
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¾Ö´ÖÖ−ÖŸÖôû ÷Öã̧ ü−Ö 02 /2022�ú»Ö´Ö 302,34  ³ÖÖ¤üÓ¾Öß ×¤ü. 01/01/2022 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê −ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö 

†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  
Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê −ÖÖ¾Ö  
 
×¾Ö´ÖÖ−ÖŸÖôû 

xq-j-u- 
02@2022 
dye 
 302 ] 34 
 Hkk-na-fo- 
  

xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k  %& o fBdk.k  %& o fBdk.k  %& o fBdk.k  %&     
fn-05@01@2022 jksth ps 
osG 19%00 rs 19%15 
oktrkps lqekjkl jkt 
jsflMsfUl vikVZesaV ps 
leksj jksMoj ‘kkjnkuxj 
ukansM    
  
fn’kk o varj %&fn’kk o varj %&fn’kk o varj %&fn’kk o varj %&    
 iqosZl 01 fd- eh- 
 
xqUgkxqUgkxqUgkxqUgk        nk[ky rknk[ky rknk[ky rknk[ky rk----    osG osG osG osG   
fn- 06@01@2022 jksth  
02%47 ok- 
uksan uacj 05 oj 
  

fQ;kZnhps   uko %& fQ;kZnhps   uko %& fQ;kZnhps   uko %& fQ;kZnhps   uko %&  
jes’k l[kkjke /kqekG o; 50 o”ksZ  
jk- rykBh xYyh jkeuxj ukansM 
flrkjke gkens ;kaP;k ?kjh 
fdjk;k.ks O;ok; UkkSdjh DykdZ 
d”̀kkh mRiUUk cktkj lferh uok 
eksa<k ukansM eks-ua- 8888592664 
tkr & tkr & tkr & tkr & ejkBk 
 
vkjksihps uko &vkjksihps uko &vkjksihps uko &vkjksihps uko &    
  
 

vkjksih vkVd %&vkjksih vkVd %&vkjksih vkVd %&vkjksih vkVd %&ukgh    
 

e;rkps uko %&e;rkps uko %&e;rkps uko %&e;rkps uko %&    
fo’kky jes’k /kqekG o; 22 o”ksZ 
jk- rykBh dkWyuh jkeuxj ukansM 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ- lknj fouarh dh] ;krhy fQ;kZnhpk /kkdVk 
eqyxk vkdk’k gk lkr vkB efgU;kiqohZ vkjksih ua- 01 v{k; 
gkGns cjkscj nRrk ckiw nsoLFkku gnxko ;sfFky nson’kZu d:u 
eksVkj lk;dy o:u ijr ;sr vlrkuk vi?kkr gksowu 
vkjksih ua- 01 ps gkrkyk nq[kkir gksowu Mkok gkr QzWDpj 
>kY;kus R;kosGh R;kpk mipkjkpk [kpZ fQ;kZnhus dsysyk 
gksrk rjhgh R;kuarj vkjksih dz-01 ;kus fQ;kZnhpk eksBk 
eqyxk fo’kky ¼e;r ½;kP;kdMs  tkLrhps  uqdlku  HkjikbZ  
lkBh ohl gtj :i;s iku Vijh VkdU;klkBh ns.ks ckcr 
rxknk ykowu ;kp  dkj.kko:u ;krhy  ?kVuk rkjh[k osGh 
o fBdk.kh vkjksih dz- 01 ;kus vkjksih dz- 02 o 03 
;kaP;k’kh lax.ker d:u e;r gk eksVkj lk;dy o:u 
tkr vlrkuk ikBhekxwu fVziy lhV eksVkj lk;dy oj 
tkowu e;rkl Fkkacowu R;kpsoj [katjus okj d:u R;kl 
xaHkhj t[keh d:u ftos Bkj ekjys vkgs - lhlhVhfVg 
QqVst o:u vkjksihph ukos ekghr d:u fQ;kZn o:u xqUgk 
nk[ky -  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü+ÖÖ¸ü --  
iksmifu xksaM iks-LVs- foekurG eks-ua- 7972560742 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü--  
liksfu vkuynkl iks-LVs-foekurG eks-ua- 7020201376 
iksyhl Bk.ks izHkkjh &iksyhl Bk.ks izHkkjh &iksyhl Bk.ks izHkkjh &iksyhl Bk.ks izHkkjh &    
 iksfyl fujh{kd iks-LVs- foekurG Jh-uuojs  
eks-ua-8805186113 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü. ×¾Ö´ÖÖ−ÖŸÖôû ÷Öã̧ ü−Ö 03 /2022�ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤üÓ¾Öß ×¤ü. 01/01/2022 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê −ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö 

†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  
Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê −ÖÖ¾Ö  
 
×¾Ö´ÖÖ−ÖŸÖôû 

गुरनं 

 03/2022 

 कलम 

324 ,323, 

504,506,34 

IPC 
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	द.05/01/2022 

वेऴ 23:15 वाजताचे 

सुमारास िव�दतूनगर 

चौक नांदेड 
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fn- 06@01@2022 jksth  
05%31 ok- 
uksan uacj 09 oj 
 

�फया�दी�फया�दी�फया�दी�फया�दी----    

 �व�ील राज	
 नागरे वय 

32 वष� � नौकरी रा चैत�य 

नगर नांदडे 

 मो न 8888323413 

 

  

 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    ----        

 

 

vkjksih vkVd %&vkjksih vkVd %&vkjksih vkVd %&vkjksih vkVd %&ukgh    
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ- -सादर िवनंती क�,वर नमुद तारीख वेळी व�ठकाणी यातील 

�फया�दी व �याच ेसहकारी चं�लोक हाँटेल येथे मीट"ग क$न िव%दतूनगर चौक 

येथे आले आसता �फया�दी)या सहकाराला उल+ा होत आस,यान े त े

�या�ठकानी थांबले होत े �या दर.यान आरोपी हे तेथ े येवून संगणमत क$न 

�फया�दीस व �या)या सहकाया�ना ंतू.ही इथे चौका म1य ेकाय करत आहते वाद 

क$न आरोपी 2 1 यान ेथापडा बू4यान ेमारहान केले व आरोपी 2 2 यान े

�या)याजवऴील बे,टने व हातातील लोखंडी क7ान ेडो4यात मा$न दखूापत 

केले व चेह-यावर पोटावर पाठीवर मारहान केले व इतर दोन आनोऴखी मला 

खाली पाडून लाता बू4यान े मारहान केली व ते8हा माझ े सोबतचे घाब$न 

िनघून गेले ते8हा �यांनी चौधांनी िमऴून तू येथ ेपरत �दस ूनकोस �दसलास तर 

तूला खतम करतो .हणून धमक� �दली वगैरे मजकुराचा जबाबव$न 

मा.पो.िन.साहबे यांच ेआदशेान ेगु>हा दाखल 

 ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü+ÖÖ¸ü --  
पो ना 748 कनाके iks-LVs- foekurG  मो न  9923888322 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü--  
HC 967 गायकवाड iks-LVs- foekurG  मो न 9529796606  

iksyhl Bk.ks izHkkjh &iksyhl Bk.ks izHkkjh &iksyhl Bk.ks izHkkjh &iksyhl Bk.ks izHkkjh &    
iksfyl fujh{kd iks-LVs- foekurG Jh-uuojs eks-ua-8805186113 
 

  

 

 

 

पोलीस �टेशन नायगांव  आ .नं-01/2022 कलम 174 CRPC  !माने 	द  06/01/2022 



पो.�टेचे 

नाव 

आ  व कलम 

 आ  घडला ता. वेळ $ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

खबर देणार नाव प)ा व मोदी नं , 

आरोपीचे नाव व प)ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक,कत 

नायगांव 

आ   नंबर :-

01/2022 कलम 174 

CRPC !माणे   

 

 

मरणाचे कारण :- दा- 

िपऊन दा-/या नशेत 

मृ1यू 

 आ  घडला वेळ व $ठकाण :-  

	द:- 06/01/2022 चे सकाळी 

10:00  वाजता हडेगेवार चौक 

नायगाव हणमंतराव बळवंतराव 

च2हाण यांचे िब34डग वर पूव5स 

01 	क.मी. 

 

$ठकाण :- हडेगेवार चौक नायगाव 

हणमंतराव बळवंतराव च2हाण 

यांचे िब34डग वर 

 

	दशा :-पुव5स  1  	क.मी. 

 

 

आ   दाखल  ता.वेळ:- 	द:- 06 

/01/.2022 चे 14:48 वा. �टे.डा 

न6द 7 20 वर  

 

 

   

 खबर देनार नाव :-  िशवाजी 

गो3वद बंडेवार वय 21 वष5 9वसाय 

मजुरी जात प:शाली राहणार 

जा$रकोट तालुका धमा<बाद ह4ली 

मु=ाम सुजलेगाव तालुका नायगाव 

मो. नं . 9699369028 

 

FIR !त 	दली का:- होय . 

 

मयताचे नाव व प)ा :-  गो3वद 

तुळशीराम बंडेवार वय 50 वष5 

9वसाय मजुरी राहणार जा$रकोट 

ता. धमा<बाद ह4ली मु=ाम 

सुजलेगाव तालुका नायगाव 

 

आरोपी अटक:-  

 

 

 

खुलासा, 

           वर नमूद तारीख वेळी व $ठकाणी यातील मयत  

नामे गो3वद तुळशीराम बंडेवार वय 50  वष5 9वसाय 

मजुरी राहणार जारीकोट तालुका धमा<बाद ह4ली मु=ाम 

सुजलेगाव तालुका नायगाव हा दा- िपऊन दा-/या 

नशेत हडेगेवार चौक नायगाव येथील हणमंतराव 

बळवंतराव च2हाण यांचे िब34डग वर मरण पावला आह े

वगैरे जबाब 	द4याने  

  आ   दाखल क-न पुढील  चौकशी कामी 

मा.पो.िन.साहबे यांचे  आदेशाने  HC 2006 मु�तापुरे 

यां/याकडे देAयात आले आह.े 

 

 

दाखल करणार :- पोहकेा◌ॅ /1808 िचतळे पो�टे 

नायगाव मो नं-8087574887 

 

तपािसक अमंलदार :- HC 2006 मु�तापुरे  पो�टे  

नायगाव 

मोनं 9325850996  

 

 

                            ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ü×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö 01/2022  �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö¯ÖÏÖê�úÖ  ×¤ü. 06/01/2022    



†�Îú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö  

÷Öã.¸ü.−Ö. 
¾Ö �ú»Ö´Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ*Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö  Æü×�ú�úŸÖ  

1 ×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö 
ü   

¯ÖÏÖê.÷Öã.¸ü.−Ö.01/2022   
�ú»Ö´Ö 65 ‡Ô 
´Ö¯ÖÏÖê�úÖ  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö :- 

 ×¤ü. 06/01/2022¸üÖê•Öß 
“Öê ¾Öêôû  14.45 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö 
†Ó÷Ö�ÖÖŸÖ ´ÖÖî ¬ÖÖ−ÖÖȩ̂ üÖ 
´ÖÖ»Ö�ãú  ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ  
†ÓŸÖ¸ 04  ×�ú.´Öß. 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-   
×¤ü. 06/01/2022 ¸üÖê•Öß  
¾Öêôû  15.57  ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ 
−ÖÖê¤ü −ÖÓ. 17 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  −ÖÖ¾Ö :-  ÷Ö•ÖÖ−ÖÓ−Ö 
³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö �ÖÓ›üÖ÷Öôêû  ¾ÖµÖ 37¾ÖÂÖÔ. 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-−ÖÖî�ú ü̧ß ¯ÖÖê�úÖò 2857 
¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö÷ÖÖÓ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö 
:-  ÷ 
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:- ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ 
(25) ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ 
†ÖÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 90 ‹´Ö 
‹»Ö ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü �úÖ“Öê“µÖÖ 
²ÖÖ™ü»µÖÖ ‹�ãú*Ö ×�ú´ÖŸÖß 
750/- ¹ý¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖê¾Æüß¿Ö−Ö 
÷ÖæÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 

ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ+Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö¸Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö †Ó÷Ö+ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ÷ÖêŸÖ ´ÖÖî.¬ÖÖ−ÖÖê ü̧Ö ´ÖÖ»Ö�ãú µÖê£Öê  ×¾Ö−ÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ × ü̧ŸµÖÖ  
Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ  ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ (25) ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÖÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 90 ‹´Ö ‹»Ö ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 
�úÖ“Öê“µÖÖ ²ÖÖ™ü»µÖÖ ‹�ãú+Ö ×�ú´ÖŸÖß 750/- ¹ý¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖê¾Æüß¿Ö−Ö ÷Öæ-
ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê ü̧™üß ×¾Ö�Îúß �ú ü̧+µÖÖÃÖÖšüß   ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ 
×´Öôæû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×´Öôæû−Ö †Ö»ÖÖ ´Æü+Öã−Ö ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü 
¯ÖÏ´ÖÖ+Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö  ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò  1641/ ‹. 
•Öê.¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü µÖÖÓ“Öê  �ú›êü ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ .  
 
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ ü̧ü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
9823288458. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧  ¯ÖÖêÆêü�úÖò  1641/ ‹. •Öê.¤üÖ´ÖÖê¬Ö ü̧ ´ÖÖê −ÖÓ 
9823971641 
 ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»ÖÓ²Ö÷ÖÖ¾Ö 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧*ÖÖ ü̧- ¯ÖÖê−ÖÖ/  1753 ‹´Ö.�êú.¤üÖÃÖ ü̧¾ÖÖ›ü  ´ÖÖê 
9421766987 ¯ÖÖêÃ™êü Ø»ÖÓ²Ö÷ÖÖ¾Ö 
                                                                                    

 

पोिलस �टेशन �हमायतनगर 04/2022 कलम 143, 147, 148, 326, 324, 504, 506 भाद!व �दनांक06/01/2022    



पो�टेचे नाव 

 
 

ग.ुर.न. व कलम  ग'ुहाघडला ता. वेळ व 

�ठकाण 

�फया.�दचे नाव, प/ा व मो.0.  खुलासा 

�हमायतनग

र 

 

04/2022 कलम 

143, 147, 148, 

326, 324, 504, 

506 भाद!व.  

�दनांक05/01/2022 रोजी 

12:30 वाजता4या समुारास 

घारापरु पॉ6ट ता. 

�हमायतनगर  

 

ग'ुहादाखल ता7रख, वेळ व 

�टेडान8द :- �दनांक 

06/01/2022 रोजी 13:00 

वा. �टे.डा. न8द 0. 11 वर  

 
 

उिशराचे कारण :- आज 

रोजी HC2303 िसगंनवाड 

यांनी सरकार; दवाखाना 

येथुन M.L.C. जबाब दाखल 

के>याने ग'ुहा दाखल  
 

शेख न�दम शेख जिलल वय 

20 वष@ Aयवसाय िशBण रा. 

र�हम कॉलनी �हमायतनगर 

ता. �ह.नगर Cज. नांदेड 

मो.0. 9146854151 जात- 

मCु�लम  

 

आरोपीचेनाव,प/ा व :- 

 

आरोपी अटक :- नाह;  
 
 

 

सादर !वनतंी �क वर नमदु ता7रख, वेळ; व �ठकाणी यातील आरोपी भा�कर 

हा घारापरु फाटा येथे Gयांचे गाड;मHये पसॅJजर बस!वत होता, तेAहा 

�फया.�दचा भाऊ इMोज शेख हा तेथे जाऊन आरोपी यास Nहणाला �क, तझुा 

नबंर नसताना त ु गाड;मHये पसॅJजर का भरतोस असे Nहणाला असता 

आरोपी यांनी िशवीगाळ कPन झटापट केली व ईतर पाच ते सहा िमRाला 

बोलावनु घेऊन तNुहाला लई माज माज आला काय असे Nहणून आरोपी 

तसेच गरैकायUाची मडंळ; जमवनु �फया.�द4या भावास इMोज शेख यास 

मारहान केली. तेAहा आरोपी याने Gया4या हातातील चाकुने �फया.�द4या 

भावा4या डाAया बरगड;वर, छातीखाली, पोटावर माPन गभंीर जखमी केले. 

�फया.द; हा सोडावWयास गेला असता आरोपी �वामी याने �फया.�द4या डाAया 

मांड;वर व पाठXत चाकुने माPन गभंीर दखुापत कPन जखमी केले व जाता-

जाता Cजवे मारWयाची धमकZ �दली वगरैे जबाबावPन व !व[णुपरु; नांदेड 

येथुन HC2303 िसगंनवाड यांनी M.L.C. जबाब हजर के>यावPन ग'ुहा 

दाखल कPन प�ुढल तपास स.पो.िन. महाजन यां4याकडे �दला. मो.0. 

9689707038  
 

दाखल करणार :- पोिलस ठाणे अमंलदार पो.हे.कॉ. 1893 पोटे मो.0. 

9067901830 
 

ठाणे ^भार; अिधकार; यांचे नाव व मो.0. :- _ी. !ब. !ब. कांबळे पो. 

िन. �हमायतनगरमो.0. 8691880033  
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09/2022कलम 

341,385,504,

भा द िव. 

गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा 

  

 घडला

घडलाघडला

घडला 

  

 �दनांक

�दनांक�दनांक

�दनांक-

--

- 

31/12/2021रोजी वेळ 

20.21 वाजता/या सुमारास 

कुकुट पालन चे जवळ 

म	दना नगर अधा<पूर पूव5स 

1 	कमी 

 

गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा 

  

 दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 �दनांक

�दनांक�दनांक

�दनांक-  

	दनांक 06/01/ 2022 चे 

17.15वा. �टेडा .नं . 15 

�फया�दीचे

�फया�दीचे�फया�दीचे

�फया�दीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव-

--

- 

  

 	कशोर पी यशवंतराव तावडे वय 

49 वष5 9वसाय मजुरी रा.�वातंEयसैिनक 

कॉलनी आनंद नगर नांदेड   मो. नं. 

9421765242 

 

 

आरोपीचे

आरोपीचेआरोपीचे

आरोपीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव

व 

  

 प(ा

प(ाप(ा

प(ा-

--

-   

 

खुलासा

खुलासाखुलासा

खुलासा-

--

- 

  

 सादर िवनंती क, वर नमूद ता. वेळी व $ठकाणी यातील 

आरोपी 	फया<दी  हा $टHपर 7ं.MH-26-BA-4100  वर लहान येथे 

	दवसभराचे मु-म व शेतीचे काम क-न सदर $टHपर घेऊन अधा<पूर 

येथील कुIकुटपालनाचे जवळ म	दना नगर येथे लावAयासाठी जात 

असताना यातील आरोपी ने गाडी ($टHपर )अडवून तुJया $टHपर मKये 

मु-म आह ेतुJया िवLM त7ार Nायची नसेल तर तू मला 20000/-  

Lपये दे असे Oहणून खंडणीची मागणी केली व िशवीगाळ क-न िजवे 

मारAया/या धमIया 	द4या वगैरे मजकुराचे जबाब व-न वर !माणे 

गुPहा दाखल. 

 

तपािसक

तपािसकतपािसक

तपािसक 

  

 अंमलदार

अंमलदारअंमलदार

अंमलदार 

  

 -

--

- 

  

 API

APIAPI

API दळवे  

  

 मो.नं. 774427771 

 

दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 करणार

करणारकरणार

करणार-

--

- asi 

asi asi 

asi वड

वडवड

वड 

  

 पो.�टे.अधा<पूर मो.नं.9637101945 

 

 

 

 

 

 

पोलीस �टेशन िबलोली गुरन 04/2022 कलम 294,323,504,506 भादवी  	दनांक  06/01/2022 



  पोलीस 

�टेशनचे नाव 

गुPहा रिज�टर नंबर व कलम गुPहा पना 

अ. ./!ो2ही/घडला व 

दाखल 

	फया<दीचे नाव व प)ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प)ा आरोपी अटक 

होय नाही 

हक,कत 

पोलीस �टेशनचे 

नाव िबलोली  
भाग 6 गुरन 04/2022 

कलम. 

294,323,504,506भादवी  

 

 

 

 

 

 

गुPहा घडला 	दनांक 	द.:- 

06/01/2022 रोजीचे 

13.00 वा.  चे सुमारास 

मालगुजारी तलाव जवळ 

सगरोळी तालुका िबलोली  

 

 गुPहा दाखल 	दनांक:-	द 

06/01/ 2022 

वेळ  17.41वा  �टे 

डा.नोद नं   17 

वर                   

 

	फया<दीचे नाव - लR्मण 3लगा भोई 

दबुक लोड वय 54 वष5 9वसाय ससे 

पकडणे चेअरमन गंगापुT संगम 

मि/छमार सहकारी सं�था मया<	दत 

सगरोळी राहणार सगरोळी तालुका 

िबलोली 

 

एफआर आय !त 

 	दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व प)ा _  

. 

 आरोपी अटक -- 

आरोपी अटक नाही 

खुलासा, 

सादर िवनंती 	क , वर  नमूद तारीख वेळी व $ठकाणी यातील 	फया<दी 

हा पकडलेले मासे बोधन येथील 9ापा-यास वजन क-न देत आसतांना 

यातील आरोपीने 	फया<दीस तुOही इथे मासे का पकडता असे Oहणून 

तुJया मायचा धगडाचा तलाव आह े काय.तुJया मायची गांड अिश 

अXील िशवीगाळ के4याने बुIयाने मारहाण केली व िजवे मारAयाची 

धमक, 	दली. आह.े वगैरे मजकुराचे आजा<व-न मा. पोिन साहबे यांचे 

आदेशाने गुPहा दाखल क-न पुढील तपास कामी पोहकेा/2049 

आंबेवार यांचेकडे देAयात आला आह.े 

 तपासी अिधकारी:- Ch/2049 आंबेवार िबलोली 

मो.न.9423615487 

 

दाखल करणार:- पोना/208 कौठकर पो�टे िबलोली 

मो.नं.9923799208 

 पोलीस �टेशन !भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 

डोईफोडे साहबे पो.�टे.िबलोली मो.नं.9823889037 

 

 माननीय पोलीस अधीRक साहबे यांचे सूचना !माणे 

    

    

    



IkksIkksIkksIkks----LVsLVsLVsLVs----    mLekuuxj xq jmLekuuxj xq jmLekuuxj xq jmLekuuxj xq j----uauauaua----    02@2022 dye 498v]323]504]506]34 Hkk02@2022 dye 498v]323]504]506]34 Hkk02@2022 dye 498v]323]504]506]34 Hkk02@2022 dye 498v]323]504]506]34 Hkk-nnnn-ohohohoh-    fn 06fn 06fn 06fn 06----01010101----2022202220222022    

 

Ikks-LVs-ps 
uko  

Xkq-j-.k 
@vkez@i-uk-
dk 
@felhax o 
dye 

xqUgk vkez i-ukdk 
felhax ?kMyk o nk[ky  

Qh;kZnhps uko iRrk eks-ua o vkjksihps 
uko o iRrk vkjksih vVd@dls  

gdhxr 

mLekuuxjmLekuuxjmLekuuxjmLekuuxj� xq jxq jxq jxq j----uauauaua----    
02@2022 02@2022 02@2022 02@2022 
dye dye dye dye 
498v]323]498v]323]498v]323]498v]323]
504]506]3504]506]3504]506]3504]506]3
4 Hkk4 Hkk4 Hkk4 Hkk-nnnn-ohohohoh-
izek.ksizek.ksizek.ksizek.ks    
    
 

 

 

 

 

xwUgkxwUgkxwUgkxwUgk----    ?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  & fn- 24-
05-2015 rs vkt 
ikosrks ekS- nkrkGk rk- 
da/kkj  

fQ;kZnh&  fQ;kZnh&  fQ;kZnh&  fQ;kZnh&      
 

      Lkknj fouarh fd- oj ueqn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy  vkjksihrkauh laxuer d:u 
fQ;kZnh ckbZl ?kjcka/kdke dj.;klkBh ekgsjgqu nksu 
yk[k :Ik;s dk ?ksoqu ;sr ukghl Eg.kwu rhyk 
mik’khiksVh Bsowu ekjgk.k d:u ekufld o 
‘kkjhfjd =kl nsowu f’kohxkG d:u ftos ekj.;kph 
/kedh fnyh oxSjs etdqjkps tckcko:u ek liksfu 
lkgsckaps vkns’kkus xqUgk nk[ky 

vkjksihps  uko&vkjksihps  uko&vkjksihps  uko&vkjksihps  uko&        

    
IkksIkksIkksIkks----LVsLVsLVsLVs----iziziziz----vf/kdkjh ;kaps uko o eksvf/kdkjh ;kaps uko o eksvf/kdkjh ;kaps uko o eksvf/kdkjh ;kaps uko o eks----ua &ua &ua &ua &  ek- liksfu 
Mh- ,- nsodrs lkgsc iks LVs mLekuuxj eks 
9307343434 

xwUgk xwUgk xwUgk xwUgk ----    nk[ky rkjh[k nk[ky rkjh[k nk[ky rkjh[k nk[ky rkjh[k 
osG osG osG osG &06-01-2022 
ps  osG 19-02 oktrk 
uksan ua- 21 oj- 

HksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps uko o eksHksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps uko o eksHksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps uko o eksHksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps uko o eks----ua &ua &ua &ua &      

 nf{k.ksl  6 fd-eh- mf’kjkps dkj.k %&mf’kjkps dkj.k %&mf’kjkps dkj.k %&mf’kjkps dkj.k %&    vkt jksth iks LVs yk ;sowu vkt jksth iks LVs yk ;sowu vkt jksth iks LVs yk ;sowu vkt jksth iks LVs yk ;sowu 
rdzkj fnY;kus rdzkj fnY;kus rdzkj fnY;kus rdzkj fnY;kus     

 EkkEkkEkkEkk----iksyhl vf/k{kd ;kaps lqpuk &iksyhl vf/k{kd ;kaps lqpuk &iksyhl vf/k{kd ;kaps lqpuk &iksyhl vf/k{kd ;kaps lqpuk &    
nk[ky dj.kkj ;kaps 
uko% iks% iks% iks% iks----ukukukuk----    2536 ch 2536 ch 2536 ch 2536 ch 
Ogh jkBksM iksOgh jkBksM iksOgh jkBksM iksOgh jkBksM iks----LVs 
mLekuuxj  eks 
9822630689    

riklhd veaynkj riklhd veaynkj riklhd veaynkj riklhd veaynkj  &&&& iks-uk- 127 ,e ok; eqa<s 
iks LVs- mLekuuxj- eks ua- 9421390003 vkjksih vVd fnukad osG o uksan uavkjksih vVd fnukad osG o uksan uavkjksih vVd fnukad osG o uksan uavkjksih vVd fnukad osG o uksan ua  

----- 
ukgh  



पोिलस �टेशन �हमायतनगर 5/2022 कलम 457, 380 भाद!व. �दनांक 06/01/2022 

पो�टेचे नाव 

 
 

ग.ुर.न. व 

कलम  

ग'ुहा घडला ता. वेळ व 

�ठकाण  

�फया.�दचे नाव प/ा व मो.0.  खुलासा 

�हमायतनगर 5/2022 

कलम 457, 

380 

भाद!व.  

�दनांक 05/01/2022 रोजी 

24:00 ते �द. 06/01/2022 

चे 02:30 वाजता4या दरNयान 

मौ. सवना �फया.�द4या घर; 

दCBणेस 5 �कमी.  

 

ग'ुहा दाखल ता. वेळ, �ठकाण 

व �टेडा न8द 0. :-

�दनांक06/01/2022 रोजी वेळ 

13:57 वा. न8द 0. 14 वर  

 

िमळाला माल :- िनल  

 
 
 

राजु aयानोबा प�ंडत वय 48 वष@ 

धंदा मजुर; रा. सवना ता. �ह.नगर 

मो.0. 826207524  

 

आरो!पचे नाव प/ा :- अbात  

 

गेला माल :-सो'या-चांद;चे दािगने 

एकुण �कं. 63,000/- P. चा माल  

सादर !वनतंी �क वर नमदु ता7रख, वेळ; व �ठकाणी 

यातील अbात चोरdयाने �फया.�द4या घराचे दरवाeयाचे 

कुलपु तोडुन घरात ^वेश कPन कपाटात ठेवलेले सो'या-

चांद;चे दािगने �कंमती 63,000/- Pपयाचा माल चोPन 

नेला वगरैे जबाबावPन मा. पो.िन. _ी. कांबळे साहेब 

यां4या आदेशाने वर ^माणे ग'ुहा दाखल कPन प�ुढल 

तपास बीट पो.हे.कॉ. 1791 राठोड यां4याकडे �दला. मो.0. 

9112141791  

दाखल करणार :-पो.हे.कॉ. पोटे बन 1893 पोिलस ठाणे 

अमंलदार पो�टे �हमायतनगर मो.0. 9067901830 
 

ठाणे ^भार; अिधकार; यांचे नाव व मो. 0. :- _ी. !ब. 

!ब. कांबळे पो. िन. �हमायतनगर मो. 0.8691880033  

 

 

 

 

 



पोिलस �टेशन �हमायतनगर 1/2022 कलम 174 CRPC �दनांक 06/01/2022    

पो�टेचे नाव 

 
 

आ.M. न.. व 

कलम  

आ.M.घडला ता. वेळ व 

�ठकाण 

खबर देणार AयfZचेनाव, प/ा व मो.0.  खुलासा 

�हमायतनगर 1/2022 
कलम 174 
CRPC 
^माणे  

�दनांक 06/01/2022 रोजी 

07:00वाजता4या पवुg. उमर 

चौक ^ॉपर ता. �हमायतनगर  

 

आ.M.दाखल ता7रख, वेळ व 

�टेडा न8द :-�दनांक 

06/01/2022 रोजी15:25 

वा. न8द 0. 16 वर 

मरणाचे कारण:-आजार; पडुन 

मGृय ू 
 
 

महमद अफरोज अiदलु क7रम वय 21 

वष@ Aयवसाय पJटर रा. �कनवट ता. 

�कनवट मो.0. 8019871411  

 

मयताचे नाव :- अiदलु क7रम अiदलु 

वय 55 वष@ रा. �कनवट  

 

सादर िवनंती 	क, याितल मयताचे कोण1यातरी आजाराणे 

उमरचौक ता. िहमायतनगर येथे मरण पावलेले िमळुन आला वगैरे 

खब$रवLन आ. . दाखल कLन मा. पो.िन. साहबे यां/या आदेशाने 

पु	ढल तपास िबट पो.ह.ेकॉ. 2303 3सगनवाड यां/याकडे 	दला. 

मो.7. 9049075521  

 

दाखल करणार :-पो.ह.ेकॉ. पोटे बन 1893 पो.ठाणे अंमलदार 

पो�टे िहमायतनगर मो.7. 9067901830 

 

ठाणे !भारी अिधकारी यांचे नाव व मो.7. :- gी. िब. िब. कांबळे 

पो. िन. िहमायतनगरमो.7. 8691880033  

 

 

 

 



पोिलस �टेशन �हमायतनगर  2/2022 कलम 174 CRPC �दनांक 06/01/2022    

पो�टेचे नाव 

 
 

आ.M. न.. व 

कलम  

आ.M.घडला ता. वेळ व 

�ठकाण 

खबर देणार AयfZचेनाव, प/ा व मो.0.  खुलासा 

�हमायतनगर 2/2022 
कलम 174 
CRPC 
^माणे  

�दनांक 06/01/2022 रोजी 

11:30वाजता4या पवुg 

मयता4या घर; सरसम 

पCjमेस 10 �कमी. 
 

आ.M.दाखल ता7रख, वेळ व 

�टेडा न8द :-�दनांक 

06/01/2022 रोजी16:00 

वा. न8द 0. 17 वर 

 

मरणाचे कारण:-गळफास 

घेवनु मGृय ू 
 
 

bानेkर आनतंराव वानखेडे वय 32 वष@ 

रा. सरसम ता. �हमायतनगर मो.0. 

9011411218 

 

मयताचे नाव :-िशवाजी रमेश वानखेडे 

वय 33 वष@ रा. सरसम ता. 

�हमायतनगर  

 

सादर िवनंती 	क यातील खबर देणार यांनी पो�टेला येवनु 

खबर �दली �क Gयांचा चुलत भाऊ मयत याने �व:ता4या 

घरात छता4या लोखंड; क�डला दो7रने गळफास घेऊन 

मरण पावला आहे वगरैे खबर;वPन मा. पो.िन. साहेब 

यां4या आदेशाने प�ुढल तपास !बट म.पो.हे.कॉ. 1828 

कांगने मडॅम यां4याकडे �दला. मो.0. 9921623333  

 

दाखल करणार :- पो.हे.कॉ. नामदेव पोटे बन 1893 पो. 

ठाणे अमंलदार पो�टे �हमायतनगर मो.0. 9067901830  
 

ठाणे ^भार; अिधकार; यांचे नाव व मो.0. :- _ी. !ब. !ब. 

कांबळे पो. िन. �हमायतनगरमो.0. 8691880033  

 

 

 

 



                                                       
                      

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö  ³ÖÖê�ú ü̧ ÷Öã ü̧−Ö 08/2021 �ú»Ö´Ö 380  Ø¤ü−ÖÖÓÓ�ú 06.01.2022 
 

¯ÖÖê Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖÓ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê  −ÖÓÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ 

³ÖÖê�ú ü̧ ÷Öã̧ ü−Ö 
08/2021 
�ú»Ö´Ö 380 
³ÖÖ¤ü¾Öß    

Ø¤.06/01/2022 “Öê 
15.00 ¾ÖÖ ¤ü ü̧´µÖÖ−Ö 
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖê 
ŸÖÆüÃÖß»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ  
³ÖÖê�ú ü̧  ¯ÖµÖÔŸÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú ü̧  
 
¤üÖ�Ö»Ö - 
Ø¤ü. 06/01/2022 “Öê  
19.48 ¾ÖÖ. Ã™êü ›üÖ 
−ÖÓ.29 ¾Ö¸ü  
 
 
 

ÃÖÓ³ÖÖ•Öß −ÖÖ÷ÖÖê ü̧Ö¾Ö 
Æü−Ö¾ÖÓŸÖê ¾ÖµÖ 37 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
†™üÖê “ÖÖ»Ö�ú  ü̧Ö. 
× ü̧÷üÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú ü̧ 
×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−Ö. 
9766661617  

1) †–ÖÖŸÖ  ŸÖß−Ö ¯ÖæºþÂÖ  
 
 
 
 

÷Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö - †Ö¯ÖÖê  
�Óú¯Ö−Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
×�ú´ÖŸÖß 18990/- ü̧ã    

               ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ*Öß µÖÖŸÖß»Ö †−Ö†Öêôû�Öß †ò™üÖê“ÖÖ»Ö�ú ¾Ö ´Ö¬µÖê ŸÖß−Ö 
‡ÔÃÖ´Ö µÖÖ−Öß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †ò™üÖêŸÖ ²ÖÃÖÖ ŸÖã́ ÆüÖ»ÖÖ †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü  
“ÖÖî�úÖŸÖ  ÃÖÖê›üŸÖÖê ´Æü*Öã−Ö ²ÖÃÖ¾Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê  ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö 
†Öê̄ ÖÖê �Óú¯Ö−Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×�ú´ÖŸÖß 18990/- ü̧ã   �úÖœãü−Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ  ¾Ö ŸµÖÖÃÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß  †Öò±úßÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖê›ãü−Ö 
ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖÓ¹ý−Ö −Öê»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Öºþ−Ö  ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−¾ÖµÖê ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ×²Ö™ü ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2138  Ø¿Ö¤êü µÖÖ−ÖÖ ×¤ü»ÖÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧*ÖÖ ü̧- ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¤ü¾Ö*Öê  ¯ÖÖê Ã™êü ³ÖÖê�ú ü̧ ´ÖÖê.−Ö. 
9552500385 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸  ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2138 Ø¿Ö¤êü   ¯ÖÖê. Ã™üê ³ÖÖê�ú ü̧ 
´ÖÖê.−Ö. 9552500871   
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß- ¯ÖÖê×−Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ÃÖÖÆêü²Ö  ¯ÖÖê.Ã™êü.³ÖÖê�ú¸ü 
´ÖÖê.−ÖÓ²Ö ü̧ 9923104521                                          

                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 



पो....�टे िवमानतळ गुरनं 04/2021 04/2021 04/2021 04/2021 कलम 379 IPC379 IPC379 IPC379 IPC        �द.06/01/2022.06/01/2022.06/01/2022.06/01/2022    
अ

अअ

अ. 

. . 

. �

��

�.

..

. िज�हावपो

िज�हावपोिज�हावपो

िज�हावपो.

..

.�टे

�टे�टे

�टे.

..

.चनेाव

चनेावचनेाव

चनेाव 
गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा    घडलाघडलाघडलाघडला/
//

/दाखल

दाखलदाखल

दाखल/

//

/�ा��द

�ा��द�ा��द

�ा��द./

././

./वेळ

वेळवेळ

वेळ गुरनं

गुरनंगुरनं

गुरन.ं वकलम

वकलमवकलम

वकलम �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 

1

11

1 2

22

2 3

33

3 4

44

4 5

55

5 6

66

6 

1)  

नादंेड

नादंेडनादंेड

नादंेड,

,,

, 

  

 

पो

पोपो

पो. 

. . 

. 	टे

	टे	टे

	टे. 

. . 

. 

िवमान

िवमानिवमान

िवमान-

--

-तळ

तळतळ

तळ 

 

 

गु

गगुु

गु.

..

.घ

घघ

घ.

..

.ता

ताता

ता.

..

.वऴे

वऴेवऴे

वऴे    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण

�ठकाण-

�द.05/01/2022 रोजी 
19.30 वाजताचे सुमारास  
आसना T पॉई�टनांदडे  
 

 

 

ग�ुहा

ग�ुहाग�ुहा

ग�ुहा    दाखल

दाखलदाखल

दाखल    ता

ताता

ता.

..

.व

वव

व    वऴे

वऴेवऴे

वऴे    –––– 

  

 

�द.06/01/2022 रोजी 
वेळ 21.40 

वा.�टे.डा.नं.51 

 

गेला

गेलागेला

गेला    माल

मालमाल

माल-(one plus) 

कंपणीची LED TV U 

series 4 K LED 

smart android 

T.V.50 UTS 

(Black)2021(model)1

Bo95JQ8LVB(Bo95JQ8L

VB)�कमंत 39,999/-

�.ची T.V.LED  
 

 

 

पो.�टे िवमानतळ 
गुरनं 04/2022 कलम 
379 IPC 

 

�फया दी

�फया दी�फया दी

�फया दी-कृ णा 
खुशालराव 
जायभायेवय25 

वष& 'वसाय 
पँकस& अँ�ड 
मोअस& 
रा.सुनेगाव  
            
श*+ी 
ता.अहमदपुर

िज.लातुरह.मु

.चैत.यनगर 
नांदडे 
मो.नं.838101
0661 

 

 

 

आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी-अ/ात 

खुलासा

खुलासाखुलासा

खुलासा-सादर िवनंती क0,वर नमुद तारीख वेळी व 1ठकाणी 
यातील �फया&दी व 4याच ेसोबतचे साथीदार असे  4O7 टे7पो 
8ं.MH24 A-2230 9ाम:य े सामान 'वि�थत भ�न गाडी 
चालक व मालक सुखदवे भंगे यांचेसह सांयकाळी सात 
वाजता िनघुन आसना T पॉई�ट येथ े थांबुन गाडी रोडचे 
बाजुला थांबवुन वेळ अंदाज े रा=ी साडे सात वाजता 
हॉटेलवर ना>ता पाणी क�न परत गाडी जवळ येवुन 
िनघ�यापुव? सामानाची पाहणी केली गाडीम:य ेदोरीन ेबांधुन 
ठेवलेली वन Aलस (one plus) कंपणीची LED TV U 

series 4 K LED smart android T.V.50 UTS 

(Black)2021(model)1Bo95JQ8LVB(Bo95JQ8LVB)�कमंत 
39,999/-�.ची T.V.LED बांधुन ठेवलेली कोणीतरी अ/ात 
चोरBान े दोर कापुन T.V.LED चो�न नेली आह े वगैरे 
मजकुराच े अजा&व�न मा.पो.िन.सा.यांचे आदशेान े गु.हा 
दाखल क�न पुढील तपासकामी HC2317 पावडे यांचेकडे 
�दला  
 

दाखल

दाखलदाखल

दाखल    करणार

करणारकरणार

करणार– ASI गलांड ेमो.नं9823551229 

तपास

तपासतपास

तपास    करणार

करणारकरणार

करणार    – HC 2317पावड ेमो.नं.8888842002 

 

 

 

 

 

 



पोिलस �टेशन �हमायतनगर 06/2022 कलम 498(अ), 323, 504, 506 �दनांक 06/01/2022 

पो�टेचे नाव 

 
 

ग.ुर.न. व 

कलम  

ग'ुहा घडला ता. वेळ व 

�ठकाण  

�फया.�दचे नाव प/ा व मो.0.  खुलासा 

�हमायतनगर 06/2022 

कलम 

498(अ), 

323, 504, 

506  

�दनांक मागील �दड ते दोन 

वषा.पवुg �फया.�द4या सासर; रा. 

पाटनरु ता. अधा.परु पCjमेस 

90 �कमी.  

 

ग'ुहा दाखल ता. वेळ, �ठकाण 

व �टेडा न8द 0. :-

�दनांक06/01/2022 रोजी वेळ 

18:22 वा. न8द 0. 20 वर  

 

 

 
 
 

 

आरो!पचे नाव प/ा :- 

आरोपी अटक:- नाह;  

सादर !वनतंी �क वर नमदु ता7रख, वेळ; व �ठकाणी 

यातील आरो!पतांनी सगंनमत कPन �फया.द; बाईस तझुे 

व�डलांकडुन ( माहेरहुन ) अ ॅटो घेWयासाठX एक लाख 

Pपये घेऊन ये Nहणुन िशवीगाळ कPन, मारहान कPन 

शार;र;क व मानिसक Rास देऊन पसैे घेऊन नाह; आलीस 

तर तलुा Cजवानीशी खतम करतो Nहणुन धमकZ �दली 

वगरैे जबाबावPन मा. पो.िन. साहेब यां4या आदेशाने 

ग'ुहा दाखल कPन प�ुढल तपास पो.हे.कॉ. 1662 कदम 

यां4याकडे �दला. मो.0. 7350671239  

दाखल करणार :-पो.हे.कॉ. पोटे बन 1893 पोिलस ठाणे 

अमंलदार पो�टे �हमायतनगर मो.0. 9067901830 
 

ठाणे ^भार; अिधकार; यांचे नाव व मो. 0. :- _ी. !ब. 

!ब. कांबळे पो. िन. �हमायतनगर मो. 0.8691880033  

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन कुंडलवाडी  गुरन नं 05/2022 कलम 12(अ) महाराh जुगार कायदा 	द 06-01-2022 

 पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

 

 गुPहा 

रिज�टर 

नंबर व 

कलम 

 गुPहा पना का/ 

आ. ./!ो2ही/घडला व 

दाखल 

	फया<दीचे नाव व प)ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प)ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हक,कत  

पोलीस 

�टेशनचे 

नाव _ 

कुंडलवा

डी 

गुरन नं 

05/202

2 कलम 

12(अ) 

महाराh 

जुगार 

कायदा 

गुPहा घडला ता वेळ व 

$ठकाण :- 	द 6/01/2022 

रोजी  वेळ 16-30 वा 

सुमारास नागनाथ इरवंत 

साखरे यांचे शेताजवळील 

गोदावरी नदीचे पाTाजवळ 

मोकiया जागेत बामणी 

थडी ता धमा<बाद  

 

गुPहा दाखल 	दनांक :-             

	द  6/01/2022 वेळ  21-

43 वा �टे डा.नोद नं. 19 

वर  

एफ आय आर !त 	दली का- 

होय 

 

आरोपी अटक- नाही 

१) 	फया<दी- शेषराव िभमराव कदम वय 

50 वष< 9वसाय नौकरी पो ह ेकाँ बं  नं 

1921 नेमनुक पोिलस �टेशन कुंडलवाडी 

ता िबलोली मो न 8007753455 

   

2) आरोपी:-  

िमळाला माल- 52 बदक छाप प)े व 

जुगाराचे सािह1य 1220Lपये रोख 

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

यातील आरोपीने प1यावर पैसे लावुन ितर<ट नावाचा जुगार 

खेळत व खेळिवत होते व आरोपी 7ं 3 व 4  ह ेआOहास पाlन 

घटना�थळावर रोख र=म व जुगाराचे सािह1य टाकुन पळुन 

गेले वगैरे 	फया<द वLन गुPहा दाखल कLन  मा सपोनी पठाण 

सा यांचे आदेशाने पुठील तपास कामी िबट अंमलदार 

HC/1921 कदम सा यांचेकडे 	दले मो नं 8007753455 

 

 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 अधीRक साहबे यांचे सूचना !माणे 

 

 

                     



पो. �टे 	कनवट गुरनं 06/2022 कलम 436,427भादवी 	द.06/01/2022 

पो. �टे चे 

नाव  

गुरनं/ कलम  

गुPहा घडला व दाखल  

	फया<दीचे नाव व प)ा मो नं., 

व आरोपीचे नाव व प)ा. 

ह	ककत  

पो. �टे. चे 

नाव 	कनवट  

गुरनं 06/2022कलम 

436,427 भादवी. 

!माणे  

 

 

गुPहा घडला 	द.06/01/2022 

रोजी वेळ अंदाजे 14.00 वा. 

सुमारास िज4हा प$रषद हाय�कूल 

रे4वे �टेशन रोड 	कनवट ता . 

	कनवट  

 

गुPहा दाखल :-	द.06/01/2022 

वेळ  21.49 वा �टे.डा. नं 44 वर  

 

 

  िमळाला माल-  

नुकसान- लहान मुलांचे जुने खेळणी 

सािह1य खोडसाळपणाने आग 

लावून जाळले 1यामुळे आगीत 

अंदाजे पाच हजार Lपये नुकसान 

	फया<दीचे नाव  

 

 आरोपी नाव :- अmात 

 

 

 	फया<दीस एफ आर ची !त 

	दली nकवा नाही:- होय 

 

 

 आरोपी अटक तारीख वेळ:-

िनरंक  

   .   

सादर िवनंती क,, वर नमूद तारीख वेळी व   $ठकाणी 

यातील अज<दार यांनी पो�टे 	कनवट येथे हजर येऊन अज< 

	दला क, कोणीतरी अmात इसमांनी बाल िवकास !क4प 

काया<लयाचे िज4हा प$रषद हाय�कूल /या प$रसरातील 

-म मKये ठेवलेले लहान मुलांचे जुने खेळणी सािह1य 

खोडसाळपणाने आग लावून जाळले 1यामुळे 1या आगीत 

अंदाजे पाच हजार Lपयाचे नुकसान केले वगैरे अजा< वLन 

मा.सपोिन साहबे यांचे आदेशाने गुPहा दाखल क-न 

पुढील तपास कामी पो.उप िन सावंत साहबे  यांचे कडे 

	दला. 

 

चेकिल�ट:  

 गुPहा दाखल करणार पो उप िन एम.डी.राठोड  पो �टे 

	कनवट मो नंबर  8975014646 

 

तपासी अंमलदार पो.उप िन सावंतसाहबे   पो �टे 	कनवट 

मो नंबर 9856935555 

 

पो �टे !भारी अिधकारी :- मा सहायक पोलीस िनरीRक 

वाठोरे साहबे मो नं 9923282854 

 

 



पोिलस �टेशन �हमायतनगर 07/2022 कलम 324, 323, 504, 34 भाद!व. �दनांक 06/01/2022 

पो�टेचे नाव 

 
 

ग.ुर.न. व 

कलम  

ग'ुहा घडला ता. वेळ व �ठकाण  �फया.�दचे नाव प/ा व मो.0.  खुलासा 

�हमायतनगर 07/2022 

कलम 324, 

323, 504, 

34 भाद!व.  

�दनांक 06/01/2022 रोजी 

15:30 ते 16:00 वाजता4या 

समुारास �फया.�द4या शेतात 

वारंगटाकळ; ता. �ह.नगर  

पवु@स 15 �कमी.  
 

ग'ुहा दाखल ता. वेळ, �ठकाण व 

�टेडा न8द 0. :-

�दनांक06/01/2022 रोजी वेळ 

19:28 वा. न8द 0. 21 वर  

 

 

 
 
 

नारायण नागोबा अबंेडवाड वय 29 वष@ 

Aयवसाय शेती रा. वारंगटाकळ; ता. 

�हमायतनगर मो.0. 8010222964  

 

आरो!पचे नाव प/ा :-  

 

आरोपी अटक:- नाह;  

सादर !वनतंी �क वर नमदु ता7रख, वेळ; व �ठकाणी 

यातील �फया.द; हे Gयां4या शेतात काम करत असताना 

यातील आरो!पतांनी सगंनमत कPन �फया.�द4या शेतात 

येवनु तnुया मळुेच माnया ब�हनीने !वष !पले असे 

Nहणुन िशवीगाळ कP लागले. तेAहा �फया.�दने मी 

माnया पCoला कशाला !वष !पWयास सांगेल असे 

Nहणताच Gयांनी थापडा-बpुpयांनी मारहाण केली व 

आरोपी �करन कदरवाड यांनी दगडाने �फया.�दचे डोpयात 

मारले व चाकुने डाAया बरगड; जवळ माPन जखमी केले 

व साBीदार पवन माधव Cजंगीलवाड या4या डाAया 

हातावर दगडाने माPन मारहान कPन मकुा मार �दला 

वगरैे �फया.दवPन मा. पो.िन. साहेब यां4या आदेशाने 

ग'ुहा दाखल कPन प�ुढल तपास बीट पो.हे.कॉ. 1940 

कनाके यां4याकडे �दला. मो.0. 7083529923 

 

दाखल करणार :- पो.हे.कॉ. 1893 पोटे पोिलस ठाणे 

अमंलदार पो�टे �ह.नगर मो.0. 9067901830 

 

ठाणे ^भार; अिधकार; :- _ी. बी. बी. कांबळे पो.िन. 

पो�टे �ह.नगर मो.0. 8691880033 

 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन.09 /2022.09 /2022.09 /2022.09 /2022कलमकलमकलमकलम    65 65 65 65 ईईईई    मदाकामदाकामदाकामदाका    �द�द�द�द    06.1.202206.1.202206.1.202206.1.2022    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    ग.ूघ. ता. वेळ व 	ठकाण फया�दीचेनाव व प�ा व मोनं खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

गूरनगूरनगूरनगूरन....                                                

09 /202209 /202209 /202209 /2022कलमकलमकलमकलम    

65 65 65 65 ईईईई    

मदाका�माणेमदाका�माणेमदाका�माणेमदाका�माणे    

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::--------    
	द. 06.1..2022 रोजी वेळ 16.00 

वा चे सुमारास आरोपीचे राहते 

घरा समोर अंगनात शेवाळा अबादी 

ता. देगलुर 

 

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

द 06/1/2022 रोजी वेळ 

21.04 वा न�द न ं36 

 

 

�फया"दीचेनाव�फया"दीचेनाव�फया"दीचेनाव�फया"दीचेनाव    वववव    प$ाप$ाप$ाप$ा----        

उ�म रामराव सकनुरे वय 52 वष! 

पोहकेॉ/1984 पो$टे दगेलुर 

मो.न.9552186602 

 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    चेचेचेचे    नावनावनावनाव– 

िमळालामालिमळालामालिमळालामालिमळालामाल::::--------दशेीदशेीदशेीदशेी    दा'दा'दा'दा'    (भगरी(भगरी(भगरी(भगरी    स*ंा+यास*ंा+यास*ंा+यास*ंा+या    

180 ML 180 ML 180 ML 180 ML +या+या+या+या    08 08 08 08 बॉटलबॉटलबॉटलबॉटल    �कमती�कमती�कमती�कमती    480 480 480 480 'पय'पय'पय'पय    

    

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    अटकअटकअटकअटक    ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न�दन�दन�दन�द    नंनंनंनं:-- .नाही 

 

 

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

सादर 3वनती क,, नमुद ता वेिळ व $ठकािण यातील आरेपीने 

1याचे ताoयात िवना परवाना बेकायेदशूीर देशी दाL 3भगरी 

संTा् सेलेबल असले4या 180 ML Rमते /या काचे/या िसलबंद 

एकुन 08 बॉटल 	कमती 480 Lपया चा माल चोरटी िव7, 

करAयाचे उदेशाने $वताच े ता'यात बाळगलेला िमळुन 

आला वगैरे 	फया<द 	द4या वLन मा.स.पो.िन. सो. यांचे 

आदेशाने गुPहा दाखल..    

दाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणार::::----    पो.ह.ेकॉ. 1844 कुल,णी न.े पो�टे देगलुर    

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार----                पोना507  कदम न.ेपो$टे दगेलुर    

 

पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे    �भारी�भारी�भारी�भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नावनावनावनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::--------    पोिन -ी माछरे 

साहबे   9821159844  

 
 

 

 

 

 



³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸üü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã¸ü®Ö  09/2022 Ûú.  379 ³ÖÖ. ¤ü.×¾Ö.      ×¤ü.06/01/2022 

 

 

 

 

 

¯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 ÝÖã¸ü®Ö 
09/202
2 Ûú.  
379 
³ÖÖ. 
¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-   ×¤ü®ÖÖÓÛú 
05.01.2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 16.00 ŸÖê 18.00  
¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖÝÖãºþ•Öß 
“ÖÖîÛú ®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ -- ×¤ü. 
06/01/2022 ¸üÖê•Öß    
17.58 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  34  ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ×¿Ö¾Ö´Ö Æãü®®ÖÖ 
•ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
×¿ÖõÖÞÖ ¸üÖ. ÝÖãºþ•Öß “ÖÖîÛú ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖêÛÎÓú 7058544928 

†Ö¸üÖê¯Öß-- †–ÖÖŸÖ   

ÝÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö -  
×Æü¸üÖêÆüÖë›üÖÛÓú¯Ö®Öß“ÖßÛúÖóµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß 
´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»ÖÛÎÓú MH 
26BU2218   ×Ûú.†Ó.35,000 
ºþ¯ÖµÖÖ“Öß •Öã.¾ÖÖ.  

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö--  ×®Ö Ó̧üÛú 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ --    ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖ“Öß ×Æü¸üÖê 
ÆüÖë›üÖ ÛÓú¯Ö®Öß “Öß ÛúÖóµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛÎÓú MH 26 
BU 2218 ×Ûú´ÖŸÖß 35,000 ºþ¯ÖµÖÖ“Öß ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ ®ÖÓ 
MBLHAW126L4H07588 ‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ  
1481926826525  †ÃÖ»Öê»Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß 
ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ »ÖêÜÖß †•ÖÔ 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öêü´ÖÖ. ¯ÖÖê. ×®Ö. †Ö›êü ÃÖÖ. 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»ÖŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ²Öß™ü 
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2294 ü ÆãÓü›êü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 

 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2294 ÆãÓü›êü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
7083182294 

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



iksLVs nsxyqwj xqju iksLVs nsxyqwj xqju iksLVs nsxyqwj xqju iksLVs nsxyqwj xqju     8@2022 dye 452]394]392 Hkknoh  8@2022 dye 452]394]392 Hkknoh  8@2022 dye 452]394]392 Hkknoh  8@2022 dye 452]394]392 Hkknoh  fnfnfnfn----    06@01@202206@01@202206@01@202206@01@2022 

 

 

 

 

 

¯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 

nsxyqwj xwju 
 8@2022 
dye 
452]39
4]392 
Hkknoh   

 

xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG o xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG o xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG o xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k  %& fBdk.k  %& fBdk.k  %& fBdk.k  %&  
fn- 06-01-2022 psjk=h 
01-00 rs 02-00 ok- ps 
lqekjkl bczkgheiqj jksM 
gkuqeku eafnjkps 
ikBhekxs o uoh vkcknh 
[kkukiqj ik.;kP;k 
VkdhtoG  

mÙkjsl 10 fd-eh- 

 

xqUgkxqUgkxqUgkxqUgk        nk[ky rknk[ky rknk[ky rknk[ky rk----    osG osG osG osG  fn- 
06@01@2022 ps 18%32  
ok  
uksan ua- 32 oj  
 

 

fQ;kZnhps   uko %&fQ;kZnhps   uko %&fQ;kZnhps   uko %&fQ;kZnhps   uko %&    
O;adV rqdkjke dSdkMh tkr dSdkMh 
o; 32 o"kZ O;olk; 'ksrh jk- [kkukiqj 
bczkgheiqj jksM guqeku eafnjkps ikBhekxs 
[kkukiqj rk- nsxyqj eks-u- 
8806955156 

vkjksihps uko &vkjksihps uko &vkjksihps uko &vkjksihps uko &    
 
 
vkjksih vkVd %&vkjksih vkVd %&vkjksih vkVd %&vkjksih vkVd %& ukgh 

 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ --  lknj foaurh dh] ueqn rk osfG o fBdkf.k ;krhy 
vuksG[kh blekus fQ;kZnhps vkthps ?kjkr pksjhps mís'kkus tkoqu frpk 
gkr ik; o rksaMkyk cka/kqu ykdMkus ekjgk.k d#u vkokt d# udks 
vls Eg.kqu dkukrhy ikp xzke ps lksU;kps dkMîk fderh # 20]000@& 
xG~;krhy lksU;kps nksu xzWeps e.khexGlq= fd- 8000@& # ,d xzWeps 
lksU;kps uFk fd- 4000@& # nksUgh ik;krhy pkanhps okG~;kps tksM 
vankts otu 40 rksGs fd- 20]000@& # nksUgh gkrkrhy pkanhps naMdMs 
20 rksGs fd- 10]000@& # nksUgh gkrkrhy pkanhps nksu xksV 10 rksG~;kps 
fd- 5000@& vls ,dq.kn # 67]000@& # ps lksus ]pkafnps nkxhus 
tcjnLrhus pks#u usys R;kp çek.ks FkksMîk varjkoj jkgr vlysys 
fueZykckbZ ,dukFk <os ;kaps xG~;krhy e.kheaxlq= otu vankts fru 
xzke fd- 12]000@& # vlk ,dq.k 79]000@& #i;kpk lksus] pkafnps 
nkxhus tcjnLrhus pks#u usyk oxSjs etdqjkps fQ;kZno#u xqUgk nk[ky- 

rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh ----        iksmifu jfo eqaMs iks-Bk- nsxyqj eks-u- 
7774840496  
nk[ky dj.kkj&nk[ky dj.kkj&nk[ky dj.kkj&nk[ky dj.kkj&    
iksgsdk 1844 dqyd.khZ us-iks-LVs- nsxyqj eks-u- 9637570167 



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 12/2022 �ú»Ö´Ö- 188,†Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 2005, ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö-1951 ¯ÖÏ´ÖÖ*Öê,   
×¤ü.06/01/2022 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.  
 “Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã¸ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö  
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß“Öêê 
 −ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ 

¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
  

³ÖÖ÷Ö 06 
÷Öã¸ü−ÖÓ . 
12/2022 
�ú»Ö´Ö- 
188,†Ö¯Ö¢Öß 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö 
†×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 2005 
                         
´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
†×¬Ö×−ÖµÖ´Ö-
1951 ¯ÖÏ´ÖÖ*Öê, .       
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ ü̧ :- 
ˆ¢Ö¸êüÃÖ  01 ×�ú. 
´Öß.  ²Öß™ü �Îú.02 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü0Ö :-
¯ÖãŸÖôûÖ •ÖÖôãû−Ö 
×−ÖÂÖê¬Ö ¾µÖŒŸÖ 
�êú»ÖÖ.  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ0Ö :- 
×¤ü.06/01/2022 ¸üÖê•Öß“Öê 
13.30 ŸÖê 13.45 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
†ÖµÖ.™üß.†ÖµÖ.“ÖÖî�ú   
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü  −ÖÖÓ¤êü›ü, 
   
 ÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
06/01/2022 ¸üÖê•Öß 
19.20 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ 19   
¾Ö¸ü  
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö--×−Ö Ó̧ü�ú 
 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×−Ö Ó̧ü�ú 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö 
†Æêü´Ö¤ü�ÖÖ−Ö ×¯Ö ×´ÖµÖÖ�ÖÖ−Ö 
¯ÖšüÖ0Ö ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì 
−Öê´Ö0Öã�ú 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü, ´ÖÖê .−ÖÓ. 
9146442094. 
 
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö.  
 †™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ0Ö:- ×−Ö¸Óü�ú 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü0Ö:--   

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ*Öß µÖÖŸÖß»Ö 

†Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß �ëú¦ü ÃÖ ü̧�úÖ¸ü ¾Ö ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê 

�úÖȩ̂ üÖê*ÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÖ ü̧ß †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê ×−ÖµÖ´Ö,×−Ö²ÖÔ¬ÖÖ“Öê ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓ−Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ 

�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×−Ö¤ìü¿ÖÖ“Öê ˆ»»Ö‘ÖÓ−Ö �ú¹ý−Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ×¾Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ 

»ÖÖê�úÖÓ“Öß ÷Ö¤üá •Ö´Ö¾Öã−Ö ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ ü̧ß ÃÖÖÆêü²Ö −ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê 

ÃÖß.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß.�ú»Ö´Ö 144 ¾Ö ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1951  

�ú»Ö´Ö 37 (1) (3) •Ö´ÖÖ¾Ö ²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»Ö‘ÖÓ−Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ ¸üÖ•µÖ 

ÃÖ ü̧�úÖ¸ü“ÖÖ ×−ÖÂÖê¬Ö †ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö �ú ü̧*Öê �úÖ´Öß †ÖµÖ.™üß.†ÖµÖ.“ÖÖî�ú, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ 

±ãú»Öê ¯ÖãŸÖôûµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê  ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú šüß�úÖ*Öß   •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö 

¯ÖÓ•ÖÖ²Ö �úÖò÷ÖÏêÃÖ ü̧Ö•µÖ ÃÖ ü̧�úÖ ü̧“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ�úÖŸ´Ö�ú ¯ÖãŸÖôûÖ •ÖÖôãû−Ö ×−ÖÂÖê¬Ö 

†ÖÓ¤êüÖ»Ö−Ö �êú»Öê ¾Ö÷Öî̧ êü  ŸÖ�ÎúÖ ü̧ß ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 

¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¤êü¾Ö�ú¢Öê µÖÖ“Öê�ú›üê ×¤ü»ÖÖ 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¤êü¾Ö�ú¢Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ÷Ö ü̧ ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.ÖÓ.  
−Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 8975761225 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü0ÖÖ¸ü:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1302 ×÷Ö ü̧ß −Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9325447086 
šüÖ0Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß −Ö¹ý™êü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. 
−ÖÓ.9823802677 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 17/2022 �ú»Ö´Ö 294,506³ÖÖ¤ü×¾Ö ü ×¤ü.06/01/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã. ü̧.−Ö.     ÷Öã. ü̧.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö †Ö ü̧Öê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã̧ ü−ÖÓ 
17/202
2 �ú»Ö´Ö 
294,50
6³ÖÖ¤ü×¾Ö  

÷Öã̧ Óü−Ö.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ&Ö-  
×¤.06/01/2022 
ü̧Öê•Öß ü̧Öê•Öß 11.30 

¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
¤ãü÷ÖÖÔ−Ö÷Ö ü̧ ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 
×¤ü¿ÖÖ :- ¯Öã¾Öì¿Ö 03 
×�ú´Öß ×²Ö™ü �Îú.03 
 
÷Öã. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü.06/01/2022“Öê 
17.28 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú.31      
¾Ö ü̧ 

×±úµÖÖÔ¤ß  - �ú 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß  :-   
†Ö ü̧Öê̄ Öß  †™ü�ú  :- †™ü�ú −ÖÖÆüß 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   
 
 ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧&Ö :-  ×−Ö Ó̧ü�ú 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ9Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ  ™üÖ™üÖ ´Öò•Öß�ú“Öß 
“ÖÖ¾Öß ´ÖÖ÷ÖßŸÖ»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê “ÖÖ¾Öß ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê 
´Æü9ÖÖ»µÖÖ−Öê †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ˆ³µÖÖ−Öê ŸÖã»ÖÖ —Ö¾ÖŸÖÖê,ŸÖã—µÖÖ 
´ÖÖµÖ»ÖÖ —Ö¾ÖÖµÖÖ»Ö †Ö»ÖÖê .†ÃÖê ´Æü9Öã−Ö †Û¿»Ö»Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû 
�êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü9µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.¾Öî÷Ö¸êü ŸÖ�ÎúÖ¸üß 
•Ö²ÖÖ²Ö¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 

 ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧&ÖÖ¸ ü:- PSO ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö    ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú. 9637355836 
 

 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß−Ö ´ÖÖê.−Ö.9011079556 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :- ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö  
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú. 9823333377 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 18/2022 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üßü �úÖµÖ¤üÖ ü 
×¤ü.06/01/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã. ü̧.−Ö.     ÷Öã. ü̧.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö †Ö ü̧Öê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã̧ ü−ÖÓ 
18/202
2 �ú»Ö´Ö 
65 (‡Ô) 
´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü 
¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß 
�úÖµÖ¤üÖ 

÷Öã̧ Óü−Ö.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ&Ö-  
×¤.06/01/2022 
ü̧Öê•Öß ü̧Öê•Öß13.10 

¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
�úÖîšüÖ ŸÖê ³Ö÷ÖŸÖØÃÖ÷Ö 
“ÖÖî�úÖ�ú›êü µÖê9ÖÖ-µÖÖ 
ü̧Öê›ü»Ö÷ÖŸÖ ´ÖÖêÆü−Ö ×²Ö† ü̧ 

¿ÖÖò¯Öß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 

 
×¤ü¿ÖÖ :- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 05 
×�ú´Öß ×²Ö™ü �Îú.05 
 
÷Öã. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü.06/01/2022“Öê  
18.41 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú.32      
¾Ö ü̧ 

×±úµÖÖÔ¤ß  - ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü ü̧Ö¾Ö �ú-ÆüÖôêû ¾ÖµÖ 50 
¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-−ÖÖî�ú ü̧ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2434 −Öế Ö9Öã�ú 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ9Öê −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú.8975822434 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß  :-  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß  †™ü�ú  :- ÃÖß.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß 41 (1)(†) 
¯ÖÏ´ÖÖ9Öê −ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»Öß. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  01.¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖ¡ÖÖ 
180 ‹´Ö.»Ö “µÖÖ 21 ²ÖÖò™ü»Ö. 02. Mc 
Dowells No1 “Öê 180 ‹´Ö.»Ö “µÖÖ 07 
²ÖÖò™ü»Ö.03. IMPERIAL BLUE  “Öê 180 
‹´Ö.»Ö “Öê 05 ²ÖÖò™ü»Ö . 
†ÃÖÖ ‹�ãú−Ö 3130/- ¹ý¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´Öã¤êü´ÖÖ»Ö. 
 
 ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧&Ö :-  ×−Ö Ó̧ü�ú 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ9Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧× ü̧ŸµÖÖ 
Ã¾ÖŸÖÖ:“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü9µÖÖ“Öê ˆ¤êü¿ÖÖ−Öê ¤êü¿Öß 
¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß 21 ²ÖÖò™ü»Ö, Mc Dowells No1 07 
²ÖÖò™ü»Ö, IMPERIAL BLUE  “Öê 05 ²ÖÖò™ü»Ö †ÃÖê 
‹�ãú−Ö 33 ²ÖÖò™ü»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 3130/-¹ý¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öã−Ö ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ.ü ×±úµÖÖÔ¤üß  ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö 
ÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 

 ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧&ÖÖ¸ ü:- PSO ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö    ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú. 9637355836 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1749 ³ÖÖ ü̧ŸÖß ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö 
´ÖÖê.−Ö.9096270187 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :- ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö  
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú. 9823333377 

 



¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö †Ö.´Öé.−Ö. 03/22 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/01/2022 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

†Ö.´ÖËé. †Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü9ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö ´Ö¸ü9ÖÖ“Öê 
�úÖ¸ü9Ö  

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

†Ö.´Öé.−Ö. 
03/2022 �ú»Ö´Ö  
174 
×ÃÖ.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ&Ö-  ×¤ü 
05/01/2022 ü̧Öê•Öß 
18.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ¯Öã¾Öá 
Æü›ü�úÖê ‹−Ö.›üß.-42 P1 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü 
 
×¤ü¿ÖÖ:- ¤ü×�Ö9ÖêÃÖ 02 
×�ú´Öß .  ×²Ö™ü �Îú.01 
 
†Ö.´Öé. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü.06/01/2022 “Öê    
01.23  ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü 
�Îú.02 ¾Ö ü̧ 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü&ÖÖ ü̧ - ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÷ÖÖê̄ ÖÖôû ÃÖã̧ üÖêÃÖê ¾ÖµÖ 
36 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß�úÖ´Ö, ü̧Ö. Æü›ü�úÖê 
‹−Ö.›üß.-42 P1 ŸÖÖ. ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü 
 ´ÖÖê.−Ö.9665357271 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö-  �ú×¾ÖŸÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖã̧ üÖêÃÖê 
¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö ü̧�úÖ´Ö, Æü›ü�úÖê 
‹−Ö.›üß.-42 P1 ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
  ´Ö ü̧&ÖÖ“Öê �úÖ ü̧&Ö :- ¾Öê›üµÖÖ“Öê ³ÖÏÖÓŸÖßŸÖ 
÷Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã−Ö ´ÖéŸµÖã  
 
 
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧&Ö :-  ×−Ö¸Óü�ú 
.  

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ9Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü9ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ−Öß −ÖÖ´Öê �ú¾ÖßŸÖÖ 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖãæ̧ üÖêÃÖê Æüß ‹�ú ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖã−Ö ´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü9ÖÖ´Ö —
ÖÖ»µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê,¾Öê›üµÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ¾ÖÖ÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.ŸµÖÖ ³ÖÏÖÓŸÖßŸÖ ×ŸÖ−Öê 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß Ã»Öò̄ Ö“Öê �ú›üß»ÖÖ �úÖôûµÖÖ ¤üÖȩ̂ üß−Öê ²ÖÖÓ¬Öã−Ö 
÷Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã−Ö ´Ö¸ü9Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü.¾Ö÷Öî̧ êü ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê �Ö²Ö¸ü 
¤êü9ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß ¾Ö¹ý−Ö  ´ÖÖ. ¯ÖÖê. ×−Ö. ÃÖÖÆêü²ÖÖ“µÖÖ 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖ9Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ ü̧:- PSO ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ü ¯ÖÖê.Ã™êü. 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß9Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.8390006100 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö: ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß9Ö 
´ÖÖê.−ÖÓ. 9511851737 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :- ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö  
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú. 9823333377 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 04/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/01/2022 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú ¾Ö 
¾Öêôû Ã™êü.›üÖ.−ÖÖÓê¤ü 

   ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö ¾Ö 
‘Ö›ü»ÖÖ  

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 
04/2022  
 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ&Ö-   
×¤ü. 30/12/2021  
ü̧Öê•Öß 15.00 ¾ÖÖ.“µÖÖ 

ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ  �Ö²Ö ü̧ ¤êü9ÖÖ ü̧ 
µÖÖÓ“Öê ü̧ÆüÖŸÖê ‘Ö¹ý−Ö 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÓ¤üß ü̧Ö•Ö¾Öôû 
×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
×´ÖÃÖà÷Ö  ¤ü.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ&Ö-  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
06/01/2022 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 26 
¾Ö ü̧ ¾Öêôû 15.11 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 

 
 ü ×¤ü¿ÖÖ:- ¤ü×�Ö&ÖêÃÖ 03 
×�ú´Öß   ×²Ö™ü �Îú. 01 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü&ÖÖ ü̧Ö  :-   
  
Æü ü̧¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  ¯Ö ü̧´ÖêÀ¾Ö ü̧ 
ü̧‘Öã−ÖÖ£Ö ×¿Ö ü̧ÃÖÖ™ü ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ü̧Ö. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 

´ÖÓ¤üß ü̧Ö•Ö¾Öôû ×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
Æü ü̧¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö&ÖÔ−Ö :- 1) Ó̧ü÷Ö- 
ÃÖÖ¾ÖôûÖ, ,²ÖÖÓ¬ÖÖ-ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû,³ÖÖÂÖÖ-´Ö ü̧Öšüß,ØÆü¤üß 
,¯ÖÖê¿ÖÖ�Ö-Ø¯Ö�ú �ú»Ö ü̧“ÖÖ ¿Ö™Ôü ¾Ö �úÖôûµÖÖ 
�ú»Ö ü̧“ÖÖ  ¯Öò−™ü  

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ9Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü9ÖÖ ü̧  ŸµÖÖÓ“Öê 
¯ÖŸÖß Æêü Ø¤ü−ÖÖ�ú 30/12/2021 ü̧Öê•Öß ¤ãü¯ÖÖ ü̧ß 
²ÖÖ ü̧Ö ¾ÖÖ•Ö9µÖÖ“µÖÖ ¤ü ü̧´µÖÖ−Ö ü̧ÖÆüŸµÖÖ ‘Ö¹ý−Ö 
�úÖê9Ö»ÖÖÆüß �úÖÆüß‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ 3000 
¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾Öã−Ö ×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»Öê ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
−ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓ�ú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ ×´Öôãû−Ö −Ö 
†Ö»µÖÖ−Öê .¾Ö÷Öî ȩ̂ü �Ö²Ö ü̧ß †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö 
. 
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧&ÖÖ ü̧:-  :- PSO ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö   
 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú. 9637355836 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ß :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1912 ×ŸÖ›ü�êú 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê.�Îú  9421394862 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :- ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö  
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú. 9823333377 

 


