात भुरकट रंगाचे लुगड,क या 
रंगाचे लाऊज, पायात  व पायात 
चांद चे कडे व पाट या अंदाजे  म 
कानात सो याचे रंग होते. अशा 
फ याद चे जबानी र पोट व न नोद.

857 0017/2017 सौ सुरेखा  जोसेफ  
राजुरकर 

25 Name(नांव): पावती राऊत 
Address (प  ता): ,,,रा बोरगांव ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9767104546 पावती गंगाराम  राऊत Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
आई 9767104546
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 036 GD date: 23/06/2017 DEVIDAS motiram BIJVE(पोल स शपाई 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 04/07/2017 ASHOK shankar AMBILKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 13/07/2017 ASHOK shankar AMBILKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 17/08/2017 ASHOK moreshwar KAMBLE(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



858 0018/2017 कु पायल  वासुदेवराव  
मे ाम 

20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बोरगाव डम,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8888721726   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बेलोरा,यवतमाळ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,बेलोरा,यवतमाळ,यवतमाळ,0

वडील 8888721726

859 0019/2017 गं भा रंजना  दनेश 
पातोडे 

30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सावर,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

कसन राव  दौलतराव   
पातोडे 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सावर,यवतमाळ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,सावर,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पालक 9735781006

860 0020/2017 मोद   शाल क   घाटोळे 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ई ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. उमा मोद घोटाळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ई वाई,यवतमाळ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ई 
वाई,यवतमाळ,यवतमाळ,0

प नी 9689413250 माह त नाह

861 0021/2017 सौ.माया उमेश खंडाते  35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,जोडमोहा,कळंब,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

उमेश नारायण खंडाते  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जोडमोहा,कऴंब,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,जोडमोहा,कऴंब,यवतमाळ,0

प नी 8928338230

862 0022/2017 रमेश बंडु भसे 40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,घोड खंडी ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

9049470564 अ नल मारोतराव भसे  Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,सावरगड,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,सावरगड,यवतमाळ,यवतमाळ,0

वडील 9049470564 वणन  उंची  फुट  ईच अंगात पांढरा 
प ट पांढरा शट रंग सावळा बोलकार 
आहे.हक गत सदर वर ल वणाचा ईसम 
योती य पाह या कर ता बाहेर गावी 
जातो हणुन घ  नघुन गेला   व 
आज पावेतो घर  परत आला नाह  
कर ता माह तीस पो. टे.ला रपोट 
दला आहे.
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 022 GD date: 13/09/2017 SANTOSH kisanrao RAUT(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 009 GD date: 24/09/2017 PANDURANG asaram THENGDI

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 14/10/2017 SURESH bhaurao ZOTING(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 18/11/2017 ASHOK shankar AMBILKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 05/12/2017 MAHESH sheshrao PUNSE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



863 0023/2017 कु. शतल दामोधर कांबळे  23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सायखेडा,पांढरकवडा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

स ाथ दामोधर कांबळे  Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,सायखेडा,पांढरकवडा,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,सायखेडा,पांढरकवडा,यवतमाळ,0

पालक 7118163334

864 0001/2017 सौ चंदाबाई संतोष च हाण 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,मा नकडोह,काला बट,मा नकडोह,पुसद 
,यवतमाळ,445204

Occupation (  यवसाय):

9673571534 उ हास  रोडबा  राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,मा नकडोह,काला 
बट,मा नकडोह,पुसद ,यवतमाळ,445204

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,मा नकडोह,काला 
बट,मा नकडोह,पुसद ,यवतमाळ,445204

वडील 9673571534 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

865 0002/2017 ती  समाधान राठोड 24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, गहुल ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):इतर 

समाधान शामराव राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गहुल  ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गहुल  ,,यवतमाळ,0
पती 8821042751 Height(Cms):160.02-162.56

Body Build Type:काटकुळा  
Body Complexion Type:गोरा

  कारन माह त नाह

866 0003/2017 कु पौ णमा  अजुन  
पडघने 

20 Name(नांव): अजुन पडघने 
Address (प  ता): ,,,वडद,पुसद,यवतमाळ,445204

Occupation (  यवसाय):

8605839195 अजुन  बळीराम  पडघने Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वडद 
,पुसद,यवतमाळ,445204

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वडद 
,पुसद,यवतमाळ,445204

वडील 8605839195

867 0004/2017 वसता सभाजी ढोले 
(वसता)

60 Name(नांव): सभाजी
Address (प  ता): ,,,साडवा ,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):शेतकर

7798513556  भमा  वसता  ढोले Present Address (स  याचा प  ता): ,,,साडवा ,पुसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,साडवा ,पुसद,यवतमाळ,0
वडील 7798513556
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 024 GD date: 07/12/2017 SURESH bhaurao ZOTING(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 17/01/2017 AJAY DEVRAO DESHMUKH(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 19/03/2017 ASHOK NARAYANRAO CHAVAN

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 27/04/2017 PRALHAD  NANDU CHAVAN(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 15/07/2017 AJAY DEVRAO DESHMUKH(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



868 0005/2017  कु पुजा   वजय  राठोड 19 Name(नांव):  वजय राठोड 
Address (प  ता): , योतीनगर घाटोडी ,गहुल  बट , योतीनगर 
घाटोडी ,पुसद ,यवतमाळ,445204

Occupation (  यवसाय):

 सौ स वता   वजय  
राठोड 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 8888557806

869 0006/2017 कु.आरती संजय राठोड 18 Name(नांव): संजय मेर संग राठोड
Address (प  ता): ,,, योती नगर घाटोडी,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): व याथ

9764414541 संजय मेर संग राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9764414541

870 0007/2017   सौ. सु शला    रमेश   
गायकवाड ( सु शला )

39 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वडगाव ,पुसद ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):गृ हणी

राजु  मुक दा   पेटकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,, खोपडी  मरासे, दार हा 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, खोपडी  मरासे, दार हा 
,यवतमाळ,0

पालक 9623911016

871 0008/2017 सौ. सु शला    रमेश  
गायकवाड 

39 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,वडगाव ,जांबबाजार बट,वडगाव 
,पुसद,यवतमाळ,445204

Occupation (  यवसाय):

8805934477 राजु  मु कंदा  पेटकर Present Address (स  याचा प  ता): ,खोपडी मीरासे ,खोपडी मीरासे 
,खोपडी मीरासे ,पुसद,यवतमाळ,445204

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,खोपडी मीरासे ,खोपडी 
मीरासे ,खोपडी मीरासे ,पुसद,यवतमाळ,445204

वडील 8805934477  या वेळी अजदार नामे राजु मुक दा 
पेटकर वय 40 वष रा खोपडी मरासे 
यानी पो टे ला येवुन जबाणी रपोट 
दला क अज ची बह ण सौ. सु शला 
रमेश गायकवाड वय 39 वष रा 
वडगाव ह घरगुती कारणा व न 
दनाक 4/9/17 रोजी  कोणालाह  काह  
न सागता घ न नघुन गेल  उची पाच 
से.मी अगात साडी लालरंग श ण 
नाह  मराठ  बोलते अशा वणनाची  
सु शला घ न नघुन गे या  बाबत 
अशा रपोट व न 

Page 405 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 010 GD date: 18/08/2017 ASHOK NARAYANRAO CHAVAN

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 28/08/2017 ASHOK NARAYANRAO CHAVAN

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 06/09/2017 KISAN BANDU RATHOD(पोल स शपाई 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 06/09/2017 KISAN BANDU RATHOD(पोल स शपाई 
)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



872 0009/2017 सौ. शदुंताई   नरजन 
राठोड( शदुं)

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, जनुना, पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):इतर 

9096703365 फुल  जगल सग  पवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,, जनुना,  पुसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, जनुना,  
पुसद,यवतमाळ,0

वडील 9096703365

873 0010/2017 माधव वसराम राठोड 50 7350361319 नतेश मादव राटोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जनुना,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जनुना,,यवतमाळ,0
वडील 7350361319  यावेऴी फ नामे नतेश माधव राठोड 

वय 19 वष रा जनुना यानी पो टे 
ला येऊन त ार दल  क याचे वडील 
नामे माधव वसराम राठोड वय 50 
वष हे द 25/10/17 रोजी जनोना 
येथील जगलात जलतन आ यासाठ  
10/00  वा गेला असता आजुन वापस 
घर  आला नाह  व शेजार पाजार  
नातेवाईक याचे कडे शोध घेतला 
असात मऴाला नाह  व न बेप ता 
ईसम रिज नोद

874 0011/2017 सौ.ि मता भारत राठोड 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,तुळ शनगर,महागांव,यवतमाळ,445204

Occupation (  यवसाय):गृ हणी

7083955480 बाबुलाल मंचा  च हाण Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,तुळ शनगर,महागांव,यवतमाळ,445204

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,तुळ शनगर,महागांव,यवतमाळ,445204

वडील 7083955480

875 0012/2017  अनंत काशीराम  इंगऴे 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, काऴी दौ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):इतर 

 सौ दपाल   अनंत इंगळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, काऴी दौ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, काऴी दौ,,यवतमाळ,0
प नी 8805557698

876 0013/2017 काश  शामराव लोखंडे 18 7517581232 शामराव बळीराम लोखंडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ह ,पुसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ह ,पुसद,यवतमाळ,0
वडील 7517581232
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 018 GD date: 18/10/2017 KISAN BANDU RATHOD(पोल स शपाई 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 30/10/2017 KISAN BANDU RATHOD(पोल स शपाई 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 11/11/2017 PRALHAD  NANDU CHAVAN(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 09/12/2017 AJAY DEVRAO DESHMUKH(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 21/12/2017 AJAY DEVRAO DESHMUKH(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



877 0014/2017 शेख शक ल शेख आक ल  
शेख शेख( शक ल)

22 9764787389 शेख आक ल शेख अ दुल 
शेख शेख 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,काळी दौ 
,महागाव,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,काळी दौ 
,महागाव,यवतमाळ,0

वडील 9764787389   या वेळी अजदार नामे शेख अक ल 
शेख आ दुल वय 50 वष रा काळी दौ 
यानी पो टे ला येवुन जबाणी रपोट 
दला क याचा मुलगा नामे शेख 
श क ल शेख आखील वय 22वष रा 
काळी दौ हा दनाक 22/12/17 रोजी 
11/00सकाळी चे सुमारास यातील 
अजदार चा मुलगा हा वे डीगचे 
सामान आन याक रता पुसद ला जातो 
हनुन घ न नघुन गेला तो आज 
पावेतो घर  परत आला नाह  अशा 
जबाणी रपोट व न नोद 

878 0001/2018 क पना  पवन  जाधव 24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वडद, महागाव,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 पवन शेषराव जाधव Present Address (स  याचा प  ता): ,,, रा वडद, 
महागाव,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, रा वडद, 
महागाव,यवतमाळ,0

पती 7875511139

879 0002/2018 कु आि वनी कु आि वनी 
काश (राठोड)

23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, तुस सनगर,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9922545995   ग भा सु नता  काश  
राठोड

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, तुल सनगर,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, तुल सनगर,,यवतमाळ,0
आई 9922545995

880 0003/2018 जग दश  दारा सग पवार 25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,काला देव,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. सुवणा  जग दश पवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,काला देव,पुसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,काला 
देव,पुसद,यवतमाळ,0

पती 8805827401
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 014 GD date: 24/12/2017 JAVED BANE SHEKH(पोल स हवालदार ) खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 13/01/2018 AJAY DEVRAO DESHMUKH(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 22/01/2018 AJAY DEVRAO DESHMUKH(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 07/02/2018 ASHOK NARAYANRAO CHAVAN

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

Page 410 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



881 0001/2017 कसार शेख महमद शेख 
हुसेन 

19 Name(नांव): शेख महमद 
Address (प  ता): ,,,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445319

Occupation (  यवसाय):

9767677806 शेख महमद  शेख हुसेन Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445319

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445319

वडील 9767677806 Height(Cms):121.92-152.4

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Forehead:साधारण कपाळ 
Chin:साधारण हनुवट  
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:सलवार सुट

आपले आईशी शु लक वाद झाला 

882 0002/2017 मनोज  अशोक  गेडाम  22 Name(नांव):  अशोक गेडाम  
Address (प  ता): ,,,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445319

Occupation (  यवसाय):

सौ नंदा  अशोक  गेडाम Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445319

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445319

पती 8308478321 Height(Cms):152.4-182.88

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Eyes Type:साधारण
Hair Type:कुरळे/नागमोडी काळे
Hair Color:काळा
Hair Dye:नाह
Outer Top:ट -शट
Outer Bottom:जी स 

आईने पैसे दले नाह  हणुन नघुन 
गेला 

883 0003/2017 हषदा संभाजी राजुरकर 20 Name(नांव): संभाजी
Address (प  ता): ,,,अडेगाव,झर ,यवतमाळ,445319

Occupation (  यवसाय):

9956544455 संभाजी  आ माराम 
राजुरकर 

Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,अडेगाव,झर ,यवतमाळ,445319

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,अडेगाव,झर ,यवतमाळ,445319

वडील 9956544455 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Forehead:साधारण कपाळ 
Chin:साधारण हनुवट  
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:पातळ 
Eye Brow Shape: तरळा 
Blinking:साधारण
Squint:नाह  
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:लांबसडक 
Hair Cut:साधारण 
Hair Straightness:सरळ
Hair Style:मुल सार  या दोन वेणी 
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:चुडीदार सुट (पायजमा)

माह त नाह
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 09/01/2017 ASHOK CHAMPTROW NAITAM(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 13/01/2017 ASHOK CHAMPTROW NAITAM(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 18/01/2017 RAMESH  LAKSHMAN TAJANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



884 0004/2017 नोहरलाल सुखदेव दुधकंवर 38 Name(नांव): सुखदेव
Address (प  ता): ,,,आलेवडा,देवर ,ग दया,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. ल ला ज. नोहरलाल 
दुधकंवर

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, डलाईट केमीक स ाल  
गणेशपुर,गणेशपुर,ग दया,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आलेवडा,देवर ,ग दया,0

पती 9565682458 Height(Cms):152.4-182.88

Body Build Type:ध  टपु  ट शर रय  ट  
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Forehead:साधारण कपाळ 
Cheek:साधारण गाल 
Chin:साधारण हनुवट  
Lips:साधारण ओठ  
Nose:बार क नाक 
Moustaches:बार क राट केस
Eyes Type:साधारण
Blind:नाह  
Eyes Color:काळेभोर   
Specs Type:च  मा नाह  
Eye Brow Thickness:जाड 
Eye Brow Shape:धनु  याकृती 
Blinking:साधारण
Squint:नाह  
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Using Wig:नाह
Hair Dye:नाह
Hair Length:अखुड 
Hair Cut:साधारण 
Hair Straightness:सरळ
Outer Top:कुता शट
Inner Top:ब नयन

885 0005/2017  सौ.माला  संतोष  ब डे 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,घो सा ,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9823139076 संतोष  मारोती  ब डे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,घो सा ,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,घो सा ,वणी,यवतमाळ,0
वडील 9823139076 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:पातळ 
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Outer Top:साडी

समजुन आले नाह  

886 0006/2017  संतोष  गजानन  न ड 35 Name(नांव):  गजानन न ड 
Address (प  ता): ,,बेघरव ती,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445319

Occupation (  यवसाय):

 सौ. तभा  संतोष  
न ड

Present Address (स  याचा प  ता): ,,बेघरव ती 
,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445319

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,बेघरव ती 
,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445319

पती 9011908476 Height(Cms):152.4-182.88

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Forehead:साधारण कपाळ 
Eyes Type:साधारण
Hair Type:साधारण 
Outer Top:फुल बाहयांचा शट
Outer Bottom:फुल पॅ  ट 

कारण समजुन आले नाह  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 028 GD date: 23/01/2017 RAMESH  LAKSHMAN TAJANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 08/02/2017 MAROTI RAMCHANDRA TONGE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 09/02/2017 ASHOK CHAMPTROW NAITAM(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



887 0007/2017  कु मना   मारोती  
दुग(उफ ममता)

19 Name(नांव): मारोती 
Address (प  ता): ,,वाड  5,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445319

Occupation (  यवसाय):

9689592457  राहूल  मारोती  दुग Present Address (स  याचा प  ता): ,,वाड  
5,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445319

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,वाड  
5,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445319

वडील 9689592457 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:ध  टपु  ट शर रय  ट  
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:जाड 
Eye Brow Shape:धनु  याकृती 
Hair Type:साधारण 
Outer Top:सलवार टॉप 

संभा य कारण समजुन आले नाह

888 0008/2017  चंचल  तुकाराम  टेकाम 20 Name(नांव): तुकाराम टेकाम
Address (प  ता): ,,,खडकडोह,झर ,यवतमाळ,445319

Occupation (  यवसाय):

9822930630  बापुराव  अ या  टेकाम Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,खडकडोह,झर ,यवतमाळ,445319

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,खडकडोह,झर ,यवतमाळ,445319

वडील 9822930630 Height(Cms):152.4-182.88

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Eyes Type:साधारण
Hair Type:साधारण 

समजुन आले नाह

889 0009/2017 कु. या  महादेव  
सोयाम

23 Name(नांव): महादेव सोयाम
Address (प  ता): ,,,दरा,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9527219110  महादेव  भमा  सोयाम Present Address (स  याचा प  ता): ,,,दरा,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,दरा,वणी,यवतमाळ,0
वडील 9527219110 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गडद तांबुस 
Face Type:गोल
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:साधारण 
Hair Type:साधारण 
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:आपर  पॅ  ट 

समजुन आहे नाह

890 0010/2017 सखुबाई  शामराव  भोयर 40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,तेजापुर,वणी,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रंगराव  सखाराम  भोयर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,तेजापुर,वणी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,तेजापुर,वणी,यवतमाळ,0
पती 9698764875

891 0011/2017 कु. आयशा आसीफ  
स यद

20 Name(नांव):  आसीफ स यद
Address (प  ता): ,,,मुकूटबन,झर ,यवतमाळ,445305

Occupation (  यवसाय):

9552000402  सैयद जावेद  सैयद 
अजीज  सैयद

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9552000402 समजुन आले नाह

Page 415 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 009 GD date: 14/03/2017 ASHOK CHAMPTROW NAITAM(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 06/04/2017 GOPAL KISAN NEHARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 011 GD date: 19/04/2017 MAROTI RAMCHANDRA TONGE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 08/05/2017 RAMESH  LAKSHMAN TAJANE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 03/08/2017 MAROTI RAMCHANDRA TONGE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



892 0012/2017 संघपाल  आंनदराव  
बाराहाते

35 9595956565  भारत  आंनदराव  
बाराहाते 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, हरापुर,झर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, हरापुर,झर ,यवतमाळ,0
वडील 9595956565 समजुन आले नाह

893 0001/2018 सौ ममता  रंजीत  
वानखडे

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खातेरा,झर ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9604222867 रंजीत  वामण  वानखडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खातेरा,झर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खातेरा,झर ,यवतमाळ,0
वडील 9604222867 समजुन आले नाह

894 0002/2018 कु.दुगा  मनोहर  बोबाटे 19 9421965287 मनोहर  कवडुजी  बोबाटे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,माडवा ,झर  ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,माडवा ,झर  ,यवतमाळ,0
वडील 9421965287 यावेळी अजदार नामे मनोहर कवडुजी 

बोबाटे वय48 वष जात कुणबी धंदा 
शेती रा.माडवा ता झर  िज.यवतमाळ 
मो .9421965287 यानी पो टेला 
जबानी रपोट दला क  यांची मुलगी 
कु.दुगा मनोहर बोबाटे  वय 19 वष 
ह  ती या आजी सोबत माक  (बु)येथे 
राहत असुन 12 या वगात शकत 
होती, द.29/1/18 चे सकाऴी  5/30 
वा कुणाला काह  वन सांगता शाऴेत 
जाते हणुन घरातुन नघुन गेल  आहे 
  तर  तीचा आजुबाजु या पर सरात व 
नातेवाईकांकडे शोध घेतला असता 
मळुन आल  नाह  वणन रंग गोरा 
ऊंची5.2इच. ,बांधा सडपातळ  अंगात 
फकट गुलाबी रंगाचा सलावर कुता 
पर धान केलेल  अशा वणाची यांची 
मुलगी  घरातुन नघुन गेलेल  आहे 
कर ता न द

895 0003/2018 महेश देवद त जाधव 25 9423653272 देवद त आनंदराव जाधव Present Address (स  याचा प  ता): ,,, शवणी,घाटंजी,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, शवणी,घाटंजी,यवतमाळ,0

वडील 9423653272 समजुन आले नाह
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 011 GD date: 18/09/2017 MAROTI RAMCHANDRA TONGE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 018 GD date: 03/01/2018 ASHOK CHAMPTROW NAITAM(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 29/01/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 14/02/2018 MAROTI RAMCHANDRA TONGE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



896 0004/2018 कु. यो सना  सताराम  
पवार 

20 8888619692 सताराम  गंगाराम  पवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मागल ,झर  ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मागल ,झर  ,यवतमाळ,0
वडील 8888619692

897 0005/2018 सूरेश  चटूंजी  गोरे 52 9545313022 अकंलेश  सुरेश  गोरे Present Address (स  याचा प  ता): 
,,,मांगल ,झर ,यवतमाळ,445304

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मांगल ,झर ,यवतमाळ,445304

वडील 9545313022 समजुन आले नाह

898 0006/2018 कु.स वता बंडु मोह तकर 19 9421953558 बंडो नागो मोह तकर Present Address (स  याचा प  ता): ,,, संधीवाढोणा,झर ,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,, संधीवाढोणा,झर ,यवतमाळ,0

वडील 9421953558 समजुन आले नाह

899 0001/2017 णव  सुरेश  कानडे 7 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मुळावा,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

राजकुमार परसराम कानडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मुळावा,उमरखेड,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,मुळावा,उमरखेड,यवतमाळ,0

पालक 9420044588 Height(Cms):91.44-91.44

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Forehead:साधारण कपाळ 
Lips:पातळ ओठ 
Nose:बार क नाक 
Eyes Type:साधारण
Eye Brow Thickness:साधारण 
Hair Type:साधारण 
Hair Color:काळा
Hair Dye:नाह
Hair Length:अखुड 
Hair Straightness:सरळ
Speech:हळूवार
Outer Top:कुता शट
Outer Bottom:हाफ च डी
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 010 GD date: 19/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 22/02/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 22/02/2018 MAROTI RAMCHANDRA TONGE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 22/01/2017 NILESH SURESH PENDHARKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



900 0002/2017 लोडबाजी  वामन  साखरे 79 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, बोथा ,महागाव ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8308150922 लोबाजी  वामन  साखरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा बोथा सा ,महागाव 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा बोथा सा ,महागाव 
,यवतमाळ,0

वडील 8308150922

901 0003/2017 बाऴु नारायण टारपे 40 Name(नांव): नारायण
Address (प  ता): ,,,हष ,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9049064069 नारायण राधोजी टारपे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,हष,पुसद,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,हष,पुसद,यवतमाळ,0
वडील 9049064069 माह त नाह

902 0004/2017 सुधाकर गो वंदराव 
व वांभरे

55 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पोफाळी,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रमेश गो वंदराव व वांभरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पोफाऴी,उमरखेड,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,पोफाऴी,उमरखेड,यवतमाळ,0

पालक 9420550682 या वेऴी न द आहे क , अजदार  रमेश 
गो वंदराव व वांभरे वय 55 वष 
रा.पोफाऴी यांनी पो. टे.ला येउन त

903 0005/2017 सं दप संभाजी गुंड पा 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,हातला,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):यं कारागीर 

दप संभाजी गुंड पा Present Address (स  याचा प  ता): ,,,हातला,उमरखेड,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,हातला,उमरखेड,यवतमाळ,0

पालक 9921965080 माह त नाह

904 0006/2017 सौ. रेखाबाई भकू  शेरे 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बोथा वन,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

भकु  धमा  शेरे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
प नी 9922703174
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 025 GD date: 03/06/2017 MOHAN DATTATRAY BIHADE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 04/06/2017 VILAS JETA RATHOD(पोल स शपाई ) बंद - सापडला 
नाह  

1) GD NO: 013 GD date: 10/06/2017 GAJANAN MADHAVRAO POLE(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 11/07/2017 NILESH SURESH PENDHARKAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 26/07/2017 खुला(ओपन)

Page 422 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



905 0007/2017 सौ. पुजा  नागनाथ बारे 27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, ाम मुळावा ,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

नागनाथ  संभाजी  बारे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ाम मुळावा ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ाम मुळावा ,उमरखेड 
,यवतमाळ,0

प नी 9552477172

906 0008/2017 व ल कैलास राठोड 27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,धनज,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

9049794308 कैलास देवला राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,धनज,उमरखेड,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,धनज,उमरखेड,यवतमाळ,0

वडील 9049794308 सदर ईसमाचे व याचे प त पि न 
मधील वाद अस याने तो प नी परत 
येत नस याने तो याचे राहते घर म 
धनज येथुन को हाला न सांगता 
नघुन गेला 

907 0009/2017 कु.रेणुका संतोष सुतारे 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सुकळी न वन,उमरखेड,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):क  टकर  

9545087813 नागोराव संतोष सुतारे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सुकळी 
न वन,उमरखेड,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सुकळी 
न वन,उमरखेड,यवतमाळ,0

वडील 9545087813 सदर मुलगी को हाला ह  काह  
नसांगता घ न नघुन गेला अशा 
फया दचे जबानी र पोट व न

908 0001/2017 मोद दंगाबर पुरटवाड   36 Name(नांव): मनोज  दगांबर पुरटवाड
Address (प  ता): ,,,कुरळी ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9923136849 मनोज दगांबर पुरटवाड  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कुरळी ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कुरळी ,,यवतमाळ,0
वडील 9923136849 Height(Cms):160.02-162.56

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

मान सक ताणतनाव 

909 0001/2017  संजय अमतलाल गंडेचा  
 

50 Name(नांव): अमतलाल गंडेचा 
Address (प  ता): ,,,जांब रोड वडगाव यवतमाळ, 
यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8485085727  मोह त संजय गंडेचा   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, जांब रोड वडगाव यवतमाळ 
,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, जांब रोड वडगाव 
यवतमाळ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

वडील 8485085727 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:काळाभोर 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 018 GD date: 24/10/2017 SHAMKUMAR KISANRAO LANDGE

(पोल स हवालदार )
बंद - आढळले 

1) GD NO: 018 GD date: 02/11/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 30/11/2017 SHAMKUMAR KISANRAO LANDGE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 26/03/2017 DIPAK Narayan KAMBLE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 041 GD date: 01/01/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



910 0002/2017 सािजद अनवर खाँ 
जा ह ला खाँ  

28 Name(नांव): ब सम अहमदखाँ  
Address (प  ता): ,,, शादाब बाग भोसा रोड यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9372612574 -ब सम अहमदखाँ    Present Address (स  याचा प  ता): ,,,   शादाब बाग भोसा रोड 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,   शादाब बाग भोसा रोड 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

वडील 9372612574 Height(Cms):152.4-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

911 0003/2017 ह रभाऊ दैलतराव 
मलकापुरे   

64 Name(नांव): तीक धीरभाऊ मलकापुरे
Address (प  ता): ,,, वदभ हाऊसीग सोसायट  यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):खाजगी सं था कमचार  

9970998288 तीक धीरभाऊ मलकापुरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वदभ हाऊसीग सोसायट  
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वदभ हाऊसीग 
सोसायट  यवतमाळ,,यवतमाळ,0

वडील 9970998288 Height(Cms):152.4-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:काळाभोर 

कोणालाह  न सागता नघुन गेला

912 0004/2017 कु भा य ी रमेश  येरणे 19 Name(नांव): रमेश
Address (प  ता): ,,,करकडोह,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रमेश ल मणराव  येरणे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,करकडोह,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,करकडोह,,यवतमाळ,0
पालक 7507431304 Height(Cms):132.08-134.62

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Outer Top:सलवार टॉप 

बस थानक यवतमाळ  येथुन नघुन 
गेल

913 0005/2017  भा कर उफ अ वनाश 
वजय खंदार  

37 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,वैभव नगर  सुयोग नगर लोहारा 
रोड,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

र व  वजय खंदार   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वैभव नगर  सुयोग नगर 
लोहारा रोड,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वैभव नगर  सुयोग नगर 
लोहारा रोड,,यवतमाळ,0

पालक 9763319730 Height(Cms):175.26-175.26

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:काळाभोर 

914 0006/2017 सुरेशचं   मोतीलाल मुराब 
 

58 Name(नांव): मोतीलाल मुराब 
Address (प  ता): ,,,तारपुरा यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9423433589  वनोद मोतीलाल मुराब   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आठवडी बाजार यवतमाऴ 
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आठवडी बाजार यवतमाऴ 
,,यवतमाळ,445001

वडील 9423433589 Height(Cms):167.64-167.64

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:लांबट अंडाकृती
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:करडा/पांढरा ठपके असलेला 

यावेऴी न द आहे क , अरजदार नामे 
वनोद मोतीलाल मुराब वय 40वष रा. 
आठवडी बाजार यवतमाऴ मो.नं. 
942343
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 032 GD date: 04/01/2017 SATISH VASANTRAO CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 07/01/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 037 GD date: 10/01/2017 KISHOR MAROTRAO WATKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 11/01/2017 PADMAKAR SADASHIVRAO KHONDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 047 GD date: 13/01/2017 SATISH VASANTRAO CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



915 0007/2017 भा कर  वजय  खांदव 
(अ वनाश)

37 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,वैभव नगर ,लोहारा रोड ,यवतमा 
ळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

र व  वजय  खंदार Present Address (स  याचा प  ता): ,,वैभव नगर ,लोहारा रोड 
,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,वैभव नगर ,लोहारा रोड 
,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

पालक 9763319730 Height(Cms):175.26-175.26

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:लांबट अंडाकृती
Eyes Type:साधारण
Hair Type:साधारण 
Outer Top:ट -शट

कोणालाह  काह ह  न सांगता राहते घर 
सुयोग नगर लोहारा यवतमाळ येथुन 
नघुन गेला.

916 0008/2017 सौ.सं या  भूप  डाहाके 22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,वैध नगर ST  वकशाँपचे मागे,आ ण रोड 
,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

भूप  ल मणराव  डाहाके Present Address (स  याचा प  ता): ,,वैध नगर ,आ ण 
रोड,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,वैध नगर ,आ ण 
रोड,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

पती 9404268629 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Face Type:उभा/अंडाकृती
Eyes Type:साधारण
Hair Type:साधारण 
Outer Top:सलवार टॉप 
Outer Bottom:चुडीदार सुट (पायजमा)

तचे राहते घ न कोणाल ह  काह  न 
सांगता वैध नगर ST वकशाँप मागे 
यवतमाळ 

917 0009/2017 कु.बेबीना  मो काहर  शेख 18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, गो डन पाक भोसा रोड यवतमाळ, 
यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

 शबीर  शीराज  शेख Present Address (स  याचा प  ता): ,,, गो डन पाक भोसा रोड 
,यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, गो डन पाक भोसा रोड 
,यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

पालक 9373045082 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Face Type:गोल
Poxpitted:ल  
Eyes Type:साधारण
Eyes Color:काळेभोर   
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Outer Top:कुता टॉप
Outer Bottom:सलवार सुट

918 0010/2017 कु यामीनी  वलासराव  
लोखंडे

24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,पावती नगर ,पावती नगर उमरसरा यवतमाऴ  
,यवतमाऴ  ,यवतमाऴ  ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9146705339 वलासराव  सीताराम  
लोखंडे 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पावती नगर उमरसरा, 
यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पावती नगर उमरसरा, 
यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

वडील 9146705339 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
Eyes Type:साधारण
Eyes Color:काळेभोर   
Hair Type:सवसाधारण राखाडी
Hair Color:काळा
Hair Length:लांबसडक 

919 0011/2017 कु अंक ता   व णु  ठवस 
  

19 Name(नांव):   व णु  ठवस 
Address (प  ता): ,,, भात नगर यवतमळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9822254247  व णु हर भाऊ ठवस  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, भात नगर यवतमळ 
,यवतमळ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, भात नगर यवतमळ 
,यवतमळ ,यवतमाळ,445001

वडील 9822254247 Height(Cms):127.0-127.0

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 040 GD date: 11/01/2017 PADMAKAR SADASHIVRAO KHONDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 10/01/2017 PADMAKAR SADASHIVRAO KHONDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 065 GD date: 24/01/2017 RAJU  KRUSHNARAO  KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 27/01/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 041 GD date: 02/02/2017 RAJU  KRUSHNARAO  KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



920 0012/2017 शवाणी  दल प  
ग डमवार

19 Name(नांव): दल प ग डमवार
Address (प  ता): ,,,मुक बर शाऴे या मागे,, यवतमाळ 
,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9921068345  दल प मारोतराव  
ग डमवार

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मुक बर शाऴे या मागे,, 
यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मुक बर शाऴे या मागे,, 
यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

वडील 9921068345 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

यावेळी अजदार नामे दल प मारोतराव 
ग डमवार वय 49 वष, रा. मुक बर 
शाऴे या मागे, यवतमाळ 
मो.नं.99210

921 0013/2017 नारायणराव  तुकारामजी  
गायकवाड(गायकवाड)

75 Name(नांव): तकारामजी  गायकवाड
Address (प  ता): ,,, अवधुतवाडी, ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9890449606 स तष   नारायणराव  
नारायणराव

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अवधुतवाडी,, 
यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अवधुतवाडी,, 
यवतमाळ,यवतमाळ,445001

वडील 9890449606 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

यावेळी अजदार नामे स तष 
नारायणराव गायकवाड वय46 वष, रा. 
अवधुतवाडी, यवतमाळ 
मो.नं.9890449606 यांचे व

922 0014/2017 कु. दशना मनोज मोहेकर  
 

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,आदश नदर संद प मंगलमचे मागे 
य,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8600334325 मनोज दे वलाल मोहेकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, आदश नदर संद प मंगलमचे 
मागे ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, आदश नदर संद प 
मंगलमचे मागे ,,यवतमाळ,0

वडील 8600334325 Height(Cms):121.92-121.92

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:अती गोरा 

वणन अंगावर अमोलकचंद काँलेजचा 
यु नफँम केस काळे चेहरा गोल डोळे 
टपोरे अशी वणन आहे 

923 0015/2017 महेश दादाराव कांबळे   
दादाराव कांबळे  

20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, रामनगर वडगाव रोड यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

कु वीती दादाराव कांबळे  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रामनगर वडगाव रोड 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रामनगर वडगाव रोड 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

पालक 7517026657 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा

924 0016/2017  कु पुजा ऊफ या संजय 
सडम  

24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,संकट मोचन जय वाल कराणा जवळ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

ीमती मला संजय 
सडाम   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,संकट मोचन जय वाल 
कराणा जवऴ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,संकट मोचन जय वाल 
कराणा जवऴ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

पती 9881846616 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:गोरा
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 017 GD date: 05/02/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 05/02/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 06/02/2017 NARENDRA NATTHUJI  BAGMARE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 10/02/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 10/02/2017 NARENDRA NATTHUJI  BAGMARE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



925 0017/2017 स चन पु षो तम देशमुख  38 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,  राधा रमन नगर  राणा ताप ,गेट आ ण  
रोड, यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

संतोष पु षो तम देशमुख  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आरो य सोसा संभाजी नगर 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आरो य सोसा संभाजी 
नगर यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पालक 9403458699 Height(Cms):154.94-157.48

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गडद तांबुस 

926 0018/2017 उमेश रामभाऊ येसनपुरे   31 Name(नांव): रामभाऊ येसनपुरे 
Address (प  ता): ,,, रामनगर, यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

 अतुल सुयभानजी 
येसनपुरे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,गऴम गाव ता कऴंब िज 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,गऴम गाव ता कऴंब िज 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पालक 7720933508 Height(Cms):167.64-167.64

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

927 0019/2017 ती ा मोद चामाटे  23 Name(नांव): मोद चामाटे
Address (प  ता): ,,,अकोट फैल अकोला िज अकोला,,अकोला,0
Occupation (  यवसाय):

 ाने वर न थुजी पचकडे 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,राना ताप नगरक णराव 
,ब सोड यांचे घर  यवतमाळ , यवतमाळ ,अकोला,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,राना ताप नगरक णराव 
,ब सोड यांचे घर  यवतमाळ , यवतमाळ ,अकोला,445001

पालक 9921213150 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

928 0020/2017  नखील काश गाडे  29 Name(नांव): काश गाडे
Address (प  ता): ,,, धनल मी नगर वडगाव यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9921110904  शात अयाजी गाडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,धनल मी नगर वडगाव 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,धनल मी नगर वडगाव 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

वडील 9921110904 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

929 0021/2017 सु नल सुंदरलाल कामदार  
 

49 Name(नांव): सुंदरलाल कामदार 
Address (प  ता): ,,,वै य नगर  यवतमाळ  
,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ अ नता सु नल कामदार 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,, वै य नगर  स द  कँ प 
यवतमा,यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, वै य नगर  स द  
कँ प यवतमा,यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

पती 7066881303 Height(Cms):167.64-167.64

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

घ न कोनालाह  न सागंता नघुन गेले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 010 GD date: 22/02/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 09/03/2017 BHAURAO BHIMA MOHADE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 059 GD date: 09/03/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 039 GD date: 10/03/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 11/03/2017 NARENDRA NATTHUJI  BAGMARE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



930 0022/2017  सौ. कलाबाई संतोष 
खडसे  

30 Name(नांव): संतोष खडसे
Address (प  ता): ,,मु भोयर व  भ ीजवळ ,रा पहुर PS बाभुऴगाव 
,  िज यवतम,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7743856283 संतोष तुळशीरान खडसे   Present Address (स  याचा प  ता): ,हमु   भोयर व  भ ीजवळ  , 
रा पहुर PS बाभुऴगाव , ,िज यवतमाऴ  ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,हमु   भोयर व  
भ ीजवळ  , रा पहुर PS बाभुऴगाव , ,िज यवतमाऴ  ,,यवतमाळ,0

वडील 7743856283 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

931 0023/2017  स तष राजारामजी 
डोइजकर  

47 Name(नांव): राजारामजी डोइजकर
Address (प  ता): ,,द ता े नगर बचपन शाळेजवळ यवत,यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

8983668529 दल प राजारामजी 
डोइजकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,पाट ल चौक भात  14 
लोहारा,यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,पाट ल चौक भात  14

 लोहारा,यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

वडील 8983668529 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

932 0024/2017  ल तश सु नलराव मीरापुरे 
 

13 Name(नांव): सु नलराव मीरापुरे
Address (प  ता): ,,,भा यधरा सोसा वडगांव रोड ,यवतामाऴ 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7709573537 नीलेश वलासराव मरापुरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भा यधरा सोसा वडगांव रोड 
यवतम,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भा यधरा सोसा वडगांव 
रोड यवतम,,यवतमाळ,0

वडील 7709573537 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

933 0025/2017 कु. पुजा व ल काळे   19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,द ता य नगर,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9527662125 व ल रावजी काऴे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,द ता य 
नगर,यवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,द ता य 
नगर,यवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0

वडील 9527662125 Height(Cms):160.02-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

934 0026/2017 मारोती तुकाराम पालसे   57 Name(नांव): मुकेश गजाननराव इंगळे 
Address (प  ता): ,,रेणुका मंगल कायाजवऴ ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मुकेश गजाननराव इंगळे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,रेणुका मंगल 
कायाजवऴ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,रेणुका मंगल 
कायाजवऴ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0

पालक 8888996934 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:पातळ 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 034 GD date: 25/03/2017 PADMAKAR SADASHIVRAO KHONDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 26/03/2017 GAJANAN VISHWNATHRAO 

MISEWAR(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 27/03/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 055 GD date: 27/03/2017 PADMAKAR SADASHIVRAO KHONDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 31/03/2017 RAJU  KRUSHNARAO  KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



935 0027/2017 अ दुल सालार अ दुल 
राउत  

40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,इंद रा नगर यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कळंब चौक यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कळंब चौक यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0

पालक 8087641666 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Outer Top:फुल बाहयांचा शट
Outer Bottom:जी स 

काह च कारण नसताना बाहे न जावु 
न येतो से हणुन नघुन गेला परत 
आला नाह  

936 0028/2017 कु. ांजल  रवी  दुधकोळ  
 

20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,दाते कलेच मागे 
,यवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मती सुनीता र व  
दुधकोळ  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,आ ट  
ताकळबं,िजयवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,आ ट  
ताकळबं,िजयवतमाळ,,यवतमाळ,0

पालक 8551005258 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

937 0029/2017 शगू ता परवीन शेख 
आसीफ  

28 Name(नांव): परवीन शेख आसीफ
Address (प  ता): ,, शंदे नगर , तारपूरा  
,यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

हबीबून नसा शेख जल ल  Present Address (स  याचा प  ता): ,, शंदे नगर , तारपूरा  
,यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, शंदे नगर , तारपूरा  
,यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

पती 8483857979 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

यातील मूलगी शंदे नगर , तारपूरा 
यवतमाळ येथून कोणालाह  काह  न 
सांगता घ न नघून गेल

938 0030/2017 चीरा ीकांत साखरेकर  27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मंणीष नगर बेलतर रोडी  रोड ,नागपुर,नागपुर 
शहर,0
Occupation (  यवसाय):

9960645025 सौ सर ता ीकांत 
साखरकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, मंणीष नगर बेलतर रोडी 
,नागपुर,नागपुर शहर,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, मंणीष नगर बेलतर रोडी 
,नागपुर,नागपुर शहर,0

आई 9960645025 Height(Cms):162.56-162.56

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

यवतमाळ ते नागपुर येथुन बेप ता 
झाल  आहे  तीचे येणे जाणे  चालु 
राहत होते अवधुतवाडी उ सव मंगल 
कायाल

939 0031/2017  सु दर गो वंदराव प क   40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,, सार वत चौक, वनकरे हाँ पीटल 
,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 मोहन गो वंदराव प क    Present Address (स  याचा प  ता): ,,सार वत चौक, वनकरे 
यवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,सार वत चौक, वनकरे 
यवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0

पालक 9923410392 Height(Cms):172.72-172.72

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 021 GD date: 01/04/2017 SATISH VASANTRAO CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 01/04/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 06/04/2017 RAJU  KRUSHNARAO  KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 051 GD date: 06/04/2017 KISHOR MAROTRAO WATKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 056 GD date: 10/04/2017 KISHOR MAROTRAO WATKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



940 0032/2017  सपना सुभाषराव अनासने 
 

29 Name(नांव): सुभाषराव अनासने
Address (प  ता): ,,, दारका नगर  यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8668614931 स मर सुभाषराव अनासने  Present Address (स  याचा प  ता): ,, दारका नगर  यवतमाळ हमु 
कलेक,काँलेनी गोधनी रोड ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, दारका नगर  यवतमाळ 
हमु कलेक,काँलेनी गोधनी रोड ,,यवतमाळ,0

वडील 8668614931 Height(Cms):165.1-165.1

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

941 0033/2017 वजया मुंजाजी कांबळे   40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,जांब रोड यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 -पुजांजी संभाजी कांबळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जांब रोड यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जांब रोड यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0

पती 8408918473 Height(Cms):157.48-160.02

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

942 0034/2017 सौ. करण महेश बकोतरा  22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कारेगाव यावल  ता घाटंजी,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9527242896 सुभाष हतीराम च हाण  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कारेगाव यावल  ता घाटंजी 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कारेगाव यावल  ता 
घाटंजी ,,यवतमाळ,0

वडील 9527242896 Height(Cms):157.48-157.48

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा
Outer Top:साडी

यावेऴी न द आहे क , अजदार नामे 
सुभाष हतीराम च हाण जात बंजारा 
धंदा मजुर  रा. कारेगाव यावल  ता. 
घाट

943 0035/2017 योगीता   दवाकर भारती 50 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,शहा हाँ पीटल जवळ  
,यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9637287501 दनेश   दवाकर भारती Present Address (स  याचा प  ता): ,,बेलोरा ,पो टे यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, शहा हाँ पीटल जवळ 
,यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

आई 9637287501 Height(Cms):152.4-152.4

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:गोरा

944 0036/2017 सौ ि मता आ शष  
हंगलासपुरकर   

32 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रा वाड  3 आनंद नगर  यवतमा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वाड  3 आनंद नगर  
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वाड  3 आनंद नगर  
यवतमाळ,,यवतमाळ,0

पती 9423424780 Height(Cms):152.4-154.94

Body Build Type:साधारण/म  यम 
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 
Outer Top:कुता टॉप
Outer Bottom:सलवार सुट
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 018 GD date: 13/04/2017 PADMAKAR SADASHIVRAO KHONDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 19/04/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 20/04/2017 KISHOR MAROTRAO WATKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 20/04/2017 KISHOR MAROTRAO WATKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 23/04/2017 NARENDRA NATTHUJI  BAGMARE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



945 0037/2017 मयुर कशोर चंडाले  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,जगत मं दर , यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

बजरंग भागीरथ चंडाले   Present Address (स  याचा प  ता): ,,जगत मं दर 
,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,जगत मं दर 
,यवतमाळ,,यवतमाळ,0

पालक 9420773999 Height(Cms):162.56-162.56

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:ग  हाळ वण 

946 0038/2017 एशवया मालसींग राठोड   20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,, ा हणवाडा पो टेआण   ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9011419538 आलसींग द तु राठोड   Present Address (स  याचा प  ता): ,, ा हणवाडा 
पो टेआण ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, ा हणवाडा 
पो टेआण ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0

वडील 9011419538 Height(Cms):129.54-129.54

Body Build Type:मजबुत
Body Complexion Type:गोरा

947 0039/2017 सौ.क पना  अशोक 
बोर कर  

42 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,अ वाल लेआउट यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

अशोक रामक ण बोर कर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,अ वाल लेआउट यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,अ वाल लेआउट 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

पती 9765626689

948 0040/2017 धनंजय र नाकर दुदगीकर 
    

37 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, बालाजी सोसा ल मीनगर   
,यवतमाऴ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

 सौ सोनाल  धनंजय 
दुदगीकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बालाजी सोसा ल मीनगर  
,यवतमाऴ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बालाजी सोसा ल मीनगर 
 ,यवतमाऴ,यवतमाळ,445001

पती 9899644945

949 0041/2017 सौ. छाया दे वदास केराम  40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,ड गरखडा ता कळंब,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

7775854414 दे वदास डोमाजी केराम  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ड गरखडा ता 
कळंब,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,ड गरखडा ता 
कळंब,,यवतमाळ,445001

वडील 7775854414         यावेऴी न द आहे क , 
अजदार नामे दे वदास डोमाजी केराम 
वय50वष, रा. ड गरखडा ता. कळंब 
िज. 

Page 439 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 048 GD date: 27/04/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 004 GD date: 28/04/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 005 GD date: 06/05/2017 RAJU  KRUSHNARAO  KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 019 GD date: 06/05/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 08/05/2017 PADMAKAR SADASHIVRAO KHONDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



950 0042/2017 संतोष महादेव सोनवने   26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,, शवाजी गाडन  ,यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

8975674177  महादेव   सदुजी सोनवणे Present Address (स  याचा प  ता): ,शीवाजी गाडन जवळ  
डाँ,नदुरकर याचे  बाजुला, यवतमाळ  ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,शीवाजी गाडन जवळ  
डाँ,नदुरकर याचे  बाजुला, यवतमाळ  ,,यवतमाळ,445001

वडील 8975674177

951 0043/2017 राजकुमार गीर  संतोशराव 
गीर

33 Name(नांव): अनुताई गीर
Address (प  ता): ,,,आण  नाका यवतमाऴ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

अमुताई संतोशराव गर Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आन  नाका 
यवतमाऴ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आन  नाका 
यवतमाऴ,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पालक 8983716282

952 0044/2017  कु आि वनी राजु 
ीपतवार  

20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मंग ऴ ,यवतमाऴ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. रेखा राजु ीपतवार   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मंग ऴ पो टे यवतमाऴ ा 
,यवतमाऴ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मंग ऴ पो टे यवतमाऴ 
ा ,यवतमाऴ,यवतमाळ,445001

पालक 8888011221

953 0045/2017 सौ र ता  सुरेश   पांडे 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सुभाष नगर ,गोधणी कोठा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुरेश  ल मण  पाडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,साईबाबा नगर ,गोधणी 
कोठा,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,साईबाबा नगर ,गोधणी 
कोठा,यवतमाळ,0

पती 9672488496 घ ण नघुन गेल  

954 0046/2017 सौ. सु नताभारत कोडापे  25 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,बाभणी,ता शेलु तािजवधा ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9527798174 मती अ नाबाइ राम 
मे ाम  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,गोधनी ,यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,गोधनी ,यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0

आई 9527798174
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 003 GD date: 10/05/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 024 GD date: 13/05/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 16/05/2017 KISHOR MAROTRAO WATKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 18/05/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 21/05/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



955 0047/2017 कसन  रामच   राउत 30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,देवी नगर ,लोहारा,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ माया  कसन  राउत Present Address (स  याचा प  ता): ,,,देवीनगर ,लोहारा यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,देवीनगर ,लोहारा 
यवतमाळ ,यवतमाळ,0

पालक 9921724960 कोणाला काह ह  न सांगता घ न 
नघुन गेले 

956 0048/2017 महेश  अजाबराव ीरंग 33 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,राजीव नगर मोठे वडगाव जाई ट शा,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9960488275 अजावराव  गंगाराम  
ीरंग 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राजीव नगर मोठे वडगाव 
जाई ट शा,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,राजीव नगर मोठे वडगाव 
जाई ट शा,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

वडील 9960488275 नागपुर येथे  जावुन येतो हणुन घ न 
नघुन गेला.

957 0049/2017 कु. पुजा अशोक ओगले  21 Name(नांव):  अशोक ओगले
Address (प  ता): ,,,भोसा नाका वांवलबी शाळे जवळ  
,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8380804723 अशोक नामदेवराव ओगले  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, भोसा नाका वांवलबी शाळे 
जवळ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, भोसा नाका वांवलबी 
शाळे जवळ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

वडील 8380804723 घ न कोणालाह  न सांगता नघुन 
गेल

958 0050/2017 कु हके वर   बेजन  
उजर सरफा

19 Name(नांव): बेजन 
Address (प  ता): ,,, चचबड  ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8408003392 बेजन  भुलाउ  उजर सरफा Present Address (स  याचा प  ता): ,,, चचबड   जापती 
थेसट,यवतमा ळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, चचबड   जापती 
थेसट,यवतमा ळ,यवतमाळ,0

आई 8408003392 कोणाला काह ह  न सांगता नघुन 
गेल  

959 0051/2017 कु. पुजा  रोकडे अशोकराव 
 

21 Name(नांव): असोकराव 
Address (प  ता): ,, वदभ हाउ संग सोसायट ,यवतमाऴ ,यवतमाऴ 
,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

8805948002 अशोक  मा णकराव  
रोकडे

Present Address (स  याचा प  ता): ,, वदभ हाउ संग सोसायट  
यवतमाऴ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, वदभ हाउ संग सोसायट  
यवतमाऴ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

वडील 8805948002
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 25/05/2017 PADMAKAR SADASHIVRAO KHONDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 07/06/2017 DILIP UDDHAVRAO GIRI(सहा यक 
पोल स उप- नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 13/06/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 040 GD date: 13/06/2017 RAJU  KRUSHNARAO  KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 044 GD date: 14/06/2017 RAJU  KRUSHNARAO  KALE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



960 0052/2017  शांत वसंतराव शरभाते  
 

37 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,इ वर नगर,मालानी नगर,,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. व छलाबाई शांत 
शरभाते  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,इ वर नगर,मालानी 
नगर,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,इ वर नगर,मालानी 
नगर,यवतमाळ,,यवतमाळ,0

प नी 9420048444

961 0053/2017 सौ पोण मा  दनेश  
च हान  

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,कावेर  पाक यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9689508052 दनेश  साहेबराव च हान  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कावेर  पाक  
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कावेर  पाक  
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

वडील 9689508052

962 0054/2017 मंगेश  शंकर  गजबे 27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,दे व नगर ,लोहारा ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ करण  मंगेश  गजबे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,दे व नगर 
,लोहारा,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,दे व नगर 
,लोहारा,यवतमाळ,0

पती 7507045597  काह ह  न सांगता नधुन गेला 

963 0055/2017 सौ पुजा अशोक कालगुंडे   30 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, घटाणा जवळा ता आण  िज 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9922137235  मारोती अजुन पठेकड  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,करलगाव ता बाबुळगाव िज 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,करलगाव ता बाबुळगाव 
िज यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

वडील 9922137235 कोणालाह  न सांगता व रल 
ठकाणाव न नघुन गेल

964 0056/2017 कु मंयुर  राजे द मुराब  18 Name(नांव): राजे द मुराब
Address (प  ता): ,,,आठवडीबाजार यवतमाळ , यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9112811776 तक राजे द मुराब  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,तारपुरा आठवडी बाजार 
यवतमाळ , यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,तारपुरा आठवडी बाजार 
यवतमाळ , यवतमाळ ,यवतमाळ,0

वडील 9112811776
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 036 GD date: 19/06/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 052 GD date: 21/06/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 23/06/2017 ARUN NAMDEO  JAWARE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 26/06/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 009 GD date: 03/07/2017 NARENDRA NATTHUJI  BAGMARE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



965 0057/2017 हेमावती    वण राठोड 32 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सूभाष नगर वडगाव यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7337744723 वण   हाद राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,,सूभाष नगर वडगाव 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,सूभाष नगर वडगाव 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0

वडील 7337744723

966 0058/2017 सौ अमता    मनोज  
चोडके 

24 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बालाजी नगर ,वडगाव ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

 दशरथ  व लराव  
अवधीत 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, बालाजी सोसायट  ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, बालाजी सोसायट  
,यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

प नी 9922388987 कोणाला काह ह  न सांगता नघुन 
गेल

967 0059/2017  कु  नक ता  अशोक 
बोडादे   

19 Name(नांव):  अशोक बोडादे 
Address (प  ता): ,,,शेलु िज वधा ,,वधा,0
Occupation (  यवसाय):

 िजजाबाई  देवीदास 
बोडादे   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,लटारे ले आउट  ,पांढरकवडा 
,,वधा,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,लटारे ले आउट  
,पांढरकवडा ,,वधा,0

पालक 9552801172

968 0060/2017 शेख वजीर शेख नज    47 Name(नांव): शेख नज  
Address (प  ता): ,,डेहणकर ले आऊट ,यवतमाऴ ,यवतमाऴ 
,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

सौ. ख लदा बी शेख बजीर 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
पती 8856841229 पती पि नचे भांडण झा याने रागाचे 

भरात नघुन गेले. 

969 0061/2017  कु. जय ी वामनराव ठोरे 
 

23 Name(नांव):  वामनराव ठोरे
Address (प  ता): ,,,रवी नगर जगत मंद र उमरसरा ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9226582085  ी वामनराव दशरथजी 
ठोरे  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, रवी नगर जगत मंद र , 
उमरसरा यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, रवी नगर जगत मंद र , 
उमरसरा यवतमाळ ,यवतमाळ,0

वडील 9226582085
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 022 GD date: 05/07/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 039 GD date: 07/07/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 050 GD date: 08/07/2017 KISHOR MAROTRAO WATKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 038 GD date: 22/07/2017 SATISH VASANTRAO CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 28/07/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



970 0062/2017 अिजं य केशव खंडारे   18 Name(नांव):  केशव खंडारे 
Address (प  ता): ,,, साई मंद र जवळ बोरले लेआऊट ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 सौ. क वता केशव खंडारे  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, साई मंद र जवळ बोरले 
लेआऊट ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, साई मंद र जवळ बोरले 
लेआऊट ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

प नी 8390556215

971 0063/2017 पंकज स चतानंद आसरे  35 Name(नांव): स चतानंद 
Address (प  ता): ,, दडा नगर भारती अपाटमट,यवतमाऴ 
,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

वण स चतानंद आसरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,संभाजी नगर जय वजय 
चौक,यवतमाऴ ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,संभाजी नगर जय वजय 
चौक,यवतमाऴ ,,यवतमाळ,445001

पालक 9296852189

972 0064/2017 ट कंल  पेश  अह रकर 20 Name(नांव): पेश 
Address (प  ता): ,,,स वालाखे ले आउट,भोसा यवतमाळ 
,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय): व याथ

पेश शेषराव अ हरकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,स वालाखे ले आउट 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,स वालाखे ले आउट 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,445001

पालक 9923602579 कोणाला काह ह  न सांगता घ न 
नघुन गेल  

973 0065/2017  नतीन मारोतराव लखार 
  

30 Name(नांव): मारोतराव लकार
Address (प  ता): ,,,साईबाबा नगर लहान गोधणी मुलक  ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 कसन मारोतराव  
लखाट   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,साईबाबा नगर लहान गोधणी 
मुलक  ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,साईबाबा नगर लहान 
गोधणी मुलक  ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

पालक 8408948600 घ ण नघुन गेला आहे 

974 0066/2017  वसीम खान नुर अहेमद 
खान  

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, फुलसावंगी हमु   डेहनकर ले 
आउ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

8806531173  स यद जल ल स यद 
हैदर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,डेहनकर ले आउट   
यवतमाळ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,डेहनकर ले आउट   
यवतमाळ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

वडील 8806531173 घ न नघुन गे या कोणालाह  न 
सांगता 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 036 GD date: 29/07/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 30/07/2017 PADMAKAR SADASHIVRAO KHONDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 02/08/2017 KISHOR MAROTRAO WATKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 011 GD date: 03/08/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 03/08/2017 ALKA MOHAN GAIKWAD(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



975 0067/2017  सौ. सुमन  पांढुरंग  
कुमरे   

28 Name(नांव):  पांढुरंग  कुमरे 
Address (प  ता): ,,,रा लोहारा देवीनगर यवतमाळ , यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9067568918  पांढुरंग कसन कुमरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, लोहारा देवीनगर ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

वडील 9067568918

976 0068/2017  दल प  मनवरलाल गु ता 
 

44 Name(नांव):  मनवरलाल गु ता
Address (प  ता): ,,, चाफनवाढ  यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7774888770 कशोर मनवरलाल गु ता  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7774888770

977 0069/2017 रामचं  रामपाल गु ता  85 Name(नांव): रामपाल 
Address (प  ता): ,,,अमराईपुरा, द त चौक 
यवतमाऴ,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9527590765 भगवती साद रामचं  
गु ता  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9527590765

978 0070/2017 नारायन  वठोबाजी 
दाभेकर  

55 Name(नांव):  वठोबाजी दाभेकर
Address (प  ता): ,,, ेरना नगर यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9552807743 अनुप नारायन दाभेकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ेरना नगर यवतमाळ  
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ेरना नगर यवतमाळ  
,,यवतमाळ,0

वडील 9552807743

979 0071/2017  देवद त शंकरराव  
काळसरपे  

36 Name(नांव): शंकरराव  काळसरपे
Address (प  ता): ,,,  संघानीया नगर यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ  मंगला  देवद त 
काळसरपे   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, संघानीया नगर 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, संघानीया नगर 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0

पती 7387977897
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 022 GD date: 06/08/2017 PADMAKAR SADASHIVRAO KHONDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 10/08/2017 KISHOR MAROTRAO WATKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 11/08/2017 NAGORAO BHIMRAOJI MESHRAM

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 14/08/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 042 GD date: 14/08/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



980 0072/2017  आरती  सुधीर  पळसापुरे 21 Name(नांव): सुधीर 
Address (प  ता): ,,,जामनकर नगर आँटोपाईट येथे कोवे ,याचे घर  
भा याने,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9923358379 सुधीर  भाउरावजी  
पळसापुरे

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9923358379 घर  कोणाला काह ह  न सांगता घ न 

नघुन गेल

981 0073/2017 कामीनी  वासुदेवराव  
आंबीलकर 

55 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, शवनेर  सोसायट  ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):गृ हणी

9689299703 हेमंत वासुदेवराव 
आंबीलकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 9689299703 घ न नघुन गेल  कोणाला काह ह  न 

सांगता 

982 0074/2017 वेद ी  ल मीकांत मंडवळी 
 

20 Name(नांव): ल मीकांत मंडवळी
Address (प  ता): ,,,आठवडी बाजार यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7030975442  उमाकांत ल मीकांत 
मंडवळी  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
वडील 7030975442

983 0075/2017 द ा चतांमन शडे  20 Name(नांव): चतांमन शडे
Address (प  ता): ,,, जोडमोहा ता कळंब िज यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9420118819  चतामन शंकर शडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जोडमोहा ता कळंब िज 
यवतमाळ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जोडमोहा ता कळंब िज 
यवतमाळ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

वडील 9420118819

984 0076/2017 सौ तीभा  पु षो तम  
गनगुले 

28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मुलक  ,यवतमाळ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

पु षो तम  मारोतराव  
गनगुले 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मुलक  ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मुलक  ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,445001

पती 8625881756 रागा या भरात घ न नघुन गेल  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 012 GD date: 16/08/2017 NARENDRA NATTHUJI  BAGMARE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 18/08/2017 NAGORAO BHIMRAOJI MESHRAM

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 18/08/2017 NAGORAO BHIMRAOJI MESHRAM

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 048 GD date: 19/08/2017 ALKA MOHAN GAIKWAD(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 02/09/2017 PRABHAKAR TARACHAND CHAURE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



985 0077/2017 सौ.मेघा दनेश पुर  व 
सोबत कु.आ षी दनेश 
पुर  

28 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, संघा नया नगर यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):गृ हणी

दनेश व णु पुर   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, संघा नया नगर 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, संघा नया नगर 
यवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पती 7218340341 द 01/09/2017 ला   घरातुन 
कोणाला काह ह  न सांगता कपडे व 
लहान मुलगी व सो याचे दागीने व 
नगद  3500  घेवुन नघुन गेल  आज 
पावेतो नातेवाईकाकडे शोध घेतला 
मळुन आले नाह   व न नोद . 

986 0078/2017 सौ.अ वी न गजानन तपके 
मुलगा नामे -अभीम यु   
मुलगी कुमार -आरा या

32 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, शांती नगर वडगाव यवतमाळ 
,,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

9923184898 गजानन पांडुरंग तपके   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,शांती नगर वडगाव यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,शांती नगर वडगाव 
यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

वडील 9923184898  घरगुती वादाचे कारणाव न  

987 0079/2017 शला गुलाब गेडाम   23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,डेहनकर लेआउट सु नल मोरे नगर 
यव,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ सु नता कैलास गेडाम  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, डेहनकर लेआउट सु नल मोरे 
नगर ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, डेहनकर लेआउट सु नल 
मोरे नगर ,,यवतमाळ,0

पालक 9881064815

988 0080/2017 राजु शवाजी च हाण   30 याम शवाजी च हाण   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,साईनगर येरावार ले 
आऊट,यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,साईनगर येरावार ले 
आऊट,यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

पालक 8308862725 घरगुती वादाने कंटाऴुन घर सोडुन गेले 

989 0081/2017 कु.अं कता अ नल पुनसे  21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,हमुनारलावार यांचे घर  पु पकु,रापहुर न कर  
तापो टे आण ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): श क 

हेमसागर अ नल पुनसे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पहुर न कर  तापो टे आण  
,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पहुर न कर  तापो टे 
आण  ,,यवतमाळ,445001

पालक 7721873884
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 030 GD date: 03/09/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 04/09/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 020 GD date: 10/09/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 17/09/2017 KISHOR MAROTRAO WATKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 28/09/2017 ALKA MOHAN GAIKWAD(पोल स 
उप नर क)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



990 0082/2017 सौ. अंजल  रामदास ठाकरे 
 

45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,शारदा चौक,पवारपुरा 
यवतमाऴ,यवतमाऴ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रामदास न थुजी ठाकरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,शारदा चौक,पवारपुरा 
,यवतमाऴ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,शारदा चौक,पवारपुरा 
,यवतमाऴ,,यवतमाळ,0

पती 8378091589

991 0083/2017 1मोहंमद र फक मो. युसुफ 
 2शा ह ता मोहंमद र फक 
 

29 शौकत बी मो. युसुफ  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,तारपुरा डाँ चुने यांचे 
दवाखान,जवऴ यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,तारपुरा डाँ चुने यांचे 
दवाखान,जवऴ यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

प नी 9175046471

992 0084/2017 अमर उफ बबलु ताप संग 
 

33  सौ. सुजाता रमेश नाले  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, सघानीया नगर यवतमाळ , 
यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, सघानीया नगर 
यवतमाळ , यवतमाळ ,यवतमाळ,0

पती 9689720915

993 0085/2017 आयुशी   सु नल यादव 18 8007276069 सौ.रेखा   सु नल यादव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,तारपुरा 
,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,तारपुरा 
,यवतमाळ,यवतमाळ,0

आई 8007276069

994 0086/2017  सौ. राणी आनंद चौधर    23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,हनुमान नगर बराडा ता देवळी,वधा ,वधा,0
Occupation (  यवसाय):

8805885623 - नरेश महादेवराव ढांगे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, शंदे नगर वालंबी 
शाळेजवळ ,यवतमाळ ,वधा,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, शंदे नगर वालंबी 
शाळेजवळ ,यवतमाळ ,वधा,445001

वडील 8805885623
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 013 GD date: 30/09/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 30/09/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 01/10/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 05/10/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 08/10/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



995 0087/2017 गजानन लुंगाजी  रंगे 36  बाळासाहेब  मोताराम  
पुंड 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कमलापाक दार हा रोड 
,यवतमाळ ,वा शम,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कमलापाक दार हा रोड 
,यवतमाळ ,वा शम,0

पालक 9657241940 कोणाला काह ह  न सांगता  नघुन 
गेले 

996 0088/2017 कु. उ नती संदेश दुपारे  18 9623121177 सदैव दौलतराव दुपारे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पाट पुरा 
यवतमाऴ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पाट पुरा 
यवतमाऴ,,यवतमाळ,445001

वडील 9623121177

997 0089/2017  कु.सजल   संजय 
अ वाल

23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,साई मंद र जवळ 
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

र व     गुलाब अ वाल Present Address (स  याचा प  ता): ,,,साई मंद र जवळ 
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,साई मंद र जवळ 
यवतमाळ,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पालक 8275288851

998 0090/2017 सौ.सुरेखा दनेश म ा  19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,जुनी व ती भोसा,यवतमाऴ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

दनेश जनादन म ा   Present Address (स  याचा प  ता): ,,जुनी व ती 
भोसा,यवतमाऴ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,जुनी व ती 
भोसा,यवतमाऴ,,यवतमाळ,0

पती 9881770587

999 0091/2017  अमोल  छोटेलाल  गु ता 32 8551818145 छोटेलाल  भगवती  गु ता Present Address (स  याचा प  ता): ,,,नरे  नगर ,उमरसरा 
यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,नरे  नगर ,उमरसरा 
यवतमाळ ,यवतमाळ,0

वडील 8551818145 बाहेरगावी जातो हणुन सांगुन गेला 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 040 GD date: 10/10/2017 NARENDRA NATTHUJI  BAGMARE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 12/10/2017 KISHOR MAROTRAO WATKAR(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 003 GD date: 13/10/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 054 GD date: 14/10/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 016 GD date: 18/10/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1000 0092/2017  नरे  लांजेवार  54 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, शवाजी गाडन जवळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

महे  नरे  लांजेवार  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, शवाजी गाडन 
जवळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, शवाजी गाडन 
जवळ,,यवतमाळ,0

पालक 9881566000

1001 0093/2017  कु कोमल संतोष  ऊईके 19 ीमती सुमन  संतोष  
ऊईके

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रामक णनगर मुलगी वडगाव 
,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रामक णनगर मुलगी 
वडगाव ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

पालक 9923568821 कोणाला काह ह  न सांगता नघुन 
गेल

1002 0094/2017  अमीन अयुब पटेल  22  सक ना अयुब पटेल   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, मेमन काँलनी ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, मेमन काँलनी 
,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

प नी 8408029996

1003 0095/2017  सबा पर वन शेख   19 7057233592 मोह मद श बीर सराज 
शेख  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, गो डन पाक ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, गो डन पाक ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0

वडील 7057233592

1004 0096/2017 समरन पर वन  इरफान 
शहा   

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,वरंग सोसा मालनी बाग जवऴ ,पांढरकवडा  
रोड,यवतमाऴ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

इरफान शहा मुकदर शहा  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, नवरंग सोसा मालनी बाग 
जवऴ ,पांढरकवडा  रोड यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, नवरंग सोसा मालनी 
बाग जवऴ ,पांढरकवडा  रोड यवतमाळ ,यवतमाळ,445001

पती 7741877124
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 047 GD date: 18/10/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 011 GD date: 24/10/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 24/10/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 24/10/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 017 GD date: 27/10/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1005 0097/2017 सीमरन  परवीन र फार  
शहा   

23 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,, नवरंग सोसायट  मालानी बाग जवळ , 
पांढरकवडा रोड यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7741877124  ईरफान शहा  मुक र 
शहा   

Present Address (स  याचा प  ता): ,, नवरंग सोसायट  मालानी 
बाग जवळ ,  पांढरकवडा रोड यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,, नवरंग सोसायट  मालानी 
बाग जवळ ,  पांढरकवडा रोड यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

वडील 7741877124

1006 0098/2017 आशीष दल प उइके  26 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मुलक  ,यवतमाऴ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मंगेश सदा शव चुटे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, धमाजी नगर ,यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, धमाजी नगर ,यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0

पालक 9881284997

1007 0099/2017 नसीम बी  रह म शाह कु 
खुशी रह म शाह वय 4 कु 
र हमुना रह म शाह वय 6 

35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,ईद रा नगर ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

रिजया बी रमजान शाह  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ईद रा नगर मो धाम 
पाँढरकवडा ,रोड यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,ईद रा नगर मो धाम 
पाँढरकवडा ,रोड यवतमाळ ,यवतमाळ,0

पालक 1234567890 काह ह  न सांगता नघुन गेल  

Page 463 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 017 GD date: 28/10/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 003 GD date: 13/11/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 22/11/2017 SATISH VASANTRAO CHAUDHARI

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1008 0100/2017 सौ. करण कमलनयन  
जय वाल  

27 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,जामनकर नगर दुगामं दर जवळ  
यव,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

कमलनयन ल मीकांत 
जय वाल  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जामनकर नगर दुगामं दर 
जवळ  यव,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जामनकर नगर दुगामं दर 
जवळ  यव,,यवतमाळ,0

पती 9765999990  मी य  पो. टे. ला येवुन जबानी 
रपोट देतो क  व रल ठकाणी राहतो 
व प रवारासोबत राहतो माझे ल न 
द.10/2/17 रोजी आण  येथील 
शवमं दर म ये राहुर ता. महागाव 
यवतमाल येथील काशराव जय वाल 
यांची मुलगी करण वय27यांचे सोबत 
रवाजा मामे ल न झाले त हा पासुन 
ती प तनी हणुन माझे घर  नांद या 
क रता आल  होती द.13/11/17रोजी 
मी काम न म य औरगाबाद ला गेलो 
होतो त हा द. 23/11/17रोजी  
सकाऴी पहाटे 3/00वा. माझी बह न 
नामे सौ. पंक  बाबुलाल जय वाल 
वय32 तने मला फोन दारे सां गतले 
क  माझी प नी सो. करण कमलनयन 
जय वाल वय 27ह  घ न कोणालाह  
काह  न सांगता घ न नघुन गेल  व 
घरातील तचे कपडे बँग भ न ने याचे 
सां गत याने मी याच वेळी औरगाबाद 
व न व दुपार  2/00वा घर  पोहचलो 
येथे वेळी माझे प नी जवळील 
मो.नं.9518372486वर सपक केला 
पण तो वीचआफ होता काल 
सांयकाऴी 6/00वा. मला मो.नं. 
8411048956व न माझे मोबाईल वर 
माझे प नीने सां गतले क  मी दुसया 
सोबत ल न केले माझी चंता क  
नका व कोणालाह  ास देवु नका 
त हा तने मोबाईल बंद केला यानंतर 
याची आई सौ. पु पा जय वाल 
अचना जय वाल काकु वनायक 
जय वाल काका राहुर ता.महागाव सव 
नातेवाईक कडे शोध लागला नाह   
शोध होणे कामी त ार देत आहे रंग 
गोरा उंची 5फुट श म 12वी भाषा 
मराठ , ह ं द  ग यावर मोठ  तळ 
व रल वणनाची माझी प नी चा शोध 
घेणे साठ  पो. टे. ला त ार देत आहे 
कारेयवाह  हवी माझा जबानी रपोट 
माझे सांगणे माणे लहला  वाचुन 
पाह ला बरोबर आहे कायमी  तपास  
पोहेका र व खांदवे 390 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 24/11/2017 RAVI ANANDRAO KHANDVE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1009 0101/2017 अजय सुधाकर देशमुख  
वय 45वष  

45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वदभ हाउसीग साईमंद र यवतमाळ 
,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ.अं कता अजय देशमुख  
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वदभ हाउसीग साईमंद र 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वदभ हाउसीग साईमंद र 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0

पती 7721027192

1010 0102/2017 अचल मोद  मानकर   19  शामीन  क लम शहा  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पांढरकवडा  रोड बलाल 
काँलनी  ,यवतमाऴ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पांढरकवडा  रोड बलाल 
काँलनी  ,यवतमाऴ,यवतमाळ,445001

पालक 7218710349

1011 0103/2017 वण रामराव शंगाणे  42 सौ.नं दनी वण शंगाने   Present Address (स  याचा प  ता): ,,, ीराज नगर वडगाव 
यवतमाऴ ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, ीराज नगर वडगाव 
यवतमाऴ ,,यवतमाळ,445001

पती 8623920225

1012 0104/2017 कुमार   माधुर   रामक ण 
वाढवे 

20 1123456789 सौ शशीकला  रामक ण  
वाढवे 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चापडोह पुनवसन भोसा 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,चापडोह पुनवसन भोसा 
,,यवतमाळ,0

आई 1123456789

1013 0105/2017  राजु  भाउराव जवादे  45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,भोसा यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ. न लनी राजु जवादे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,भोसा यवतमाळ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,भोसा 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0

प नी 7507897103  वणन  उंची  5 फुट  रंग सावळा 
केस काळे अंगात कपडे गुलाबीरंगाचे  
शट  पँ ट नकलरचे यातील 
अजदार हचा नवरा  हा नमुद घ ता 
वेळी व ठकाणी हा दात घासता 
घातता घ न कोणालाह  न सांगता  
नघुन गेला असुन  आज पयत  घर  
आला नाह  याचा ईतर नातवाईकाकडे 
शोध घेतला मळुन आला नाह  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 046 GD date: 28/11/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 031 GD date: 01/12/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 10/12/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 10/12/2017 BHAGWAN UKANDRAO BAWANE

(सहा यक पोल स उप- नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 025 GD date: 13/12/2017 NARENDRA NATTHUJI  BAGMARE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1014 0106/2017 कु. वनमाला बाऴ ु ण 
मेटकर  

23 सौ. देवकाबाई बाऴ ु ण 
मेटकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जु न व ती इंद रा आवास 
भोसा ,यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जु न व ती इंद रा आवास 
भोसा ,यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

पती 9146738323

1015 0107/2017 फुल मनोहर बानोरे  36 सौ. दपाल  फुल बानोरे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,,जामनकर 
नगरयवतमाळ,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,जामनकर 
नगरयवतमाळ,,यवतमाळ,445001

पती 9130588382

1016 0108/2017 सुमन रामभाऊ ल णे  65 9011083311  रघुनाथ रामभाउ ल णे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा संकटमोचन रोड न वन 
उमरसरा यव,,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा संकटमोचन रोड 
न वन उमरसरा यव,,यवतमाळ,445001

वडील 9011083311

1017 0109/2017 कु त ा ीराम  उके  18 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, व हा सोसा  गोध न रोड, 
यवतमाऴ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

संजय रामराव बोरकर  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, व हा सोसा  गोध न रोड 
,यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, व हा सोसा  गोध न 
रोड ,यवतमाऴ ,यवतमाळ,445001

पालक 9850040056

1018 0110/2017 सौ र सका मु ना  मेहरो ा 
 

29 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पाट पुरा यवतमाऴ,यवतमाऴ,यवतमाळ,445001

Occupation (  यवसाय):

वनोद तुऴ सदास भागवत 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,आंबेडकर चौक ,यवतमाऴ 
,यवतमाळ,445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,आंबेडकर चौक ,यवतमाऴ 
,यवतमाळ,445001

पालक 8605180022
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 031 GD date: 14/12/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 17/12/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 036 GD date: 18/12/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 029 GD date: 24/12/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 27/12/2017 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1019 0001/2018 भावना मनोहर ढाकणे   21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,देवीनगर लोहारा ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मनोहर भाकराराव ढाकणे 
रादेव  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,देवीनगर लोहारा,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,देवीनगर 
लोहारा,,यवतमाळ,0

पालक 8975051371

1020 0002/2018  रमेश राव दादाजी गावंडे  75 7216109500 वन रमेशराव गावंडे  Present Address (स  याचा प  ता): ,,, देवीकानगर द त मं दर 
जवळ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, देवीकानगर द त मं दर 
जवळ ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

वडील 7216109500 पो. टे ला फयाद नामे वन रमेशराव 
गावंडे वय 40 वष यवसाय मेस जात 
कुणबी राहनार देवीकानगर द त मं दर 
जवळ यवतमाळयांनी दले या फयाद  
व न याचे वडील नामे रमेशराव 
दादाजी गावंडे वय 7  वष रा.   
दे वका नगर लोहारा यवतमाळ  हे 
मागील तन म ह या पासुन नरंजन 
माहुर येथे जातो असे सांगुन गेले ते 
आज पावेतो आलेले नाह  अशा फ. 
व न पो. टे ला न द वणन  उंची 5 
फुट ,वण गोरा , ओळख डा या 
डो यात टक आहे अंगात पाढंया 
रंगाची बंगाल  व पायजामा शेला असा 
आहे. 

1021 0003/2018  सुधाकरराव गणपतराव 
बाळबुदे  

65 9158831315 अमोल सुधाकरराव बाळबुदे 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,कमला पाक दे वनगर लोहारा 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,कमला पाक दे वनगर 
लोहारा ,,यवतमाळ,0

वडील 9158831315

1022 0004/2018 कु. वशाखाधनंजय जोशी   19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,भागो यय सोसायवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7218259962 धनंजय वनायक जोशी  Present Address (स  याचा प  ता): ,,भागो यय सोसायवतमाळ 
,यवतमाळ ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,भागो यय सोसायवतमाळ 
,यवतमाळ ,,यवतमाळ,0

वडील 7218259962
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 050 GD date: 11/01/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 032 GD date: 14/01/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 055 GD date: 17/01/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 030 GD date: 22/01/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1023 0005/2018 कु. कोमल वजयकुमार 
बंब  

23 9923954437 - वजयकुमार संतोषचंद 
बंब   

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, बालाजी सोसायट  राजु 
मोहर ल ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, बालाजी सोसायट  राजु 
मोहर ल ,,यवतमाळ,0

वडील 9923954437

1024 0006/2018  अमता पुडल कराव पाट ल 
 

20 9923709363  अतुल पुडल ंकराव पाट ल 
 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, यावा ड ता कारंजा जी 
यवतमा,,वा शम,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, यावा ड ता कारंजा जी 
यवतमा,,वा शम,0

वडील 9923709363 यातील हर वलेल  मुलगी नामे ह 
समथवाडी येथील वामी समथ 
मं दरात दशनाला गेल  असुन आज 
पावेतो आल  नाह  कर ता न द 

1025 0007/2018 ओम  शवाजी  सरगरे 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, बटरगाव ,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 उ तमराव  साहेबराव  
सरगरे 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, बटरगाव,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, बटरगाव,उमरखेड 
,यवतमाळ,0

पालक 9404689501 घ न कांलेजला अमरावती येथे जावुन 
फोन करतो हणुन नघुन गेला परंतु 
फोन न आ याने

1026 0007/2018 ओम  शवाजी  सरगरे 21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, बटरगाव ,उमरखेड ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

 उ तमराव  साहेबराव  
सरगरे 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, बटरगाव,उमरखेड 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, बटरगाव,उमरखेड 
,यवतमाळ,0

पालक 9404689501 घ न कांलेजला अमरावती येथे जावुन 
फोन करतो हणुन नघुन गेला परंतु 
फोन न आ याने

1027 0008/2018 मोनाल  व टल तलांडे   23 9767447069 व टल देवराव तलांडे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,लोणी घाटाणा ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,लोणी घाटाणा 
,,यवतमाळ,0

वडील 9767447069

Page 473 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 026 GD date: 26/01/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 042 GD date: 29/01/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 02/02/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 023 GD date: 02/02/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 025 GD date: 04/02/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1028 0008/2018 मोनाल  व टल तलांडे   23 9767447069 व टल देवराव तलांडे   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,लोणी घाटाणा ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,लोणी घाटाणा 
,,यवतमाळ,0

वडील 9767447069

1029 0009/2018 सोनाल   पु षो तम  
कोडापे 

21 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,हनुमान नगर ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

पु षो म  कवडु  कोडापे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,हनुमान नगर ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,हनुमान नगर ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0

पालक 9075171588

1030 0010/2018  वजय  बाबाराव  शहाडे 35 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,लोहारा साईनगर ,यवतमाळ ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ पुनम  वजय  शहाडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,लोहारा साईनगर ,यवतमाळ 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,लोहारा साईनगर 
,यवतमाळ ,यवतमाळ,0

पालक 8606051105

1031 0011/2018 व तांत काश वासनीक  18 Name(नांव): 
Address (प  ता): 
,, शवनगर,उमरसरा,यवतमाळ,,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

7218782957 काश अर वंद वासनीक  Present Address (स  याचा प  ता): 
,, शवनगर,उमरसरा,यवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,, शवनगर,उमरसरा,यवतमाळ,यवतमाळ,,यवतमाळ,0

वडील 7218782957

1032 0012/2018 कु. यंका नारायन 
माहुरकर  

19 9881967083  नारायन बापुरावजी 
माहुरकर  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,चाफडोह यवतमाऴ,,यवतमाळ,
445001

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,चाफडोह 
यवतमाऴ,,यवतमाळ,445001

वडील 9881967083
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 025 GD date: 04/02/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 004 GD date: 06/02/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 

1) GD NO: 023 GD date: 06/02/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 001 GD date: 08/02/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 13/02/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

बंद - आढळले 
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1033 0013/2018  सौ गाय ी ीकांत 
डेहनकर   

34 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,पोसमील  सोसायट  द ल प गावंड,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9960954432  ीकांत भाकर  डेहणकर 
  

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,पोल समी  सोसायट  द ल प 
गावंड,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,पोल समी  सोसायट  
द ल प गावंड,,यवतमाळ,0

वडील 9960954432

1034 0014/2018  राहुल   रमेश  इंगळे 28   सौ. आशा  रमेश  इंगळे Present Address (स  याचा प  ता): ,,, आठवडी बाजार जयभारत 
चौक यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, आठवडी बाजार 
जयभारत चौक यवतमाळ,,यवतमाळ,0

पती 7447221084 यातील अजदार यांची आई  सौ. आशा 
रमेश इंगळे वय40वष रा. आठवडी 
बाजार जयभारत चौक यवतमाळ यांचा 
मुलगा नामे  राहुल  रमेश इंगळे वय 
28 वष हा वडीला कडे भंडारा  येथे 
जातो हणुन घ न गेला तो आज 
पयत आला नाह  क रता म संग न द 

1035 0025/2017 सपना उफ सं या दपक 
मरासे(उफ सं या)

22 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,सहयां  नगर वाघापुर 
टेकडी,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): व याथ

दपक  मा णकराव मरासे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,,,यवतमाळ,0
प नी 9604382796 यावेळी अजदार ◌ः दपक मा णकराव 

मरासे वय. वष धंदा. खाजगी नोकर  
रा.सहयां  नगर वाघापुर टेकडी 
जवळ यवतमाळ यांची प नी सौ. 
सपना (सं या) दपक मरासे वय. वष 
धंदा . श ण रा वाघापुर टेकडी जवऴ 
यवतमाऴ हला आज द.// चे 9/00वा. 
mpsc लास रे वे पटर  राउत नगर 
येथे सोडले व नंतर अजदार  याची 
प नी सपना उफ सं या मरासे हला 
यायला गेले असता त लास म ये 
आढऴुन आल  नाह  यानंतर ते याचे 
खोल ची तपासणी पाहणी केल  असता 
त या ह ता रातील  प  ा त झाले 
याप ानुसार ती नघुन गे याचे 
आढऴुन येते तने प ाम ये नमुद  
केले आहे क , ती खुप दुर जाईल  
आ ण तु ह  पाह यासाठ  सु दा येवु 
नका असा मजकुर ल हला आहे 
याव न तचा भाउ आई वडील काका 
याना फोन क ण माह ती दल  असा 
लेखी र पोट पोल स ठेशनला द याने 
d.o दल प सावळे बं.न  चे आदेशाने 
ह.रिज.नबर न द घेवुन ब.स. सव 
पो. टे यवतमाळ िज हा यांना बस 
पास कर याची तज वज ठेवणयात 
आल  आहे.  
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 023 GD date: 21/02/2018 SUNIL  AVDHUTRAO DONGRE(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 048 GD date: 23/02/2018 PADMAKAR SADASHIVRAO KHONDE

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 021 GD date: 26/08/2017 DILIP SIDDHU SAVALE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1036 0026/2017 सौ. समा अ नल भालेराव 20 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,राऊत नगर, चंतामणी नगर जवऴ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):इतर 

8605293927 अ नल तुकाराम भालेराव Present Address (स  याचा प  ता): ,,,राऊत नगर, चंतामणी नगर 
जवऴ,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,राऊत नगर, चंतामणी 
नगर जवऴ,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

वडील 8605293927

1037 0027/2017 कु दूगा नामदेव गूजराती 17 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,उ योग नगर लोहारा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): व याथ

8975008132 सौ नंदाबाई  नामदेव 
गूजराती

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,उ योग नगर 
लोहारा,यवतमाऴ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,उ योग नगर 
लोहारा,यवतमाऴ,यवतमाळ,0

आई 8975008132

1038 0028/2017 गजानन मुधकर वाठोडे 45 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,बोदड चंचेचे झाडा जवऴ लोहारा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

9823066953 सौ राधा  गजानन वाठोडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,बोदड चचेचे 
झाड,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,बोदड चचेचे 
झाड,,यवतमाळ,0

आई 9823066953

1039 0029/2017 शेख शनाज शखील 23 शेख अ लउद न  
अ लउद न  ई वाउद न 
शेख

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मुगसाजी नगर 
लोहारा,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मुगसाजी नगर 
लोहारा,,यवतमाळ,0

पालक 9765216116

1040 0030/2017  काश ल मण शवरकर  37 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रा उ योय नगर लोहारा ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सतोष पंढर नाथ काळे  
पंढर नाथ काळे 

Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा उ योय नगर लोहारा 
,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा उ योय नगर लोहारा 
,,यवतमाळ,0

पालक 9767247348
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 003 GD date: 13/09/2017 DILIP SIDDHU SAVALE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 012 GD date: 14/09/2017 KAILAS TULSHIRAM SURPAM(पोल स 
हवालदार )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 033 GD date: 16/09/2017 DILIP SIDDHU SAVALE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 034 GD date: 16/09/2017 DILIP SIDDHU SAVALE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 035 GD date: 16/09/2017 DILIP SIDDHU SAVALE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1041 0031/2017 योती  काश एंबडवार 37 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मै थल  नगर ,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):गृ हणी

काश राम ना  एंबडवार Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मै थल  नगर ,,यवतमाळ,0

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मै थल  नगर 
,,यवतमाळ,0

पती 9657371012

1042 0001/2018 दल प जयराम च हाण 37 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,रा सोनवाढोणा,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सौ पमा दल प च हाण Present Address (स  याचा प  ता): ,,,ह मु मैथल  नगर 
लोहारा,यवतमाळ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,ह मु मैथल  नगर 
लोहारा,यवतमाळ,यवतमाळ,0

पती 9604971511

1043 0002/2018 शोभाबाई मनोज कैथवास 40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, शवाजी नगर ,वाघापुर,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

मनोज  नारायन 
कैथमवास

Present Address (स  याचा प  ता): ,,, शवाजी नगर 
वाघापुर,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, शवाजी नगर 
वाघापुर,,यवतमाळ,0

पती 7721016195

1044 0003/2018 स वता  हाद येडम 31 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, वसावा काँलणी पपळगांव रोड 
यवत,,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

हाद महादेव येडम Present Address (स  याचा प  ता): ,,, वसावा काँलणी पपळगांव 
यवतमाळ,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, वसावा काँलणी 
पपळगांव यवतमाळ,,यवतमाळ,0

पती 9623640018

1045 0004/2018 शुभम  भा कर खोपडे 23 9922587846 भा कर  ीराम खोपडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,वैभव नगर 
लोहारा,,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,वैभव नगर 
लोहारा,,यवतमाळ,0

वडील 9922587846
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 024 GD date: 05/10/2017 SHARAD VISHWNATHRAO 

CHATARKAR(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 026 GD date: 01/01/2018 MANOJ RAMLAL CHAUDHARI(पोल स 
शपाई )

खुला(ओपन)

1) GD NO: 022 GD date: 31/01/2018 DILIP SIDDHU SAVALE(पोल स हवालदार 
)

खुला(ओपन)

1) GD NO: 015 GD date: 13/01/2018 MADAN BHAGWANSHING CHAVHAN

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 013 GD date: 15/01/2018 MADAN BHAGWANSHING CHAVHAN

(पोल स हवालदार )
खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1046 0009/2017 कशोर यादव  गावंडे 35 Name(नांव): यादव
Address (प  ता): ,,,येरावार लेआउट वठाळावाड,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय): वजतं ी

9673803011 गणपत  यादव  गावंडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,येरावार लेआउट वठाऴा 
वाड,पुसद ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,येरावार लेआउट वठाऴा 
वाड,पुसद ,यवतमाळ,0

वडील 9673803011

1047 0010/2017 यंका  बबन खंदारे 22 Name(नांव): बबन खंदारे
Address (प  ता): ,,,व ड,पुसद,यवतमाळ,445204

Occupation (  यवसाय): व याथ

9623960659 आि वन  बबन खंदारे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,व ड,पुसद,यवतमाळ,445204

Permanent Address (कायमचा प  ता): 
,,,व ड,पुसद,यवतमाळ,445204

वडील 9623960659 कोणालाह  काह ह  न सांगता रा ी 
घ ण नघुण गेल

1048 0011/2017 सौ. यंका गजानन 
शेळके

19 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,मेडीकेअर दवाखा या मागे 
पुसद,पुसद,यवतमाळ,445204

Occupation (  यवसाय):गृ हणी

गजानन  काश शेळके Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मेडीकेअर दवाखा याचा मागे 
पुसद,पुसद,यवतमाळ,445204

Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मेडीकेअर दवाखा याचा 
मागे पुसद,पुसद,यवतमाळ,445204

प नी 9623450534

1049 0012/2017 गजानन  माणीक चौधर 35 9156519565 माणीक  यानोजी चौधर Present Address (स  याचा प  ता): ,,, दुधे ले आऊट  
पुसद,पुसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,, दुधे ले आऊट  
पुसद,पुसद,यवतमाळ,0

वडील 9156519565

1050 0013/2017 महेबुबब बेग मनसब बेग 
बेग

40 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,,खडसे मैदान,पुसद,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

शाह न बी महेबुब बेग Present Address (स  याचा प  ता): ,,,खडसे 
मैदान,पुसद,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,खडसे 
मैदान,पुसद,यवतमाळ,0

पती 7709096185
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 024 GD date: 07/08/2017 YOGESH MURLIDHAR SANKULWAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 14/08/2017 YOGESH MURLIDHAR SANKULWAR

(पोल स शपाई )
खुला(ओपन)

1) GD NO: 027 GD date: 14/08/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 023 GD date: 19/09/2017 PRAKASH BHUJANGRAO SHELKE

(पोल स नर क)
खुला(ओपन)

1) GD NO: 032 GD date: 01/11/2017 खुला(ओपन)

Page 484 2/27/2018 6:49:07 PM

बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1051 0014/2017 गजानन वाघुजी पांडे 40 9527178479 खमाबाई वाघुजी पांडे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,धनके वर वाड 3,पुसद 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,धनके वर वाड 3,पुसद 
,यवतमाळ,0

आई 9527178479 घ न कामा कर ता पुणे येथे याचे 
मी ा सोबत गेलेला पुणे येथुन मी ा 
ला काह  न सांगता नीघुन गे याने  

1052 0001/2018 अर वंद दशरथ राठोड 23 9420120354 दशरथ गोबरा राठोड Present Address (स  याचा प  ता): ,,बारभाई तांडा ,पो टे 
महागांव,महागांव ,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,बारभाई तांडा ,पो टे 
महागांव,महागांव ,यवतमाळ,0

वडील 9420120354 अजदाराकडुन समजले नाह  

1053 0002/2018 कु.पुजा  पांडुरंग  भुसारे 19   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मधुकर नगर पुसद ,पुसद 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मधुकर नगर पुसद ,पुसद 
,यवतमाळ,0

पालक 9763013792

1054 0002/2018 कु.पुजा  पांडुरंग  भुसारे 19   Present Address (स  याचा प  ता): ,,,मधुकर नगर पुसद ,पुसद 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,मधुकर नगर पुसद ,पुसद 
,यवतमाळ,0

पालक 9763013792

1055 0003/2018 सौ रेखा  सुिजत  
मानकामे 

31 Name(नांव): 
Address (प  ता): ,,, न पाक पुसद ,पुसद ,यवतमाळ,0
Occupation (  यवसाय):

सुिजत वजय  मानकामे Present Address (स  याचा प  ता): ,,,रा न पाक पुसद ,पुसद 
,यवतमाळ,0
Permanent Address (कायमचा प  ता): ,,,रा न पाक पुसद ,पुसद 
,यवतमाळ,0

पती 8698986929
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017



1) GD NO: 013 GD date: 29/12/2017 खुला(ओपन)

1) GD NO: 028 GD date: 24/01/2018 खुला(ओपन)

1) GD NO: 014 GD date: 06/02/2018 बंद - आढळले 

1) GD NO: 014 GD date: 06/02/2018 बंद - आढळले 

1) GD NO: 046 GD date: 07/02/2018 खुला(ओपन)
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बेप  ता मनु  य न दवह
पासून ०१/०१/२०१७ ते २७/०२/२०१८

रा  य :  महारा आयु  तालय/िज  हा:  यवतमाळ, पोल स ठाणे:  आरणी,उमेरखेड,कळंब ,खंडाळा ,घाटंजी,दराट ,दारवा , द स,नेर परसोपंत,पुसद ामीण,पुसद शहर,पाटण ,पांढरकवडा ,पारवा ,पोफाळी ,बाभुळ गांव, बटर गांव,मुकुटबण,महागांव,मारेगांव,यवतमाळ 
ामीण,यवतमाळ शहर,राळेगांव,लाडखेड,लोहारा पोल स  टेशन,वडक  ,वडगांव (जंगल),वडगांव रोड,वणी,वसंतनगर पोल स  टेशन, शरपूर,

वष - 2017


