
पोलीस टेशन भोकर गु हा रिज टर नंबर गु.र.न. 422/2022 कलम 65(ई),83 महारा  दा बंदी कायदा िदनांक 06/11/2022 
पोलीस 
टेशन  
नाव 

गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वेळ िठकाण  िफय दीचे नाव थोड यात गु ाची हकीकत 

भोकर गु हा रिज टर नंबर 
ग.ुर.न. 

422/2022 

कलम 65(ई),83 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िदनाक 

05/11/2022 रोजीचे 23:30 
वाजता हैसा रोड वरील पे ोल पंपाचे थोडे 
समोर  
 
गु हा दाखल तारीख वेळ व िठकाण िदनांक 
06/11/2022 वेळ 02:12   न द 

मांक 02 

 

िमळाला  माल:-01)देशी दा   भगरी 

सं ा 180 एम एल मते या  एकूण ित 

बॉ सम ये  48  बॉटल असे एकूण 15 

बॉ स म ये एकूण 720 सील बंद बॉटल 

येकी कमत 70 पये दरा माणे एकूण 

िकमती 50400/- पये चा माल  

02) एक पांढ या रंगाची मा ती सुझुकी 

अ टो गाडी मांक M.H-04-
DR-7961 जुनी वापरते  कमत 

अंदाजे 25,000/-असे एकूण  

75400/- पयाचा माल 

िफय िद :- िफय िद ाने वर आनेराव सरोदे 
वय 36 वष यवसाय नौकरी पोक  

2769 नेमणुक पोलीस टेशन भोकर 

मो.नं. 9552541083. 
 
आरोपी :-  

खुलासा :- नमूद ता वेळी व िठकानी यातील आरोपी हे 
यांचे  मा ती अ टो म ये   कागदी बॉ स म ये देशी 

दा  भगरी सं ा असे कागदी लेबल असले या 
180 ML मते या 48 बॉटल असे एकुण 15 

बॉ सम ये एकुण 720 िसलबंद बॉटल ित बॉटल 

70 पये दरा माणे असे एकुण 50400/- 
पयेचा माल िव ीसाठी घेवून जात असतांना मीळून 

आले  वगैरे मजकुराचे िफय द व न  मा. .पो. िन. 
साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल  
 
दाखल करणार :- ASI दवणे      मोबाईल नंबर 

 95 52 500 385         
 
तपासी अमलदार;- H.C.2401 
जाधव      मोबाईल नंबर  98 50 49 31 
10             
 

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



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



 

 

पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.423/22 ü कलम 283 भादवी  िदनांक 06/11/2022 

पोलीस 
टेशन  
नाव 

गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वेळ िठकाण  िफय दीचे नाव थोड यात गु ाची हकीकत 

भोकर गु हा रिज टर 
नंबर व 
कलम.423/2
022ÃÖÆü कलम 
283 
भादवी     

गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण 

िदनांक 06- 11- 
2022   चे 10:10 
वाजता ओ हर ि जवर 
नांदेड ते भोकर जाणारे 
रोडवर   
   
 
गु हा दाखल तारीख वेळ- 
िदनांक   06 -11- 
2022 चे 10:58 
वाजता टेशन डायरी न द 

मांक 18 
 

िफय दी : - संजय हादराव 
लगडे वय 54 वष H.C 
2523  पोलीस टेशन 
भोकर िज हा नांदेड मोबाइल 
नंबर 9823039063   
 
आरोपीचे नाव :-  

खुलासा-    सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी यांने आपले ता यातील म ह ा पीकप गाडी ही 
कोनतेही कारन नसतांना धोकादायक थीतीत वाहन उभे क न 
येना-याजाणा-या वाहतुकीस अटकाव, अडथळा, कवा ती 
पोहचेल अशा थतीत वाहन उभे क न ठेवलेला िमळुन आला. 
वगैरे िफय द व न वर माणे गु हा दाखल क न मा, पोिन साहेब 
यांचे आदेशाने पुढील तपास बीट पोहेकॉ/2090पांढरे यांचे कडे 
िदला. 
 
दाखल करणार:-ASI लकुळे पो. टे भोकर मोन 
8308292298 
 
तपासी अमलदार;- H.C.2090 पांढरे  मोबाईल मांक  98 
50 73 37 44           
 

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



पोलीस 
टेशन  
नाव 

गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वेळ िठकाण  िफय दीचे नाव थोड यात गु ाची हकीकत 
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पाटील  साहेब  मोबाईल नंबर  99 23 10 45 21  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



 

 

पो. टे. अधापूर आ.  35/२०२२  कलम १७४ ,crpc माण े द.06/11/२०२२ 

अ. .  आ ..व 
कलम 

आ . घडला.व दाखल 
तारीख 

फयादीच ेनाव खबर देणार आरोपीच ेनाव व प ा       हक कत 

 पो. टे. 

अधापूर 

आ. .. व 
कलम- 
35/2022क
लम. 174 
Crpc  
माण.े 

आ.  घडला दनांक- 
29/10/2022  
  
.रोजी सकाळीअंदाजे 
10.30वाजताचेसुमारास 
फयादीचे घर मौजे कोढा 
ता.अधापूर पशिचमेस 7 
क .मी. 
 
  
अमरा दाखल दनांक व वेळ 
द.06/11/.202 
नो. मांक 19वेळ 14.02. 
वा. 
 

खबर देणार-  
 
 
मयताच ेनाव-    केरबा िव नाथ पांचाळ वय 55 
वष राहणार क डा तालुका अधापूर िज हा नांदेड . 
 
 
 
मरणाच ेकारण- अचानकपण ेछातीत 
दुखतअसे याने. 

खुलासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील यांनी खबर दली क  यातील मयतकेरवा िव नाथ 
पांचाळ यांचे दनांक 29 10 20 22 रोजी अचानकपण े
छातीत दुखत अस याने यास उपचार कामे सरकारी 
दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथ े घेऊन गेले असता तेथील 
डॉ टरांनी यांना तपासून मयत घोिषत केले वगैरे जबाब 
व न वर माण ेआ  दाखल . 
 
तपासी अंमलदार hc /2083 
चाटेखरब.ेमो.नं.9673111588. 
    
दाखल करणार- psi पवार पोलीस ठाणे अंमलदार पो ट 
अधापूर मोबाईल नंबर 9423441582.. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



पोलीस टेशन  कंधार आ  नं.61/2022 कलम 174CRPC  माण े दनांक 06/11/2022 

  पोलीस टेशनच े
नाव 
 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम भादवी 

 गु हा प.ना.का/ 
आ. ./ ो ही/घडला 
व दाखल 

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

हक कत 

पोलीस टेशनच ेनाव  
कंधार 

आ  नं 61/2022  

कलम 174 माण े 

 
चेकिल टची पुतता 
केली अगर कस:े- 
होय  
 
दाखल करणार:-- 
HC- 2259 ीरामे 
पो टे कंधार  मो 
नं.9421761652. 
----------------------
- 
उिशराच े कारण :-  
---------------------- 

आ  घडला 
द.05/11/2022चे 

18.00 वा. ते 
द.06/11/2022 च े
सकाळी 10.00 
वाजता दर यान 
मौज ेमानसपुरी 
िशवारात ता.कंधार 
 दशा :-पुवस 
08. क.मी  
 
आ  दाखल दनांक:-
द.06/11/2022वेळ   

13.00 वा टे 
डा.न द  22 वर 

खबर देणार :- दनेश रावसाहेब 
सोनकांबळे वय  40वष वसाय मजूरी 
रा. हट याळ ता.लोहा  ह ली मु ाम 
हातईपुरा कंधार मो नं.9921882351. 
 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 
मयताच े नाव :-- रा ल नारायण ढवळे  
वय 38 वष वसाय - नगरपािलका 
सफाई कमचारी रा. हातईपुरा ता.लोहा 
िज.नांदेड 
मरणाच ेकारण:-- आजारास कंटाळून 
दा  िपऊन दा या नशेत गळफास 
घेऊन मरण पावला. -------------------
--- 

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील मयतान े याचे आजारास कंटाळून दा  
िपऊन दा या नशेत मानसपुरी िशवारात  बारत डी या 
झाडाला मो ा द तीने गळफास घेऊन मरण पावला 
आह े असे खबरीवर मा.पो.िन साहेबांच े आदेशान ेआ.  
दाखल. 
------------------------ 
 तपािसकअमंलदार :--HC-2059 सानप साहेब  
पो. टे. कंधार मो.नं. 
------------------------- 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल 
नंबर:-पो.िन.पडवळ  साहेब पो. टे. कंधार मो.नं. 
9420841070. 
------------------------- 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



  पो. टे. कंधार ग.ुर.न.337/2022  कलम 279,304 (अ).IPC. द.06/11/2022. 

पो. ट.े 
चे नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल  फयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
गु.र.न.ं337/2022क
लम 279,304 
(अ).IPC. 

 

घडला:- द.05/11/2022 रोजी 
रा ी 22.15 वाजता च े 
सुमारास  घोडज त ेशेकापूर 
रोडवर शेकापूर गावा जवळ  

ता.कंधार  दि णेस 010. क. 
मी .  
 
 गु हा दाखल:- 
द.06/11/2022वेळ 11.52 
टेशन डायरी न द 19 वर.  
दाखल करणार:- 
  -HC- 2259 ीराम ेसाहेब 
पो. ट.े कंधार 
मो. 

फयादीचे नाव:- द ा दगंबर कांगणे वय 
60 वष, वसाय- शेती रा. वाखरड ता. 
कंधार िज. नांदेड मो. नं. 9067210374.  
 

FIR त दली का:- होय 
आरोपी नाव व प ा:-  
उिशराचे कारण:- 
मयताचे नाव:- चालक नाम ेशंकर दगंबर 
कांगणे वय 50 वष रा.वाखरड ता.कंधार. 
 

खुलासा; सादर िवनंती क  यातील तारीख ,वेळी व ठकाणी यातील  
आरोपीन े याच ेता यातील  मोटार सायकल ही  हायगयी व िन काळजीपणे 
भरधाव वेगात चालवून याचे मोटार सायकल वरील िनयं ण सुट यान ेरोडचे 
बाजूस असलेल ेमु माचे ढगार्याव न  मोटार सायकल गे यान े याचे मोटार 

सायकलचा अपघात होऊन रोडवर पड यान े याच े डो यास मार लागून 
गंभीर दुखापत होऊन तो याचे मरणास वतः कारणीभूत झाला आह ेवगैरे 
जबाब व न  मा.पो. िन साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल. 
 तपासी अंमलदार: PI / पडवळ साहेब पो. टे. कंधार मो. . 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. +  मा..पो.िन. पडवळ साहेब. 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.424/22 कलम 283 भादवी   िदनांक 06/11/2022 
पो टे चे 
नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम.424/2022 कलम 283 

भादवी     

 िफय दी व आरोपी चे नाव  हकीकत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण 
िदनांक 06- 11- 2022   चे 
11:50 वाजता बस टँड या 
गेटवर नांदेड ते उमरी जाणारे 
रोडवर तालुका भोकर   
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   06 -11- 2022 चे 
13:30 वाजता टेशन डायरी 
न द मांक 24 
 

िफय दी : - संजय हादराव 
लगडे वय 54 वष H.C 
2523  पोलीस टेशन भोकर 
िज हा नांदेड मोबाइल नंबर 
9823039063   
 
 

आरोपीचे नाव :- 

खुलासा 
   सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी 
यांने आपले ता यातील अ पे ऑटो री ा ही कोनतेही कारन नसतांना 
इतर वाहण धारका या जीवीतास धोका होइल अशा धोकादायक थीतीत 
वाहन उभे क न येना-याजाणा-या वाहतुकीस अटकाव, अडथळा, कवा 

ती पोहचेल अशा थतीत वाहन उभे क न ठेवलेला िमळुन आला. 
वगैरे िफय द व न वर माणे गु हा दाखल क न मा. पोिन. साहेब यांचे 
आदेशाने पुढील तपास बीट पोहेकॉ/2090पांढरे यांचे कडे िदला. 
 
दाखल करणार:-ASI लकुळे पो. टे भोकर मोन 8308292298 
 
तपासी अमलदार;- H.C.2090 पांढरे           मोबाईल मांक  98 
50 73 37 44           
 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 
 



पोलीस टेशन माळाकोळी येथील AD NO 28/2022 दनांक 28/11/2022 

  पोलीस टेशनच ेनाव 
माळाकोळी 
 

 गु हा रिज टर नंबर व कलम  गु हा पना का/ अ. ./ ो ही/घडला व दाखल फयादीचे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक 
होय नाही 

हक कत 

पोलीस टेशनच े
नाव माळाकोळी 

 आ. . 

.28/2022कलम 

174.cRPC  

 

 मयताच ेनाव :- 
नागोराव ग ा  
आईतवाड 58 वष 
वसाय शेती रा. 

पाताळगंगा िज. नांदेड  
 
 
 
 

 अमृ. घडला तारीख वेळ व ठकाण दनांक 
5/11/022 ते16.00 वाज यापासून ते 
द.06/11/2022 च े06.30 वाज या या पूव  
वेळ न  नाही मयताच ेशेतात पाताळगंगा शेत 
िशवार पि मेस  शेतात 25. कमी  
 दाखल:- 
द06/11/2022 
टे डा.नोद नं 015.वेळ 12:33वाजता 

 दाखल करणार:-LNPC 2623 गु े पो टे 
माळाकोळी मो नंबर 9049168001 
 

 मरणाच ेकारण:- सतत या नािपक ला व 
शेतातील कजाला कंटाळून शेतातील चचे या 
झाडास गळफास घेऊन मृ य ू 
 

खबर देणार:- नवनाथ 
ंकटी आईतवाड वय 

45 रा. पाताळगंगा 
मोबाईल नंबर 
9613421735 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 
 
 
 
 
 
  

हक कत.  सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील मयत याने शेतातील सततच ेना िपकाला व कजाला 
कंटाळून वतःच ेशेतातील चचे या झाडास गळफास लावून 
आ मह या केली आह े वगैरे अजाव न आ  दाखल क न 
पुढील तपास PSI आड ेयां याकडे दला आह े 
 तपासी अिधकारी:-PSI आडे साहेब मो नंबर 
9970125563 
 
 पोलीस टेशन भारी psi आडे साहेब पो. टे.माळाकोळी 
मो.न. 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

पोलीस टेशन मुखेड गुरण- 343/22 कलम  279,337,338,427 भादवी  दनांक  06/11/2022 

 पोलीस टेशन 
मुखेड  

 गु घडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गुरण- 343/22 
कलम  
279,337,338,
427 भादवी  
 
 

गु घ ता वेळ व ठकाण दनांक द. 
03/11/2022 रोजी 
सायंकाळी05.00वा चे सुमारास   
मुखेड येथून कंधार कडे जात 
असताना दबड ेिश र पाठीच ेसमोर 
अंदाजे 200 मीटर   

 
. गु हा दाखल करणार .पोह ेलीका 
2433 भुताळे 
पोलीस टेशन मुखेड. 
 
तपास करणार PN 2636 चचोरे 
मोबाईल नंबर 9923192636 
 
 दाखल दनांक 06/11/22 रोजी वेळ  
16.02न द मांक 18 

फयादी-  
गजानन पंढरी सूयवंशी 
वय 28 वष वसाय 
खाजगी नोकरी राहणार 
समता नगर मुखेड तालुका 
मुखेड िज हा नांदेड 

मोबाईल नंबर 
9421982794 
 
आरोपी – 
उिशराचे कारण- 
फयादीने आज रोजी 
फयाद द यान े

खुलासा-       सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
फयादी यांनी फयाद दली क  माझा भाऊ दीप पंढरी सूयवंशी हा 
याचे ता यातील ि व ट िडझायर चार चाक  मांक 24 ए एफ २०४७ 
घेऊन मुखेड येथून कंधार कडे जात असताना दबड े िश र पाटीचे समोर 
अंदाजे दोनश े मीटर अंतरावर कंधार कडून येणारा क या चालकान े
याचे ता यातील क  हायगायी व िन काळजी पणान े भरधाव वेगात 

चालून फयादीचे भावाचे कारला समो न जोराची धडक दली. यामुळे 
फयादीचे भावास गंभीर दुखापत होऊन कारचे नुकसान झाल ेआह ेवगैर े
जबाब व न माननीय सपोनी बोधिगरे साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल 
क न पुढील तपास व कायवाही काम ेPN 2636 चचोरे यांचेकडे दे यात 
आला. 
. 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



पोलीस टेशन मरखेल  cr no 236/2022 कलम 498(अ)504,34भादवी दनांक 06/11/2022 

पोलीस टेशन  

नाव 

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

पो ट े 
मरखेल 

भाग1त5ेगुरन 
236/2022  
कलम 
498(अ),504,34भादवी 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

गु हा घ, ता, वेळ व ठकाण दनांक  
द. 01 जुल ै2018त े
द.07/04/2022 पयत फयादी 
बाईचे सासर घरी हलबुगा 
ता.भालक  िज.िबदर रा य कनाटक. 
गु हा दाखल तारीख व द 
06/111/202 रोजी14,25 वेळ  
न द 09वर  
गु हा दाखल करणार NPC 
1638डोईजड पो ट मरखेल 
मोबाईल न. 
 उिशराचे कारण:- फयादी बाई आज 
रोजी पो. टे.ला हजर येवून त ार 

द यान ेदाखल.  
 
 

 फयादीचे नाव -  :- 
आरोपीचे नाव -  
 

खुलासा; - सादर िवनंती क  वर नमुद ता. वेळी व ठकाणी 
यातील नमुद आरोपीतांनी संगमत क न फयादी बाईस 
01 जुल ै2018 ते 07 एि ल 2020 पयत त ुकाळी आहेस 
तुझे चारी य चांगल े नाही तु आ हाला मुलगा देव ूशकत 
नाहीस याकारणा व न यातील आरोपीतांनी फयादीस 
िशिवगाळ क न फयादीस उपाशी पोटी ठेवून फयादीस 
मानिसक व शारीरीक छळ क न ञास दला वगैरे त ारी 
जबाब व न मा.पो.िन.साहेब यांचे आदेशान ेबाजूस माणे 
गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी िबट NPC526 पुरी 
यांचे कडे दला. वगैरे जबाब व न गु हा दाखल. 
तपास अिधकारी - NPC 526 पुरी 9823144893 
भारी अिधकारी  

िव णुकांत गु  ेपोिन पो ट मरखेल मोबाईल न. 

8830564618 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.425/22 कलम 279 337 338  भादवी    दनांक 06/11/2022 

पो टे च े
नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम.425/2022 कलम 279 337 

338  भादवी     

 फयादी व आरोपी चे नाव  हक कत 

पोलीस 
टेशन 
भोकर 

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण 
दनांक 16- 10- 2022   च े07:30 
वाजता सुमारास कनाळकर 
कॉ ले स भोकर तालुका 
भोकर  दशा उ रेस एक कलोमीटर 
अंतरावर  
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
दनांक   06 -11- 2022 च े17:09 
वाजता टेशन डायरी न द मांक 32 
 
उशीराच ेकारण:- आज रोजी पो टे 
िशवाजीनगर नांदेड येथुन MLC. 
NO.005/GBP/2022 MLC पोलीस 
टेशनला जबाब ा  झा याने  

फयादी : -  अंकुश ंकटराव माने 
वय 18 वष वसाय िश ण रा. 
पारवा ब.ु ता. िहमायतनगर जी. 
नांदेड हा. मु. गोकुळ नगर भोकर 
िज. नांदेड मोन 9423510996. 
 
 

आरोपीच ेनाव:-   
मािहत नाही. 

खुलासा 
   सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी हा 
गावाकडुन येणा-या भाजीपा या या ऑटोची वाट बघत क हाळकर 
कॉ ले स भोकर येथ ेथांबला असता भोकर चौका कडुन कनवट कडे राँग 
साईडने येनारा एक टाटा मॅजीक या चालकाने या या ता यातील वाहन 
ह े भरधाव वेगाव, हाईघई व िन काळजीपनाने चालवुन फयादी या 
उज ा पाया या मांडीस जोराची धडक देऊन जबर दुखापत केली वगैरे 
MLC जबाब ा  झाले व न वर माणे गु हा दाखल क न मा. पोिन 
साहेब यांचे आदेशान े पुढील तपास बीट पोहेकॉ/2090 पांढरे यांच े कडे 
दला. 
दाखल करणार:-ASI लकुळे पो. टे भोकर मोन 8308292298 
 
तपासी अमलदार;- H.C.2090 पांढरे मोबाईल मांक   
98 50 73 37 44        
भारीअिधकारी-- माननीय  पोलीस िनरी क पाटील  साहेब  मोबाईल 
नंबर  99 23 10 45 21  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



iलीस टेशन भोकर गु.र.न.426/22 कलम 379 भादवी     दनांक 06/11/2022 

पो टे च े
नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम.426/2022 कलम 379 

भादवी     

 फयादी व आरोपी चे नाव  हक कत 

पोलीस 
टेशन 
भोकर 

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण 
दनांक  05/11/2022 च े18.00 ते द 

06/11/2022 चे 08.00 दर यान 
शेतात मौजे सगारवाडी िशवारात ता. 

भोकर जी नांदेड, 
 
गेला माल:- 8 पोलवरील अंदाज े3200 
िमटर बायर कमत अदंाज े153000/- 
पयाची ॲ युिमिनयमची  वायर 
चो न नेले  
 
िमळाला माल:- िनरंक  

 फया द :- सं दप नागोराव 
भंडारे वय 38 वष वसाय 
नौकरी सहा यक अिभयंता 
भोकर तालुका भोकर 
मोबाईल नंबर 78 75 76 
48 39  
 
 

आरोपीचे नाव :-अ ात  

खुलासा 
   सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील अ ात आरोपीने मौज े
सगारवाड़ी गो वद मुसळे यांच ेशेत िशवारातील 8 पोलवरील अॅ युिमनीयम वायर 
अंदाज े 3200 िमटर कमत अंदाज े 153000/- पयाची ॲ युमीनीयम वायर 
कोनीतरी अ ात चोराने चो न नेली वगैरे फयादीच ेजबाब व न मा. पोिन साहेब 
यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी बीट पोहेकॉ 988 आलेवार 
यांचे कडे दला. 
दाखल करणार:-ASI लकुळे पो. टे भोकर मोन 8308292298 
 
तपासी अमलदार;- H.C.988 आलेवार  मोबाईल मांक  9130550052           
भारीअिधकारी-- माननीय  पोलीस िनरी क पाटील  साहेब  मोबाईल नंबर  99 23 

10 45 21  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



पो. टे. अधापूर आ.  36/२०२२  कलम १७४ ,crpc माण े द.06/11/२०२२ 

अ. .  आ ..व 
कलम 

आ . घडला.व दाखल तारीख फयादीच ेनाव खबर देणार आरोपीच े
नाव व प ा 

      हक कत 

 पो. टे. 

अधापूर 

आ. .. व 
कलम- 
36/2022क
लम. 174 
Crpc  
माण.े 

आ.  घडला दनांक- 06/11/2022  
  
.रोजी सकाळीअंदाज े
1300वाजताचेसुमारास मौज े
िनजापूरवाडीशेत 
आखाडय़ावरता.अधापूर दि नेस 
9क .मी. 
अमरा दाखल दनांक व वेळ 
द.06/11/.202 
नो. मांक 25 वेळ 19.16. वा. 
 

खबर देणार-  . नागराव सदािशव ढग े
वय 40 वष वसाय शेती मोबाईल 
नंबर 98 50 38 80 51 राहणार 
िनजामपूरवाडी . 
 
मयताच ेनाव-    ध डीबा रानोजी ढग े
वय 65 वष वसाय शेती राहणार 
िनजामशाही ता.अधापूर िज.नांदेड.  
 
मरणाच ेकारण == रोटया वटर(टु स) 
धोतर अडक यान ेज मी होवून मरण 
पावला. 

खुलासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील मयत हा रोटया वटर(टु स ॆ )म य े आचानकधोतर 
आडकून ज मी होवून औषध उपचारादर यान मरण  
 
तपासी अंमलदार hc /2244 तोरण.े मो.न.ं9096624032.. 
    
दाखल करणार-psi पवार पोलीस ठाण ेअंमलदार पो ट 
अधापूर मोबाईल नंबर 9423441582.. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



पो. टे िवमानतळ गुरन ं386/2022 कलम 392 ,34  IPC . द 06/11/20222 
अ. 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदेड, 

पो. ट.े 
िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेऴ व 
ठकाण -: दनांक 
द.06/11/2022 
रोजी सकाळी 
06.00ते 06.30वाज े
या  सुमारास  

.बायपास रोडवर 
महारा  पेनाइट  
गाँलरी  समोर  
रोडवर  नांदेड  दशा  
उ रेस3 क.  
 

 

गु हा दाखल ता. वेळ 
– द 06/11/20222 
रोजी वेळ  16.20 
वा ट.ेडा.28 

 

पो. टे िवमानतळ गुरन ं
386/2022 कलम 392 ,34  
IPC 
 
गेला माल –:सो याच े  मणी व  
मंगळसू  अंदाज े 2 .5  ाँम 
वजनाच े अंदाज े   क. अ ं
.15.000-/ /- 

फयादी  
 
आरोपी -:  
उशीराच ेकारण--: मी घाबर यामुळे  मा या 
घरी जावुन मुलास सोबत घेवुन  यावेळी 
पोिलस टेशनला त ार देत आह े. 

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

फयादी  व  सोबत  िचकन ेअस े   िमळून 06.00 वाजता जय म हार 

चौक तरोडा (बू) नांदेड येथून  पायी फरत फरत  असतांना 06.30 वा  

सुमारास  आसना  बायपास रोडवर महारा  ेनाईट  गाँलरी  समोर  

रोडवर  पाठीमागुन एका मोटार सायकलवर अंदाजे 25 ते 30 वष  

वयोगटातील दोन अनोळखी इसम यान े मा या ग यातील 15000 

पयाचे सो याचे मणी मंगऴसु  अंदाजे 2.5  ाँम  वजनाचे 

चोर ांनी िहसकावून   जबरीन े चो न नेली आह े वगैरे मजकुराचे 

जबाबव न मा.पो.िन काकडे .सा यांचे आदेशान े गु हा दाखल क न 

तपासकामी पोउिपन बुरकुल ेयांचे कडे दले   मो.9688652730 

दाखल कऱणार -APIजाधव सा. मो.9765902710 

तपास करणार – पोउिपन बुरकुल े मो.9688652730 

भेट दले या अिधका-यांच ेनाव व भेटीचा वेळ- मा.  उपिवभागीया 
आिधकारी नांदेड शहर  

 , पोिन काकडे   सा.   सपोिन  जाधव , पोउपिन  बुरकुल ेसा.   दनांक 
06/11/2022 न द . 29 वेळ 16.29 वा. 

  
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पोलीस टेशन मुखेड गुरण- 344/22 कलम  279,337,427 भादवी  दनांक  06/11/2022 

 पोलीस टेशन 
मुखेड  

गुरण- कलम ग ुघडला व दाखल 
तारीख 

फयादी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गुरण- 344/22 
कलम  
279,337,427 
भादवी  
 
 

ग ुघ ता वेळ व 
ठकाण दनांक द. 

05/11/2022 रोजी 
11.45वा चे सुमारास   
मुखेड येथून िश र 
ताजबंद कडे जात 
असताना मढी फाम 
जवळ 
  
 
 दाखल दनांक 
06/11/22 रोजी वेळ  
16.44न द मांक 19 

फयादी-  
रमेश कशनराव जाधव वय 
55 वष वसाय नोकरी 
राहणार सुनेगाव श ी 
तालुका अहमदपूर िज हा 
लातूर मोबाईल मांक. 
9422941462 
 
आरोपी – 
उिशराच ेकारण- 
कायालया या व र ांना 
मािहती देऊन त ार दे यास 
िवलंब झाला आह.े 

खुलासा-       सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
फयादी दनांक 05/11/2022 रोजी याचे ता यातील बस मांक एम एच.20 
ही एल 2375 ही घेऊन मुखेड येथून िश र ताजबंद कडे जात असताना 11.45 
वा चे सुमारास मढी फाम जवळ ेलर ला हॉन देऊन ओ हरटेक करीत असताना. 
ेलर या चालकाने कोण याही पूवसूचना न देता.रोड या उजवीकडे वळिव याने 
फयादी या ता यातील बसची ेलर या केिबनला धडक लागून बस म ये असलेले 
वासी व ेलर मधील चालकासोबत असलेल े इसम जखमी होऊन बसच े व 
ेलरच ेनुकसान झाले आह.े वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न माननीय API 
बोधिगरे .सा यांच ेआदेशा वय ेपोह ेका 1265 गीत ेयां याकडे दे यात आला. 
 
गु हा दाखल करणार .पोहेका 2433 भुताळे पोलीस टेशन मुखेड. 
 तपास करणार HC 1265 गीते मोबाईल नंबर .8767032593 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंन ं174/2022  कलम 283    द.6/11/2022 

पो. टेच ेनाव गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व 
दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 
मयताच ेनाव व प ा 

खुलासा  

कंुटूर  गुरण ं174/2022 कलम 
283 माण ेदाखल  
          
 
 
गु हयाच ेकारण :- 
आप या ता यातील ऑटो 
सावजिनक रोडवर उभा 
क न येणारे जाणारे 
वाहनास अडथळा व इजा 
होईल अशा ि थतीत उभा 
केला हणून 

 द 06/11/2022च े 09: 30 
वाजता मौ.  हंगरगा पाटील राहेर 
ते नायगाव जाणारे रोडवर  
 
दशा : दि णेस 13  कमी  

 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 
 द 06/11/2022 च े17 
.05 वा टे.डा न द  9 वर  
उिशराच ेकारण --  
 

फयादी नाव:-  िव ंभर दगंबर िनकम  
वय 54 वष वसाय नोकरी  पोह ेका 
15 92पो टे कंुटूर  ता नायगाव मो न 
9423656516 
 
 आरोपीच ेनाव व प ा  —- 
 
आरोपी अटक :   नाही  

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद ता,वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यातील ऑपे 
ऑटो हा ह े वाहन सावजिनक रोडवर उभा क न 
येणारे जाणारे वाहनास व लोकांना अडथळा होईल 
इजा होईल अशा ि थतीत उभा केलेला िमळून आला  
वगैरे फयादीचे फयाद व न  सपोिन पुरी साहेब 
यांचे आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी पोह े का 1592 िनकम  साहेब  यांचेकडे  
दे यात आल ेआहे. 
दाखल करणार :-- पो ह ेका 2655  पो टे कंुटुर 
 
तपािसक अमंलदार - पो  ह ेका 1592 िनकम  पो 
टे कंुटुर मो नं 70380324402 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 

 

 

 



पोलीस टेशन मुखेड आ  ५६/२२ कलम १७४crpc दनांक ०६/११/२०२२ 

 पोलीस टेशन 
मुखेड  

आ  ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खुलासा 

 आ  ५६/२२ 
कलम १७४crpc 
माण.े 

आ  घ ता वेळ व ठकाण 
दनांक द.२५/१०/२०२२ 
रोजी ०५:३० वा  च ेस.द 
मुखेड. उपचार दर यान 
 
आ  दा ता वेळ दनांक 
०६/११/२०२२च े
१३:१५ टे डा  न द  १२ 
वर. 
मरणाच ेकारण:- ासाचे 
अित ास अस याने अित 
दा  िपऊन मृ यू 

फयादी- पोहेका पी. एल. राठोड 
वय ५० वष पो टे मुखेड मो  
९०७५९९१७९३. 
 
मयत च े नाव:- माधव 
आबाजी डूबुकवाड वय ३२ वष  रा 
गोणार ता. कंधार 
 
 
 

खुलासा-सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील मयत ासाचे अित ास अस यान े
दा  िपऊन सद मुखेड येथ े उपचार कामे दाखल 
झाला उपचार दर यान मरण पावला वगैरे पोह ेका 
17 93 राठोड यांनी आज रोजी रपोट द याने 
आ  दाखल. 
दाखल करणार- पो. ह ेका.२४३३ भुताळे पो. टेशन 
मुखेड. मो ९८५०५७११४२ 
 
तपास-  asi भारती मो . ९७६४१७४३०७.    
पो टे मुखेड. 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 
 
 
 
 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ÝÖã®ÆüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü ¯ÖÏÖê×¾Æü¿Ö®Ö.ÝÖã̧ ü®Ö ®ÖÓ. 249/2022 Ûú»Ö´Ö 65 ‡Ô  महारा  दा बंदी कायदा   ×¤ü. 05/11/2022 

 
 

 

 
 
 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
 
¯ÖÏÖê ÝÖã̧ ü®Ö ®ÖÓ. 
249/2022 
Ûú»Ö´Ö 65 ‡Ô, 
´Ö¤üÖÛúÖ    
 

 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ - 
×¤ü. 05/11/2022 
ü̧Öê•Öß  11.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “Öê 
ºÉÖ̈ ÉÉ®úÉºÉü †Ö ü̧Öê¯Öß“Öê 
´ÖÖ»ÖÛúß“Öê ¯»ÖÖò™ü¾Ö¸ü †ÖÓ²Öê›üÛú¸ü 
®ÖÝÖ¸ü ¸üŸ®ÖÖôûß  ŸÖÖ.ú ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü  
 
  
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ×¤ü. 
05/11/2022 ¸üÖê•Öß 12.06 
¾ÖÖ. 
Ã™êü.›üÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú. 11 
 

×±úµÖÖÔ¤üß :– ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß 
†Ö®Öȩ̂ üÖ¾Ö ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖÔ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖêÛúÖò 2563 ¯ÖÖêÃ™êü 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ´ÖÖê ®ÖÓ 8888859025 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
  
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-800/- ‹ÛúÖ 
¯ÖÖêŸµÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ¯»ÖÖòÃ™üßÛú“µÖÖ 
²ÖÖò™ü»Ö ´Ö¬µÖê ØÃÖ¬Öß †ÃÖ»Öê»Öê 
¯ÖÏŸµÖêÛúß 500 ‹´Ö ‹»Ö õÖ´ÖŸÖê“Öê 
‹ÛãúÞÖ 40 ¯ÖÖòÛêú™ü ¯ÖÏŸµÖêÛúß ®ÖÝÖ 
Ûúß´ÖŸÖß 20 ¹ý ¹ý¯ÖµÖê ¯Ö´ÖÖÞÖê  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ - 
ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ²ÖÖ•ÖãÃÖ ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
®Ö´Öã¤ü +É®úÉä{ÉÒxÉä †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ  ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ  
‹ÛúÖ ¯ÖÖêŸµÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ¯»ÖÖòÃ™üßÛú“µÖÖ ²ÖÖò™ü»Ö ´Ö¬µÖê ØÃÖ¬Öß †ÃÖ»Öê»Öê 
¯ÖÏŸµÖêÛúß 500 ‹´Ö ‹»Ö õÖ´ÖŸÖê“Öê ‹ÛãúÞÖ 40 ¯ÖÖòÛêú™ü ¯ÖÏŸµÖêÛúß ®ÖÝÖ 
Ûúß´ÖŸÖß 20 ¹ý ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖḮ ÖÖÞÖê †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 800/-¯û ȪµÉÉSÉÉ ´ÖÖ»Ö 
“ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾ÖÛÎúß Ûú ü̧ÞµÖÖ“µÖÖ ˆªê¿ÖÖ®Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ¤ÉÉ³ýMÉ±Éä±ÉÖ 
×´Öôãû®Ö +É±ÉÖ ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê×®Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»Ö.Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ‹ ‹ÃÖ †ÖµÖ ÛúÖ ü̧Ö´ÖãÓÝÖê µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü- ‹ ‹ÃÖ †ÖµÖ ´ÖÃÖ»ÖêÛú¸ü ¯ÖÖê Ã™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧:- ‹ ‹ÃÖ †ÖµÖ ÛúÖ¸üÖ´ÖãÓÝÖê ÷ý  ¯ÖÖê.Ã™êü.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
´ÖÖê.®ÖÓ 9822171530 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



पोलीस टेशन माळाकोळी  AD NO 29/2022 दनांक 06/11/2022 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 
माळाकोळी 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

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

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव माळाकोळी 

 आ. . .29/2022कलम 

174.cRPC  

 
 
 
 
 
  

 अम.ृ घडला तारीख वेळ व 

ठकाण दनांक 06/11/022 
रोजी रा ी 00:17 वाजता 
लांडगेवाडी गाव या पुढ े
माळेगाव कडे जाणारे रोडवर 
गावापासून दोन फरलांग 
अंतरावर दि णेस 04. कमी  
 
 दाखल:- द06/11/2022 
टे डा.नोद न ं023.वेळ 

20:33वाजता 
 
 मरणाचे कारण:- रोड 
अपघातात गंभीर जखमी 
होऊन मृ य ू 

खबर देणार:- नामदेव 

रामधन राठोड व 49 वष 
वसाय नोकरी HC/2308 

नेमणूक पो ट माळाकोळी 
मोबाईल नंबर 
 92 84 5 36 640  
 
 

 मयताच ेनाव :- दयानंद 
द ा गजल ेवय 35 वष 
वसाय चालक रापशेड ता 

लोहा िज हा नांदेड  
 
  

हक कत.  सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील मयत हा 

दनांक06/11/022 रोजी ॅ टर मांक एम हेच 26 बी ए स 24 87 हा 
अहमदपूर कडून लो ाकड ेयेत असताना म लांडगेवाडी गावचे पुढे दोन फरलांग 
अंतरावर असता ॅ टर या पाठीमागील मोठा टँकर रोड लगत असले या 
डीवाईडरला लागून फुट यान े यातील मयत हा रोडवर पडून गंभीर जखमी 
झा यान े यास थम उपचार का मी सदमाळा कोळी येथ ेनेल ेअसता यास 
पुढील उपचार काम े रेफर के यान े बुल स 108 न ेसद लोहा येथ ेउपचार 
काम े नेल े असता तेथे डॉ टरांनी दनांक 06/11/022 रोजी02:20 वाजता 
यास मयत घोिषत केले वगैरे पीएम झा यानंतरचे कागदप  े पो टेला हजर 
के यान ेमा. PSI आड ेसाहेब यांचे आदेशान ेआ  दाखल क न पुढील तपास 
कामी HC2308 राठोड यां याकड े दला आह.े  तपासी अिधकारी:-HC2308 
राठोड 
 दाखल करणार:-LNPC 2623 गु  ेपो ट ेमाळाकोळी मो नंबर 9049168001 
 पोलीस टेशन भारी psi आड ेसाहेब पो. ट.ेमाळाकोळी मो.न. 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 



पोलीस टेशन mukhed   गु र न ३४५ /२०२२ कलम २७९.३०४.(अ) ३३७.३३८.भादवी.,भा.द.वी द ०६/११ /२०२२ 

पो टेचे नाव  गु र न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  
व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे मुखेड  गु र  नं ३४५/२०२२ 
क २७९.३०४.(अ) 
३३७.३३८.भादवी. 
 

गु हा घडला तारीख दनांक 
२९/१०/२०२२ रोजी 
१२:३०. वाजता या दर यान 
होनवडज ते मुखेड जाणा या 
रोडवर पांडुरंग शंकरराव 
जाधव यांचे शेताजवळ 
 
-------------------++  
 दशा :- पूव पि म ३ कमी 
 

 गु हा दाखल ता वेळ:- दनांक 
०६/११/२०२२ रोजी वेळ 
२१:०२ न द मांक २२ 
 
---------------------- 
 

फयादीचे नाव : द ा य िपता 
ध डीबा आटकळे वय 40 वष रा. 
होनवडज तालुका मुखेड िज हा 
नांदेड मो.७८७५७६४६२६. 
 --------------------+ 
FIR त दली का:- होय 
--------------------+  
आरोपीचे नाव : ---------------------
--    
उिशराचे कारण:-आज रोजी पो टला 
येऊन फयाद दले व न गु हा 
दाखल 

खुलासा: सादर िवनंती क  यातील फयादीचा भाऊ व 
गजानन जय सग उदगीरवाड ह ेदोघे मयताचे मोटरसायकल 
ही हाय गाई व िन काळजीपण े वेगात चालून फयादीच े
भावाचे मोटरसायकलला समो न जोराची धडक दली 
यामुळे फयादीचा भाव व याच ेमोटार सायकल वर बसलेला 
गजानन यांना डो यात व इतर ठकाणी गंभीर दुखापत 
झा यान े यांना उपचार कामी दवाखा यात शरीर केल ेअसता 
फयादीचा भाऊ याचे वर नांदेड येथ ेउपचार चालू असताना 
तो मरण पावला आह ेवगैरे जबाब व न  गु हा 
गु हा दाखल करणार.-- पोह ेका २४३३ भुताळे पो टे मुखेड  
मो.नं. ९८५०५७११४२. 
तपािसक  अिधकारी  :- पोउ प िन फड  मो 
नं.९१३००८७४४४ 
-----------------  
पो. टे . भारी. अिधकारी. -पो.िन गोबाड े, साहेब मो.न.  
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 
                                                                                 



     ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  ÝÖã¸ü®Ö 398/2022 Ûú»Ö́ Ö 324,323,504,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×¤ü.06.11.2022  

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã¸ü®ÖÓ ¾Ö Ûú»Ö́ Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

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

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖÝÖ 01 ŸÖê 05 
ÝÖã¸ü®Ö.398 /2022 Ûú»Ö´Ö 
324,323,504,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê ÛúÖ̧ üÞÖ :-µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö̧ üÖê̄ Öß ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öê †Ö‡ÔÃÖ 
²ÖÆüßÞÖßÃÖ ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ÛúÖ¸üÞÖ 
×¾Ö“ÖÖ ü̧»Öê †ÃÖŸÖÖ  †Ö¸üÖê̄ Öß®Öê 
»ÖÖÛú›üÖ®Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ý®Ö 
•ÖÜÖ´Öß Ûêú»Öê ¾Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö 
•Öß¾Öê ´ÖÖ ü̧ÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß 
†ÖÆêü.  

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü.05/11/2022 ü̧Öê•Öß ¸üÖ¡Öß 
22.00 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ̧ üÖÃÖ 
•ÖµÖ³Öß´Ö®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :¯Ö×¿“Ö´Ö 02 
×Ûú.´Öß ²Öß™ü ÛÎú.01 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-
×¤ü.06/11/2022 ¸üÖê•Öß 01.10 
¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ.002 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×®Ö Ó̧üÛú 
  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×®Ö̧ ÓüÛú 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
ÃÖŸÖßÂÖ ˆ¢Ö´Ö ÜÖÖ›êü ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.´Ö•Öã̧ üß 
¸üÖ.•ÖµÖ³Öß´Ö®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.8237403576 
 
 †Ö ü̧Öê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:-   
 
 †Ö ü̧Öê̄ ÖßÃÖ †™üÛú:- ×®Ö Ó̧üÛú 
 
‹±ú†ÖµÖ †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ ü̧ ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ: ÃÖ¸üÛúÖ ü̧ß ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ µÖê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü 
‘Öê¾Öæ®Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö  µÖê£Öê µÖê¾Öæ®Ö ŸÖÛÎúÖ̧ üß 
•Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
 ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ȩ̂ü Ö¯Öß ÆüÖ ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö¸ü •ÖµÖ³Öß́ Ö®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê ×¾Ö®ÖÖÛúÖ̧ üÞÖ  ŸµÖÖ“Öß †Ö‡Ô, ³ÖÖ‰ú †¿ÖÖêÛú ¾Ö  ²Ö×ÆüÞÖ µÖÖÓ®ÖÖ ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú ü̧ßŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû ÛúÖ Ûú¸üŸÖÖêÃÖ †ÃÖê †Ö ȩ̂ü Ö¯ÖßÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö ü̧Öê̄ Öß®Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
£ÖÖ¯Ö›ü²ÖãŒµÖÖÓ®Öß ´ÖÖ ü̧ÆüÖÞÖ Ûú¹ý®Ö ›üÖ¾µÖÖ ›üÖêôûµÖÖ“µÖÖ ³Ö¾Ö‡Ô¾Ö¸ü »ÖÖÛú›üÖ®Öê ´ÖÖ¹ý®Ö •ÖÜÖ´Öß Ûêú»Öê ¾Ö 
†Ö‡Ô ³ÖÖ‰ú †¿ÖÖêÛú ¾Ö ²ÖÆüßÞÖ µÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÞÖ ŸÖã́ Æüß ´Ö¬µÖê †Ö»ÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ÜÖŸÖ´Ö Ûú¸üŸÖÖê ´ÆüÞÖæ®Ö 
£ÖÖ¯Ö›ü²ÖãŒµÖÖÓ®Öß ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûú¹ý®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö •Öß¾Öê ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ ü̧ 
×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öã®Ö ‹´Ö.‹»Ö.ÃÖß ¯Ö¡ÖÛú ‘Öê¾Öæ®Ö ÃÖ¸üÛúÖ¸üß 
¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ µÖê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ‘Öê¾Öæ®Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ µÖê¾Öæ®Ö †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü µÖÖêÝµÖ ŸÖß ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê 
²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÛÎúÖ ü̧ß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü.ŸÖÃÖê“Ö †Ö̧ üÖê̄ Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ÃÖÜÖê ³ÖÖ‰ú †ÖÆêüŸÖ.¾ÖÝÖî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö 
¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÓ Ö“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö ‘ÖãÝÖê 
µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß :- ÃȪ ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ‘ÖãÝÖê  ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.9822720567 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ¸ü :-¯ÖÖêÆêüÛúÖò-2155 •Ö´Ö¤üÖ›êü ü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ̧ ü ®ÖÓ Ö¤êü›ü ´ÖÖê.9284401800 
 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß :- ÁÖß.›üÖò.ÛúÖ¿ÖßÛú ü̧ ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.9527988931 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×®Ö Ó̧üÛú 

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



पो टेचे उमरी नाव  गु.र.न.:-260/2022 कलम  324,323,504,506 ipc    िद.06/11/2022 
पो टेचे 
 नाव  

गुरनं,आ र,पनाका  
िम सग व कलम 

गुरनं,आ ,पनाका  
घडला व तारीख व वेळ 

िफय दीचे नाव व प ा 
मो. .आरोपीचे नाव 
प ा ,आरोपी अटक 
होय नाही  

हिककत  
 

उमरी  
गु.र.न.:-260/2022 
कलम  324,323,504,506ipc 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला िदनांक 
03/11/2022 चे रा ी 
पहाडगली उमरी 
 
गु हा दाखल : 
िद.06/11/2022  वेळ 
13.07नोदं न. 10 
 
 

िफय दीचे नाव:  
 
आरोपीचे नाव व 
पता.-   
 
िदशा व अंतर पूवस 
01 िकमी 
 
 

सादर िवनंती की यातील नमूद आरोपीने नमूद वेळी व िठकाणी 
िफय दी या आईस घेऊन येत असताना पाठीमागून येऊन लोखंडी 
रोड डो यावर मा न डोके फोडून दुखापत केली व िफय दी या 
आईस व बिहणीस िशवीगाळ क न थापडाने मारहाण क न जीवे 
मार याची धमकी िदली वगैरे जबाब व न बाजूस माणे  माननीय 
पोनी.साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 
hc/2164 भालेराव यां याकडे िदला 
 
तपास:  hc/2164 भालेराव मो.9421764542 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



पो टेचे उमरी नाव  गु.र.न.:-261/2022 कलम  65 E     िद.06/11/2022 
पो टेचे 
 नाव  

गुरनं,आ ,पनाका  
िम सग व कलम 

गुरनं,आ ,पनाका  
घडला व तारीख व वेळ 

िफय दीचे नाव व प ा 
मो. .आरोपीचे नाव प ा 
,आरोपी अटक होय नाही  

हिककत  
 

उमरी  
गु.र.न.:-261/2022 
कलम  65 E 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला िदनांक 
06/11/2022 चे 13.45 
वाजता कळगाव तांडा ते भोकर 
रोड आयुष हॉटेलम ये 
 
गु हा दाखल : 
िद.06/11/2022  वेळ 
21.49नोदं न. 18 
 
 

िफय दीचे नाव:  
अ दुल िरयाज अ दुल रजाक 
वय 37 वष यवसाय 
नोकरी  pc2911पोलीस टेशन 
उमरी 
 
आरोपीचे नाव व पता.-  
िदशा व अंतर उ रेस 15 िकमी 
 
 

सदर िवनंती की यातील नमूद आरोपीने नमूद वेळी व िठकाणी 
आप या ता यात िवनापरवाना चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने 
आप या ता यात देशी सं याचे सात बॉटल व िवदेशी िव की या 
दोन बॉटल असा एकूण 790 पय ेचा मु ेमाल िमळून आला वगैरे 
िफय द व न  माननीय पोनी.साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल 
क न पुढील तपास hc/2164 भालेराव यां याकडे िदला 
 
तपास:  hc/465 सवई मो.9689202996 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो टेचे उमरी  गु.र.न.:-262/2022 कलम  283 ipc    िद.06/11/2022 
पो टेचे 
 नाव  

गुरनं,आ ,पनाका  
िम सग व कलम 

गुरनं,आ ,पनाका  
घडला व तारीख व वेळ 

िफय दीचे नाव व प ा 
मो. .आरोपीचे नाव प ा 
,आरोपी अटक होय नाही  

हिककत  
 

उमरी  
गु.र.न.:-262/2022 
कलम  283 ipc 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला िदनांक 
06/11/2022 चे 17.00 
वाजता गोरठा टी पॉइंट उंबरी 
 
गु हा दाखल : 
िद.06/11/2022  वेळ 
22.02नोदं न. 19 
 
 

िफय दीचे नाव:  
अ दुल िरयाज अ दुल रजाक वय 
37 वष यवसाय 
नोकरी  pc2911पोलीस टेशन 
उमरी 
 
आरोपीचे नाव व पता.-  
िदशा व अंतर उ रेस 15 िकमी 
 
 

सादर िवनंती की यातील नमूद आरोपीने आप या ता यातील 
ऑटो हा रोडचे म यभागी लावून येणा या जाणा या वाहनास 
परवा या िवकास धोका होईल अशा थतीत उभा क न िमळून 
आ याने या यावर कलम 283 माणे गु हा दाखल क न 
पुढील तपास hc/465 सवइ  
यां याकडे िदला 
 
तपास:  hc/465 सवई  मो.9689202996 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 405/2022 Ûú»Ö´Ö  379 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö     ×¤ü®ÖÖÓÛú  06/11/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã ü̧®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã ü̧®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™ êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã̧ ü®Ö 405/2022 
Ûú»Ö´Ö  379 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
04/11/2022 ü̧Öê•Öß  
¸üÖ¡Öß ¾Öêôû 08.30 ¾ÖÖ. ŸÖ ê 
×¤ü®ÖÖÓÛú 05/11/2022  
¸üÖê•Öß“Öê 05.00 ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖÛëú¦êüÃÖ¸üÖÓ“µÖÖ 
¾ÖÖ›ü¶Ö´Ö¬µÖê ÃÖÓ³ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧ 
Ûú´ÖÖ®Öß  •Ö¾Öôû ŸÖ ü̧Öê›üÖ 
(²Öã) ÛÑú®Ö»Ö ¸üÖê›ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/11/2022 ü̧Öê•Öß   
16.43  ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ 22 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   

†Ö ü̧Öê¯Öß- †–ÖÖŸÖ     

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- ×Æü ü̧ÖêÛÓú¯Ö®Öß“Öß 
†ÓŒ™üß¾ÆüÖ 4G  ÃÛãú™üßÛÎÓú  MH 26 
BG 0493   ×Ûú´ÖŸÖß 40,000 
ºþ¯ÖµÖê “Öß 

†Ö ü̧Öê¯Öß †™üÛú  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤üŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖßÆüÖê®›üÖÛÓú¯Ö®Öß“Öß †ÑŒ™üß¾ÆüÖ 4G   ÃÛãú™üßÛÎÓú  MH 26 BG 0493   
×Ûú´ÖŸÖß 40,000 ºþ¯ÖµÖê “Öß ×•Ö“ÖÖ “ÖÖêÃÖßÃÖ ®ÖÓ  MEHJF507CHU060059  
‡Ó×•Ö®Ö ®Ö²ÖÓ̧ ü  JF50EU505940 †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖßÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ  “ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê 
“ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü.  ¾ÖÝÖî ȩ̂ü  ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 8972897411 

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

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 406/2022 Ûú»Ö´Ö  454,457,380 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö    ×¤ü®ÖÖÓÛú  06/11/2022 
 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ ü̧ ¯ÖÖêÃ™ êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã̧ ü®Ö 406/2022 
Ûú»Ö´Ö  
454,457,380 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
02/11/2022  ü̧Öê•Öß 
14.30  ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/11/2022 ü̧Öê•Öß 
11.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö ü̧ß 
¤êü¿Ö´ÖãÜÖ ®ÖÝÖ¸üßŸÖ ü̧Öê›üÖ 
(²Öã) ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/11/2022 ü̧Öê•Öß   
20.28  ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 27 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ´ÖÖÞÖßÛú ü̧Ö¾Ö ÝÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ´ÖÃÛêú ¾ÖµÖ 
37 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  ®ÖÖîÛú ü̧ß ×¿ÖõÖÛú  ü̧Ö. ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ  
®ÖÝÖ¸üßŸÖ¸üÖê›üÖ (²Öã) ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 8888008443  

†Ö¸üÖê¯Öß- †–ÖÖŸÖ     

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- 1) ‹ÛúÃÖÖê®µÖÖ“Öß ‹Ûú¤üÖ®Öß ¾Ö•Ö®Ö 
†Ó¤üÖ•Öê ×¤ü›üŸÖÖêôûÖ ×Ûú´ÖÓŸÖ 3600 ºþ¯ÖµÖê 2) 
‹ÛúÃÖÖê®µÖÖ“Öê ´Ö®µÖÖ“Öß ¯ÖÖêŸÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖêÃÖÖê®µÖÖ“Öê ¯Ö¤üÛú 
¾Ö ÛúÖôêû ´ÖÞÖß †ÃÖ»Öê»Öê ¾Ö•Ö®Ö †Ó¤üÖ•Öê ‹ÛúŸÖÖêôûÖ  
×Ûú´ÖÓŸÖ 2400  ºþ¯ÖµÖê 3) ÃÖÖê®µÖÖ“Öê  ¤üÖêê®Ö †ÓÝÖšü¶Ö 
¯ÖÏŸÖß ¾Ö•Ö®Ö ‹Ûú ÝÖÏÑ́ Ö †ÃÖê ‹ÛãúÞÖ 2 ÝÖÏÑ´Ö“Öê 
†ÓÝÖš ü¶ÖØÛú´ÖŸÖ 4800 ºþ¯ÖµÖê 4) ‹ÛúÃÖÖê®µÖÖ“Öê †Öế Ö  
¾Ö•Ö®Ö 1 ÝÖÏÑ́ Ö ×Ûú´ÖŸÖ 2400 ºþ¯ÖµÖê 5) ÃÖÖê®µÖÖ“Öß 
²ÖÖôûß ¾Ö•Ö®Ö 1 ÝÖÏÑ́ Ö  ×Ûú´ÖŸÖ 2400 ºþ¯ÖµÖê †ÃÖê 
‹ÛãúÞÖ 69600 ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ  ´ÖÖ»Ö   

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤üŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß   µÖÖÓ“µÖÖ ü̧ÖÆüŸµÖÖ ‘Ö¸üÖ“ÖêÛúÖêÞÖßŸÖ ü̧ß †–
ÖÖŸÖ  “ÖÖê ü̧™ü¶Ö®ÖêÛãú»Öã¯ÖŸÖÖê›ãü®Ö ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ûúºþ®Ö ‘Ö ü̧ÖŸÖß»Ö 
»ÖÖêÜÖÓ›üßÛú¯ÖÖ™üÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ŸÖÃÖê“Ö »ÖÖêÜÖÓ›üß ¯Öê™üßŸÖ šü¾Ö»Öê»Öê ®Ö´Öã¤ü 
¤üÖÝÖß®Ö ê ‹ÛãúÞÖ 69600 ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ÛúÖêÞÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ü¾ÖÝÖî̧ êü  ´Ö•ÖÛãú ü̧Ö“ÖÖ †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Ö ü̧ 
¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß »Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2178 
ÝÖÖêÞÖÖ¸üÛú ü̧ÖµÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2178 ÝÖÖêÞÖÖ¸üÛú ü̧ ´ÖÖê ®ÖÓ - 
9689715358 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ´Ö¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2029 ŸÖê»ÖÓÝÖê ´ÖÖê ®ÖÓ—
9923472029 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

 

 

 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö †Ö´Öé 62/2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC  ¯ÖḮ ÖÖÞÖê                      ×¤ü®ÖÖÓÛú 06.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êüê ü †Ö´ÖÏ  ¾Ö Ûú»Ö´Ö †Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ   ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ ü̧ 
¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö†Ö´Öé 
62/2022 Ûú»Ö´Ö  
174 CRPC  ¯ÖḮ ÖÖÞÖ 

†Ö´Öé‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 06/11/2022 ¸üÖê•Öß 
15.30 ¾ÖÖ. ¸üÖ•Öê¿Ö ®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ 
®ÖÖÛúÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö´Öé¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ 
-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 06/11/2022 
ü̧Öê•Öß 22.12 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ  33 ¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ¸ü  -- ®ÖÖ´Ö¤êü¾Ö  
¯ÖãÓ›ü»ÖßÛú ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ü̧Ö. 
ÝÖÓÝÖÖÃÖÖÝÖ¸üØÆÝÖÖê»ÖßÆü.´Öã. ü̧Ö•Öê¿Ö 
®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 9881391478 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö  --ÃÖÖêÆü´Ö ®ÖÖ´Ö¤êü¾Ö 
ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü 17 ¾ÖÂÖÔ ü̧Ö. ¸üÖ•Öê¿Ö 
®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü 

´Ö ü̧ÞÖÖ“ÖêÛúÖ ü̧ÞÖ  -- ÝÖôû±úÖÃÖ  
‘Öê¾Öã®Ö ´ÖéŸµÖã 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ -   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö ü̧ 
¤êüÞÖÖ ü̧  µÖÖÓ®Öß  ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»ÖÖÛúß, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖµÖŸÖ ´Öã»ÖÝÖÖ µÖÖÓ®Öß 
IIB  “µÖÖ †Ö³µÖÖÃÖÖ“Öê ™ëü¿Ö®Ö  ‘Öê¾Öã®Ö ‘Ö¸üÖ“Öê ×ÃÖ»ÖàÝÖ ±Ñú®Ö»ÖÖÃÛúÖ¯ÖÔ®ÖêÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö 
´Ö ü̧ÞÖ  ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ  †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê  ´Ö¸üÞÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÛúÖêÞÖÖ¾Ö¸ü  ÃÖ¿ÖÓµÖ †£Ö¾ÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÃÖ»Öê 
²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö 
¯Öãœüß»Ö “ÖÖîÛú¿ÖßÛúÖ´Öß ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 ×ÃÖ ü̧ÃÖÖ™ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9423306245 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ ü̧ -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ – 9421758084 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ÝÖã̧ ü®ÖÓ 390/2022 Ûú»Ö´Ö 143,341 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü Ûú»Ö´Ö 135 ´Ö¯ÖÖêÛúÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 06/11/2022 

 

       
 
 

†.   
 ¯ÖÖêÃ™êü  ÝÖã̧ ü®ÖÓ ¾Ö 

Ûú»Ö´Ö   
ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú ¾Ö ¾Öêôû  

×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß  ÜÖã»ÖÖÃÖÖ 

01 ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü  ÝÖã̧ ü®ÖÓ 
390/2022 

Ûú»Ö´Ö 
143,341 
³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü 
Ûú»Ö´Ö 135 

´Ö¯ÖÖêÛúÖ 
 

 ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ 
ŸÖÖ¸üßÛú ¾Öêôû ¾Ö :- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
04/11/2022 “Öê 
¸üÖê•Öß 15.20 ŸÖê 
15.25 “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
¾ÖÖÝÖôûÖ ¿ÖÆü̧ ü  
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖ»ÖßÛúÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü  
¤üÖÜÖ»Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú :- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/11/2022‡ 
¾Öêôû 12.50 ¾ÖÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 18 ¾Ö¸ü  

×±úµÖÖÔ¤üß :- ²ÖÖ»ÖÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü 
ÛúÖ×¿Ö®ÖÖ£ÖÖŸÖ ™ü̧ üÛêú ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ ®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖêÛúÖò/ 740 ®Öê 
®Ö¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  
†Ö¸üÖê̄ Öß:- 
  
 

ÜÃÖã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÛú ¾Öêôûß 
×šü ÖÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ®Öß ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü •Ö´ÖÖ¾Ö 
•Ö´Ö¾Öã®Ö ´ÖÖ ÁÖß ×ÝÖ¸üß¿Ö ´ÖÖÆü•Ö®Ö ¯ÖÖ»ÖÛú ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ±úÖ 
†Ö›ü×¾Ö»ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ®ÖÖÓ¤êü›ü ÃÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1951 “Öê Ûú»Ö´Ö 37 (1) (3) ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
•Ö´ÖÖ¾Ö ²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿Ö“Öê ˆ»»ÖÝÖÓ®Ö Ûêú»Öê ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Öºþ®Ö 
´ÖÖ ¯ÖÖê ×®Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öê  †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö   
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ :- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/ 1824 Ûêú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ´ÖÖê ®ÖÓ  
9970381047 
 ¤üÖÜÖ»Ö :- ÝÖÏê›ü ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö /‡Ó•ÖôûÛú¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9561038797 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 
¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 661/2022 Ûú»Ö´Ö 279,427 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 06/11/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

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

ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
661/202
2  Ûú»Ö´Ö 
279,42
7 ³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/11/2022 ¸üÖê•Öß  10.10 ¾ÖÖ. 
“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ »ÖÖŸÖã̧ ü ±úÖ™üÖ 
†ÖÓ²Öê›üÛú¸ü “ÖÖîÛú ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 06/11/2022 “Öê ¾Öêôû 15.07 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.16 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  µÖÖÃÖß®Ö Æǘ Öß¤ü ÜÖÖ®Ö 
¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖÔ ¾µ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾ÖÖÆüŸÖãÛú ×®Ö¸üßõÖÛú ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.ÛÎú.7057828621.  
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö¸ÓüÛú 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×®Ö¸ÓüÛú  
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö¸ÓüÛú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :-  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß®Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ‹ÃÖ ™üß ²ÖÃÖ ÆüµÖÝÖ‡ 
¾Ö ×®ÖÂÖÛúÖôû•Öß¯ÖÞÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾ÖêÝÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öã®Ö ¸üÖê›üÖ¾Ö¸ü 
“ÖÖ»ÖÞÖÖ¸êü ¾ÖÖÆüÞÖÖÛú›êü ¤ãü»ÖÔõÖ Ûú¹ý®Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü “ÖÖ»ÖÞÖÖ¸êü 
™ÒüÛú»ÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖã®Ö ¬›üÛú ¤êü¾Öã®Ö ‹ÃÖ.™üß.²ÖÃÖ “Öê †Ó¤üÖ•Öê 
50000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö Ûêú»Öê ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý®Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 
  
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/3378 Ûëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ 
´ÖÖê ÛÎú 8390006100. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/सपोउपिन शद े ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

                                            
 



¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 662/2022 Ûú»Ö´Ö 324,323,504,506,427 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 06/11/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

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

ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
662/202
2  Ûú»Ö´Ö 
324,323,
504,506
,427 
³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
05/11/2022 ¸üÖê•Öß  12.00 
¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  êÖúÛü‹ÖÃ×  

µÖê£Öß»Ö Ö´Öü¸  ÖÖµ”Öü¸ßü¤ÓÖ´  
†»ÖßÛú›êü“Ö ²µÖã™üß ¯ÖÖ»ÖÔ̧ ü 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¾Ö ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö®Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö»Ö ´Ö“”ûß 
´ÖÖÛìú™ü “µÖÖ £ÖÖê›êü ¯Öãœêü 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 06/11/2022 “Öê ¾Öêôû 
16.59 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.23 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-   
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö¸ÓüÛú  
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×®Ö¸ÓüÛú  
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö¸ÓüÛú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü Ûú¹ý®Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤ü 
×¤ü»Öß¾Ö¹ý®Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß®Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ »ÖÝ®Ö Ûú¸üŸÖêÃÖ ÛúÖ ®ÖÖÆüß ŸÖã 
†¿Öß ‹Ûú™üß ×±ú¹ý ®ÖÛúÖê †ÖÃÖê ´ÆüÞÖÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¾Öêôûß ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ŸµÖÖÃÖ 
ŸÖã ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¹ý®Ö ´Ö»ÖÖ ¯Ö¸êü¿ÖÖ®Ö Ûú¹ý ®ÖÛúÖêÃÖ ´Öß ŸÖã—µÖÖ 
ÃÖÖê²ÖŸÖ »ÖÝ®Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÆüÞÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß®Ö ê 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖ®Öê ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûú¹ý®Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÛêúÃÖ ¬Ö¹ý®Ö ›üÖêÛêú Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü †Ö¯Ö™ü»Öê ŸµÖÖ´Öãôêû ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
›üÖêÛêú ±ãú™æü®Ö ›üÖêŒµÖÖŸÖß»Ö ¸üŒŸÖ ×®Ö‘ÖÖ»Öê ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ±úÖê›ãü®Ö 
®ÖãÛúÃÖÖ®Ö Ûêú»Öê ¾Ö ŸÖã ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖêŸÖ²ÖŸÖ »ÖÝÖÝ®Ö Ûêú»Öß ®ÖÖÆüßÃÖ ŸÖ¸ü 
ŸÖã»ÖÖ ÜÖŸÖ´Ö Ûú¹ý®Ö ™üÖÛúŸÖÖê ´ÆüÞÖã®Ö ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß ¾ÖÝÖî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 
  
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/3378 Ûëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
8390006100. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/सपोउपिन शदे ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 
 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  ÝÖã̧ ü®ÖÓ.307/2022 Ûú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü ÛúÖµÖ¤üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤ü.06.11.2022 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

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

Æü×ÛúÛúŸÖ 

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

ÝÖã̧ ü®ÖÓ.307/20
22 Ûú»Ö´Ö 
4/25 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü 
ÛúÖµÖ¤üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 

 ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ--   ×¤ü. 
06/11/2022 “Öê 02.00 ¾ÖÖ 
²ÖÖ±ú®ÖÖ ™üß ¯ÖÖÑ‡Ô®™ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü. .06/11/2022 ¸üÖê•Öß 
04.59 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.®ÖÖê¤ü 
ÛÎú. 09 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ¤üÖÜÖ»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö -   ×¾ÖÛÎú´Ö  ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
¾ÖÖÛú›êü ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß 
¯ÖÖêÆêüÛúÖ 1991 ¯ÖÖê Ã™êü  ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
®Ö 9284668351. 
 
†Ö¸üÖê×¯Ö----   
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ ---ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯Ö®Öê  ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ  ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ  
ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ  »ÖÖêÜÖÓ›üß  ÜÖÓ Ó Ó Ó•Ö¸ü ®ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¿ÖÃ¡Ö ²ÖÖôûÝÖã®Ö 
×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ  ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý®Ö ¾Ö¹ý®Ö  ¯ÖÖê Ã™êü»ÖÖ  ´ÖÖ 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ÆüÖê‰ú®Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ   ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ÝÖÖȩ̂ êü µÖÖÓ“µÖÖÛú›êü ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê 
†ÖÆêü. 
  
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †¬ÖßÛúÖ¸üß--- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ÝÖÖȩ̂ êü ®Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡¾ÖŸÖÖ¸üÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.ÛÎú. 
 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  - ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  - ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ÃÖã³ÖÖÂÖ 
¯Ö¾ÖÖ¸ü  ®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 
 
 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  ÝÖã̧ ü®ÖÓ.308/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤ü.06.11.2022 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

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

Æü×ÛúÛúŸÖ 

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

ÝÖã̧ ü®ÖÓ.308/20
22 Ûú»Ö´Ö 
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

 ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ--   ×¤ü. 
06/11/2022 “Öê ¤ãǖ ÖÖ¸üß 
02.00 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
²Ö¸üÛúß “ÖÖîÛú ®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü. .06/11/2022 ¸üÖê•Öß 
21.33 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.®ÖÖê¤ü 
ÛÎú. 36¯ÖḮ ÖÖÞÖê ¤üÖÜÖ»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö -    
†Ö¸üÖê×¯Ö----  †–ÖÖŸÖ  
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-- ‹Ûú ŸÖÖêôûÖ  “Öê ÃÖÖê®µÖÖ“Öê  †ÓÝÖšüß 
(µÖê›ü)  ØÛú´ÖŸÖß 52000/- ¹ý . 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ ---ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ‹Ûú ŸÖÖêôûÖ  “Öê ÃÖÖê®µÖÖ“Öê  †ÓÝÖšüß 
(µÖê›ü)  ØÛú´ÖŸÖß 52000/- ¹ý .“Öê ×¾ÖÛúŸÖ ‘Öê‰ú®Ö ‘Ö¸üß 
•ÖÖ®µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÛúá “ÖÖîÛú µÖê£Öã®Ö †Öò™üÖê ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖ»Öê ¾Ö ±ãú»Öê 
´ÖÖÛìú™ü µÖê£Öê  ˆŸÖ¹ý®Ö ‘Ö¸üß •ÖÖ‰ú®Ö  ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ 
ÃÖÖê®µÖÖ“Öß  Ë Ë Ó†ÓÝÖšüß ×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß ÛúÖêÞÖßŸÖ×¸ü †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öê †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý®Ö ¾Ö¹ý®Ö  ¯ÖÖê 
Ã™êü»ÖÖ  ´ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Ö ÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»Ö ÆüÖê‰ú®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ   ¯ÖÖêÆêüÛúÖ 1915 ÛúÃŸÖã̧ êü 
µÖÖÓ“µÖÖÛú›êü ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.  
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †¬ÖßÛúÖ¸üß---  ¯ÖÖêÆêüÛúÖ 1915 ÛúÃŸÖã̧ êü ®Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡¾ÖŸÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.ÛÎú. ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  - ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  - 
¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2438 ×®Ö¸ü›êü ®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 
 
 
 

 
 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  ÝÖã̧ ü®ÖÓ.309/2022 Ûú»Ö´Ö 324.323.504.506.34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤ü.06.11.2022 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

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

Æü×ÛúÛúŸÖ 

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

ÝÖã̧ ü®ÖÓ.309/20
22 Ûú»Ö´Ö 
324.323.5
04.506.34 
³ÖÖ¤ü¾Öß 

 ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ--   ×¤ü. 
06/11/2022 “Öê  
ÃÖÖÓµÖÛúÖôûß  07.30 
¾ÖÖ•Ö®µÖÖ“Öê  ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  
²ÖÖôû×ÝÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´ÖšüÖ•Ö¾Öôû 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü. .06/11/2022 ¸üÖê•Öß 
23.01¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.®ÖÖê¤ü 
ÛÎú. 39¯ÖḮ ÖÖÞÖê ¤üÖÜÖ»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö -    ®ÖÓ¤üÛãú´ÖÖ¸ü ¿ÖÖ´Ö 
¸üÖµÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ19 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ 
²ÖÖôû×ÝÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´ÖšüÖ•Ö¾Öôû ÝÖÖ›üß¯Öã̧ üÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 8668716487. 
 
†Ö¸üÖê×¯Ö----   ü  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ ---ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê  †Ö¸üÖê×¯ÖÃÖ ÝÖÖ›üß ¸üÃŸµÖÖŸÖã®Ö 
²ÖÖ•Öã»ÖÖ ‘µÖÖ †ÃÖê ´Æü®ÖŸÖÖ“Ö µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ 
Ûú¹ý®Ö  ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã ÛúÖêÞÖ ´ÖÖ—Öß ÝÖÖ›üß ÛúÖœü ´ÆüÞÖÖ¸üÖ †ÃÖê  
´Æü®Öã®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö »ÖÖêÜÖÓ›üß ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö®Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ý®Ö ¾Ö 
ÛúÖ™üß®Öê ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ´Ö®ÖÝÖ™üÖ¾Ö¸ü  ´ÖÖ¹ý®Ö •Ö×Ü´Ö Ûêú»Öê  ¾Ö 
£ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖ®Öß ´ÖÖ¸üÆüÖ®Ö Ûú¹ý®Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü®µÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß  ×¤ü»Öß 
¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý®Ö ¾Ö¹ý®Ö  ¯ÖÖê Ã™êü»ÖÖ  ´ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú 
ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ÆüÖê‰ú®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ   
¯ÖÖêÆêüÛúÖ 1134 ¯Ö¸üÛÓú™êü µÖÖÓ“µÖÖÛú›êü ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.  
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †¬ÖßÛúÖ¸üß---  ¯ÖÖêÆêüÛúÖ 1134 ¯Ö¸üÛÓú™êü ®Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡¾ÖŸÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.ÛÎú. ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  - ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  - 
¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2438 ×®Ö¸ü›êü ®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 
 
 
 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  ÝÖã̧ ü®ÖÓ.310/2022 Ûú»Ö´Ö 363 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤ü.06.11.2022 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

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

Æü×ÛúÛúŸÖ 

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

ÝÖã̧ ü®ÖÓ.310/2
022 Ûú»Ö´Ö 
363 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

 ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ--   ×¤ü. 05/11/2022 
¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 01.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸÖê 
×¤ü 05.11.2022 ¸üÖê•Öß 
ÃÖÛúÖ»Öß 07.45  ¾ÖÖ ¤ü̧ ǘ µÖÖ®Ö  
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý®Ö »ÖÖêÆüÖ¸ü 
ÝÖ»»Öß  ÛãÓú³ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü. .06/11/2022 ¸üÖê•Öß 
23.50¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.®ÖÖê¤ü ÛÎú. 
40 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ¤üÖÜÖ»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö -     
†Ö¸üÖê×¯Ö----    

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ ---ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖ“Öß ´Öã»ÖÝÖß ÆüßÃÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–
ÖÖŸÖ  ÛúÖ¸üÞÖÖÃÖÖšüß  µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯Ö®Öê ±ãúÃÖ »ÖÖ¾Öã®Ö  ¯Öôû¾Öã®Ö 
®Öê»Öê †ÃÖÖ¾Öê ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý®Ö ¾Ö¹ý®Ö  ¯ÖÖê Ã™êü»ÖÖ  ´ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×®Ö¸üßõÖÛú ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ÆüÖê‰ú®Ö ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ   ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖÛú›êü ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.  
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †¬ÖßÛúÖ¸üß--- ¯ÖÖˆ¯Ö×®Ö ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü  ê ®Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡¾ÖŸÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.ÛÎú. ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  - ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  -
¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2438 ×®Ö¸ü›êü   ®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन  उ मानगर गुरनं 183/2022 कलम 354(ब) 324,323,504,506,34 भा द वी िदनांक. 06/11/2022 

  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

गु हा रिज टर नंबर व कलम गु हा घडला ता .  वेळ िठकाण व 
दाखल ता. वेळ 

िफय दीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर, आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय /नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरनं 183/2022 
कलम 354(ब) 
324,323,504,506,34 भा द वी 
 

 
 
उिशराच ेकारन:- उपचा◌ादर क न 
येऊन पो टे ला आज रोजी िफय दी 
िद यान ेगु हा दाखल 
 
गेला माल :-  
 
 
 
िमलाला माल.....िनरंक 
 
 
 

गु हा घडला ता.वेळ.िठकाण... 
िद.04/11/2022 चे 17.00 वा सुमारास मो 
चचोळी िशवार ता. लोहा शेत गट  163 
मधील िफ यादीचे शेतात  
 
िदशा : पुव  अंतर..21 km  
 
-------------------------- 
 

 गु हा दाखल िदनांक:-िद- 06/11/2022 
वेळ 22.55 वाजता टे.डा न द   26 वर 
 
---------------------------- 
 
 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-
होय 
---------------------------- 
 
दाखल करणार :- PSO HC 1964 म के 
पो.. टे उ माननगर मो न 9923189964  

िफय दीचे नाव :-  
 
एफ आय आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
आरोपीचे  नाव :-  
 ------------------------- 
 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक 
नाहीत  
------------------------- 

खुलासा-  
सादर िवनंती की यातील िफय दी व ितचा िदर यंकटी यांचे शेती वाटणी 
करणे व न वादावादी झाली असून िफय दीचे जाऊ चा आरोपी मांक 
एक हा नातलग असून तो भांडणात िदरास मदत करतो नमूद तारीख वेळी 
िठकाणी यातील िफय दी व ितचा नवरा गो वद हे याचे शेतात गेले असता 
नमूद आरोपीने संगणमत क न िफय दीचे शेतात पेरणी रासनी करीत 
असताना िफय दी व ितचे नव याने आमचे शतेात काम करता हणून 
िवचारता आरोपीने ही आमची शेती आहे तु ही आमचे शेतात पु हा यायचे 
नाही हणून वाद घालून िफय दी सह ितचे नव यास मा न दोघांनाही 
मु कामार िद यावर आरोपी मांक दोनन े यांचे हातातील ऊस तोडीचे 
क यांनी िफय दीचे नव यास डो यात मा न दखुापत केली ते हा िफय दी 
ही भांडणे सोडव यास गेली असता आरोपी मांक एकन ेिफय दीची साडी 
ओढून काढली व िफय दीचा िवनयभंग केला व िजव े मार याची धमकी 
िदली व उपचार क न आज रोजी पो टे ला येऊन त ार देत आहे वगैरे 
जबाब न सदरचा गु हा दाखल क न माननीय स.पो. नी भारती साहेबांचे 
आदेशाने पुढील तपास कामी PSI क ीय साहेब यां याकडे िदला 
 
तपिसक अमलदर :- PSI क े साहेब पो टे उ माननगर मो न मो न 
9823996314 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- स. पो. िन 
भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.नं. 
837898949 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



iksLVs ps uko %&  da/kkj vkez  ua-  62@2022 dye  174 lhvkjihlh fnukad 06@11@2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko %& 
  da/kkj  
 

vkez ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%& fn-
05@11@2022ps  jksth 
osG nqikjh 11-00ok- 
lqekjkl o nh-
06@11@2022 jksth ps  
ldkGh  10-00ok- ps 
njE;ku  ekS-jk-
dkjrGk rk- daèkkj  
nf{k.ksl 16fd-eh-     

fn’kk o varj %& 
nf{k.ksl 16fd-eh 
 
vkez  nk[ky-rk-osG-% 
fn-06@11@2022 osG 
17-46 ok-LVs'ku 
Mk;jh uksan 29 oj-  
 
 

 vkez  ua-  
62@2022 dye  
174 lhvkjihlh 
 
 
 
 
 
 
  

fQ;kZnhps uko %&  ds'ko 
foB~By dne  o; 54 o"kZ 
O;olk;& 'ksrh jk- dkjrGk 
rk- daèkkj eks- ua-
8888783895- 
 
e;rkps ukao %& guqear 
gqykth dne o; 24 o"kZs 
O;olk; &'ksrh- jk- 
dkjrGk rk-daèkkj- 
 
ej.kkps dkj.k %& lrr P;k 
'ksrkr ukfidh o vk;-Mh-
ch-vk;- cWad  'kk[kk dq#Gk 
;kaps dtkZl daVkGwu 
fofgjhrhy ik.;kr mMh 
ek:u vkRegR;k dsyh- 
   

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy  
e;rkps oMhy nksu o"kkZaiwoÊ ej.k ikoys vlwu ofMykaps ukokoj vk;-
Mh-ch-vk;- cWad 'kk[kk dq#Gk ;kaps vankts 1]00]000@& #i;s dtZ 
gksrs c¡d dMwu dtZ QsM.ks ckcr okjaokj Qksu ;sr gksrs - R;k dtkZl 
daVkGwu o lrrps 'ksrhps ukfidhl daVkGwu xkoktoGhy fofgjhrhy 
ik.;kr mMh ek:u vkRegR;k dsys vkgs oxSjs [kcjh o:u ek-iksyhl  
fujh{kd lkgsc ;kaP;k vkns'kkus vkez nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW@2259 Jhjkes iksyhl LVs'ku daèkkj eks-u-
9421761652- 
rikfld vaeynkj &  iksmifu  eq[ksMdj use.kwd iksyhl LVs'ku-  
daèkkj eks-Ø:&8308840863- 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks- fu iMoG lkgsc iks -LVs-  daèkkj eks -
Ø-9420841070- 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iksmifu  eq[ksMdj use.kwd iksyhl 
LVs'ku-  daèkkj eks-Ø:&8308840863- 
 gs fnukad 06@11@2022 jksth ps 19%02 ok  uksan ua- 30 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 


