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गुरनं 224/2021 कलम 65 

(ई),म �ो अ�ट �माणे 
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िबनापरवाना बेकायदेशीर �र�या  

देशी  दा�   व िवदेशी दा� 

बाळगलेला �हणुन गु!हा दाखल 
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1 देशी  दा� िभगरी सं%ाचे 180  

ml 'या  1152िसलबंद बाटल   
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02वर वेळ 00.37 

 

 चेक िल0टची पुत2ता केली 

अगर कसे  :-होय 
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- महादेव 

िशवाजीराव पुरी s. पो. िन वय 33 वष2 

4वसाय नोकर5 स पो िन 0टेशन कुंटूर 

तालुका नायगाव मोबाईल 6मांक 

8668543100 
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Croc कलम 41 (अ) (1) �माणे नोटीस 

देवुन सोड़8यात आले  

 

  

 

खुलासा
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खुलासा 

  

 :

::

:-

--

- वर नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील आरोपीने असे   

िबना परवाना बेकायदेशीर�र�या देशी दा� :भगरी सं%ाचे 180 

एम एल 'या 24  बा�स व 1152 बॉटल (क 69120/-  

=पयाचा मालाची  चोरटी िव6> कर8याचे उ?ेशाने  0वतःचे 

जवळ बाळगलेला िमळून आला �हणुन वगैरे (फया2द व�न गु!हा 

दाखल क�न    मा..सपोिन सा यांचे आदेशाने पुढील तपास 

कामी पो उप िन अटकोरे सा यांचे कडे (दला  
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अमंलदारअमंलदार

अमंलदार 

  

 :

::

:-

--

-  पोउप िन अटकोरे पो 0टे कुंटूर मोबाईल 

6मांक 866912128 

 

 मा. पोलीस अधीDक साहबे यांचे सूचना �माणे:- 

 

 

 

    

 

 



  DCR ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö fyacxko ü ÷Öã̧ ü−Ö 106/2021 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ. ¤ü. ×¾Ö Ø¤ü.25/10/2021 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö 

÷Öã¸−Öü ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö ×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê¯Öß −ÖÖ¾Ö Æü×�ú�úŸÖ 

×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö 
ü  

ü ÷Öã̧ ü−Ö 106/2021 
�ú»Ö´Ö 324, 323, 
504, 506,  34 ³ÖÖ. 
¤ü. ×¾Ö. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö :- 
 ×¤ü. 17.10.2021 “Öê  
16.30¾ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ 
ÃÖêŸÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖ ÷Ö™ü �Îú 105 
ŸÖôû&Öß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
 ×¤ü¿ÖÖ- ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ  0.5 
×�ú.´Öß.²Öß™ü −ÖÓ²Ö¸ü 03 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô- 
  ×¤ü.25/10/2021 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû  12.18  ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ 
−ÖÖê¤ü −ÖÓ. 12 ¾Ö¸ü 
 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :-  ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¯Ö. 
�úÖë›üß²ÖÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ - ¿ÖêŸÖß ŸÖÖ. ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü 
¯ÖÖê.Ã™êü.´ÖÖê.9022865820. 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß  ÷  
ü  
  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖŸÖß ×�ú −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ&ÖËß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ Ã¾ÖµÖ¯ÖÖ�ú �ú¸üßŸÖ ËÃÖŸÖÖ−ÖÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öê ÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö •Öã−µÖÖ ³ÖÖÓ›ü&µÖÖ“µÖÖ ¸üÖ÷Ö ´Ö−ÖÖŸÖ 
¬Ö¹ý−Ö ¾ÖÖ¤ü ‘ÖÖ»Öã−Ö �ÖÖê-µÖÖ“µÖÖ ±úÖµÖ²Ö¸ü ¤üÖÓ›ü¶Ö−Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ´Ö−Ö÷Ö™üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö 
¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÃÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ&Ö �ú¹ý−Ö 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôÍû �ú¹ý−Ö •Öß¾Öê ´ÖÖ¸ü&µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß . 
¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö“Ö�ãú¸üÖ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÁÖß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖ ü̧ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ.Öê ÷Öæ−ÆüûÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
²Öß™  ¯ÖÖêÆêü�úÖò 1641 ¤üÖ´ÖÖê¤ü̧ ü µÖÖÓ“Öê �ú›êü ¤êü.µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ  
 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö  
´ÖÖê.−ÖÓ 9823288458. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  ¯ÖÖêÆêü�úÖò 1641 ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸  ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9823971641 ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»ÖÓ²Ö÷ÖÖ¾Ö 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß   ´ÖÖê.−Ö. 
9011472277êü Ø»ÖÓ²Ö÷ÖÖ¾Ö                                         

                                                                       

 



पोलीस �टेशन मुखेड गु र नं 312/2021कलम 324,323,504,506,34 भा द िव �दनांक 15/10 /2021 

 पोलीस 

0टेशन  

गु. र नं व कलम 

गु घडला व दाखल तारीख (फया2दी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गु र नं 

312/2021कलम 324, 

323, 504, 506, 

34 भा द िव 

 

 

 

गुघता वेळ व �ठकाण- 

(द.24/10/2021चे 19.00वा 

(फया2दीचे घरासमोर मौजे 

शेळकेवाडी तालुका मुखेड 

 

 

 

गु दा - (द. 25/10 /2021 चे 

00.21वाजता 0टे डा नंबर 2 

 

 

(फया2दी-ह�रराम िशवाजी शेळके वय 40 वषG 

4वसाय HायIहर राहणार शेळकेवाडी 

तालुका मुखेड िजJहा नांदेड मोबाइल 

नंबर8329616322 

 

 

आरोपी -  

 

 

खुलासा- सादर िवनंती क> तारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी 

�यांनी संगणमत क�न शेतीचे व घराचे वाटणीचे वादाव�न (फया2दीस 

दगडाने डो�यात मा�न डोके फोडले व काठीने दंडावर व पाया वर 

मुLा मार (दला व दखुापत केली व िशवीगाळ क�न िजवे मार8याची 

धमक> (दली वगैरे एम एस सी जबाबाव�न माननीय पोलीस िनरीDक 

साहबे यां'या आदेशाने गु!हा दाखल क�न तपास पोहकेाँ 1793 

राठोड यां'याकडे (दला 

 

 

दाखल करणार --पोह ेका 1265 गीते मो नंबर 8007807771 

 

मा. पो िन गो बाडे साहबे मो नंबर8805957400 

 

 

 

 

 

 

 



{ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉ ¨ÉÖùnùJÉäb÷ nèùÊxÉEò MÉÖx½äþ +½þ́ ÉÉ±É ¦ÉÉMÉ 6MÉÖ®úxÉÆ Ã188/2021Eò±É¨É188,143,147,447,504,506 ¦ÉÉnÆùÊ´ÉÊnùxÉÉÆEò25.10.2021 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖÓ¾Ö  

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

÷Öã.¸ü.−Ö. ¾Ö �ú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖÓ¾Ö / †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö �Öã»ÖÖÃÖÖ 

{ÉÉä.º]äõ. 
¨ÉÖnùJÉäb÷ 

MÉÖ..PÉ.iÉÉ.´É ´Éä³ý  
ÊnùxÉÉÆEò 24.10.2021 
®úÉäVÉÒ16.00 ´ÉÉVÉiÉÉÊ¡òªÉÉÇnùÒSÉä 
¶ÉäiÉÊ¶É´ÉÉ®ú ÊSÉEòÉ³ýÉ iÉÉÆb÷É 
(¨ÉÉä̀ öÉ) {ÉÎ¶SÉ¨ÉäºÉ 14 ÊEò.¨ÉÒ. 
 
 
 
 
MÉÖ.nùÉ.iÉÉ. ´É ´Éä³ý  
ÊnùxÉÉÆEò 25.10.2021 
SÉä15.00 ´ÉÉVÉiÉÉ º]äõ.b÷É. 
xÉÉånùGò¨ÉÉÆEò 17 
 

MÉÖ®úxÉÆ Ã188/2021 
Eò±É¨É 188, 143, 
147, 447, 
504, 506 ¦ÉÉnÆùÊ´É 

Ê¡òªÉÉÇnùÒSÉäxÉÉ´É– 
Ê´É·É®úÉVÉ Ê½þ®úÉ¨ÉhÉ ®úÉ ö̀Éäb÷, ´ÉªÉ 32 
´É¹ÉÇ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¶ÉäiÉÒ ®úÉ. ÊSÉEòÉ³ýÉ iÉÉÆb÷É 
(¨ÉÉä̀ öÉ) iÉÉ.¨ÉÖnùJÉäb÷ ½þ.¨ÉÖ Ê¶É´ÉÉVÉÒxÉMÉ®ú 
¨ÉÖnùJÉäb÷  
¨ÉÉä.Gò. 9730548505. 
 
+É®úÉä{ÉÒSÉäxÉÉ´É- 
 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ, ºÉÉnù®úÊ´ÉxÉÆiÉÒEòÒ, xÉ¨ÉÚnùiÉÉÊ®úJÉ ´Éä³ýÒ ´É 
Ê ö̀EòÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É +É®úÉä{ÉÒiÉÉÆxÉÒMÉè®úEòÉªÉtÉSÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÒ 
VÉ¨É´ÉÚxÉÊ¡òªÉÉÇnùÒ ´É ºÉÉIÉÒnùÉ®ú +ºÉäiªÉÉÆSÉä ÊSÉEòÉ³ýÉ 
iÉÉÆb÷É (¨ÉÉä̀ öÉ) iÉÉ.¨ÉÖnùJÉäb÷ ªÉälÉÒ±É ¶ÉäiÉÉiÉEòÉ¨ÉEò®úÒiÉ 
+ºÉiÉÉxÉÉ ¨ÉÉ. xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉSÉä +Énäù¶ÉÉxÉä ±ÉÉ´É±Éä±Éä JÉÖÆ]äõ 
={É]ÚõxÉ ]õÉEÚò ±ÉÉMÉ±Éä iªÉÉ´Éä³ýÒ Ê¡òªÉÉÇnùÒxÉäiªÉÉÆxÉÉ JÉÖÆ]äõ 
={É]ÚõxÉEòÉ +ºÉä ¨½þhÉÉ±ÉÉ +ºÉiÉÉ +É®úÉä{ÉÒiÉÉÆxÉÒiÉÖ ªÉÉ 
¶ÉäiÉÉiÉ ªÉä́ ÉÚxÉEòÉäºÉ +ºÉä ¨½þhÉÚxÉ Ê¶É´ÉÒMÉÉ³ý Eäò±ÉÒ {ÉÖx½þÉ 
ªÉÉ ¶ÉäiÉÉiÉ +É±ÉÉºÉ iÉ®úVÉÒ´Éä ¨ÉÉ®úhªÉÉSÉÒvÉ¨ÉEòÒÊnù±ÉÒ 
´ÉMÉè®äúÊ¡òªÉÉÇnùÒ´É°üxÉ MÉÖx½þÉ 
 
iÉ{ÉÉÊºÉEò +Æ̈ É±ÉnùÉ®ú   {ÉÉä½äþEòÉì/2232 B¨É.´½þÒ.{É´ÉÉ®úúú 
{ÉÉä.º]äõ.¨ÉÖnùJÉäb÷  ¨ÉÉä.Gò.  7776088897 



¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖê−Ö�Öê›ü †Ö´ÖÏ −ÖÓ.32/2021 �ú.174 crpc   . ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/10/2021 

 
 
 

¯ÖÖê Ã™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

†´ÖÏ. †Ö´ÖÏ..‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ"Ö  
÷Öã−ÆüÖ. ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ"Ö 

†Ö´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 
  

ÃÖÖê−Ö�Öê› 
×•Ö»ÆüÖ 
−ÖÖÓ¤êü›üü 

†Ö´ÖÏ 
−ÖÓ.32/2021  
�ú.174 crpc    
 
 
 

†Ö´ÖÏ. ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  
×šü�úÖ"Ö :- 
×¤ü.21/10/2021 “Öê 
13.00“Öê  ¤ü×¿Ö�ÖêÃÖ  5  
×�ú.´Öß. 
 
 
 
†Ö´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/10/2021 
¸üÖê•Öß 10.11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
Ã™êü.›üÖ.09 
 
 
 
 
  

�Ö²Ö¸ü ¤êü"ÖÖ¸ü −ÖÖ¾Ö :-  
›ü²»Öã �êú.�úÖÓ²Öôêû ü  
 ¯ÖÖêÃ™ −ÖÖÓ¤êü›ü  
÷ÖÏÖ×´Ö−Ö  ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü   
 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê  −ÖÖ¾Ö - ³ÖÖ ü̧ŸÖ²ÖÖ‡    
´ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÖê−Ö¾Ö−Öê .¾ÖµÖ 42 
¾ÖÂÖÔ ü̧Ö. †ÖÓ²ÖêÃÖÖÓ÷Ö¾Öß 
 
 
 
´Ö¸�ÖÖ“Öê  �úÖ ü̧�Ö- “Ö�Îú�ú ü̧ 
µÖê¾Öã−Ö ˆ»Öšü¶Ö  ÆüÖêŸÖ 
†ÃÖ»µÖÖ−Öê. 
 
 
 

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß  µÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ Æüß ŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ¾ÖÃÖ 
³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ÃÖÖêµÖÖ×²Ö−Ö �úÖ¯ÖŸÖ  ²ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ 
†“ÖÖ−Ö�ú “ÖŒ�ú ü̧ ¾Ö ˆ»Ö™ü¶Ö  ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê  
ŸÖßÃÖ  ÃÖ ü̧�úÖ ü̧ß ¤ü¾ÖÖ�Ö−ÖÖ ×¾ÖÂ�ÖËã¾Öã̧ üß   µÖê£Öê ¾ÖÖ›Ôü 
�Îú.52´Ö¬µÖê ¿Ö ü̧ß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ›üÖ. ŸÖ¯ÖÖÃÖã−Ö 
´ÖµÖŸÖ ‘ÖÖêÂÖßŸÖ �êú»Öê ‹´Ö.‹»Ö.ÃÖß ¾Ö¹ý−Ö †Ö´ÖÏ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ¾Ö¹ý−Ö 
†Ö´ÖÏ ¤üÖ�Ö»Ö � 
  
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1939  ÆÓü²Ö›ìü 
ÃÖÖÆêü²Ö .´ÖÖê.−ÖÓ.9158868002. 
 



 

      (DCR) �ोिहशन पो.�टे. कंधार गु.र.न.365/2021 कलम 65(ई)  म.दा.का.�द.25/10/2021. 

पो.0टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु!हा घडला दाखल 

(फया2दीचे नाव प/ा मो.6. व आरोपीचे नाव 

व प/ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक>कत 

  कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न. 

365/2021 

कलम 65( ई)  म. 

दा.का. 

घडला:- (द.25/10/2021 रोजी 

12.30 वाजता                    

कंधार ते जांब जाणारे रोड 'या 

पूवGस फौजी ढाNया समोर समोर 

पु  15 K.M. 

 

                                                                         

गु!हा दाखल:- 

(द.25/10/202वेळ 16.40 

वाजता 0टेशन डायरी नOद 

27वर.  

 

 

(फया2दीचे नाव :-गौतम लPमण कांबळे वय 

33वष2 4वसाय नोकरी नेमणूक  पोलीस 

0टेशन कंधार मो.8888872358. 

 

FIR �त (दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प/ा:-  

आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला  माल:- देशी दा� :भगरी 

सं%ा'या180 ML 'या 10सील बंद बॉटल  

(कमती 600/- =पयाचा माल. 

खुलासा; नमूद ता. वेळी व �ठकाणी यातील आरोपीने िवनापरवाना 

बेकायदेशीर�र�या  देशी दा= :भगरी सं%ा 'या 180  ML 'या 10सील बंद 

बॉटल (कमती 600  /- =पयेचा- =.चा �ोिहशन गु!Qाचा माल चोरटी 

िव6> कर8या                       'या उ?ेशाने ताNयात बाळगलेला िमळून 

आला  �हणून  गु!हा  दाखल. 

    

दाखल करणार:-HC / 1997 शेख  साहबे नेमणूक पोलीस 0टेशन कंधार. 

मो न. 9325533451. 

        

तपासी अंमलदार:-NPC /2425 राठोड                  सर पो.0टे.  कंधार     

मो.9011736889 

 

पो.0टे. �भारी अिधकारी चे नाव व मो.6.  मा. पोलीस िनरीDक  पडवळ 

सा.   मो. 6.9420841070. 

 

भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. 6. 

 

केलेला तपास:-  मा.पोलीस अधीDक साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



पो.�टेशन मनाठा  ग.ुर.ण. 140/2021 कलम420,467,471,34, भा द िव दी.25/10/2021 

 पोलीस 

�टेशन चे नाव 

गु. र.न व कलम 

गु�हा घडला 

दाखल �दनांक व वेळ 

�फया�दी व आरोपी यांचे नाव व प ा        ह�कगत 

मनाठा  ता. 

हदगाव  

ग.ुर.ण. 

140/2021 कलम 

420 ,467 ,471 , 

34 ,भादवी 

 

 

 

 

 

 

आरोपी अटक:- 

िनरंक 

गु�हा घडला 

सन 2013 त े2016 या 

कालावधीम�ये महारा  

!ामीण बँक शाखा 
मनाठा तालुका हदगाव 

िज'हा नांदडेउ)रेस 01 

फरलांग 

 

 

गु�हा दाखल:- 

+द.25/10/2021 चे 14: 

37वा -टेशन डायरी न.द 

14 वर  

 

 

+फया/दीचे नाव :-उत्तम नागोराव 

1शद ेवय 60 वष/ धंदा शेती राहणार 

मनाठा तालुका हादगाव िज'हा 
नांदडे  

 

आरोपीचे नाव :-  

खुलासा:- या वेळी नमूद तारीख वेळी व 5ठकाणी यातील आरोपी तानी 

संगणमत क6न आदश/ िव7ालय िश8ण सिमती मनाठा तालुका हादगाव 

िज'हा नांदडे या शाळेचे अ�य8 व सभासद या पदावर नसताना सु9ा 
शाळेचे अ�य8 व सभासद आहते असे भासवून सु:वातीपासूनच 

फसवणूक कर;या<या उ=शेाने िश8ण सं-थे<या नावाच े व पदाचे िश?े 

तयार क6न त ेखरे आहते . असे वाप6न महारा  !ामीण बँक मनाठा 

येथील  िश8ण सं-थेचे बचत खा@यातून 5,07,240/-:पये बनावट व 

खोAा सBा क6न त े खरे आह े असे वाप6न व सदरची र?म उचलून 

घेऊन -वतः<या फाय7ासाठी वापर केला व सदर रकमेचा अपहार क6न 

आदश/ िव7ालय ची फसवणूक केली Eहणून गु�हा दाखल क6न तपास 

माननीय सपोिन साहबे ह े-वतः करत आहते . 

दाखल करणार  . पोना 2495 मुरमुरे पो. -टे. मनाठा 

मो.न.7350339533 

तपासी अंमलदार :-  सपोिन v.l.चFहाण पो. -टे. मनाठा  

9767747774 

 

 

 

 



(DCR) आ.मृ .  पो. �टे. माळाकोळी  आ.मृ.न.  34/2021   कलम    174 CRPC  �द.25/10/2021. 

पो.�टे. चे नाव      गु.र.न. व कलम 

   गु�हा घडला दाखल 

�फया�दीचे नाव प�ा मो.�. व आरोपीचे नाव व प�ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

            हक�कत  

 

माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

आ.मृ.न. 34/2021 

कलम 174 

CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 

+द.25/10/2021  चे 

11.00  वाजता राहत े

घरी मौ  वाहद तालुका 
कंधार 

 

 

आ .मृ.दाखल:- 

+दनांक25/10/2021    

चे 16.03वा.-टेशन 

डायरी न.द नंबर 15 

वर.  

 

 

खबर दणेार :-  शंकर बालाजी जाधव वय 

39 वषI Jवसाय शेती राहणार वहाद 

तालुका कंधार मोबाईल नंबर 

7821934003 

 

FIR Lत +दली का:- होय 

 

 मयताच ेनाव व प)ा : िनळकंठ िशवाजी 

जाधव वय 37 वष/ राहणार वाहत तालुका 

कंधार ह'ली मु?ाम अहमदपूर िज'हा 
लातूर 

 मरणाचे कारण:-  दोरीन ेगळफास घेऊन 

मृ@यू 

आरोपी अटक:- नाही 

 

खुलासा; सादर िवनंती कM वर नमूद तारीख वेळी व 5ठकाणी यातील 

खबर दणेार यांनी पो-टेला येऊन अज/ +दला कM यातील मयत हा दोन 

वषा/पासून पNी व मुलासह मुलांचे िश8णासाठी अहमदपूर येथ ेराहत 

होता व आज रोजी राहत ेघरी वहाद येथ ेयेऊन @याच ेघरातील 

आOाला दोरीन ेगळफास घेऊन मरण पावला आह ेव @याचे मरणा 
बाबत @यांचा संशय व कोणावर तPार नस'याचा अज/ +दल ेव6न  

मा.सपोिन Qी डोके साहबे यांचे आदशेाने आ.मृ. दाखल क6न पुढील 

तपास HC/2504 कदम यां<याकड े+दला    

दाखल करणार:- NPC/2180 िचSलवाड पो.-टे .माळाकोळी 

तपासी अंमलदार:-- HC /2504 कदम पो-टे माळाकोळी 

पो.-टे. Lभारी अिधकारी चे नाव .  सपोिन/ डोके साहबे पो .-टे. 

माळाकोळी मो .P.8652147575 

मा.पोलीस अधी8क साहबे यांचे सूचना:- 

 



पो. �टे. चे नाव मा�र  गु�नन.ं  :- 129/2021कलम:-294,323,504,506भा.द.िव. 

 

  

 

पो. �टे. चेनाव गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम�सगघडलावकलम 

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम�सगघडलावदाखल �फया�दीचेनाववप�ावमो. नं. 

आरोपीचेनाववप�ा, आरोपीअटकहोय / 

नाही 

ह�ककत 

मा�र 

 

गुरन नं.  :- 

129/2021 

कलम:-294, 

323, 504, 506 

भा.द.िव. 

 

गु�हाघडलाता. ववेळ :-  

�द.25/10/2021चे13:00

वाजता�या सुमारास मौजे 
हडसणी येथील शेतात 

10km  पि%मेस 

 

 

 

गु�हादाखलता. ववेळ :-  

�द. 

25/10/2021चे17:37वा.  

न'दनंबर :-  17वर 

 

�फया*दीचेनाव :-  

 

आरोपीचेनाव :-   

सादर िवनंती क- वर नमूद तारीख वेळी व /ठकाणी यातील 

आरोपी मिहला ही शेतात 1नदन काम करीत असताना आरोपी 
हा धु4 यावर येऊन को 6हणून तू आमचे धु7यावर पुजाने टाकू 
नको असे 6हणून मागील भांडणा�या वाद काढून ध:ाबु:- 
क;न तुला झवतो असे 6हणून असे अ=ील बोलून िशवीगाळ 
क;न बेइजती क;न तुझी बघ तो 6हणून जीवे मार?याची 
धमक- �दली वगैरे मजकुरा�या �फया*दी व;न वर नमूद Aमाण े

गु�हा दाखल क;न पुढील तपास माननीय पो.नी.सो यां�या 

आदशेाने बीट अंमलदार NPC 777 यां�या कड ेतपासकामी 

�दलाआह े

दाखलकरणार:- PSO- Asi जी.के.कपाटेसर 

तपािसकअिधकारी:-NPC777आडपेो.Bटे.माCर 

मो.न.7020105812  Aभारीअिधकारी:-पो. िन./रDे 

साहबेमो. न.9923388510 

 



पो�ट े   िवमानतळ    ग.ुर.नं. 326/2021 कलम    324,323,504,34, भादिंव. िद.25/10/2021.25/10/2021.25/10/2021.25/10/2021    

 

 
 
 
 

�ज�हा�ज�हा�ज�हा�ज�हा    वववव    

पोपोपोपो....
टे
टे
टे
टे....चेचेचेचे    नावनावनावनाव 

    ग�ुहाग�ुहाग�ुहाग�ुहा    घडलाघडलाघडलाघडला    

/

//

/दाखलदाखलदाखलदाखल/
//

/�ा��ा��ा��ा�    �द�द�द�द././././वेळवेळवेळवेळ 

ग�ुहाग�ुहाग�ुहाग�ुहा    वववव    कलमकलमकलमकलम �फया��द�फया��द�फया��द�फया��द    वववव    आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी,
,,

,नावनावनावनाव    वववव    

प#ाप#ाप#ाप#ा     

हक$गतहक$गतहक$गतहक$गत 

�ज�हा�ज�हा�ज�हा�ज�हा    नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड,
,,

, 

  

 

पोपोपोपो....
टे
टे
टे
टे....    

 

  

 'वमान'वमान'वमान'वमान-
--

-तळतळतळतळ 

ग.ुघ. ता. वेळ व 

�ठकाण Ð �द 

20/10/2021 रोजी 

सायकंाळ, 18.30 

वाजता चे समुारास 

तहुरा कॉलनी 

समु.या नगर 

जवळनांदेड.  

 

 

 ग�ुहा दाखल ता 

वेळ --- �द 

25/10/2021 चे  


टेडा – 52  

वेळ– 19.29  

गुगगुुगु.रररर.नंननंंनं. 
326/2021 

कलमकलमकलमकलम 
324,323,504

,34, भादं'वभादं'वभादं'वभादं'व. 

�फया�द, Ð शारेख 

मोह1मदखान 'प. 

असदउ�लाखान वय37वष5 

6यवसाय डॉ7टररा.तहुरा 

कॉलनी समु.या कॉलनी 

जवळ नांदेड. मोन 
9881126378. 

 

आरोपी ---   

  

खुलासा- सादर 'वनतंी क$ वर नमदु ता वेळ, व �ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी सगंनमत क8न  यातील �फया�द,स 9याचे  घरासमोर 

येउन आम:या मलुाला का मारहान केली 1हननु िश'वगाळ करत 

होते त<6हा �फया�द,  1हनालो मी 9याला मारले नाह, तो पळत 

जात आसतांना खली पड�याने 9याला मार लागला आहे. आसे 

1हनताच सवा�नी सगंनमत क8न थापड ब7ुयाने मारहान करत 

होते त<6हा �फया�द,चे  व�डल असदउ�लाखान हे तीथे आले व 

भांडन सोडव?याचा �य@ केला आसता 9यांना शेख फरहद यांनी 

9या:या हातातील काठAने �फया�द,चे वड,ला:या उज6या हातावर 

मा8न मध�या दोन बोटांना दखुापत केली. त<6हा �फया�द,चा भाऊ 

तारेख मोह1मद खान हा आला आसता 9याला पण थापड ब7ुयाने 

मारहान केले वगरैे जबाब व8न मा.पो.िन. काकडे साहेब यांचे 

आदेशाने ग�ुहा दाखल क8न पढु,ल तपास कामी पोना 1334  

जाधव यांचे कडे दे?यात आला. 

 दाखल करणार ---- पोना /748  कनाके  मो.न.9923888322 

तपास करणार ----- पोना 1334  जाधव मो.न. 9923078806 



 

iksLVs ekaMoh गुरन नं.  :- 128/2021 कलम:-65(ई)महारा� दा�बंदी अिधिनयम  fnukad 25@10@2021 
पो. �टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम�सग घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम�सग घडला व 

दाखल  

�फया�दी चे नाव व प�ा व मो. नं. आरोपी चे 

नाव व प�ा, आरोपी अटक होय / नाही 

.  

                 ह�ककत  

मांडवी ग ु र न न.ं  :- 

128/2021 

कलम:-65(ई)महारा  

दा:बंदी अिधिनयम  

 

गु�हा घडला ता. व वेळ :-  

 +द. 25/10/2021चे  17:30 

5ठकण: मौज ेवझरा आरोपीचे राहत े

घरी 

 

गु�हा  दाखल ता. व वेळ :-  

+द. 25/10/2021 चे 19:03वा.  

न.द नंबर :-  14वर  

 

 

िमळाला माल:-  दशेी दा: बॉबी 

संVा<या 90ml <या 15बॉटल 

L@येकM Wकमत 30 :पये एकुण 

Wकमत 450/- :पये  

 

 

+फया/दी चे नाव :- Lकाश मुंगसाजी 

आ-वले वय 45 वष/  

नापोकॉ/2720पो.-टे.मांडवी 

ता.+कनवट िज.नांदडे 

मो.न.ं7350165440 

 

आरोपी च ेनाव : 

 FIR +दल ेका होय/नाही :- होय. 

 
 

आरोपी अटक :- नाही. 
 

 

चेकिल-ट ची पूत/ता केली आह े:- 

सादर िवनंती कM वर नमूद तारीख वेळी व 5ठकाणी 
यातील आरोपी न े आप'या राह@याघरी वसरीत    

वरील वण/नाचा माल िवना परवाना चोरटी िवPM 
कर;या<या उ=शेाने िवना परवाना 
बेकायदिेशर5र@या बाळगलेला िमळुन आ'याने Eहणुन 

माझी आरोपीतां िव:�द  महारा  दा:बंदी 

अिधिनयम कलम 65(ई) Lमाणे कायदशेीर +फया/दी 

व:न गु�हा दाखल आह.े 

 

दाखल करणार:- PSO- ASI मेQाम 
 

 

तपािसक अिधकारी :-   नापोकॉ/2720Lकाश 

मुंगसाजी आ-वले पो. -टे. मांडवी मो.न.ं

7350165440 

 

पो. -टे. Lभारी अिधकारी    नाव व मोबाईल नंबर 

:-  सपोिन म'हारी दगुा/दास   िशवरकर पो. -टे. 

मांडवी.  मो. न.ं . .9922322312 

 



 

पो.Bटे िबलोली Aो. गुरन 216/21 कलम 65(ई) मदाका     �द. 25/10/2021 

पो.Bटे चे 

नाव  

गु.र.न व 

कलम  

गु.घ.ता.वेळी व /ठकाण �फया*दीचे नाव व पFा व 

आरोपीचे नाव व पFा 
ह�ककत  

िबलोली गु र न 

216/21 

कलम 65(ई) 

मदाका                

  

 

 

 

 

�द.25/10/2021 चे 18.10 

अरोपीचे घराचे पाठी माघ े

सावळी ता. िबलोली   उFरेस 

09 �क.मी 

 

गु दा ता वेळ  

 �द.25.10. 2021 चे 18.57 

 वा Bटे.डा. नो. नं. 15 

 

 

िमळालािमळालािमळालािमळाला    मालमालमालमाल----    �शदीचे�शदीचे�शदीचे�शदीचे    पॉक�टपॉक�टपॉक�टपॉक�ट    

30 30 30 30     �क�क�क�क. . . . अअअअ. 600/. 600/. 600/. 600/----    Iचा माल 

    

�फया�दी�फया�दी�फया�दी�फया�दी----             भारत खंडु 

फंताड े  वयः35 वषL 

Mवसायः नौकरी 

पोका/142  पो Bटे िबलोली 

मो.नं. 9665061959 

 

 

आरोपीचेआरोपीचेआरोपीचेआरोपीचे    नावनावनावनाव    ––––  

सादर िवनंती क- वर नमुद ता वेळी व /ठकाणी यातील 

आरोपीने  िबना परवाना बेकायदशेीर /रNया 1शदीचे 30 

पॉकेट �क. अ. 600 /-    चा माल  चोरटी िवP- कर?याचे 

उQेशाने आपले ताRयात बाळगलेला िमळुन आला 6हणुन  

गु�हा दाखल कIन पुढील तपास मा पो.िन साहबे यांचे 

आदशेाने पोहकेा/1985 1शद े    यांचेकडे �दले आह.े  
 

तपास अमलदार- पोहकेा/1985 1शद े     मो.नं. 

7721005064 

 

दाखल करणार- पोहकेॉ/1683  आयुब पो.Bटे िबलोली 

मो.नं.9923628983 

  

पो.Bटे. Aभारी अिधकारी-  िशवाजी अSा डोईफोड े

मो.9823889037 

 

 



 

पो.Bटे िबलोली  गुरन 217/21 कलम 279,337,338,304(अ) भादवी    �द. 25/10/2021 

पो.Bटे चे 

नाव  

गु.र.न व कलम  गु.घ.ता.वेळी व /ठकाण �फया*दीचे नाव व पFा व 

आरोपीचे नाव व पFा 
ह�ककत  

िबलोली गु र न 217/21 

कलम 

279,337,338,

304(अ) भादवी                

  

 

 

 

 

�द.12/10/2021 चे 

18.00 बोधन जाणारे 

रोडवर जय दगुा* धाRया 
समोर  िबलोली   पुवLस 

02 �क.मी 

 

गु दा ता वेळ  �द.25.10. 

2021चे 20.25 

 वा Bटे.डा. नो. नं. 19 

 

 

मयतमयतमयतमयत----    शखेशखेशखेशखे    नजीरनजीरनजीरनजीर    िपिपिपिप. . . . 

खाकुसाबखाकुसाबखाकुसाबखाकुसाब    वय-32 रा. 

नरसी    

�फया�दी�फया�दी�फया�दी�फया�दी----              

 

आरोपीचेआरोपीचेआरोपीचेआरोपीचे    नावनावनावनाव     

उिशराचे कारण- �फया*दीचे 

पTीची मनBथीती बरोबर 

नसUयाने आज �फया*द �दली.  

सादर िवनंती क- वर नमुद ता वेळी व /ठकाणी यातील 

आरोपीने  आपले ॲटो हायगायने व िनVकाळजी पणाने 

चालवुन समोर मोसा वरील मयत इसमास व ॲटोतील 

एका इसमास आपली अटो भरधाव वेगात चालवुन 

मयत यांचे डोXयास पायस दडंोस मार लागुन जखमी 

केले स.द. नायगाव येथ े मयतावर उपचार चालु 

असतांना मरण पावला आह.े वगैरे जवाब वIन   गु�हा 

दाखल कIन पुढील तपास मा पो.िन साहबे यांचे 

आदशेाने पोउपिन एम झेड सYयद  यांचेकडे �दले आह.े  
 

तपास अमलदार- पोउपिन एम झेड सYयद मो.नं. 

9923700689 

दाखल करणार- पोहकेॉ/1683  आयुब पो.Bटे िबलोली 

मो.नं.9923628983 
  

पो.Bटे. Aभारी अिधकारी- िशवाजी अSा डोईफोड े

मो.9823889037 

 



       {ÉÉä.º]äõ. vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù   MÉÖx½þªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú   248/2021 Eò±É¨É 39 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉÉ´ÉEòÉ®úÉSÉä ÊxÉªÉ¨ÉxÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2014 +x´ÉªÉä Ênù. 25/10/2020 
 

¯ÖÖêÃ™êü“Öê −ÖÖÓ¾Ö ÷Öã.¸ü.−ÖÓ. ¾Ö �ú»Ö´Ö MÉÖ PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É Ê`öEòÉhÉ/  
MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É iÉÉ.´Éä³ý Ênù. 
 

Ê¡òªÉÉÇnùÒ  / 
+É®úÉä{ÉÒSÉä xÉÉ´É 

 
JÉÖ±ÉÉºÉÉ 

{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù  
 

MÉÖ®úxÉ xÉÆ. 248/2021 
Eò±É¨É 39 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 
ºÉÉ´ÉEòÉ®úÉSÉä ÊxÉªÉ¨ÉxÉ 
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2014 
+x´ÉªÉä 

 

MÉÖ PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É Ê`öEòÉhÉ - 
Ênù. 15/09/2021 iÉä 
Ênù.04/10/2021 {ÉÉ´ÉäiÉÉä 
vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù 
 
 
 
 
MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É iÉÉ.´Éä³ý Ênù. 
25/10/2021 ®úÉäVÉÒ  20-38 
´ÉÉVÉiÉÉ  
º]äõ.b÷É. Gò.  26 
 
 

Ê¡òªÉÉÇnùÒ – ¨ÉÖEäò¶É Ê\É¤ÉÆEò®úÉ´É 
ºÉÉ³ý´ÉäI´É®ú ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉÉèEò®úÒ 
¨ÉÖJªÉÊ±ÉÊ{ÉEò ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò 
ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù iÉÉ. 
¨ÉÉä. 9096253944 
 
 
 

+É®úÉä{ÉÒSÉä xÉÉ´É –  
 
 

 

 
JÉÖ±ÉÉºÉÉ - ºÉÉnù®ú Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, xÉ¨ÉÖnù iÉÉ®úÒJÉ ´Éä³ýÒ ´É 
Ê`öEòÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É +É®úÉä{ÉÒ Ênù. 1/09/2021 iÉä Ênù. 
04/10/2021 nù®ú¨ªÉÉxÉ ªÉÉiÉÒ±É ´É <ÇiÉ®ú ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ 
+É®úÉä{ÉÒEòbä÷ ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉÉ {É®ú´ÉÉxÉÉ 
xÉºÉiÉÉxÉÉ ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò±ªÉÉSÉä ={É±É¤vÉ 
EòÉMÉnù{É\ÉÉ´É¯ûxÉ ÊnùºÉÖxÉ +É±ªÉÉxÉä ºÉnù®ú +É®úÉä{ÉÒ Ê´É¯ûvnù 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉÉ´ÉEòÉ®úÉSÉä ÊxÉªÉ¨ÉxÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2014 SÉä Eò±É¨É 
39 +x´ÉªÉä MÉÖx½þÉ Eäò±Éä±ÉÉ +É½äþ. .´ÉMÉè®äú ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò 
ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ iÉÉ. vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ªÉÉÆSÉÉ +½þ´ÉÉ±É |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä 
´É¯ûxÉ  MÉÖx½þÉ  nùÉJÉ±É. 
  

nùÉJÉ±É Eò®úhÉÉ®ú – {ÉÉä½äþEòÉì 2022 ¨É`ö{ÉiÉÒ {ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù 
¨ÉÉä. 8390589720 
 
iÉ{ÉÉÊºÉEò +Æ̈ É±ÉnùÉ®ú  {ÉÉä={ÉÊxÉ ´ÉÉbä÷Eò®úú÷ xÉä̈ ÉhÉÖEò 
{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä. 9067081223 
 

{ÉÉä.º]äõ.|É¦ÉÉ®úÒ – {ÉÉä.ÊxÉ. Ê½þ¤ÉÉ®äú ºÉ®ú {ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä. 
976474333 
 

 

 



पो�टे कुंडलवाडी गुरन,132/2021,कलम 324,323,504,506,34, भा. द .िव �दनांक:--25/10/2021 

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

�फया�दी चे नाव हक�कत 

 कुंडलवाडी गु.र.नं:-

132/2021,कलम

324, 323, 504, 

506,  34, भा. द 

.िव 

 

 

 

 

 

�दनांक:-

25/10/2021रोजी वेळ 

08:00 वाजता सुमारास 

गावाबाहरे जाणारा र�ता 
पा�याचे टाक जवळ मौजे 

हजापूर 

 

 

गु.दा.ता.वेळ �दनांक:--

25/10/2021चे वेळ 

14:17वा.न#द नं 16वर . 

 

 

 

�फया%दी:-  

आरोपी चे नाव व प'ा:--  

 

सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व )ठकाणी याितल 

आरोपी ताने संगम मत क+न �फया%दी बाई ही सकाळी संडासला 
जात असताना जु.या भांडणाचे खुसपट काढून तू घरात कशी 
राहतेस तुला गावात रा2 दते नाही अशी धमक  दऊेन िशवीगाळ 

क+न दगडाने मा+न डोके फोडले खाली पाडून लाथाबु66यांनी 
मारहाण केली वगैरे त8ारी जबाब व+न गु.हा दाखल क+न 

मा,स.पो.िन. पठाण साहबे यां9या आदशेाने  पुढील तपास कामी 

HC2407 बेग साहबे यां9याकड े�दला . 
 

तपासीक अिधकारी यांचे नाव :-HC 2407 बेग  पो.�टे , 

कुंडलवाडी 

 

दाखल करनार:-. NPC.1182 िगरी, पो�टे कुंडलवाडी 

 

पो.�टे :भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:-.सपोनी 

पठाण साहबे पो,�टे कुंडलवाडी 

 

 



(DCR)पो.-टे.1सदखेड. भाग 1 ते 5 गुरनं 155 /2021 कलम 379 भा द वी +द 25/10/2021 
 

पो-टे चे नाव गुरनं व कलम गु�हा /आZ /पनाका  घडला 
व दाखल 

+फया/द ह+ककत 

पो-टे 1सदखेड पो.-टे.1सदखेड.भाग 1 
ते 5 गुरनं 155 /2021 
कलम 379 भा द वी 

 

 

गेला माल :-) १)Redmi 
Y3 \याचा IMEI 

NO.866309046176092/

6102 असा मोबाईल 
\याम�ये Jio कंपनीचा 

िसम काड/ नं 
7620881587 \याची 

+कमंत 10,500 :पये व 
२)सँमसंग कपंनीचा 9 Lो 
मोबाईल \या म�ये िसम 
Jio कंपनीचा िसम 

7798392146 होता व 
@याची +कमंत 7300 :पये  
असे एकुण 17,800 :पये 

ग.ुघ.ता.वेळ व 5ठकाण : -
+द. 25/10/2021 रोजी 

वेळ 16.00 वा. चे 
सुमारास मौ.सारखणी 
येथील बाजारवाडीत 
ता.+कनवट दि8णेस 
12+कमी िबट 2 

 

 

दाखल तारीख:- 

25/10/2021 न.द  20 व^ऴ 
22.15 

 

 

5ठकाण- मौजे सारखणी 
आठवडी बाजारवाडीत 

 

 

+फया/दी/ खबर दनेार-
सलीम अजीजभाई 

फाजलानी वय 52 वषI 
Jवसाय शेती रा. 

सारखणी ता.+कनवट मो नं 
9823560210 

 

 

 

आरोपी --  अ`ात 

 

 

 

 

खुलासा ---सादर िवनंती कM वर नमुद ता वेळी व 5ठकाणी यातील 
+फया/दीहा मौजे सारखणी येथील बाजार वाडीत बाजार करत असतांना 

+फया/दीचा मोबाईल Redmi Y3 \याचा IMEI 
NO.866309046176092/6102 असा मोबाईल \याम�ये Jio कंपनीचा 

िसम काड/ नं 7620881587 \याची +कमंत 10,500 :पये चा व मौजे 
सारखणी येथील दवेीदास राठोड सँमसंग कपंनीचा 9 Lो मोबाईल \या 

म�ये िसम Jio कंपनीचा िसम 7798392146 होता व @याची +कमंत 7300 
:पये असा एकुण 17,800 :पये चा माल कोणी तरी अ`ात चोरAानंी 

चो:न नेली आह.े वैगरे जबाबाव:न वर Lमाणे गु�हा दाखल क:न मा. स 
पो िन ितडके  साहबे याचंे आदशेाने पुढील तपास Hc 2106 पठाण साहबे 

या<या कड ेद;ेयात आला. 
 

दाखल करणारे नापोका ँ2466 कांबळे पो.-टे 1सदखेड 

9112343866 

 

तपािसक अंमलदार-Hc 2106 पठाण 

मो नं 9309574775 
 

पो-टे Lभारी अिधकारी-िब.पी.ितडके सपोिन पो-टे 1सदखेड मो नं 
9823156052 

 

 

 

 



³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö  ×´ÖÃÖàÝÖ 59/2021    ×¤ü®ÖÖÓÛú 25/10/2021 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü  ×´ÖÃÖàÝÖ     ×´ÖÃÖàÝÖ ..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ       ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü    ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü  

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü  

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 

®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 

59/2021  

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 

šüßÛúÖÞÖ  -- ×¤ü. 
24/10/2021 ¸üÖê•Öß  
21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¸üÖÆüŸÖê ‘Öºþ®Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öã®Ö  

 

 

×´ÖÃÖàÝÖ    ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 

¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  ×¤ü®ÖÖÓÛú   
25/10/2021 ¸üÖê•Öß 
19.12 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ  
27 ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü   -- ¸üÖ´Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ¾Ö»ÖÜÖÓ›êü 
¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾ÖÖÑ“Ö´Ö®Ö ¸üÖ. 
ÝÖÞÖ¸üÖ•Ö ®ÖÝÖ¸ü ÝÖ•ÖÖ®Ö®Ö ´ÖÓ¤üß¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9309128743 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   - ´ÖÓÝÖ»Ö ³ÖÏ ¸üÖ´Ö 
²Ö»ÖÜÖÓ›êü ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ÝÖ•ÖÖ®Ö®Ö ´ÖÓ¤üß¸ü 
•Ö¾Öôû ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 8237877350 

 

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- , Ó̧üÝÖ- ÃÖÖ¾ÖôûÖ  
, Ó̂“Öß -¯ÖÖ“Ö ±ãú™ü , ²ÖÖÓ¬ÖÖ - ´Ö•Ö²ÖãŸÖ  ³ÖÖÂÖÖ 
-´ÖÖ¸üÖšüß ØÆü¤üß ²ÖÖê»ÖŸÖê   

 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü Æüß  ²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¯ÖŸÖß  

†ÖÆêü 

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß 
†•ÖÔ ×¤ü»ÖÖ Ûúß, ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ®Öß ®ÖÖ´Öê ´ÖÓÝÖ»Ö ³ÖÏ ¸üÖ´Ö ²Ö»ÖÜÖÓ›êü 
¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖÔ Æüß ×¤ü®ÖÖÓÛú 24/10/2021 ¸üÖê•Öß 21.00 ¾ÖÖ. 
¸üÖÆüŸÖê ‘Öºþ®Ö ÛúÖêÞÖÖÃÖ ÛúÖÆüß ‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»Öß 
†ÖÆêü.¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß  ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö  
×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ DO  ¯ÖÖê.ˆ¯Ö. ×®Ö. ®ÖÓ®Ö¾Ö ȩ̂ü ´ÖÑ›ü´Ö  µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
¤üÖÜÖ»Ö Ûúºþ®Ö µÖÖêÝµÖ ŸÖß ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê ÛúÖ´Öß ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 
2014  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. 

 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  - ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü ´ÖÖê ®ÖÓ -
9423306245 

 

¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸  -- ¯ÖÖê®ÖÖ /2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -
9421758084. 



¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö ü̧�Öê»Ö ü÷Öæ.¸ü.−Ö. ü  218/2021    �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö ¯ÖÏÖê †ÑŒ™ü ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/10/2021 

 

 

 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü “Öê-

−ÖÖÓ¾Ö 

¯ÖÏÖê.÷Öæ̧ ü.Ö ‘Ö›ü»ÖÖ / 
¤üÖ�Ö»Ö / ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¤ü-

ÖÖÓ�ú/¾Öêôû 

¯ÖÏÖê.÷Öæ.¸.−Ö. ¾Ö �ú»Ö´Ö ×±úµÖÖÔ¤üß / †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ Æü�úß�úŸÖ 

02 03 04 05 06 

−ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
´Ö¸ü�Öê»Ö 
 

 

 
 

÷Öæé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ×šü�úÖ�Ö 
×¤ü 25/10/2021  ¸üÖê•Öß 
15.20 ¾ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ 
¸üÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî ´Ö¸ü�Öê»Ö 
ŸÖÖ.¤êü÷Ö»Öæ̧ ü  
 
 
÷Öæé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö Ã™êü.›üÖ. -
−ÖÓ. 
×¤ü. 25/10/2021 ¾Öêôû 
16.59 ›üÖ −ÖÖë¤ü 16 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü 
¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 500 ×�ú.´Öß.ü 

÷Öæ.¸ü.−Ö. ü  218/2021  
   �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö 
¯ÖÏÖê †ÑŒ™ü  
 
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ-µÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.   ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü 
×¯Ö.†Ö²Ö®ÖÖ ÷Öæ›ü´Ö»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 51  ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖêÆêü�ÑúÖ 1963  ´Ö¸ü�Öê»Ö 
ŸÖÖ.¤êü÷Ö»Öæ̧ ü 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö 
  
 
†™ü�ú †Ö¸üÖê̄ Öß  
�ú»Ö´Ö(41) †(1) crpc ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê −ÖÖê™üßÃÖ  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ÷ÖÖ¾Öšüß ¤üÖºþ 
‹�æú.Ö 20×»Ö™ü¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ ×»Ö™ü¸ü 100/- ºþ 
¤ü¸üÖ−Öê †ÃÖê ‹�æú.Ö ×�ú´ÖÓŸÖß 2000/-
ºþ.“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
 

Æü�úß�úŸÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü  −Ö´Öæ¤ ŸÖÖ ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ−Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×²Ö−ÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖºþ ×•Ö“ÖÖ 
†ÖÓ²Ö™ü ˆ÷ÖÏ ¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‹�æú.Ö 20 ×»Ö™ü̧ ü 
¯ÖÏ×ŸÖ ×»Ö™ü¸ü 100/- ºþ ¤ü̧ üÖ¯ÖÏỐ ÖÖ.Öê †ÃÖê ‹�æú.Ö 
×�ú´ÖÓŸÖß 2000/- “ÖÖ ¯ÖÏÖê.÷Öæ−ÖÆüµÖÖ“Öß ´ÖÖ»ÖÖ“Öß ×¸üŸµÖÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü.µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×´Öôûæ−Ö 
†Ö»ÖÖ ´Æü.Öæ−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  −ÖÖ¯ÖÖê�úÖÑ 1638 ›üÖê‡Ô•Ö›ü 

 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü - ¯ÖÖê−ÖÖ 526 ¯Öæ̧ üß  ¾ÖµÖ35 
¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö ´ÖÖê −ÖÓ 9823144893. 



पो. �टे �कनवट गुरनं 344/2021 कलम 324,323,504,506,34 भादिव   !माणे �द.25/10/2021 

पो. �टे च ेनाव  गुरनं/ कलम  

गु�हा घडला व दाखल  

�फया�दीचे नाव व प�ा मो नं., व आरोपीचे नाव 

व प�ा. 

ह�ककत  

पो. �टे. चे 

नाव �कनवट  

गुरनं 344/2021 

कलम 324, 323, 

504,506,34 

भादिव !माणे 

 

 

�दशा व अंतर :-   

दि$णेस 05 �कमी 

 

 

गु&हा घडला �द.25/10/2021 

रोजी सायंकाळी 18.30 वा 

सुमारास MIDC मैदान दधुगाव  

ता �कनवट  

 

 

 

गु&हा दाखल :-�द.25/10/2021 

वेळ  22.42वा �टे.डा. नं 38 वर  

 

 

�फया�दीचे नाव : !वीण िव,ास च-हाण 

वय 18 वष/ 0वसाय मजुरी राहणार 

दधुगाव तालुका �कनवट जात पारधी 

मोबाईल नंबर 8668487041 

 

 

 आरोपी नाव :  

 

 

 �फया�दीस एफ आर ची !त �दली 5कवा 

नाही:- होय 

 

उशीराचे कारण   

 आरोपी अटक तारीख वेळ:-िनरंक  

    

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

आरोपीतांनी संगणमत क8न मागील झाले:या  आठ �दवसापूव; 

चे भांडणात तू होता असे गैरसमज क8न �फया�दीस व �फया�दीचे 

भावास िशवीगाळ क8न थापड बु==यांनी मारहाण केली व 

आरोपी >मांक तीन व चार यांनी �फया�दीत धरले व आरोपी 

>मांक एक याने �फया�दीचे डो=यात हातातील कडे मा8न डोके 

फोडून जखमी केले व जीवे मार?याची धमक� �दली वगैरे 

मजकुराचे �फया�दीव8न मा पो िन साहबे यांचे आदेशाने गु&हा 

दाखल क8न तपास कामी  ASI  मामीडवार यांचेकडे �दला . 

 

चेकिल�ट:  

 

 गु&हा दाखल करणार PSO पो.ना./2440 लखुळे   पो �टे 

�कनवट मो नंबर 9527062710, 9545901266 

 

तपासी अंमलदार     ASI  मामीडवार  पो �टे �कनवट मो नंबर 

9850061133 

 

पो �टे !भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरी$क थोरात साहबे मो 

नं 9921442700 

 

                                  
 



  ¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 68/2021 ×¤ü. 25/10/2021    ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/10/2021 
 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 
68/2021  
 
 
×¤ü. 25 /10/2021 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 23 ¾Ö¸ü 
¾Öêôû 15.07 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-   
×¤ü. 23/10/2021 “Öê 
22.30 ¾ÖÖ.ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ �Ö²Ö¸ü 
¤êü)ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö   
×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß−Ö÷Ö¸ü ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Öü 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
 ü ×¤ü¿ÖÖ:- ¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 4 

×�ú´Öß   ×²Ö™ü �Îú. 03 
 
ü 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  - ÃÖÖî.ÃÖã×¿Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô »Ö�´Ö)Ö 
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ- ´Ö•Öã̧ üß 
¸üÖ.×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß−Ö÷Ö¸ü ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö,−ÖÖÓ¤êü›ü 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- ÃÖ»ÖÖê−Öß 
¸üÖ•Ö�ãú´ÖÖ¸ü ™üÖê›ü�êú ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ - 
´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.²Ö¸ü²Ö›üÖ ŸÖÖ.−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
Æü.´Öã.×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß−Ö÷Ö¸ü ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :-  Ó̧ü÷Ö �úÖôûÖ 
,²ÖÖÓ¬ÖÖ-´Ö¬µÖ´Ö,ˆÓ“Öß -5 ±ãú™ü6 ‡Ó“Ö,“ÖêÆü¸üÖ-
÷ÖÖê»Öü, ¯ÖÖµÖÖŸÖ “Ö¯¯Ö»Ö ,−ÖÖ�ú-ÃÖ¸üôû,�êúÃÖ-
»ÖÖÓ²Ö,›üÖêôêû-�úÖôêû 
²ÖÖê»Öß ³ÖÖÂÖÖ ´Ö¸üÖšüß 
 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ)Öß 
µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü)ÖÖ¸ü µÖÖ“Öê −ÖÖŸÖ ÃÖ»ÖÖê−Öß ¸üÖ•Ö�ãú´ÖÖ¸ü ™üÖê›ü�êú 
¾ÖµÖ19 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ – ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ.²Ö¸ü²Ö›üÖ ŸÖÖ.−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 
×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü Æü.´Öã.×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß−Ö÷Ö¸ü ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö Æüß †Ö•Öß»ÖÖ ÃÖÓ›üÖÃÖ»ÖÖ 
•ÖÖŸÖê ´Æü)Öã−Ö ‘Ö¸üÖŸÖã−Ö ×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»Öß ŸÖß †Ö•Ö¯ÖÖê¾ÖêŸÖÖê ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ 
†Ö»Öß ×ŸÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ×´Öôãû−Ö †Ö»Öß 
−ÖÖÆüß.  ¾Ö÷Öî̧ êü �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö  
  ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧:-  :-   PSO ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö / ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö  ¯ÖÖê.Ã™êü. 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß)Ö.    ´ÖÖê.−ÖÓ 9637355836 
 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ß :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1884 ´Öã̄ Ö›êü úü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê.�Îú. 
8421435353 
 

 

 

 



पोलीस 
टेशन �हमायतनगर गु र न252/2021       कलम 324.323.504.34.भाद'व �दनांक25/10/2021 

पो
टे नाव  गरुण व कलम ग ुघ ता वेळ व 

�ठकाण व दाखल ता 

वेळ  

�फया�द,चे नाव प#ा 

 आरोपीचे नाव  

 

हक$कत  

�हमायतनग

र  
 

 

 

 

 

गु र न252/2021       

कलम 324. 323. 

504. 34.भाद'व 

गुघ ता वेळ व 

�ठकाण व  

 �दनांक  

25/10/2021रोजी 
18.00 

वाजता मौजे 

सरसम  
 

 
 

दाखल ता वेळ 

 �दनांक  

25/10/2021रोजी 
22:10 −ÖÖë¤ü −ÖÓ. 26 ¾Ö¸ü 

 

 

 

 

 

 

 

�फया�द, राजेSर �काश 

गायकवाड वय  35 वष5  

6यवसाय शेती मोबाईल Uमांक 

9730524416 

सरसमता�हनगर 

  

 

 

आरोपी  

सादर 'वनंती वर नमूद तार,ख वेळ,व �ठकाणी यातील �फया�द, 

�फया�द, हा शेतातून येऊन आपले बैल बांधत असताना यातील आरोपीने 

संगणमत कWन जु�या भांडणा:या कारण िशवीगाळ कWन आरोपी 

Uमांक एक हातातील लाकडाने �फया�द,:या उज6या हाताचे मनगटाजवळ 

मारले 9यामुळे मार लाग�यामुळे शूज आली वदेव आनंद यांनी िशवीगाळ 

कWन 9याने थापडववमु7याने मारहाण केली वमारहाण केली जीवे 

मार?याची धमक$ �दली वगैरे अजा�वWन माननीय पो. िन. 

साहेबयांचेआदेशावWनगु�हा दाखल कWन पुढ,ल  

 

 दाखल करणार  HC1893 पोटेमोबाईल Uमांक 9067901830 

 

तपास बीट L H C 1828 कागणे मॅडम यां:याकडे �दला. 

 

 �भार, अिधकार,  पोिन  सा�हब  कांबळे 
 

 

 



पोपोपोपो.�टे�टे�टे�टे. उ�मानउ�मानउ�मानउ�मान नगरनगरनगरनगर �ो�ो�ो�ो गूरणगूरणगूरणगूरण 218/2021 कलमकलमकलमकलम 65 (ईईईई) मममम. दादादादा. कायदाकायदाकायदाकायदा. �द�द�द�द.25/10/2021. 

पोपोपोपो.�टे�टे�टे�टे. चेचेचेचे 

नावनावनावनाव 

    गुगुगुगु.रररर.नननन. वववव 

कलमकलमकलमकलम 

  गु�हागु�हागु�हागु�हा घडलाघडलाघडलाघडला दाखलदाखलदाखलदाखल �फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे नावनावनावनाव प ाप ाप ाप ा मोमोमोमो.!!!!. वववव आरोपीचेआरोपीचेआरोपीचेआरोपीचे नावनावनावनाव 

वववव प ाप ाप ाप ा आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी अटकअटकअटकअटक  होयहोयहोयहोय/ नाहीनाहीनाहीनाही 

        

हक$कतहक$कतहक$कतहक$कत 

उ�मानउ�मानउ�मानउ�मान 

नगरनगरनगरनगर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ो�ो�ो�ो.गूरनगूरनगूरनगूरन 

218/2021 

कलमकलमकलमकलम 65(ईईईई) 

मममम. दादादादा.कायदाकायदाकायदाकायदा 

गु�हागु�हागु�हागु�हा घडलाघडलाघडलाघडला:-  

�द�द�द�द.25/10/2021 रोजीरोजीरोजीरोजी चेचेचेचे 

19.15.दिहकाळंबादिहकाळंबादिहकाळंबादिहकाळंबा तेतेतेते 

िचखलीिचखलीिचखलीिचखली जाणारेजाणारेजाणारेजाणारे रोडचेरोडचेरोडचेरोडचे 

बाजूसबाजूसबाजूसबाजूस मोक,यामोक,यामोक,यामोक,या जागेतजागेतजागेतजागेत 

दिहकलबंादिहकलबंादिहकलबंादिहकलबंा  

�दशा�दशा�दशा�दशा.. दि.णदि.णदि.णदि.ण  

अंतरअंतरअंतरअंतर..12 km  

 

गु�हागु�हागु�हागु�हा दाखलदाखलदाखलदाखल:-  

�द�द�द�द.25/10/2021 

वेळवेळवेळवेळ.  23.14 वाजतावाजतावाजतावाजता 

�टेशन�टेशन�टेशन�टेशन डायरीडायरीडायरीडायरी न/दन/दन/दन/द 32 

वरवरवरवर.  

 

 

�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे नावनावनावनाव :-   बालाजीबालाजीबालाजीबालाजी वसतंराववसतंराववसतंराववसतंराव राठोडराठोडराठोडराठोड 

वयवयवयवय 35 वष�वष�वष�वष� पोपोपोपो. नानानाना 2536 नेमणूकनेमणूकनेमणूकनेमणूक पोपोपोपो. �टे�टे�टे�टे 

उ�मानउ�मानउ�मानउ�मान नगरनगरनगरनगर तततत.कंधारकंधारकंधारकंधार मोमोमोमो. नननन 9822630689 

FIR �त�त�त�त �दली�दली�दली�दली काकाकाका:- होयहोयहोयहोय 
 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी नावनावनावनाव वववव प ाप ाप ाप ा:-  

      आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी अटकअटकअटकअटक:- नाहीनाहीनाहीनाही 

िमळालािमळालािमळालािमळाला मालमालमालमाल: एकाएकाएकाएका पांढरापांढरापांढरापांढरा रंगा5यारंगा5यारंगा5यारंगा5या पो6यातपो6यातपो6यातपो6यात 

दशेीदशेीदशेीदशेी दा7दा7दा7दा7 8भगरी8भगरी8भगरी8भगरी स:ंाचेस:ंाचेस:ंाचेस:ंाचे 180 ml. .मतेचे.मतेचे.मतेचे.मतेचे 

सीलबंदसीलबंदसीलबंदसीलबंद काचे5याकाचे5याकाचे5याकाचे5या 14 बॉटलबॉटलबॉटलबॉटल �6यके$�6यके$�6यके$�6यके$ 60 <पये<पये<पये<पये 

दरादरादरादरा �माणे�माणे�माणे�माणे असाअसाअसाअसा एकूणएकूणएकूणएकूण 840 <<<< चाचाचाचा 

�ो�ो�ो�ो.गु�=ाचागु�=ाचागु�=ाचागु�=ाचा मालमालमालमाल . 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा:-सादरसादरसादरसादर िवनंतीिवनंतीिवनंतीिवनंती क$क$क$क$ वरवरवरवर नमूदनमूदनमूदनमूद ता>रखता>रखता>रखता>रख वेळीवेळीवेळीवेळी वववव >ठकाणी>ठकाणी>ठकाणी>ठकाणी ययययााााततततीीीीलललल 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी नेनेनेने आपलेआपलेआपलेआपल ेता?यातता?यातता?यातता?यात िवनापरवानािवनापरवानािवनापरवानािवनापरवाना बेकायदशेीरबेकायदशेीरबेकायदशेीरबेकायदशेीर >र6या>र6या>र6या>र6या दशेीदशेीदशेीदशेी ददददाााा7777 

8भगरी8भगरी8भगरी8भगरी स:ंा5यास:ंा5यास:ंा5यास:ंा5या 180 एमएमएमएम एलएलएलएल 5या5या5या5या 14 बॉटलबॉटलबॉटलबॉटल @कमत@कमत@कमत@कमत 840 <पया<पया<पया<पया चचचचाााा 

मालमालमालमाल ितचीितचीितचीितची चोरटीचोरटीचोरटीचोरटी िव!$िव!$िव!$िव!$ करAया5याकरAया5याकरAया5याकरAया5या उBेशानेउBेशानेउBेशानेउBेशाने ता?यातता?यातता?यातता?यात बबबबााााळळळळगगगगललललेेेेCCCCययययाााा 
िमळूनिमळूनिमळूनिमळून आलाआलाआलाआला DहणूनDहणूनDहणूनDहणून वरवरवरवर �माणे�माणे�माणे�माणे सपोिनसपोिनसपोिनसपोिन साहेबसाहेबसाहेबसाहेब यांचेयांचेयांचेयांचे आदशेानेआदशेानेआदशेानेआदशेाने �ो�ो�ो�ो गगगगुुुु����हहहहाााा 
दाखलदाखलदाखलदाखल 
 

 दाखलदाखलदाखलदाखल करणारकरणारकरणारकरणार:- hc म�केम�केम�केम�के मोमोमोमो. नननन 9923189964   पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस ����टटटटेेेेशशशशनननन 

उ�मानउ�मानउ�मानउ�मान नगरनगरनगरनगर 
 

 तपासीकतपासीकतपासीकतपासीक अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार:-    Npc 127 मुंडेमुंडेमुंडेमुंड े 8788051617   पोपोपोपो.����टटटटेेेे. 

उ�मानउ�मानउ�मानउ�मान नगरनगरनगरनगर मोमोमोमो. 
 

पोपोपोपो.�टे�टे�टे�टे. �भारी�भारी�भारी�भारी अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी चेचेचेचे नावनावनावनाव वववव मोमोमोमो.!!!!.:- मामामामा. सहाEयकसहाEयकसहाEयकसहाEयक पपपपोोोोललललीीीीसससस 

िनरी.किनरी.किनरी.किनरी.क   दवेकातेदवेकातेदवेकातेदवेकाते साहेबसाहेबसाहेबसाहेब  मोमोमोमो.!!!!.-9307343434 

 

भेटभेटभेटभेट दणेारेदणेारेदणेारेदणेारे अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी चेचेचेचे नावनावनावनाव मोमोमोमो. !!!!. केललेाकेललेाकेललेाकेललेा तपासतपासतपासतपास:- 

 

मामामामा.पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस अधी.कअधी.कअधी.कअधी.क साहेबसाहेबसाहेबसाहेब यांचेयांचेयांचेयांचे सचूनासचूनासचूनासचूना:- 

 



पो.�टे.मनाठा गु.र.नं 141/2021 कलम 326,324,323,504,506,34,भादवी �द 25/10/2021 

पो.�टे चे 

नाव 

गुरनं व कलम 

गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण 

�फया�द देणार चे नाव ह�ककत 

मनाठा  

गुरन-

141/2021कलम 

326, 324,323, 

504, 

506,34,भादवी 

 

 �दनांक.23/10/2021 

रोजी सं!याकाळी 

06:00ते06:30 वा 

दर"यान �फया�दी#या 

घरासमोर मौ.चाभरा.ता. 

अधा�पूर िज.नांदेड 

 

गु.दा.ता.वेळ 

�दनांक:-25/10/2021  

वेळ 22:22वा.न*द नं 20 

वर      

 

 

उिशराचे कारण:- आज 

रोजी पो.�टे.ला युऊन  

त/ार �द0याने. 

 

�फया�दी:-  

FIR 1त �दलीप का ? 

 होय. 

 

 

आरोपी:- 

 

 

 

सादर िवनंती क2 वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी तानी संगणमत क4न 

�फया�दीबाईस ित#या सुने#या नामे पुजाला सासरी पाठिव7यात बाबत पुजाला तुम#या घरी 

घेवुन जा या कारणाव8न रंगराव लालु राठोड याणे पूजा मा9या सासरवाडी ची आह ेितला 

वागणूक घे7याबाबत �फया�दी असूनही ित#या विडलांना बोलावून घेऊन ित#या वडलांनी 

मला िशवीगाळ क4न सूनेस घेऊन गेलो व �द.23/10/2021 रोजी �फया�दी िह ित#या 

घरासमोर 06:00 ते 06: 30 वा दर"यान थांबली असता ितची नात िशवकृती ित#या 

जवळ होता <यावेळी रंगराव लालु राठोड व <याचवर मुलगा िनतीन रंगराव राठोड यांनी 

पु=या िहस तु"ही का नांदवत नाही आसे "हणुन िशवीगाळ क4न िजवे मार7याची धमक2 

�दली व दगडाने डो>यात मा8न गंभीर जखमी केले व रंगराव लालु राठोड यांनी िशवीगाळ 

क4न काठीने मारहाण केली वगैरे गु@हा दाखल क4न पुढील तपास कामी मा. 

स.पो.िन.चBहाण साहबे यां#या आदेशाने िबट HC 2123 िगरी साहबे यां#याकडे �दला. 

 

तपासीक अिधकारी यांचे नांव:-HC-2123 िगरी साहबे पो.�टे.मनाठा 

मो.न.9604822123 

 

दाखल करनार - PSO NPC NPC -2495 मुरमुरे साहबे पो.�टे.मनाठा 

मो./.7350339533 

 

पो. �टे. 1भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- 

 

केलेला तपास 

 

पो.�टे. तामसा  185/2021  कलम 452,323,  504, 506,34   भादवी  �द.25.10.2021 



पो.�टे.चे 

नाव 

गरन व कलम 

गु.घ.ता.वेळ व �ठकान 

�फया�दी चे नाव हक2कत 

तामसा 185/2021 

कलम 452,323, 

,504, 506,34 

 भादवी 

ग.ुघ.ता.वेळ व �ठकान े:- 

�द.25.10.2021 

रोजी 19.30 वा. सु. फ�या�दीचे 

घराम�ये मैजे िचकाळा ता.हदगाव  

िज हा नांदडे      

 

 

ग.ुदा.ता.वेळी व �ठकाने :-  �द.  

25.10.2021 रोजी 23.45  

वा.#टे.डा.न.27 

 

 

 

 

 

�फया�दी चे नाव :  द%ा 

रेशमाजी मेकाल े वय 47  वष� 

(वसाय शेती रा.िचकाळा  

ता.हदगाव िज.नांदडे 

मो.न.ं9359676351 

 

आरोपी च ेनांव:-   

 

आरोपी अटक नाही 

 

 

 

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

.मांक एक व तीन यांनी संगणमत क0न तुला मुलगा नाही व 

मुलीच आहते तु1ही जागा व शेती आम2या नावे क0न 3ा या 
कारणाव0न बळजबरीन ेमा5या घरात घुसून मला व मा5या प6ी 
व मुलीस िशवीगाळ क0न लाथाबु88यांनी मारहाण क0न आरोपी 
.मांक एक यान ेिवटा न े�फया�दी2या कपाळावर मुका मार �दला 
तरी वरील लोकांवर यो9य ती काय�वाही होणेस िवनंती आह ेवगैरे 

�फया�दीव0न गु:हा दाखल. 

 

दाखल करणार- PSO HC 83 राठोड मो न.9960425932 

 

तपासीक अंमलदार:  hc 1646 सूय�वंशी पो.#टे.तामसा मो.न ं

9923451146 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

    

    

. . . . पोपोपोपो....�टे�टे�टे�टे    िवमानतळिवमानतळिवमानतळिवमानतळ    गुरनंगुरनंगुरनंगुरनं    328/2021 328/2021 328/2021 328/2021 कलमकलमकलमकलम    324,323,504,506,34 IPC324,323,504,506,34 IPC324,323,504,506,34 IPC324,323,504,506,34 IPC              �द .25 -10-2021 

िज�हावपो

िज�हावपोिज�हावपो

िज�हावपो.

..

.	टे

	टे	टे

	टे.

..

.चेनाव

चेनावचेनाव

चेनाव गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा 

  

  

  

 घडला

घडलाघडला

घडला/

//

/दाखल

दाखलदाखल

दाखल/

//

/�ा��द

�ा��द�ा��द

�ा��द./

././

./वेळ

वेळवेळ

वेळ गुरनं

गुरनंगुरनं

गुरनं. 

. . 

. व

वव

व 

  

 कलम

कलमकलम

कलम 

  

  �फया �द

�फया �द�फया �द

�फया �द 

  

 व

वव

व 

  

 आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी,

,,

,नाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव

व 

  

 प#ा

प#ाप#ा

प#ा 

हक$गत

हक$गतहक$गत

हक$गत 



 

नांदेड

नांदेडनांदेड

नांदेड,

,,

, 

पो

पोपो

पो. 

. . 

. 	टे

	टे	टे

	टे. 

. . 

. िवमान

िवमानिवमान

िवमान-

--

-तळ

तळतळ

तळ 

गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण -�द. 

24/10/2021 रोजी दपुारी 

13.30वाजताचे 

सुमारास  कामठा िशवारातील 

Cुट माकD ट समोर रोडवर 

नांदेड �दशा  उEरेस 3�क.मी  

 

 

गु@हा दाखल ता.वेळ – �द. 

25/10/2021 �टे.डा.नं.61 

वेळ 23.19 वाजता  

 गुरनं 328/2021 

कलम 324, 323, 

504, 506, 34 

IPC 

�फया�दी -बालाजी Fलाजी 

वडेप0लेवार वय39वष� Hवसाय 

िमIीकाम रा.बारड ता.मुदखेड 

िज.नांदेड मो.नं.7972525881 

 

आरोपी-  

खुलासा -सादर िवनंती क2,वर नमुद तारीख वेळी व 

�ठकाणी यातील �फया�दी व साJीदार ह े <यांचे मोटार 

सायकलने शंकरराव चBहाण चौकातुन माळटेकडी िKज 

मागD येत असंताना <यांचे पाठीमागील  मोटार सायकल 

#या चालकाने व <याचे सोबतचे इसमाने �फया�दी व 

साJीदारा सोबत वाद घातला व थापडाने मारहान केली 

तेथील लोकांनी समजावुन पाठवले <यानंतर �फया�दी व 

<यांचे सोबतचे साJीदार ह ेपुढे आ0यानंतर <यांना <यांचा 

मोबाईल जवळ नस0याचे समज0याने पु@हा घटना�थळी 

जाऊन मोबाईल शोधत असंताना परत नमुद मोटार 

सायकल चालक व  कार /ं. MH.27.AR.3941 मधील 

दोन इसंमांनी �फया�दी व साJीदारास तु"ही आम#याशी 

वाद का केला "हणुन हाक2 �टीकने �फया�दीचे पाठीवर 

,तोडांवर ,हातावर व साJीदारास लाथाबु>याने व हाक2 

�टीकने सवा�नी िमळुन मारहान क8न दखुापत केली व 

िशवीगाळ क8न िजवे मार7याची धमक2 �दली वगैरे 

मजकुराचे जबाबव8न मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने 

गु@हा दाखल क8न  तपास HC 1724पांचाळ यांचेकडे 

�दला  

दाखल करणार -ASIगलांडे मो.नं.9823551229 

तपास करणार -HC 1724पांचाळ मो.नं.9423437844 

 

  

  

  

  

  

 

 

            

----    ....पोपोपोपो....�टे�टे�टे�टे    िवमानतळिवमानतळिवमानतळिवमानतळ    गुरनंगुरनंगुरनंगुरनं    327327327327        /2021 /2021 /2021 /2021 कलमकलमकलमकलम    324,323,504,34 IPC324,323,504,34 IPC324,323,504,34 IPC324,323,504,34 IPC        �द .25 -10-2021 

िजCहावपोिजCहावपोिजCहावपोिजCहावपो....�टे�टे�टे�टे....चेनावचेनावचेनावचेनाव गु�हागु�हागु�हागु�हा        घडलाघडलाघडलाघडला////दाखलदाखलदाखलदाखल////�ाF�द�ाF�द�ाF�द�ाF�द././././वेळवेळवेळवेळ गुरनंगुरनंगुरनंगुरनं. . . . वववव    कलमकलमकलमकलम     �फया��द�फया��द�फया��द�फया��द    वववव    आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी,,,,नावनावनावनाव    वववव    प ाप ाप ाप ा हक$गतहक$गतहक$गतहक$गत 
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नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे,,,, 

पोपोपोपो. . . . �टे�टे�टे�टे. . . . िवमानिवमानिवमानिवमान----तळतळतळतळ 

ग.ुघ.ता.वेळ व �ठकाण - �द 

25/10/2021 

रोजी  दपुारी 17.00वा चे 

सुमारास माला पे<ोल पंपावर 

नम#कार चौकाच ेसमोर नादंडे 

�दशा पुव>स 02�क.मी 

 

 

 

गु:हा दाखल ता.वेळ -

�द.25/10/2021वेळ 22.14 

#टे.डा.न.ं 60 

MLCजबाबव?न गु:हा दाखल 

 

 

 

 

  

 गुरन ं

327  /2021 

कलम 

324,323, 

504,34 IPC 

�फया�दी- अमोल बबन 

बनसोड े वय23वष>  (- खा 

नौकरी  रा. लहान  ता. अधा�पुर 

िज . 

नांदडे  मोन8ं600879737 

 

 

आरोपी -  

खुलासा -सादर िवनंती क�,वर नमुद ता.वेळी 

व �ठकाणी यातील आरोपीतांनी संगणमत 

क?न �फया�दीस त ु आम2याशी दपुारी 
साडतेीन वाजताच े सुमारास वाद का केलास 

1हणुन िशवीगाळ क?न आरोपी .ं.1यान े

हातातील काठीन े डो8यात मा?न दखुापत 

केली आरोपी .ं.2यान े थापडाबु8याने 

मारहान केली व िशवीगाळ केली वगैरे 

मजकुराच ेMLCजबाबव?न मा.पो.िन.काकड े

सा.यांचे आदशेाने गु:हा दाखल क?न तपास 

HC1792लोखंड ेयांचेकड े�दला  

दाखल करणार -ASIगलांड े

मो.न.ं9823551229 

तपास करणारे -HC1792लोखंड े

मो.न.ं9527810006 

    

¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö ü̧ −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã ü̧−ÖÓ. 406/2021 �ú»Ö»Ö 498 †,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê   ×¤ü.25/10/2021 
 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.  
 “Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 



 
 

 

iksLVs f’kokthuxj xqUgk  &407@2021 dye  363 Hkknoh  fnukad 25@10@2021iksLVs f’kokthuxj xqUgk  &407@2021 dye  363 Hkknoh  fnukad 25@10@2021iksLVs f’kokthuxj xqUgk  &407@2021 dye  363 Hkknoh  fnukad 25@10@2021iksLVs f’kokthuxj xqUgk  &407@2021 dye  363 Hkknoh  fnukad 25@10@2021 
iksiksiksiks----LVsLVsLVsLVs----    ps ukaops ukaops ukaops ukao    xqUgk  ?kMyk rjh[k osG o xqUgk  ?kMyk rjh[k osG o xqUgk  ?kMyk rjh[k osG o xqUgk  ?kMyk rjh[k osG o 

fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@    
xqjua o dyexqjua o dyexqjua o dyexqjua o dye    

        izkIr fnukad @ osGizkIr fnukad @ osGizkIr fnukad @ osGizkIr fnukad @ osG    
fQ;kZnhps uko] iRrk]fQ;kZnhps uko] iRrk]fQ;kZnhps uko] iRrk]fQ;kZnhps uko] iRrk]    

vkjksihps vkjksihps vkjksihps vkjksihps uko o iRrkuko o iRrkuko o iRrkuko o iRrk    
        gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

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

 ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 406/2021 
�ú»Ö»Ö 498 
†,323,504,506,34  
¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 
 
 ×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ ü̧ :-  ¯Öã¾ÖÔ 
01 ×�ú. ´Öß.  ²Öß™ü �Îú. 03 
 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ ü̧�Ö:-
†Ö ü̧ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ 
�ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÖÆêü¹ý−Ö 
¬ÖÓ¤üµÖÖÃÖÖšüß 10 »ÖÖ�Ö 
¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾Öæ−Ö µÖê ´Æü&Öæ−Ö ¤üÖ¹ý 
×¯Ö¾Öã−Ö ´ÖÖ ü̧ÆüÖ&Ö �ú¹ý−Ö 
¿ÖÖ ü̧ß× ü̧�ú ¾Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú ”ûôû 
�ú¹ý−Ö •Öß¾Öê ´ÖÖ ü̧&µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß †ÖÆêü 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ&Ö :- ×¤ü. 
27/04/2020 ü̧Öê•Öß  
11.00 ŸÖê 
23/10/2021 ¾ÖÖ 
“Öê19.00ê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
×¾ÖÂ&Öã−Ö÷Ö¸ü 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 
25/10/2021 ü̧Öê•Öß  
12.32    ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ 
014    ¾Ö ü̧  
ú 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö :-  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-   
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 

 ˆ×¿Ö ü̧Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�µÖÖ“Öê �úÖ ü̧�Ö :- 
¯ÖÖê.Ã™êü»ÖÖ µÖê¾Öæ−Ö  •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ−Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß �ú.01ŸÖê 08 µÖÖÓ−Öß  ÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
»Ö÷−ÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧ �úÖÆüß ´Ö×Æü−Öê “ÖÖÓ÷Ö»Öê ¾ÖÖ÷Ö¾Ö»Öê ¯Ö¸ÓüÓŸÖã �úÖÆüß 
×¤ü¾ÖÃÖÖÓ−Öß ×ŸÖ»ÖÖ  ´ÖÖÆêü¹ý−Ö ¬ÖÓ¤üµÖÖÃÖÖšüß 10 »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾Öæ−Ö 
µÖê ´Æü&Öæ−Ö ¤üÖ¹ý ×¯Ö¾Öã−Ö ´ÖÖ ü̧ÆüÖ&Ö �ú¹ý−Ö ¿ÖÖ ü̧ß× ü̧�ú ¾Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú 
”ûôû �ú¹ý−Ö •Öß¾Öê ´ÖÖ ü̧&µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß †ÖÆêü ¾Ö ‘Ö ü̧ÖŸÖã−Ö 
ÆüÖ�ú»Öã−Ö »ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü.¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö Ø¿Ö¤üê µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ :-  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö Ø¿Ö¤êü ÃÖÖ.  ÃÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö ü̧,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9075479885 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧: ¯ÖÖêÆêü�úÖò 2282 ‡Ô²ÖÎÖÆüß´Ö ÃÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9823252282 
 
šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß −Ö¹ý™êü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö ü̧ 
,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9823802677. 
 
 



    
    

f’kokthuxj   f’kokthuxj   f’kokthuxj   f’kokthuxj   

xqUgk xqUgk xqUgk xqUgk         ?kMyk rkjh[k ?kMyk rkjh[k ?kMyk rkjh[k ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k  %& osG o fBdk.k  %& osG o fBdk.k  %& osG o fBdk.k  %&     
fnukad 25@10@2021 
jksth 11%00 ok rs 
12%00 ok ps lqekjkl 
ufou eksa<k fczysaV 
dkWelZ vdWMeh ukansM  

fn’kk o varj%&fn’kk o varj%&fn’kk o varj%&fn’kk o varj%&    
mRrjsl 01 fdeh     
 
xqUgkxqUgkxqUgkxqUgk        nk[ky rknk[ky rknk[ky rknk[ky rk----    osG osG osG osG  
fn- 25@10@2021 osG       
17%29  oktrk LVs'ku 
Mk;jh uksan 20  oj-  

xqUgk xqUgk xqUgk xqUgk     &&&&407@2021 407@2021 407@2021 407@2021 
dye  363 Hkknoh dye  363 Hkknoh dye  363 Hkknoh dye  363 Hkknoh     
    
    
    
 
    
    
 

fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& vejhdlhax vejhdlhax vejhdlhax vejhdlhax 
tcthrlhax jkexMh;k o; 43 o”kZs tcthrlhax jkexMh;k o; 43 o”kZs tcthrlhax jkexMh;k o; 43 o”kZs tcthrlhax jkexMh;k o; 43 o”kZs 
O;olk; O;kikj jk xq:Onkjk jksM O;olk; O;kikj jk xq:Onkjk jksM O;olk; O;kikj jk xq:Onkjk jksM O;olk; O;kikj jk xq:Onkjk jksM 
ukansM ukansM ukansM ukansM     
eksu 9890344993eksu 9890344993eksu 9890344993eksu 9890344993    
 

fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr fnyh  fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr fnyh  fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr fnyh  fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr fnyh  
dkdkdkdk----    %& %& %& %& gks;  
 
 
 

vkjksihps vkjksihps vkjksihps vkjksihps ukoukoukouko %&  vKkr  
 
 

vkjksih vVd %& vkjksih vVd %& vkjksih vVd %& vkjksih vVd %&     ukgh ukgh ukgh ukgh     
    
fiMhr eqyhps uko % & fiMhr eqyhps uko % & fiMhr eqyhps uko % & fiMhr eqyhps uko % & gjtl dkSj 
vejhlhax jkexMh;k o; 17 o”kZs 02 
eghus jk xq:Onkjk jksM ukansM  
  
 

[kqyklk %&  [kqyklk %&  [kqyklk %&  [kqyklk %&  lknj fouarh dh]    oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh  
;krhy fQ;kZnhph eqyxh ukes gjtl dkSj vejhlhax jkexMh;k 
o; 17 o”kZs 02 eghus gh usgeh izek.ks ?k:u 09%00 ok 
V;q’kulkBh xsyh ijarq rh nqikjh 02%00 ok i;Zar ?kjh vkyh 
ukgh fQ;kZnhuh V;q’ku e/khy lh-lh-Vh-Ogh-QqVst ikghys vlrk 
eqyxh 11%23 ok ckgsj iMrkuk fnlyh vkgs frpk ‘kks/k ?ksryk 
vlrk eksa<;krhy olqa/kjk VsMlZ leksj frph LdqVh ykoysyh 
feGwu vkyh vkgs rjh vkt jksth ldkGh 11%00 ok rs 12%00 
ok njE;ku dks.khrjh vKkr O;Drhus vKkr dkj.kklkBh frps 
vigj.k dsys vkgs oxSjs tckc o:u xqUgk nk[ky  
psdfyLV ph iqrZrk dsypsdfyLV ph iqrZrk dsypsdfyLV ph iqrZrk dsypsdfyLV ph iqrZrk dsyh dk h dk h dk h dk --------        gks;gks;gks;gks;    
nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&    iksgsdkW@2282 bZczkghe ‘ks[k iksLVs iksgsdkW@2282 bZczkghe ‘ks[k iksLVs iksgsdkW@2282 bZczkghe ‘ks[k iksLVs iksgsdkW@2282 bZczkghe ‘ks[k iksLVs 
f’kokthuxj eksu 9823252282f’kokthuxj eksu 9823252282f’kokthuxj eksu 9823252282f’kokthuxj eksu 9823252282    
    rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh rikl vf/kdkjh %& iksmifu jksMs iksLVs f’kokthuxj eksu 
9158807759     

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu-u:Vs iksLVs f’kokthuxj eksu 
9823802677 

HksV ns.kkjs vf/kdkjh HksV ns.kkjs vf/kdkjh HksV ns.kkjs vf/kdkjh HksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukao;kaps ukao;kaps ukao;kaps ukao %& iks-fu-u:Vs iksLVs 
f’kokthuxj eksu 9823802677gs fnukad 25@10@2021 ps 
18%53 ok- uksan ua- 21 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& ?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& ?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& ?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %&         HksV iq<s pkyq HksV iq<s pkyq HksV iq<s pkyq HksV iq<s pkyq     

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ¤îü×−Ö�ú ×´ÖÃÖà÷Ö 45/2021 “Öß ´ÖÖÆüßŸÖß ×−Ö¸Óü�ú  ×¤ü−ÖÖÓ� 25/10/2021 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê −ÖÖ¾Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−Ö. 
 

Æü�úß�úŸÖ 



×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸
ü 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ� 
45/2021   ×¤. 
25.10.2021 
 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- ¯Öã¾ÖìÃÖ  
01 ×�ú´Öß ²Öß™ü 04 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
:- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 23/10/2021 
¸üÖê•Öß 04 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
�ú™üàÓ÷Ö ¤üÖœüß �ú¹ý−Ö µÖêŸÖÖê ´Æü&Öæ−Ö 
‘Ö¹ý−Ö ×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»ÖÖ. 
 
 
 
×´ÖÃÖà÷Ö  ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö :- ×¤ü. 25.10. 
2021 ¸üÖê•Öß Ã™êü.›üÖ. 09 ¾Öêôû  
10.30 ¾ÖÖ. ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
  

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü :- †¿ÖÖê�ú ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö 
÷Ö&Ö÷ÖÖê̄ Ö»Ö¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 24¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ.¤ü¢Ö−Ö÷Ö¸ü −ÖÓÖ¤êü›ü 
´ÖÖê.9420848019 
 
 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö:- µÖ´Öã−ÖêÀ¾Ö¸ü 
†¿ÖÖê�ú ÷Ö&Ö÷ÖÖê̄ Ö»Ö¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 24 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.×¿Ö�Ö&Ö ¸üÖ.¤ü¢Ö−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.9890237987 
 
²Öê̄ ÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖËß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :- ¸Óü÷Ö-
ÃÖÖ¾ÖôûÖ, ‰ú“Öß 5 ±ãú™ü 6 ‡Ó“Ö, ¸Óü÷Ö-
ÃÖÖ¾ÖôûÖ,¯ÖÖê¿ÖÖ�Ö ¯ÖÖê̄ Ö™üß-¿Ö™Ôü ü 
¯Öò−™ü×−Öôûß ×•Ö−ÃÖ,³ÖÖÂÖÖ-ØÆü¤üß ¾Ö 
´Ö¸üÖšüß ×¿Ö�Ö&Ö ±úÖµÖ−Ö»Ö,²ÖÖÓ¬ÖÖ  
 
-´Ö•Ö²ÖãŸÖ ,“ÖêÆü¸üÖ -÷ÖÖê»Ö, 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ:- ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü&ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ −ÖÖ´Öê µÖ´Öã−ÖêÀ¾Ö¸ü 
†¿ÖÖê�ú ÷Ö&Ö÷ÖÖê̄ Ö»Ö¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.×¿Ö�Ö&Ö ¸üÖ.¤ü¢Ö−Ö÷Ö¸ü 
ÆüÖ ×¤ü.23.10.2021 ¸üÖê•Öß ¤ãǖ ÖÖ¸üß 04 ¾ÖÖ ¤üÖœüß �ú™üàÓ÷Ö 
�ú¹ý−Ö µÖêŸÖêÖ ´Æü&Öæ−Ö ‘Ö¹ý−Ö ×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»ÖÖ  ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ×´Öôæû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ 
µÖê¾Öæ−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ−Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê×−Ö. ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö. ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ²Öß™ü ¯ÖÖê−ÖÖ-19ê ü �ëúÓ¤Ëüê 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ.   
  
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :-¯ÖÖê−ÖÖ-19 �ëúÓ¤Ëüê ¯ÖÖê. Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9921000990 
×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò-2282 ‡Ô²ÖÎÖÆüß´Ö ¿Öê�Ö ü   
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.9823252282 
 
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬Öß�úÖ¸üß: ¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß.‹.‹−Ö.−Ö¹ý™üê 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9823802677 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ µÖê£Öß»Ö  †Ö.´ÖÏ.−ÖÓ 21/2021 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  ×¤ü.25.10.2021 



 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê −ÖÖ¾Ö 

¾Ö  

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ-µÖÖ“Öê ÃÖÓ̄ Öã�ÖÔ −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ.  

´ÖµµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ÃÖÓ̄ Öã�ÖÔ −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ. 

†Ö.´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ú ¾Ö ×šü�úÖ�Ö. 

 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  

†Ö.´ÖÏ.�Îú. 

21/2021  

�ú»Ö´Ö 174 

ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß   

 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ-µÖÖ“Öê ÃÖÓ̄ Öã�ÖÔ −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ.  

†²¤ãü»Ö ¸üÆêü´ÖÖ−Ö ×¯Ö.ÃÖî±úˆ¸ü¸üÆêü´ÖÖ−Ö ¾ÖµÖ  22 

¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖµÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧ ¸üÖ.�ú¸ü²Ö»ÖÖ ü −ÖÖÓ¤êü›ü 

´ÖÖê.�Îú.7249415561 

 

´ÖµµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ÃÖÓ̄ Öã�ÖÔ −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ. 

†−ÖÖêôû�Öß ×³Ö�úÖ¸üß ¯Öã¹ýÂÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¾ÖµÖ  

†Ó¤üÖ•Öê 50 ŸÖê 55 ¾ÖÂÖÔ ü 

†Ö.´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ú ¾Ö ×šü�úÖ�Ö. 

×¤ü.25.10.2021 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 15:15 ¾ÖÖ.ÃÖã. ×›ü»ÖŒÃÖ 

±ãú™ü¾ÖêµÖ¸ü ¤ãü�úÖ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 

 

†Ö.´ÖÏ.�Îú´ÖÖÓ�úü , ¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú ×¤ü.25.10.2021 

¸üÖê•Öß  ¾Öêôû 16:45 ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ.�Îú.30  

 

¿Ö¸üß¸üÖ“Öê ¾Ö�ÖÔÖ. 

²ÖÖÓ¬ÖÖ ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû ,¸Óü÷Ö ÃÖÖ¾ÖôûÖ ¤üÖœüß, Ó̂“Öß 5.5 ‡Ó“Ö 

¯ÖÖê¿ÖÖ�Ö.†Ó÷ÖÖ¾Ö¸ü ´Öôû�ú™ü �ú¯Ö›êüü 

 

�Öã»ÖÖÃÖÖ- ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü¤êü�ÖÖ¸ü 

µÖÖÓ“Öê ¤ãü�úÖ−ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ‹�ú †−ÖÖêôû�Öß ¯Öã¹ýÂÖ •ÖÖŸÖß“Öê Û³Ö�úÖ¸üß ×¤üÃÖŸÖ 

†ÃÖ»Öê»Öê ¾ÖµÖ †Ó¤üÖ•Öê 50 ŸÖê 55 ¾ÖÂÖÔ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´Ö¸ü�Ö  ¯ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ 

¯ÖÏÛÃ£ÖŸÖß ´Ö¬µÖê ×¤üÃÖæ−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü �Ö²Ö¸êü ¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê 

†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö  

 IO-- ¯ÖÖê−ÖÖ -925�úÖë›êü�ú¸ü  

 

¤üÖ�Ö»Ö�ú¸ü�ÖÖ¸ü- PSO-HC-1658 ¯Ö¾ÖÖ¸ü 

 

 


