
पो. टे िवमानतळ आ  न.ं35/2022 कलम 174 CRPC   द 25/11/22    
अ. 

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

 िज हा नांदेड, 
पो. टे. िवमानतळ 

 
आ .घ.ता.वेऴ व ठकाण-  
द. 22/11/2022 च े 

सकाऴी 09 30 सुमारास   
स.द िव णुपुरी  नांदेड   
 
आ . दाखल ता वेळ  - 
 द 25/11/22  रोजी  
 वेऴ 12.53 वा 
न द न ं31 

आ  न.ं 
35/2022 
कलम 
174 
CRPC  

खबर देणार- 
 
मृतकाच ेनाव- 
िवशाल राधेशाम रावनवेली वय 32 
वष रा.  िम  नगर  नांदेड  
मरणाच े कारण-  च र येवुन खाली 
पडुन  मार लाग यान े मृ यु  मरन 
पावला आह.े 
 
उशीराच ेकारण –  
 कंुटुब द:ुखात आस यान े आज रोजी 
पो टेला येवुन  अज देत आह े 

खुलासा - 
            वर नमूद ता. वेऴी व ठीकाणी यातील मयत हा आजारी 
आस यान े  तो राहते घरी च र येवुन पड यान े यास उपचार कामी 
स.द िव णुपुरी नांदेड येथ े िवलाजसाठी नेले आसता यास MO 
साहेबांनी तपासुन मृत घोषीत केले याच े मरना बाबत त र कवा 
कोणावरही काहीही संशय नाही वगैर मजकुराचे अजाव न आ  दाखल 
क न पुढील कायवाही कामी पो.िन.साहेबां या आदेशान ेआ.  दाखल 
क न पूढील तपास कामी  NPC 631 देशमुख  यांचेकड े दला 
 
दाखल करणार 
-पोना- ASI क यानकर  9623551038 
 
तपास करणार  - 
 NPC 631 देशमुख मो न ं9923647631 

 

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

 

 

 

 

 



Ikks-LVs- mLekuuxj  vk-ez-ua-48@2022 dye 174 fl-vkj-ih-fl fn- 25-11-2022        

 

 

 

Ikks-LVs-ps 
uko 

vk-ez @ dye vk-ez- ?kMyk rkjh[k osG  
nk[ky osG 

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

gdhdr 

 
 
mLekuuxj  
   

 vk-ez-ua 
48@2022 
dye 
 174  
fl-vkj-ih-
fl-  
 

vk-ez- ?kMyk rkjh[k osG 
o -fBdk.k  %  
fn 22-11-2022 jksthps 
09-58 ok l-n-fo”.kqiqjh 
ukansM okMZ dz- 52 e/;s  
 
mRrjsl 25 fd-eh-  

[kcj ns.kkj %&  
fyVu vtevyh jgseku o; 35 o”ksZ 
O;olk; etqjh jk-dneryh ekynk Vkmu 
if’pe caxky g-e- f’kjk<ks.k ;sfFky dWuy 
iqykps dkekoj rk-da/kkj ft-ukansM 
 eks dz 7894227482 
FIR izr fnyh fdaok dls &  
  

Lkknj fouarh fd] ;krhy ueqn e;r gk f’kjk<ks.k dWuy ps 
iqykoj dke djhr vlrkuk yks[kaMh xtkGh ef’kuoj dkir 
vlrkuk ‘kkWd ykxqu tfeuhoj cs’kqn/k iMY;kus R;kl 
mipkjdkeh l n mLekuuxj o l n fo”.kqiqjh ukansM ;sFks 
nk[ky dsys vlrk rks e`R;q ikoyk vls ,e ,y lh dkxni= 
vkt jksth izkIr >kY;kus vk ez nk[ky d:u rikl ek liksfu 
lkgsckaps vkns’kkus iksgsdkW 2499 Hkkjrh ;kapsdMs fnyk- 

  
Ek;rkps uko %&   
fniadj lR;u feuth o; 21 o”ksZ 
O;olk; etqjh jk- nf{k.k jked”̀.kiqj ] 
nf{k.k fnukiqj if’pe caxky  g-e- 
f’kjk<ks.k ;sfFky dWuy iqykps dkekoj rk-
da/kkj ft-ukansM 
  

nk[ky dj.kkj ;kaps uko %&   
iksgsdkW 2323 tkedj  LVs-mLekuuxj  
eks-u- 9970975476  

vk-ez- nk[ky rkjh[k 
osG 25-11-2022 
jksthps 15-16 oktrk 
uksan dz-19 oj- 

Ikks-LVs-iz-vf/kdkjh ;kaps uko o eks-ua &   
Jh ih-Mh-Hkkjrh liksfu iks-LVs- mLekuuxj eks 8378989949 
 
 
Rkiklhd vf/kdkjh %&    
iksgsdkW 2499 vkj bZ Hkkjrh iks LVs mLekuuxj 
eks9579854437 

 
Ekj.kkps dkj.k%& 
 xtkGh dV djrkuk ef’kupk ‘kkWd 
ykxqu mipkjk njE;ku eR̀;q 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
 पो. टे. सदखेड. ो हीशन गु.र.न 144/2022 कलम 65 (ई) म.दा.का द 25/11/2022 

 
पो टे चे नाव गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  

घडला व दाखल 
फयाद ह ककत 

पो टे सदखेड पो. टे. सदखेड. ो हीशन 
गु.र.न 
 144/2022  
कलम 
 65 (ई) म.दा.का  
 
 
िमळाला माल 
-770.00- एका 
नायलोन या िपशवी म य े
देशीदा  बाँबी सं ा या 
90 एम.एल. मते या 
ला टीक या िसलबंद 

एकुण 22 बाँट या येक  
कमती 35/- पये एकुण 

770 पय े

 गु.घ.ता.वेळ व ठकाण  
 दनांक 25/11/2022 
रोजी वेळ 13.30 वा.चे 
सुमारास मौ.मदनापुर 
येथील आरोपीचे घराचे 
दि ण कोप-यात 
ता.मा र  
 
पि मेस 30  कमी. बीट 
नं 04 
 
 
दाखल तारीख:- 
25/11/2022  
वऴ 15.18 
न द  13 
 

फयादी/ खबर देनार- 
हेमंत रामराव मडावी वय 57 
वष वसाय नौकरी पोहेका ँब 
नं 1835 नेमणुक पो. टे. सदखेड 
ता.मा र िज.नांदेड  मो.नं. 
9421768484 
 
आरोपी --   
 
 
आरोपी अटक-िस आर िप सी 
41(अ) माणे नोटीस दली 

खुलासा ---सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपी हा आपले राहते घराचे 

दि ण कोप-यात आपले ता यात िवनापरवाना 
बेकायदेशीर र या देशी दा  बाँबी सं ाचे 90ML 

मते या ला टीक या 22 िसलबंद बाँटल येक  
बाँटल 35 पये माणे असे एकुण 770/- पयाचा 
माल चोरटी िव  करणेचे उ ेशाने बाळगलेला 
िमऴन आला वगैरे व न वर माणे गु हा दाखल 
क न पुढील तपास कामी मा स पो िन साहेब यांचे 
आदेशान ेHc/1835 मडावी साहेब यांचेकड ेदे यात 
आला  मो नं. 9421768484 
 
दाखल करणारे  
HC 1835 मडावी 9421768484 
 
पो टे भारी अिधकारी- 
िब.पी.ितडके सपोिन पो टे सदखेड  
मो नं 9823156052 
 

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

 
 
 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö fyacxko vk. ez.16 / 2022  Ûú»Ö´Ö- 174 CRPC ×¤ü. 25/11/2022 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿ÖÖ®Ö  

vk. ez. ¾Ö Ûú»Ö´Ö vk.ez.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üßÜÖ  ¾Öêôû ¾Ö  
×šüÛúÖÞÖ:-   
vk.ez ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Ö ¾Öêôû 

ÜÖ²Ö ü̧-¤êüÞÖÖ ü̧/´ÖµÖŸÖ    
       ®ÖÖ¾Ö 

                                Æü×ÛúÛúŸÖ  

×»Ö²ÖÓÝÖÖ¾Ö ü vk. ez. 
 16/2022  
 Ûú»Ö´Ö   
 174 CRPC  

vk.ez.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ü̧ßÜÖ  ¾Öêôû ¾Ö  
×šüÛúÖÞÖ:-  
×¤ü.24/11/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 
13.00 ¾ÖÖ. ¿ÖÖÃÖ×ÛúµÖ ¹ýÝÞÖÖ»ÖµÖ 
×¾ÖÂÞÖã¯Öæ¸üß ®ÖÖÓ¤êü›ü  ¾ÖÖ›Ôü ®ÖÓ²Ö¸ü30 
´Ö¬µÖê 
 
vk.ez ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Ö ¾Öêôû   
×¤ü 25-11-2022  
ü̧Öê•Öß 15.47 ¾ÖÖ 

 ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ- Ó 17 

ÜÖ²Ö ü̧-¤êüÞÖÖ·µÖÖ“Öê  ®ÖÖ¾Ö-  
¯ÖÖê. Æêü.ÛúÖ /2801 ›ü²»Öã Ûêú ÛúÖÓ²ÖôÌêû 
®Öế ÖÞÖãÛú ¯ÖÖê. Ã™êü. ®ÖÖÓ¤êü›ü(ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ) 
ŸÖÖ.×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö 
-³ÖÝÖ¾ÖÖÞÖ ×®Ö¸ü•ÖÓ®Ö²Öã¾ÖÖ  ³ÖÖ ü̧ŸÖß 
¾ÖµÖ- 40 ¾ÖÂÖ  ¸üÖ. ü̧ÖÆü™üß (²Öã) ŸÖÖ 
.×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
ü ´Ö ü̧ÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
†“ÖÖ®ÖÛú “ÖŒÛú¸ü  µÖê¾Öã®Ö ‘Ö ü̧ÖŸÖß»Ö  
±ú¸ü¿Öß¾Ö¸ü ¯Ö›ãü®Ö ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ ü̧ 
»ÖÖÝÖ»µÖÖ®Öê  ²Öê¿Öã¬¤ü †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¾ÖÖ›Ôü  
®ÖÓ²Ö¸ü-30- ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ¤ü ü̧´µÖÖÞÖ  
´Ö ü̧ÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü 
  

ÃÖÖ¤ü ü̧  ×¾Ö®ÖÓŸÖß  ¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤ü ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  MLC “Öê 
 ÛúÖÝÖ¤ü ¯Ö¡Ö ¯ÖÖê. Ã™êü »ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ  —ÖÖ»µÖÖ®Öê  ÛúÖÝÖ¤ü  ¯Ö¡ÖÖ“Öê †¾Ö»ÖÖêÛú®Ö  Ûêú»Öê †ÃÖŸÖÖ  
µÖÖŸÖß»Ö  ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ×¤ü-20-11-2022 ¸üÖê•Öß  01.00 ¾ÖÖ  “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê  ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß  
ŸµÖÖÓ®ÖÖ  †Ö“ÖÖ®ÖÛú  “ÖŒÛú ü̧ µÖê¾Öã®Ö  ‘Ö ü̧ÖŸÖß»Ö ±ú¸ü¿Öß¾Ö¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ®Öê  ŸµÖÖ“Öê  ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ ü̧ 
»ÖÖÝÖã®Ö ŸÖê ²Öê¿Öã¬¤ü  —ÖÖ»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü  ÛúÖ´Öß »ÖÖê™üÃÖ ÆüÖÑ×Ã¯Ö™ü»Ö  ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ®Öê»Öê ¾Ö 
ŸÖê£Öã®Ö ¯Öãœüß»Ö ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧Ö ÛúÖ´Öß ÃÖ.¤ü¾ÖÖÜÖÖÞÖÖ ×¾ÖÂÞÖã¯Öæ¸üß,®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¿Ö× ü̧Ûú Ûêú»Öê †ÃÖŸÖÖ  
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÞÖ  ŸÖê ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê  †ÖÆêü.  ¾ÖÝÖî ȩ̂ü MLC  “Öê ÛúÖÝÖ¤ü ¯Ö¡ÖÖ ¾Ö¹ý®Ö ¾Ö ü̧ß»Ö 
¯ÖḮ ÖÖÞÖê   †Ö.´ÖÏ.¤üÖÜÖ»Ö  Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ. ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ¯Ö¾ÖÖ ü̧  ÃÖÖÆêü²Ö.  µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ×²Ö™ü 
ASIÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ 
 

  ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ¸üß-  
´ÖÖ.PI/ ÃÖ.¯ÖÖê-×®Ö. ¯Ö¾ÖÖ¸ü-ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê ®ÖÓ  -9823288458 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧  
ASIÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß  ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»ÖÓ²ÖÝÖÖ¾Ö ´ÖÖê  ®ÖÓ- 9527110777 
 

¤üÖÜÖ»Ö.Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧-  
¯ÖÖê.Æêü.ÛúÖ-2436/¿Öê™ê ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»ÖÓ²ÖÝÖÖ¾Ö  ´ÖÖê  ®ÖÓ- 9923303894  
                                                                                      

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 



पोलीस टेशन देगलूर येिथल दैिनक गू हे अहवाल िद.25/11/2022 

पोलीस टे
शनचेना
व 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफय दीचेनाव व प ा व 
मोनं 

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
526 / 2022 
कलम  
379  
भ द वी  
 
 
 
 
 

ग.ू घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 23.11.2022 
रोजी वेळ 09.30 ते 
13.00 वा. चे 
दर यान क या 
शाळा देगलुर समोर 
 
ग.ु दा. ता. वेळ व 
न दनं 
िद.25/11/2022 
रोजीवेळ  16.22 
वा. न दनं. 25 वर 
 

िफय दीचेनाव व – 
संजय ल मणराव 
िकत वार वय 53 वष 
यवसाय नौकरी (िश ण) 
रा. आलुर ता.  देगलुर  
 मो.न. 9021210825 
 
आरोपी – अ ात 
 
 
आरोपी अटक – -- 

खुलासा:-- 
सादर वनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील िफय दी यांनी यांची 
मोटार सायकल . MH 26 AQ 0434 पॅशन ो. कंपनीची जीचा 
इिजनन. HA10ENEGG18583 चेिसस न. 
BLHA10A6EGG11577 असा असुन जुनी वापरती िकमती अंदाजे 
35,000 पयाची कोणीतरी अ ात चोर ानी चो ननेली आहे तीचा 
शोध होणे बाबत त री जबाब िद याने वर माणे  गु हा दाखल     
 
तपािसक अंमलदार– 
 सपोउपिन िमरदोडे  पो टे देगलूर  
 
दाखलकरणार:-  
पोहेका 2822 कनकवळे  पो. टे. देगलुर 
 
पो टे भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब मोनं 9821159844 
 

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

 

 

 



पो. टे. कंधार ग.ुर.न.364/2022  कलम 279,304(अ )IPC द.25/11/2022 

पो. टे. च े
नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल  फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 गु.र.न 
364/2022 
कलम  
279,304(अ ) , 
भादवी  

घडला:- 
द.15/11/2022चे 

रा ी 15.30 वा. 
वसंतनगर त े ई रोडवर 
आ दनाथ पवार यांच े
शेताजवळ ता.लोहा  
 
,पूवस 30 कलोमीटर. 
 
 गु हा दाखल:- 
द.25/11/2022वेळ 

16.45 टेशन डायरी 
न द 26 वर. 
 

फयादीच ेनाव  ;   
गणपत सटवा सोनकांबळे वय 46 वष वसाय 
मजुरी रा. ई ता.कंधार िज. नांदेड मोबाईल 
नंबर 7755961335. 
 

FIR त दली का:- होय 
 

आरोपी नाव व प ा:   
. 
 
मयत : 
 ऋषीद गणपत सोनकांबळे रा. ई ता. कंधार. 
 
 उिशरा च ेकारण : आज रोजी  ा  झा यान.े 
 

खुलासा;  सादर िवनंती क  वर नमोतारीख वेळी व ठकाणी यातील 
फयादीचा मुलगा हा यातील आरोपीच े मोटरसायकल वर आरोपीचे 

पाठीमाग ेबसून येत असताना यातील आरोपीचे ता यातील मोटरसायकल 
हाईगाई व िन काळजी पणान े भरधाव वेगात चालव यान े आरोपीचे 
मोटरसायकल वरील िनयं ण सुटून मोटरसायकल पड यान े फयादीचा 
मयत मुलगा ऋषीद याचे डो यास मार लागून गंभीर दुखापत झा याने 
या यावर उपचार चाल ूअसताना दनांक 20/ 11 /2022 रोजी 18.35 

वाजता मरण पावला आह े वगैरे आज रोजी त ारी जबाब द यान े व 
मयताची कागदप  पोलीस टेशन िशवाजीनगर येथून ह तगत झा याने 
मा. पो. िन साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल. 
घटना थळी भेट :  
 

दाखल करणार:- 
  Hc 2259 ीराम े पो  ट.े कंधार मो.9421761652. 
 

 तपासी अंमलदार: 
 psi इं ाळे साहेब  ps कंधार  
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व . 
  मा. पो.िन पडवळ साहेब. ps कंधार  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 276/2022 कलम  12(अ) ´Ö•ÖãÛúÖ  माण े दनांक 25/11/2022 
 

पो टे च े

नाव 

गुरण/अ.म/ृपणाका/िम सग 

व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िम सग 

घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय/नाही 

हक कत 

पो टे 
चे 
नाव:- 
उमरी 

गु हा  
276/2022 
  कलम 
 12 (अ) ´Ö•ÖãÛúÖ    
 
 
 

गु हा घडला:- 
द.25/11/2o 22 

रोजी 13.15तरकारी 
माकट टेशन रोड 
उमरी  
 
दशा:- 

पुवस 02 क मी 
 
गु हा दाखल  
द 25/11/2022 च े

वाजता 15.34  
न द नंबर वर 19 

फयादीच ेनाव  
सुदशन रामलाल धांद ूवय 52 asi  
पो. टे.उमरी मो.9421303334 
 
आरोपीच ेनाव व प ा  :- 
 
िमळाला माल . 
.410 .व 416 कागदावर आकडे 
पेन सािह य. 
 
 
 

खुलासा वर नमुद ता रख वेळी व ठकाणी यातील   आरोपीने लोकाकडून  
पैस े घेऊन आक ावर पैस े लावून िमलन नावाचा  जुगार खेळत व 
खळिवत असताना िमळून  आले वगैरे   जबाबाव न गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी माननीय पोलीस िनरी क साहेब यां या आदेशाने   
पोना 2164  भालेराव यां याकडे दला.  
 
तपासी अंमलदार 
 एस.एस.भालेराव मोबाईल नंबर:-7030221125 
 
पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  
मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 9175743162 
 
भेट देणारे अिधकारी च ेनाव मोबाईल नंबर:-केलेला तपास घटना थळ 
पंचनामा क न पुढील तपास चाल ूआह.े 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस टेशन देगलूर येिथल दैिनक गू हे अहवाल िद 25.11.2022 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन.  
527 / 2022  
कलम  
12 अ मजुका 

ग.ू घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
िद. 25.11.2022 रोजी वेळ 
15.15 वा. डाँ. गायकवाड साहेब 
यांचे दवाखा या समोरील 
सावजिनक रोडवर देगलुर  
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
िद.25.11.2022 रोजी  
वेळ 18.36   वा. 
न दनं  33 
 

िफय दीचेनाव व प ा 
आशोक िव लराव यरपलवाड 
वय 33 वष यवसाय नौकरी 
पोका 3207 पो. टे. देगलुर    
मो.न. 8888803359 
 
आरोपीचे नाव - 
 
िमळाला माल –  
नगदी 340/-   मटका जुगाराचे 
सािह य  
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
न दनं:-- .नाही 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी  
िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या लोकांकडुन पैसे घेवुन आक ावर लावुन 
क यान नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळिवत  असताना नगदी 340/-   व 
मटका जुगाराचे सािह य सह िमळुन आला हनुन वगैरे िफय द व न गु हा 
दाखल .. 
 
तपािसकअंमलदार-      
ASI िमरदोडे   ने पो टेदेगलुर 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेका 2822 कनकवळे     .ने. पो टे देगलुर 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 

 



पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 275/2022 कलम  12(अ) ´Ö•ÖãÛúÖ  माण े दनांक 25/11/2022 

पो टे च े
नाव 

गुरण व 
कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िम
सग घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नंबर व आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय/नाही 

हक कत 

पो टे 
चे 
नाव:- 
उमरी 

गु हा 
275/2022  
कलम  
12 (अ) 
´Ö•ÖãÛúÖ   
 
 
 
 

गु हा घडला:- 
द.25/11/2o 22 

रोजी 12.05 
तरकारी माकट रे व े
टेशन रोड उमरी  

 
दशा:- 

पुवस 2 क मी 
 
गु हा दाखल  
द 25/11/2022 च े

वाजता 12.05  
न द नंबर 18 वर  

फयादीच ेनाव … 
देिवदास िव ल गोरठकर वय 
32 पो का 3362 पो. टे.उमरी 
मो.8411801435 
 
आरोपीच ेनाव व प ा  :- 
 
िमळाला माल .. 
350 .व जूगाराच ेसािह य  
 

खुलासा वर नमुद ता रख वेळी व ठकाणी यातील   आरोपीने लोकाकडून आक ावर 
पैस ेलावुन टाईन बाजार नावाचा जुगार खेळत व खळिवत असताना नगदी 350 व 
जूगाराच ेसािह य िमळून  आले वगैरे   जबाबाव न गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी माननीय पोलीस िनरी क साहेब यां या आदेशाने   पोना 2164  भालेराव 
यां याकडे दला. 
 

तपासी अंमलदार  
एस.एस.भालेराव मोबाईल नंबर:-7030221125 
 
पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  
मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 9175743162 
 
भेट देणारे अिधकारी च ेनाव मोबाईल नंबर:- 
केलेला तपास घटना थळ पंचनामा क न पुढील तपास चालू आह.े 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो. टे.धमाबाद गुरन नं.  262/2022 कलम 435, 506 भादवी   दनांक  25/11/2022  

पो. टे. च ेनाव ग.ुर.न. व कलम गु हा घडला दाखल 
गु हा दाखल तारीख वेळ 

फयादीच ेनाव प ा मो. . व 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

हक कत 

पो. टे. 
धमाबाद 
. 

गुरन नं.  
262/2022 
कलम  
435, 506 
भादवी  

गु हा घडला तारीख वेळ व 
ठकाण – 

 द. 16/11/2022 चे 10-00 
वाजताची सुमारास फयादी या 
शेतात मौजे हारेगाव िशवार 
तालुका धमाबाद. 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
 दनांक  25/11/2022 
 च े 17-35 
 न द न. 26 
 
 
 
 
 

फयादी –  
या  िपराजी कवडेकर वय 

55 वष वसाय शेती 
राहणार हारेगाव तालुका 
धमाबाद  
मो. 8459863472. 
 
आरोपी =  
. 
 
उिशरा च ेकारण – 
 आज रोजी अज द याने. 
 
 

खुलासा-सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील फयादीचे जु या वादा या कारणाव न फयादी यांचे 
शेतात लावले या सोयाबीन या ठकाणी आग लावून अंदाज ेवीस 

टल सोयाबीन 1,10000 पयाच े नुकसान केले आह े व जर 
आ ही पोलीस टेशनला जाऊन त ार द यास तु हाला एक 
एकाला का खपवून टाकतो हणून अशी धमक  दली आह.े वगैरे 
जवा बघून कोणी साहेबां या आदेशाव न गु हा दाखल 
 
दाखल करणार .   
पोह ेका 1703 भालेराव पो ट धमाबाद मो. 9423442039 
 

तपासी अमलदार –  
ASI आडे  पो. टे धमाबाद मो.न. 9923692588 
 
पोलीस िनरी क  िहबारे सर पो टे  धमाबाद 
 मोबाईल नं. 9764574333 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö ¤îü®ÖÓ×¤ü®Ö ÝÖ®ãÆêü †Æü¾ÖÖ»Ö †Ö´ÖÏ 41/2022 Ûú»Ö´Ö 174crpc  ×¤ü 25/11/2022 

 

†.ÛÎú. ×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
®ÖÖ¾Ö  

ÝÖ®ÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ  

ÝÖãÆüÖÓ ¸ü×•ÖÃ™ü̧ ü ®ÖÓ ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  Ö Ö Ó¾Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ  ¿Öȩ̂ üÖ 

 
 
1. 
 
 
2 

 
 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
®ÖÖÓ¾Ö - 
®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  
 
 
 
 
 

†Ö´ÖÏ .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ:-   
×¤ü. 24/11/2022¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓÛúÖôûß 
18.30 ¾ÖÖ †Ö´ÖéŸÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö 
 
†Ö´ÖÏ.¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
×¤ü.25/11/2022  
“Öê 10. 14   ¾ÖÖ  
®ÖÖë¤ü ÛÎú.11 ¾Ö¸ü  
 

†Ö´ÖÏ  
 41/2022 
 Ûú»Ö´Ö  
174 crpc  
 
´Ö¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:- --    
-Æü¤üµÖ×¾ÖÛúÖ ü̧Ö“Ö 
—Ö™üŒµÖÖ®Öê  ´ÖéŸµÖã 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :-- 
 ˆ¢Ö´Ö ¤êü¾Ö ü̧Ö¾Ö ²ÖÖ´ÖÞÖê 
¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ †Ö´ÖéŸÖ®ÖÝÖ ü̧ 
®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  ŸÖÖ ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö 
´ÖÖÓ 8007001228 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö:-- 
¸ü´Öê¿Ö ˆ¢Ö´Ö ²ÖÖ´ÖÞÖê ¾ÖµÖ 
45 ¾ÖÂÖì ¸üÖ †Ö´ÖéŸÖ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  ŸÖÖ ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö   
 •ÖÖŸÖ ´Ö ü̧ÖšüÖ  
   

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÆüÛúßÛúŸÖ:- 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»Öß ×Ûú ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ 
®ÖÖ´Öê ¸ü´Öê¿Ö ˆ¢Ö´Ö ²ÖÖ´ÖÞÖê µÖÖÃÖ -Æü¤üµÖ×¾ÖÛúÖ¸üÖ“ÖÖ   —Ö™üÛúÖ µÖê¾Öã®Ö  ´Ö ü̧ÞÖ 
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ  ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸üÞÖ²ÖÖ²ÖŸÖ  ÛúÖÆüß ŸÖÛÎúÖ¸ü †ÝÖ¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ ®ÖÃÖ»µÖÖ“Öê 
ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»µÖÖ®Öê ¾ÖÝÖî̧ êü ŸÖÛÎúÖ ü̧ß¾Öºþ®Ö   †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»Ö Ûúºþ®Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê×®Ö ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê  ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2006  µÖÖÓ“µÖÖ Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü :- 
ASI ÛúÖôêû  ¯ÖÖê.Ã™êü. ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  ´ÖÖê ®ÖÓ ---9823035769  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß : 
- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2006 ´ÖãÃŸÖÖ¯Öã̧ êü ¯ÖÖê.Ã™êü. ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.®Ö --9325850996 

 

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



पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 274/2022 कलम 279,337,338 Ipc  दनांक 25/11/2022 

पो टे च े
नाव 

गुरण/अ.म/ृपणाका/िम सग 
व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िम सग घडला व 
दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 
होय/नाही 

हक कत 

पो टे च े
नाव:- 
उमरी 

गु हा  
274/2022   
कलम  
279,337 
,338 Ipc  
 
 

गु हा घडला:- 
द.19/11/2o 22 च े  रा ी 

09.00  वा. सुमारास 
रामखडक गावाजवळ 
ता.उमरी  
 
दशा:- 

पुवस 12 क मी 
 
गु हा दाखल  
दनांक 25/11/2022  

चे 13.24  वाजता  
न द नंबर वर 15 

फयादीच ेनाव ….  
अिवनाश पंुडिलक सोनकांबळे 
वय 21 वसाय िम ी काम 
रा.रामखडक ता.उमरी 
मो.न.9604242063 
 
आरोपीच ेनाव व प ा  :- 
 
 

खुलासा वर नमुद ता रख वेळी व ठकाणी यातील  आरोपीने 
आप या ता यातील मोसा या चालकाने हईगाई व 
िन काळजीपने चालवून फयादी या भावास जोराची धडक 
देऊन गंभीर जखमी केले वगैरे  जबाबाव न गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी माननीय पोलीस िनरी क साहेब यां या 
आदेशाने   पोना 1017 के  ेयां याकडे दला. 
 
तपासी अंमलदार:  
 तुकाराम िव नाथ क दे मोबाईल नंबर:-7972683474 
 
पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  
मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 9175743162 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



पो टे:- ´ÖãÛÎú´ÖÖ²ÖÖ¤ü  पोलीस. टे.गुरन 273/2022 कलम  65 (‡Ô) ´Ö¤üÖÛúÖ  दनांक 25/11/2022 

पोलीस ठाण े
 
 
मु ामाबाद     . 
.             .        

गुरन वकलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व प ा  हक कत 

गुरन  
273/2022 
कलम  
65 (E)  
म दा का  
 
 
 
 
 

 
  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण 
दनांक 25/11/2022 रोजी  

16:50 वा.  छापा मारला मौजे 
सुगाव (बु)क प  
ता .मुखेड  
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
दनांक 25/11/2022 

वेळ 19:03 वाजता 
न द नंबर 21 वर 

 
 

फयादीच ेनाव :- 
माधव आ दनाथ पवार वय 36 वष 

वसाय नोकरी पोना 2605 नेमणूक 
पोलीस ठाणे◌ ेमु माबाद  
मो.नं. 8975766437 
 
आरोपी :-  

काश िव नाथ राठोड वय 41 वष 
वसाय हॉटेल चालक रा.सुगाव 

(बु)कॅ प  ता . मुखेड िज. नांदेड 

 
िमळाला माल :-  
 गावठी दा   12 िलटर 
गावठी हातभ ीची दा  कमती ित 
िलटर  100/- पय े दरा माण े 
एकूण 1200/- पय ेचा माल  

 सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील .आरोपीने 
.िवनापरवाना बेकायदेशीर र या गावठी हातभ ीची दा  आंबट उ ट 
वास येत असलेली 12 िलटर ित 100/- पय े .दरा माणे कमती 
1200 /- चा मालाची चोरटी िव  कर या या उ ेशान े ता यात 
बाळगलेला िमळुन आला वगैरे फयादी व न गु हा दाखल क न   मा. 
सपोिन साहेब यां या आदेशान ेपुढील  तपास  पोहेका 2319 िस द  
यां याकड ेदे यात आला  
 

दाखल करणार :- 
पोहेकॉ /2068 कागंण े पो. ट ेमु ामाबाद 
 

तपास अिधकारी :- 
HC 2319 िस दे र े   पोलीस ठाणे मु माबाद  
मो नं.7620481485 
 

पो. ट.े भारी अिधकारी 
सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 
पोलीस ठाणे मु माबाद 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो. टे.नायगांव गुरन 176/2022   कलम  304 (अ)  , 34  . द. 25/11/.2022 

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ आ. ./ ो ही/घडला व दाखल फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव :- 
नायगाव  
     

गुरन  

176/2022   

कलम   

304 (अ)  , 

34  IPC  

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक :- 
24/11/.2022  रोजी  रा ी 
21:00 वा ते 22:00 वाजता चे 
दर यान सयाजी शामराव कदम 
यांचे शेतातील डीपी जवळ मौजे 
वंजारवाडी  
 
पूवस 18 क.मी.  
 
गु हा दाखल दनांक:- 
25/11/2022 
वेळ  18:43  वा  
ट ेडा.नोद न.ं 18 वर 

 

मरणाच ेकारण :- 
 डीपीचे तारेचा िव ुत शॉक लागून 
मृ य ू

 फयादीच ेनाव  :-  
िवनायक िव ल जाधव व 49 वष 

वसाय मजुरी रा. वंजारवाडी ता. 
नायगाव ह.मु . भोसरी लांडगे नगर 
पुणे िज हा पुणे  
मो. न.ं 9699668568 
एफआर आय त दली का :-होय  
 

आरोपीच ेनाव :-  
 

मयताच ेनाव:-  
संभाजी िव ल जाधव वय 45 वष 

रा. वंजारवाडी ता. नायगाव िज. 
नांदेड 

 

अटक  ता वेळ व टे डा  वर  

उिशराच ेकारण :- िनरंक  

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील मयत 
हा दनांक: 24/11/2022 रोजी  रा ी वेळ 21:00 त े  22:00  वाजता चे 
दर यान संडास साठी गावातील सयाजी शामराव कदम यांच ेशेतातून जात 
असताना यांच ेशेतातील डीपी या तारेवर पाय पडून यास िव ुत शॉक 
लागून मरण पावला आह े. िव ुत तार जिमनीवर पडून रािह यान ेयातील 
आरोपीतांनी दु त न के यान े यातील मयत संभाजी िव ल जाधव रा. 
वंजारवाडी यांचे मरणास कारणीभूत झाल ेआह.े वगैरे फयादीव न गु हा 
दाखल क न पुढील तपास मा. पो.िन. शद ेसाहेब  करीत आहेत.  
 
दाखल करणार- 
 पोना/941 चरकुलवार पो. ट.ेनायगाव  मो.न.-7030128029 
 
तपासीक अिधकारी :-  
पोिन शद े साहेब पो. ट.े नायगाव मो.न.ं 7798098009 

 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर: 
पोिन शद े साहेब पो. ट.े नायगाव मो.न.ं7798098009 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस टेशन मुखेड दैिनक गु ह ेअहवाल दनांक  25/11/2022 

 पोलीस 
टेशन  

 ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खुलासा शेरा 

मुखेड  गुरण-  
361/2022 
 कलम  
279,337 
,338,427भादवी  
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण  
द. 19/11/2022 रोजी 

15.30वा चे सुमारास  
घाटे यांच ेघरासमोर मेन 
रोडवर मुखेड येथ े
 
 
दाखल 
 दनांक 25/11/22 
रोजी वेळ  19.44 
न द मांक 26 

फयादी- 
 नवनाथ बालाजी िगरी 42 

वसाय शेती राहणार 
मरिशवनी तालुका कंधार 
िज हा नांदेड मोबाईल नंबर  
7448231101 
 
आरोपी –  
 
 

खुलासा- 
      सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  
आरोपी नामे मोशीन मनान शेख राहणार गाय ी ग ली मुखेड तालुका 
मुखेड िज हा नांदेड याने या या ता यातील वाहन pikup ही हय गई 
व िन काळजीपणे भरधाव वेगात चालवून फयादीची मोसां मांक 26 
बी यु 21 44 ला पाठीमागून जोराचीधडक देऊन मोसावर असलेली 
फयादीची प ी व मुलास धडक देऊन यांना गंभीर जखमी क न 
फयादीच े मोटरसायकलच े नुकसान केले आह े वगैरे मजकुराच े जबाब 

व न. मा.PI गोबाडे. सा यांचे आदेशा वय े पुढील तपास व कायवाही 
कामे पोह 1793 राठोड  यांचेकडे दे यात आला. 
 

. गु हा दाखल करणार  
Pn 1001 jadhav पोलीस टेशन मुखेड. 
 

तपास करणार 
पोह ेका 17 93 राठोड पोलीस टेशन मुखेड िज हा नांदेड 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो. टे मांडवी आ  न ं22/2022 कलम 174  भा द िव 

पो. टे चे 
नाव  

गुरन ं/आ  / 
कलम  

गु हा / आ  घडला व दाखल  फयादीच ेनाव व प ा मो न.ं, व 

आरोपीच ेनाव व प ा. 
ह ककत  

पो. टे. 
चे नाव 
मांडवी  

आ  नं 
22/2022 
कलम 
 174  
भा द िव  
 
 
  

आ  घडला तारीख वेळ व 
ठकाण :-  
द.24/09/2022 रोजी 

14.48 वाजता या 
सुमारास र स हॉि पटल 
आ दलाबाद  
 

दशा व अंतर :-   
उ रेस 15 कमी 
 

आ  दाखल :-
द.25/11/2022  

वेळ  14.46 वा 
 टे.डा. नं 11वर  
     

मरणाच ेकारण.  
िवषारी औषध अ ातून 
पोटात गे याने  

फयादीच ेनाव: 
 के. िव ण ू काश वय 
47 वष वसाय सब 
इ पे टर टू टाऊन 
आ दलाबाद  
 

मयताच ेनाव :-  
निवन सुदाम राठोड 
वय 50वष रा. कनक  
तांडा ता. कनवट 
 

उशीराच ेकारण  :- 
आज रोजी खबर 
द यान े

 

 आरोपी अटक तारीख 
वेळ:-िनरंक  

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळ ठकाणी यातील मयत वतः या शेतात 
क टकनाशके औषधाची फवारणी करीत असताना म यंतरी जेवण के यान ेजेवणातून 
िवषबाधा झा याने यास उल ा होत अस यान े ाथिमक उपचारासाठी सरकारी 
दवाखाना मांडवी येथ ेदाखल केले असता औषधोपचार क न पुढील उपचार का मी 
रमस हॉि पटल आ दलाबाद येथ ेदाखल केले असता उपचारादर यान मरण पावला 

बाबतच े कागदप  े पोलीस अधी क कायालय नांदेड येथून ा  झा याने  मा. 
सपोिन िशवरकर साहेब यांच े आदेशाने सदरचा आ  दाखल क न पुढील तपास 
कामी npc 29 मडावी सा.यां याकडे दला . 
 
 गु हा दाखल करणार 
 PSO पोहेकॅा /1732 राठोड मो  9421769181पो टे मांडवी  
 

तपासी अंमलदार  
npc 29 मडावी सा पो टे मांडवी  मो.न.9422116433 
 

पो टे भारी अिधकारी :- 
 मा सहा यक पोलीस िनरी क िशवरक  साहेब मो न ं9922322312 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो टे िहमायतनगर दैनं दन गु हे अहवाल द. 25/11/2022 

पो टे चे 
नाव  

ो.गुरन व 
कलम  

गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण 

फयादीचे नाव प ा 
मोबाईल नंबर 

खुलासा 

िहमायत 
नगर 
 
 

267/2022  
कलम  
283भादिव 
 
 
 

गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण  
द.25/11/2022 

रोजी12:05 वाजता उमर 
चौक येथे सावजिनक रोडवर 
ता. िहमायतनगर 
 
 
गु हा दाखल तारीख:-
द25/11/2022 

वेळ13:13 वा. 
 टे. डा.14 वर 
 

रंगराव वसराम राठोड वय 
50 वष Hc 1791 
पो टेिहमायतानगर. 
 
आरोपी: 
.  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील यातील 
आरोपीने आपले ता यातील वाहन र यात थांबून चालकाने लोकांचे 
लोकांचे जीिवतास धोका होईल अशा ि थतीत उभा के यानेमा.पो. िन. 
साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामे िबट 1791 
राठोडयांचे कडे दला. 
 

दाखल करणार:-  
पोहेका/2281 शेख लाईक मो. नं.7888218751 
 

 तपासी अिधकारी:- 
आर. ही. HC 1791 राठोडमो. नं.9112141791 
 

 पो ट भारी अिधकारी चे नाव:- 
पो. िन. ीिब. डी. भुसनूरमो. नं.9834774799 

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

  



पो. टे. कंधार ग.ुर.न.365/2022 कलम 325,323,504,506,34 IPC द.25/11/2022 

पो. टे. च े
नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल  फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव 
व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न 
365/2022 
कलम  
325,323 
,504,506 
,34 IPC  
 

घडला:- 
द.24/11/2022चे 

सकाळी07.00 वा. च े
सुमारास फयादीचे 
घरासमोर अंगणात 
शे लाळी  
 
दि णेस  15 कमी 
 
 गु हा दाखल:- 
द.25/11/2022 

वेळ 18.15 टेशन 
डायरी न द 28वर. 
 

फयादीच ेनाव  ;  
 
FIR त दली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:   
 
 

खुलासा;  सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
फयादीने आरोपी मांक 1 यांना आम या अंगातील जळतानाची लाकडे का 

घेऊन जात आहेस अस ेिवचारले असता आरोपीतानी संगणमत क न फयादी 
िशवीगाळ क न थापड बु याने मारहाण क न आरोपी मांक 2 यांनी 
फयादीत ढकलून द याने फयादी जिमनीवर पड याने डावे हाताचे मनगटाच े

हाड मोडले आह ेव पु हा मार याची धमक  दली आह े उपचार क न आज 
रोजी येऊन त ार जबाब द याने मा. पो. िन साहेब यांचे आदेशाने गु हा 
दाखल  
 

दाखल करणार:- 
  Hc 2259 ीरामे  पो  टे. कंधार मो.9421761652. 
 

 तपासी अंमलदार: 
 hc1959 वहारे  साहेब कंधार  
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व .  मा. पो.िन पडवळ साहेब 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो टे िहमायतनगरआ. म.ृ नंबर 45/2022 कलम174 crpc द.25/11/2022 

पो टे 
नाव  

आ . न.ं व कलम  आ. . घडला ता. वेळ व ठकाण  खबर देणा याचे नाव व प ा  खुलासा  

िहमायत 
नगर 
 
 
 
 

45/2022 
कलम 
 174 Crpc 
 
 
 

आ. . घडला ता. वेळ व ठकाण  
31/10/2022 रोजी11:55 वाजता 
घाटी णालय ामाकेर अपघात 
िवभाग म ये उपचार चालू 
असताना औरंगाबाद  
 
आ. .  दाखल तारीख वेळ- 
द 25/11/2022 

रोजी18:15 वा. 
. न दनं.25 वर 

खबर देणा याचे नाव व प ा  
िस. िब.सावंत पोना/714 
नेमणूक घाटी मेिडकल चौक  
पो टे बेगमपुरा शहर 
औरंगाबाद  
 
मयत बाई  
 
 
 
 

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील मयत बाई ल मीबाई गंगाराम पोला कर 
िह द.24/10/2022 रोजी 16:00 
वाजताचेसुमारास गाजगाव ते िहमायतनगर येथे 
मारोतीमं दरा या जवळ वतः गाडीव न 
पड याने तीस उपचार कामे स. द. िहमायतनगर  
वस. द. नांदेडपुढील उपचार कामे घाटी णालय 
औरंगाबाद येथे उपचार घेत असताना ती मरण 
पावली अस याचे कागदप  ा  झा याने मा. पो. 
िन.या या आदेशानेअ  दाखल क न तपास 
कामीबीट HC 2303 हगणवाड यां याकडे दला 
 

आ. मृ.दाखल करणार 
पोहेका 2281 शेख लायक मो. नं.7888218751 
तपासीअंमलदार- 
पोहेका/2303 िसगणवाडमो.नं. 9049075521 
 पो ट भारी अिधकारी यांचे नाव मो.न.ं-  
पो.नी.बी. डी. भुसनूरमो.नं.9834774799 

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

  



¯ÖÖêÃ™ êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ ü̧ ÝÖã ü̧®Ö 427/2022 Ûú»Ö´Ö  457,380 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.    ×¤ü®ÖÖÓÛú  25/11/2022 
 
 

                               
 
 
 
 

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

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

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

¯ÖÖêÃ™ êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã̧ ü®Ö  
427/2022 
 Ûú»Ö´Ö 
  457,380 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú  
25/11/2022  ¸üÖê•Öß                                        
“Öê ü̧Ö¡Öß ü02.00 ŸÖê 
02.15 ¾ÖÖ. “ÖêÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
ÃÖÖê®Ö¾ÖÞÖê ÛúÖÑ́ ¯»ÖêŒÃÖ 
³ÖÖ¾ÖÃÖÖ ü̧ “ÖÖîÛú 
´ÖÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö ü̧Öê›ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 01 ×Ûú.´Öß.   
                           
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-   
×¤ü®ÖÖÓÛú 25/11/2022 
¸üÖê•Öß   17.59 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 33 ¾Ö¸ 
 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   
²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖµÖ 35 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß ®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. 
¯ÖÖêÛúÞÖá ŸÖÖ. ×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›üÆü.´Öã. 
ÃÖã́ Ö ê¬Ö®ÖÝÖ ü̧ŸÖ ü̧Öê›üÖ ®ÖÖÛúÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 ´ÖÖê ®ÖÓ 7720006555 
 
†Ö¸üÖê¯Öß --  †–ÖÖŸÖ  
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö –  
‹Ûú NCR  ÛÓú¯Ö®Öß“Öê SBI  ²ÖÑÛêú“Ö ê 
ATM  ×Ûú´ÖŸÖß 5,00,000 ºþ ¾Ö 
®ÖÝÖ¤üß ¸üŒÛú´Ö 25,89,900 †ÃÖÖ 
‹ÛãúÞÖ 30,89,900 ºþ¯ÖµÖÖ“Ö ê 
´Öã§êü´ÖÖ»Ö 
 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖê ü̧™ü¶Ö®Öê ‹®Ö NCR  ÛÓú¯Ö®Öß“Öê  SBI  ²ÖÑÛêú“Öê  ATM  
•µÖÖ“ÖÖ  ID NO CFBA020049054  ×Ûú´ÖŸÖß 5,00,000 ºþ 
¾ÖŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ®ÖÝÖ¤üß 25,89,900 †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 30,89,900 ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´Öã§êǘ ÖÖ»ÖÛúÖêÞÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®Öê ATM ºþ´Ö“ÖêÃÖ´ÖÖê ü̧ß»ÖÛúÖ“Ö ±úÖê›ãü®Ö 
†ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ûúºþ®Ö “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²Ö ¾Öºþ®Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Ö ê ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÛúÖ²ÖÓôêû üµÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  --   
ÃÖ¯ÖÖê®Öß ÛúÖ²ÖÓôêû ´ÖÖê ®ÖÓ – 9823031227 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- 
  ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö. •ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9011318527 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
 
 

¯ÖÖêêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 90/2022     ×¤ü®ÖÖÓÛú 25/11/2022 
 

 
 

 

¯ÖÖêÃ™êü ×´ÖÃÖàÝÖ ×´ÖÃÖàÝÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

ÜÖ²Ö ü̧  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 
 
 
 
 
 

¯ÖÖêêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ ü̧ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 
90/2022   

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  -- 
 ×¤ü 24/11/2022 
¸üÖê•Öß 08.00 ¾ÖÖ. 
¸üÖ.¾Öî¿ÖÖ»Öß ®ÖÝÖ ü̧ 
®ÖÖÓ¤êü›ü  ¸üÖÆüŸÖê ‘Öºþ®Ö 
 
×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  
×¤ü 25/11/2022 
¸üÖê•Öß  00.35 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÓ  03  ¾Ö ü̧  

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧— 
¾ÖÖ´Ö®Ö ü̧Ö¾Ö ´ÖÃÖÛúÖ•ÖãÔ®Ö ÛúÖ¾Öôêû ¾ÖµÖ 66  
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Ö ŸÖ»ÖÖšüß ¸üÖ. 
¾Öî¿ÖÖ»Öß ®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ (²Öã) ®ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê ®ÖÓ 9730870873 
 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --   
†×•ÖŸÖ Ûãú´ÖÖ ü̧ ¾ÖÖ´Ö®Ö¸üÖ¾Ö ÛúÖ¾Öôêû ¾ÖµÖ 35 
¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ¾Öî¿ÖÖ»Öß ®ÖÝÖ ü̧ŸÖ ü̧Öê›üÖ (²Öã) ®ÖÖÓ¤êü› 
ü 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö – 
 Ó̧üÝÖ- ÝÖÖȩ̂ üÖ      , Ó̂“Öß  5 ±ãú™ü 6 ‡Ó“Ö   ,    
, ³ÖÖÂÖÖ ØÆü¤üß ´Ö ü̧Öšüß   ,“ÖêÆü¸üÖ -- »ÖÖ²ÖÓ™ü  , 
¯ÖÖê¿ÖÖÜÖ --  ™üß ¿Ö™Ôü •ÖÖÑÛêú™ü ¾Ö ¯ÖÑ®™ü                                            

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤üŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß 
†•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ´ÖÖ—ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ®ÖÖ´Öê†×•ÖŸÖ Ûãú´ÖÖ¸ü 
¾ÖÖ´Ö®Ö¸üÖ¾Ö ÛúÖ¾Öôêû ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ ÆüÖ ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖêÛúÖêÞÖÖÃÖÛúÖÆüß 
‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛú ¾Ö 
‡ÔŸÖ ü̧¡Ö ¿ÖÖê¬Ö  ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ †ªÖ¯Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ×´Öôãû®Ö 
†Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß  ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú ü̧Ö“ÖÖ †•ÖÖÔ¾Öºþ®Ö  ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. 
†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö ü̧ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™  
¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê.  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  --  
¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü  
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ¸Öü  --  
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /1781 ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9657578281 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
 
 

¯ÖÖêêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 91/2022      ×¤ü®ÖÖÓÛú 25/11/2022 

 

  

¯ÖÖêÃ™êü ×´ÖÃÖàÝÖ ×´ÖÃÖàÝÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü 
 
 
 
 
 

¯ÖÖêêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ ü̧ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 
91/2022   

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
×¤ü 03/11/2022 
ü̧Öê•Öß 09.00 ¾ÖÖ. 
ü̧ÖÆüŸÖê ‘Öºþ®Ö 

×ÃÖ¨üÖ£ÖÔ ®ÖÝÖ ü̧ 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öã®Ö 
 
×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  
×¤ü  25/11/2022 
ü̧Öê•Öß  19.24 ¾ÖÖ. 

Ã™êü›üÖ ®ÖÓ 38  ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧— 
 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  
×ÃÖ ü̈Ö£ÖÔÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¸üÖõÖê ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖÔ 
 ü̧Ö. ×ÃÖ ü̈Ö£ÖÔ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö – 
 Ó̧üÝÖ- ÛúÖôûÖ ÃÖÖ¾ÖôûÖ , Ó̂“Öß  5 ±ãú™ü 4 
‡Ó“Ö   ,  ²ÖÖÓ¬ÖÖ -- ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû , ³ÖÖÂÖÖ ØÆü¤üß 
´Ö¸üÖšüß   ,“ÖêÆü¸üÖ -- ÝÖÖê»Ö  , ¯ÖÖê¿ÖÖÜÖ --  
™üß ¿Ö™Ôü •ÖÖÑÛêú™ü ¾Ö ¯ÖÑ®™ü                                            

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ´ÖÖ—ÖÖ 
´Öã»ÖÝÖÖ ®ÖÖ´Öê×ÃÖ¨üÖ£ÖÔÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¸üÖõÖê ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖÔ  ÆüÖ ¸üÖÆüŸÖê 
‘Öºþ®ÖÛúÖêÞÖÖÃÖÛúÖÆüß ‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛú 
¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü¡Ö ¿ÖÖê¬Ö  ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ †ªÖ¯Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß  
¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÖÔ¾Öºþ®Ö  ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß 
Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™  ¯ÖÖê®ÖÖ / 81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ ü̧ µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê.  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  --  
¯ÖÖê®ÖÖ /81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü   
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ¸Öü  --  
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /1781 ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9657578281 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पोलीस टेशन मुखेड  दैिनक गु ह ेअहवाल दनांक 25/11/ 22 

 अन ु
मांक 

गुरन कलम गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण फयादीच ेनाव गु ाची थोड यात हा ककत 

1) पो ट मुखेड 
 गुरंन 
363/2022 
कलम 
 65(E)  
म. दा. का  
 

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण - 
दनांक 25/11/22 रोजी वेळ 20.45 

वाजता चे सुमारास बाबुराव नारायण 
काठेवाड यांचे शटर चे दुकानात 
सावरगाव िपर 
ता मुखेड िज हा नांदेड 
  
दाखल वेळ- 
25/11/2022 रोजी 
वेळ  22.39 वा  
ट ेडा न द 31 

 
  
 

फयादीच ेनाव-  
बाबुराव भुजंगराव बंडगर 
 वय 54 वष वसाय नोकरी HC 2209  
नेमणूक उपिवभागीय पोलीस अिधकारी 
कायालय देगलूर 
mob no 9823962121 
 
आरोपीच ेनाव-  
आरोपी अटक-    नाही  
कलम 41(1) सीआरपीसी माणे नोटीस 
दे यात आली 

 
िमळाला माल - 
देशी दा  भगरी सं ा अस ेलेबल असले या 
180 ml मते या एकूण 10 बॉटल येक  
कमत 100 पय े माण ेएकूण 1000/-rs 

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळ ठकाणी यातील आरोपीन े
या या ता यात िवनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  
भगरी सं ा अस ेलेबल असले या 180ml मते या एकूण 10 

बॉटल येक   कमती 100/- rs असा एकुण 1000/- पयाचा 
माल चोरटी िव  कर या या उ ेशाने वतः या ता यात 
बाळगले या िमळून आला  वगैरे  मजकुराचे फयादव न गु हा 
दाखल क न मा.पोनी साहेब यां या आदेशान े पोह गीत े
यां याकड े दल े 
 

भारी अिधकारी- 
 ही ही गोबाडे मोबाईल नंबर 8805957400 

 
दाखल करणार - 
ASI कदम पो ट मुखेड 
 
तपास अिधकारी 
पोह/1265 गीते पो ट मुखेड 
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस टेशन मुखेड दैिनक गु ह ेअहवाल दनांक  25/11/2022 

 पोलीस 
टेशन  

 ग ुघडला व दाखल 
तारीख 

फयादी व आरोपी खुलासा शेरा 

मुखेड  गुरण- 
362/22 
कलम  
65  ई 
म. दा. का  
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 
दनांक  
द. 25/11/2022 रोजी 

20..30वा च ेसुमारास 
मौज ेसावरगावपीर 
तालुका मुखेड.येथ े
 
दाखल दनांक 
25/11/22 रोजी 
 वेळ  22.34 
न द मांक 30 

फयादी-   
मोहन िनळकंठ माडप े वय 
52 वष वसाय पोह ेका 23 
67 पो ट मुखेड संल  
उपिवभागीय कायालय देगलूर 
मोबाईल नंबर  
8390248699 
 
आरोपी –  
 
 

खुलासा- 
      सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  भगरी सं ा या 180 एम एल 

मते या अस ेलेबल असले या काचे या एकूण 11 सीलबंद बॉटल कमती 
100 पय े¤ü¸üÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ‹ÛãúÞÖ 1100 ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö  चोरटी दा  िव  कर या या 
उ ेशाने वतःच ेता यात बाळगलेला िमळून आला वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल क न मा.पो.िन.सां गोबाडे यां या आदेशा वय ेपोह ेका 12 65 गीते 
यां याकडे दे यात आला. 
 
. गु हा दाखल करणार  
Asi कदम पोलीस टेशन मुखेड. 
 
तपास करणार 
पोह ेका 1265 गीते  8007807771पोलीस टेशन मुखेड िज हा नांदेड 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



iksLVs uk;xko nSfud xqUgs vgoky fn 25-11-2022 
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 %&    
uk;xkao 
 
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& fn-
&25@11@2022 ps 16-
30 ok- ps lqekjkl 
jtk bafXy'k Ldwy 
'kkGsleksj jksMoj 
uk;xkao  
  
fn’kk  o varj 
nf{k.ksl 02 fdeh  
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- 
fn-25-11-2022  
osG 23%01 ok 
 uksan ua-20 oj 
 

xq-j-ua- 
 177@2022  
dye  
 384 Hkknoh   

 

fQ;kZnhps uko %&   
'ks[k ubZe firk 'ks[k 
[kbZe o; 25 o"kZs 
O;olk; pkyd jk- 
ikfdtk uxj brokjk 
ukansM ft- ukansM 
 eks-ua 9665899747 
 
 
vkjksihps uko %&  
  
 
vkjksih vVd & ukgh   
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gk R;kpk Vªd Ø-
,e-,p-&26&,Mh&1915 gk ukansM ps fp=nqxkZ jkT; dukZVd ;sFks Vªd eè;s puknkG  ?ksÅu tkr 
vlrkuk jtk bafXy'k Ldwy 'kkGstoG leksj   jksMoj uk;xkao nqikjh vankts 16%30 oktrk ps 
lqekjkl ;krhy uewn vkjksihus R;kph gh Vªd leksj vkMoh ykowu fQ;kZnhl eh  çYgkn HkaMkjh 
eh i=dkj vlwu rq÷;k Vªdeè;s uacj nksupk eky vkgs o rw ikVÊyk Qksu yko o eyk 20000@&  
#i;s ns ukghrj rq>k Vªd tIr djk;yk ykorks vls iS'kkph [kaM.khph ekx.kh d:u èkedh fnyh 
oxSjs etdqjkps fQ;kZnho:u oj çek.ks xqUgk nk[ky 
 

nk[ky dj.kkj %&   
iksgsd‚@91 xaniokj iksLVs uk;xkao eks ua 8421616306 
 

rikfld vaeynkj %& 
 iks-fu-f'kans iksLVs uk;xkao  eks-u- 8975769508 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
iks-fu-f'kans iksLVs uk;xkao  eks-u- 8975769508 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh  Jh- fodzkar xk;dokM lkgsc  mifoHkkx /kekZckn pktZ fcyksyh   
eks-ua-9021772022   ] iks-fu-f'kans iksLVs uk;xkao  eks-u- 8975769508 gs fnukad 25@11@2022 
jksth ps 23%01 ok uksan ua- 20 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &   HksV iq<s pkyq 

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

 

  



 
                                              ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö †Ö.´Öé.ÛÎú´ÖÖÓÛú  138/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ǖ ÖßÃÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 25/11/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

†Ö.´Öéü.®Ö.     †Ö.´Öé.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ-µÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

†Ö.´Öé. :- 
138/2022 
Ûú»Ö´Ö  
174 
ÃÖß†Ö¸ǖ ÖßÃÖß 

†Ö.´Öé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 24/11/2022 
¸üÖê•Öß “Öê ÃÖÛúÖôûß 11.00 
¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ³ÖÖµÖêÝÖÖ¾Ö 
×¿Ö¾ÖÖ¸ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ 
¯Öã¾ÖìÃÖ 05 ×Ûú ´Öß  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
¯Öã¾ÖìÃÖ 05 ×Ûú ´Öß 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 25/11/2022 “Öê  
¾Öêôû 08.25 ¾ÖÖ 
.®ÖÖë¤ü ÛÎú.06 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ ü̧ :-  
×¾ÖÀ¾ÖÖ®ÖÖ£Ö ÝÖÖê̄ Öß®ÖÖ£Ö ÛúÖê»Æêü वय 45 वष 

वसाय ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.³ÖÖµÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
मो. .9923045199. 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö :-  
ÃÖã́ Ö®Ö †¿ÖÖêÛú ÛúÖê»Æêü ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸üÛúÖ´Ö ¾Ö ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.³ÖÖµÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
´Ö¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :-  
ÃÖÖ¯Ö “ÖÖ¾Ö»µÖÖ®Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ´ÖéŸµÖã 
  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ¸ü 
®ÖÖ´Öê ×¾ÖÀ¾ÖÖ®ÖÖ£Ö ÝÖÖê̄ Öß®ÖÖ£Ö ÛúÖê»Æêü वय 45 वष वसाय ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.³ÖÖµÖêÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ®Öê ¯ÖÖêÃ™êü»Ö µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö ü̧ ×¤ü»Öß ×Ûú, ŸµÖÖ“Öê ³ÖÖ¾Ö•ÖµÖ ®ÖÖ´Öê ÃÖã́ Ö®Ö 
†¿ÖÖêÛú ÛúÖê»Æêü ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö ü̧ÛúÖ´Ö ¾Ö ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.³ÖÖµÖêÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü Æüß ¿ÖêŸÖÖŸÖ ÛúÖ´Ö Ûú¸üŸÖ •ÖôûŸÖ®Ö †ÖÞÖÞµÖÖÃÖÖšüß ÝÖê»Öß †ÃÖŸÖÖ ×ŸÖ“Öê 
›üÖ¾Öê ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÂÖÖ¸üß ÃÖÖ¯Ö “ÖÖ¾Ö»µÖÖ®Öê ×ŸÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ ÛúÖ´Öß ÃÖ¸üÛúÖ ü̧ß ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ 
×¾ÖÂÞÖã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¿Ö ü̧ßÛú Ûêú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧Ö¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ×¤ü.25/11/2022 ü̧Öê•Öß 
00.10 ¾ÖÖ. ›üÖòŒ™ü ü̧ÖÓ®Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ´Ö ü̧ÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê ¾ÖÝÖî̧ êü ÜÖ²Ö¸üß¾Ö¹ý®Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö.´Öé. ¤üÖÜÖ»Ö. 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ¸ü:-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/3378 Ûëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .8390006100. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1884 ´Öã̄ Ö›êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú . 8421435353. 
¯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 †Ö.´Öé.ÛÎú´ÖÖÓÛú  139/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 25/11/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

†Ö.´Öéü.®Ö.     †Ö.´Öé.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ-µÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

†Ö.´Öé. :- 
139/2022 
Ûú»Ö´Ö  
174 
ÃÖß†Ö¸ǖ ÖßÃÖß 

†Ö.´Öé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 25/11/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂÞÖã̄ Öæ̧ üß ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 25/11/2022 “Öê 
 ¾Öêôû 19.02 ¾ÖÖ 
.®ÖÖë¤ü ÛÎú.38 

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ :-  
×¾Ö¾ÖêÛúÖ®ÖÓ¤ü ÝÖÖî̧ üß¿ÖÓÛú¸ü ¿Ö´ÖÖÔ वय 27 वष वसाय 
´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.ÝÖÖî̧ üß ŸÖÖ.ÃÖÖ ü̧ÝÖ ×•Ö.ÃÖÖ Ó̧ü³Ö 
मो. .8877261081. 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
 ¬ÖÖ®Öã †´Öȩ̂ üßÛúÖ ´ÖãÃÖȩ̂ ü ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì ü̧Ö.ÝÖÖî̧ üß ŸÖÖ.ÃÖÖ ü̧ÝÖ 
×•Ö.ÃÖÖ Ó̧ü³Ö 
 
´Ö ü̧ÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- 
 ±úÖò̧ êü®ÃÖßÛú »Öò²Ö “Öê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ “Ö¾Ö£Öê 
´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖµÖ ‘ÖÃÖ¹ý®Ö ¯Ö›ü»µÖÖ®Öê ›üÖêŒµÖÖÃÖ ´ÖÖ¸ü 
»ÖÖÝÖã®Ö ´ÖéŸµÖã 
  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü 
¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ´Öê ×¾Ö¾ÖêÛúÖ®ÖÓ¤ü ÝÖÖî̧ üß¿ÖÓÛú ü̧ ¿Ö´ÖÖÔ वय 27 वष वसाय ´Ö•Öã̧ üß 
ü̧Ö.ÝÖÖî̧ üß ŸÖÖ.ÃÖÖ ü̧ÝÖ ×•Ö.ÃÖÖ Ó̧ü³Ö µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»Öß ×Ûú, ´ÖÖ—ÖÖ 

“Öã»ÖŸÖÖ ÆüÖ ±úÖò̧ êü®ÃÖßÛú »Öò²Ö “Öê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûú ü̧ßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ “Ö¾Ö£Öê 
´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖµÖ ‘ÖÃÖ¹ý®Ö ¯Ö›ü»µÖÖ®Öê ›üÖêŒµÖÖÃÖ, ¤üÖê®Æüß ¯ÖÖµÖÖÃÖ, ¤üÖê®Æüß 
ÆüÖŸÖÖÃÖ ´ÖÖ¸ü »ÖÖÝÖ»µÖÖ®Öê ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®µÖÖŸÖ ¿Ö ü̧ßÛú Ûêú»Öê †ÃÖŸÖÖ ×¾Ö»ÖÖ•Ö “ÖÖ»Öã 
†ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ÜÖ²Ö ü̧ß¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö.´Öé. ¤üÖÜÖ»Ö. 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ ü̧:- 
 ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .9637355836. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2391 ¸üÖ´Ö¤üß®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. 103/2022  ×¤ü®ÖÖÓÛú 25/11/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã. ü̧.®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 

×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú. :- 
103/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 23/11/2022 ü̧Öê•Öß 
“Öê  15.00 ¾ÖÖ. ÃÖã×®Ö»Ö ®ÖÝÖ¸ü 
 
 
 
 
×´ÖÃÖàÝÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
25/11/2022 “Öê  
¾Öêôû 17.24 ¾ÖÖ 
.®ÖÖë¤ü ÛÎú. 32 

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ :- 
 †¿ÖÖêÛú ×³ÖÛúÖ•Öß ´ÖãÓ›êü ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¤üÝÖ›ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.†Æü´Ö¤ü¯Öã̧ ü ×•Ö.»ÖÖŸÖã̧ ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.9527667043. 
 
Æü ü̧¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
 Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö :- 
 ¸ÓüÝÖ- ÝÖÖȩ̂ üÖ, Ó̂“Öß- 5 ±ãú™ü, †ÓÝÖÖŸÖ ¯ÖÖêÂÖÖÜÖ 
¯ÖÖÓœü·µÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß ÃÖÖ›üß  
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö ü̧ 
×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü 
µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ®Öß Æüß ×¤ü®ÖÖÓÛú 23/11/2022 ¸üÖê•Öß ŸµÖÖÓ“Öê ²Ö×ÆüÞÖß“Öê ‘Ö¹ý®Ö ÃÖã×®Ö»Ö®ÖÝÖ¸ü 
µÖê£Öã®Ö ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»Öß ŸÖß †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öß ®ÖÖÆüß ×ŸÖ“ÖÖ ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛúÖÓÛú›êü 
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî̧ êü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ¸ü:- 
 ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .9637355836 
. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1884 ´Öã̄ Ö›êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú . 8421435353. 
 
¯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 %& 

 

  



.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã.¸ü.®Ö. 423/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö.  ×¤ü®ÖÖÓÛú.25/11/2022 

 

  

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

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

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

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

 ÝÖã. ü̧.®Ö.:-  
423/2022  
 Ûú»Ö´Ö  
 379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö.  
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ 
:-ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öß 
´ÖÖê.ÃÖÖ 
»ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ 
×šüÛúÖÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö  
“ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß 
†ÖÆêü. 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü.02/11/2022 ü̧Öê•Öß ¾Öêôû 21.00 
ŸÖê ×¤ü.03.11.2022 “Öê 06.00 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ›êü»™üÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖšêü 
“ÖÖîÛú ®ÖÖÓ¤êü›ü 
  

×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ ü̧ : 
 ¯Öæ¾ÖìÃÖ  03 ×Ûú.´Öß  
²Öß™ü ÛÎú .04 
 

ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû : 
-×¤ü.25/11/2022 
 ü̧Öê•Öß 11.59 ¾ÖÖ 
 Ã™êü.›üÖ.014 ¾Ö ü̧ 
 

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
ÛúÖôûµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß Ã¯»Öë›ü ü̧ 
´ÖÖê.ÃÖÖ.ÛÎú.MH 26 6723 
•Öã¾ÖÖØÛú†.45,000/- ¹ý. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
×¾Ö»ÖÖÃÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö ´Ö¤üÞÖê ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.¿ÖêŸÖß ¸üÖ.³Öë›êüÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ 
×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.8888311165 
 
 †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:-  †–ÖÖŸÖ 
 
 †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ®ÖÖÆüß  
 
‹±ú†ÖµÖ †Ö ü̧ ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß 
†ÝÖ¸ü ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ: --  
†Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸üß 
•Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
         ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ×¤ü®ÖÖÓÛú,¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß 
µÖÖÓ®Öß ŸµÖÖ“Öß ÛúÖôûµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß Ã¯»Öë›ü ü̧ ´ÖÖê.ÃÖÖ.ÛÎú.MH 26 6723 ×•Ö“ÖÖ 
“Öê“ÖßÃÖ ®ÖÓ.MBLHA10CGGHLF7438 ¾Ö ‡Ó•Öß®Ö 
®ÖÓ.HA10EGHLD7555 •Öã¾ÖÖØÛú†Ó.45,000/- ¹ý “Öß Æüß ›êü»™üÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö  
®Ö¾ÖÖ ´ÖÖëœüÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Öæ®Ö ¤ü¾ÖÖÜÖÖÞµÖÖŸÖ ¯ÖãŸÖÞµÖÖ ¿Ö ü̧ßÛú †ÃÖ»µÖÖ®Öê ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ 
ŸÖê£Öê ´ÖãŒÛúÖ´Ö Ûêú»ÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÛúÖôûß ÝÖÖ¾Öß ¯Ö ü̧ŸÖ •ÖÖÞÖê ÃÖÖšüß ÝÖÖ›üß 
»ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ÝÖê»Öê †ÃÖŸÖÖ ÝÖÖ›üß ×¤üÃÖæ®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß.ŸÖß ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–
ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü.¾Ö Öî̧ 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  
¯ÖÖêÆêüÛúÖò/882‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖò/882‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß êü,¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸üü, ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.®Ö. 7722007988. 
 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü :- 
¯ÖÖêÆêüÛúÖò-2155 •Ö´Ö¤üÖ›êü ÃÖÖ. ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü,®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.9284401800 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :-  
ÁÖß.›üÖò.‹®Ö.²Öß.ÛúÖ¿ÖßÛú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.®Ö.9527988931. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ÝÖã̧ ü®ÖÓ 408/2022 Ûú»Ö´Ö 324.323.504.506 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß. .  ×¤ü  25/11/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 ÝÖã.  ‘Ö›ü»ÖÖ    
 ×¤ü -24/11/2022 “Öê 
ü̧Öê•Öß 21.30 ¾ÖÖ 
.“Öê.ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¤êüÝÖÖ¾Ö“ÖÖôû  
®ÖÖÓ¤êü›ü ü 
 
 ¤üÖÜÖ»Ö- 
×¤ü-25/11/2022 
¾Öêôû  13.27 ¾ÖÖ.  
®ÖÖë¤ü ÛÎú.- 23 

 
ÝÖã ü̧®ÖÓ 
408/2022 
Ûú»Ö´Ö 
324.323. 
504.506 
³ÖÖ.¤ü.¾Öß. 
 

 

×±úµÖÖÔ¤üß 
-¯ÖÏ¿ÖÖŸÖ ´Ö®ÖÖêÆü¸ü £ÖÖȩ̂ üÖŸÖ  ¾ÖµÖ-19 
¾ÖÂÖì,¾µÖ.´Ö•Öã ü̧ß  ¸üÖ.¤êüÝÖÖ¾Ö“ÖÖôû  
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®ÖÓ. 9823388358 
 
†Ö ü̧Öê¯Öß-  
 

           ÜÖã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß®Öê  
•ÖãÞµÖÖ ³Ö›üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö  ×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö 
»ÖÖ£Ö²ÖãŒµÖÖ®Öê ´ÖÖ ü̧ÆüÖ®Ö Ûú¹ý®Ö  ¤üÝÖ›üÖ®Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ý®Ö •ÖÜÖ´Öß Ûêú»Öê. 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧ÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß. ¾ÖÝÖî̧ êü ±úßµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö  
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×®Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¯ÖÖêÆêü êÛúÖ /1007 µÖÖÓ“ÖêÛú›êü 
×¤ü»ÖÖ 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
- ¯ÖÖêÆêü êÛúÖ /1007 —ÖÖÓ²Ö ȩ̂ü  9860897224 
 
¤üÖÜÖ»Ö †Ó´Ö»Ö¤üÖ ü̧  
-¯ÖÖê®ÖÖ/2575 ÛúÖÓ²Öôêû ü /9561038797  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü †ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã 89  /22 Ûú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö†Ö¸ǖ ÖßÃÖß .  ×¤ü-25/11/2022 
 

1 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 

 †.´Öé  ‘Ö›ü»ÖÖ     
×¤ü -25/11/2022  
ü̧Öê•Öß “Öê  ¾ÖÖ.09.20 

ÃÖ.¤ü. ¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ü ¤üÖÜÖ»Ö- 
×¤ü-25/11/2022 
¾Öêôû  14.58 ¾ÖÖ. 
 ®ÖÖë¤ü ÛÎú.- 027 

†ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ 
´ÖéŸµÖã   
89/22 
Ûú»Ö´Ö  
174 
×ÃÖ†Ö†Ö¸ü¯Öß
ÃÖß . 

 

×±úµÖÖÔ×¤ü-  
³ÖÖÃÛú ü̧ µÖÖ¤ü×ÝÖ¸ü  ×ŸÖ´Ö»ÖÖ  
¾ÖµÖ-33 ¾ÖÂÖì,¾µÖ-®ÖÖîÛú× ü̧  ¸üÖ. 
®Ö®®ÖÖÝÖã™üÖ“ÖÖôû ®ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê.®ÖÓ. 
9921954938 
  
´ÖµÖŸÖ-  
µÖÖ¤ü×ÝÖ¸ü ²ÖÖ»ÖµÖÖ ×ŸÖ´Ö»ÖÖ   
¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì ‘ÖÓ¤üÖ ®ÖÖîÛú×¸ü  
¸üÖ. ¤êüÝÖÖ¾Ö“ÖÖôû  ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´Ö¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ  
Æü¤üµÖ ×¾ÖÛúÖ¸üÖ“µÖÖ —Ö™üŒµÖÖ®Öê 
´ÖãŸµÖã  ´ÖéŸµÖã 

           ÜÖã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÆüÖ µÖÖÃÖ Æü¤üµÖ ×¾ÖÛúÖ¸üÖ“ÖÖ ŸÖß¾ÖË —Ö™üÛúÖ †Ö»µÖÖ®Öê ŸÖÖê 
•Ö´Öß®Öß¾Ö ü̧ ‘Ö ü̧ß ¯Ö›ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ ÛúÖ´Öß ÃÖ ¤ü 
¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü µÖê£Öê †ÖÞÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ›üÖòŒ™ü ü̧ÖÓ®Öß ´Ö¸üÞÖ 
¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê Ûúôû×¾Ö»µÖÖ®Öê ŸÖÃÖÖ †•ÖÔ ×¤ü»µÖÖ®Öê 
†Ö.´Öé.¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×®Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¯ÖÖêÆêüÛúÖ 1012µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ 1012 ü̧ÖšüÖê›ü ´ÖÖê.®ÖÓ. 9970381047 
 
¤üÖÜÖ»Ö †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  
 ¯ÖÖê®ÖÖ/2575 ÛúÖ²ÖÓôêû ü   
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 


