
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö Ø»Ö²ÖÝÖÖ¾Ö ÝÖã̧ ü®Ö 162/2022 Ûú»Ö´Ö 324,294,506,³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 12/11/2022 

 

 

 

 

 
 

ÛÎú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö®Ö  

ÝÖã ü̧ ®ÖÓ. 
¾Ö Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šüÛúÖÞÖ ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ /†Ö ü̧Öê̄ Öß  ®ÖÖ¾Ö Æü×ÛúÛúŸÖ 

1 ×»Ö²ÖÓÝÖÖ¾Ö ü   ÝÖã ü̧®Ö 
162/2022 
Ûú»Ö´Ö 
324,294, 
506,³ÖÖ¤ü×¾Ö 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü. 10/11/2022 
¸üÖê•Öß 18.00 ¾ÖÖ  
×±úµÖÖÔ¤üß “Öê ‘Ö ü̧Ö ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö 
†ÓÝÖÞÖÖŸÖ  ´ÖÖî.×®ÖôûÖ 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü  
×¤ü¿ÖÖ- ˆ¢Ö¸ü 12 ×Ûú´Öß  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-   
×¤ü.12/11/2022 ü̧Öê•Öß   
1436  ¾Öêôû ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ. 
17 ®ÖÖê¤ü ®ÖÓ. ¾Ö ü̧   
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ®ÖÖ¾Ö :-   
 
†Ö ü̧Öê¯Öß-ÝÖÞÖê¿Ö  
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ - †Ö ü̧Öê¯Öß“Öê ×³ÖŸÖß ¯ÖÖê™üß 
†Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ®Öê  

   ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß. ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ŸÖß“µÖÖ 
†ÓÝÖÞÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ¤üÖ¹ý ×¯Ö¾Öã®Ö †Ö»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÆüÞÖÖ»ÖÖ Ûúß, 
´Ö»ÖÖ ¤üÆüÖ Æü•ÖÖ ü̧ ¹ý¯ÖµÖê ªÖ ´Öã»ÖÖ¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ÛêúÃÖ ´ÖÖÝÖê ‘ÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ´Öß ŸµÖÖÃÖ ´ÆüÞÖÖ»Öê 
Ûúß, ´ÖÖ—ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü †Ö»µÖÖ¾Ö ü̧ ÃÖÖÓÝÖŸÖê †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖ“Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß®Öê 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖ“Öê Ûú´Ö¸êü“ÖÖ ²Öê»™ü ÛúÖœãü®Ö ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ¾Ö 
ÆüÖŸÖÖ¾Ö ü̧ ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûú¹ý®Ö ¤ãüÜÖÖ¯ÖŸÖ Ûêú»Öß ¾Ö ŸÖã—µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ÜÖŸÖ´Ö Ûêú»µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüŸÖ 
®ÖÖÆüß ´ÆüÞÖã®Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧ÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß.¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö 
. 
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê ®ÖÖÓ 9823288458. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó´Ö»Ö¤üÖ ü̧ :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö  ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü   ´ÖÖê ®Ö. 9823971641 
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧ ü-ü¯ÖÖêÆêüÛúÖò/  2126 ¬ÖÖë›üÝÖê   ´ÖÖê®ÖÓ  9763265999 
¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö Ó²ÖÝÖÖ¾Ö  
                                                                                        
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö ÝÖã̧ ü®Ö 170/2022 Ûú»Ö´Ö   279.337.338.427 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü 12/11/2022 

 

†.
ÛÎú. 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê  Ö
 Ö¾Ö  

ÝÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ  ÝÖãÆüÖÓ ¸ü×•ÖÃ™ü ü̧  Ö Ó ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  Ö Ö Ó¾Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê  Ö Ö Ó¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ  

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
®ÖÖÓ¾Ö -
®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ÝÖã .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ:-  ×¤ü. 
06/11/2022 ¸üÖê•Öß“Öê 19.00ŸÖê   
ÆüÖîÃÖÖ•Öß ÝÖã¹ý•Öß µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ÛúÖê»Ö²Öß 
ŸÖê ´ÖÖ•Ö ü̧´Ö ŸÖÖ ®ÖÖÝÖµÖÓ Ö¾Ö   
×¤ü¿ÖÖ- ¯Ö×¿“Ö´ÖêÃÖ 18×Ûú ×´Ö 
 
ÝÖã.¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- ×¤ü 12/11/2022 
¸üÖê•Öß  16.11¾ÖÖ ®ÖÖë¤ü ÛÎú16 
 
 
 
 
 

 
ÝÖã̧ ü®Ö :--- 170/2022 
Ûú»Ö´Ö 
279.337.338.427 
³ÖÖ¤ü¾Öß  
 
  
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:-- 
  
×´ÖôûÖ»ÖÖ  
 

 
×±úµÖÖÔ¤üß:-    ÝÖÝÖÖ¬Ö¸ü »Öõ´ÖÞÖ 
ÛêúŸÖê ¾ÖµÖ 30¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß  
×¿ÖõÖÞÖ  ¸üÖ  ´ÖÖÓ•Ö ü̧´Ö  ŸÖÖ 
®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  ´ÖÖê®ÖÓ 
9665282565 
  
†Ö ü̧Öê̄ Öß:--   
 
•ÖÜÖ´Öê“Öê ®ÖÖ¾Ö :-»Ö ´Ö Ö ¬ÖÖê×›ü²ÖÖ 
ÛêúŸÖê ¾ÖµÖ 60¾ÖÂÖì ü̧Ö  ´ÖÖÓ•Ö¸ü´Ö  
ŸÖÖ ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  ´ÖÖê®ÖÓ 
 
 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÆüÛúßÛúŸÖ:- 
®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
¾Ö›üß»Ö »Öõ´ÖÞÖ ¬ÖÖê×›ü²ÖÖ ÛêúŸÖê ¾ÖµÖ 60¾ÖÂÖì †ÃÖê ¿ÖêŸÖÖÛú›ãü®Ö 
‘Ö¸üÖÛú›êü ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã®Öê ¯ÖÖ‡Ô µÖêŸÖ †ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öã¤ü 
† ü̧Öê̄ Öß “ÖÖ»ÖÛú µÖÖÓ®Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ÛúÖ¸ü ÆüµÖÝÖÖ‡Ô ¾Ö 
×®ÖÂÛúÖôû•Öß¯ÖÞÖê “ÖÖ»Ö¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ  ¾Ö›üß»ÖÖÃÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖã®Ö 
¬Ö›üÛú ×¤ü»Öß ŸµÖÖŸÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¾Ö›üß»ÖÖ“ÖÖ ˆ•Ö¾ÖÖ ¯ÖÖµÖ 
±òúŒ“Ö ü̧  
—ÖÖ»ÖÖ ÝÖã̄ ŸÖ†ÓÝÖÖ»ÖÖ ¾Ö Ûú´Ö¸êü“µÖÖ ¯ÖÖšüß ´ÖÖÝÖê ³ÖÖÝÖÖ»ÖÖ  •Ö²Ö¸ü 
´ÖÖ ü̧ »ÖÖÝÖ»ÖÖ ¾Ö ›üÖêŒµÖÖÃÖ ´ÖÖ¸ü »ÖÖÝÖ»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ 
¾Ö›üß»ÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ¸üÛúÖ¸üß ¤ü¾ÖÖÜÖ®ÖÖ ´ÖÖ•Ö ü̧´Ö µÖê£Öê 
Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖœüß µÖÖê¿ÖÖêÃÖÖ‡Ô ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê †ò›ü×´Ö™ü 
Ûêú»Öê  †ÖÆêü ¾Ö›üß»ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÖÃÖ»Öê»µÖÖ  ´ÆîüÃÖß»ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ 
ÛúÖ ü̧ÞÖê ¬Ö›üÛú ×¤ü»µÖÖ®Öê •ÖÜ´Öß ÆüÖê¾Öã®Ö ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö —ÖÖ»Öê 
†ÖÆêü.¾ÖÝÖî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê Ã™êü »ÖÖ Æü•Ö¸ü µÖê¾Öã®Ö 
×¤ü»µÖÖ®Öê  ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö   
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧ /-- ASI ÛúÖôêû ¯ÖÖê.Ã™êü. ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  ´ÖÖê ®ÖÓ 
9823035769 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß :-  ¯ÖÖê ˆ¯Ö ×®Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü  ´ÖÖê 
®ÖÓ.9096618241  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



पो. टे कनवट गुरन ं219/2022 कलम 12 (अ  ) म.जु का.  माण े द.12/11/2022 

पो. टे चे 
नाव  

गुरनं/ कलम  गु हा घडला व दाखल  फयादीचे नाव व प ा मो नं., व 
आरोपीच ेनाव व प ा. 

ह ककत  

पो. टे. च े
नाव कनवट  

गुरनं 219/2022 
कलम 12 (अ)म. 
जु.का. माण े 
 
 
दशा व अंतर :- 
पुवस  1  कमी 
 
गू ाचे कारण : 

गु हा घडला 
द.12/11/2022 रोजी 

12.45 वा. बाब ूहॉटेल 
समोर मे ो टेलर या 
बाजूस भाजी माकट 
कनवट ता कनवट  

 
गु हा दाखल :-
द.12/11/2022 वेळ  

14.20वा टे.डा. नं 18 
वर  
 
  िमळाला माल. मटका 
जुगाराच ेसािह य व 
नगदी 2280  पय े
 
 

फयादीचे नाव उदय सग प सग 
राठोड वय 56 वष वसाय नोकरी 
पो.ह.ेकॉ/ 378 नेमणूक थािनक गु ह े
शाखा नांदेड 
 
 आरोपी नाव :-  
 

 फयादीस एफ आर ची त दली 
कवा नाही:- होय 

 

उशीराच ेकारण   
 

 आरोपी अटक तारीख वेळ:-िनरंक  

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व   ठकाणी यातील 
आरोपी 1 व 2 ह ेटाईम ओपन नावाचा जुगार पैस ेलावून खेळत व 
खेळवीत असताना मटका जुगाराच ेसािह य व नगदी 2280 पय े
सह िमळून आले व आरोपी मांक दोन पोिलसांना पा न पळून गेला 
आह े  वगैरे मजकुराच े फयादीव न वर माण े  गु हा दाखल क न 
तपास कामी  पो.ना./1326 चौधरी यांचेकड े दला . 
 

चेकिल ट:  
 

 गु हा दाखल करणार PSO पो.ह.ेकॉ/1766 पवार पो टे कनवट 
मो नंबर  
 
तपासी अंमलदार पो.ना/1326 चौधरी   पो टे कनवट मो नं 
9158134034  
 
पो टे भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरी क साळंुखे साहेब मो नं 
9422242568 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



पोलीस टेशन मा र ग.ुर. न.ं114/2022 कलम 354,354 (ब), 323, 504, 506,34 भा. द.वी. माण.ेदी.12/11/2022. 

पो. टे.  पो. टे. ग.ुरं.न. गुरन/आ ,पनाका घडला 
व दाखल 

फयादीचे नाव प ा 
मो.नं.प ा आरोपी अटक 
होय/नाही 

    िववरण  

मा र पोलीस टेशन मा र 

ग.ुर. न.ं114/2022 

कलम 354,354 (ब), 

323, 504, 506,34 

भा. द.वी. 

माण.ेदी.12/11/202

2. 

 

 

 

 

 

 

  

गु हा.घ.ता.वेळ व ठकाण :-  
दनांक 12/11/2022 रोजी 

08:00 वा. चे सुमारास 
फया दच ेघराचे ताराचे 
क पाउंड समोर लखमापुर 
दशा उ रेस 06 K.M. 

 
गु हा.दा.ता.वेळ :- 

द.  
12/11/2022 च ेवेळ :- 
13:32 वा.  
ट.ेडा.क.10 वर  

 

फयादी नाव :-  
आरोपीचे  नाव:-  
फयादीस Fir ची त दली 
कवा नाही :- दली. 

 
आरोपी अटक ता.वेळ :- नाही 

खुलासा 
         सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठीकानी यातील फया द व ितचा 
मुलगा मयुर व सासु- मोठी जाय-ु कंुदन सग राठोड अस े िमळून घराचे ताराचे 
कंपाउंडवॉल करीत असतांना आ. .01हा आला व हणाला क , ईथे तुमची जागा नाही 
येथे तार कंपाउंड क  नका अस े हणा यावर फयादी यास हणाल ेक , मी माझी 
जागा िह ामपंचायत यांच ेकडुन मोजुन दले या जागेवर तार कंपाउंड करीत आह.े 
अस े हणताच आ. .01 फया दस हणाला क  तुला सांगीतल े। तरी त ुऐकत नाहीस 
अस े हणुन िशवीगाळ करत फया दस खाली पाडल ेव फया दस लाथाबु यान ेमारहाण 

कर यास सुरवात केली, यावेळी आ. .02.03.04 ह ेआल ेव हणाल ेक  िह या घरात 
एकही पु ष नाही सव मेल ेआहेत तरी िहला माज आला आह े,िहचे कपड ेकाडुन िहची 
ई त काडूत अस े हणुन फयादीचे अंगावरील सव कपड ेफाडुन ितला िवव  क न 
ितचा संगणमतान ेसव जनतेसमोर िवनयभंग क न िजवे मार या या धम या द या 
वगेरे फयाद व न मा पो. िन. साहेब यांचे आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी िबट HC/79 राठोड या येकड े दला.  
दाखल करणार :-PSO/HC/764 जाधव साहेब पो. टे. मा र. मो.न.ं7887687478. 
त.अंमलदार  :- HC / 79 आनंद राठोड पो. ट े. मा रमो.न.8999149220 
पो. टे. भारी अिध.:- पो.िन. रट ेसाहेब,मो.न.9923388510 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पोलीस टेशन मा र गुरन. 115/2022 कलम 452, 354,294,323, 504,506,34 भा.द.वी. दी.12/11/2022. 

पो. टे.  पो. टे. ग.ुरं.न. गुरन/आ ,पनाका घडला 
व दाखल 

फयादीच ेनाव प ा मो.नं.प ा आरोपी 
अटक होय/नाही 

    िववरण  

मा र पोलीस टेशन मा र 

गुरन. 115/2022 

कलम 452, 

354,294,323, 

504,506,34 

भा.द.वी. 

माण.ेदी.12/11/2

022. 

 

 

 

गु हा.घ.ता.वेळ व 
ठकाण :-  
दनांक 12/11/2022 
रोजी 07:30 ते 08:00 
वा. चे सुमारास 
फया दच ेघरी 
लखमापुर  
दशा उ रेस 06  
ता.मा र. 
 
 
गु हा.दा.ता.वेळ :- 
द.  

12/11/2022 च ेवेळ :- 
16.52 वा.  
टे.डा.क.11 वर  

फयादी नाव :-  
 
आरोपीच े नाव:- 
 
 
फयादीस Fir ची त दली कवा नाही :- 
दली. 
आरोपी अटक ता.वेळ :- नाही 

खुलासा-         सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व 
ठीकानी यातील फया द बाई ही घरात काम करत असताना 
यातील आरोपी .01 हा जबरीने घरात घुसुन फयादी बाईस 
िमठी मारली व फया दने आरडा-ओरड केली असता 
आ. .02,03,04 यांनी संगणमत क न जबरीने घरात घुसुन 
फयादी बाईस तुला झवतो अस ेअि ल भाषेत बोलुन िशवीगाळ 
केली फयादी व सा ीदार यांना आ. .01 ते 04 यांनी बेदम 
मारहाण क न फया दचा िवनयभंग क न िजव े मार या या 
धम या द या वगेरे फयाद व न मा.पो.िन. साहेब यांचे 
आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी िबट HC/79 
राठोड या येकडे दला. 
दाखल करणार :-PSO/ HC/764 जाधव साहेब पो. टे. मा र. 
मो.नं. 7887687478 
त.अंमलदार  :- HC / 79 आनंद राठोड पो. टे . मा र 
मो.न.8999149220 
 पो. टे. भारी अिध.:- पो.िन. रटे साहेब,मो.न.9923388510 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



iksLVs fgek;ruxj xwjua &  247@2022 dye 324]323]34 Hkknoh fn- 12@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 
%& 
fgek;ruxj  
   
 
 

xqUgk ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%& fn-
11@11@2022 ps17%00 
oktrkps lqekjkl 
fQ;kZnhps dfVax nqdkuk 
leksj jksMoj lksukjh  
 
 
fn’kk o varj & 
if'pes 10 fdeh 
 
 
 xqUgk  nk[ky-rk-osG-
%&   
fn- 12@11@2022 jksth 
13%22 ok uksan 11oj  
 
 

 xwjua &  
247@2022 dye 
324]323]34 
Hkknoh 

 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& çdk'k 
Hkxoku lksGads o; 27 o"kZs 
O;olk; dfVax nqdku jk- 
lksukjh vkcknh rkyqdk 
fgek;ruxj   tkr ukOgh  
 
 
vkjksihps uko %&  
 
 
vkjksih vVd &  ukgh  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh ojrkjh[k osG fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ;kZnhps ?kjkeè;s okdwua c?kr vlrkuk 
fQ;kZnhus vkjksihauk ek>h ?kjkdMs okdwu dk c?krk Eg.kkys vlrk 
vkjksihauh fQ;kZnhyk ykFkk cqDD;kus ekjgk.k dsyh jksMoj ikMwu 
dkBhus] IykfLVd ikbZius ikVhoj dikGkoj ik;koj gkrkoj ekjgk.k 
d:u t[keh dsys fQ;kZnhus mipkj d:u vkt jksth tckc fnys 
o:u ek- iks- fu- lkgsc ;kaP;k vkns'kkus oj çek.ks xqUgk nk[ky  
 

nk[ky dj.kkj & iksgsdk@,ua- Vh-iksVs  iksLVs fgek;ruxj  eks- ua 
9067901830 
  

rikfld vaeynkj & liksuh pkSèkjh iksLVs  fgek;ruxj eks- ua-
7464123018 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu-Hkqlkuwj  eks-ua 9834774799 iksLVs 
fgek;ruxj 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iks-fu-Hkqlkuwj  eks-ua 
9834774799 iksLVs fgek;ruxj  liksfu pkSèkjh iksLVs fgek;ruxj   
gs fnukad 12@11@2022 jksth ps  13%53 ok uksan ua-  13 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s pkyw vkgs- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



पो टे देगलूर गूरन. 510/2022 कलम 379 ipc  िद  12 /11 /2022 

पो टेचे
नाव 

गूरन व 
कलम 

गू घ तावेळ व 
िठकाण 

िफय दीचेनाव खुलासा 

पो टे 
दगलूर 

गूरन. 
510/2022 
कलम 379 ipc   
 
 
 
 
 

ग.ुघ.तावेळ व िठकाण:-- 
िद 11/11/.2022  रोजी.  
20.30ते िद 12.11.2022 
रोजी सकाळी 08.45 वा चे 
दर यान िफय दीचे 
दुकानातुन म ढा देगलुर 
येथे माऊली टेड ग कंपनी 
येथुन   
दाखल:- िद  
12/11/2022 रोजी वेळ 
12.41 वा.  न द नं. 22 वर 
दाखलकरणार:- 
ASI सरोदे ने.  पो. टे. 
देगलुर 
गेला माल –2,05,000 

िफय दी-  सागर साईनाथ चतावार   
वय 19 वष रा. तळग ली पोिलस 
ठाणेचे पाठीमागे देगलुर  यवसाय 
यापार  मो. 7507582951 

 
 
आरोपी नाव व प ा:- अ ात 
 
 
 

खुलासा:--सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील  िफय दीचे 
आडत दुकानाचे गेटचे कुलुप तोडुन आत पवेश क न दुकानातील लोखंडी कपाट 
तोडुन कपाटातील 1,50,000  व मिनष थावरदास भानुषाली यांचे आडत 
दुकानाचे कुलुप तोडुन 30,000  व स यद खालीद पटेल यांचे आडत दुकानाचे 
कुलुप तोडुन कपाट तोडुन 25,000  असा एकुन 2,05, 000  कोणीतरी 
अ ात चोटयाने चो न नेले आहे हे वगैरे  मजकुराचे  िफय दीव न   मा. पोिन  
माछरे  साहेब यां या आदेशाने वर माणे गु हा दाखल  
 
तपािसकअंमलदार :-- PSI मोरे  साहेब  ने. पो. टे. देगलुर मोन  
7977418500 
पो टे भारीअिधकारीनाव :-- पो. िन. सोहन माछरे साहेब मो.नं. 
9168751555 
भेटदेणारेअिधकारी –  

1) मा. सिचन बापु सांगळे मोनं 9823524529 SDPO सा देगलुर  
2) सोहन माछरे पोिन पो. टे. देगलुर मोनं 9821159844 

घटना थळ रवाना वेळ न द नं 
िद 12/11/2022 रोजी 12.57 वा.नो.नं 23 वर रवाना पुढे चाल ु  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ˆ´Ö¸üß   ÝÖã̧ ü®Ö 269/2022  Ûú»Ö´Ö 136 ³ÖÖ×¾ÖÛúÖ 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê 
®ÖÖ¾Ö  

ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö  

ÝÖã®ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö   Æü×ÛúÛúŸÖ 

ˆ´Ö¸üß   ÝÖã̧ ü®Ö 
269/2022 

Ûú»Ö´Ö  
136  

³ÖÖ×¾ÖÛúÖ  

ÝÖã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ . ¾Öêôû ×šüÛúÖÞÖ 
×¤ü.12/11/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 03 
ŸÖê 4.30 ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖî•Öê 
•ÖÖ´ÖÝÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ 
 —ÖÓ¾Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ . 
 
×¤ü¿ÖÖ :-  ¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ   08  
×Ûú.´Öß. 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö  
×¤ü.  12/11/2022  “Öê 
19.47 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ®Ö.21 ¾Ö¸ü  .   

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö  :- 
 ÃÖã×®Ö»Ö ÛúÖ¿Öß®ÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ÛúÖÃÖ®ÖÖôêû  ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖÔ   
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüÖµÖÛú †×³ÖµÖÓ¡ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ÛÓú¯Ö×®Ö 
1 ˆ´Ö¸üß  ´ÖÖê.®Ö. 7875764842 . 
   
†Ö¸üÖê̄ Öß ®ÖÖ¾Ö- †–ÖÖŸÖ 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - 100 KVA ¸üÖêÆüß¡Ö ´Ö¬Öß»Ö 210 
×»Ö™ü̧ ü †Öò‡»Ö ×Ûú´ÖÓŸÖß 27000/- ¹ý¯ÖµÖê . 
 

ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß , µÖÖŸÖß»Ö  ®Ö´Öã¤ü ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß   
ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓ®Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ÛÓú¯Ö×®Ö“µÖÖ 
- 100 KVA ¸üÖêÆüß¡Ö ´Ö¬Öß»Ö210 ×»Ö™ü̧ ü †Öò‡»Ö 
×Ûú´ÖÓŸÖß 27000/- ¹ý. “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öê ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¾Ö¹ýÞÖ ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö . 
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  -  ¯ÖÖêÆêüÛú Öò/2084 
  ´ÖÖê.®Ö.8888807597 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü :-  ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/465 ÃÖ¾Ö‡Ô  
´ÖÖê.®ÖÓ. 9689202996. 
           

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंनं 177/2022 कलम 324,504,506,35 भा.द.वी    द.12/11/2022 

पो. टे
चे 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 ं177/2022 
कलम 324 
504,506,.34        
भा द वी दाखल  
          
 
 
गु हयाच ेकारण :- 
भावा भावाम ये 
शेतातील बोर या 
पा याचे कारणाव न 
भांडण 
 
 
 
 

 द 9/11/2022चे अडीच 
वाजताच े  सुमारास मौ. राहेर 
ता  नायगाव फयादीचे 
घरासमोर अंगणात 
दशा : पूवस  16 कमी  

 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 
12/11/2022 चे   20.03 वा 
टे.डा न द  16 वर  

 
उिशराच े कारण – उपचार 
क न येऊन आज रोजी पो टेला 
येऊन त ार द यान े 
 

फयादी नाव:-   
आरोपीच ेनाव व प ा —--- 
 
 
 
आरोपी अटक :   नाही  

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद ता,वेळी व ठकाणी  
बोअर या पा याचे कारणाव न  फयादी चा भाया आिण नवरा 
यां या तर भांडण े चालू असताना फयादी भांडण े सोडवीत 
असताना यातील आरोपी मांक एक िलिहणे फयादी बाईस 
ढकलून देऊन खाली पाडून हातातील िवटाण े डो यात मा न 
डोके फोडले आिण आरोपी मांक दोन यांनी फयादी िशवीगाळ 
क न जी मार याची धमक  दली वगैरे मजकुराच े फयाद व न 
मा.सपोनी साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी बीट पोह ेका 15 92 िनकम यां याकडे दे यात आले  
दाखल करणार :-- पोह ेका 21 54 मुगडे पो टे कंुटुर 
 
तपािसक अमंलदार-  पोह ेका 15 92 िनकम पो टे कंुटुर 
मो नं 8080840778 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 



पोलीस टेशन  कंधार आ  न.ं63/2022 कलम 174CRPC   दनांक 12/11/2022 

  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 आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस टेशनच ेनाव  
कंधार 

आ  नं 63/2022  

कलम 174 माण े 

  
 
---------------------- 
चेकिल टची पुतता 
केली अगर कस:े- 
होय   
 --------------------- 
उिशराच े कारण :-  
---------------------- 

आ  घडला 
द.11/11/2022चे 

13.30 वा. सरकारी 
दवाखाना िव णुपुरी 
नांदेड 
 ---------------------
- 
 
 
आ  दाखल दनांक:-
द.12/11/2022वेळ   

17.01 वा टे 
डा.न द  32 वर 
 
 

खबर देणार :- ड य.ूके. कांबळे 
पोहेकाँ 2801 पो. टे. नांदेड 
ामीण 

---------------------- 
एफआर आय त 
 दली का :-होय   
---------------------- 
मयताच े  नाव :-- सूयकांत 
माधवराव वाघमारे  वय 82 
वष  रा. िस ाथ नगर कंधार 
तालुका कंधार िज.नांदेड 
--------------------- 
मरणाच ेकारण: - पडून मु ा 
मार लाग याने मरण पावला. -- 

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
मयत हा वतःच ेघरीच बाथ म म ये आंघोळ करीत असताना पडून मु ा 
मार लाग याने यास उपचार कामी सरकारी दवाखाना कंधार व तेथून 
सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथ ेशरीक केले असता तेथ ेउपचार 
चालू असताना द.11.11.2022 चे 13.30 वा.मरण पावला असे 
खबरीवर मा.पो.िन साहेबांच ेआदेशाने आ.  दाखल. 
दाखल करणार:-- Asi - कागण ेसा.पो टे कंधार 
------------------------ 
 तपािसकअमंलदार :--HC-2059 सानप साहेब पो. टे. कंधार 
मो.नं.9421849989  
------------------------- 
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 िबलोली आम ृनं 16/2022 कलम 174 Crpc िद 12.11.2022 

पो. टे चे 
नाव  

आम ृनं व 
कलम  

आम ृघडला ता वेळ व 
िठकाण 
दाखल ता वेळ  

िफय दीचे नाव व प ा  
मयताचे नाव व प ा 

खुलासा 

िबलोली  16/2022 
कलम 
174 Crpc 

िद 11.11.2022 ते 13.30 वा 
ते िद 12.11.2022 चे 13.30 
वा चे पुव  वेळ न की नाही 
िबलोली  िशवारात िबलोली ते 
क डलवाडी जाणारे रोडलगत 
राईसिमल या बाजुस नागनाथ 
तुमोड यांचे शेतात अंबाचे 
झाडास 
 
प चमेस 03 िक.मी. 
 
आ.मृ दाखल ता वेळ- 
िद 12.11.2022 चे 18.24 वा 
टे डा नं 13 वर 

मारोती लाल पा खुळगे वय 42 वष 
यवसाय शेती रा काल  (बु) ता 
िबलोली मो.नं 9284956665 
 
मयताचे नाव -  सिनल िवरभ  
कॅदरकंुटे वय 35 वष रा येसगी (निवन) 
ता िबलोली. 
 
मरणाचे कारण - अंगातील शटने 
गळफास घेवुन मृ यु  

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील मयत हा िद 
11.11.2022 चे 13.30 वा चे सुमारास घरी जातो हणुन गेला व िद 
12.11.2022 चे 13.30 वा चे सुमारास वताचे अंगावरील शटने मौजे 
िबलोली िशवारात नागनाथ तुमोड यांचे शेतातील अं याचे झाडास गळफास 
घेवुन मरण पावला यांचे मरणाबाबत कोणा िव द काही एक संशय नसुन 
त ार नाही वगैरे मजकुराचे अजव न वर माणे आ.मृ दाखल क न पुढील 
तपास कामी मा पो.िन साहेब यांचे आदेशाने पो.उपिन बोधने यांचे कडे िदले. 
तपािसक अिधकारी – जे.के. बोधन ेपो. टे िबलोली मो.नं 9890762000 
 
दाखल करणार – िप.ए.गुडमलवार पो. टे िबलोली मो.नं 8421453868 
 
पो. टे भारी अिधकारी – पो.िन डोईफोडे साहेब पो. टे िबलोली  
मो.नं 9823889037 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन  उ मानगर  गुरनं 187/2022 कलम 354,324,323,294,506, भा द वी िदनांक. 12/11/2022 
  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 187/2022 कलम 
354,324,323,294,506,  
भा द वी 
 
 
उिशराचे कारन:- गावातील 
ित ठत य ती व 
नातलगाकडून आरोपी या 
समजावून सांग यासाठी 
बैठकीत बोलावले पण तो 
ऐक यास तयार नस याने 
आज रोजी पो टला येऊन 
त ारी जवाब िदली आहे 
 
 
गेला माल :- नील 
 
 
 
िमलाला माल.....िनरंक 
 
 
 

गु हा घडला ता.वेळ.िठकाण... 
िद.04/11/2022 चे 17.00 वा 
सुमारास मो चचोली िशवार 
चचोली कडून बंधा याकडे 
जाणा या र यावर नारायण 
जाधव यांचे शेताजवळ 
सावजिनक रोडवर तालुका लोहा  
िदशा : पुव  
अंतर..21 km  
 
-------------------------- 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद- 
12/11/2022 वेळ 18.29 
वाजता टे.डा न द   18 वर 
 
---------------------------- 
 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कसे  :-होय 
---------------------------- 
 
 

िफय दीचे नाव :-  
 
 
एफ आय आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
आरोपीचे  नाव :- 1) गो वद भू 
जाधव वय 35 वष राहणार चचोली 
तालुका लोहा जात मराठ 
 ------------------------- 
 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक 
नाहीत  
------------------------- 

खुलासा-  सादर िवनंती की यातील अरोपी व िफय दी हे ना यान ेभाया व भाऊजही असून िफय दीचा 
नवरा व आरोपी यांची वडीलोपा जत व सामाियक े ात एकूण सहा एकर शेती असून दोघेजण 03.03 
एकर शेती क न खातात पण िफय दीस नमूद आरोपी यांचे नावे शेती क न देत नस याने यांचे भांडण 
चालू आहेत नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफय दी व ितचा नवरा यंकटी हे यांचे िह याचे शेतात 
जाऊन हरभरा पेर याने शेतातील केचन कचरा काढत असताना नमूद आरोपीने शेतात जाऊन िफय दी व 
ितचा नवरा यास ही माझी शेती आहे तु ही मा या शेतातून िनघून जा हणून शेतातून बाहेर काढले िफय दी 
व ितचा नवरा सावजिनक रोडवर थांबले असता नमूद आरोपीने िफय दीस तु ही शेतात का आलात 
हणून दोघांनाही िशवीगाळ केली व याचे हातातील उसाचे क याने िफय दी या नवरा यंकटी यांचे 
उज या हाताचे दंडावर तीन वेळा मा न दुखापत केली व थापडे मु यान ेलाथाने मा न मु कामार िदला 
िफय दी भांडणे सोडिव यास गेली असता तीस पण आरोपीने थाप ा बु यांनी मारहाण क न 
मु कामारदीला व िफय दीस छीनाल. रांड तू शेतात पु हा गेलीस तर तु हाला खतम क न टाकीन हणून 
आव च भाषेत िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमकी िदली व आरोपीने वाईट हेतूने िफय दीचा हात 
ध न ओढला व तीस थापडा बु यांनी मारहाण क न िफय दीचा िवनयभंग केला व उपचार क न व 
गावातील ित ठत य ती व नातलग यांनी आरोपीस समजावून सांग यासाठी बैठकीत बोलावले असता 
तो ऐकत नस याने आज रोजी पो टला येऊन त ारी जबाब िदले वगैरे जबाब व न सदरचा गु हा दाखल 
क न माननीय स.प .नी भारती साहेब यां या आदेशाने पुढील तपास कामी बीट पो.हे का 23 30 
कानगुले यां याकडे िदला  
दाखल करणार :- PSO HC 1964 म के पो.. टे उ माननगर मो न 9923189964 
तपिसक अमलदर :- HC 2330 कानगुले साहेब पो टे उ माननगर मो न मो न 9923319992 
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 %&   



पोलीस टेशन कंुटूर गुरनं. 178/2022 कलम 379. भा द िव दनांक. 12.11.2022 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 

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

फयादीचे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर, आरोपीचे नाव 
व प ा आरोपी अटक होयळ 
/नाही 

हक कत 

पोलीस 
टेशनच ेनाव 
कंुटूर 

गुरनं 178/2022 कलम 379 

भा द िव 

 गु ाच ेकारण : :- कोणीतरी 
अ ात चोर ाने चो न नेले 
व न हणुन गु हा दाखल 
गेला माल:- 
एक क***** रंगाची लडर 
एम एच 26 ए स ४७८१ 
जुनी वापरती कमत अदंाज े
45000/ हजार पय े 
 
िमळाला माल - िनरंक 

 गु हा घडला दनांक 
05.11.2022 चे रा ी  13.00 
ते द 06.11.22 चे 06.00 वा 
दर यान 
ठकाण :-  मोजे कु णूर 
एमआयडीसी ऋतुराज िब डग 
समोरील पा कग म य े
दशा =  पि मेस 15 कमी  

 
 गु हा दाखल दनांक:- द-
12.11.2022 टे डा.नोद नं. 
18 वर वेळ 22.36 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कस े :-होय 

 फयादीचे नाव :- िजत  पी 
नंद ू सग ऋतुराज वय  42 
वष वसाय  अिस टंट 
मॅनेजर राहणार कु णूर 
तालुका नायगाव मोबाईल 
नंबर 9611795196 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 
 आरोपीच ेनाव व प ा:  - 
अ ात 
 
 आरोपी अटक :-िनरंक 
 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील एक 
काळयारंगाची लडर मोटार सायकल मांक एम एच स वीस 
ए स 47 81 जुनी वापरते कमती अंदाज े45 हजार पयां या 
मालाची कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेले  वगैरे त ारी 
व न  माननीय सपोिन साहेब यां या आदेशानेगु हा दाखल  
दाखल करणार - पोह ेका 21 54 मंुगळे पो टे कंुटूर 
 
 तपासी अमंलदार :-  पोहेका 1181 कुमरे पो टे कंुटुर मो नं 
8208788324 
 
 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माण:े- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



                                         ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 672/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 12/11/2022  
¯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 ü̧Öê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
672/2022  
Ûú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
08/11/2022 ¸üÖê•Öß 
ÃÖÖµÖÓÛúÖôûß 04.45 
¾ÖÖ. ŸÖê ¾Öêôû 06.00 
¾ÖÖ. “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
Ø•Ö¤ü´Ö ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖÖê̄ ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß 
®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 12/11/2022 
“Öê ¾Öêôû 13.05 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.16 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ²ÖÎ´ÆüÖ®ÖÓ¤ü ¤ü¢Ö ü̧Ö´Ö ®ÖÓ¤üÝÖÖ¾ÖÛú¸ü ¾ÖµÖ 58 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Ö ¸üÖ. Ø•Ö¤ü´Ö ®ÖÝÖ¸ü ÝÖÖê̄ ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.ÛÎú.7798905150. 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- †–ÖÖŸÖ 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- †òŒ™üß¾ÖÖ ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß ÝÖÏê Ó̧üÝÖÖ“Öß ÃÛãú™üß ÛÎú.MH-
26-BM-7538 ØÛú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 50000/- ¹ý. 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×®Ö Ó̧üÛú   
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö Ó̧üÛú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÛãú™üß“ÖÖ 
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ŸµÖÖ“Öß †òŒ™üß¾ÖÖ ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß ÝÖÏê ¸ÓüÝÖÖ“Öß ÃÛãú™üß •Öã®Öß ¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖß ØÛú´ÖŸÖß 
†Ó¤üÖ•Öê 50000/- ¹ý. ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÆÑü›ü»Ö »ÖÖòÛú Ûú¹ý®Ö »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ 
ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü 
 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/3378 Ûëú¦êüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.8390006100. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ‹ÃÖ.Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.9511851737. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö ü̧ßõÖÛú, 
¯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. 673/2022 Ûú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö.¤üÖ.ÛúÖ.  ×¤ü®ÖÖÓÛú 12/11/2022 
¯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 ü̧Öê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß 
†™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
673/2022  
Ûú»Ö´Ö 
65(‡Ô) 
´Ö.¤üÖ.ÛúÖ. 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
12/11/2022 ¸üÖê•Öß 
14.45 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü ŸÖê 
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖ®Ö¾ÖÖ›üß 
ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ÃÖÖ¾Ö»Öß 

¬ÖÖ²µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¾ÖÖ›üß¯ÖÖ™üß •Ö¾Öôû 
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 12/11/2022 
“Öê ¾Öêôû 18.07 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.31 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ÃÖ»Öß´Ö ²ÖêÝÖ •Ö»ÖÖ»Ö ²ÖêÝÖ ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
®ÖÖîÛú ü̧ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Ã£ÖÖ.ÝÖã.¿ÖÖ.®ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.ÛÎú.9890276426. 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 41(†) 1 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ®ÖÖê™üßÃÖ¾Ö¸ü 
ÃÖÖê›üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ÛúÖ“Öê“µÖÖ 180 
‹´Ö.‹»Ö. õÖ´ÖŸÖê“µÖÖ 24 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß ØÛú´ÖŸÖ 70 ¹ý¯ÖµÖê 
¯ÖḮ ÖÖÞÖê ‹ÛãúÞÖ 1680/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö Ó̧üÛú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“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 ×¾Ö®ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸üßŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 
ÛúÖ“Öê“µÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö. õÖ´ÖŸÖê“µÖÖ 24 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß ØÛú´ÖŸÖ 
70 ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ‹ÛãúÞÖ 1680/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾ÖÛÎúß 
Ûú ü̧ÞµÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ®Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖÆüÝÖã®Ö ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖü ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü 
 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/3378 Ûëú¦êüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.8390006100. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2391 ¸üÖ´Ö×¤ü®Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.9545515510. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×®Ö ü̧ßõÖÛú, ¯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 ×´ÖÃÖàÝÖ ®Ö. 99/2022  ×¤ü®ÖÖÓÛú 12/11/2022 
¯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¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  
†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú. :- 
99/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
29/10/2022 ü̧Öê•Öß 
“Öê  18.30 ¾ÖÖ. “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö ü̧ÖŸÖã®Ö ¯ÖÖ¾Ö ü̧ ÆüÖ‰úÃÖ 
•Ö¾Öôû ×ÃÖ›üÛúÖê 
®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
  
 
 
×´ÖÃÖàÝÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
12/11/2022 “Öê 
¾Öêôû 11.01 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü 
ÛÎú. 12 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :- ÝÖ•ÖÖ®Ö®Ö ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ®Öôû¤üÛú¸ü ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ü̧Ö. ¯ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖ‰úÃÖ •Ö¾Öôû ×ÃÖ›üÛúÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.9860481121. 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- ¸ü´Öê¿Ö ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ®Öôû¤üÛú¸ü 
¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ü̧Ö. ¯ÖÖ¾Ö ü̧ ÆüÖ‰úÃÖ •Ö¾Öôû 
×ÃÖ›üÛúÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö :- Ó̧üÝÖ- ×®Ö´ÖÝÖÖȩ̂ üÖ, ²ÖÖÓ¬ÖÖ-•ÖÖ›üû, 
Ó̂“Öß-05 ±ãú™ü, “ÖêÆü¸üÖ- ÝÖÖê»Ö, †ÓÝÖÖŸÖ- ×Æü ü̧¾ÖÖ ™üß ¿Ö™Ôü  

 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ:- ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ ü̧ µÖÖ®Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×´Ö¡Ö ¾Ö 
®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛúÖÓÛú›êü †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê 
×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö  ŸÖÛ ÎúÖ¸ü 
×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ ®ÖÖ´Öê ÝÖ•ÖÖ®Ö®Ö ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ®Öôû¤üÛú ü̧ ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß ü̧Ö. ¯ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖ‰úÃÖ •Ö¾Öôû ×ÃÖ›üÛúÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö¸ü 
×¤ü»Öß ×Ûú, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ®ÖÖ´Öê ¸ǘ Öê¿Ö ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ®Öôû¤üÛú¸ü ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¯ÖÖ¾Ö ü̧ ÆüÖ‰úÃÖ •Ö¾Öôû ×ÃÖ›üÛúÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 
29/10/2022 “Öê ¾Öêôû 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö ü̧ÖŸÖã®Ö ÛúÖêÞÖÖ»ÖÖÆüß 
ÛúÖÆüß‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ‘Ö ü̧ß ¯Ö ü̧ŸÖ †Ö»ÖÖ 
®ÖÖÆüß  ¾ÖÝÖî̧ êü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
 
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/3378 Ûëú¦êüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.8390006100. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ‹ÃÖ.Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ Ö́Öê ÛÎú 
.9511851737. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ 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.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã̧ ü®Ö 404/2022 Ûú»Ö´Ö 4/25 ¿ÖÃ¡Ö †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤ü.12.11.2022 

  

 

 

 

 

 

 

¯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 06 
 
 ÝÖã̧ ü®Ö.404/2022  
 Ûú»Ö´Ö 4/25 ¿ÖÃ¡Ö †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö  
¯ÖḮ ÖÖÞÖê  
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê ÛúÖ̧ üÞÖ :-µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö̧ üÖê̄ Öß ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖêÛúÖ¤êü¿Öß ü̧ ü̧ßŸµÖÖ ‹Ûú ŸÖ»Ö¾ÖÖ ü̧ 
²ÖÖôûÝÖã®Ö ¤üÆü¿ÖŸÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü.12/11/2022 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 21.30 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÝÖ¤ãü´Ö®ÖÝÖ¸ü ®Ö‡Ô †Ö²ÖÖ¤üß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
¯»ÖÖò™üÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö•Ö×®ÖÛú ü̧Öê›ü¾Ö¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ ü̧ :¯Ö×¿“Ö´ÖêÃÖ 01 ´Öß™ü ü̧ ×Ûú.´Öß 
²Öß™ü ÛÎú.001 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-×¤ü.12/11/2022 ¸üÖê•Öß 
23.11 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ.030 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-×®Ö Ó̧üÛú 
  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 1200/- ¹ý “Öß ‹Ûú 
»ÖÖêÜÖÓ›üß ŸÖ»Ö¾ÖÖ ü̧ •µÖÖ“Öß ‹ÛãúÞÖ »ÖÖÓ²Öß 
†Ó¤üÖ•Öê 34 ‡Ó“Ö ŸµÖÖ“Öê »ÖÖêÜÖÓ›üß ¯ÖÖŸµÖÖ“Öß 
»ÖÖÓ²Öß †Ó¤üÖ•Öê 20 ‡Ó“Ö ¾Ö Ã™üß»Ö“µÖÖ ´Öãšüß“Öß 
»ÖÖÓ²Öß †Ó¤üÖ•Öê 5 ‡Ó“Ö ´Öãšüß“Öê ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- ×´Ö»Öà¤ü ÃÖÖê®ÖÛúÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.9588685155 
 
 †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:-  
 
 †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- :-×¤ü.13/11/2022  Ã™êü.›üÖ.03 ¾Öêôû 
00.13 †Ö̧ üÖê̄ Öß  †™üÛêúŸÖ †ÖÆêü. 
 
‹±ú†ÖµÖ †Ö ü̧ ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ̧ ü ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ: †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö  µÖê£Öê µÖê¾Öæ®Ö 
ŸÖÛÎúÖ¸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¸üÖê̄ Öß®Öê ‹Ûú 
ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ:“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘Öê¾Öæ®Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß ü̧×¸üŸµÖÖ 
µÖêÞÖÖ·µÖÖ •ÖÖÞÖÖ·µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ“Ö ´Ö®ÖÖŸÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö¸ü µÖÖêÝµÖ ŸÖß ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú ü̧Ö¾Öß.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  ¯ÖÖê®ÖÖ-2753 ×»ÖµÖÖÛúŸÖ µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :-  
¯ÖÖê®ÖÖ-2753 ×»ÖµÖÖÛúŸÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧, ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.9923799345 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ¸ü :- 
 ¯ÖÖê®ÖÖ-2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧, ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.8669005593 
 
  
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ¸üß :- ÁÖß.›üÖò.ÛúÖ¿ÖßÛú ü̧ ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.9527988931 

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

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß-  ×®Ö Ó̧üÛú 



पोलीस टेशन भोकर  गुरन 433/2022     कलम 379 भादवी.×¤ü.12.11.2022 

  

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã¸ü®ÖÓ ¾Ö Ûú»Ö´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 

भोकर 
 

 गुरन 433/2022  
 कलम 379 भादवी. 
 

 गु.घ.वा.िठकाण--- 
 िद 08/11/2022 रोजी 
सायंकाळी 18.00 ते िद 
13/11/2022 रोजी सकाळी 
08.00 मौजे जांभळी येथील 
वागतकर ए.जी. 63 के. ही. ये. 
रोही ा यांचे शेत िशवारात व 
तायवाडे यांचे डोरली 
(साळवाडी) शेत िशवारात ता. 
भोकर िज. नांदेड 
 
 दाखल ---- 
िद 12/11/2022 टेडा 25 वेळ 
19.00 
 
 िदशा - प चीमेस 15 िकमी 
अंतरावर. 
 
 

िफय िद -  
बु दीप िवजयराव पाटील वय 36 वष 
यवसाय नौकरी सहा यक अिभयंता 
भोकर ामीन ता. भोकर मोन. 
7875846116. 
 
 आरोपी – अ ात 
 
गेला माल - 
वागतकर ए. जी. 63 के. ही. ये रोही ा व 
तायवाडे यां या शेत िशवारातील 8 व 9 
पोलवरील एकुन तार 4080 मीटर अंदाजे 
कमती एकुन 2,12,000 पयाचा 
आ युिमनीयम कंड टर तार व 2 िसमट 
चे पोल चो न नेले आहे. 
 
 िमळाला- माल िनरंक 
 
 
 
 

 खुलासा-----     सादर िवनंती की, चर नमुद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील अ ात आरोपी ने वागतकर 
ए.जी. 63 के. ही. ये. रोही ा व तायवाडे यां या शेत 
िशवारातील 8 व 9 पोलवरील एकुन तार 4080 
मीटर अंदाजे कमती एकुन 2,12,000 पयाचा 
आ युिमनीयम कंड टर तार व 2 िसमट चे पोल 
चो न नेले आहे. वगैरे जबाब व न मा. पोिन साहेब 
यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी बीट ASI देवकाबळे यांचे कडे िदला. 
 
10) दाखल करणार  
 ASI लेखुळे पो. टे भोकर मोन 8308292298 
 
11) चौकशी अमलदार  
ASI देवकांबळे पो टे भोकर मोन 9623979181. 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ             

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß-   
 



 

 

पोलीस टेशन भोकर गुरन 432 /2022 कलम 325,323, 504, 34, भादवी ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×¤ü.12.11.2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã¸ü®ÖÓ ¾Ö Ûú»Ö´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  खुलासा- 

पोलीस 
टेशन 
भोकर 
 

गुरन 432 /2022  
कलम 325,323, 
504, 34, भादवी 

वेळ व िठकाण ---  
िद 01/11/2022 रोजी 
सायंकाळी 17.30 वाजता 
मौजे िदवशी 
(खुद) भीकर जी. नांदेड. 
 
 
दाखल -  
िद 12/11/2022 चे टे.डा 
14 वेळ - 12.36 
 
िदशा - पूवस 15 िकमी 
अंतरावर 
 

िफय द-   िभमराव भोजराम जोगदंड 
वय 68 वष यवसाय वयोवृ  रा. 
िदवशी (खु) ता. भोकर िज. नांदेड 
मोन 8263838761 
 
आरोपी-   
 
उशीराचे कारण -  
आज रोजी पो. टे. िशवाजी नगर येथुन 
िबट अमलदार ASI आर. एस. घुगे 
यांनी आधार हॉ पीटल नांदेड येथुन िद 
11/11/2022 रोजी सदर णाचा 
MLC जबाब घेउन पो. टे. भोकर येथे 
िद 12/11/2022 रोजी पोहेकॉ 44 
ढोले यांनी आणुन हजर के याने 
 
 

खुलासा- 
सादर िबनती की, वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफय दी हा घरी हजर आसताना 
यातील आरोपीतांनी संगनमत क न वरील 
दोघांनी वाद त जागेचा ताबा घेतला व िफय दी 
ने सदर केस यायालयात दाखल केली सदर 
केस उचलुन घे हणुन िफय दीला िशवीगाळ 
क न लाथा बु यानी मा न आरोपी  01 याने 
या या हातातील काठीणे डा या मांडीवर मा न 
हाड मोडले. वगैरे आधार हॉ पीटल नांदेड येथुन 
नाचा MLC जबाब ा त झाले व न मा पोनी 

साहेब यां या आदेशाने वर माणे गु हा दाखल 
क न पुढील तपास व कायवाह कामी िबट 
पोहेकॉ 2138 शदे यांचे कडे िदला. 
दाखल करणार -  
ASI लेखुळे पो. टे भोकर मोन 8308292298 
चौकशी अमलदार- पोहेकॉ 2138 शदे पो. टे 
भोकर मोन. 9552500871 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  - 

†Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß- ú 
 



  

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü    ÝÖã̧ ü®ÖÓ 396/2022 Ûú»Ö´Ö  457.380 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü.12.11.2022 

 

 

 

 

1 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 

ü ×¤ü-12/11/2022 
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  
¯ÖÖê  ÝÖã̧ ü®ÖÓ 396/2022 
Ûú»Ö´Ö457.380. 
³ÖÖ.¤ü×¾Ö.  
 

ÝÖã®ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
06/11/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 22.00 ŸÖ 
×¤ü ê .07/11/22 
07.00  ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¯ÖÏÃÖÖ¤ü ‡»ÖêŒ™ÒüÖê×®ÖÛú 
¤ãüÛúÖ®Ö ×“ÖÜÖ»Ö¾ÖÖ›üß  
®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
   ¤üÖÜÖ»Ö  
×¤ü-12/11/2022 
¾Öêôû  00.23¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.- 03 

 

×±úµÖÖÔ¤üß- †Ö®ÖÓ¤ü 
×¯Ö.²Öôû¾ÖŸÖ¸üÖ¾Ö 
ÛéúÂÞÖÖ¯Öã̧ üÛú¸ü ¾ÖµÖ 47 
¾Ö·ÂÖË ê ¸üÖ •Öã®ÖÖ ÛúÖîšüÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
.9422874328  
 
†¸üÖê̄ Öß- †Ö–ÖÖŸÖ  

           ÜÖã»ÖÖÃÖÖ, ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤ü 
‡»ÖêŒ™ÒüÖê×®ÖÛú ¤ãüÛúÖ®Ö ²ÖÓ¤ü  ÛúºþÞÖ ‘Ö ü̧ß ÝÖÖê»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ †Ö–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê ¤ãüÛúÖÞÖ“Öê ¿Ö™ü ü̧“Öê Ûãú»Öæ¯Ö 
ŸÖÖê™æüÞÖ ¿Ö™Ôü ¾Ö¸ü ˆ“Ö»Öæ®Ö †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ÛúºþÞÖ ¤ãüÛúÖÞÖŸÖß»Ö ²ÖÖò™ÒüµÖÖ ¾Ö ‡®Ö¾Öê™ü ü̧ ‹ÛãúÞÖ 40.000 /- 
ºþ.´ÖÖ»Ö “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»ÖÖ †ÖÆêü   ŸµÖÖ“Öê  ¾ÖîÝÖ¸êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»Ö . 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2427 ¸üÖšüÖê›ü  ´ÖÖê.9764128102 
 
¤üÖÜÖ»Ö  Gpsi/‡•ÖôûÛú¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ, 9561038797 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ÝÖã̧ ü®ÖÓ 397/2022 Ûú»Ö´Ö  379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü.12.11.2022 

 

 

1 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 

ü ×¤ü-12/11/2022 
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  
¯ÖÖê  ÝÖã̧ ü®ÖÓ 
397/2022 Ûú»Ö´Ö 
379 ³ÖÖ.¤ü×¾Ö.  
 

ÝÖã®ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
05/11/2022  “Öê 
ü̧Öê•Öß 15.30 ŸÖ 

17.30  ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ      
ÃÖ®Ö´ÖÖ®Ö ¯ÖêÃ™üß•Ö 
Ã™êü¿Ö®Ö ü̧Öê›ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
   ¤üÖÜÖ»Ö  
×¤ü-12/11/2022 
¾Öêôû  15.15¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.- 22 

×±úµÖÖÔ¤üß- •ÖµÖÛãú´ÖÖ¸ü 
±ãú»Ö“ÖÓ¤ü •ÖÝÖ×•Ö¾Ö®Ö ¾ÖµÖ 
70 ¾Ö·ÂÖË ê ¸üÖ ´ÖŸÖ¾ÖÖ›üß 
³ÖḮ Ö¯Öã̧ üß ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê .9511696397   
û  
†¸üÖê̄ Öß- †Ö–ÖÖŸÖ  

           ÜÖã»ÖÖÃÖÖ, ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖ“ÖÖ 
´Öã»ÖÝÖÖ ´ÖÖÓ ê ÛÎú.‹´Ö .‹“Ö 26 ‹.‹®Ö .0882 ×Æü ü̧Öê ÛÓú¯Ö®Öß “Öß Ã¯Öê»Öê®›ü¸ü ¯ÖÏÖê ‘Öê¾Öã®Ö ÃÖ®Ö´ÖÖ®Ö 
¯ÖêÃ™üß•Ö Ã™êü¿Ö®Ö ¸üÖê›ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê »ÖÖ¾Öã®Ö ÛúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ÝÖê»Öê ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ×šüÛúÖ®Öß 
¯ÖÖ×Æü»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ .×¤üÃÖã®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß ŸÖß ÛúÖêÞÖßŸÖ ü̧ß †Ö–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öß 
†ÖÆêü   ¾ÖîÝÖ ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö . 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2444 Ûú¤ü´Ö  ´ÖÖê.9860897224  
 
¤üÖÜÖ»Ö  Gpsi/‡•ÖôûÛú ü̧ ´ÖÖê ®ÖÓ, 9561038797 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   


