
 
 

iksLVs Hkksdj nSfud xqUgs vgoky fn 28@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 

 
iksyhl 
LVs'ku Hkksdj 
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& 
 fn- 27@11@2022 jksth 
ps  23%50 ok- iks LVs 
Hkksdj rk-Hkksdj  
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&   
fnukad 28@11@2022  
ps 01%12 oktrk  
uksan  Øekad 02 

xqjua %&  
464@20222 
 dye& 
353] 504] 
 506 Hkknafo  
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& 
 fodkl  ‘ksdqth ikVhy  o;  
54 o”ksZ O;olk;  ukSdjh 
iksyhl fujh{kd use.kqd iks-
LVs-Hkksdj  
eks ua  9923104521 
 
 
vkjksihps uko &  
 
 
vkjksih vVd &  
-fn-28@11@2022 ps  02%00 
oktrk LVs Mk ua  05 oj 
vVd vkgs  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih gk nk# 
fioqu dks.krsgh dkj.k ulrkauk iksyhl LVs’ku e/;s ;soqu vkEgh mieq[;ea=h nsosnz QM.kohl 
lkgsc ;kaps  cankscLrkps fu;kstu djhr vlYksY;k  dkekr vkjMk vksjMk d#u vkEkP;k 
leksjhy  [kqphZyk Qsdk Qsd d#u vkeP;k leksjhy cankscLr Ldhe o vkWMZj cqdph  
QsdkQsd d#u vkEgkyk]  rqeP;koj eh eyk /keD;k fnY;kl o f’kohxkG dsY;kl rdzkj 
djsy v’kh /kedh nsoqu vkeps pkyqq vlysY;k ljdkjh dkekr vMFkGk  fuekZ.k d#u 
ng’kr fuekZ.k dsysyh vkgs  R;keqGs ek>h R;kps fo#/n  Hkknafo dye 353] 504] 506 
izek.ks  dk;ns’khj fQ;kZn vkgs oxSjs fQ;kZn o#u  oj izek.ks xqUgk nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj %& 
 liksmifu ys[kqGs iks-LVs- Hkksdj eksua- &8308292298 - 
 rikfld vaeynkj %&  
iksmifu vfuy dkacGs  iks-LVs- Hkksdj eksua&9096254358 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & 
 iks fu ikVhy lkgsc iks-LVs- Hkksdj eks ua  99 23 10 45 21 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 01½ iks fu ikVhy lkgsc eks ua 99 23 10 45 21  
 02½iks- mi-fu- iksmifu vfuy dkaCkGs iks LVs Hkksdj eks ua  9096254358 iksmifu HkksaMos 
eWMe eks ua  8605249286  iksuk 1000 eksbZu iks LVs Hkksdj eksua 9823100416  fnukad 28@ 
11@ 2022 ps 02%42  oktrk uksan Øekad 07 jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw   

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

 
 
 

 
 



 
 

iksLVs v/kkZiqj nSfud xqUgs vgoky fn 28@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 

 
iksyhl 
LVs'ku 
v/kkZiqj 
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& 
 fn- 27@11@2022 jksth 
ps 10%00 ok- lqekjkl  
xkokrhy ek#rh  
eanhjktoG vkejkckn 
rk-v/kkZiqj   
 
 
iqosZ l  10 fd eh  
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&   
fnukad 28@11@2022  
ps 00%41 oktrk 
 uksan  Øekad 05 

xqjua %&  
321@20222  
dye&  
143] 147]148] 149] 
307] 324] 323] 
504] 506  Hkknfo 
4@25 Hkkjrh; gR;kj 
dk;nk  o 135 ch ih 
vWDV   
 
t[kehps uko &  
1½ v’kksd VsdkGs 
2½Jhjke  VsdkGs  
3½ jkg.k VsdkGs 
4½izfo.k VsdkGs   
5½nRrk ckcqjko VsdkGs  
6½rqdkjke VsdkGs  
7½ dkekth VsdkGs  
8½ vt; dne  
 

fQ;kZnhps uko %&  
{khjlkxj dkekth VsdkGs  o; 
27 o”ksZ  O;olk; ‘ksrhdke 
jk-vkejkckn rk-v/kkZiqj  
ft-ukansM eks 8208697808 
 
vkjksihps uko &  
 
vkjksih vVd & -ukgh  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh o lk{khnkj 
gs ‘ksrkrhy fM-ih-ps cq’k tGqu xsY;kus  lnj fM-ih-ph-nq#Lrh dkeh xkokr fQ#u oxZ.kh 
xksGkdjhr vlrkauk ueqn vkjksihrkus  xSjdk;n;kph eaMGh ,dkp d̀R;klkBh teoqu  
fQ;kZnh o lk{khnkjkl ftos  ekj.;kP;k mn~ns’kkus  gkrkr [kathj o bZrj /kkjnkj ‘kL=  
vkjksih dz 1;kus R;kP;k gkrkrhy [katjkus v’kksd VsdkGs  ;kaps  cjxMhP;k fBdk.kh [kqilwu 
ftos  ekj.;kpk iz;Ru dsyk o  vkjksih dz 03 ;kus jksgu VsdkGs  ;kaP;k mtO;k ekaMhoj 
ek#u ftos  ekj.;kpk iz;Ru dsyk  vkjksih dzekad  5 ;kus R;kaP;k gkrkrhy lqrkjdkekps  
gR;kjkus izfo.k VsdkGs  ;kaps ikBhoj  iksVkoj  o bZrj fBdk.kh okj d#u ftos  ekj.;kpk  
iz;Ru dsyk  bZrj vkjksihrkauh lk{khnkj ;kauk jkWM o gR;kus ek#u o bZrj fBdk.kh ek#u  
t[keh d#u nq[kkir dsys rlsp  lk{khnkjkauk ekjgk.k d#u f’kohxkG  d#u ftos 
ekj.;kph  /kedh fnyh o ekuuh; ftYgkf/kdkjh lkgsc ;kaps  tekocanh vkns’kkps mYya?ku 
dsys oxSjs  ,e ,y lh tckc o#u xqUgknk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj %&  
iksmifu lqjols iks LVs v/kkZiqj eks ua  9766105366 
 rikfld vaeynkj %& 
 iksmifu vkxykos iks-LVs-v/kkZiqj eks ua 97677777884 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
iksfu  vk’kksd  tk/ko iks LVs v/kkZiqj eks ua   7798834243 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
ek-mi fo-iks-v- fl/ns’oj Hkksj  lkgsc mi foHkkx brokjk pktZ ukansM xzkeh.k eks ua  iksfu  
vk’kksd  tk/ko iks LVs v/kkZiqj eks ua   7798834243 o iksmifu vkxykos iks-LVs-v/kkZiqj 
eks ua 97677777884  fnukad 28@ 11@ 2022 ps 00%48  oktrk uksan Øekad 06 jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

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

 
  



 
 

iksLVs v/kkZiqj nSfud xqUgs vgoky fn 28@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 

 
iksyhl LVs'ku 
v/kkZiqj 
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& 
fnukad „7@11@2022 
jksth-09-30 oktrkps 
lqekjkl ekjksrh 
eafnjktoG vkejkckn 
rk-vèkkZiwj  
 
 
iqosZ l  10 fd eh  
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&   
fnukad 28@11@2022  
ps 08%31 oktrk  
uksan  Øekad 15 oj  

xqjua %&  
322@2022 
dye  
143-147-148-149-
307-324-323-504-
506-Hkknoh o lgdye 
4@25 Hkkjrh; gR;kj 
dk;nk o 135 ch ih 
v‚DV- 
 
 
t[kehps uko & 
1½ekjksrh ikapkG   
2½ tuknZu ikapkG   
3½ fouksn tuknZu 
ikapkG 
  

fQ;kZnhps uko %&  
lkgscjko firk foB~Byjko 
ikapkG o; 45 o"kZs O;olk; 
'ksrh jkg.kkj vkejkckn  
¼ jksMxs½ rk-vèkkZiwj  
eks- ua 9309978716 
vkjksihps uko &  
- 
vkjksih vVd & -ukgh  
mf’kjkps dkj.k 
,e,ylh tckcko:u xqUgk 
nk[ky 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihr vkf.k xSj 
dk;|kph eaMGh teowu 'ksrkrhy Mhih tkGyh vlY;kus Mhih nq#Lrh dj.;klkBh oxZ.kh 
xksGk djhr vlrkuk fQ;kZnh o lk{khnkj ;kauh vkEgkyk vkèkh dksVs'kuP;k eksVkjhps iSls 
nsrks fcxj dksVh'kuP;k eksVkjhps iSls uarj nsrks vls Eg.krkr vkjksih Øekad ,d ;kauh 
lk{khnkjkl dkBhus MksD;kr [kka|kyk ek:u nq[kkir dsyh rlsp brj vkjksihrkauh fQ;kZnh 
o lk{khnkj ;kauh dkBhus ekjgk.k dsyh o f'kohxkG d:u ykFkk HkqDD;kus ekjgk.k dsyh o 
ftos ekj.;kph èkedh fnyh o ftYgkfèkdkjh lkgsc ;kaP;k tekcanh vkns'kkps mYya?ku dsys-
oxSj ,e,ylh tckco#u ek-iks-fu-lkgsc ;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl 
iksgsdkW@134 ?kksjiMs ;kaps dMs  ns.;kr vkyk eks -ua 8806500054 
 
nk[ky dj.kkj %& ih,lvks iksgsdkW@2363 jkBksM iksLVs v/kkZiqj eksua 7385191916 
 
 rikfld vaeynkj %& iksgsdkW@134 ?kksjiMs  iks-LVs-v/kkZiqj eks ua  8806500054  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & iksfu Jh vk’kksd  tk/ko iks LVs v/kkZiqj eks ua   7798834243 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
ek-mi fo-iks-v- fl/ns’oj Hkksj  lkgsc mi foHkkx brokjk pktZ ukansM xzkeh.k eks ua  iksfu  vk’kksd  
tk/ko iks LVs v/kkZiqj eks ua   7798834243 o  
iksmifu vkxykos iks-LVs-v/kkZiqj eks ua 97677777884 
 fnukad 28@ 11@ 2022 ps 00%48  oktrk uksan Øekad 06 jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

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

 
 
 



 
 

पोलीस टेशन कंुटूर गुरन.ं 184/2022 कलम  324,504,506 ipc  दनांक. 28.11.2022      
  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 गु हा रिज टर नंबर व कलम  गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व दाखल ता. वेळ फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर, 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 
होय /नाही 

हक कत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 
कंुटूर 

गुरनं  
184/2022 
 कलम 
 324,504, 
506 ipc   
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला  
दनांक 18.11.2022 च े22.00  वाजता च े
दर यान मौ दुगाव फयादी चे घरी  
 
दशा 

 पूवश 12 क  मी 
 
 गु हा दाखल दनांक:- 
द-28.11.2022  
वेळ 13.49 
टे डा.नोद नं 15 वर  

 
चेक िल टची पुतता केली अगर कस े :-होय 

 फयादीच ेनाव  व प ा:-  
 
एफआर आय त  दली का :-
होय  
 
 आरोपीच ेनाव व प ा :- 
  

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील  आरोपीन ेदा  िपऊन 
प ी च ेचा र य वर संशय घेऊन फयादीस कुराडी या दां ान ेडा ा 
हाताच े कोपरावर, पाटीत मांडीवर मारहाण क न जखमी क न 
िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  दली वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल क न  मा..सपोिन सा यांच ेआदेशान ेपुढील तपास कामी दला  
 
 तपासी अमंलदार :- 
 पो हे का 1592 िनकम पोलीस ठाण ेकंुटूर 
 मो नं 8080840778 
 
मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माण:े- 

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

 
 
 



 
 

पोलीस टेशन देगलूर गूरन. 528 / 2022 कलम 12 अ मजुका  िद 28.11.2022 
ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

गूरन. 
528 / 2022 

कलम 
 12 अ 

मजुका 

ग.ू घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 

िद. 28.11.2022 रोजी वेळ 
13.30 वाजता जुने ब थानक 
देगलुर चे समोर वैभव वट 
माट चे सावजिनक रोडचे 

मोक या जागेत 
 
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
िद.28.11.2022 रोजी  

वेळ  14.50  वा 
न दनं  21 

 
 
 

िफय दीचेनाव व प ा 
बळीराम अ णाराव घुळे वय 34 वष यवसाय पोका 

3211  ने. पो टे देगलुर 
मो.न. 8806704978 

 
आरोपीचे नाव - 

 
िमळाला माल –  

नगदी 350/- . व टाईम बाजार 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 350/- 

. व टाईम बाजार मटका जुगाराचे सािह य सह िमळुन आला हनुन 
वगैरे िफय द व न गु हा दाखल .. 
 

दाखलकरणार:- 
 पोहेका 1984 सकनुरे  .ने. पो टे देगलुर 

 
तपािसकअंमलदार-     

पोहेका 2822 कनकावळे   ने पो टेदेगलुर 
 

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 280/2022 कलम 279,337,338भादवी सह कलम 194(a)134/177 mv act दनांक. 28.11.2022       

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 

गुरण  
280/2022  
कलम  
279,337,338 भादवी सह 
कलम 194 (a) 134/177 
mv act 
 

गु हा घडला:- 
द.28/11/2o 22 रोजी 
सकाळी 08.00 
वाजताचे सुमारास. 
मामा चौक उमरी  
 
दशा:- 
उ रेस 1 क मी 
 

गु हा दाखल  
दनांक 28/11/2022 
चे वाजता 14.18 
न द नंबर वर 12 

फयादीच ेनाव .. 
िनतीन केशव जोगदंड 
वय 17   
रा. ंडा (34) ता.उमरी 
मो.न.8208764451 
 
आरोपीच ेनाव व प ा   
  
 

खुलासा वर नमुद ता रख वेळी व ठकाणी ट टर चा चालकाने आप या ता यातील 
अटो व ट टर ह ेहयगय व िन काôûजीपने भरधाव वेगात चालवून आ ही बसले या 
अटोस जोराची धडक देऊन गंभीर जखमी क न जखमी ना मदत न करता ट टर 
चालक पळून गेला बाबत या   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 चे नाव मोबाईल नंबर:- 
केलेला तपास घटना थळ पंचनामा क न पुढील तपास चालू आहे. 
मा. पोलीस अधी क यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



 
 

िकनवट  आ . . .41/2022 कलम174Crpc िदनांक. 28.11.2022       

पो. टे. 
चे नाव  

      गुरनं/ 
कलम  

गु हा घडला  तारीख वेळ व िठकाण  
दाखल  

िफय दीचे नाव व प ा मो नं. व आरोपीचे 
नाव व प ा. 

      हिककत  

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

 
 आ . .  
.41/2022 
कलम 
174Crpc  
  

आ. . घडला तारीख वेळ िठकाण:_ 
 िद. 27/11/2022रोजीचे  सकाळी 
11:00वाजताचे  सुमारास मौ. बोधडी 
(बु) िशवारातील पांडुरंग सुभान 
अिबलवाड  यां या शेतात गट नं.275 
मधील  िविहरीत ता.िकनवट  
 
प चमेस 35 िक.मी. 
  
 गु हा दाखल :- 
िद.28/11/2022 
वेळ  17:12 
टे.डा. 33वर 

 

खबर देणार:-    
  बालाजी िशवाजी अबीलवाड 
 वय 24 वष यवसाय चालक रा. थारा  
ता.िकनवट िज हा नांदेड  
  
 मयताचे नाव:-  
  
 
 िफय दीस एफ आर ची त िदली कवा 
नाही:- होय 
 
मरणाचे कारण : 
 िविहरीतील पाणी आण यासाठी गेली असता पाय 
घस न पा यात बुडून मृ य.ू 
   .   

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील  मयत ही पाणी 
आण यासाठी िविहरीवर गेली असता पाणी काढत असताना पाय घस न 
पा यात बुडून मरण पावली. वगैरे मजकुराचे अज व न मा. स.पो. िन. वाठोरे 
साहेब यां या आदेशाने  आ. . दाखल क न पुढील तपासकामी िबट   Hc- 
1805 पांढरे यां याकडे िदले. 
 
दाखल करणार : 
 PSO / HC-1062  वाडगुरे   मो.नं.8805981062 
 
तपासीक अंमलदार:-     
HC/ 1805  पांढरे   पो. टे.िकनवट मो. नं.7745001805 
 
पो. टे. भारी अिधकारी :-  
मा. पोलीस िनरी क साळंुखे साहेब  मो.नं. 9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 

 



 
 

   
                                                                             िकनवट  िम सग . 45/2022 िदनांक. 28.11.2022       
 
पो. टे. 
चे नाव  

गुरनं/ 
कलम  

गु हा घडला व दाखल  िफय दीचे नाव व प ा मो नं., व आरोपीचे नाव व 
प ा. 

हिककत  

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

िम सग 
. 

45/2022 
 
 
 
 
 

हरवलेली तारीख वेळ व िठकाण:- 
िद.23/11/2022 रोजी  सकाळी 10:00 
वाजता या सुमारास राह या घरी  बेलोरी 
(धानोरा रे वे) तालुका िकनवट िज हा 
नांदेड  
  
िम सग दाखल :- 
 िद. 28/11/2022   
वेळ  16:19 वाजता 
टे.डा. 32वर 

 
उिशरा चे कारण: 
 आज  पावेतो नातेवाईक व इतर  शोध 
घेऊन आज रोजी पो. टे.ला येऊन अज 
िद याने. 
 

खबर देणा याचे  नाव:-  
 
 
हरवले या   य तीचे   नाव :-  

ाने वर पंिडतराव देशमुख वय 32 वष राहणार बे लोरी 
(धानोरा रे वे )तालुका िकनवट िज हा नांदेड 
हरवले या  य तीचे   
 
 वणन:-  
उंची पाच फूट 5 इंच  रंग सावळा, बांधा सडपातळ, भाषा 
मराठी व  हदी  अंगात कपडे िपव या रंगाचा शट यावर 
का या रंगाचा कोट व काळी  पॅ ट पायात च पल. 
 
िफय दीस एफ आर ची त िदली कवा नाही:- होय 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील खबर 
देणार यांनी खबर िदली की माझा नवरा नामे ाने वर पंिडतराव 
देशमुख वय 32 वष राहणार बे लोरी( धानोरा रे वे) तालुका िकनवट 
िज हा नांदेड हे िदनांक 23/ 11/ 2022 रोजी सकाळी 10:00 
वाजता या सुमारास राह या घरी  बे लोरी (धानोरा रे वे) तालुका 
िकनवट िज हा नांदेड  येथून कोणालाही काही न सांगता घ न िनघून 
गेला आहे. याचा आज पावेतो शोध नातेवाईक व इतर  घेतला असता 
तो िमळून आला नाही हणून आज रोजी पो. टे.ला अज देत 
आहे.वगैरे मजकुरा या अज व न मा.स.पो. िन. साहेब यां या 
आदेशाने िम सग दाखल क न पुढील शोधकामी 
िबट    HC/1805पांढरे यां याकडे िदला. 
 
दाखल करणार:- 
pso/ HC- 1062वाडगुरे मो.नं.-8805981062 
 
तपिशक अंमलदार:- 
 Hc:-1805   पांढरे मो.नं.7745001805 
 

पो. टे. भारी अिधकारी :- 
  मा. पोलीस िनरी क साळंुखे साहेब    मो.नं. 9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 



 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 
 

पोलीस टेशन देगलूर गूरन. 529 / 2022 कलम 12 अ मजुका  िद 28.11.2022 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन.  
529 / 2022 
कलम  
12 अ मजुका   

ग.ू घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 28 11.2022 रोजी वेळ 
14.30  वा रे टहाऊस देगलुर 
चे समोर सावजिनक रोडचे 
मोक या जागेत   देगलुर  
 
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
िद.28.11.2022 रोजी 
 वेळ  15.44  वा. 
न द नं  26 
 
 
 

िफय दीचेनाव व प ा 
बळीराम अ णाराव घुळे वय 34 वष यवसाय 
पोका/ 3211  ने. पो टे देगलुर  
 मो.न. 8806704978 
 
आरोपीचे नाव - 
 
िमळाला माल –  
नगदी 310/- . व क याण नावाचा 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 310/-  व मटका जुगाराचे सािह य सह िमळुन आला हनुन 
वगैरे िफय द व न गु हा दाखल .. 
 
तपािसकअंमलदार-   
पोहेका 2822 कनकावळे  ने पो टेदेगलुर 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेका 1984 सकनुरे  .ने. पो टे देगलुर 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 
 

              पोलीस टेशन िबलोली आ  नं.18/2022 कलम 174crpc  िदनांक 28/11/2022  

  पोलीस 
टेशनचे नाव  

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ही/घडला व 
दखल 

िफय दीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर 
आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक 
होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव -
िबलोली 

आ  नं 
 18/2022 
कलम 
 174 crpc 
 
 
  
चेकिल टची 
पुतता केली अगर 
कसे:- होय  
 
 
 

आ  घडला िदनांक 
वेळ 
 िद.02/11/2022 
 रोजी चे 03.30 वा. चे 
सुमारास मयताचे 
राहते घरी  
 
िठकाण:-.मौ.िह परगा 
(थडी) ता.िबलोली 
िदशा दि णेस 23 
िकलोमीटर 
 
आ  दाखल 
िदनांक:- 
िद- 28/11/2022  
वेळ 11.17 वा  
टे डा.नोद नं. 09 वर  

 

खबर देणार :- 
एम.के.गोटमवाड ASI पो टे 
नांदेड ामीन  
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
मयताचे  नां◌ंव-  
 
मरणाचे कारण :-  
शेकोटी क न शेकत 
असताना ितचे साडीस पेट 
घेत याने उपचारदर यान मृ य ू
पावली आहे 

खुलासा, 
सादर िवनंती की, नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील मयत ही िद.02/11/2022 रोजी 03.30 वा.चे 
सुमारास ितचे राहते घरी शेकोटी क न शेकत असताना ितचे लुग ास आग लागली असता यात 
भाज याने ितस नातंलगाने उपचार कर यासाठी स.दवाखाना िबलोली येथे दाखल केले व तेथून पुढील 
उपचार कर यासाठी स.दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथे आणले असता ती उपचारादर यान िदनांक 
04/11/2022 रोजी वाड .30 म ये 16.00 वाजता मरण पावली आहे.वरील MLC NO 8034/2022 
अ वये पोना/1215 यांनी पो टला आनुन हजर के याने आ  दाखल क न मा.पो िन साहेब यांचे◌े आदेशाने 
पुढील तपास पोहेका/2049 आंबेवार यांचेकडे िदला. 
 
दाखल करणार- 
 पोना/2351 मु ेमवार पो टे िबलोली मो नं 9049778709 
 
तपासीक अिधकारी:-  
सी. ही.आंबेवार पोहेका/ 2049 पो टे िबलोली मो.नं 9423615487 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर:- 
 पोिन डोईफोडे साहेब पो. टे. िबलोली मो.नं.  9823889037 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh % 



 
 

पोलीस टेशन देगलूर येिथल दैिनक गू हे अहवाल िद 28.11.2022 
ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
 530 /2022 
 कलम 
 12 अ मजुका   

ग.ू घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 28.11.2022 रोजी 15.30 
वा  खानापुर फाटा येथील 
तुळजाई धा या जवळ लबाचे 
झाडा खाली रोड लगत  
 
 
 ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
िद. 28.11..2022 रोजी 
 वेळ 18.18 वा. 
न दनं  31 
 
 

िफय दीचेनाव व प ा 
ानोबा रघुनाथ के े वय 52 वष 

यवसाय पोहेका / 2462. ने. 
पो. टे. देगलुर  
मोनं  9923692461 
 
आरोपीचे नाव - 
 

िमळाला माल – 
 नगदी  400 /- . व 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  400 /- . व मटका जुगाराचे सािह य   सह िमळुन आला 
हनुन वगैरे िफय द व न गु हा दाखल .. 

 
तपािसक अंमलदार-      
पोहेका 2462 क े      ने पो टेदेगलुर 
 
दाखल करणार:- 
पोहेका 1984 सकनुरे     .ने. पो टे देगलुर 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 
 
 



 
 

 
पोलीस टेशन देगलूर येिथल दैिनक गू हे अहवाल िद 28.11.2022 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन.  

531/2022 
 कलम  

12 अ मजुका 

ग.ू घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 28.11.2022 रोजी  

वेळ 16.00  वा वा. देगाव चौक 
सावजिनक रोड लगत   देगलुर 

 
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
िद. 28.11 ..2022 रोजी  

वेळ 19.31 वा 
.न दनं  33 

 
 

िफय दीचेनाव व प ा 
आशोक िव लराव यरपलवाड वय 
34 वष यवसाय पोका / 3207 ने. 
पो. टे. देगलुर मोनं  8888803359 

 
आरोपीचे नाव - 

 
िमळाला माल –  

नगदी  230 /- . व क याण 
नावाचा 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  230 /- . व क याण नावाचा 
मटका जुगाराचे सािह य सह िमळुन आला हनुन वगैरे िफय द व न गु हा दाखल 
.. 

 
तपािसक अंमलदार-      

ASI िमरदोडे     ने पो टेदेगलुर 
 

दाखल करणार: 
पोहेका / 1984 सकनुरे      .ने. पो टे देगलुर 

 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 
  



 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  ÝÖã̧ ü®Ö 179/2022 Ûú»Ö´Ö  379.³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü 28/11/2022 

 

 

 

†.ÛÎ
ú. 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê ®ÖÖ¾Ö  

ÝÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ  

ÝÖãÆüÖÓ ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü ®ÖÓÓ ¾Ö Ûú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ®ÖÖÓ¾Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê  ®ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ  ¿Öȩ̂ üÖ 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
®ÖÖÓ¾Ö - 
®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  
 
 
 
 
 

ÝÖã .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ:- 
  ×¤ü. 20/11/2022 ¸üÖê•Öß“Öê ¸üÖ¡Öß 
23.00 ŸÖê ×¤ü 21/11/2022 
¸üÖê•Öß“Öê ÃÖÛúÖôûß 05.30 ¾ÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
´ÖÖî•Öê ÜÖî̧ üÝÖÖ¾Ö  
 
¤ü×õÖÞÖêÃÖ 02 ×Ûú ´Öß 
 
ÝÖã.¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
 ×¤ü.28/11/2022  
“Öê 13.49 ¾ÖÖ 
 ®ÖÖë¤ü ÛÎú.11 ¾Ö¸ü  
 

 ÝÖã̧ ü®Ö  
179/2022  
Ûú»Ö´Ö   
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

ÝÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö ´ÖÖ»Ö- -- 
×Æü¸üÖê Ûú´¯Ö®Öß“Öß ¯Öò¿Ö®Ö ¯ÖÏÖê  ÛúÖôûµÖÖ 
Ó̧üÝÖÖ“Öß MH-26-AH-

8361×Ûú´ÖÓŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 30000/- ¹ý 
•Öæ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß. 
 

ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:---  
×±úµÖÖÔ×¤ü  †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ×ŸÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÃÖ»µÖÖ®Öê 
†Ö•Ö¸üÖê•Öß  ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ  µÖê¾Öã®Ö  
ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ®Öê  ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 
ý 

×±úµÖÖÔ¤üß:-  
 ´ÖÖ¬Ö¾Ö †Ö¿ÖÖêÛú •ÖÖ¬Ö¾Ö  
¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß   
¸üÖ ÜÖî̧ üÝÖÖ¾Ö  ŸÖÖ ®ÖÖµÖÓÝÖÖ¾Ö  
×•Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê ÛÎú 7972222988  
•ÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšüÖ 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :---  
†–ÖÖŸÖ 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÆüÛúßÛúŸÖ:- 
         ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×™üÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ×¤ü®Öê ŸµÖÖ“Öß  
Æü¸üÖê Ûú´¯Ö®Öß“Öß ¯Öò¿Ö®Ö ¯ÖÏÖê  ÛúÖôûµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß MH-26-AH-
8361×Ûú´ÖÓŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 30000/- ¹ý •Öæ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß. ×Æü ŸµÖÖ“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü Æòü®›ü»Ö »ÖÖòÛú Ûúºþ®Ö ˆ³Öß Ûú¹ý®Ö šêü¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ 
ÛúÖêÞÖß ŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê Æòü®›ü»Ö »ÖÖòÛú ŸÖÖê›ãü®Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü 
ÃÖÖµÖÛú»Ö “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü. ×±úµÖÖÔ×¤ü  †Ö•Ö¸üÖê•Öß ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ×ŸÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÃÖ»µÖÖ®Öê †Ö•Ö¸üÖê•Öß  
¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ  µÖê¾Öã®Ö  ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ ¯ÖÖê×®Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 
 

¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü /--  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2040 ¿ÖêÜÖ  ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  ´ÖÖê ®ÖÓ 8393872040 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß :- 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2006 ´ÖæÃŸÖÖ¯Öã̧ êü ¯ÖÖê.Ã™êü. ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö   
´ÖÖê.®Ö ---9325850996 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 



 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö ×´ÖÃÖàÝÖ ®ÖÓ 13/2022  ×¤ü 28/11/2022 

 
  

†.ÛÎ
ú. 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê ®ÖÖ¾Ö  

ÝÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ  

ÝÖãÆüÖÓ ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü ®ÖÓÓ ¾Ö Ûú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ®ÖÖÓ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê  ®ÖÖÓ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ  ¿Öȩ̂ üÖ 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
®ÖÖÓ¾Ö - 
®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  
 
 
 

 
 ×´ÖÃÖàÝÖ.ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ:-  
 ×¤ü. 23/11/2022 ¸üÖê•Öß“Ö 
ÃÖÖµÖÓÛúÖôûß 17.00 ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖŸÖã®Ö ´ÖÖî•Öê 
ÜÖî̧ üÝÖÖ¾Ö ¤ü×õÖÞÖêÃÖ 02 ×Ûú ´Öß 
 
×´Ö.¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
 ×¤ü.28/11/2022  
“Öê 17.22 ¾ÖÖ  
®ÖÖë¤ü ÛÎú.13 ¾Ö¸ü  
 

 
×´ÖÃÖàÝÖ ®Ö:--  
Ó 13/2022   
 
Æü̧ ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö:-- 
  

 
ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :-  
³ÖãÓ•ÖÝÖ ÛúÖôû²ÖÖ ²Öî»ÖÛú¾ÖÖ›ü   
¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß   
 ¸üÖ ÜÖî̧ üÝÖÖ¾Ö  ŸÖÖ ®ÖÖµÖÓÝÖÖ¾Ö  
×•Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :---  
†–ÖÖŸÖ 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÆüÛúßÛúŸÖ:- 
         ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×™üÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö Æü¸ü¾Ö»Öê»Öß 
²ÖÖ‡Ô ´ÖÖµÖÖ¾ÖŸÖß  ×Æü®Öê ×ŸÖ“Öê ¤üÖê®Ö ´Öã»ÖÖÓ®ÖÖ ‹Ûú ´Öã»ÖÝÖÖ ¾Ö 
‹Ûú ´Öã»ÖÝÖß  ‘Öê̂ ®Ö ‘Ö¸üß ÛãúÞÖ»ÖÖÆüß  ÛúÖÆüß ‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ 
´ÖÖ¬Ö¾Ö ÝÖÖêØ¾Ö¤ü ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê †Ö™üÖêŸÖ ²ÖÃÖã®Ö ×®Ö‘Öã®Ö  ÝÖê»Öß  
ŸÖß †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öß ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî̧ êü †•ÖÖÔ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ 
¯ÖÖê×®Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖÜÖ»Ö. 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü /--  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2040 ¿ÖêÜÖ  ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  
 ´ÖÖê ®ÖÓ 8393872040 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß :-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2006 ´ÖæÃŸÖÖ¯Öã̧ êü ¯ÖÖê.Ã™êü. ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  
 ´ÖÖê.®Ö ---9325850996 
 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
 

पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 281/2022 कलम 65(e) मदाका  दनांक 28/11/2022 

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  
281/2022 
कलम 

 65(e) मदाका  
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला:- 
द.28/11/2022 चे वा. 

18.07चे सुमारास  मौजे 
वाडीरोड पानप ी उमरी 

 
दशा:- 

पिचमेस 1 क मी 
 

गु हा दाखल दनांक 
 द  28/11/2022 
“Öê  19.25 वाजता 
 न द नंबर 16 वर 

फयादीच ेनाव:  
सुदशन रामलाल धांद ू वय 52 
वसाय नोकरी  asi   पो. टे 

उमरी मो.न. 9421303334 
 

आरोपीच ेनाव व प ा  :- 
 

गेला माल:-   
भगरी सं ा देशी दा  लेबल 
असलेले एकुण 180 ml या 

14िसलबंद बाटल कमती अंदाजे 
910/- .ची 

सादर िवनंती क  यातील नमुद आरोपीने नमूद वेळी व ठकाणी आप या ता यात 
व िवनापरवाना चोरटी िव  कर या या उ ेशाने 180ML या 14 बाटल 
ता यात बाळगताना मीळून आला वगैरे फयादीव न  माननीय सपोनी साहेब 
यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामे बीट पा◌े ना पोहेका 
भालेराव यां याकडे दला. 

 
तपासी अंमलदार:-   

सुरेश शंकरराव भालेराव  मोबाईल नंबर 7030221125 
 

पो टे भारी अिधकारी च ेनाव 
मा.पोनी. भेासले मोबाईल नंबर 7038833358 

 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मोबाईल नंबर: 

-केलेला तपास घटना थळ पंचनामा क न पुढील तपास चालू आहे. 
मा. पोलीस अधी क यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 
 

iksLVs dqVqj vkè ua 34@2022 dye 174 lhvkjihlh fn 28-11-2022 
 

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 

 
iksyhl LVs'ku  
 
dqaVwj 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& 
fnukad 25-11-2022 
jksth 06-30 ok yksVl 
gkWfLiVy ukansM 
 
 
fn’kk o varj& 
mRrjsl 55 fd eh  
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&   
fnukad 28@11@2022  
ps 16%45 oktrk  
uksan  Øekad 16 oj  

vkeza & 
34@2022  
d& 
174 lh vkj ih lh 
 
 
e;rkps  uko & 
lkS-‘khry ckykth dkacGs 
o; 27 o”kZ jk fpapksMh 
rk fuyxk ft ykrqj 
 
  

[kcj ns.kkjsps uko %&  
ckykth fi Jhikrh dkacGs o; 
31 o”kZ [kktxh uksdjh jk 
fpapksMh rk fuyxk ft ykrqj  
 
 
vkjksihps uko & fujad 
 
vkjksih vVd & -ukgh  
 
mf’kjkps dkj.k& [kcj ns.kkj gs 
nq%[kkr vlY;kus rs vkt jksth 
iksyhl LVs’ku [kcj fnY;kus 
nk[ky 
ej.kkps dkj.k&24 vkBoM;kph 
xjksnj vlY;kus ikVhr =kl gksr 
vlY;kus mipkjk njE;ku èR;w 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy e;r fg fn-24-11-
2022 jkth frps iksVkr nq’kr vlY;kus o rh lgk efgU;kph xjksnj vlY;kus rhl izFke 
jsucks gkWfLiVy ukansM ;sFks mipkj dkeh ‘kfjd dsys o uarj e;r fgl tkLr =kl gksr 
vlY;kus iq<hy mipkj dkeh yksVl gkWfLiVy ukansM ;sFks ‘kfjd dsys vlrk fn-25-11-2022 
jksth 06-00 ok ej.k ikoyh oxSjs [kcj o:u vkez nk[y d:u ek iksmifu ;soys rikl 
dfjr vkgs- 
 
nk[ky dj.kkj %& 
 iksgsdkW@1978 ikapkG iksLVs dqaVqj eksua---------- 
 
 rikfld vaeynkj %& 
 iksmiuf f’kokthjko ;soys iksLVs dqaVqj eksua-9890795503  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
liksfu egknso iqjh iksLVs dqaVqj eksua-8668543100 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
ek-mi fo-iks-v-vfpZr pkaMd lkgsc mi foHkkx fcyksyh eksua-7666643494]iksmifu fnus’k ;soys 
iksLVs dqaVqj eksua-7798597775 
 fnukad 28@ 11@ 2022 ps 17%08  oktrk uksan Øekad 17 jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

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

 

  



 
 

पो. टे िवमानतऴ गुरन ं403/2022 कलम 457,380 IPC fn 28-11-2022  
 

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 

ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण 
– द 28.11.2022  
रोजी चे 04.00 वाचे 
पुव   गायञी मोबाईल 
शाँप, व  फयादीचे  
शेजारील िबअर शाँपीचे 
दुकान मैञी चौक नांदेड  
 
  पुवश  04 क.मी.  
 

गु हा दाखल ता. वेळ – 
 द 28.09.2022 रोजी 
वेळ  11.31 वा 
 टे.डा.15 

 

पो. टे िवमानतऴ 
गुरन ं 
403/2022 
 कलम  
457,380 IPC 

फयादी- 
-िवशाल  राज  हेरे वय26 वष 

- मोबाईल शाँपी रा. गजानन 
नगर सोसायाटी नांदेड   
मोनं 8421787174  
 

आरोपी -  अ ात  
 

गेला माल – 
मोबाईल शाँपी दुकानातील नगदी 
30,000/- पये व  िबअर शाँपीचे 
दुकानातील  नगदी 13500/- 
पय े व रओ बाँटल व ुबर 
िबअर बाँटलचा बाँ स कमती 
2400/- पये एकुण 15900/-  
असा एकुण 45900/-व SBI 
बँकेचे कोरे पण वा ऱी असलेल े
बुक, महारा  टेट को.ओप बँकेचे 
चेक बुक  

खुलासा -सादर िवनंती क  ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील 
अ ात आरोपीतांनी फयादीच े व शेजारील िबअर शाँपी  दुकानाच े
मोबाईल शाँपी दुकानाच ेशटर वाकवुन आत वेश क न दुकाणातील 
नगदी 30,000/- पये व शेजारील  िबअर शाँपीच ेदुकानाच े  नगदी 
13500/- पये व रओ बाँटल व ुबर िबअर बाँटलचा बाँ स कमती 
2400/- पये एकुण 15900/-  असा एकुण 45900/-व SBI बँकेच े
कोरे पण वा ऱी असलेल ेबुक, महारा  टेट को.ओप बँकेच ेचेक बुक 
असा माल चो न नेल े आह े वगैरे मजकुराच े अजाव न  
मा.पो.िन.सा.यांच े आदेशान े गु हा दाखल क न तपासकामी ASI 
लोखंड े यांचेकड े दला.  
 

दाखल करणार – 
ASI तुरेराव -मो.नं.9420184046 
 

तपास करणार –  
ASI लोखंडे  मो.नं. 9527810006 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 

 



 
 

                                     पो. टे  लंबगाव  गु न नं.  :-169/2022 कलम :- 65 (ई) म.दा.का. fn 28-11-2022 

पो. टे. चे 
नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / म संग 

घडला व कलम  

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

फयाद  चे नाव व प ता व मो. नं. आरोपी चे नाव 

व प ता, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

लंबगाव ो.गु न नं.  :-  
169/2022  
कलम :-  

65 (ई) म.दा.का. 
 
 
मळाला माल :-  

देशी दा  भंगर  सं ा या 
असे लेबल असले या 180 

ई-मेल या 21सीलबंद 

येक  कंमत स तर 

पये कमती 1470 पये 

दराचा माल 
 
 

 गु हा घडला तार ख वेळ व ठकाण 

दनांक 27 /11 /2022  वेळ 22 .00 

वाजता चे सुमारास  ठकाण वसमत 

ते नळा रोड आलेगाव शवार नसग 

धाबा तालुका िज हा नांदेड  

 
 
दशा  

उ तरेस पंधरा कमी  

बीट नंबर दोन 

 

गु हा दाखल वेळ व ठकाण  

द.28 .11 .2022   

01.32  वाजता  

न द  नंबर 03 वर 
 
 

फयाद  चे नाव 
 मु ंजाजी अशोकराव चौरे वय 32वष 

यवसाय नोकर  पो .का पो. टे लंबगाव 

ता.जी .नांदेड मोबाईल नंबर िज हा 
नांदेड  
 
आरोपीचे ना   
 
 FIR दले का होय/नाह  :- होय. 
 
आरोपी अटक :- नोट स मु तता 
 
चेक ल ट ची पूतता केल  आहे :- 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपी नांदेड ते वसमत रोड आलेगाव 

शवार नसग धाबा येथे रोड या बाजूला देशी दा  

भंगर  सं ा असे लेबल असले या 180 एम एल 

या सीलबंदकाचे या 21 बॉटल येक  बॉटल 

70 पये दरा माणे 1470 पयाचा वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या वतः या फाय यासाठ  चोरट  

व  कर या या उ ेशाने आप या ता यात 

बाळगलेला मळून आला वगैरे मजकुराचा जबाब 

व न माननीय सपोनी पवार साहेब यांचे आदेशाने 

वर ल माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामीAsi दामोदर यां याकडे दला. 9823971641 

सी.पो. न .पवार साहेब   मो.नं9823284558 
 

दाखल करणार 
 पी एस ओ पोहे का 29 41 मोरे  
मोबाईल नंबर 96 57 71 72 96 62 
 
तपास कामी 
Asi दामोदर  . 9823971641 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 



 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

पोलीस टेशन भोकर येथील दैनिदन गु हे अहवाल सन 2022 िद.28.11.2022 

पोलीस टे
शनचेनाव 

गुरन.वकलम 
 

गुरन.घ.ता.वेळिठकाण 
वगुरन..दा.ता.वेळ 

आरोपीचेना व ता व मयताचेप ा गु हयाचीहिकगत 

 
भोकर 

गुरननंबर 
465/ 2022  

कलम 
279,337 

,338. 304 (अ) 
भादवी 

गुरन.घ.ता.वेळिठकाण 
–  िद.26.11.2022 रोजी वेळ 
15.00 वा. ते 15.30 
वा.दर यान मौजे बाबनवाडी 
फा ा जवळ ता.भोकर 
 
 
गुरन दा ता वेळ 
िदनांक 28.11.2022 
चे 20.50 
न द  34 वर 
 
 

िफय दीचेनाव 
कृ णा शामराव जाधव वय 26 वष 
यवसाय मजुरी रा. वसतंनगर तांडा 

मुदखेड ता.मुदखेड  
िज. नांदेड मो. 7249816290  
 
आरोपीचे ना व   
 
मयताचे नाव -     
आकाश शामराव जाधव वय 19 वष 
रा.वसंत नगर तांडा मुदखेड ता.मुदखेड 
 
 
उशाराचेकारण –  
आजरोजीपो टेलायेवुनत ारिद याने 
` 

सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळी व ठकाणी यातील 
फयाद चा साव  भाऊ आकाश व साव  आई सं गताबाई व 
फयाद चे लहाऩ मुल ीकांत असे मुदखेड व न आमदर  येथे 
मोटार सायकल मांक  MH 26 CC 0213 वर बसुन जातांना 
यातील क चा चालक याने याचे ता यातील क हयगय व 
न काऩऴजीपणे भरवेगात चालवुन फयाद चे भावाचे मोटार 
सायकला समो न धडक देवुन गंभीर जखमी के याने यातील 
मो.सा.चालक आकाश हा उपचारा दर यान मरण पावला  व 
सं गताबाई गंभीर जखमी झाल  व लहान मुल ीकांत 
करकोळ जखमी झाले वगैरे जबाबव न वर माणे गु हा 
दाखल क न मा. पो. न. साहेब यांचे आदेशाने पुढ ल तपास 
पो.उप. न.सुयकांत कांबळे साहेब यांचे कडे दला. 
 

दाखलकरणार–  
पोहेका / 1815 मंचलवाड, पो टे भोकर मो. 9527795167 
तपािसकआमलदार – 
 पोउपिन /- एस.कांबळे, पो टे भोकर मो. 9096254358  
पो. टे. भारी पोलीस 
पो.िन.पाटील साहेब,मो 9923104521  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 



 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

  



 
 

पो. टे. कंुडलवाडी गूरन 132/ 2022कलम 65(ई) म.दा.का.  द.28/11/2022 

पो. टेच ेनाव ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाडी गूरन  
132/2022 
कलम. 
65(ई) 
 म. दा.का. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठीकान :- 
द.28/11/2022रोजी 19.20वा.   
नवी आबादी येथील कराणा दुकानाचे  
बाजूला  कंुडलवाडी 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : 
 द.28/11/2022 
रोजी 20:18वा. 
टे.डा.  22वर 

 

िमळाला माल :- 
 देशी दा  भगरी सं ा 180ML चे 
10बाटल येक बाटली 70  माण े
ऐकुन कमत 700 . 

फयादीच ेनाव  :- 
 शेषराव भीमराव कदम वय 51 
वष  वसाय. नोकरी 
HC.1921 पो. टे. कंुडलवाडी 
मो.8007753455 
 
आरोपी च ेनाव :-  
  
 

खूलासा :- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  भगरी सं ा या 
180 ML. या 10 बॉटला कमत 700/- पया ची चोरटी िव  करीत 
असताना िमळून आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न मु ेमाल व 
फयाद पुढील तपास कामी पो.ह.े का 1921 कदम यां याकडे दला आहे. 

 
दाखल करनार :   
PSO. Npc. 1191आडे सर पो. टे. कंुडलवाडी मो. 
 
तपासीक अंमलदार:-  
HC . 1921 कदम साहेब  पो. टे. कंुडलवाडी मो.8007753455 
 
भारी व चाज अिधकारी :- 

 मा.Api कासले  साहेब  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 
 

पोलीस टेशन देगलूर येिथल दैिनक गू हे अहवाल िद 28.11.2022 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
 532/2022 
 कलम 
 12 अ मजुका   

ग.ू घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
िद. 28.11.2022 रोजी वेळ 
16.30  वा करडखेड बस थानक  
 
 ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
िद. 28.11 ..2022 रोजी  
वेळ 22.16 वा. 
न दनं  40 
 
 

िफय दीचेनाव व प ा 
माधव यादवराव प लेवाड वय 
49 वष यवसाय पोना / 2332 ने. 
पो. टे. देगलुर  
मोनं  8888803359 
 
आरोपीचे नाव - 
नागनाथ बालाजी चंदावार वय 41 
वर्, यवसाय मजुरी  
रा. करडखेड ता. देगलुर  
 
िमळाला माल –  
नगदी  350 /- . व क याण 
नावाचा 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  350 /- 

. व क याण नावाचा मटका जुगाराचे सािह य सह िमळुन आला हनुन 
वगैरे िफय द व न गु हा दाखल .. 
 
दाखल करणार:- 
पोना 2562 प े      .ने. पो टे देगलुर 
 
तपािसकअंमलदार- 
 पोना / 2332 प लेवाड     ने पो टेदेगलुर 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

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

 

  



 
 

                                              ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 702/2022 Ûú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö.¯ÖÏÖê.ÛúÖ.  ×¤ü®ÖÖÓÛú 28/11/2022  
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  
†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã. ü̧.®Ö. :- 
702/2022  
Ûú»Ö´Ö 
65(‡Ô) 
´Ö.¯ÖÏÖê.ÛúÖ.   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 28/11/2022 
¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß 06.10 ¾ÖÖ. 
†Ö—ÖÖ•Ö “ÖÖîÛú ¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×šüÛúÖÞÖß  
 
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 28/11/2022 “Öê 
 ¾Öêôû 10.27 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.16 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  
×¤ü»Öß¯Ö ÝÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö “ÖÛÎú¬Ö¸ü ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß 
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/616 ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ. 
´ÖÖê.ÛÎú.7387726868. 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :- 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™üÛú :-  
ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 41(†) 1 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ®ÖÖê™üßÃÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê›üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö Ó̧üÛú   
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  
 1) 910.00 ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖê»Öê»µÖÖ 
180 ML “µÖÖ 13 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß 
ØÛú´ÖŸÖ 70 ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖê ‹ÛãúÞÖ 910/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö Ó̧üÛú    

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ×¾Ö®ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü×¸üŸµÖÖ ¤üÖ¹ý“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾ÖÛÎúß 
Ûú¸üÞµÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ®Öê ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¾ÖÞÖÔ®ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ²ÖÖôûÝÖã®Ö ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ 
†ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü 
 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧:-  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .9637355836. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- 
 ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Ûú¤ü´Öüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú . 9881475004. 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  : 
 ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. 
 ´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 
 

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

 

  



 
 

 
                                              ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö †Ö.´Öé.ÛÎú´ÖÖÓÛú  140/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 28/11/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

†Ö.´Öéü.®Ö.     †Ö.´Öé.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤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. :- 
140/2022 
Ûú»Ö´Ö  
174 
ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 

†Ö.´Öé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 26/11/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 23.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂÞÖã̄ Öæ̧ üß ®ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ›Ôü 
ÛÎú.33 
 
 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 28/11/2022 “Öê ¾Öêôû 
00.18 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.03 

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ :- 
 ×¾Öšüšü»Ö ÝÖÞÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö †Ö»Öê¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 28 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã̧ üõÖÖ 
²Ö»Ö ®ÖÖÓ¤êü’û मो. .9867902154. 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö :-  
†®ÖÖêôûÜÖß ¯Öã¹ýÂÖ ¾ÖµÖ †Ó¤üÖ•Öê 68 ¾ÖÂÖì 
®ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ ®ÖÖÆüß. 
 
´Ö ü̧ÞÖÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :- ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü  
  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †®ÖÖêôûÜÖß ´ÖµÖŸÖÖ“Öß 
×¤ü®ÖÖÓÛú 22/11/2022 ¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸üß ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ 
×¾ÖÂÞÖã̄ Öæ̧ üß ®ÖÖÓ¤êü›ü †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÝÞÖ (OPD) ÝÖê™ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖ²µÖêŸÖ ÜÖ¸üÖ²Ö —ÖÖ»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÃÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÛúÖ´Öß ´ÖÆüÖ¸ üÖÂ™Òü ÃÖã̧ üõÖÖ ²Ö»ÖÖ“Öê ¯Öê™ÒüÖê»ÖàÝÖ ›üµÖã™üß¾Ö¸üß»Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ®Öß ŸµÖÖÃÖ 
ÃÖ¸üÛúÖ¸üß ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ ×¾ÖÂÞÖã̄ Öæ̧ üß ®ÖÖÓ¤ìü›ü µÖê£Öê ¿Ö¸üßÛú Ûêú»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 
26/11/2022 ¸üÖê•Öß 23.30 ¾ÖÖ.¾ÖÖ›Ôü ÛÎú.33 ´Ö¬µÖê ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ÜÖ²Ö¸üß¾Ö¹ý®Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö.´Öé. ¤üÖÜÖ»Ö. 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧:-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2443 ´ÖãÃÖÖÓ›êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .9881533805. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1133 ¯Öê¤êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú . 8208999464. 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 

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

 

  



 
 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö†Ö´Öé 64/2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC  ¯ÖḮ ÖÖÞÖê         ×¤ü®ÖÖÓÛú 28.11.2022 
 

  

¯ÖÖêÃ™êüê ü †Ö´ÖÏ  ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

†Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö
®Ö†Ö´Öé 
64/2022 
Ûú»Ö´Ö 
 174 
CRPC   

†Ö´Öé‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 28/11/2022 
¸üÖê•Öß 14.00 ¾ÖÖ. 
¯ÖÖ»Öß ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
†Ö´Öé¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ – 
 ×¤ü®ÖÖÓÛú 
28/11/2022 ¸üÖê•Öß 
17.21 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  31 ¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  --  
´ÖÆêü¿Ö   ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÓ›üßŸÖ 
¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
“ÖÖ»ÖÛú ¸üÖ. ¯ÖÖ»Öß ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê ®ÖÓ 7020754633 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö  -- 
²Ö²Ö®Ö ˆ±Ôú ´Ö®ÖÖê•Ö ¸üÖ´Ö•Öß 
¤ü¾ÖÞÖê ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. 
¯ÖÖ»Öß ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ  - 
-ÝÖôû±úÖÃÖ  ‘Öê¾Öã®Ö ´ÖéŸµÖã . 
 
 

ÆüÛúßÛúŸÖ -   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  †•ÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß†•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß,ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖµÖŸÖ 
´ÖêÆãüÞÖê ¤üÖºþ“Öê ®Ö¿ÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖ“Öê ”ûŸÖÖ“Öê »ÖÖêÜÖÓ›üßÆãüÛú»ÖÖÃÖÖ›üß®ÖêÝÖôû±úÖÃÖ 
‘Öê¾Öã®Ö ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü.ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸üÞÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÛúÖêÞÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ 
†ÝÖ¸üÛúÖêÞÖÖ¿ÖßŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÃÖ»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †•ÖÔ ×¤ü»µÖÖ®Öế ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö “ÖÖîÛú¿ÖßÛúÖ´Öß ¯ÖÖê®ÖÖ /81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü  
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ.   
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --  
 ¯ÖÖê®ÖÖ /81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ –9923103778 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü  
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9421758084 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ÝÖã̧ ü®ÖÓ 411/2022 Ûú»Ö´Ö 135 ´Ö¯ÖÖêÛúÖ ×¤  28/11/2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ÝÖã.  ‘Ö›ü»ÖÖ    
 ×¤ü -28/11/2022 “Öê 
¸üÖê•Öß .9.30 ¾ÖÖ 
.“Öê.ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¸êü»¾Öê 
Ã™êü¿Ö®Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¯ÖãŸÖôûÖ 
Ûú»ÖÖ´ÖÓ×¤ü¸ü  ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ü ¤üÖÜÖ»Ö- 
×¤ü-28/11/2022 
¾Öêôû  19.27 ¾ÖÖ.  
®ÖÖë¤ü ÛÎú.- 27 

¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß ü̧Ö²ÖÖ¤ü  
ÝÖã̧ ü®ÖÓ 
411/2022 
Ûú»Ö´Ö . 
135 ´Ö¯ÖÖêÛúÖ 
 

 

×±úµÖÖÔ¤üß-  
´ÖÖ¬Ö¾Ö ®ÖÖÝÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ´Ö¸üÛÓú™ü»Öã ¾ÖµÖ-
43¾ÖÂÖì,¾µÖ.®ÖÖêÛú¸üß ¯ÖÖê®ÖÖ/1339  
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.®ÖÓ. 9823388358 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß-  
 

           ÜÖã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖ®Öß ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü •Ö´ÖÖ¾Ö  •Ö®ÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ •Ö´Ö¾Öã®Ö ¾Ö µÖÖ“Öß 
×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖḮ ÖãÜÖ ¯Ö¤üß ×®Ö¾Ö›ü —ÖÖ»µÖÖ®Öê  ×´Ö¸ü¾Ö®ÖãÛú ÛúÖœãü®Ö 
´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö ²ÖÓ×¤ü“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»¬Ö®Ö 
Ûêú»Öê.  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 /1824 µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü êÛúÖ /1824 Ûëú¦êü  9860897224 
 
¤üÖÜÖ»Ö †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧  
¯ÖÖê®ÖÖ/1098 ×Ûú›êü ü /9561038797  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü †ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã 90  /22 Ûú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö†Ö¸ǖ ÖßÃÖß . ×¤ü-28/11/2022  

 

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

 †.´Öé  ‘Ö›ü»ÖÖ   
  ×¤ü -28/11/2022  
¸üÖê•Öß “Öê  
¾ÖÖ.18.20. ȩ̂ü»¾Öê ×¸ü—
Ö¾Öì¿Ö®Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
ü ¤üÖÜÖ»Ö- 
×¤ü-28/11/2022 
¾Öêôû  14.58 ¾ÖÖ.  
®ÖÖë¤ü ÛÎú.- 027 

¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
†ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ 
´ÖéŸµÖã   
90/22 
Ûú»Ö´Ö  
174 
×ÃÖ†Ö†Ö¸ǖ Öß
ÃÖß . 

 

×±úµÖÖ×¤ü-  
¸ü×¾Ö¿ÖÓÛú¸ü ÝÖã»ÖÖ²Ö“ÖÓ¤ü ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ¾ÖµÖ-53 
¾ÖÂÖì,¾µÖ-®ÖÖîÛú×¸ü  ¸üÖ. ȩ̂ü»¾Öê ÛúÖ™ü¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.®ÖÓ. 9921954938 
  
´ÖµÖŸÖ-  
†®ÖÖêôûÜÖß ×³ÖÛúÖ¸üß ¯Öã¹ýÂÖ  ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì 
  
´Ö¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ  
 •Öã®ÖÖ™ü †Ö•ÖÖ¸ü ´ÖãŸµÖã  ´ÖéŸµÖã 

           ÜÖã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
•Öã®ÖÖ™ü †Ö•ÖÖ¸ü ´ÖãŸµÖã  ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÛúÖ´Öß ÃÖ ¤ü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê †ÖÞÖ»Öê 
†ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ›üÖòŒ™ü¸üÖÓ®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 1824µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ – 
¯ÖÖêÆêüÛúÖ 1824 ¸üÖšüÖê›ü ´ÖÖê.®ÖÓ. 9970381047 
 
¤üÖÜÖ»Ö †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  
¯ÖÖê®ÖÖ/1098    
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
 

पो. टे. मा र  भाग 1 त े5गुरन 121/2022  कलम,420,467,471,भा द िव   दनांक -28-11-2022 

 
 
पो. टे.नाव 

गुरन/अ ..,पनाका,िमस ग/कलम 
गु हयाच ेकारण 

गुरन/आ ,पनाका घडला व दाखल फयादीच ेनाव प ा 
मो.न.ंप ा आरोपी अटक 
होय/नाही 

 

पो. टे 
मा  र  

गुरन, 
121/2022  
कलम, 
420,467 471, 
 भा. द. िव. 
 
  
 
 
 िमळाला माल :- िनरंक  

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण :-  
द 04-10-2012ते सन 30-6-2022 
पावेतो ी रेणुका देवी कला वािण य 
िव ान महािव ालय मा र तालुका 
मा र पि मेस दोन कमी िज हा  नांदेड  
 
ग.ुदा.ता.वेळ :- 
द 28/11/2022 रोजी  
चे 17.25 
टे.डा.नोद 11 वर 

 
िवलंबाच ेकारण :-  
फयादीने.आज रोजी पो टे ला येऊन 
त ार द यान े 

फयादी— 
 फुल काश राठोड वय 
62 वष वसाय शेती/ 
समाजसेवा मांडवी तालुका 
कनवट िज हा नांदेड 

 
आरोपी :-  
 
फयादीस Fir ची त 
दली कवा नाही :- होय 

 
आरोपी अटक ता.वेळ :- 
नाह   

खुलासा 
         सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी नाम े ी मह  पांडुरंग 
पटेकर यांनी द लोबल ओपन युिन ह सटी नागालँड ( टेट युिन ह सटी )येथील बनावट एम. फल 
िड ी तयार क न खरी हणून सादर क न या आधारे ी रेणुका देवी कला वािण य िव ान 
महािव ालय मा र िज हा नांदेड येथ े ा यापक हणून नेमणूक घेऊन यावर शासनाकडून वेतन व 
इतर लाभ असा एकूण 98,09192 / पये लाभ घेऊन शासनाची फसवणूक केलेली आह े हणून माझी 
यां यािव  िनयु  ािधकरण हणून    वगैरे फयादी या जबाबाव न वर माणे गु हा दाखल 
क न पुढील तपास कामी माननीय पो.िन.साहेब यां या आदेशान े एपीआय ीधर जगताप 
यां याकड े दला आह े 
 
दाखल करणार  
pso/ना पो. का 294  पो. टे. मा र मो. नं 7218795494 
त.अंमलदार  :-  
स. पो. िन.जगताप  पो. टे.मा र मो. न ं800799700 
पो. टे. भारी अिध. 
:- पो िन र  ेसाहेब  पो. टे  मा र मो.न.9923388510 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 
 

¯ÖÖêÃ™êü ´ÖãÛÎú´ÖÖ²ÖÖ¤ü ¤îü×®ÖÛú ÝÖã®Æêü †Æü¾ÖÖ»Ö ×¤ü 28/11/2022 

पोलीस 
ठाण े
 
 
मु ामाबाद    

गुरन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व प ा 
मो.न. 

हक कत 

गुरन 
276/2022 
कलम 
 65 (E)  
म दा का  
 
 
 
 
 
 
  
  

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण 
दनांक 28/11/2022 रोजी  1830 वा.  
मु ामाबाद ते उदगीर जाणारे रोडच ेदि णेस 
स यद यांच ेम दना भंगार दुकानाच ेपाठीमागे 
मोक या जागेत मु माबाद ता मुखेड 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
 दनांक28/11/2022 
वेळ 21.45वाजता 
न द नंबर 26 वर 
  

िमळाला माल :- 
 420/- एका पांढ या रंगाच ेिपशवीम य ेदेशी दा  
भगरी सं ाच े180 एम एल मतेच ेकाचेच े
सीलबंद 06बॉटल यावर कागदी लेबल असलेले 
ित बॉटल कमत 70 पये दरा माण ेएकूण 
कमत अंदाज े   

फयादीच ेनाव  
गोपीनाथ आ दनाथ वाघमारे 
वय 32 वष वसाय पोलीस 
उपिनरी क नेमणूक पो ट 
मु ामाबाद  
मो.नं. 7972389995 
 
आरोपी :-  
 
 
 

 सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील .आरोपीबाई ने आप या 
फाय ासाठी .िवनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  भगरी सं ा च े कमत 
420/- पयाचा ोि हिबशन गु हाचा माल चोरटी िव  कर या या उ ेशाने 
ता यात बाळगलेली िमळुन आली हणून गु हा दाखल क न  मा. सपोिन साहेब 
यां या आदेशान ेगु ाचा तपास   पोहे का 1996 आडेकर यां याकड ेदे यात आला  
 
 
दाखल करणार : 
पोहे का 2068 कागण े पो. टे मु ामाबाद 
 
तपास अिधकारी :- 
पोहे का 1996 आडेकर   पोलीस ठाण ेमु माबाद  
 
पो. टे. भारी अिधकारी 
सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 
पोलीस ठाण ेमु माबाद 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 
 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã̧ ü®ÖÓ. 328/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü.28.10.2022 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö  ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ , ¤üÖÜÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .®Ö ¾Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú 
ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß    

Æü×ÛúÛúŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã̧ ü®ÖÓ. 
328/2022 
Ûú»Ö´Ö  
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  

 ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ-
-×¤ü. 24.11.2022  ¸üÖê•Öß   
05.30 ŸÖê 06.25 ¾ÖÖ.“µÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÜÖµÖã́ ÖÛúÖò́ Ö¯»ÖêŒÃÖ 
¤êüÝÖ»Öæ̧ ü®ÖÖÛúÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü. .28.11.2022  ¸üÖê•Öß 16.28  
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.®ÖÖê¤ü ÛÎú. 23 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
¤üÖÜÖ»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö--   
†²¤ãü»Ö ÜÖã§åüÃÖ ×¯Ö.ÝÖã»ÖÖ´Ö ×•Ö»ÖÖ®Öß ¾ÖµÖ 
44 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ.ÃÖÖ‡Ô®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.®ÖÓ.8669111312 
 
†Ö ü̧Öê×¯Ö--  †–ÖÖŸÖ    
 
ÝÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö--- 
´ÖÖê.ÃÖÖ.ÛÎú.MH.26.AZ.4222 ÆüÖë›üÖ 
µÖã×®ÖÛúÖò®Ö ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß ØÛú.†Ó.60,000/-
¹ý¯ÖµÖê 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß  ×±úµÖÖÔ¤üß ®ÖÖ´Öê †²¤ãü»Ö 
ÜÖã¤ãüÃÖ ×¯Ö.ÝÖã»ÖÖ´Ö ×•Ö»ÖÖ®Öß ×¤ü.24.11.2022 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓÛúÖôûß 05.30 “µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
ÜÖµÖã́ Ö ÛúÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ¤êüÝÖ»Öæ̧ ü®ÖÖÛúÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ´Ö¿Öß¤üß´Ö¬µÖê ®Ö´Ö•Ö ¯Ö›üÞÖêÃÖÖšüß ´ÖÖê™üÖ¸ü 
ÃÖÖµÖÛú»Ö ¾ÖÖÆüÞÖ ¤ãü“ÖÖÛúß ÛÎú.MH.26.AZ.4222ÆüÖê®›üÖ µÖã×®ÖÛúÖò®Ö Æüß ÜÖµÖã́ Ö ÛúÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ 
´ÖÃ•Öß¤ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ÝÖ»»ÖßŸÖ šêü¾Öã®Ö ´Öß ®Ö´ÖÖ•Ö ¯Ö›ü®ÖêÃÖÖšüß ÝÖê»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾Ö ®Ö´ÖÖ•Ö ¯Ö›ãü®Ö 6.25 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÃ•Öß¤ü ²ÖÖÆêü¸ü µÖê¾Öã®Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ¯ÖÖÆüß»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸÖß »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß 
×¤üÃÖã®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß  ´ÆüÞÖã®Ö ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖê.ÃÖÖ.“Öß ×´Ö ¾Ö ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛúÖÛú›êü ×¾Ö“ÖÖ¸ǖ ÖãÃÖ Ûêú»Öß ŸÖß 
×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü 
ŸÖß“ÖÖ †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê  ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖß ×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß ´ÆüÞÖã®Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö®Ö ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüŸÖ †ÖÆêü.´ÖÖê.ÃÖÖ.“ÖêÃÖßÃÖ 
®ÖÓ.ME4KCO9MFG8045408 ¾Ö ‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ.KCO9E87045457 ÆüÖê®›üÖ 
µÖã×®ÖÛúÖò®Ö ÛúÖóµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß ×¤ü.24.11.2022 ¸üÖê•Öß 05.30 “µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ®Ö´ÖÖ•Ö ¯Ö›üÞÖêÃÖÖšüß 
´ÖÃ•Öß¤ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Öã®Ö ÝÖê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®Öê ®Öê»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ ü̧ß : - 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ×²ÖÃÖÖ›êü ®Öê.¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ‡ŸÖ¾Ö¸üÖ  ®ÖÖÓ¤êü›ü 8007239289 
 

 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧  -   
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ/2438 ˆŸ´Ö ×®Ö¸ü›êü  Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®ÖÓ. 9146113696 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 

 



 
 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã̧ ü®ÖÓ. 329/2022 Ûú»Ö´Ö 12 (†) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •ÖãÝÖÖ¸ü ²ÖÓ¤üß ÛúÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×¤ü.28.11.2022 
 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö  ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ , ¤üÖÜÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .®Ö ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß    

Æü×ÛúÛúŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã̧ ü®ÖÓ. 
329/2022 
Ûú»Ö´Ö 
 12(†) ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü 
•ÖãÝÖÖ ü̧ ²ÖÓ¤üß 
ÛúÖµÖ¤üÖ  

 ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
×¤ü. 28.11.2022 ¸üÖê•Öß  18.25 
¾ÖÖ.Æü®Öã́ ÖÖ®Ö´ÖÓ¤üß¸ü•Ö¾Öôû ¤üÖ¢ÖÖ¸ü 
³Ö¾Ö®Ö ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü. .28.11.2022   
¸üÖê•Öß  20.33  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
 Ã™êü.›üÖ.®ÖÖê¤ü ÛÎú. 28 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
¤üÖÜÖ»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö— 
 Æü²Öß²Ö •Ö²²ÖÖ¸ü “ÖÖ‰úÃÖ ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖê®ÖÖ-2543 
®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.®ÖÓ.8805012394 
 
†Ö ü̧Öê×¯Ö--   
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
 †Öò®Ö»ÖÖ‡Ô®Ö »ÖÖò™ü¸üß  •ÖãÝÖÖ¸üÖ“Öê  ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö 
®ÖÝÖ¤üß ¹ý¯ÖµÖê ‹ÛãúÞÖ 10190 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´Öã§êü´ÖÖ»Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß  
µÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖã®Ö 1) 3000 ‹Ûú ÛúÖóµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“ÖÖ AOC ÛÓú¯Ö×®Ö“ÖÖ LCD †Ó¤üÖ•Öê 16 
‡Ó“Öß“ÖÖ Ûêú²Ö»ÖÃÖÆü •Öã.¾ÖÖ.×Ûú.†.2)4000 ‹Ûú ÛúÖóµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Ö Ûòú´Ö¯µÖã™ü¸ü CPU •µÖÖ¾Ö¸ü 
PUNTA †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öê Ûêú²Ö»Ö ÃÖÆü •Öã.¾ÖÖ.ØÛú.†.,3)100 ‹Ûú ÛúÖóµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“ÖÖ 
•µÖÖ¾Ö¸üEPRo †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öê ×Ûú²ÖÖê›Ôü Ûêú²Ö»ÖÃÖÆü •Öã.¾ÖÖ.×Ûú.†Ó.,4)100‹Ûú 
ÛúÖóµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“ÖÖ Ûòú´Ö¯µÖã™ü¸ü“ÖÖ ´ÖÖ‰úÃÖ Ûêú²Ö»Ö ÃÖÆü •Öã.¾ÖÖ.ØÛú.†Ó.5)2000 ‹ÛúÖ ÛúÖóµÖÖ 
¸ÓüÝÖÖ“ÖÖ Ûòú´Ö¯µÖã™ü¸ü Ø¯ÖÏ™ü¸ü •µÖÖŸÖ ‹Ûú ÛúÖÝÖ¤üß Ø¯ÖÏ™ü¸ü ¸üÖê»Ö •µÖÖ¾Ö¸ü PETSON †ÃÖê 
×»ÖÆüß»Öê»Öê Ûêú²Ö»Ö ÃÖÆü •Öã.¾ÖÖ.ØÛú.†Ó.6)00 †Ö¸üÖê̄ Öß ¯ÖÏế Ö“ÖÓ¤ü Æü×¸ü¿Ö“ÖÓ¦ü µÖÖ¤ü¾Ö µÖÖ“µÖÖ 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖæ®Ö ‹Ûú ¯ÖÖÓœü·µÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß Ø¯ÖÏ™ü •µÖÖ¾Ö¸ü CASINO-KINGS †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öê ¾Ö 
¿Öê¾Ö™üß 77 FT 152†ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öê ×“Ö÷üß •Öã.¾ÖÖ.ØÛú.†.7) 990 †Ö¸üÖê̄ Öß ¯ÖÏế Ö“ÖÓ¤ü 
Æü×¸ü¿Ö“ÖÓ¦ü µÖÖ¤ü¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖæ®Ö ®ÖÝÖ¤üß 100 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 8 ®ÖÖê™üÖ,50 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 
†ÃÖê »ÖÖò™ü¸üß •ÖãÝÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ®ÖÝÖ¤üß 990 ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖê ‹ÛãúÞÖ10190/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö¸üß»Ö 
¾ÖÞÖÔ®ÖÖ“Öê †Öò®Ö»ÖÖ‡Ô®Ö »ÖÖò™ü¸üß •ÖãÝÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ®ÖÝÖ¤üß ¹ý¯ÖµÖê ‹ÛãúÞÖ 10190 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´Öã§êü´ÖÖ»Ö ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ ü̧ß : - 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖò-925 ÛúÖë›êüÛú¸ü ®Öê.¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü› 
 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧  -  
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ/2438 ˆŸ´Ö ×®Ö¸ü›êü  Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®ÖÓ. 9146113696 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 
 

     ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã.¸ü.®Ö. 426/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö.  ×¤ü®ÖÖÓÛú.28/11/2022 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö
¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ 

 

 

 

¯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¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÝÖã.¸ü.®Ö.:-  
426/2022  
 Ûú»Ö´Ö   
379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö.  
 
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê 
ÛúÖ ü̧ÞÖ :-
ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öß 
ÃÛãú™üß »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê 
×šüÛúÖÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö 
“ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß 
†ÖÆêü. 
 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü.22.11.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
22.30 ŸÖê ×¤ü.23.11.2022 “Öê 
08.30 ¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸ü 
´ÖÝÖ®Ö¯Öã̧ üÖ ,®ÖÖÓ¤êü›ü 
  

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

ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû : 
-×¤ü.28/11/2022 
 ¸üÖê•Öß 11.20 ¾ÖÖ  
Ã™êü.›üÖ.010 ¾Ö¸ü 
 

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
ÛúÖôûµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß †òŒ™üß¾ÖÖ 4G 
MH 26 X 0667 
•Öã¾ÖÖØÛú†.40,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
ÃÖã³ÖÖÂÖ ÝÖÖê̄ Öß×Ûú¿Ö®Ö ŸÖÖêÂÞÖß¾ÖÖ»Ö ¾ÖµÖ 73 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ.†ÖµÖÔ®Ö ¯»ÖÖ—ÖÖ ±úÖò»™ü -2 
´ÖÝÖ®Ö¯Öã̧ üÖ ®Ö¾ÖÖ ´ÖÖëœüÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.9422170947 
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:-  †–ÖÖŸÖ 
 
 †Ö ü̧Öê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ®ÖÖÆüß  
 
‹±ú†ÖµÖ †Ö ü̧ ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ ü̧ ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ: --  
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.µÖê£Öê Æü•Ö¸ü µÖê¾Öæ®Ö 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 
ŸµÖÖÓ“Öß ÛúÖôûµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß †òŒ™üß¾ÖÖ ÛúÖôûµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß †òŒ™üß¾ÖÖ 4G MH 26 X 
0667 •Öã¾ÖÖØÛú†.40,000/- ¹ý “Öß ×•Ö“ÖÖ ‡Ó•Öß®Ö ®ÖÓ.JC44E0049060 ¾Ö 
“Öê“ÖßÃÖ ®ÖÓ.ME4JC445098049322  Æüß ¸üÖ¡Öß ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»Öß 
¾Ö ‘Ö¸üÖŸÖ —ÖÖê̄ Öß ÝÖê»Öê ¾Ö ÃÖÛúÖôûß ˆšãü®Ö ¯ÖÖ×Æü»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü.×ŸÖ“ÖÖ ‡ŸÖ¸ü¡Ö,¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¿ÖÖ Öê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß 
×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß.¾ÖÝÖî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÓ Ö“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß  ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/1302 ×ÝÖ¸üß µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖò/1302 ×ÝÖ¸üß ü,¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ Ö¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.®Ö. 9325447086 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ ü̧ :- 
 ¯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.ü ´ÖÖê.®Ö.9527988931. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
 

¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã.¸ü.®Ö. 427/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖḮ ÖÖÞÖê  ×¤ü®ÖÖÓÛú.28/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.×
¿Ö¾ÖÖ•Öß 

 

 

¯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¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÝÖã.¸ü.®Ö.:-  . 
427/2022 
Ûú»Ö´Ö  
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß   
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê 
ÛúÖ ü̧ÞÖ ::-
ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß   
†–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öß 
´ÖÖê.ÃÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê 
×šüÛúÖÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö 
“ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß 
†ÖÆêü. 
  

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü.22.11.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
23.00 ŸÖê ×¤ü23.11.2022 
“Öê 08.00 ¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö 
†ÖÁÖ±ú®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
  

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

ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-
×¤ü.28/11/2022  
¸üÖê•Öß 12.15 ¾ÖÖ  
Ã™êü.›üÖ.011  ¾Ö¸ü 
 

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ÛúÖôûµÖÖ 
¸ÓüÝÖÖ“Öß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡Ô®Ö 
´ÖÖê.ÃÖÖ.ÛÎú.MH 26 BL 
3511 
•Öã¾ÖÖØÛú†Ó.45,000/- 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×®Ö Ó̧üÛú 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
´ÖÖê‡Ô®ÖÖê¤üß®Ö †²¤ãü»ÖÖ ¿ÖêÜÖ ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü 
¸üÖ.†ÖÁÖ±ú®ÖÝÖ¸ü ØÆüÝÖÖê»Öß ÝÖê™ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.8484843511  
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:-  †–ÖÖŸÖ 
 
 †Ö ü̧Öê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ®ÖÖÆüß  
 
‹±ú†ÖµÖ †Ö ü̧ ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ ü̧ ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ: -- 
  †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.µÖê£Öê ŸÖÛÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
         ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ×¤ü®ÖÖÓÛú,¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß  ×±úµÖÖÔ¤üß    µÖÖÓ“Öß 
ÛúÖôûµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡Ô®Ö ´ÖÖê.ÃÖÖ.ÛÎú.MH 26 BL 3511 
•Öã¾ÖÖØÛú†Ó.45,000/- ¹ý “Öß •µÖÖ“ÖÖ ‡Ó•Öß®Ö ®ÖÓ.JE65E72107517 ¾Ö “ÖêÃÖßÃÖ 
ÛÎú.ME4JC65ADJ7069146  †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß ŸµÖÖÓ®Öß ¸üÖ¡Öß ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
»ÖÖ¾Öæ®Ö ¹ý´Ö ´Ö¬µÖê —ÖÖê̄ Öß ÝÖê»Öê ¾Ö ÃÖÛúÖôûß ÝÖÖ›üß »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ 
ŸÖß ×¤üÃÖã®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß .ŸÖß ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê ¸üÖ¡ÖßŸÖã®Ö “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß 
†ÖÆêü.×ŸÖ“ÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖŸÖ ¿Öê Ö¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ÖÖÆüß.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-1302 ×ÝÖ¸üß µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖò-1302 ×ÝÖ¸üß ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.®Ö. 9325447086 
 

¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ ü̧ :- 
¯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. ü ´ÖÖê.®Ö.9527988931. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
 

®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã.¸ü.®Ö. 428/2022 Ûú»Ö´Ö 363 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖḮ ÖÖÞÖê  ×¤ü®ÖÖÓÛú.28/11/2022 

 ¯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¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÝÖã.¸ü.®Ö.:-  . 
428/2022 
Ûú»Ö´Ö  
363 ³ÖÖ¤ü¾Öß   
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê 
ÛúÖ ü̧ÞÖ ::- 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öê 
†»¯Ö¾ÖµÖß®Ö 
´Öã»ÖÖÃÖ 
ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–
ÖÖŸÖ ‡ÃÖ´ÖÖ®Öê †–
ÖÖŸÖ ÛúÖ¸üÞÖÖÃÖÖšüß 
¯Öôû¾Öã®Ö 
®Öê»Öê†ÖÆêü. 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü.28.11.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 06.00 
ŸÖê 07.00¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö »Öê²Ö¸ü 
ÛúÖò»Ö®Öß ŸÖê ±ãú»Ö ´ÖÖÛìú™ü ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö 
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ ü̧ : 
 ¯Ö×¿“Ö´Ö 02 ×Ûú.´Öß ²Öß™ü ÛÎú .02 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû : 
-×¤ü.28/11/2022  
¸üÖê•Öß 21.49 ¾ÖÖ  
Ã™êü.›üÖ.020  ¾Ö¸ü 
 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ´Öã»ÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö:- 
µÖ¿ÖÛãú´ÖÖ¸ü ×¯Ö.†•ÖµÖ ÆÓüÛúÖ¸êü ¾ÖµÖ 14 
¾ÖÂÖÔ 6 ´Ö×ÆüÞÖê ¾µÖ.×¿ÖõÖÞÖ ¸üÖ.»Öê²Ö¸ü 
ÛúÖò»Ö®Öß ®ÖÓ Ö¤êü›ü 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×®Ö Ó̧üÛú 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
†•ÖµÖ ×¯Ö.´Ö¬ÖãÛú¸ü ÆÓüÛúÖ¸êü ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.»Öê²Ö¸ü ÛúÖò»Ö®Öß ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.7768016358 
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- †–ÖÖŸÖ 
 
 †Ö ü̧Öê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ®ÖÖÆüß  
 

‹±ú†ÖµÖ †Ö ü̧ ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ ü̧ ÛúÃÖê: 
ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ: --  
 †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.µÖê£Öê ŸÖÛÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö 
×¤ü»µÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
         ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ×¤ü®ÖÖÓÛú,¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß  ×±úµÖÖÔ¤üß       µÖÖÓ“ÖÖ  
†»¯Ö¾ÖµÖß®Ö ´Öã»ÖÝÖÖ ®ÖÖ´Öê µÖ¿ÖÛãú´ÖÖ¸ü ×¯Ö.†•ÖµÖ ÆÓüÛúÖ¸êü ¾ÖµÖ 14 ¾ÖÂÖÔ 6 ´Ö×ÆüÞÖê 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖõÖÞÖ ¸üÖ.»Öê²Ö¸ü ÛúÖò»Ö®Öß  ÆüÖ ±ãú»Öê ´ÖÖÛìú™ü µÖê£Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÜÖ¸êü¤üß ÃÖÖšüß 
†Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÃÖ †Ö•Ö ×¤ü.28.11.2022 ¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß ÃÖÆüÖ ŸÖê ÃÖÖŸÖ ¾ÖÖ 
“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ †Ó¤üÖ•Öê »Öê²Ö¸ü ÛúÖò»Ö®Öß ŸÖê ±ãú»Öê ´ÖÖÛìú™ü ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
‡ÃÖ´ÖÖ®Öê †–ÖÖŸÖ ÛúÖ¸üÞÖÖÃÖÖšüß  ŸµÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôûß»Ö ´ÖÖê.ÃÖÖ ÛÎú.MH 26 BU 
5386  ÃÖÆü ¯Öôû¾Öæ®Ö ®Öê»Öê †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÓ Ö“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ¤êü¾ÖÛúŸÖê µÖÖÓ“Öê 
Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :- 
 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ¤êü¾ÖÛúŸÖê ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.®Ö. 8975761232 
 

¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ ü̧ :- 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Æîü²ÖŸÖÛú¸ü ÃÖÖ. ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.9922951629 
 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 


