
    
iksLVs nsxyqj iksLVs nsxyqj iksLVs nsxyqj iksLVs nsxyqj xqjua%&xqjua%&xqjua%&xqjua%&570@2021dye  323]504] 506]34 Hkknoh lgdye 3¼1½¼vkj½]3¼1½¼,l½ ]3¼2½ ¼Ogh,a½ v570@2021dye  323]504] 506]34 Hkknoh lgdye 3¼1½¼vkj½]3¼1½¼,l½ ]3¼2½ ¼Ogh,a½ v570@2021dye  323]504] 506]34 Hkknoh lgdye 3¼1½¼vkj½]3¼1½¼,l½ ]3¼2½ ¼Ogh,a½ v570@2021dye  323]504] 506]34 Hkknoh lgdye 3¼1½¼vkj½]3¼1½¼,l½ ]3¼2½ ¼Ogh,a½ v----tktktktk----vvvv----tttt----vvvv----çççç----dk;nk  dk;nk  dk;nk  dk;nk  fn 17fn 17fn 17fn 17----12121212----2021202120212021    

iksiksiksiks----LVsLVsLVsLVs----    ps ps ps ps 
ukaoukaoukaoukao    

vke` vke` vke` vke`     ?kMyk rjh[k osG o ?kMyk rjh[k osG o ?kMyk rjh[k osG o ?kMyk rjh[k osG o 
fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@    

vke` vke` vke` vke`     o dyeo dyeo dyeo dye    
        izkIr fnukad @ osGizkIr fnukad @ osGizkIr fnukad @ osGizkIr fnukad @ osG    

fQ;kZnhps uko] iRrk]fQ;kZnhps uko] iRrk]fQ;kZnhps uko] iRrk]fQ;kZnhps uko] iRrk]    
vkjksihps uko o iRrkvkjksihps uko o iRrkvkjksihps uko o iRrkvkjksihps uko o iRrk    

        gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

nsxyqj       
xqjua ?kMyk rkjh[k osG xqjua ?kMyk rkjh[k osG xqjua ?kMyk rkjh[k osG xqjua ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k  %& o fBdk.k  %& o fBdk.k  %& o fBdk.k  %&     
fn -15@12@2021 ps  18-
15 ok- ps lqekjkl 
fQ;kZnhps >ksiMhps 
leksjhy vax.kkr  
ekS- pSuiqj  f'kokj  
 
fn’kk varj %&fn’kk varj %&fn’kk varj %&fn’kk varj %&    
iqoZsl 15 fd-eh-  
    
    
xqjua xqjua xqjua xqjua nk[ky rknk[ky rknk[ky rknk[ky rk----    osG osG osG osG   
fnfnfnfn----    %&%&%&%&    
 fnukad 17@12@2021 ps 
00%32     oktrk LVs'ku 
Mk;jh uksan Øekad 05 
oj  

    
xqjua%&xqjua%&xqjua%&xqjua%&    
570@2021 
dye 
 323]504] 506]34 
Hkknoh lgdye 
3¼1½¼vkj½]3¼1½¼,l½ 
]3¼2½ ¼Ogh,a½ v-tk-v-
t-v-ç-dk;nk   
 
    
 
 

fQ;kZnhps   uko %&fQ;kZnhps   uko %&fQ;kZnhps   uko %&fQ;kZnhps   uko %&    
     
 
fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj 
izr fnyh  dkizr fnyh  dkizr fnyh  dkizr fnyh  dk----    %& %& %& %& gks;  
 
 
vkjksihrkaps uko  & vkjksihrkaps uko  & vkjksihrkaps uko  & vkjksihrkaps uko  &     
 
 
vkjksih vVd  & ukgh vkjksih vVd  & ukgh vkjksih vVd  & ukgh vkjksih vVd  & ukgh     daqVqjdaqVqjdaqVqjdaqVqj 
 

 

  

[kqyklk %&[kqyklk %&[kqyklk %&[kqyklk %& - lknj foaurh dh] ueqn rk osfG o fBdkf.k ;krhy 
vkjksihrkuh lax.ker d#u fQ;kZnh gk ekax tkrhpk vkgs gs ekghr 
vlrkuk lqènk vkjksihus fQ;kZnhl >ksiMh leks#u cSy ?ksoqu tk.;kps 
dkj.kko#u okn d#u fQ;kZnhl rqEgkyk ;sFks jkgk;ps vkgs dk ukgh 
ybZ eLrh vkys lkj[ks djr vkgkr [kGs >kMqu [kk.kkjs tkrhps f'kGs 
m"Vs [kk.kkjh tkr rqeph rqEgkyk ikgkos ykxsy vls Eguqu tkrhokpd 
f'kohxkG d#u vkjksih Ø- 2 ;kus fQ;kZnhl o R;kph vkbZ lqyqckbZ 
fgl ykFkkcqD;kuh ekjgku d#u ftos ekj.;kph èkedh fnyh oSxjs 
tckco#u xqUgk nk[ky 
psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk --------        gks; gks; gks; gks;     
nk[ky dj.kkj nk[ky dj.kkj nk[ky dj.kkj nk[ky dj.kkj &   liksfu ijxsokj iksLVs nsxyqj  eks-ua- 
9028846691 
rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh %&  ek Jh LkkaxGs lk mifoiksvf/k mifo nsxyqj eksua 
9823524529 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu Jh ekPNjs  iks LVs nsxyqj  eks ua  
9168751555    
     HksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukaoHksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukaoHksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukaoHksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukao %& %&  ek Jh LkkaxGs lk 
mifoiksvf/k mifo nsxyqj eksua 9823524529] iksfu Jh ekPNjs  iks 
LVs nsxyqj  eks ua  9168751555 gs fnukad 17@12@2021 ps 00%36  
ok uksan ua- 06  oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& HksV iq<sa pkyq ?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& HksV iq<sa pkyq ?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& HksV iq<sa pkyq ?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& HksV iq<sa pkyq     
    

 

 

 



    

पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे    देगलूरदेगलूरदेगलूरदेगलूर        आआआआ....मृममृृमृ    नननन. . . . कलमकलमकलमकलम    43/202143/202143/202143/2021कककक    174 174 174 174 सीसीसीसी....आरआरआरआर....िपिपिपिप....सीसीसीसी    �द�द�द�द        17/12 /202117/12 /202117/12 /202117/12 /2021    

पो�टेचेनावपो�टेचेनावपो�टेचेनावपो�टेचेनाव        वववव    कलमकलमकलमकलम    गूगगूूगू    घघघघ    तावळेतावळेतावळेतावळे    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण    �फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव    खलुासाखलुासाखलुासाखलुासा    

पो�टे 

द�गलूर 

आ.मृ न. कलम 

43/2021क 

174 

सी.आर.िप.सी 

 

आआआआ    ....घघघघ....तावेळतावेळतावेळतावेळ    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::----

----    

�द .06.12.2021 रोजी 

23.00 वा. चे सुमारास 

सरकारी दवाखाना 
िव�णुपुरी नांदडे येथ े

 

 

दाखलदाखलदाखलदाखल::::----�द�द�द�द  

17/12/2021 रोजी 

14.35 वा न�द 25    

 

    

खबरदणेारखबरदणेारखबरदणेारखबरदणेार::::----    माधव दशरथ कु-

हाड े वय 47 वष! "वसाय शेती 

रा. नरंगल (ब)ु ता. दगेलुर मो. न. 

8698802409 

 

 

मयतामयतामयतामयता    चेचेचेचे    नावनावनावनाव –गौतम दशरथ कु-

हाड े वय 28 वष! रा. नरंगल ता. 

दगेलुर 

 

 

मरनाचेमरनाचेमरनाचेमरनाचे    कारणकारणकारणकारण    ––––शेत नािपक'  व 

बॅके च े कजा! मुळे िवषारी औषध 

िपलुन मरण पावला  
 

 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::--------खुलासा सादर �वनती क�, नमुद ता वेिळ  व �ठकािण यातील खबर 

देणार यांनी खबर �दली �क यातील खबर देणार याचा मयत भाऊ हा सतत 

शेती नािपक� मुळे व बॅके चे कज" अस$याने ते कज" कसे फेडावे 'हणुन मयत हा 

िपकाला फवारणी कर(याचे कोणते तरी िवषारी औषध �दनांक 28.11.2021 

रोजी िप$याने -यास उपचार कामी सरकारी दवाखाना िव/णुपुरी नांदेड येथे 

शरीक केले असता उपचार दर'यान �दनांक 06.12.2021 रोजी 23.00 वा. 

मरण पावला आह ेवगैरे अज" व एम.एल.सी. प5का व6न आ.मृ. दाखल 

 

दाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणार::::--------    पोहेकॅापोहेकॅापोहेकॅापोहेकॅा        1666 1666 1666 1666 शेखशेखशेखशेख    पो8टे देगलुर 

 

तपािसकअंमलदारतपािसकअंमलदारतपािसकअंमलदारतपािसकअंमलदार :--पो◌ुपिन जा�ककोरे पो.,टे.दगेलुर 

मो.न.9881141218 

 

पो टे"भारीअिधकारीनावपो टे"भारीअिधकारीनावपो टे"भारीअिधकारीनावपो टे"भारीअिधकारीनाव    ::::--------    पो.िन.सोहन माछरे साहबे मोनं 

9168751555 

 

भेटभेटभेटभेट    दणेारेदणेारेदणेारेदणेारे    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी –  पो. िन. सोहन माछरे साहबे मोन ं

9168751555 पोउपिन जा�ककोरे मो.न.घटना8;ळ रवाना वेळ न<द नं 

�द.17.12.21 वेळ 15.04  न<दनंबर  26  पुढे भेट सु6 आह े

 

 

 

 



पोलीस 8टेशन सोनखेड   CR NO 204/2021कलम 279,338,304 A ipc 134/187मोवाका>माणे �द .  17/12/.2021 

पो,टेचे 
नाव  

C r no/ कलम   गु0हा घडला ता. वेळ  

2ठकाण  व दाखल ता . 

वेळ 

फ'या!�द नाव प5ा व  मो 

न,ं 

 हक'कत 

सोनखेड C r no 

204/2021कलम 

279,338,304A 

ipc134/187 

मोवाका 

Cr no 

204/2021 कलम 

279,338,304 A 

ipc 

,134/187मोवा

का 

 

गु0हाघडला ता वेळ:-  

�द 1/12/2021 रोजी 

07.26 वा सरकारी 

दवाखाना िव�णुपुरी 
नांदडे  

 

 गु0हा दाखल ता वेळ:- �द  

17/12/2021 च े

14.50,टे..डा न�द 7 15       

 

उिशरा च ेकारण 

आज रोजी MLC 

कागदप8े9ा:झा<याने 

 

�फया!दीदणेारनाव व प5ा 
चंदन=सह राम=सह प2रहार 
वय 35 वष@ "वसाय 

पोलीस उपिनरीAक पो,ट 
सोनखेड तालुका लोहा 

िज<हा नांदडे मो नंबर 

9823373495 

 

आरोपीचे नाव  

अCात वाहन 

 

FIR9त �दली का:- होय 

 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क', वर नमूद  या वेळी व 

2ठकाणीयातीलअनोळखी पुEष व या अंदाजे पFास वष! समोर 
सGाHी बार सोनखेड येथे महामागा!वर कोणIयातरी अCात 
वाहनाची चालकाने Iयाच े भरधाव वेगाने िन�काळजीपणाने 
चालवून धडक �द<यान ेअनोळखी पुEष जखमी होऊन Iयात स 

द नांदडे येथ े उपचार कामी दाखल के<याने तो 

उपचारादरLयान �दनांक 8 12 2019 रोजी 8:30 वाजता 

मयत झाला आह ेवगैरे कNन वर 9माणे गु0हा दाखल कNन 

पुढील तपास आLही ,वतः सपोिन मांजरमकर करीत आहोत 

 

तपािसक अंमलदारएमएच मांजरमकर मो नंबर 

9970775446 

 

 

 

 

पोलीस �टेशन daqVqj daqVqj daqVqj daqVqj  गु र नं. 263/2021 कलम.294,506 भा. द. वी �दनांक 17/12/2021. 



  पोलीस 

8टेशनचे नाव 

 

 गु?हा रिज8टर नंबर 

व कलम 

 गु?हा पना अ.@./>ोAही/घडला व 

दाखल 

�फया"दीचे नाव व पBा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व पBा आरोपी अटक 

होय नाही 

हक�कत 

पोलीस 8टेशनचे 

नाव daqVqjdaqVqjdaqVqjdaqVqj 

 

गु र नं. 263/2021 

कलम,294,506भा. 

द. वी.>माणे दाखल 

  

 

 

 

 

 

 गु?हा घडला �दनांक 

-�द.16/12/2021चे 07.00 ते �द 

17/12/2021 चे 12.00 दर'यान 

मौ. 6ई (बु ) ता. नायगाव �फया"दी 

चे राहते घरा समोर उBरेस 10 k. 

m. 

 

�दशा : 10km 

 

 गु?हा दाखल :- 

�द-17/12/-2021 वेळ 15: 388टे 

डा.नोद नं.  20वर                   

 �फया"दीचे नाव :- 

 

आरोपीचे नाव  

एफआर आय >त 

 �दली. होय  

 

 आरोपी अटक :-नाही  

 

 

खुलासा:- 

वर नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील आरोपीने �फया"दीचे 

घरासमोर येऊन दाE िपऊन �फया"दीचे घरासमोरील लाईट चे ब$प 

काडून �धगाणा केला व �फया"दी ितचा नवरा यांना अGील भाषेत 

िशवीगाळ कEन जीवे मार(याची धमक� �दली वगैरे जबाब वEन 

गु?हा दाखल कEन मा. स. पो. िन. साहबे यांचे आदेशावEन गु?हा 

दाखल कEन पुढील तपास hc/1181 कुमरे सर mo no 

8202788324यांHयाकडे �दला आह े 

तापािसक अंमलदार :- HC /1181 कुमरे सा मो न.8202788324 

 

दाखलकरणार:- - hc/1627 तांबोळी पो.8टे. कुंतुर मो.नं.  

 

 पोलीस 8टेशन >भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-स. पो. 

िन.साहबे पो.8टे.कुंतुर मो.नं.. 

 

 माननीय पोलीस अधीJक साहबे यांचे सूचना >माणे 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê. Ã™êü. “Öê −ÖÖ¾Ö  :- Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö   गु र न 330/2021 कलम 12 (अ) म.जु.का �द:-17/12/2021 



¯ÖÖê Ã™êü Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  ÷Öã. ü̧.−Ö /†Ö´ÖÏ ÷ÖãÆüÖ /†Ö´Öé/¯Ö−ÖÖ�úÖ /Ø´ÖÃÖß÷Ö/‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê Ö †Ö ü̧Öê×¯Ö“Öê ÖÖ¾Ö 
¾Ö¯ÖŸÖÖ†Ö¸üÖê¯Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß  

Æü×�ú�úŸÖ  

 
Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  

गु र न 

330/2021 

कलम 12 (अ) 

म.जु.का  
 
 

िमऴालािमऴालािमऴालािमऴाला    मालःमालःमालःमालः----  

नगदी 1210 

पय ेव जुगाराचे 

साही�य  
 

÷ÖãÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 

�द.17/12/2021 रोजी वेळ 

12.40 वाजता वाळक� 

बस�थानक जवळ िचकन 

स�टर!या मागे मोकळया 

जागेत दि"णेस 15 �क.मी . 

 

×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü:- दि"णेस 15 

�क.मी  

 
 

÷Öã−ÆüÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 

�द.17.12.2021  -- वेळ 

15.07 �टे.डा.न%द नं.26 

 

×±úµÖÖÔ¤üßü  −ÖÖ¾Ö –  

सखाराम (ंकटराव नवघरे 

वय 48 वष+ (वसाय.नोकरी 

पो.ना./2135 �थािनक गु,ह े

शाखा नांदडे 

मो.नं.7972809334 

 

‹±ú †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ:- ÆüÖêµÖ  
 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß  -.  

�Öæ»ÖÖÃÖÖ  सादर िवनंती क�,नमुद तारीख वेळी व .ठकाणी यातील 

आरोपीने �वता!या फाय2ासाठी टाईम बाजार ओपन नावाचा 

मटका जुगार खेळत व खेळिवत असतांना िमळुन आला.वगैरे 

�फया6दी वन गु,हा दाखल कन मा.D.Oसाहबे यां!या 

आदशेाने पोउपिन गायकवाड साहबे यांचेकड े�दला. 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸--- पोउपिन गायकवाड मो न 7758864052 

 

 

 ¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß - पोिन guqear v- xk;dokM  ¯ÖÖê.Ã™êü Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.−ÖÓ 
9309884473 

 

³Öê™ ¤êüÖÖ ȩ̂ü †×¬Ö�úÖ¸üß −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.�Îú--- पोउपिन गायकवाड मो न 

7758864052 

 

 
�êú»Öê»ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ- 
´ÖÖ .¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú µÖÖÓ“Öê ÃÖæ“Ö−ÖÖ 
 

  

 

 

 
 

iksLVs eqn[ksM xqjua%&  iksLVs eqn[ksM xqjua%&  iksLVs eqn[ksM xqjua%&  iksLVs eqn[ksM xqjua%&  223@2021  dye 392]34 Hkknoh223@2021  dye 392]34 Hkknoh223@2021  dye 392]34 Hkknoh223@2021  dye 392]34 Hkknoh    fnukad 17@12@2021fnukad 17@12@2021fnukad 17@12@2021fnukad 17@12@2021    



iksiksiksiks----LVsLVsLVsLVs----    ps ps ps ps 
ukaoukaoukaoukao    

vke` vke` vke` vke`     ?kMyk rjh[k osG o ?kMyk rjh[k osG o ?kMyk rjh[k osG o ?kMyk rjh[k osG o 
fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@    

vke` vke` vke` vke`     o dyeo dyeo dyeo dye    
        izkIr fnukad @ osGizkIr fnukad @ osGizkIr fnukad @ osGizkIr fnukad @ osG    

fQ;kZnhps uko] iRrk]fQ;kZnhps uko] iRrk]fQ;kZnhps uko] iRrk]fQ;kZnhps uko] iRrk]    
vkjksihps uko o iRrkvkjksihps uko o iRrkvkjksihps uko o iRrkvkjksihps uko o iRrk    

        gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

eqn[ksM       
xqjua ?kMyk rkjh[k osG xqjua ?kMyk rkjh[k osG xqjua ?kMyk rkjh[k osG xqjua ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k  %& o fBdk.k  %& o fBdk.k  %& o fBdk.k  %&     
fn -16@12@2021 ps  
21-20 ok- eqn[ksM rs 
v/kkZiqj tk.kkjs jksMoj 
‘kgk.ks ;kps ‘ksrktoG  
 
fn’kk varj %&fn’kk varj %&fn’kk varj %&fn’kk varj %&    
nf{k.ksl  05 fd-eh-  
    
xqjua xqjua xqjua xqjua nk[ky rknk[ky rknk[ky rknk[ky rk----    osG osG osG osG   
fnfnfnfn----    %&%&%&%&    
 fnukad 17@12@2021 ps 
15%31  oktrk LVs'ku 
Mk;jh uksan Øekad 13 oj  

    
xqjua%&xqjua%&xqjua%&xqjua%&    
223@2021 
dye 392]34 
 Hkknoh 
    
 
 
 

fQ;kZnhps   uko %&fQ;kZnhps   uko %&fQ;kZnhps   uko %&fQ;kZnhps   uko %&    laq;Zdkar 
iqaMyhd fiUUkyokj o;50 o”kZ O;-
[kktxh ukSdjh jk-ns’keq[k VsdMh 
eqn[ksM tkr fyaxk;r rsyh  
 
fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr 
fnyh  dkfnyh  dkfnyh  dkfnyh  dk----    %& %& %& %& gks;  
 
vkjksihrkaps uko  & vkjksihrkaps uko  & vkjksihrkaps uko  & vkjksihrkaps uko  &     
nksu vuksG[kh ble  
 
xasyk eky xasyk eky xasyk eky xasyk eky         & & & & uxnh 7000@& : o uxnh 7000@& : o uxnh 7000@& : o uxnh 7000@& : o 
eksckbZy 7000@& : vlk ,dq.k eksckbZy 7000@& : vlk ,dq.k eksckbZy 7000@& : vlk ,dq.k eksckbZy 7000@& : vlk ,dq.k 
14]000@& : pk eky 14]000@& : pk eky 14]000@& : pk eky 14]000@& : pk eky     
 
  

[kqyklk %&[kqyklk %&[kqyklk %&[kqyklk %& - lknj foaurh dh] ueqn rk osfG o fBdkf.k ;krhy 
fQ;kZnh gk R;kph eksVkj lk;dy dzekd ,e-,p- 26 @fc-,p- 2657 
us v/kkZiqj ;sFkqu v/kkZiqj rs eqn[ksM ;sFks ;sr vlrkuk nksu vuksG[kh  
blekuh R;kps eksVkj lk;dysus fQ;kZnhpk ikBykx d:u fQ;kZnh 
pkyfor vlysY;k eksVkj lk;dyps leksjps Vk;jyk MW’k nsoqu [kyh 
ikMqu R;kl pkdqpk /kk[k nk[koqu ekjgk.k dj.;kph fHkrh nk[koqu 
fQ;kZnhps f[k’kkrhy uxnh :is; o eksckbZy vlk ,dq.k 14]000@& : 
pk eky tcjhus pks:u usyk Eg.kqu xqUgk nk[ky- 
 
psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk --------        gks; gks; gks; gks;     
nk[ky dj.kkj nk[ky dj.kkj nk[ky dj.kkj nk[ky dj.kkj & iksuk @2793 vkMs eksdz 7798484870 iks-LVs 
eqn[ksM 
rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh %&liksfu oVkus iks-LVs- eqn[ksM eksdz 9823562807 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&        
    
HksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukaoHksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukaoHksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukaoHksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukao %& iksfu ‘kekZ iks-LVs- eqn[ksM eksdz 
9822190321 
vpZuk ikVhy mivpZuk ikVhy mivpZuk ikVhy mivpZuk ikVhy mi----fofofofo----    iksyhl vf/kdkjh miiksyhl vf/kdkjh miiksyhl vf/kdkjh miiksyhl vf/kdkjh mi----fofofofo----    ukansM xzkeh.k eksdz ukansM xzkeh.k eksdz ukansM xzkeh.k eksdz ukansM xzkeh.k eksdz 
9665479333 9665479333 9665479333 9665479333 iksfu ‘kekZ iks-LVs- eqn[ksM eksdz 9822190321 
gs fnukad 17@12@2021 ps 13%51  ok uksan ua- 13  oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& HksV iq<sa pkyq ?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& HksV iq<sa pkyq ?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& HksV iq<sa pkyq ?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& HksV iq<sa pkyq     

  

 

 

पोलीस �टेशन कुंडलवाडी  गुरन नं 144/2021 कलम 323,324,504,506,34 भादवी  �द 17-12-2021 



पोलीस 

�टेशनच ेनाव 

 गु�हा रिज�टर नंबर 

व कलम 

 गु�हा पना का/ 

आ.�./�ो�ही/घडला व दाखल 

!फया$दीचे  नाव व प%ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प%ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हक(कत 

पोलीस 

�टेशनचे नाव 

_ कुंडलवाडी 

गुरन नं 144/2021 

कलम 

323,324,504,50

6,34भादवी 

गु�हा घडला ता वेळ व �ठकाण 

:- �द 16/12/2021  रोजी चे 

09-00  वा चे सुमारास 

�फया#दीचे घरासमोर मौ 

अजा#पुर ता िबलोली 

 

 

गु�हा दाखल �दनांक :-             

�द  17/12/2021 वेळ  16-38 

वा �टे डा.नोद नं. 17 वर  

 

एफ आय आर +त �दली का- 

होय 

 

 

�फया#दी-  

 

आरोपी:-  

 

आरोपी अटक- नाही 

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

�फया#दीने आरोपीस घरासमोरचे ल-बाचे झाड िव/, केले होते 0या 

झाडाचे 5,000/- 1पये दे असे 2हनाले असता तुझे कशाचे पैसे 4ायचे 

आह े या कारना वाद क1न िशवीगाळ केली व आरोपी /ं 1 यांनी 

वेळु5या लाकडाने डो6यात मा1न डोके फोडले व दखुापत केली व 

आरोपी /ं 2 यांनी लाथा बु6याने मारहान केली व िजवे मार�याची 

धमक, �दली वगैरे जबाबव1न गु�हा दाखल क1न मा सपोनी पठाण सा 

यांचे आदेशाने पुठील तपास कामी HC/2407 बेग सा यांचेकडे �दले  

 

 दाखल करनार-PSO/HC/1687 जमजाळ सा. मो नं 9975530132  

 

पोलीस �टेशन +भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-सपोिन 

पठाण सा साहबे पो.�टे. कुंडलवाडी मो.नं.8668361977 

 

 माननीय पोलीस अधी;क साहबे यांचे सूचना +माणे 

 

 

 

 

                         

 भाग 1 ते 5  पो�टे कंधार .  गुरन  443/2021  कलम. 294,323,,506 भादवी !द17/12/2021 



पो.�टे. च े

नाव 

     ग.ुर.न. व कलम 

   गु�हा घडला दाखल 

!फया$दीचे नाव प%ा मो.,. व 

आरोपीचे नाव व प%ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

       हक(कत 

  कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गरन 443/2021 

कलम 

294,323,,506 

भादवी  

गु�हा घडला:- �द 11/ 

12/2011रोजी सायंकाळी  

06.00  वा. �फया#दीचे सासर 

चे घरात िशस=   ता.कंधार 

िज.नांदेड  पुव>स 36km    

 

 

 

गु�हा दाखल:- 

�द.17/12/2021वेळ 

16.45वाजता . डायरी 

न?द21  वर.  

 

�फया#दीचे नाव :-   

FIR +त �दली का:- होय 

 

आरोपी नाव :-  

 

आरोपी अटक:-  

 

 

खुलासा;    सादर िवनंती क,    वर  नमुद तारीख वेळी व �ठकानी  यातील अरोपी 

याने �द 10/12/2021 रोजी दा1 िपऊन घरी येवुन �फया#दीस मारहाण करत 

असAयाने िभती पोटी �फया#दी ही राBी शेजा-याचे घरी थांबली व सकाळी घरी 

गेली असताना अरोपीने �फया#दीस िछनाल रांड तुDया मायला झवतो असी अशलील 

भाषेत िशवीगाळ क1न हातात लाकुड घेवुन �फया#दीचे डावे बाजुचे कानावर मा1न 

मुFा मार �दला व आज रोजी िवलाज क1न येवुन पो�टे ला येवुन त/ारी जबाब 

�दAयाने मा. पो.िन.साहबे       यांचे आदेशाने वर +माणे गु�हा दाखल क1न  तपास 

कामी Hc 1959Gवहारे यांचेकडे �दला.       

 

दाखल करणार :- Hc 1735  बाबर सा.मो.नं 9421392709 

 

तपासी अंमलदार:--पोहकेा 1959 Gवहारे    सा. 9604333256 

पो.�टे.  कंधार मो. 

 

पो.�टे. +भारी अिधकारी चे नाव व पोिन .कुशे सा. पो�टे कंधार  

  मो.नं              

      

भेट देणारे अिधकारी चे नाव   मो. स___   घटना�थळ रवाना वेळ.  न?द  

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी;क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 

 

 

 

 
¯ÖÖêÃ™êü-¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ ÷Öã̧ ü−Ö ÷Öã̧ ü−Ö 264/2021 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß    ×¤ü−ÖÖÓ�ú. 17/12/2021 



¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö. 
×šü�úÖ&Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−ÖÓ ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüßÆü×�ú�úŸÖ 

¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ ÷Öã̧ ü−Ö 
264/2021 
�ú»Ö´Ö 324, 
323, 504, 
506  ³ÖÖ¤ü¾Öß       

÷Öã−ÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ. 
×šü�úÖ�Ö×¤ü.15.12.2021 
“Öê 18.00  ¾ÖÖ. 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ −Ö¸üÃÖß ˆ¢Ö¸êüÃÖ 07  
×�ú.´Öß 
 
 
 
÷Öã.¤üÖ.×¤ü−ÖÖÓ�ú:- 
×¤ü.17.12.2021 ¾Öêôû 
13.20 ¾ÖÖ. 
Ã™êü ›üÖ −ÖÓ 15 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö :- ÷Öã»ÖÖ²Ö 
´ÖêÆü²Öã²ÖÃÖÖ²Ö ÃÖµµÖ¤ü ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß •ÖÖŸÖ ´ÖãÃ»Öß´Ö 
ü̧Ö.´ÖêÆü²Öã²Ö−Ö÷Ö ü̧ −Ö ü̧ÃÖß ŸÖÖ.−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 

´ÖÖê.−ÖÓ.9309284041 
 
 
FIR ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ :-ÆüÖêµÖ 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ:- 
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧&Ö :-¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−µÖÖŸÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ ‘Öê¾Öã−Ö †Ö•Ö ü̧Öê•Öß †Ö»µÖÖ−Öê 

�Öã»ÖÖÃÖÖ. ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß ×�ú ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ!Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ¿ÖêôûµÖÖ−ÖÖ “ÖÖ¸üÖ ™üÖ�úŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ŸÖã ´ÖÖ—ÖÖ ²ÖÖ¯Ö −Ö¾Æêü ´ÖÖ—µÖÖ ¿ÖêôûµÖÖ−ÖÖ “ÖÖ¸üÖ 
™üÖ�ãú −Ö�úÖê †ÖÃÖê ´Æü!Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �úÖšüß−Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ý−Ö ›üÖê�êú 
±úÖê›ãü−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ˆ•Ö¾µÖÖ ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö  ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ ü̧!µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö.•ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖê.Æêü.�úÖò.1935 ´ÖãŒŸÖÖ¸ü ¿Öê�Ö µÖÖÓ“Öê �ú›êü 
×¤ü»ÖÖ  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßê�ú†×¬Ö�úÖ ü̧ß:-  ¯ÖÖê.Æêü.�úÖò. 1935 ´ÖãŒŸÖÖ ü̧ ¿Öê�Ö ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ 
9422874746. 
 

¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê −ÖÓ :- ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÖÆêü²Ö 
´ÖÖê−9765902710 
 
1.³Öê™ü ¤êü&ÖÖ ȩ̂ü †×¬Ö�úÖ ü̧ß µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê −ÖÓ :-  
�êú»Öê»ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ:- 
´ÖÖ.¯ÖÖê.†.ÃÖ ü̧ µÖÖÓ“Öê ÃÖã“Ö−ÖÖ: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

पो.�टे. लोहा गु.र.न 256/2021 कलम 279,337 भा द वी +माणे �द.17/12/2021 



पो.�टे. च ेनाव 
ग.ुर.न व कलम व 

अिधिनयम 

   गु�हा घडला दाखल  

!फया$दीचे नाव प%ा मो.,. व आरोपीचे 

नाव व प%ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक(कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न 256/2021 

कलम 279,337 भा 

द वी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�द.17/12/2021 रोजी 

अंदाजे 01.00वाजता5या 

सुमारास अमोल धाHयाजवळ  

लोहा, तालुका लोहा, िज�हा

िज�हािज�हा

िज�हा 

  

 

नांदेड पोलीस �टेशन5या 

 

उJरेस 05 �क.मी. 

 

 गु�हा दाखल:- 

�द.17/12/2021 वेळ 15.01  

�टेशन डायरी न?द 19 वर. 

. 

 

 

FIR +त �दली का:- होय 

 

�फया#दीचे नाव  :- शेख मेहबूब शेख 

सरदार वय 29 वष> Gवसाय 

KायLहर राहणार गोलेगाव, 

गोलेगाव कॅ2प तालुका Nढा 

नागनाथ िजAहा Pहगोली मोबाईल 

/मांक 9763737332 

 

 

आरोपी नाव व पJा:-   

आरोपी अटक :- नाही 

 

  

 

 

  

 

 

 

सादर िवनंती क, ,वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील िपकप टे2पो चहा 

चालकाने 0या5या ताHयातील िपकप टे2पो ही भरधाव वेगात वाहने व 

िनQकाळजीपणाने चालवून �फया#दी चालवीत असलेAया पेपर हायवा गाडी 

/मांक MH 21 BH 2188 हीच समोRन जोराची धडक �दली 0यामुळे हवा 

गाडीत असलेAया �फया#दीचा िमB याचे दो�ही पायात मुका मार लागला 0याचा 

उपचार कामी ॲ2बुल�स ने सरकारी दवाखाना िवQणुपुरी नांदेड येथे शरीक गेले 

0या5यावर सSया उपचार चालू आह े वगैरे मजकुराचे जबाब वRन  

मा.पो.िन.साहबे यांचे आदेशाने गु�हा दाखल  

 

दाखल करणार=NPC 999/ येमेकर पो.�टे. लोहा मो. नं.9923670999 

 

तपासी अंमलदार :- HC /2325 �करपने पोलीस �टेशन लोहा मोबाईल /मांक 

9881708474 

 

पो.�टे. +भारी अिधकारी चे नाव व पJा --मा. पो.नी Tी.एस.बी.तांबे साहबे. 

मोबाईल /मांक 9850188100 

 

भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो./. 

 

 

 

 

 

 

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलरूदेगलरूदेगलरूदेगलरू    गरूनगरूनगरूनगरून    571/21 571/21 571/21 571/21 कककक.379 .379 .379 .379 भादवीभादवीभादवीभादवी        �द�द�द�द. 17/12/2021. 17/12/2021. 17/12/2021. 17/12/2021    



पोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टे
शनचेनावशनचेनावशनचेनावशनचेनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    गूगूगूगू....घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव        �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण    �फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव    वववव    प�ाप�ाप�ाप�ा    वववव    

मोनंमोनंमोनंमोनं    

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूगूगूगू    रररर    नननन    571/21571/21571/21571/21    

कककक.379.379.379.379    भादवीभादवीभादवीभादवी    

 

 

 

 

 

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::--------    

�द. 17.12.2021 

रोजी01.00 वा. त े06.00 

वा. च ेसुमारास रामपुर 

रोडवरील वर दफोटो�टेडीओ 

दकुाना समोर ता. दगेलुर . 

 

 

गुगुगुगु. . . . दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न#दनंन#दनंन#दनंन#दनं    

�द. 17/12/2021 चे 

16.54वा�टेडा न.ं32वर 

 

 

�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव    वववव    प�ाप�ाप�ाप�ा    वववव    मोमोमोमो        

चैत%यचैत%यचैत%यचैत%य गंगाधरगंगाधरगंगाधरगंगाधर 'दडे'दडे'दडे'दड ेवयवयवयवय 25 

वष�वष�वष�वष� *वसाय*वसाय*वसाय*वसाय फोटो+ाफरफोटो+ाफरफोटो+ाफरफोटो+ाफर 

जातजातजातजात बौ/दबौ/दबौ/दबौ/द रारारारा. तडखेलतडखेलतडखेलतडखेल ताताताता. 

दगेलरुदगेलरुदगेलरुदगेलरु मोमोमोमो.नननन. 

9552912318 

 

 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी––––    अ2ातअ2ातअ2ातअ2ात 

    

 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::--------    सादर �वनती क�, नमुद ता वेिळ व �ठकािण यातील �फया"दी #यांची 

बजाज कंपनी ची िन%या रंगाची असलेली 'लॅ�टना मोटार सायकल )मांक 

एम.एच. 22 के 797 हीरामपुर रोड वरील वर दफोटो �टोडीओ दकुाना समोर 

लावुन दकुानात झोपी गेला असता �फया"दीची मोटार सायकल ठेवले-या 
�ठकाणी �दसुन आली नाही ती कोणीतरी अ/ात चोर0ां नी चो1न नेली वगैरे 
जबाब व1न गु3हा दाखल 

 

दाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणार::::----        पोहेकापोहेकापोहेकापोहेका    1666 1666 1666 1666 शेखशेखशेखशेख    न.े  पो. �टे. दगेलुर 

    

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार– पोना 2332 सपोउपिन कांबळे 

 

पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे    5भारी5भारी5भारी5भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नावनावनावनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::--------    पोिन 6ी माछरे साहबे मो.न. 

9821159844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ÷Öã.¸ü.−ÖÓÓ- 58/2021 �ú»Ö´Ö -174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß            ×¤ü.17.12.2021 

 
 

 

¯ÖÖê.Ã™êüê. −ÖÖ¾Ö  ÷Öã. ü̧.−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤Ö�Ö»Ö 
ŸÖÖ ü̧ß�Ö  

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖ¾Ö  / †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ 

 
¯ÖÖê.Ã™êü.  
†¬ÖÖÔ¯Öã ü̧ 

Ï 58/2021 �ú»Ö´Ö-
174 ×ÃÖ†Ö ü̧¯ÖßÃÖß 
¯ÖÏ´ÖÖ!Öê 
 

 
÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú- 
×¤ü. 17.12.2021 
ü̧Öê•Öß  ´ÖÖî•Öê ³ÖÖê÷ÖÖ¾Ö 

µÖê£Öß»Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
÷µÖÖ−Ö²ÖÖ¸Ö¾Ö ÷ÖÖ›êü µÖÖ“Öê 
¿ÖêŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ ü̧ ÷Ö™ü �Îú 33 
´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖÆüß ü̧ßŸÖ  
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 10 ×�ú.´Öß.   
 
 
  ÷Öã−ÆüÖ ¤Ö�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú- 
×¤ü. 17.12.2021 “Öê    
1720  ¾ÖÖ . Ã™êü›üÖ −ÖÓ.  
23   
 
 
 
 
 
 

 
×±úµÖÖÔ¤üß “Öê −ÖÖ¾Ö- ´Öã÷ÖÖ•Öß 
¿ÖÓ�ú ü̧ ü̧Ö¾Ö ÷ÖÖ›êü ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ŸÖÓ™üÖ´ÖãŒŸÖß †¬µÖ�Ö ü̧Ö 
³ÖÖê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö- ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß²ÖÖ‡Ô 
¿ÖÓ�ú ü̧ ü̧Ö¾Ö ÷ÖÖ›êü ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖê ü̧Ö 
³ÖÖê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
´Ö ü̧!ÖÖ“Öê �úÖ ü̧!Ö - ×¾ÖÆüß ü̧ßŸÖ 
¯ÖÖ!µÖÖŸÖ ²Öã›ãü−Ö ´Ö ü̧!Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß 
 
 
 
 

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ -ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß ×�ú , ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ!Öß 
µÖÖŸÖß»Ö  �Ö²Ö ü̧ ¤êü!ÖÖ ü̧ �Ö²Ö ü̧ ×¤ü»Öß �úß µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ²ÖÖ‡Ô 
×¾ÖÆüß ü̧ßŸÖ ¯Ö›ãü−Ö ¯ÖÖ!µÖÖŸÖ ²Öã›æü−Ö ´Ö ü̧!Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü  ¾Ö÷Öî̧ êü 
�Ö²Ö¸üß¾Ö¹ý−Ö †Ö´Öé ¤üÖ�Ö»Ö 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧!ÖÖ ü̧  - ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¯ÖÖ−Ö¯Ö™êü ´ÖÖê −ÖÓ-
9673111588 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü!ÖÖ¸ü  ¯ÖÖêÆêü�úÖò 1046 ²ÖÖê‡Ô−Ö¾ÖÖ›ü ¯ÖÖê.Ã™êü.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü    
 
¯ÖÖê Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †¬Öß�úÖ ü̧ß-ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú 
•ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê. −ÖÓ.7798834263 



 

 पो.�टे. कंधार AD.72/2021व कलम 174 CRPC�द.17/12/2021 

पो.�टे. च े

नाव 

     गु.र.न. व कलम 

   गु�हा घडला दाखल 

!फया$दीचे नाव प%ा मो.,. व आरोपीचे 

नाव व प%ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक(कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.मृ.72 /2021 

कलम-174 CRPC  

आ.मृ.घडला:-

�द.16/12/2021रोजी चे 

06.30  चे वा स.द.मुखेड 

िज.नांदेड .  

 

 

आ.मृ.दाखल:- 

�द.17/12/2021रोजी 

वेळ 19.30न?द /. 25वर 

 

�फया#दीचे  नाव :- बी.के.भारती 

स.पो.उपिन पो�टे मुखेड वय 55 वष> 

धंदा पोलीस पाटील रा.मानसपुरी 

ता.कंधार मो.नं. 

 

 

मयताचे नाव व पJा:- बाबुराव खंडु 

शारवाले पु1ष वय  55  वष> 

रा.पेठवडज ता.कंधार  

 

 मरणाचे कारण:-   कोणते तरी 

िवषारी औषध िपAयाने मृ0यु  

 

 

खुलासा;     सादर िवनंती क, वर  नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील  

मयत यांनी कोणतेतरी िवषारी औषध िपAयाने 0यास िवलाज कामी स.द.  

मुखेड येथे शरीक केले व तेथे 0याचेवर िवलाज चालु असतांना तो मरन 

पावला वगेरे मजकुराचे mlc कागद पB pc 529 यांचे ह�ते +ाW झाAयाने 

मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने आमृ दाखल क1न      दाखल क1न तपास  Hc 

1959  GLहारे सा यांचेकडे �दला .  

 

 दाखल करणार : Hc 1735 बाबर  सा.पो�टे कंधार मो.नं 9421392709   

तपासी अंमलदार:- Hc 1959 GLहारे  सा.  पो.�टे. कंधार मो.नं 

                  

पो�ट +भारी अिधकारी चे नाव व -   मा.PI पडवळ सा. मो./. 

9420841070 

 

भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. /. 

 

 

 

 



 

पो.�टे तामसा.गु.र..नं.211/2021कलम:--279,304(अ),427 भा.द.वी सह कलम 134 मो.वा.का. +माणे. �दनांक 17.12.2021 

पो.�टे चे नाव  गु.र.नं  व कलम  गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण 

�फया#दी चे नाव ह�ककत 

तामसा 

गु.र.नं: - 

211/2021 

कलम:-- 

279,304(अ),42

7 भा.द.वी सह 

कलम 134 

मो.वा.का.  

 

 

�दनांक:-15.12.2021 चे  

09.30 वाजताचे सुमारास 

वडगाव येथील जगदेव 

िवXलराव पतंगे यांचे 

शेताजवळ भोकर ते 

िहमायतनगर मुYय र�0यावर. 

 

 

 

 

गु.द.ता.वेळ �दनांक:--

17.12.2021 चे 18.57 

वा.न?द नं 16 वर . 

 

 

 

�फया#दी:-- िनगु#ण रे नबा 

दश#नवाड वय 35 वष> 

Gवसाय शेती राहणार मोहपुर 

तालुका �कनवट िजAहा नांदेड 

मो नं 7569117164 

 

FIR +त �दली का? :--होय. 

 

आरोपी चे नाव व पJा --  

 

मयताचे नाव- सुखदेव रेनबा 

दश#नवाड वय 41 वष# रा 

पवार काँलनी भोकर 

िज.नांदेड.  

 

सादर िवनंती क,,वर नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी पु[यातील सुखदेव 

रेनबा दश#नवाढ हात 0याची मोटारसायकल /मांक MH 26 BM 3604 

वर बसून भोकर ते मनीषा आTम शाळा पोटा बुक कडे जात असताना 

वडगाव येथील जगदेवराव िवXलराव पतंगे यांचे शेताजवळ भोकर ते 

िहमायतनगर मुYय रोड वर समोRन मा1ती सुझुक, कंपनीची /मांक एम 

5या कार चालकाने 0याची कार हयगय व िनQकाळजीपणे  चालवत आणून 

मोटरसायकलला समोRन जोरात धडक देऊन मयतास गंभीर जखमी 

कRन मरणास कारणीभूत झाले व मोटारसायकल चे 50,000/- 1पयाचे 

नुकसान केले आिण जखमीस मदत न करता तेथून पळून गेले 2हणून गु�हा 

दाखल.  

 

तपासीक अिधकारी यांचे नाव:----उजगरे स.पो िन. पो �टे.तामसा मो नं:-

-8975359100 

 

पो.�टे +भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:--उजगरे स.पो िन. 

पो �टे.तामसा मो नं:--8975359100 

 

केलेला तपास:-- 

मा.पोिलस अधी;क यां5या सुचना:-- 

 

 

 

  

 



 

  

 

पो

पोपो

पो.

..

.�टे

�टे�टे

�टे 

  

 िवमानतळ

िवमानतळिवमानतळ

िवमानतळ 

  

 गुरनं

गुरनंगुरनं

गुरनं 

  

 378 /2021 

378 /2021 378 /2021 

378 /2021 कलम

कलमकलम

कलम 

  

 353, 337,504,506. IPC

353, 337,504,506. IPC353, 337,504,506. IPC

353, 337,504,506. IPC. �द 17/12/2021. 

िज�हावपो

िज�हावपोिज�हावपो

िज�हावपो.

..

.

�टे

�टे�टे

�टे.

..

.चेनाव

चेनावचेनाव

चेनाव 

गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा 

  

  

  

 घडला

घडलाघडला

घडला/

//

/दाखल

दाखलदाखल

दाखल/

//

/�ा�

�ा��ा�

�ा�

�द

�द�द

�द./

././

./वेळ

वेळवेळ

वेळ 

गुरनं

गुरनंगुरनं

गुरनं. 

. . 

. व

वव

व 

  

 कलम

कलमकलम

कलम 

  

  �फया!�द

�फया!�द�फया!�द

�फया!�द 

  

 व

वव

व 

  

 आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी,

,,

,नाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव

व 

  

 प$ा

प$ाप$ा

प$ा 

हक%गत

हक%गतहक%गत

हक%गत 

 

  

 

पो

पोपो

पो. 

. . 

. �टे

�टे�टे

�टे. 

. . 

. 

िवमान

िवमानिवमान

िवमान-

--

-तळ

तळतळ

तळ 

  गु.घ.ता.वेऴ व �ठकाण -

   �द 17 /12/ 2021 रोजी 

सकाळी 09.45 वा. 

सुमारास हष#नगर नांदेड 

  

 

गू�हा  दाखल वेळ – �द 

17/12/2021 वेळ 

14:57  �टेडा--23 

गुरनं

गुरनंगुरनं

गुरनं 

  

 378 /2021 

378 /2021 378 /2021 

378 /2021 

कलम

कलमकलम

कलम 

  

 353, 

353, 353, 

353, 

337,504,506. 

337,504,506. 337,504,506. 

337,504,506. 

IPC

IPCIPC

IPC.  

�फया#दी - भागवत िवजयकुमार महाके 

42 वष# Gवसाय नोकरी वरी] तंB^ 

म.रा.िव.िव.कंपनी मया#�दत झोन /. 

03 औ4ोिगक वसाहत नांदेड रा. 

जगंमवाडी.एम.एस.ई.िब. कॉट#र नांदेड 

मो.नं. 9545345505 

 

 

आरोपी -  

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

यातील �फया#दी ह ेमरािविवम नांदेड या िवज िवतरन कंपणीचे 

�काँड सोबत िवज िबल वसुलीचे शासक,य काम करीत 

होते  यातील आरोपी राहत असलेले घराचे 1360/- 1 िवज िबल 

+लंिबत होते आरोपीने ते िबल भरना केले नसAयाने 0याचा िवज 

पुरवठा खंडीत केला असता आरोपीने �फया#दी व सा;ीदार यांना 

0यांचे शासक,य कामात अडथळा आनुन तु2ही आमचे कने6शन का 

कट केले 2हणुन िशवीगाळ क1न �फया#दीचे पाठीत िवट फेकुन 

मा1न दखुापत केली व तु2हा याल तर याद राखा असे 2हणुन 

धमक, दीली वगैरे मजकुराचे जबाबा व1न मा.पो.िन.ननवरे 

सा.यांचे आदेशाने गु�हा दाखल क1न पुढील तपासकामी पोउपिन 

जाधव यांचेकडे �दला  

 

दाखल करणार  - पोउपिन Tी रेडेकर  मो.नं. 8275969006 

 

तपास करणार –  पोउपिन जाधव मो.नं. 8007580146 

  

 



 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã¸ü®Ö 425/2021  Ûú.  392,34   ³ÖÖ.¤ü. ×¾Ö       ×¤ü.17/12/2021 
                                                                                                 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü  ÝÖã̧ ü®Ö 

425/2021 
Ûú. 

392,34  
³ÖÖ. ¤ü. ×¾Ö.  

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  

×¤ü®ÖÖÓÛú 17/12/2021 

रोजीचे 16.50 वा चे 

समुारास संकेतनगर 

नांदेड �फ. चे घरा�या 

माग�या बाजु�या 

ग�लीत वडजे यांचे 

घरासमोर   

 

 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

-- ×¤ü. 17/12/2021 

¸üÖê•Öß 20.00  ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 

®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  21 ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   

 

†Ö¸üÖê̄ Öß  -  दोन अ�ात आरोपी 

(डबलसीट मोटार सायकल 

 वार) 

 

†Ö¸üÖê¯Öß  †™üÛú ®ÖÖÆüß .  

ÆüÛúßÛúŸÖ  - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ. ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 

�फया!द" ह" ितची म&ै'ण वशैाली *है'े �हस घेवनु पायी 

मलुा�या ल+नाची प&'का घेवनु घरा�या माग�या बाजु�या 

ग�लीत संकेत नगर नांदेड येथे वडजे यांचे घराचे समोर 

िग-ट" टाकलेली अस�याने थांबले असता यातील अ�ात 

आरोपीतांनी संगणमत क.न मोटारसायकल वर समोर येवनु 

दोन आरोपीपकै/ मागे बसले�या आरोपीने �फया!द"चे 

ग0यातील सो1याचा गोफ 35 2ँम वजनाचे �कंमती 

1,27000/- . चे बळजबर"ने �हसकावनु नेले वगैरे मजकुराचा 

लेखी जबाब पो. टे ला येवनु �द�याने मा. पो.िन आडे यांचे 

आदेशाने ग1ुहा दाखल क.न पढु"ल तपास पोउपिन 8शांत 

जाधव यांचेकडे �दला. 
 

 दाखल करणार   -  सपोिन/:ह".ड".कांबळे पो. टे भा+यनगर, 

नांदेड मो.<ं 9823031227 

तपास अिधकार"  --  पोउपिन/8शांत जाधव पो. टे भा+यनगर 

मो.<ं 9823603909 



 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã¸ü®Ö 426/2021  Ûú 139भा&वकाभा&वकाभा&वकाभा&वका वववव 427 ³ÖÖ.¤ü. ×¾Ö   ×¤ü.17/12/2021 
                                                                                                                        

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü  

ÝÖã̧ ü®Ö 426/2021 Ûú. 

139 भाभाभाभा    &व&व&व&व    काकाकाका 

वववव 427 ³ÖÖ. ¤ü. ×¾Ö.  

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  

×¤ü®ÖÖÓÛú 17/12/2021 रोजी 

11.00 वा चे सुमारास 

परवाना नगर पोल <ं 

14,13,15 व रोह"' <ं 

93 &वज पुरवठा नांदेड  

 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

-- ×¤ü. 17/12/2021 ¸üÖê•Öß 

22.29  ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 

®ÖÓ  26 ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß  &ववेकानंद धोडंपंत 

 वामी सहा?यक अिभयंता 

महा&वतरण तरोडा शाखा नांदेड 

7875764547 

 

†Ö¸üÖê¯Öß  -   

†Ö¸üÖê¯Öß  †™üÛú ®ÖÖÆüß .  

ÆüÛúßÛúŸÖ  - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ. ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 

µÖÖŸÖß»Ö आरोपी हा कोणा�या त@र सांगAयाव.न 

प@रसरातील झाडे तोडAयाचे काम हाती घेतले होते व 

Cयाने कसलाह" &वचार न करता रोह"' <ं 93 ची चाल ु

लाईन बंद न करता &पंपळाचे झाड तोडुन ते चाल ु

लाईनवर पडले व Cयामळुे महा&वतरणाचे पोल <ं 14 

पणु!पणे पोल <ं 13,15 हे वाकुन जावनु तारा तुट�या व 

महा&वतरणाचे �कंमती 20,000/- .पयाचे नकुसान केले 

वगैरे मजकुरा�या लेखी अजा!व.न मा.पो.िन आडे साहेब 

यांचे आदेशाने गु1हा दाखल. 

 

 दाखल करणार   -  पोहेक़/1781 मािमलवाड 

तपास अिधकार"  --  पोउपिन/िभसे पो. टे भा+यनगर  



 

  

 

पोलीस �टेशन कुंटूर  �दनांक. 17.12.2021    �ोगुरनं. 264/2021 कलम  65(ई) मु�ो अ�ट �द-.17.12.2021 

  पोलीस 

�टेशनचे नाव 

 

 गु�हा रिज�टर नंबर व कलम 

 गु�हा घडला ता .  वेळ 

$ठकाण व दाखल ता. वेळ 

�फया*दीचे नाव व प+ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीचे नाव व प+ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक-कत 

पोलीस 

�टेशनचे नाव 

कुंटूर 

गुरनं 264/2021 कलम 65 (ई),म �ो 

अ�ट �माणे 

 

 

 गु�.ाचे कारण : :- िबनापरवाना 

बेकायदेशीर $र/या  देशी  दा0   व 

िवदेशी दा0 बाळगलेला 1हणुन गु�हा 

दाखल 

 

 

िमळाला माल:- 

1 देशी  दा0 िभगरी सं3ाचे 180  ml 

4या  12िसलबंद बाटल   �कमती 

720/ 5पयाचा माल 

 गु�हा घडला �दनांक 

17.12.2021 चे 18.05वा  

$ठकाण :- मौजे अंतरगाव 

 

 

�दशा : पूव7स 12 �कलोमीटर  

 

 गु�हा दाखल �दनांक:-�द-

.17.12.2021�टे डा.नोद 

नं29 वर वेळ 22.32 

 

 

 चेक िल�टची पुत*ता केली 

अगर कसे  :-होय 

 �फया*दीचे नाव  व प+ा:- ल8मण 

माधवराव सोनकांबळे वय प:ास वष* 

धंदा नोकरी ह ेका तेवीस पंधरा नेमणूक 

पोलीस �टेशन कुंटूर मोबाईल नंबर 90 

49 11 74 15 

 

एफआर आय �त 

 �दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व प+ा:- आरोपी अटक 

:- 

 

 Croc कलम 41 (अ) (1) �माणे नोटीस 

देवुन सोड़>यात आले  

 

 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व $ठकाणी यातील 

आरोपी हा िबना परवाना बेकायदेशीर$र/या देशी दा0 

?भगरी सं3ाचे 180 एम एल 4या 12बॉटल �क 720/- 

5 चा मालाची  चोरटी िवA- कर>याचे उCेशाने  

�वतःचे जवळ बाळगलेला िमळून आला 1हणुन वगैरे 

�फया*द व0न गु�हा दाखल क0न    मा..सपोिन सा 

यांचे आदेशाने पुढील तपास कामी बीट.  याचे कडे 

�दला  

 

 तपासी अमंलदार :-  पो ह ेका 1708 िनखाते पो �टे 

कुंटूर मोबाईल Aमांक  

 

 मा. पोलीस अधीGक साहबे यांचे सूचना �माणे:- 

 

 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन कुंटूर  �दनांक. 17.12.2021    �ोगुरनं. 265/2021 कलम 12 अ    �द-.17.12.2021 

  पोलीस 

�टेशनचे नाव 

 

 गु�हा रिज�टर 

नंबर व कलम 

 गु�हा घडला ता .  वेळ $ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

�फया*दीचे नाव व प+ा मोबाईल नंबर, आरोपीचे नाव 

व प+ा आरोपी अटक होय /नाही 

हक-कत 

पोलीस 

�टेशनचे नाव 

कुंटूर 

  गु र न व कलम 

:-265/ 

2021कलम 12 

अ  

 

 

 

 

 

 

 गु�हा घडला �दनांक �दनांक 17/ 

12/2021 रोजी 17.00 वा मौजे 

घुंगराळा पूव7स 12 �कलोमीटर    

 

 

 गु�हा दाखल �दनांक:- 

17/12/2021चे 23.32वा �टे डा A 

32 वर 

 

 चेक िल�टची पुत*ता केली अगर कसे  

:-होय 

 �फया*दीचे नाव  व प+ा:- िशवकुमार िसHाम बाचाव 

आर वय 31 वष7 Iवसाय नोकरी पोलीस 

उपिनरीGक पोलीस �टेशन नायगाव मोबाईल नंबर 

96 37 32 03 55 

 

एफआर आय �त 

 �दली का :-होय  

  

आरोपीचे नाव व प+ा:-  
 

 आरोपी अटक :-  ukgh 

 
 

िमळाला माल 880 5पये नगदी मोटार सायकल सहा 

�कमती 1,35,000 5 असा ऐकुन 1,35,880 0 चा 

मुCेमाल 

 

 

खुलासा :- थोड�यात हक-कत :- सादर िवनंती क- वर 

नमूद ता वेळी व $ठकाणी यातील आरोपी ह ेितरट 

नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत असताना िमळून आले 

1हणून माननीय सपोिन यां4या आदेशाने गु�हा दाखल 

  

 

 तपासी अमंलदार :-  पो ह ेका कुंबरे बLल नंबर 11 81 

पो�टे कुंटूर मो नं 8208788324 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö †Ö´ÖÏ �Îú.26/2021 �ú»Ö´Ö 174 Crpc ×¤ü−ÖÖÓ�ú 17/12/2021 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖÓ¾Ö 

Ï ÷Öã̧ ü−ÖÓ. ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ/ †Ö´ÖÏ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß    −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö-  Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö, 
−ÖÖÓ¤ê›ü. 

†Ö´ÖÏ �Îú.26/2021 
�ú»Ö´Ö 174 Crpc 
 
 
 
 

†Ö.´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ)Ö 
:  
×¤ü.17/12/2021 “Öê 
05.51 
¾ÖÖ.ÃÖã.ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂ)Öã̄ Öã̧ üß 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
†Ö.´ÖÏ ü¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû  
×¤ü.17/12/2021 ¸üÖê•Öß 

12.16     ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤ü 

�Îú. 20.¯ÖÏ´ÖÖ%Öê . 

 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü)ÖÖ ü̧- †´ÖßŸÖ ×¯Ö.ÃÖÓ•ÖµÖ 
ŸÖê»ÖÓ÷Ö¾ÖÖ›üü ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì ü̧Ö. Ó̧ü÷ÖÖ ü̧ 
÷Ö»»Öß ÃÖ ü̧Ö±úÖ,‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.8308808596 
 
 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö -ºþ¯Öê¿Ö ˆ¢Ö´Ö ü̧Ö¾Ö  
Ø“ÖŸÖÖ�ã™êü ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì 
ü̧Ö. Ó̧ü÷ÖÖ ü̧÷Ö»»Öß ‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 
´Ö ü̧)ÖÖ“Öê �úÖ ü̧)Ö -¤üÖºþ“µÖÖ −Ö¿ÖêŸÖ 
”ûŸÖÖ¾Öºþ−Ö �ÖÖ»Öß ¯Ö›æü−Ö ›üÖêŒµÖÖ“Öê 
´ÖÖ÷Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ´ÖÖ ü̧ »ÖÖ÷Öæ−Ö ´Ö ü̧−Ö 
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ)Öß µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öæ¤ü ‡ÔÃÖ´Ö −ÖÖ´Öê ºþ¯Öê¿Ö ˆ¢Ö´Ö ü̧Ö¾Ö  
Ø“ÖŸÖÖ�ã™êü ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì ü̧Ö. Ó̧ü÷ÖÖ ü̧÷Ö»»Öß ‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ 
×¤ü.17.12.2021 ü̧Öê•Öß ü̧Ö¡Öß 00.30 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
Ã¾ÖŸÖÖ“Öê ‘Ö ü̧Ö“Öê ”ûŸÖÖ¾Ö ü̧ —ÖÖê¯Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê −Ö¿Öê´Ö¬µÖê 
¯ÖÆüÖ™êü 05.00 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ”ûŸÖÖ¾Öºþ−Ö �ÖÖ»Öß ¯Ö›ü»ÖÖ 
ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ �úÖ´Öß ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂ)Öã̄ Öã ü̧ß µÖê£Öê ¿Ö× ü̧�ú �êú»Öê 
†ÃÖŸÖÖ ›üÖòŒ™ü ü̧ÖÓ−Öß ŸµÖÖÃÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ´Ö ü̧−Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî ȩ̂ü 
�Ö²Ö ü̧ß ¾Öºþ−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.−Öß.ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê †Ö´ÖÏ ¤üÖ�Ö»Ö 
�úºþ−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¾Ö �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß �úÖ´Öß ²Öß™ü ¯ÖÖê−ÖÖ-
2672 µÖÖ¤ü¾Ö µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ ü̧-¯ÖÖêÆêü�úÖò-1658 ¯Ö¾ÖÖ ü̧ šüÖ)Öê 
†Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧   ´ÖÖê.−ÖÓ.8855042722 
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ :- ¯ÖÖê−ÖÖ-2672 
µÖÖ¤ü¾Ö.´ÖÖê.�Îú.8329367515 

 

 

 

 

    
    



    
iksLVs uk;xkao xqjua  %&iksLVs uk;xkao xqjua  %&iksLVs uk;xkao xqjua  %&iksLVs uk;xkao xqjua  %& 235@2021 dye 457]380 Hkknoh  fnukad 17@12@2021fnukad 17@12@2021fnukad 17@12@2021fnukad 17@12@2021 

iksiksiksiks----LVsLVsLVsLVs----    ps ps ps ps 
ukaoukaoukaoukao    

vke` vke` vke` vke`     ?kMyk rjh[k osG o ?kMyk rjh[k osG o ?kMyk rjh[k osG o ?kMyk rjh[k osG o 
fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@    

vke` vke` vke` vke`     o dyeo dyeo dyeo dye    
        izkIr fnukad @ osGizkIr fnukad @ osGizkIr fnukad @ osGizkIr fnukad @ osG    

fQ;kZnhps uko] iRrk]fQ;kZnhps uko] iRrk]fQ;kZnhps uko] iRrk]fQ;kZnhps uko] iRrk]    
vkjksihps uko o iRrkvkjksihps uko o iRrkvkjksihps uko o iRrkvkjksihps uko o iRrk    

        gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

uk;xkao      
xqjua xqjua xqjua xqjua     ?kMyk rkjh[k osG ?kMyk rkjh[k osG ?kMyk rkjh[k osG ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k  %& o fBdk.k  %& o fBdk.k  %& o fBdk.k  %&     
fnukad 07@12@2021 ps 
19%00 rs fnukad 
17@12@2021  ps 19%00 
ok njE;ku fQ;kZnh osG o 
fBdk.k ?kjh ‘kadjuxj 
uk;xkao ft ukansM  
 
 
fn’kk varj %&fn’kk varj %&fn’kk varj %&fn’kk varj %&    
nf{k.ksl 02 nf{k.ksl 02 nf{k.ksl 02 nf{k.ksl 02 fd-eh-  
    
xqjua  xqjua  xqjua  xqjua      nk[ky rknk[ky rknk[ky rknk[ky rk----    osG osG osG osG   
fnfnfnfn----    %&%&%&%& 
 fnukad 17@12@2021 ps 
22%20     oktrk LVs'ku 
Mk;jh uksan Øekad  27 

    
xqjua  xqjua  xqjua  xqjua  %&%&%&%& 235@2021 
dye 457]380 
Hkknoh   
 
    
    
 
 

    
fQ;kZnhps   uko %&fQ;kZnhps   uko %&fQ;kZnhps   uko %&fQ;kZnhps   uko %&     
    
fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr fnyh  fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr fnyh  fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr fnyh  fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr fnyh  
dkdkdkdk----    %& %& %& %& gks;  
 
vkjksihps   vkjksihps   vkjksihps   vkjksihps   uko  &uko  &uko  &uko  &    vKkr 
 
vkjksih vVd %& ukgh    
    
xsyk eky  %& xsyk eky  %& xsyk eky  %& xsyk eky  %& 30]000@& jks[k jDde  
150]000 @& :i;s 5 rksGs lksU;kps iksgs 
gkj  tqus okijrs fdaerh vankts  
2½ 75]000@&:i;s  vMhp rksGs lksU;kps 
ukuq gkj  tqus okijrs fdaerh vankts  
3½ 3]000@& :i;s 8 rksGs  pkanhph pSu 
4½ 15]000@&:i;s  5 xzWe >qeds tqus 
okijrs fdaerh vankts 9000@& :i;s 3 
xzWe lksU;kps dsiqy euh tqus okijrs 
fdaerh vankts 2]82]000@& :i;kpk 
vlk ,dq.k eky    
 

[kqyklk %&[kqyklk %&[kqyklk %&[kqyklk %& - lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh gh rhps oMhykph rC;sr fBd ulY;kus fnukad 07@12@2021 
jksth 19%00 oktrk ?kjkl dqyqi ykoqu ekgsjh xsyh fnukad 17@12@2021 
jksth  19%00 oktrk ijr ?kjh xsyh vlrk ?kjkps dqyqi rksMqu uxnh 
:i;s o lksU;k pkanhps nkxhus vKkr pksjV;kauh pks:u usys oxSjs o:u 
xqUgk nk[ky 
    
psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk --------        gks; gks; gks; gks;     
 

nk[ky dj.kkj nk[ky dj.kkj nk[ky dj.kkj nk[ky dj.kkj &  iksgsdkW@2304 VksEis  iks-LVs- uk;xkao eks-ua- 
9823262304 
 
rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh %&iksmifu ,l-,l- ckpkokj iksLVs uk;xkao eks-ua- 
8830209104 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iks-fu- f’kans iks-LVs- uk;xkao eks-ua-
8975769508   
 
     HksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukaoHksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukaoHksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukaoHksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukao %& %& ek- mifoHkkxh; iksyhl 
vf/kdkjh Jh- pkaMd lkgsc mifoHkkx fcyksyh eks-ua- 7666643494 ] 
iks-fu- f’kans iks-LVs- uk;xkao eks-ua-8975769508 ] iksmifu ,l-,l- 
ckpkokj iksLVs uk;xkao eks-ua- 8830209104 gs fnukad 17@12@2021 ps 
22%24 ok uksan ua- 27 oj jokuk 
  
?kVu?kVu?kVu?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& kLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& kLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& kLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& HksV iq<s pkyw  

 


