
 

पोलीस टेशन हमायतनगर गु.र.नं.24/2023कलम 65(e)म. दा. का  दनांक 6/2/2023 

पोलीस टेशनच े

नाव 

ग.ुर.नकलम 

कायदा तपासी अंमलदार 

गु हा घडला तार ख वेळ व ठकाण गु हा 
दाखल वेळ 

खलुासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 

ग.ुर.न.ं24/2023कलम 65(e)म. दा. का 
 
 फयाद   - िनतीन गणेश राठोडवय 34 
वष यवसाय नोकर  pc/3203 नमेणकू 
पोलीस टेशन हमायतनगर ज हा नांदेड 
मोबाईल मांक 8975553097 
 
 आरोपी-  
  
 

गु हा घडला तार ख वेळ- 
दनांक6/2/2023रोजी11:45वा या 
समुारास आरोपी या शेतात मोजेवासी 
तालुका हमायतनगर द णसे 10km. 
 
गु हा दाखल वळे- दनांक 6/2/2023 रोजी 
12:32 वाजता  GD न.14 
 
िमळाललेा माल- एका पांढ या रंगा या कॅन 

म य े 10 िलटर हातभ ट  गावठ  दा  

येक  100/ िलटर माण े क . अ.1000/ 

पय ेिमळून आल ेआहे 

खुलासा- सादर वनतंी क  वर नमूद 

तार खवळे व ठकाणीयातील आरोपीन े आप या 
ता यात एक पांढ या रंगा या कॅनम ये 10 िलटर 

हातभ ट  गावठ  दा  येक  100/- िलटर माण े

क . अ 1000/ चोरट  व  कर या या उ ेशान े

बेकायदेशीर र या व  करत असताना िमळून 

आला वगरेै फयाद व न वर माण े गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपासमा. Api चौधर  साहेब यां या 
आदेशान ेAsi राठोड यां याकडे दला  
दाखल करणार-Npc 1966 अवलवार  

 मोबाईल माकं 9763255035 

ठाणे भार  अिधकार - सपोिन चौधर  
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 

 



 

 

पोलीस टेशन कंुटूर गुरन.ं 21/2023 कलम  279,337,338,  ipc134/187 mv act  दनांक. 06.02.2023 

  पोलीस 

टेशन च ेनाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा 
मोबाईल नंबर, आरोपीच ेनाव 

व प ा आरोपी अटक होय 

/नाह  

हक कत 

 कंुटूर गुरन ं21/2023 कलम  

279,337,338 ipc 
134/187 mv act  

माण े

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला – दनांक 

28.01.2023च े21.00 वाजता   
 

ठकाण   नायगाव त ेनांदेड 

जाणारे रोडवर मौजे घुगंराळा 
 

दशा  प मसे12 कमी 
 
 
 
 गु हा दाखल दनांक:- द-

06.02.2023 टे डा.नोद नं 
13वर वेळ 13.28 

 
 
 

 चेक िल टची पुतता केली 
अगर कस े :-होय 

 

उिशराच ेकारण उपचार क न 

आज रोजी पो टला त ार दली 

फयाद च ेनाव रमशे गणपत 

गजभारे वय 52 वष यवसाय 

नोकर  राहणार घुगंराळा 
तालुका नायगाव मोबाईल 

नंबर 83 0 86 71 76 2 

 
 
 
 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 
 
 आरोपीच ेनाव   

खलुासा :- वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन ेआप या ता यातील वाहन या चालकाने हाईगयी 
व िन काळजीपण ेभरधाव वेगात चालवनू यातील फयाद च े

डा या पायाला व हाताला गभंीर जखमी क न फॅ चर केल ेव 

डो याला पाठ ला कमरेला मकुा मार लागला व सदर वाहन 

चालक दवाखा यात उपचारासाठ  घऊेन न जाता पडून गेला 
वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न    मा..सपोिन सा 
यांच ेआदेशान ेपुढ ल तपास कामी दला  
 
 
 तपासी अमलंदार :- पो हे का 1181 कंुमरे  पोलीस ठाण ेकंुटूर 

 
 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माण:े- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  



vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

पो टेच े नाव उमर - ग.ुर.न.:- 23/2023कलम 283          द.06/03/2023 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मो. .आरोपीच े

नाव प ा ,आरोपी अटक होय नाह   

ह ककत  

 

उमर  ग.ुर.न.:- 23/2023 

कलम 283 

 
 
 

गु हा घडला दनांक- 

द.06/02/2023 च े 12:00 वा.  
मौज े ामीण णालय 

समोर ल रोडवर तालकुा 
उमर  ज हा नांदेड 

 
गु हा दाखल दनाकं- 

द.06/02/2023च े12:38 

वाजता न द  न.11 

 
. दशा व अतंर:-  

 

फयाद च ेनाव रमन फ करा  गेडाम वय 

49 वष यवसाय नोकर  पो हे का 2354 पो 
टे उमर  मो. 9421768528 

 
आरोपीच ेनाव व प ा:-1)   

 
 
 
आरोपी अटक:- नाह   

 
  

खलुासा:- सादर वनंती क    वर नमूद तार ख वेळ   व 

ठकाणी यातील आरोपीन ेआज द रोजी 12 :00 वा गामीन 

गणालय उमर  रोडच ेधयभा म य भागी यां या कडे एक 

याचे हा येणारे जाणारे वाहनास अडथळा होईलअशा 
धोकादाय प र थती िमळूनआ यानेवर माण े गु हा 
दाखलवर माण ेगु हा दाखल क न पो िन साहेब यां या 
आदेशान े पुढ ल तपास पोहे का 21 64भालेराव सर 

यां याकडे : दला   
 
दाखल करणारा:- पोना 1017 क े साहेब पो टे उमर  

 

तपास:- Hc 21982 सरोदै सराकंडे दलआ 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



 

 

पो. टे. कंधार      ग.ुर.न. 33/2023  कलम  143,147,452,323,506   भा द वी.. . द.06/02/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 33/2023 कलम  

143,147,452 323,506 

भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

6/10/2022चे  24: 00 वा ते  

द 7/10/2022चे 01:00 वा 
चे दर यान फयाद चे 

राहते घर  माळ  ग ली 
द नगर बहादरपरुा कंधार 

तालुका कंधार पूवस 02 

कमी 
 

गु हा दाखल:- द 06/02/ 

2023 वेळ  12 :  45 

वाजता टेशन डायर  न द   

16   वर 

 
 
 

 फयाद  चे नाव   :-.   भगवानराव नागोराव 

पेटकर वय 74 वष यवसाय सेवािनवृ  

राहणार माळ  ग ली द नगर बहादरपरुा 
कंधार मोबाईल नंबर 9623130957  

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -. -  
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 
 
 

खलुासा; -         सादर वनंती वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील  फयाद  हा यांचे घर  झोपला असताना यातील 

आरोपीतांनी गरै काय ाची मंडळ  जमवनू फयाद चे  दाराची कड  

वाजवली फयाद ने दार  उघडले असता यांच े घरात घुसून 

फयाद स थापडा बु यांनी मारहाण क न तुझा मुलगा कुठे आहे 

याचा मोबाईल नंबर दे अशी धमक  दली .वगरेै मजकुराचे  त ार  

जबाब व न गु हा दाखल क न  मा पो.िन साहेब यांच ेआदेशाने 

तपास मा .सपोिन ी लोणीकर साहेब यांच ेकडे दला. 
 

 दाखल करणार:  pso. Hc  / 1735   बाबर  पो टे कंधार. मोबाईल  . 

9421392709 
           

तपासी अमंलदार:----        APi/  लोणीकर साहेब  पोलीस  टेशन 

कंधार. मो  न ं 9422366474  

 

  पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ 

साहेब  मो न ं9420841070 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
               
 

 

 



पो. टे. उ माननगर आ. .न ं06/2023कलम 174CRPC माण े द 06/02/2023 

ज हा/ठाण े गुरन ं/ कलम  गु.घडला /गु हा दाखल/  

ता . वळे व ठकाण 

खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

आ. .न0ं6/2023कलम 

174CRPC 

माणे  

 
आ. .चे कारण :-- कोणतेतर  

वषार  औषध प याचे 

कारणाव न
 

 

उिशराच ेकारण :-- आ ह  दखुात 

अस याने आज रोजी पो टेला 
येवून जबाब द याने  

 
 दाखल करणार :-- HC 2499 

भारती पो. टे . उ माननगर ता. 
कंधार ज.नांदेड 

 
 

आ. .घडला.ता वेळ ठकाण  

:---  

द24/01/2०23चे 
15.00वा  

 
ठकाण  :--  मौ.कांजळवाड  

िशवारात मयत यांच े शेतात 

व स.द. व णुपुर   नांदेड 

वाड  15म ये
 

 

अतंर व दशा   :-- उ रेस 

10 क.मी 
 

आ. .दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 06/02/2023वेळ  

15.06वा टे डा न ं20 

 
 

फयाद चे  नाव नाव :-- क वता 
रामे र सालेगावे   वय 35वष 

यवसाय  घरकाम /शेती 
रा.कांजळवाड   ता. लोहा ज 

नांदेड  मो.न ं9850617698 

 
 
 

मयताचे नाव :--  

मरणाचे कारण :--  मुलीच ेल  

कसे कराव ेया िचंतेत काळजीत 

राहून मयत यांच े वताचे 

शेतात  दा या  नशेत वषार  

औषध प याने यास 

स.द. व णुपूर  नांदेड येथे  

उपचार घेत असताना मृ य ू

पावला 
 

खुलासा:--सादर वनंती क  वर नमुद ता.वेळ  व ठकाणी यातील 

खबर देणार मयत हा बाईचा नवरा असुन यान े याचे मुलीचे 
जमलेले ल  कसे कराव ेया िचंतेत काळजीत राहून मयत याने  
मौ.कांजाळा िशवारात  वताचे कापसु पकात कोणतेतर  वषार  

औषध प याने याचे नातेवाईकांनी मयत यास स.द व णुपूर  

नांदेड येथे उपचार कामी शर क केले असता तो उपचार घेत 

असताना मरण पावला आहे वगरेै खबर व न आ.  दाखल 

क न तपास HC 2227महाबळे यांचेकडे दला  
 

 

तपािसक अमंलदार :--HC 2227 महाबळे  पोलीस टेशन 

उ माननगर मो न ं  77769 92227 

 
पोलीस टेशन भार  अिधका-याच ेनाव व मोबाईल नंबर :-- 

मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर मो.न.ं  

 83789 89949 
 

 

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे :- 

 
घटना थळ  भेट देणारे अिधकार  :-– 

 
घटना थळ  भेट देवनु परत आले वेळ  :-- द 

आरोपीचे पवू इितहास- िनरंक 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 



  

iksLVs ps uko HkkX;uxj xqju  55@2023 dye 3@25 Hkk-fo-gk-Lg dye 135 e-iks-dk- fn- 06-02-2023 
 

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  fn-
osG 

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

gdhdr 

 ftYgk -

ukansM  

 

 

iksLVs ps 

uko 

HkkX;uxj 

 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  & fn 

06@02@2023 jksth ps 

11%00 ok-rjksMk ukdk 

uaknsM 

 

 
 
fn’kk o varj %&i’phesl 
500 feVj 
 

 

xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 

fnukad 06@02@2023 ps 

16-28 oktrk uksan 31 oj 

 

xqju @ vijk/k 

dzaekd  

55@2023 dye 

3@25 Hkk-fo-gk- 

Lg dye 135 e-

iks-dk- 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 

ikaMqjax O;daVjko ekus o; 

37 o”kZ O;- liksfu 

use.kqd LFkk-xq-‘kk- ukansM 

eksdz 8208374495 

 

,Qvk;vkj izr fnyh 

dk; gks; 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  

 
 

vkjksih vVd rk osG %& 
rkC;kr ?ks.;kr vkys 
vlq.k vVdsph izfdz;k 
pkyq vkgs- 

gfddr%& lknj fouarh dh uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihus 

foukijokuk csdkns’khjfjR;k xkoBh fiLVy ¼vXuh’kL=½ o firGh /kkrqps 02 

ftoar dkMrql Lorkps rkC;kr ckGxysyk feGqu vkyk rlsp ek-ftYgk 

v/fkdkjh uaknsM ;kaps tekocanhps o ‘kL= canh vkns’kkps mya?ku dsys Eg.kqu 

xqUgk nk[ky- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&iksyhl fujh{kd vk<s iks-LVs- HkkX;uxj 
eksdz 9552082544 iksmifu iz’kkar tk/ko eksdz 9823603909 gs fnukad  
06@02@2023 jksth ps 17%11 ok uksan ua- 32 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd vk<s iks-LVs- HkkX;uxj eksdz 
9552082544  
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu iz’kkar tk/ko eksdz 9823603909 
 

nk[ky dj.kkj %&iksmifu ?kqxs iks-LVs- HkkX;uxj eksdz 9423614653  
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %&iksyhl fujh{kd ,-ds-pksjeys  fu;a=.k d{k]ukansM  
eks- ua- 9604870117 
 

lax.kd vkWijsVj%&iksuk @1345 iVsy  eks-ua- 8830111580 
 

?kVukLFkG%& rjksMk ukdk uaknsM 

feGkyk eky%&,d yksa[kMh LVhydojps xkoBh cukoVh ps fiLVy o firGh 

/kkrqps 02 ftoar dkMrql ,dq.k fdaer 41]200@& 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

पोलीस टेशन मुदखेड   गुरन 29/2023 कलम 324,294,323,506,34 भा. द. वी  द.06/02/23 

 

पो टे चे 
नाव 

गुरण/अ.म/ृपणा
का/िमिसगं व 

कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसगं 

घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर 

व आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय/नाह  

ह ककत 

पो टे चे 
नाव:- 

मुदखेड 

भाग 1 त े5 गुरन 

29/2023 कलम 

324,294,323,506

,34 भा. द. वी 
 
 

 दशा व अंतर…. 
द णसे 10 कमी  
 

गु हा घडला:- द. 

06/02/23 चे 10.00 वा. 
या समुारास  पांगरगाव 

फयाद या घरासमोर 

द णसे 10 कमी  
 
 
गु हा दाखल दनाकं 
06/02/2023च े17.58 

वाजता न द नंबर 24 वर  
 
 
 

 फयादीच ेनाव– ाने र िप. ीराम 

रािहरे वय 35 वष वसाय शेती 
राहणार पांगरगाव जात मातंग तालकुा 
मुदखेड िज हा नांदडे  
 

 आरोपी च ेनाव व प ा:- 1) मु कदा 

कोलते 2) आनंदा कोलते 3) संदीप 
कोलते राहणार पांगरगाव तालकुा 
मुदखेड 
 
 
 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  

यातील , आरोपीतांनी संगणमत क न फयादीच ेघरासमोर जाऊन 
भांडण क न आमच े घरासमो न हसै का नेतेस हणून अ ील 
िशवीगाळ क न काँ े ट रोडवर आपटून दो ही पायास जखम क न 
र  काढून काठीने मकुा मार मा न धमक  दली 
वगैरे जबाब व न वर माण ेगु हा दाखल.  

दाखल करणार- सपोउपिन  ज. एन. शेख पोलीस टेशन मुदखेड 

तपासी अमंलदार-  HC/1922 रघुवंशी मो. . 8484981922 

 

पो टे भारी अिधकारी च ेनाव - मा.पोनी. ी. महेश एस शमा 
मोबाईल नंबर 9822190321 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



पो ट लोहा  गुरंन. 22/2023 कलम  283 भा द वी द. 06.02.2023 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम  घडला व दाखल  फयाद च ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरंन. 22/2023 

कलम  283 भा द वी 
 
 

गु हा घडला -  
द.06/02/2023 रोजी 16.30 वाजताच े

समुारास नांदेड त े लातूर जाणा या 
रोडवर लोहा लोहा बस थानक समोर 

सावजिनक रोडवर तालकुा लोहा 
ज हा नांदेड  

 
 

गु हा दाखल:- द.06/02/2023 वेळ 

17.40 वा. टेशन डायर  न द 25 वर  
 

FIR त दली का:- होय 

  

 फयाद चे नाव - मारोती 
गोपाळराव सोनकाबंळे वय 55 

वष यवसाय नोकर  पो. उप.नी. 
पोलीस टेशन लोहा मोबाईल 

नबंर 9823867336  

 
 

आरोपीचे नाव -  

 
 
 आरोपी अटक:- नाह    

 
 

 
सादर वनंती क  ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े याच ेता यातील आपे ऑटो  मांक हा नांदेड त े

लातूर जाणा या सावजिनक रोड लोहा बस थानक समोर 

कोण याह  कारची तां क बघाड नसताना धोकादाय 

थतीत उभी क न येणारे जाणारे वाहनास व रहदार स 

अडथळा िनमाण क न अपघात होईल अशाच धोकादायक 

थतीत उभा केललेा असताना िमळून आला  वगरेै 

फयाद व न   मा. पो. नी. साहेबां या आदेशान े गु हा 
दाखल. 

 
दाखल करणार -- HC 2238 कदम मो. न.ं 9421849016 

 

 तपासी अमंलदार = NPC 2606  डफडे पोलीस टेशन लोहा 
मो. न. 9673649210  

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व .  मा. पो.नी.   तांब े

मोबाईल नंबर 9850188100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

     
 



 

पो. टे. लोहा ग.ुर.न 21/2023 कलम 381,34 भा द व 

पो. टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल  फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न 21/2023 

कलम 381,34 

 

द19/01/2023 

रोजीच े रा ी 20.00ते 

20..30  वाज या या 
सुमारास जनाई 

धा या जवळ पारड , 

ता लोहा जला नांदेड 

उ रेस 5 क मी  
 
 

गु हा दाखल:- 

द.06/02/2022 वेळ 

11: 24 टेशन डायर  

न द 21 वर.  

 
 
 
 
 
 

FIR त दली का:- 
होय 

 - 

फयाद च े नाव  –पांडुरंग रामराव सावंत वय 51 वष 

यवसाय शेती व यापार राहणार पंगळ  बा तालकुा 
ज हा परभणी मोबाईल नबंर 94 22 17 58 20 

 
 
आरोपी नाव व प ा:-1)  

 
 
 आरोपी अटक:- नाह  

 
 
दाखल करणार – पो हे का2238कदम पो. टे. लोहा 
मो. नं.9421849016 

 
गेला माल—. वदेशी दा चा एक बॉ स व दोन टायर जुनी 
वापरते एकूण कंमत 19 हजार पये 
 
 

उिशराचे कारण –आज रोजी पो टे ला येऊन फयाद 

द याव न गु हा दाखल 

सादर वनंती क  ,वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद ची 
गाड  मांकMH26AD2237 ह  को हापूर ते नांदेड भाडे घेऊन जात 

असताना जनाई धाबा पारड  तालुका लोहा येथ े द19/01/23 रोजी 
रा ी20.00ते20.30 वाच े दर यान गाड म ये असले या IB व  RS 

वदेशी दा च ेएकूण 11 35 बॉ स पैक  एक वदेशी दा चा बॉ स कंमत 

8500/- पयाचा माल यातील आरोपी तानी सगंणमत क न चो न नेला 
तसचे गाड चे दोन टायर जनेु वापरते कंमत अदंाज े10500 असा एकूण 

19000/- पयाचा चोर  के याचा संशय आहे वगरेै मजकुराचे जबाब 

व न  मा.पो.िन.साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल पुढ ल तपास कामी 
पोहे का 2483 साखरेयां याकडे दला 
 
 
 
 

 तपासी अमंलदार :-पो हे का2483 साखरे मोबाईल नंबर 9823015483 

 
 

पो. टे. भार  अिधकार  च े नाव व .  मा. पो.नी तांबे साहेब. मो.न 

9850188100 
 
 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

पोलीस टेशन अधापरू आ.म.ृ5 /20223कलम 174 CRPC माण े

पोलीस टे 

नाव 

आ.म.ृघडला.ता.वेळ 

व. ठकान 

आ.म.ृकलम खबर देणार/ मयत ह ककत 

अधापरू आ.म.ृघडला.ता.वेळ 

06/02/2023रोजी 
वेळ09:30 समुारास 

चांदोजी रामजी 
खांडरे यांच ेशेतातील 

व हर जवळ मोज े

शिन िशवार 
 
आ.म.ृदाखल 

06/02/2023वेळ 

14:59वाजता 
टे.डा. मांक 17  

 

दशा व अतंर–

प म अंतर - 8 

कलोमीटर 

आ.म ृ 05/2023 

कलम 

174CRPC 

माण े

खबर देणार – 

मयत – मयताच ेनाव शेख इशाक 

शेख बशीर वय 55 वष यवसाय 

शेती राहणार देऊ तालकुा अधापरू 

ज हा नांदेड  

  
मरणाच े कारण -इले क शॉक 

लागनू मरण पावला 
 
उिशराच े कारण – आज रोजी 
जबाब द यान े

हा ककत –सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील खबर 

हचा नवरा हा पाणी प यासाठ  शेत शेजार  चांदोजी रामजी खांडरे राहणार 

शेणी यांची हेर  वर ल पा याची इले क मोटार लावत असताना यास 

अचानक इले क शॉक लागनू बेशु  पड याने यास वलास कामी सरकार  

दवाखाना अधापरू यथेे आणल े असता यास डॉ टरानंी तपासनू मरण 

पाव याच ेसांिगतले दनांक 06/02/2023रोजी मरण पावला वगैरे जवाबा व न 

वर माण े आ  दाखल क न पुढ ल तपास माननीय पी .आय साहेबां या 
आदेशान े HC–2803 चाटे यां याकडे दे यात आले मोबाईल नंबर 

9673111588 
 
*तपासीक अ मल दार HC 2803 

मोबाईल नंबर –9673111588 

 
दाखल करणार – PSI वड पोलीस ठाण ेअ मल दार 9637101945  

  
ठाण े भार  अिधका याच े नाव – पोलीस िनर क जाधव साहेब   मो. 
न.7798834263 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

 

पोलीस टेशन कंुटूर   गुरनं. 22/2023कलम  452,323,504,506 ipc  दनांक. 06.02.2023 

  पोलीस 

टेशनच े

नाव 

 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा नाव व 

प ा आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

कंुटूर गुरन ं 22/2023 

कलम  452, 323 

,504,506 ipc  

माण े

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक06.02.2023च े

14.30 वाजता    
ठकाण  फयाद च ेघर  मौज ेकंुटूर 

 

दशा  पूवस2 कमी 
 
 
 
 गु हा दाखल दनांक:- द-

06.02.2023 टे डा.नोद न ं 20वर वेळ 

18.26 
 
 

 चेक िल टची पुतता केली अगर कस े  :-

हो 
 

फयाद च े नाव मनोहर द ा य 

चाटोरे वय 70 वष यवसाय 

शेती राहणार कंुटूर 

 
 
 

एफआर आय त दली का :-

होय  

 
 
 
 आरोपीच ेनाव   

खलुासा :- वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े फयाद च े घरात घसुून आम या शेती या 
वाटणी ब ल मा या चलु याला का लावनू देत आहेस 

अस े हणनू फयाद स व सा ीदारास थापड बु यानंी 
मारहाण क न िशवीगाळ क न जीव े मार याची 
धमक  दली वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न    

मा..सपोिन सा यांच ेआदेशान ेपुढ ल तपास कामी दला  
 
 
 तपासी अमंलदार :- पो हे का 2472 िगते सा  पोलीस 

ठाण ेकंुटूर 

 
 
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 
 

पोलीस टेशन मुखेड  गु रण 44/2023 कलम 143,147,148,149,324,323,341,504,506 भा द व दनांक 06/02/2023 
                                          

 पोलीस 

टेशन  

गुरन/कलम गु हा घडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खलुासा 

मखेुड ग ु रण 44/2023 

कलम 143, 147 

,148,149,324, 
323,341,504, 
506  

भा द व 

     
 

गु हा घडला वेळ व 

ठकाण- 

द.05/02/2023रोजी 
सायंकाळ  07.00 वाजता 
च े समुारास कमळेवाड  

फाटा मुखेड तालुका  
मखेुड 

  
 
 
ग.ुदा व वेळ- 

द.6/02/2023 

च0े3:01वाजता टे डा न ं

4 वर 
 
 

फयाद  -  

आरोपी -   
 

खलुासा-      सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीताने गैर काय ाची मंडळ  जमवनू फयाद ची गाड  

अडवनू फयाद च व ितच ेआईस केस ध न मारलेव सा ीदार यांना 
लाथा बु यानंी मारहाण क न हातातील टॅ प  व लाकडान े

मा न जखमी केल े व िशवीगाळ क न तु ह  आता वाचलात 

दसु यादंा भेटला तर तु हाला खतम क न टाकतो  वगैरे मजकुराच े 

फयाद व न गु हा दाखल. 

दाखल करणार-पोहे का 1306 पाळेकर पो टे मखेुड मोबाईल 

नंबरनमेणकू  पो टे मुखेड 

 
तपास-psi काळे साहेब पो टे मखेुड 

मा. पो िन ी गोबडे साहेब ने पो टे मखेुड मो.न.8805957440  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



 

पो. टे. कंधार    गु.र.न. 32/2023  कलम  324,323,504,506,34 भा द वी.. . द.06/02/2023 

 

पो. टे. च ेनाव      गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 32/2023 

कलम 324,323,504 

,506,34 भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

5/2/2023 रोजी सकाळ  

10.30  वा.चे दर यान 

गोपीनाथराव मुंडे चौक 

सावजिनक र यात 

महािलंगी  तालुका कंधार  

 द णेस 16 कमी  
 
 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

6/2/2023 वेळ 00.18 

वाजता टेशन डायर  न द 

2  वर 

 
 
 

 फयाद  च ेनाव    :-    याम जनाधन  गु टे 

वय 27 वष यवसाय ऑटो चालक रा.  
महािलंगी  ता. कंधार ज. नांदेड   

मोबाईल नंबर 9146044180 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -. .  
आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 
 
 
 
 

खलुासा;  
        सादर वनंती वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  हा महािलंगी बस टॅ ड कडून गावात जात 

असताना यातील आरोपीतांनी संगणमत क न फयाद स 

िशवीगाळ केली व कोणतीतर  डो यात पावडर टाकून लाथा 
बु याने व लोखंड  पाईपने मारहाण केले व डो यात दगड 

मा न जखमी केले व जीव े मार याची धमक  दली वगरेै 

जबाब व न  गु हा दाखल क न तपास  Hc/2259 ीरामे 

यांच ेकडे दला. 
 

दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे 

कंधार 

 
           

तपासी अमंलदार:- HC /2259 ीरामे पोलीस  टेशन 

कंधार. मो. न.ं9421761652 

 
              

       पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो 
िन पडवळ साहेब    मो न ं9420841070 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
               
 



 

पो टेच े  नाव उमर    ग.ुर.न.:- 24/2023 कलम 65 E म दा का द.06/02/2023 

 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा,आरोपी अटक होय 

नाह   

ह ककत  

 

उमर  ग.ुर.न.:- 24/2023 

कलम 65 e म दा 

का 
 
 
 

गु हा घडला दनाकं 

द.06/02/2023च1े7:30 वा.  
मौज े  साई हाटेलच े समोर 

कररपलेी कडे जाणारे 

सावजिनक रोडवर बाबळ च े

झाडाखाली रावधानोरा ता 
उमर  ज हा नांदेड 

 
गु हा दाखल दनांक 

द.06/02/2023च े 18:3वाजता 
न द न.17 

 
. दशा व अतंर:-  

  पूवस कमी दहा कलोमीटर  

 
 

फयाद च ेनाव। िस ाथ शंकरराव केळकर 

वय 37 वष यवसाय नोकर  पो ना2533  

मो 7972767735 पोलीस टेशन  उमर  

 
आरोपीच ेनाव व प ा:-1 

 
आरोपी अटक:- नाह   

खलुासा:- सादर वनतंी क    वर नमूद तार ख वेळ  

फयाद ठकाणी यातीलआरोपीने वना परवाना 
बेकायदेशी व  कर या या इरा ान े  व न देशी दा  

िभगंर  सं ांच1े80 एमवीस बॉटल ित बॉटल 70  

माण े एकूण 1400 पय े मल  बाळगल े ला िमळून 

आला व माण ेगु हा दाखल सीलबदंनी स पो िनवीस   

साहेब यां या आदेशान े  गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामे तपास कामी  बीट   Npc क े साहेब 

यां याकडे दला   
दाखल करणारा:- पोना 1017 क े सर  उमर  

 
तपास:- Npc क े 

 

 

 
 

 



 

पो. टे. बलोली   गुरन  नं. 17/2023 कलम  65 ई महारा  दा बंद  कायदा दनांक 06/02/2023 

पो. टे.  गुरन  न.ं ग.ु घडला तार ख वेळ . दनाकं फयाद  –  खलुासा 

बलोली   
 

 

गुरन  न.ं 

17/2023 

कलम  65 ई 

महारा  

दा बंद  

कायदा 

ग.ु घडला तार ख वेळ . दनाकं 

06/02/2023 रोजी वेळ 16-00  

वाजता आरोपीच ेघरासमोर 

गंजगाव बलोली. 
 
 
 
 
ग.ु दाखल तार ख वेळ दनांक 

06/02/2023 च े 20-39 न द न. 

17 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद  –माधव चं कातं जळकोटे व 

39 वष यवसाय नोकर  बोका 31 20 

पोलीस टेशन बलोली 
मो. 9665966810 

 
 
 
आरोपीच ेनाव =   

 
िमळाला मला-  देशी दा  िभगंर  

सं याच े07 बॉटल कंमत अंदाज े420 

पय.े 

खलुासा-----सादर वनतंी क  यातील नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी नमूद यातील आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशीर र या  
ो.गुरन चा देशी दा  िभगंर  सं याचा 420 पयाचा माल चोरट  व 

व  कर या या उ ेशान े िमळून व बाळगनू आला हणून वर 

माण े गु हा दाखल. 

 
दाखल करणार ASI आयूब  पो टे बलोली मो. 9823628983 

 
पोलीस िनर क  न टे सर पो टे बलोली  मो. 9823802677 

 
तपासीक अमलदार HC 2049 आंबेवार पो टे  बलोली  मो.न.ं  

7744867446 

 
 

 



 

पोलीस टेशन भोकर गुरन 45/2023 कलम 65 (ई) म.दा.का दनांक 06.02.2023  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ व ठकाण 

गु. द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वेळ व ठकाण 

दनांक  

दनांक 06.02.2023 रोजी 

वेळ 17.40 वा भ कर ते 

नांदेड जाणारे रोड लगतचे 

तलाव हाँटेल समो रल 

मोक या जागेत मधरु 

रसवतंी ता. भोकर 
 
 
 
 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 06/02/2023 च े

22.05 न द- नबंर 24 

 
 
 
 

गुरन 45/2023 कलम 65 (ई) म.दा.का 
 
 
 

िमळाला माल 

एका खाक  रंगाचे कागद  बॉ सम ये 

देशी दा  िभगंर  सं ा असे कागद  

लेबल असलेले 180 िमली मते या 

दा ने भरले या काचे या एकुण 10 

िसलबंद बॉटल ित 60 पय े दराने 

एकुण - 600.00 पये 

फयाद चे नाव-----सभाजी 

व ठलराव हानवंत ेवय 52 वष 

सपोउपिन/पो. टे भोकर मो. . 

9860719828 
 
 
 
 

आरोपीच ेनाव-  

 
 

आरोपी अटक ------िनरंक 

खुलासा-----    सादर वनतंी क  वर नमदु ता.वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े

या या ता यात वनापरवाना बेकायदेशीर र या अवैध दा  बाळगनु िमळुन 

आ याचे फयादव न मा.सपोिन तांबोळ  सा यांचे आदेशाने महारा  दा बंद  

कायदा 65 (ई) माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपासकामी बट 

 

ASI हानवते यां याकडे दे यात आला. 
 

दाखल करणार - ASI देवकांबळे पो टे भोकर (PSO) मोन- 9623979181 

 

तपासीक अमलदार - ASI हानवते पो. टे भोकर मो.न 9860719828 

 

पो ट भार  अिधकार  ------सपोिन. तांबोळ  साहेब मो.8623900640 पो. टे 

भोकर  

 

 
 

 



 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 46/2023 कलम 380 भाद व दनांक 06.02.2023  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ व ठकाण 

गु. द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

दनांक 06.02.2023 रोजी 

सकाळ  नऊ वाजताचे सुमारास 

मी लहुजी चौक भोकर 
 
 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 06/02/2023 चे 23.13 

न द- नंबर 28 

 
 
 
 
 
 
 

गरुन 46/2022 कलम 

380 भाद व माणे 

 
 
 

गेला माल - कँश 

काँऊटरमधुन रोख 

र कम 45500/- पये - 

 

फयाद चे नाव 

सिचन बाबुराव कांबळे वय 32 

वष यवसाय नौकर  रा. कनी 

ता. भोकर मोनं.9637816470 

 
 
 
 
 
 

आरोपीचे नाव- अ ात 

 
 
 

आरोपी अटक - 

िनरंक 

 

खलुासा---     सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

अ ात आरोपीने स ट लेशन शो युशन स ह सेस ायवेट िलमीटेड 

अतंगत SDFC BANK लहुजी चौक भोकर येथील बँके या शाखेतनु 

दनांक 06.02.2023 रोजी सकाळ  नऊ ते दपुार  साडेतीन या दर यान 

कोणीतर  अ ात चोर याने फ. या जवळ असले या उघडया कॅश 

काँऊटरमधुन रोख र कम 45500/- पये अ ात चोर यानंी चो न नेले 

आहे. वगरेै मजकुराचे जवाब व न मा. सपो.िन. साहेब याच ेआदेशाने वर 

माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोहेकाँ/2090 पांढरे 

याचेकडे दे यात आला 

दाखल करणार - ASI देवकांबळे पो टे भोकर (PSO) मोन- 

9623979181 
 

तपासीक अमलदार - ASI पोहेकॉ / 2090 पांढरे पो. टे भोकर मो. न.- 

8208669061 
 

पो ट भार  अिधकार  ----सपोिन. तांबोळ  साहेबमो.8623900640 

पो. टे भोकर  

 

 



     

 

 
 

   
   

 

        
   

  
   
 

 

       

  
  

  
    

      
    

    
         
        
  

    

  
 

 

 
 



पो. टे. कनवट गरुन 31/2023 कलम 324,323,504,506,34 भा.द. व. माणे द.06/02/2023 

पो. टे.च े

नाव 

गुरन/ 

कलम 

गु हा घडला/ दाखल  फयाद च ेनाव वप ा 
मो.नं.आरोपीचे नाव व प ा  

ह ककत 

कनवट 

 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन- 

31/2023  

कलम- 

324,323,5
04,506, 34 

भा. द. व. 

माणे 

गु हा घडला-
द.06/02/2023 

रोजी चे 19.00  वा. 
च े सुमारास 

फयाद च ेघरासमोर 

टंगलवाड . 

 
 

गु हा दाखल- 

द.06/02/2023रो
जी वेळ 23.32 वा. 
टे.डा. 41 वर 

 
 

फयाद च ेनाव -    

वनोद सुदाम काळे वय 22 

वष यवसाय शेती रा. 
ड गरवाड  मो. नं.  

7666019143. 
 

आरोपीच ेनाव - 

1 
  

खुलासा-सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद चा भावाचा मुलगा व झगाजी वानोळे यांना भाचा यांनी आपसात 

भांडण क न आ ह  आमच ेघर  िनघून गेलो. यानंतर यातील आरोपी हे 

आमच ेघरासमोर येऊन िशवीगाळ करत अस याने िशवीगाळ का करता 
अस े हणत असताना झगाजी रामजी वानोळे यांनी यांचे हातातील 

ट ल या क याने मारलेले माझे  डो यास मार लागून र  िनघून जखमी 
केल,े व माझा भाऊ सोड व यास आल ेआला असता याला मु कामार 

मा न िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  दली.ñवगैरे मजकुरा या 
जबाब व न. या.पो.ना.साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल. 

दाखल करणार- Pso/NPC/2355 मालवाड मो.नं. 97768853060. 

तपािसक अंमलदार- 

HC/ 1805 पांठरे  यांचे कडे दला. मो.नं. 7745001805 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 47/2022 कलम 324,504,506 भाद व माण े दनांक 06.02.2023  

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ 

व ठकाण 

 

गरंुन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व 

ठकाण दनांक  

दनांक 

06.02.2023 रोजी 

रा ीचे 20.00 

वाजताचे सुमारास 

फयाद च े राहते 

घरासमोर 

सावजिनक रोड वर 

मौज ेजाकापूर भोकर 

 

ग.ु दा. ता. वे. व 

ठकाण 

दनांक 06/02/2023 

चे 23.54 न द- नंबर 
32 

गरुन 47/2022 

कलम 

324,504,506 

भाद व माणे 

 
 
 
 

फयाद चे नाव-------गगंाधर प. 

जळबा ड गरे वय 49 वष 

यवसाय शेती राहणार जाकापूर 

तालुका भोकर 

 

मोनं. 7378695698 

 
 
 

आरोपीचे नाव-  

 
 

आरोपी अटक -नाह  

 

खलुासा-----सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने 

जु या भांडणाचे कारणाव न आज दनांक 06.02.2023 रोजी रा ी आठ वाजताचे 

सुमारास गावातील साहेबराव ईरबा ड गरे यांनी फयाद  शेकत असले या ठकाणी 

घरासमोर सावजिनक रोडवर येवुन िशवीगाळ क न हातात दगड घेवुन तुला जवे 

मारतो हणुन डो यात मा न डोके फोडुन जखमी केले आहे  वगरेै मजकुराचे जवाब 

व न मा. सपो. िन. तांबोळ  साहेब याच ेआदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी पोहेकॉ / 487 कदम याचेकडे दे यात आला. 
 

दाखल करणार - ASI देवकांबळे पो टे भोकर (PSO) मोन- 9623979181 

 

तपासीक अमलदार - ASI पोहेकॉ / 487 कदम पो. टे भोकर मो. न ं9763356368 

 

पो ट भार  अिधकार  ----सपोिन. तांबोळ  साहेबमो.8623900640पो. टे भोकर  
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पोलीस टेशन माहूर CR NO 03/2023 दनांक 06/02/2023 

पो टेनाव गुरण व कलम गु.घ.ता.वेळ 

ठकाण 

फयाद चे नाव प ा खलुासा  

माहूर 
 
 
 
 
 
 

गुरण ---03/2023 कलम12 (अ) 
म. ज.ु का 
 
िमळालामाल--1 )1300  

जगुाराचेनगद र कम याम ये1
00 दरा या04 नोटा50 दरा या 
12 नोटा10 दरा या 30 नोटा 
2) 00:00 
एकWIN R DUK 

असेपरपलरंगाचीपेन 
3) 00:00 
एकुनचारमटकाजगुारा यािच या
याम यिेचठ वरक याण लोजनं

तरमट याचआेकडेशेवट वतुळात2

00 असाआकडािलहललेा 
 

दनांक 06/02/2023 

रोजी वेळ16:40 च े दर यान 

बस थानक प रसर िचचें या 
झाडाखाली माहुर उ रेस 01K.M 
___________ 
दा.ता.वेळ 

दनांक 
____________ 
दनांक06//02/2023 

रोजी22:22 

न दनं13वर 

____________ 
उिशराचेकारण 

पवनकुमारगजाननराउतवय 

29 

वष यवसायनौकर पोकाबन ं

2128 नमेपो टेमाहुरमोन ं

8975703774 
 

आरोपीचे नाव 

___________ 
आरोपीअटकनाह  

 
तपािसकअमलदार 

 
NPC/777 
आडेपो टेमाहुरमोन7ं0201058

12 
 

सादर वनतंीक वरनमदूतार खवळे
व ठकाणयातील आरोपी तयान 

वताच े फाय ा साठ  क याण 

लोजना वाचा मटका जुगार 

खेळवत व खेळ वतअसताना 
बेकायदेशीर र या1300/- 

पयेचामु ेमालसहिमळूनआलावगे
रे फयाद व नमापोिन र ठेसाहेबया
चेआदेशानगेु हादाखलक नपढु लत
पासकामीNPC/777आडे 
यां याकडेदाला 
दाखलकरणारा 

PSO PSIआ ामसाहेबपो टे माहुर 

मो. नं7798094242 

पो ट भार  अिधकार  चे नाव 

पोलीस िनर क नामदेव िलंबाजी 
र ठे मो 9923388510 

 



िदनांक06.02.2023 

 





iksLVs brokjk iukdk @ vijk/k dzaekd  49@2023 dye 504]506 Hkknoh fnukad 06@02@2023 
ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  fn-

osG 
i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 

fQ;kZnh@vkjksih 
gdhdr 

 ftYgk -

ukansM  

 

 

iksLVs ps 

uko 

brokjk  

 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  & fn 

04@02@2023 jksth ps 

15%00 ok-lqekjkl dkiql 

la’kks/ku dsnzkps ikBhekxs 

ukansM  

 

iksyhl fu;a=.k d{k ;sFks 

izkIr fnukad o osG  

 fn- 07-02-2023  
ps osG  01%50 ok 
 
fn’kk o varj %&mRrjsl 3 
fd eh  
 

xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 

fnukad 06@02@2023 ps 

12-51 oktrk uksan 20 oj 

 

iukdk @ vijk/k 

dzaekd  

49@2023 dye 

504]506 Hkknoh  

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk 

%&vkseizdk’k eksguyky 

O;kl o; 63 o”ksZ  O; 

&O;kikj jk tquk ekS<k 

ukansM eks ua 8975260900  

 

 

,Qvk;vkj izr fnyh 

dk; gks; 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 

vkjksih vVd rk osG %& 
ukgh  
 

gfddr%& lknj fouarh dh uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihus 

vukf/kdzr fjR;k fQ;kZnhps ‘ksrkr /kq&;koj cka/kdke d:u f[kMfdps lTts 

R;kaps ‘ksrkr dk<ys fQ;kZnh gk ‘ksrkr vkrkauk R;kl f’kohxkG djr ek>h 

rq÷;kdMs 8 rs 10 QqV tkxk fu?krh pqipki nsoqu Vkd rq baFks ;soqu dke 

dls djrks rqyk ftos ek:u Vkdrks v’kh ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs 

o:u iukdk nk[ky  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&iks fu /kcMxs iksLVs brokjk eks 
ua]9552520363 iksmifu xksVds iksLVs brokjk eks ua 9146663355]iksmifu 
csx iksLVs brokjk eks ua 8552031560 
 gs fnukad  06@02@2023 jksth ps 22%19 ok uksan ua- 42 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %& fnukad  06@02@2023 jksth ps 22%57 ok uksan ua- 
43 oj ijr 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks fu /kcMxs iksLVs brokjk eks ua]9552520363 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu csx iksLVs brokjk eks ua 8552031560 
 

nk[ky dj.kkj %&iksgsdkW@ 2438  fujMs iksLVs brokjk eks ua 9146113696 
 fu;a=.k d{k vf/kdkjh %&iksmifu , vkj ?kqxs iksyhl fu;a=.k d{k ukansM 
eks ua 9923026801 
  

lax.kd vkWijsVj%&eiksdkW@2673 fnik dkacGs  iksyhl fu;a=.k d{k ukansM 
eks ua 9766812295 
 

?kVukLFkG%& fn 04@02@2023 jksth ps 15%00 ok-lqekjkl dkiql la’kks/ku 

dsnzkps ikBhekxs  
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



iksLVs ps uko brokjk iukdk @ vijk/k dzaekd  50@2023 dye 323] 504]506 34]Hkknoh fnukad 06@02@2023 

 
ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  fn -

osG 
i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 

fQ;kZnh@vkjksih 
gdhdr 

 ftYgk -

ukansM  

 

 

iksLVs ps 

uko 

brokjk  

 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  & fn 

04@02@2023 jksth ps 

13%30  rs 14%00 ok-

lqekjkl fQ;kZnhP;k 

?kjkekxs  [kknjh dkWyuh 

fViq lqyrku  ukansM  

 

 
fn’kk o varj %&mRrjsl 3 
fd eh  
 

xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 

fnukad 06@02@2023 ps 

21-57 oktrk uksan 41 oj 

 

iukdk @ vijk/k 

dzaekd  

50@2023 dye 

323] 504]506 

34]Hkknoh  

 

 

 

 

 

mf’kjkps dkj.k 

%& vkt jksth 

iksLVs ;soqu rdzkj 

fnyh vkgs  

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk 

%&xqyke ekSlhu fi xqyke 

jlqy o; 40 o”kS O;& 

O;kkikj jk [kknjh dkWyuh 

fViq lqyrku  ukansM eks ua 

8421866613 

 

,Qvk;vkj izr fnyh 

dk; gks; 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %& 

P 
 

vkjksih vVd rk osG %& 
ukgh  
 

gfddr%& lknj fouarh dh uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy xSjvtZnkj 

v dz 01 rs 03 ;kaus lax.ker d:u tkxsP;k dkj.kko:u vtZnkj ;kl 

/kdkcqdh d:u f’kohxkG dsyh o ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs o:u 

iukdk nk[ky  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&iks fu /kcMxs iksLVs brokjk eks 
ua]9552520363 iksmifu xksVds iksLVs brokjk eks ua 9146663355]iksmifu 
csx iksLVs brokjk eks ua 8552031560 
 gs fnukad  06@02@2023 jksth ps 22%19 ok uksan ua- 42 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  fnukad  06@02@2023 jksth ps 22%57 ok uksan 
ua- 43 oj ijr 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks fu /kcMxs iksLVs brokjk eks ua]9552520363 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu csx iksLVs brokjk eks ua 8552031560 
 

nk[ky dj.kkj %&liksmifu iokj  iksLVs brokjk eks ua 8855042722 
  
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %&iksmifu , vkj ?kqxs iksyhl fu;a=.k d{k ukansM 
eks ua 9923026801 
  

lax.kd vkWijsVj%&eiksdkW@2673 fnik dkacGs  iksyhl fu;a=.k d{k ukansM 
eks ua 9766812295 
 

?kVukLFkG%& fn 04@02@2023 jksth ps 13%30  rs 14%00 ok-lqekjkl 

fQ;kZnhP;k ?kjkekxs  [kknjh dkWyuh fViq lqyrku  ukansM  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 


