
 

पोलीस टेशन भोकर 452 /2022 कलम 65e महारा  दा बंदी कायदा दनांक- 19/11/2022 

पोलीस 
टेशन 

गुरन व कलम 

 

गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण 

फयादी खुलासा 

भोकर 452 /2022 

कलम 65e 

महारा  

दा बंदी 

कायदा 

 

गु हा घडला तारीख वेळ 

ठकाण दनांक 18 /11 

/2022 रोजी 22. 40 

वाजता भोकर ते कनवट 

जाणारे रोडने बाजूस 

असलेले तहसील कायालय 

समोरील नगरप रषदे या 

शटर या बाजूस भोकर 

 

गु हा दाखल दनांक-  

19/11/2022 वेळ 00.34 

वाजता  टे.डा न द . 

03   वर 

 

 

फयादी :- 

संभाजी िव लराव हनवते वय 52 

वष एएसआय पो ट भोकर मोबाईल 

नंबर 98 60 71 98 28 

 

आरोपी-  

 

िमळाला माल -1750/- पयाच ेदेशी 

दा  भगरी सं ा या 180 ml या 

एकूण 25 सीलबंद बॉटल ित बॉटल 

70 पय ेदरा माणे 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी येतील आरोपी 

ने या या ता यात िवनापरवाना बेकायदेशीर र या अवैध दा  बाळगून 

िमळून आ याच े फयाद व न मा.पो. िन. साहेब यांचे आदेशाने महारा  

दा बंदी कायदा 65 (e) माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

बीटASI बाचेवा ड यां याकडे  दे यात आला 

 

दाखल करणार-ASI लेकुळे PSO पो ट भोकर मो.8308292298 

 

तपािसक आमलदार- ASI बाचवेाड मो. 9423440245 

 

पो ट भारी अिधकारी पो. िन.पाटील साहेब 9923104521 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

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

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ  आ .नं-32/2022 कलम 174 CRPC  माने द  19.11.2022 

पो. टेच ेनाव आ  व कलम  आ  घडला ता. वेळ ठकाण व 
दाखल ता. वेळ 

खबर देणार नाव प ा व मोदी नं , 
आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाही 

हक कत 

रामतीथ  आ   नंबर- 
32/2022 
कलम 174 CRPC 
माण े

 
मरणाच ेकारण:- 
दा या नशेत िवषारी 
औषध ाशन क न 

 आ  घडीला वेळ व ठकाण 
द. 9.11.22 चे 14.00वा 
सुमारास राहत ेघरी मोज.े 
को हेबोरगाव 
 
ठकाण :- राहते घरी मोज े
को हेबोरगाव ता िबलोली 
 
दशा :-पूवस 20 क. 

 
आ   दाखल  ता.वेळ:- द 
19/11/.2022 च े
13.59वा. टे.डा न द .11वर  

 खबर देनार नाव: पवन मी 
आनंदराव मदेवाड वय -22 वष 
वसाय -मजुरी बोरगाव ता 

िबलोली नंबर ९१८२०९४८२७ 
 
 FIR त दली का:- होय  
 
मयताच ेनाव व प ा :- आनंद 
बळीराम मदेवाड वय-42 वष 
वसाय मजुरी को हेबोरगाव ता. 

िबलोली  
  

खुलासा_  सादर िवनंती क  वर नमूता वेळी ठकाणी यातील मयत हा 
आपले राहते घरी दनांक 9 /11 /22 रोजी दा च ेनशेत िवषारी 
औषध िपऊन दनांक 15 11 22 रोजी िव णुपुरी नांदेड येथ ेमरण 
पावला वगैरे खबर व न मा. स पो.िन. दघ ेसा. यांचे आदेशाने आ. 

. दाखल क न पुढील तपास पोह ेका 24 76 पठाण कडे दला आह.े  
 
दाखल करणार-HC-2062कोरके पो टे रामतीथ  
 
तपािसक अंमलदार Hc/24 76 पठाण पोलीस टेशन रामतीथ मो.नं.. 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 
 

 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  
 

 

 

 



 

पोलीस टेशन देगलूर येिथल दैिनक गू हे िमस ग ं . 39/2022  िद 19/11/2022 
पोलीस टे
शनचेनाव 

िमस ग.वकलम िमस गघ. ता. वेळ व 
िठकाण 

त ारदाराचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

पोलीस 
टेशन 

देगलूर 

िमस ग ं . 
39/2022 
 
 
 
 
 
 

िमस गघ. ता. वेळ व 
िठकाण:--18.11.2022 
रोजी वेळ 14.00 
वाजताचे वराज 
इ फोटेक क युटर 
चतलवार हॉ पटल 
जवळ शहाजी नगर   स ु 
देगलुर   
 
 
िमस गदा. ता. वेळ व 
न दनं 
िद. 19.11.2022 रोजी 
13.10वा न द . 20 वर  
 

त ारदाराचेनाव व प ा व-गंगाधर 
हनुमंतराव मैलारे 
 वय 45 वष यवसाय -मजुरी रा. 
कारेगाव ता. देगलुर  मो.9766022434 
 
बेप ा य तीचेनाव – 
वणन –  रंग -गोरा, बांधा -म यम, 
चेहरा लांबट , उंची 4.10 इंच िश ण 
बीए थम वष भाषा-मराठी , हदी व 
कानडी ,,पोषाख-गुलाबी व पांढ या 
रंगाचा ेस 
   

खुलासा:---  सादर वनती की, नमुद ता. वेिळ व िठकािण यातील 
अजदार यांची मुलगी ही वराज इ फोटेक क युटर चतलवार हॉ पटल 
जवळ शहाजी नगर देगलूर येथून िनघून गेली आहे ती अ ाप पावतो घरी 
परत आलेली नाही तरी ितचा नातेवाईकाकडे शोध घेतला असता ती 
िमळून आली नाही वगैरे अज िद याने  नमुद माणे िमस ग दाखल  
 
दाखलकरणार:-Npc 507 कदम ने. पो. टे. देगलुर 
 
तपािसकअंमलदार–HC 2822 कनकवळे ने. .पो. टे.देगलूर 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-पो. िन. ी. माछरे साहेब  
9821159844  

 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 
 

 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  
 

 

 



 

 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã̧ üÞÖ 353/2022 Ûú»Ö´Ö 279 304(†)³ÖÖ¤ü¾Öß द19/11/2022 
††..ÛÛÎÎ úú..  ÝÝÖÖãã¸̧üüÞÞÖÖ..ÛÛúú»»ÖÖ´́ÖÖ  ¾¾ÖÖ  

††××¬¬ÖÖ××®®ÖÖµµ ÖÖ´́ÖÖ    
ÝÝÖÖ ãã ®®ÆÆ üü ÖÖ  ..‘‘ÖÖ››üü»»ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûû  ××šš üüÛÛúúÖÖÞÞÖÖ  
//¤¤ üüÖÖÜÜÖÖ»»ÖÖ  

××±±úúµµ ÖÖ ÖÖ ÔÔ¤¤ üü ßß““ÖÖêê    ®®ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  ´́ÖÖ ÖÖ êê  
®®ÖÖ ÓÓ  ††ÖÖ¸̧üü ÖÖ êê  êê ¯̄ÖÖ ßß““ÖÖ êê  ®®ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ¢¢ÖÖ ÖÖ  
††ÖÖ¸̧üü ÖÖ êê ¯̄ÖÖßß  ††™™üüÛÛúú  ÆÆüü ÖÖ êêµµÖÖ  ®®ÖÖÖÖÆÆüü ßß    

              ££ÖÖÖÖ êê››üüŒŒµµ ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÛÛúúßßÝÝÖÖŸŸÖÖ  

¯̄ÖÖÖÖ êêÃÃ™™ êê üü    
´́ÖÖ ããÜÜÖÖ êê››üü   

ÝÝÖÖãã¸̧üüÞÞÖÖ  
335533//22002222  
ÛÛúú»»ÖÖ´́ÖÖ  227799  
330044((††))³³ÖÖÖÖ¤¤ üü¾¾ÖÖßß    

ÝÝÖÖ ãã ®®ÆÆüü ÖÖ    ‘‘ÖÖ    ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûû    ¾¾ÖÖ  ××ššüüÛÛúúÖÖÞÞÖÖ--   
××¤¤ üü ..1188//1111//22002222  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖßß““ÖÖ êê  
ÃÃÖÖÖÖµµ ÖÖÛÛúúÖÖÓÓôôûûßß    1177..0000¾¾ÖÖÖÖ..““ÖÖ êê  
ÃÃÖÖ ãã ´́ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ»»ÖÖÝÝÖÖ¸̧üü ÖÖ  ŸŸÖÖêê  ²²ÖÖ êê™™ üü´́ÖÖÖÖ êê ÝÝÖÖ¸̧üü ÖÖ  
••ÖÖÖÖÞÞÖÖÖÖ¸̧êê üü  ¸̧üüÖÖ êê››üü ¾¾ÖÖ¸̧üü  ××¾¾ÖÖÛÛúúÖÖÃÃÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ™™ üü ßß»»ÖÖ  
µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ¿¿ÖÖêê ŸŸÖÖÖÖ••ÖÖ¾¾ÖÖôôûû      
  
  
ÝÝÖÖ ãã ®®ÆÆ üü ÖÖ  ¤¤üü ÖÖ..  ŸŸÖÖÖÖ..¾¾ÖÖ êêôôûû  ::--  
××¤¤ üü  1199  //1111//22002222  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖßß  ¾¾ÖÖ êêôôûû  
1111..5522      ¾¾ÖÖÖÖ      ÃÃ™™êê üü››üü ÖÖ  ÛÛÎÎ úú..1133  
¾¾ÖÖ¸̧üü              
  
  
                                  

××±±úúµµ ÖÖ ÖÖ ÔÔ¤¤ üü ßß““ÖÖêê    xxÉÉÉÉ´́ÉÉ——..    
××ÛÛúú¿¿ÖÖ®®ÖÖ  ®®ÖÖ¸̧üü ØØÃÃÖÖÝÝÖÖ  ÝÝÖÖÖÖµµ ÖÖÛÛúú¾¾ÖÖ ÖÖ›› üü  
¾¾ÖÖµµ ÖÖ  5555  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  ¾¾µµ ÖÖ¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖµµÖÖ  ¿¿ÖÖ êê ŸŸÖÖ ßß  
¸̧üü ÖÖ..¬¬ÖÖ ÖÖ´́ÖÖ®®ÖÖÝÝÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  ŸŸÖÖ ÖÖ.. ´́ÖÖ ããÜÜÖÖêê›› üü  
´́ÖÖÖÖ êê..99113366779955445500  
  
    
††ÖÖ¸̧üü ÖÖ êê ¯̄ÖÖßß““ÖÖ êê     ®®ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ----      
e;rkps ukao %&   ckcq 
fd’ku xk;dokM  o;  
20 o”kZ jk-  /kkeuxkao    

ÜÜÖÖãã»»ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ::--    ÃÃÖÖÖÖ¤¤ üü ¸̧üü  ××¾¾ÖÖ®®ÖÖ ÓÓ ŸŸ ÖÖßß  ÛÛúúßß,,¾¾ÖÖ¸̧üü  ®®ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü  ŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ¾¾ÖÖ  ××šš üüÛÛúúÖÖÞÞÖÖßß    µµ ÖÖÖÖ××ŸŸÖÖ»»ÖÖ    ““µµ ÖÖÖÖ  ““ÖÖÖÖ»»ÖÖÛÛúúÖÖ®®ÖÖ êê  
ŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ŸŸÖÖÖÖ²²µµ ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ²²ÖÖÖÖ êê ¸̧üü ¾¾ÖÖ êê»»ÖÖ  ™™ÒÒ üüÛÛúú  ÆÆüü ßß  ÆÆüüµµ ÖÖÝÝÖÖµµÖÖßß®®ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ  ××®®ÖÖÂÂÛÛúúÖÖôôûû••ÖÖßß¯̄ÖÖÞÞÖÖ êê  ³³ÖÖ¸̧üü¬¬ ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖêê ÝÝÖÖÖÖŸŸÖÖ  
““ÖÖÖÖ»»ÖÖ¾¾ÖÖ ãã®®ÖÖ.. ´́ÖÖÖÖ êê ..ÃÃÖÖÖÖ..ÛÛ ÎÎ úú‹‹´́ÖÖ..‹‹““ÖÖ..  1122--  ÛÛêê úú..››üü²²»»µµ ÖÖ ãã ..66226666  ÆÆ üü ßßÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ êê¹¹ýý®® ÖÖ  ••ÖÖÖÖêê ¸̧üü ÖÖ““ÖÖßß  ¬¬ÖÖ››üüÛÛúú  ××¤¤ üü»»ÖÖßß  
ŸŸµµÖÖÖÖ´́ÖÖ ããôôêê ûû  µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ´́ÖÖµµ ÖÖŸŸÖÖÖÖ““ÖÖêê  ››üüÖÖ êêŒŒµµ ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖ¸̧üü ßß¸̧üü ÖÖ““ÖÖ êê  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü  ××šš üüÛÛúúÖÖÞÞÖÖßß  ÝÝÖÖ ÓÓ³³ÖÖßß¸̧üü  ´́ÖÖ ÖÖ¸̧üü  »»ÖÖÖÖÝÝÖÖãã ®® ÖÖ  ´́ÖÖµµ ÖÖŸŸÖÖ ÖÖ““ÖÖ êê  
´́ÖÖ¸̧üüÞÞÖÖÖÖÃÃÖÖ  ÛÛúúÖÖ¸̧üüÞÞÖÖ êê³³ÖÖ ãã ŸŸÖÖ  ššüü ¸̧üü»»ÖÖÖÖ  ††ÖÖÆÆ êê üü ..  ¾¾ÖÖÝÝ ÖÖîî ¸̧êê üü  ××±±úúµµ ÖÖÖÖ ÔÔ¤¤ üü¾¾ÖÖ¹¹ýý®®ÖÖ  ´́ÖÖ ÖÖ..  ¯̄ÖÖ ÖÖ êê ××®®ÖÖ    ÃÃÖÖÖÖÆÆ êê üü ²²ÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ††ÖÖ¤¤ êê üü¿¿ÖÖÖÖ®®ÖÖ êê  ÝÝÖÖ ãã ®®ÆÆüü ÖÖ  
¤¤ üü ÖÖÜÜÖÖ»»ÖÖ    
  
¤¤ üü ÖÖÜÜÖÖ»»ÖÖ  ÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖÖÖ¸̧üü--ÃÃÖÖ¯̄ÖÖÖÖ êêˆ̂¯̄ÖÖ ××®®ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ‘‘ÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ¸̧êê üü    ¯̄ÖÖÖÖ êêÃÃ™™ êê üü  ´́ÖÖ ããÜÜÖÖ êê››üü..      
  

ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ ÖÖ××ÃÃÖÖÛÛúú  ††ÓÓ ´́ÖÖ»»ÖÖ¤¤ üü ÖÖ¸̧üü  ::--  ¯̄ÖÖÖÖ êê ˆ̂¯̄ÖÖ ××®®ÖÖ  ••ÖÖÖÖ¬¬ÖÖ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ êêÃÃ™™ êê üü  ´́ÖÖ ããÜÜÖÖêê›› üü  ´́ÖÖÖÖ êêÛÛ ÎÎ úú..99776655886600335599            
                                                                                

¯̄ÖÖÖÖ êêÃÃ™™ êê üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  ††××¬¬ÖÖÛÛúúÖÖ¸̧üü ßß::--¾¾ÆÆüü ßß..¾¾ÆÆ üü ßß..ÝÝ ÖÖÖÖ êê²²ÖÖÖÖ››êê üü ,,  ¯̄ÖÖ ÖÖ êê»»ÖÖßßÃÃÖÖ  ××®®ÖÖ ××¸̧üüõõÖÖÛÛúú,, ¯̄ÖÖÖÖ êêÃÃ™™ êê üü  ´́ÖÖ ããÜÜÖÖêê›› üü    
´́ÖÖÖÖ êêÛÛ ÎÎ úú..88880055995577444400  

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 

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

 

 



(DCR) आ.मृ .  पो. टे. लोहा  आ.मृ.न.38/2022  कलम  174 CRPC  द.19/11/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

     आ  नं . व 

कलम 

   आ मृ घडला व दाखल खबर देणायाच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव 
व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

            हक कत  
 

   
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38/2022  कलम  

174 CRPC  

  आ.मृ.घडला:-  
द 19/ 11/2022 रोजी 

13..00 वाजता च े
सुमारास वतःची शेतात 
मौजे बेरळी तालुका लोहा 
जी नांदेड पि मेस 06 
क.मी. 

 
 
आ .मृ.दाखल:- 
द.19/11/2022 वेळ 

16.19 वा. टेशन डायरी 
न द  159वर 

खबर देणार : - िशवाजी अंबादास चापोले वय 
तीस वष वसाय मजुरी राहणार िवरळी तालुका 
लोहा िज हा नांदेड मो न 8007825125 
FIR त दली का:- होय 
 
मयताच ेनाव व प ा -रामे र केशव चापोले वय 
22 वष वसाय शेती रा बेरळी तालुका 
लोहा,िज हा नांदेड . 
  
 मरणाच ेकारण: वतः या शेतातील चचे या 
झाडाला पांढ या सुती धुरी या सा ाने गळफास 
घेऊन आ मह या क न मरण पावला आह े
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा;     सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील खबर देणार यांनी खबर दली क  याचा चुलत भाऊ 
रामे र केशव चापोले  व 22 वष वसाय शेती रािबरळी तालुका 
नांदेड हा घरची आ थक प रि थती अ यंत हलाखीची अस याने 
आ थक प रि थतीला कंटाळून वतः या शेतातील चचे या झाडाला 
पांढ या सुती या दो याचे दोरी या सा ाने गळफास घेऊन 
आ मह या केली वगैरे जबाबाव न मा.सपोिन शेख साहेब यां या 
आदेशाने  आ.मृ. दाखल. 
दाखल करणार:- पोहेका /491 ए एस लाटकर पोलीस टेशन लोहा 
मो.न. 8830449911 
 

तपासी अंमलदार   -Asi बगाडे पो टे लोहा मो. :- .7775901279 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .--मा. पो िन तांबे  पो . टे. 
लोहा  मो . .9850188100 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 

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

 

 

 



पो. टे इ लापुर ो. ग.ू र .नं 112/2022कलम65(ई) म.दा.का. द19/11/2022 

पो. टे चे 
नाव 

ग ू.र.न. 
कलम 

ग.ुर..घ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी च ेनाव  खुलासा 

ईसलापुर  ो 
ग.ुर.नं/112/
2022कलम 
65(ई) 
म.दा.का. 

.ग.ुर घ.ता.वेळी व ठकान :-
द19/11/2022 चे 09:45 वा.  
मौज.े सोनवाडी  आरोपीच ेघरी. 
 
 
िमळाला मालः 15 िलटर 
हातभ ीची गावठी दा क.अ. 
900/  एकुण . ो.ग.ुमाल . 

फयादी    रघुनाथ तुळशीराम शेवाळे वय 
43 वष वसाय नोकरी स.पो.िन 
पो. टे.ई लापुर मो.नं.9405524001 
 
आरोपी ◌ः  
 
 
ग.ुदा.ता.वेळः द19/11/2022 
वेळ13:15 टे. डा.नं 17 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील नमुद  आरोपीने 
वतःच े राहते घरी वतःच े फाय ासाठी िबना परवाना बेकायदेशीर र या 
हातभ ीची िव  करीत असताना िमळून आला वगैरे फयादव न वर माण े
गु हा दाखल क न  मा.Api साहेब यांचे आदेशाने पुढील तपास कामी 
asiिनवळे  यां याकडे दला. 
 
दाखल करनार :-  pso Asi लूंगारे मो.नं. 9881153302 
 
तपासीक अमलदार:-Asiिनवळे  मो.नं9423441526 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



. टे ई लापुर ग.ुर.नं 111/2022कलम 498(अ) 323,34भा.द.वी.  माण े द19/11/2022 

पो. टे चे नाव ग.ुर.नं.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी च ेनाव  खुलासा 

ई लापुर  गूरनं 111/2022 
कलम 
498,(अ)323,34भा.
द.वी. माणे . 

.ग.ूघ.ता.वेळी व ठकान: 
ल  झाले सहा वषानंतर:-
द.04/03/2021 पाव ेतो 
मोजे को लारी मंडळ 
गुडीहातनुर िज. 
आदीलाबाद 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : 
द19/11/2022.रोजी13:

05 टे. डा.15वर 

फयादीः  
 
आरोपी:-  

    सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी. वणमूद मा ती ताने 
संगणमत क न या बाईस त ूमाहे न पैस ेघेऊन ये अस े हणून तीस 
मारहाण क न उपाशी पोटी ठेवून शारी रक व मानिसक ास दला. वगैरे 
जबाब व न मा.Api शेवाळे साहेब यांच ेआदेशान ेआ ही गु हा दाखल  
 
 
दाखल करनार ◌ः Asi लंुगारे सर मो.नं.9881153302 
 
तपासीक करणारे :   Ncp 1321 साळव ेसरमो.नं.8380986771 
 
भारी अिधकारीमा.आर.टी. शेवाळे.मो.नं.9405524001. 

 
 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 
 

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

 

 
 

 

 



पो. टे ई लापुर ग.ुर.नं 113/2022कलम 379,भा.द.वी. द19/11/2022 

पो. टे चे 
नाव 

ग.ुर.नं.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी च ेनाव  खुलासा 

ई लापुर  गूरन ं
113/202कल
म 
379(भा.द.वी 
माण े 

.ग.ूघ.ता.वेळी व ठकान :-
द.27/10/2022रोजीचे 22:00ते 
द.28/10/2022चे 03:00 वा. दर यान 
मौ.दयालधानोरा जदा चं  ुपवार यांच ेघरासमोर 
बीट. .3 पुव स 20 km. 
 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : द19/11/2022.रोजी  
3.50 टे. डा.18वर. 
 
. 

फयादी: रामदास िपता िशवाजी 
पवार वय 29 वष वसाय शेती 
अंदबोरी ता. कनवट िज.नांदेड  
मो. .8775528789 
 
आरोपी:- अ ात 
 
गेला माल: मो.सा. .  .MH26 
AW/ 0183 बजाज िड कवर 
कंपनीची पय.े क.अ.ं25,00 . 
िमळाला माल ◌ः Nil  
 

    सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी. यातील नमूद 
फयादी याने आपली मोसा मांक.MH26AW/0183 बजाज 
कंपनीची िड क हर ही घरासमोर उभी केली असता कोणीतरी 
अ ात चोर ाने चो न नेली व आज पावे तो मा या मोसा चा 
शोध घेतला असता ती िमळून आलेली नाही वगैरे अजाव न  
मा.Api सा. यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामीNpc1321 साळव े सर  यां याकडे दला. 
दाखल करनार -Pso Asi लंुगारे मो.नं 9881153302 
तपासीक करणारे :.npc1321 साळव े   मो.नं 
इ लापुर.8380986771 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 
 

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

 

 

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर  AD नं 29/2022  कलम 174crpc द19/11/2022 

पो. टेच ेनाव गुरण ंव कलम आ  घडला ता. वळे ठकाण व 
दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव 
प ा व 
मयताच ेनाव व प ा 

खुलासा  

कंुटूर AD 32/2022 कलम 
174 crpc माणे 
दाखल  
          
 
 
मरणाच ेकारण : —-- 
घरातील छताच ेलोखंडी 
कडीला गळफास घेऊन 
मरण पावला  
 

 द 3/11/2022 रोजी च े04:30वा. 
दर यान राहते घरी मौज ेकहाळा ख ू
 
दशा : उ रेस 23 कमी  

 
आ    दाखल  ता.वेळ:- द 
19/11/2022 चे   14:17 वा टे.डा 
न द  12 वर  
 
उिशराच ेकारण -- आज रोजी 
मयताच ेआईने खबरी  अज द याने  
 

खबरदेणार नाव:-   
मयताच ेनाव व प ा  —- 
संभाजी साहेबराव वरताळे 
वय 23 वष राहणार 
कहाळा  ख ुतालुका नायगाव  

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद ता,वेळी व ठकाणी यातील 
मयत नामे संभाजी साहेबराव वरताळे वय 23 वष राहणार कहाळा 
तालुका नायगाव हा दनांक 3/ 11 /2022 रोजी 04:30 ते 05:00 
वा. दर यान याचे राहते घरी छताचे लोखंडी कडीला दोरीने 
गळफास घेऊन मरण पावला याचे आईचा जबाब आज रोजी 
पो टेला येऊन द याने खबरी जबाबाव न  सपोिन पुरी साहेब  
यांचे आदेशान ेआ  दाखल   
दाखल करणार :-- पो ना 2655 शद ेपो टे कंुटुर 
 
तपािसक अमंलदार Asi िनखाते  पो टे कंुटुरमो नं  8806148989 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 

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

 

 
 
 
 
 



(DCR) आ.मृ .  पो. टे. कंधार आ.मृ.न.64/2022   कलम 174 CRPC  द.19/11/2022. 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयादीचे नाव प ा मो. . व 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  
होय/ नाही 

               हक कत  
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न. 

64/2022 कलम 

174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 
द.28/08/2022  च े 

23.52 वाजता  हाडोळी 
( ) िशवारात  ता कंधार 
दि णेस 30. K. M. . 
 
आ .मृ.दाखल:- 
द.11/09/2022 वेळ 

12.30वा. टेशन डायरी 
न द  12  वर.  
 
 
 
 

खबर देणार :- एल .ज.ेशेख --NPC 
/2753 नेमणूक पोलीस टेशन  
िशवाजीनगर नांदेड  . मोबाईल नंबर. 
नाही. 
FIR त दली का:- होय 
 मयताच ेनाव व प ा,, :- मा ती 
वय्ंकटी क े  वय 26 वष रा. हाडोळी ( 

)  ता. कंधार.  
 उिशरा चे कारण:- Mlc कागदप  ा  
झा याने .  
मरणाच ेकारण :-  नजरचुक ने पाणी 
समजून पाणी व फवारणीच ेऔषध 
िम स केलेले िप यान े 
उपचारादर यान मृ यू.  
 

खुलासा;  
           सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व  ठकाणी यातील मयत हा द.27-08- 
2022 रोजी 15.00वाजता च े याचे वतःच ेशेतात सोयाबीनला फवारणी करीत असताना 
कामा या ओघात नजरचुक ने पाणी समजून पाणी व फवारणीचे औषध िम स केलेले 
िप याने या च र आ याने यास उपचार कामे भगवती हॉि पटल नांदेड येथ ेशरीक केले  
असता तेथ ेउपचार चालू असताना द. 28 /08/ 2022 रोजी 23.52 वाजता चे सुमारास   
मरण पावला आह ेअस ेMLC कागदप  ा  झा यान े  आज रोजी मयता चे वर पीएम 
झालेले कागदप  िमळा याने वर माण ेमा.पो.िन. साहेबांच ेआदेशाने आ.मृ. दाखल. 
 
दाखल करणार:- ---HC/ 2259 ीरामे साहेब पोलीस टेशन कंधार मोबाईल नंबर:-
9421761652. 
 
तपासीक अमलदार:-- ---NPC/ -2730 टाकरस साहेब नेमणूक पोलीस टेशन.  कंधार 
मो.  :- 9325303161. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पो. िन. पडवळ साहेब  पो . टे.  कंधार मो . . 9420841070.  

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 

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



पोलीस टेशन  उ मानगर गुरन1ं91/2022  कलम379भादंवी  दनांक.19/11/2022 

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 
 
 

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

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

हक कत 

पोलीस टेशनच े
नाव उ माननगर 

गुरन1ं91/2022 

कलम379भादंवी  

 
उिशराच ेकारण :-- 
आज रोजी पो. टेला जबाब 
द यान े

 
गेला माल :- कल कर 
कंपनीची पा याची ी एचपी 
ची जुनी वापरत ेमोटर कमती 
अंदाजे 4.500/- 
िमळाला माल :- िनरंक  

 गु हा घडला दनाक वेळ व ठकाण :-
0 द.17.11.2022 चे 13.00 वा.चे पूव  
वेळ न  नाही मौजे जोशी सांगवी शेत 
गट मांक 251 मौजे जोशी सांगवी 
तालुका लोहा ठकाण :-मौजे जोशी 
सांगवी िशवार तालुका लोहा 
दशा : उ रेस दहा  कमी 

 
 गु हा दाखल दनांक:-19.11.2022 
वेळ 16.58 टेडा नं 18 
 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-
होय 
 

 फयादीचे नाव:-मरीबा ल मण 
गायकवाड वय 50 वष वसाय 
मजुरी राहणार जोशी सांगवी 
तालुका लोहा िज हा नांदेड जात 
मातंग मोबाईल नंबर 80 80 89 
19 60 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 
आरोपीच े नाव :           अ ात 
 
 आरोपी अटक  :---  नाही 
 

खुलासा :-   सादर िवनंती क , व नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
अ ात आरोपीन े फयादीचे शेतातील पा याची िविहरीवरील बसिवलेल े
कल कर कंपनीचे पा याची 3 HPपा यातील मोटार जुनी वापरती 
कमती अंदाजे 4.500/- पये ची चो न नेली व आज पावतो फयादीन े
पा याच ेमोटारीचा शोध घेतला व िमळून न आ यान ेआज रोजी पो टला 
येऊन त ारी जबाब द ली वगैरे जबाबा व न सदरचा गु हा दाखल  
 
दाखल करणार :--  HC 1964 म केपो. टे उ माननगर 
 तपासीक अिधकारी =  HC 2499 भारती साहेब पो ट ेउ मान नगर 
मो.नं. 9579854437 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:- स. पो. िन 
भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.न.ं8378989949 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 

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

 
 
 
 
 
 
   



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö Ø»Ö²ÖÝÖÖ¾Ö ÝÖã̧ ü®Ö 165/2022 Ûú»Ö´Ö 65(E),83. ´Ö¤üÖÛúÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 19-11-2022 

  

 
                              

¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö®Ö  

ÝÖã ¸ü ®ÖÓ. 
¾Ö Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šüÛúÖÞÖ ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü /†Ö¸üÖê̄ Öß  ®ÖÖ¾Ö Æü×ÛúÛúŸÖ 

×»Ö²ÖÓÝÖÖ¾Ö 
ü   

ÝÖã̧ ü®Ö 
165/2022 
Ûú»Ö´Ö 
65(E) ,83 
´Ö¤üÖÛúÖ  

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šüÛúÖÞÖ :- ×¤ü. 
19/11/2022 ü̧Öê•Öß 14.15 ¾ÖÖ.¯ÖÏÖ. 
Ø»Ö²ÖÝÖÖ¾Ö ²ÖÃÖÃ™üÖÑ̄ Ö •Ö¾ÖôÌû (¯ÖÖÞÖ¿ÖÖÑ¯Ö) 
¯ÖÖÞÖ¯Ö¼üß •Ö¾ÖôÌû ¸üÖê›ü“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ  
²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸÖÖ.×•Ö. ®ÖÖÓ ê¤êü›ü   
×¤ü¿ÖÖ- ¯Ö×¿“Ö´ÖêÃÖ  †ÓŸÖ¸ü-01 ×Ûú´Öß  
×²Ö™ü-01 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-   
×¤ü.19/11/2022 ¸üÖê•Öß  17.23.  ¾Öêôû 
¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ. 16 ®ÖÖê¤ü ®ÖÓ. ¾Ö¸ü   
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ®ÖÖ¾Ö :-  ×¾Ö•ÖµÖ ¸üÖ´ÖÆü̧ üß 
ŸÖÖê›üÃÖÖ´Ö ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖÔ  ¯ÖÖê. ®ÖÖ. 2252 
®Öế ÖÞÖãÛú .¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²ÖÝÖÖ¾Ö   ŸÖÖ.×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.®ÖÓ. 7720839111 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß:-   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖê¾Æüß. ÝÖã®ÆüµÖÖ“ÖÖ 12 ¤êü¿Öß 
¤üÖºþ Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ  180 
ML õÖ´ÖŸÖê“µÖÖ “ÖÖ Ûúà´ÖŸÖß †Ó.840/ ºþ “ÖÖ  
´ÖÖ»Ö 

   ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß. ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß®Öß 
ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö  ×²Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ ü̧ßŸµÖÖ  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý þ Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ 
»Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ  180 ML “ÖÖ ÛúÖ“Öê“µÖÖ  ÃÖß»Ö²ÖÓ¤ü12 (²ÖÖ¸üÖ)  ²ÖÖÑ™ü»Ö 
Ûúà´ÖŸÖß †Ó.840/ºþ “ÖÖ   ¯ÖÏÖê. ÝÖã®ÆüµÖÖ“ÖÖ  ´ÖÖ»Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖ. Ö  ±úÖµÖ¤üÖÃÖÖšüß  
“ÖÖȩ̂ ü™üß  ×¾ÖÛÎúß Ûú¸üÞµÖÖ“µÖÖ  ê ˆªê¿ÖÖ®Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖ»Öê»ÖÖ ×´Öôæû®Ö †Ö»Öê 
†ÖÆüŸÖ. ê ´ÆüÞÖæ®Ö ÝÖã®ÆüÖ.  

 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê ®ÖÖÓ 
9823288458. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö •ÖÆüÖÝÖß¸ü¤üÖ¸ü   ´ÖÖê ®Ö. 
8767342530 
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü ü-ü- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/ 2436 ¿Öê¼êü´ÖÖê  ê®ÖÓ     9923303894 
¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö Ó²ÖÝÖÖ¾Ö  
                                                                                        
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  
 
 



पो. टे. कंधार गु.र.न.354/2022.कलम 294,323,504,506,34.भा .द .िव. द.19-11-2022. 

पो. ट.े चे 
नाव 

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

       हक कत 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न.354/2022.

कलम.294, 323, 

504,506,34.भा .द 

.िव. 

घडला:- द.19.11.2022.  चे  

रा ी 09.00 वा  च ेसुमारास 
फयादीचे घरासमोर   अंगणात 
सावजिनक र यावर मौजे 
जाकापूर ता कंधार पूवस   25.  
k. m.  
 
 गु हा दाखल:- द. 
19/11/2022 वेळ 15.25 
वाजता टेशन डायरी न द 14 
वर.  
 
 
 
 

फयादीचे नाव:-  

FIR त दली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:- 
  
 
आरोपी अटक:- नाही  
 

 

उिशराचे कारण:- आज रोजी पोिलस 
टेशनला येऊन  जवाब दल ेव न  

 

खुलासा; 

            सादर िवनंती क   वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  फयादी व  
फयादीचे सासू-सासरे ह ेघरासमोरील सावजिनक र यावर अंगणात काम करीत बसल े
असता यातील आरोपी .01 व 02  ह े फयादीचे जवळ  संगणमत क न आल े हणाला क  
, सासू सासरे यांना तुम याजवळ का ठेवून घेतला व यांच ेहीशाचे शेत खाऊन तु ही ताजे 
होत आहात अस े हणून िशवीगाळ क  लागल े यावेळी फयादी िहने माझे सासू सासरे 
वतः न आमचे जवळ राहात आहेत ते तुम याकडे येत असतील तर तु ही यांना घेऊन जा 
अस े हणून फयादी आरोप ना समजावून सांगत असताना आरोपी . 01) यांनी फयादीस   
अ ील भाषेत िशवीगाळ केली  आरोपी .02) िहने थापड - बु यान ेमारहाण क न तु ही 
सासू सासरे यांना तू आम याकड ेपाठवलीस नाहीस तर तुला  जीवे मारतो अशी धमक  
दली  वगैरे जबाब व न आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन जवाब द यान.े वर माणे 
गु हा  दाखल .  
दाखल करणार:--HC/ 2259 ीराम ेसाहेब पो. टे. कंधार मोबाईल नंबर:-9421761652.  
 तपासी अंमलदार:--HC- / 1959 वहारे साहेब पोलीस टेशन  कंधार मोबाईल नंबर 
.9604333256. 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .=            मा. पो.िन. पडवळ साहेब पोलीस 

टेशन कंधार.मो. .9420841070. 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 

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

 
 
 



पोलीस टेशन रामतीथ  ोगुरन.ं 185/2022 कलम  65(ई) मु ो अ ट माण े दनांक. 19/11/.2022     

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

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

फयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर, 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय 
/नाही 

हक कत 

रामतीथ गुरन ं 185/2022 कलम 65 (ई),म ो 

अ ट माणे 

 
 गु ाचे कारण : :- िवनापरवाना 
बेकायदेशीर र या  देशीदा   
बाळगलेला हणुन गु हा दाखल 
 
 
िमळाला माल:- 
देशी दा  भगरी सं ा 180 ml या 
35बोटल  कमती 2800 . 
पय े

 गु हा घडला दनांक 
19/11/2022 चे 17.40वा  
ठकाण :- 

 मुझे कामरसप ली ब फयादीच े
घराच ेअंगणात 
पि मेस 8 कमी 
 
 गु हा दाखल दनांक:- द-
.19/11/22 ट ेडा.नोद नं. 18 वर 
वेळ 18:45 
 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कस े :-होय 
पुव  दाखल गु ह े– 
केलेली कारवाई 

 फयादीचे नाव  व प ा:- संजय माधवराव 
शद े  वय ३८ वर्ष पो का180पोलीस 
ठाण ेरामतीथ मो न.ं9881230287 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 
 आरोपीचे नाव व प ा:-  
 
 आरोपी अटक :-Crpc कलम 41 (अ) (1) 
माणे नोटीस देवुन सोड़ यात आल े 

माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे 
सूचना माणे 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन ेआपले 
ता यात.     िबनापरवाना बेकायदेशीर र या. देशी दा  भगरी 
सं ा  180 ml मते या 35सीलबंद बॉटल  कमती 2800/ पय े
या ो गु हया या मालाची चोरटी िव  कर याच े उदेशाने   
जवळ बाळगलेला िमळून आला हणुन वगैरे फयाद व न गु हा 
दाखल क न    मा..सपोिन सा यांच ेआदेशान ेपुढील तपास कामी 
बीट. अमलदार npc/1371  शद ेसा.याच ेकडे दला  
 तपासी अिधकारी:- पोना.2476 पठाण   पो ट े रामतीथ मो न 
.9823027725. 
 
 भारी अिधकारी–सपोनी दघे साहेब.मोनं. 
दाखल करणार. पोह े का 620मोबाईलन.ं.9175358880पो ट े
रामतीथ 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
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-पो. टे िवमानतळ गुरन ं394/2022 कलम कलम 65 (ई) मु. पो. का द 19.11.2022 
िज हावपो. ट.ेचेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

2 3 4 5 6 
िज हा नांदेड, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण -  
द. 19.11.2022रोजी 

18.20 वाजता इं दरानगर 
येथील बाबू जळबा वाघमारे 
यांचे घराजवळ रोड या 
बाजुला मोक या जागेत 

नांदेड 
 

गु हा दाखल ता. वेळ- द 
19.11.2022  रोजी वेळ 

18.43 वा टे.डा.38 

पो. टे िवमानतळ गुरन ं
394/2022 कलम कलम 

65 (ई) म.ु पो. का 

फयादी -अिन  सोपानराव काकड ेवय 
53 वष पोलीस िनरी क पो. टे. 

िवमानतळ नांदेड मो. नं. 9923131121 
 

आरोपी -  
 

िमळाला  माल-एक पांढ या रंगाच ेिपशवी 
म ये देशी दा  िभगरी संञा अस ेलेबल 
असलेले 180 एम एल चे एकून 19 

िसलबंद बॉटल येक  70 . माण.े क. 
अ.ं 1330/-  चा माल 

 

 
खुलासा -सादर िवनंती क  , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपी हा िवना परवाना बेकायदेशीर र या एक पांढ या रंगाच ेिपशवी 
म य ेदेशी दा  िभगरी संञा अस ेलेबल असलेले 180 एम एल चे एकून 
19 िसलबंद बॉटल येक  70 . माणे क.अ.ं1330/- . चा माल 
बाळगुन िव  करीत असताना िमळून आला आहेत. वगैरे मजकुराच े

फयाद व न  मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशान ेगु हा दाखल क न 
तपासकामी HC 2735 खंदारे  यांचेकड े दला. 

दाखल करणार – ASI क याणकर मो. नं.9623551038 
तपास करणार  - HC 2735 खंदारे मो.नं. 8551059899 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
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पो. टे तामसा.गु.र.नं.103/2022 कलम 12 (अ) मु.जु अँ ट माणे.  द 19.11.2022 

पो. टे चे नाव  गुरंन व कलम  गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयादी चे नाव ह ककत 

तामसा गुरंन 103/2022 
कलम -12अ म.ुज.ुका.  
 
िमळाला माल - 1)15,640-00  500 .दरा या 04 नोटा, 200 

.दरा या 05 नोटा,100/  दराच े64 नोटा, 50/. .दरा या 
98नोटा, 20 .दरा या 57 नोटा,10/  दराचे 20 नोटा 
2)15,000-00 एक माय ोमॅ स कंपनीची 22 इंच LED टी ही 
जूनी वापरती क.अ. 
3) 10,000-00  
एक का या  रंगाचा Frontteck fly कंपनीचा CPU जुनी 
वापरती क.अ. 
4) 300-00 
 एक का या रंगाचा smacc कंपनीचा माऊस जुनी वापरत े
क.अ. 

5) 500-00 एक का या रंगाचा िजओ कंपनीचा नेटसेटर िजओ 
कंपनीच ेनेटसेटर जुना वापरता क.अ. 

असा एकूण -41,440-00/ . 
 

द. :- 19.11.2022 रोजी 
चे 16.00 वा. आठोडी 
बाजार तामसा   ता.हदगाव 
िज नांदेड.. 
 
 
 
गु.दा.ता.वेळ/  
 द. :-- 19.11.2022 चे 
18.18 वा.न द न ं26  वर . 
 
 
 

फयादी:--    पंिडत केशवराव 
क याणकर  वय 52 वष वसाय 
HC 2498 पो. टे तामसा मो न:ं-- 
9284038840 
 
FIR त दली का? :--होय 
 
आरोपी चे नाव व प ा:--  
. 
आरोपी अटक नाही 

सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 
याितल आरोपी हा वतःचे फाय ासाठी संगणकावर 
गुडगुडी नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत असताना 
वरील वणनाचा माल  ता यात बाळगलेला िमळून 
आला हणून वर माणे गु हा दाखल.  
दाखल करनार /PSO asi आडे पो टचे तामसा 
मो.न.9527808877 
 
तपासीक अिधकारी यांच ेनाव :--  HC 2498  
क याणकर पो टे.तामसा मो न:ं-- 9284038840 
 
पो. टे भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:-- 
सपोनी ी दळव ेसा  
 पो ट.ेतामसा मो नं:--7744827771 
 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
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पोलीस टेशन कंुडलवाडी गुरन 123/2022 कलम 283 भादंिव द19/11/2022 
पो. टे चे नाव  गुरंन व कलम  गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयादी चे नाव ह ककत 

कंुडलवाडी गुरन1ं23/22 कलम283 
भादंिव 

 

ग.ुघा.ता.वेळव. ठकाण:- 
द.19/11/2022रोजी15:30  
वाजता हेडगेवार चौक कंुडलवाडी 
तालुका िबलोली 

 

दशा :-दि णेस 01 कमी 

 

गु हा दाखल ता.वेळ:- 
द19/11/.2022चे 

14.21 वा टे.डा न द  20 वर 

फयादीचेनाव:- रघुवीर सह िव ल सह 
चौहान वय37 वष वसाय नोकरी PC 
1876 पो टे कंुडलवाडी तालुका िबलोली 

 

आरोपीचेनाववप ा :-   

 

आरोपी अटक:-  नाही 

खुलास_ सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीने याचे ता यातील चार चाक  हातगाडा 
हेडगेवार चौक कंुडलवाडी येथ े रोडच े म यभागी उभा क न 
येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण होईल व लोकांची 
जीिवतास धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा केलेला 
िमळून आला वगैरे त ारी व न यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल 
गु हा दाखल करणार:- Pso. HC 2388 ढग े पो. टे. 
कंुडलवाडी मो.9049477411 

तपािसकअमंलदार :-HC.1921 पो टे कंुडलवाडी 
मोनं.8007733455   

पो टेकंुडलवाडी भारीअिधकारी :- 

सपोिन कासले  पोलीस टेशन कंुडलवाडी 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
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पोलीस टेशन भोकर येथीलदैनिदनगु हेअहवालसन 2022िद.19.11.2022 

पोलीस
टेशनचे
नाव 

ग.ुर.न.वक
लम 
 

गु.घ.ता.वेळविठकाण / गुदाता 
वेळ 

 

िफय दीचेनाववपतागु.दा.ता.वेळिठका
णवग.ुदा.ता.वेळ 

गु हयाचीहिकगत 

 
भोकर 

गु.र.न. 
454/ 
2022  
कलम 379 
भादवी 
 

 

 
गु.घ.ता.वेळ व िठकाण  िद. 
17.11.2022रोजी11.00 वा. 
तेिद. 18.11.2022 रोजी 
सकाळी 07.00 वा.चेसु. वेळ 
न की नाही. िफय दीचे राहते 
िचखलवाडी  भोकर 
 
 
 
गुदाता वेळ 
िदनांक19.11.2022चे 18.33 
न द  32वर 
 
 

िफय दीचे नाव  :-  मिलकाजुन 
सुभाष वामीवय 22 
वष यवसायशेतीरा.िचखलवाडीभोकरमो
. 8208355776 
 
 
 
आरोपीचे नाव   :-  अ ात 
 
 
 
गेलामाल 
एकमोटारसायकलहो डासीबीशाईन मां
क MH 26 BM1224जुनी 
वा.िक.55,000/-  पयाचा 

सादरिवनंतीिक, वर नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील हा 
आपले घरा समोर रा ी वेळी यांची मो.सा. . MH 26 
BM 1224 िह आपले घरा समोर रा ी वेळी लावुन घरात 
झोपी गेला असता कोणीतरी अ ात चोर ांनी चो न नेला 
आहे. वगैरे मजकुराचे िफय दव नवर माणे गु हा दाखल  
 
दाखलकरणार:-पोहेका /1815 मंचलवाडमो. 
9527795167  
 
तपािसकआमलदार – पोना/2565 जकुट पो टे भोकर मो 

मांक 9970993858 
 
पो. टे. भारी पोलीस स.पो.िन. तांबोळी मो 8623900640 
 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  
 
 
 

 



 

 

पोलीस टेशन भोकर    2022 िद.19.11.2022 

पोलीस
टेशनचे
नाव 

ग.ुर.न.वकलम 
 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िद / गुदाता 
वेळ 

 

िफय दीचे नाव व पता 
ग.ुदा.ता.वे/िठकाण व ग.ुदा.ता.वेळ 

आरोपीचे नाव वपता व  

गु हयाचीहिकगत 

 
भोकर 

गु.र.न. 
453/ 
2022  
कलम 379 
भादवी 
 

 

 
गु.घ.ता.वेळ व िठकाण 
िद. 17.11.2022 रोजी 10.00 वा. 
तेिद. 18.11.2022 रोजी 
सकाळी06.00 वा.चेसु. वेळ 
न की नाही. िफय दीचे राहते घ न 

फुलनगर भोकर 
 
 
गुदातावेळ 
िदनांक19.11.2022  
चे 18:17  न द   31 वर 
 
 

िफय दीचे नाव  :- िवजय ल मण 
शदे वय 42 वष यवसाय शेती 
रा. फुलनगर भोकर मो. 
9921629196  
 
 
आरोपीचे नाव व पता व  अ ात 
 
 
 
गेलामाल 
एकमोटारका यारंगाचीफँशन ो मांक 
MH 26 AU5941जुनी 
वा.िक.40,000/-  पयाचा 

सादर िवनंती िक, वर नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील हा 
आपले घरासमोर रा ी वेळी यांची मो.सा. . MH 26 
AU5941िह आपले घरासमोर रा ी वेळी लावुन घरात झोपी 
गेला असता कोणीतरी अ ात चोर ांनी चो न नेला आहे.वगैरे 
मजकुराचे िफय द व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील 
तपास मा. सपोिन साहेब यांचे आदेशाने पुढील तपास कामी िबट 
पोना/2565 जकुट यांचेकडे िदला. 
 
 

दाखलकरणार:-पोहेका /1815 मंचलवाड मो. 9527795167  
 
तपािसकआमलदार – पोना/2565 जकुट पो टे भोकर 
मो मांक 9970993858 
 
पो. टे. भारीपोलीस 
स.पो.िन. तांबोळी साहेब साहेब,मो 8623900640 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 
 
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  
 



 
 

पो टे िहमायतनगर ग.ुर.न व.कलम  256/2022 कलम 363 IPC     दनांक 19/11/2022 

पो टे नाव ग.ुर.न व.कलम  ग.ुघ.तारीख वेळ 

.व. ठकाण 

फयादी .नाव. 

व .प ा 

 

खुलासा  

िहमायतनगर 

 

 

 

 

 

  

ग.ुर.न व.कलम  

256/2022 कलम 

363 IPC 

 

 

ग.ुघ.तारीख वेळ 

.व. ठकाण 18/11/2022 च े 7 

वा  सुमारस् मोज े अ देगाँव 

भुरकाडी ते ता मा कॉलेज 

िहमायतनगर ता िह नगर  10 

कमी  दि णेस 

 

 

ग.ु.दाखल ता.व 

वेळ ठकाण 19/11/2022 

रोजी  

2041वा टेशन.डा नं 23 वर  

 

 

माधवराव बाबाराव कलाने 

वय 65 वष वसाय शेती 

रा आंबेगाव भुरकाडी ता ही 

नगर नांदेड मो  नंबर 

7796438267 

 

आरोपी- अ ात 

 

आरोपी अटक-नािह  

 

 

सादर  िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादीची मुलगी ही 

द 18/11/ 22 रोजी सकाळी 07 वाजता सुमारास  ता मा कॉलेज 

िहमायतनगर येथ ेजाते हणून घ न गेली ती अ याप पोवेतो घरी परत आली 

नाही ित या नातेवाईकाकडे शोध घेतला असता ती िमळून आली नाही तीस 

कुणीतरी अ ात इसमाने अ ात कारणासाठी पळवून नेले आह.ेवगैरे मजकुराची 

जबाब व न बाजूस माण ेगु हा दाखल  

दाखल करणार  PSO HC 2281 लायक   पो.सटे. िह.नगर.. 

मो.7888218751 
 

तपासीक अंमलदार Api महाजन पो टे िहमायतनगर  मो.9689707038 
 

भारी अिधकारी   िब.डी भुसनूर. पो.िन पो टे िहमायतनगर  

मो 9834774799 

 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 
 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  
 
 
 

 



पो टे धमाबाद  आम ृ न.25/2022 कलम 174 सीआरपीसी माण े दनांक 19/11/2022 

पो टे नाव आमृ.न व.कलम  आमृ.घ.तारीख वेळ 

.व. ठकाण 

फयादी .नाव. 

व .प ा 

 

खुलासा  

पो. टे. 
धमाबाद  
 

 

 

 

 

  

आमृ  न.25/2022 

कलम 174 

सीआरपीसी माण े

आमृ घडला वेळ . दनांक 

18/11/2022 रोजी वेळ 22-

00 वाजता ते द.19/11/2022 

चे 08-00 वाजताची सुमारास 

मयताच ेबोळसा िशवारात वेळ 

न  मािहत नाही 

 

 

आमृ दाखल तारीख वेळ दनांक 

19/11/2022 चे 11-50 न द 

न.13 

खबर देणार = रा ल गो वद 

राठोड वय 30 वष शेती 

राहणार बोळसा ब.ुतालुका 

उमरी मो. 9145071527 

 

 

मयताच े नाव = राज ू

गंगाराम राठोड 40 वष 

वसाय शेती राहणार 

बोळसा ब.ु तालुका उमरी 

 
  

खुलासा-सादर िवनंती क  यातील नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील खबर 
देणार याचा मयत हा याचा चुलत भाऊ आह े दनांक 18/ 11 /2022 रोजी 
रा ी 10-00 वाजताची सुमारास अजदार यांचा चुलत भाऊ नाव ेराज ूगंगाराम 
राठोड व 40 वष हा घरी जेवण क न याचे शेताकडे बोळसा ब.ु िशवारात 
शेतात जागली क रता गेला तो आज दनांक 19/ 11 /2022 रोजी सकाळी 08-
00 वाजता पाव ेतो तो घरी परत आला नाही हणून याचा मुलगा कृ णा राज ू
राठोड व अजदाराच ेदोघ ेिमळून शेताकडे याला पाह याक रता गेले असता 
यां या शेतात लबा या झाडाखाली तो मयत अव थेत दसला आ ही यात 
जाऊन पािहले असता या या त डाला फेस आलेला दसत होता वास येत होता 
वगैरे मजकुराच ेजबाब क न माननीय कोणी साहेबां या आदेशाने आ  दाखल. 
 
दाखल करणार पोह ेका 1703 भालेराव  पो ट धमाबाद मो.9423440236 
तपासी अंमलदार = पोह ेका 2016 नागरगोज ेपो. टे धमाबाद मो.न.  

पोलीस िनरी क-िहबारे सर पो. टे. धमाबाद मो. 9764574333.  
†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 
 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  
 
 
 

 

 

 



iksLVs  bZLykiqj  114@2022 d&354 ¼v½ ¼M½ 504]506 Hkk n oh- fnukad 19@11@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps uko 
%& bZLykiwj 
 
   
 
 
 

xqUgk   ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& fn- 19-11-2022 
jkth osG ldkGh 10-30 
ok P;k lqekjkl 
vax.kokMh e/;s ekS-f’kouh  
 
fn’kk  o varj  &26 fd-
eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&   
fn-19-11-2022 osG 16-25 
ok uksan ua-20 oj 
 

xq-j-ua-
&114@2022 
d&354 ¼v½ ¼M½ 
504]506 Hkk n 
oh-  
 
  
 
xqUgk izkIr fnukad 
o osG fnukad 
19@11@2022 ps  
19%20   ok  
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
vkjksihps uko %& 
 
vkjksih vVd & ---------- 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh o.kZu rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihus fQ;kZnh ckbZl rq 
ek>;k eqykl dk Hkhrh ?kkyr vkgs vls Eg.kwu bekjrh e/;s ;soqu rqyk eh Bsoqu ?ksrks rq>k 
eksckbZy uacj ns vls Eg.kwu okbZV mnns’kkus fQ;kZnh ckbZps Nkrhr gkr ykoqu f’kohxkG d:u 
rq>h isij e/;s cnukeh djrks v’kh /kefd nsoqu fou;Hkax dsyk oxSjs Vadfyf[kr tckc o:u 
liksfu ‘ksokGs ;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky d:u iq<hy irkl dkeh iksmifu lkoar ;kaP;kdMs 
fnys- 
 
nk[ky dj.kkj %&liksmifu@yqaxkjs iskLVs bZLykiwj eksua-9881153302- 
 
rikfld vaeynkj %& iksmifu@lkoar iksLVS bZLykiwj eksua-9923612402  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &liksfu@’ksokGs iksLVs bZLykiwj eksua-9405524001-   
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& liksfu@’ksokGs iksLVs bZLykiqwj eksua-9405524001-  gs fn-
19@11@2022 ps LVs'ku Mk;jh uksan uacj 23 oj  osG 16-35 oj  
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq    
 

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

 

 

 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã̧ ü®ÖÓ.319/2022 Ûú»Ö´Ö 498(†),323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×¤ü.19.11.2022 
¯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.319/20
22 
Ûú»Ö´Ö 
498(†),32
3,504,506
,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
¯ÖÏ´ÖÖÞÖê  

 ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ--×¤ü. 17.03.2022  
¸üÖê•Öß   15.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß  
ŸÖÆãü̧ üÖ²ÖÖÝÖ,ÜÖ›üÛú¯Öã̧ üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 

 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü. .19.11.2022  ¸üÖê•Öß 
18.31  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.®ÖÖê¤ü 
ÛÎú. 33 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ¤üÖÜÖ»Ö 
 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö--  ×®Ö»ÖÖê±ú¸ü ³ÖÏ.ÃÖµµÖ¤ü 
†ÜÖß»Ö ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸üÛúÖ´Ö 
¸üÖ.®ÖêÛú»ÖêÃÖ ¸üÖê›ü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.®ÖÓ.7499757754 
 
 

†Ö¸üÖê×¯Ö--   

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  ®Ö´Öæ¤ü ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ  ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖÃÖ¸ü“Öê ŸÖã»ÖÖ 
Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖÛú µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß ŸÖã ¤üßÃÖÖµÖ»ÖÖ “ÖÖÓÝÖ»Öß ®ÖÖÆüßÃÖ µÖÖ 
ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ®Ö Ûú¹ý®Ö ,ˆ¯ÖÖ¿Öß¯ÖÖê™üß 
šêü¾Öæ®Ö ¿ÖÖ¸üß¸üßÛú ¾Ö  ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ¡ÖÖÃÖ ¤êü¾Öæ®Ö ŸÖã ´ÖÖÆêü¸üÆãü®Ö  
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ™üÖÛúÞµÖÖÃÖÖšüß 50,000/-¹ý.‘Öê¾Öã®Ö µÖê †ÃÖê ´ÆüÞÖã®Ö 
´ÖÖ¸üÆüÖ®Ö Ûêú»Öß ¾ÖÝÖî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý®Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖ./›üß.†Öê.ÃÖÖê.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 
 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß : - ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ×²ÖÃÖÖ›êü 
®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  -  ´Ö¯ÖÖêÆêüÛúÖò-1269 †Ö¤êü 
®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,®ÖÖÓ¤êü›ü 

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

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü †Ö.´ÖÏ.ÛÎú.25/2022 Ûú»Ö´Ö 174 CRPC ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤ü.19.11.2022 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

®ÖÖ¾Ö 
†Ö.´ÖÏ.ÛÎú. †Ö.´ÖÏ.‘Ö›ü»ÖÖ/¤üÖÜÖ»Ö 

ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ·µÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö/´ÖµµÖŸÖÖ“Öê 
®ÖÖ¾Ö/´Ö¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ. 

Æü×ÛúÛúŸÖ 

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

 
†Ö.´ÖÏ.ÛÎú.25/
2022 Ûú»Ö´Ö 
174 CRPC 

¯ÖÏ´ÖÖÞÖê  
 

 †Ö.´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ----×¤ü.18.11.2022 
¸üÖê•Öß 17.15 
¾ÖÖ.ÃÖã.ÃÖ¸üÛúÖ¸üß ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ 
×¾ÖÂÞÖã̄ Öã̧ üß ®ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ›Ôü 
ÛÎú.30 
 
†Ö.´ÖÏ.¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ--×¤ü.19.11.2022 
¸üÖê•Öß 19.52 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
Ã™êü.›üÖ.ÛÎú.034 
 

 ÜÖ²Ö¸ü¤êüÞÖÖ¸ü---¯ÖÖêÆêüÛúÖò-2364 ‹®Ö.•Öß 
¾ÖÖ×›üµÖÖ¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´ÖµµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö-- †®ÖÖêôûÜÖß(¯Öã¹ýÂÖ 
•ÖÖŸÖß“Öê)¾ÖµÖ †Ó¤üÖ•Öê 55 ¾ÖÂÖì  
 
´Ö¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ—ÃÖ¤ü̧ ü“ÖÖ ´ÖµµÖŸÖ ÆüÖ 
×³ÖÛúÖ¸üß †ÃÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸÖÖê †¿ÖŒŸÖ 
†ÃÖ»µÖÖ®Öê ¯Ö›æü®Ö ŸµÖÖÃÖ ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸ü 
»ÖÖÝÖ»µÖÖ®Öê ´ÖµµÖŸÖ  
—ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö   µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»Öß 
Ûúß,ÃÖ¤ü̧ ü “ÖÖ ‡ÔÃÖ´Ö ÆüÖ ¯Öã¹ýÂÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ †ÃÖã®Ö ŸÖÖê 
×¤ü.18.11.2022 ¸üÖê•Öß ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ µÖê£Öß»Ö ³ÖÓÝÖÖ¸ü »ÖÖ‡Ô®Ö µÖê£Öê 
²Öê¿Öæ¬¤ü †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×´Öôæû®Ö †Ö»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÃÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÛúÖ ß 108 †Ñ²µÖã»Ö®ÃÖ®Öê ÃÖ¸üÛúÖ¸üß ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ ×¾ÖÂÞÖã̄ Öã̧ üß 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¾ÖÖ›Ôü ÛÎú.30 ´Ö¬µÖê ¿Ö¸üßÛú Ûêú»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¤ü̧ ü ‡ÔÃÖ´ÖÖÃÖ 
›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸ü »ÖÖÝÖ»µÖÖ´Öãôêû ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ 17.15 
¾ÖÖ.´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ›üÖòŒ™ü̧ üÖÓ®Öß ‘ÖÖêÂÖßŸÖ Ûêú»Öê ¾ÖÝÖî̧ êü  ÜÖ²Ö¸üß ¾Ö¹ý®Ö  
´ÖÖ.›üß.†Öê. ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖÜÖ»Ö. 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß : -  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü 
®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  -  ´Ö¯ÖÖêÆêüÛúÖò-1269 †Ö¤êü 
®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,®ÖÖÓ¤êü›ü 

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

 

 

 



पो. टे.मनाठा आ. .न ं38/2022 कलम 174 crpc माणे.  द 19/11/2022 

पो. टे 
चे नाव 

आ . .नं व कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबर देणार चे नाव  ह ककत 

मनाठा आ .नं.38/2022  
कलम  174 crpc   
माण.े 

 दनांक 
19/11/2022 च े वेळ 
04:00 वा.मयता या राहाते 
घरी पायर या टॉवरला 
उ रेस 13 क.मी. 
 
आ. .दा.ता.वेळ 
दनांक:- 19/11/2022 
रोजी 
23:00वा.न द नं. 20वर. 
 
मरणाच ेकारण:- नािपक  व 
बँके या कजामुळे.  
 
 

खबर देनार:- गंगा साद राजु पोले 
वय 21 वष वसाय शेती 
रा.बरडशेवाळा ता.हदगाव 
िज.नांदेड  
 

FIR त दलीप का ? 
 होय. 
 

मयताच ेनांव: -राजु उ मराव पोले  
वय 42 वष वसाय शेती  
रा.बरडशेवाळा ता.हदगांव 
िज.नांदेड   
 

घटना थळी भेट:-मा.ApI पांढरे 
साहेब वASI पवार सर ह े रवाना 
वेळ 23:11 न द 22 

खुलासा - सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील मयत 
यांने सतत या  नापीक  मुळे महारा  ामीण बँके शाखा हदगांव येथुन 
1,00,000,-  व मयता या मुलां या नावावर 1,50,000 िपक कज घेतले 
होते व गे या वष  बहीणीच ेल  केले होते ह ेसव कज कशाने फेडाव ेया चतेत 
राहत होते मयत यांन ेकज व सतत या नापीक स कंटाळून मयताने राह या 
घरा या पाय-या या टॉरला साडीने गळफास घेऊन आ मह या केली वगैरे 
जबाब व न आ .दाखल  क न  मा.APIसाहेब यां या आदेशाने पुढील 
चौकशी कामी ASI पवार  सर यां याकडे दला. 
 

तपासीक अिधकारी यांचे नांव:- ASI पवार साहेब  पो टे मनाठा मो नं. 
9922921694 
 

दाखल करनार -PSO ASI देशमुख साहेब पो. टे.मनाठा 
मो. .9823891690 
 

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

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
   
 

 



(DCR)  पो. टे. कंधार ग.ुर.न.355/2022 व कलम 354,354 (ड)  223,504,506,34 IPC द.19/11/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

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

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न 
355/2022कलम 
354, 354 (ड) 
323, 504, 506, 
34 IPC  
 

घडला:- द.19/11/2022 चे 
वेळ अंदाज ेसायंकाळी 19.00 
चे   सुमारास मा ती मं दराचे 
जवळ पािपनवार  यांचे 
घरासमोर सावजिनक रोडवर 
ंकटेश नगर कंधार   

 
 
 गु हा दाखल:- 
द.19/11/2022वेळ 21 : 

55 टेशन डायरी न द 21 
वर 
 
 
 

फयादीचे नाव:  
FIR त दली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:-  
 आरोपी अटक:-  
 

खुलासा; सादर िवनंती क  यातील नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोप नी 
संगणमत क न फयादी ही घराशेजारी ंकटेश नगर कंधार येथील मा ती मं दरात 
दवा लाव यासाठी जात असताना मा ती मं दराच ेजवळ पापीनवार यांच ेघरासमोर 
सावजिनक रोडवर यातील आरोपी मांक एक व दोन ह े  या ठकाणी थांबलेले होते 
यातील आरोपी मांक एक यांनी फयादीस पा न तू मला का बोलत नाहीस हणून 
वाईट उ ेशाने हाताला ध न मोटार सायकलवर बस हणून ओढून फयादीचे मनाला 
ल ा वाटेल अस े ये केले आह े फयादीने ये यास नकार देऊन झटका मारीत असताना 
आरोपी मांक दोन यांनी फयादीत िशवीगाळ क न थापड बु ने  त डावर मारहाण 
केली यामुळे डावे  डो याच े वर लागले आह े दोघांनी िमळून फयादीस ढकलून 
द यान ेडा ा पायाचे  गुड यास मार लागून खचटले     आह े तू आमच ेसोबत नाही 
आलीस तर तुला िजवंत सोडणार नाही अशी धमक  दली आह े व दोघ े नेहमी 
फयादीचे माग ेमागे जाऊन पाठलाग क न ास देतात वगैरे जबाब व न गु हा दाखल 
क न पोिन  साहेब यां या आदेशान ेपो उप िन मुखेडकर यां याकडे दला . 
दाखल करणार:- पो ह ेका /2259 ीरामे  पो. टे. कंधार 
 

 तपासी अंमलदार: पो उप िन .मूखेडकर   पो. टे. कंधार मो. . 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. +  मा..पो.िन. पडवळ साहेब. 
 

भेट देणारे अिधकारी च ेनाव मो. . 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
  



 
¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 679/2022 Ûú»Ö´Ö 452,294,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 19/11/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

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

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
679/2022  
Ûú»Ö´Ö 
452,294,
506 ³ÖÖ¤ü¾Öß  

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 19/11/2022 ü̧Öê•Öß 
“Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
†¿ÖÖêÛú ®ÖÝÖ ü̧ ÝÖÖê̄ ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 19/11/2022 “Öê ¾Öêôû 
13.55 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.18 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
 

†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×¤ü.19/11/2022 “Öê 
20.05 ¾ÖÖ.Ã™êü›üÖ ÛÎú.33 ¾Ö ü̧ †Ö ü̧Öê̄ Öß 
†™üÛêúŸÖ †ÖÆêü 
 
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ‘Ö¸üß Æü•Ö ü̧ 
†ÃÖŸÖÖ®ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß®Öê ‘Ö ü̧ÖŸÖ ‘ÖãÃÖæ®Ö ÛêúÃÖ Ûêú»µÖÖ“µÖÖ ÛúÖ ü̧ÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖµÖ“Öß 
×”û®ÖÖ»Ö ü̧ÖÓ›ü ŸÖã ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ÛêúÃÖ Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ—Öß ²Ö¤ü®ÖÖ´Öß Ûú¸üŸÖêÃÖ ÛúÖµÖ †¿Öß †×¿»Ö»Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû 
Ûú¹ý®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ Ûãú™ãÓü²ÖÖÃÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü 
 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .7774883192. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö/Ø¿Ö¤êüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .9511851737. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö ü̧ßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. 
´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 
 

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

 

 

 

 



                                ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 680/2022 Ûú»Ö´Ö 394 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆüÛú»Ö´Ö 4/25,4/27 ³ÖÖ.Æü.ÛúÖ. ×¤ü®ÖÖÓÛú 19/11/2022  
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

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

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
680/2022  
Ûú»Ö´Ö 394 
³ÖÖ¤ü¾Öß 
ÃÖÆüÛú»Ö´Ö 
4/25, 
4/27 
³ÖÖ.Æü.ÛúÖ.   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
18/11/2022 ü̧Öê•Öß “Öê 21.30 
¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ²ÖÖ²ÖÖ 
“ÖÖîÛú ŸÖê ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ •ÖÖÞÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 19/11/2022 “Öê ¾Öêôû 
19.16 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.30 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ¯Ö¸ü²ÖŸÖÖ ÝÖÞÖ¯ÖŸÖß ÃÖã̧ êü¾ÖÖ›üü ¾ÖµÖ 52 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß »Öò²Ö †×ÃÖÃ™Óü™ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ 
¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ ü̧ ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.8888847132, 7020625256. 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- ŸÖß®Ö †®ÖÖêôûÜÖß ‡ÔÃÖ´Ö †Ó¤üÖ•Öê 18 ŸÖê 
25 ¾ÖµÖÖêÝÖ™üÖ“Öê  
 

†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú   
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- POCO F1 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ØÛú´ÖŸÖß 
21000/- ¹ý. “ÖÖ ¾Ö ®ÖÝÖ¤üß 2000/- ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ 
‹ÛãúÞÖ 23000/- “µÖÖ ´Öã¤ü¤êü´ÖÖ»Ö 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×®Ö Ó̧üÛú   
  
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü 
¿ÖÓÛú¸ü ü̧Ö¾Ö “Ö¾ÆüÖÞÖ †³µÖÖ×ÃÖÛúÖ ¾Ö ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö Ûëú¦ü µÖê£Öã®Ö ›üµÖã™üß Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
×´Ö¡ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö¾Ö ü̧ ²ÖÃÖã®Ö ‘Ö¸üÖÛú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö²ÖÖ²ÖÖ “ÖÖîÛúÖ“Öê 
¯Öãœêü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ •ÖÖÞÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö ü̧ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ó¤üÖ•Öê 18 ŸÖê 
25 ¾ÖµÖÖêÝÖ™üÖ“Öê ŸÖß®Ö †®ÖÖêôûÜÖß ‡ÔÃÖ´ÖÖÓ®Öß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×´Ö¡Ö ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¤ü¢ÖÖ 
¤ü¿ÖÔ®Öê ¾Ö ü̧¾Öà¦ü ¯Ö¾Öôêû µÖÖÓ®ÖÖ ÜÖÓ•Ö¸ü®Öê ´ÖÖ¹ý®Ö ÝÖÓ³Öß¸ü •ÖÜÖ´Öß Ûú¹ý®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
×ÜÖ¿µÖÖŸÖß»Ö POCO F1 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ØÛú´ÖŸÖß 21000/- ¹ý. “ÖÖ ¾Ö ®ÖÝÖ¤üß 2000/- 
¹ý¯ÖµÖê •Ö²Ö ü̧ß®Öê ÛúÖœãü®Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü 
 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ´ÖÖ×ÞÖÛú ÆÓü²Ö›ìü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.9823040224. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÃÖã̧ êü¿Ö £ÖÖȩ̂ üÖŸÖ  ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .9823298315. 
 
¯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 ÝÖã.¸ü.®Ö. 681/2022 Ûú»Ö´Ö 65(‡Ô)´Ö.¯ÖÏÖê.ÛúÖ. ×¤ü®ÖÖÓÛú 19/11/2022  
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã. ü̧.®Ö.     ÝÖã. ü̧.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö ü̧Öê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß 
†™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
681/2022  
Ûú»Ö´Ö 
65(‡Ô)´Ö.¯ÖÏÖê.
ÛúÖ. 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 19/11/2022 
ü̧Öê•Öß “Öê ÃÖÖµÖÓÛúÖôûß 

18.25 ¾ÖÖ•ÖÞµÖÖ“ÖÖ 
¤ü ü̧´µÖÖ®Ö ×¿Ö¾Ö®Öȩ̂ üß 
¬ÖÖ²µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖêÆüÖ ŸÖê 
®ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖ®Ö¾ÖÖ›üß ¯ÖÖ™üß 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü”û. 
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 19/11/2022 “Öê ¾Öêôû 
23.34 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.43 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ¯Ö ü̧´ÖêÀ¾Ö¸ü šüÖÞÖãØÃÖÝÖ “Ö¾ÆüÖÞÖü ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ®Öế ÖÞÖãÛú Ã£ÖÖ.ÝÖã.¿ÖÖ.®ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.ÛÎú.9823650005. 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- †Ö¸üÖê̄ Öß ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÖÆêü  
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö Ó̧üÛú   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý®Ö Ø³ÖÝÖ ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ “µÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö. “Öê 60 
²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß ØÛú´ÖŸÖ 70 ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 4200 
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¾Ö ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý MCDOWELLS NO.1 “µÖÖ 180 
‹´Ö.‹»Ö. “Öê 16 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß ØÛú´ÖŸÖ 160 ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ 
‹ÛãúÞÖ 2560 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  
       ‹ÛãúÞÖ – 6760.00 ¹ý. 
 
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö Ó̧üÛú   
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :-  
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
×¤ü.19/11/2022 “Öê 18.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ×¿Ö¾Ö®Öȩ̂ üß 
¬ÖÖ²µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖêÆüÖ ŸÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖ®Ö¾ÖÖ›üß ¯ÖÖ™üß 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê »Öõ´ÖÞÖ ´Ö×“”û¦ü ´Öšü¯ÖŸÖß ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ü̧Ö.•Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ®Öê 
×¾Ö®ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ®ÖÖ ¾Ö ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü× ü̧ŸµÖÖ ‹ÛúÖ ®ÖÖµÖ»ÖÖê®Ö“µÖÖ 
¯ÖÖêŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¤êü¿Öß ¾Ö ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý ØÛú´ÖŸÖß 6760.00 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾ÖÛÎúß Ûú ü̧ÞµÖÖ“ÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ®Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
×´Öôû®Ö †Ö»ÖÖ  ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü 
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ ü̧:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê 
ÛÎú .9637355836. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2391 ¸üÖ´Ö¤üß®Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ 
´ÖÖê ÛÎú .9545515510. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 
 

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

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ×´ÖÃÖàÝÖ ®Ö. 102/2022  ×¤ü®ÖÖÓÛú 19/11/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã. ü̧.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö 

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

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú. :- 
102/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
17/11/2022 ¸üÖê•Öß “Öê  
09.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý®Ö ¯ÖãÞÖêÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
 
 
×´ÖÃÖàÝÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
19/11/2022 “Öê ¾Öêôû 
18.06 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú. 28 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ ü̧ :-  
ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¯ÖãµÖ›ü ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ü̧Ö. ¯ÖãÞÖêÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.ÛÎú.8459737938. 
 
 
Æü ü̧¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö :-  
ÃÖÖ‡Ô®ÖÖ£Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¯ÖãµÖ›ü ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¯ÖãÞÖêÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
Æü ü̧¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö :- ¸ÓüÝÖ- ÝÖÖȩ̂ üÖ, ˆÓ“Öß- 5 ±ãú™ 8 ‡Ó“Öü, 
†ÓÝÖÖŸÖ ¯ÖÖêÂÖÖÜÖ ×¯Ö¾ÖôûµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“µÖÖ ¿Ö™Ôü ¾Ö ÛúÖôûµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“ÖÖ ¯Öò®™ü, 
×¿ÖõÖÞÖ 12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ  
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:- ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ŸµÖÖ“ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÛú›êü ¾Ö 
®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÕÛúÖÛú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê †Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ µÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ®ÖÖ´Öê ÃÖÖ‡Ô®ÖÖ£Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¯ÖãµÖ›ü ¾ÖµÖ 
20 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¯ÖãÞÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 17/11/2022 ¸üÖê•Öß ‘Ö¸üÖŸÖ ÝÖÖ›üß ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖê 
¤üµÖÖ ´ÆüÞÖã®Ö ¾ÖÖ¤ü ‘ÖÖ»Öã®Ö ´Öß ¤ãüÛúÖ®Ö»ÖÖ ÛúÖ Ö́Ö¾Ö ü̧ “ÖÖ»Ö»ÖÖê †ÃÖê 
´ÆüÞÖã®Ö ‘Ö¸üÖŸÖã®Ö ÝÖê»ÖÖ ŸÖÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¯Ö ü̧ŸÖ †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß 
ŸµÖÖ“ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÛú›êü ¾Ö ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÕÛúÖÛú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî̧ êü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .7774883192. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê®ÖÖ/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›ü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ 
´ÖÖê ÛÎú .9730192361. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬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 %& 
  
 
 

 

 



पो. टे बलोल  भाग-1 त े5 गुरनः-228/2022 कलम 324,323,504,506,34 भा.द. व     द. 19/11/2022 
 

पो. टे 
चे नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व 
ठकाण 

फयाद चे नाव व प ता/आरोपीचे नाव व 
प ता 

हक कत 

बलोल   पो. टे.िबलो
ली भाग-1 ते 
5 गुरनः-
228/2022 
कलम 
324,323,50
4,506,34 
भा.द.िव          

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणःिद.19/11/22 
चे 09.00 वा मौ.पोखण  
येथे सावजिवक रोडवर 
दि णेस 7 िक.मी. 
 
 
 
 
 
                                     
गु हा दाखल 
िद.19/11/2022 चे 
13.38 वा न द नं 13 वर 
 
 

िफय दीचेनाव- रामराव उफ राम िप.गंगाराम 

बेटमोगरे वयः50वष यवसाय शेती रा.पोखण  

ताःिबलोली िज.नांदेड 

मो.नं.8390333431 
  
 
आरोपीचे.नाव-  
 
आरोपी अटकः- आरोपी अटक नाहीत. 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील िफ  याने 
यातील आरोपी अ. .1 यास करने शेतात मशागत केलेल दोन 
वष चे रािहलेले पैसे व िहशोब मािगतला असता यातील 
आरोपीतांनी, संगनमत क न तुझे कशाचे पैसे आहेत अशी  
िशवीगाळ क न पंचाने नाकावर मा न जखमी केले व थापडा 
बु याने मारहाण क न िजवे मार याची धमकी िदली वगैरे 
जवाबाव न वर माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन साहेब यांचे 
आदेशाने पुढील तपास िबट पोहेकॉ/1985  शदे यांचेकडे िदला  .    
 
तपािसकअंमलदार- पोहेकॉ/1985 जी. बी. शदे पोलीस टेशन 
िबलोली मो नं 7721005064 

दाखलकरणारः- पोहेकॉ/1985 जी. बी. शदे पोलीस टेशन 
िबलोली मो नं 7721005064 
 

भारी  अिधकारी- िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. 
मो.नं. 9823889037  

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

 

 



 

 

पो. टे बलोल  भाग-6 गुरनः-229/2022 कलम 294,323, 506,34 भा.द. व     द. 19/11/2022 
 

पो. टे 
चे नाव  

ग.ुर.न व 
कलम  

ग.ुघ.ता.वेळ व 
ठकाण 

फयाद चे नाव व प ता/आरोपीच े
नाव व प ता 

हक कत 

बलोल   पो. टे.िबलो
ली भाग-6 
गुरनः-
229/2022 
कलम 
294,323, 
506,34 
भा.द.िव          

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः 
िद.19/11/22 चे 09.00 
वा मौ.पोखण  येथे 
सावजिवक रोडवर 
दि णेस 7 िक.मी. 
 
 
 
                                     
गु हा दाखल 
िद.19/11/2022 चे 
13.51 वा न द नं 15 वर 
 
 

िफय दीचेनाव-  
  
आरोपीचे.नाव-  
आरोपी अटकः- आरोपी अटक नाहीत. 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील आरोपीतांनी संगणमत 
क न शेतीचे मशागतीचे ॅ टरचे पैसे देणे घे याचे कारणाव न िफय दी यांना 
तु या मायला झवतो तु कशाला म ये आली तुला पण झवावे लागते अशी 
अ लल िशवीगाळ क न थापडा बु याने मारहाण क न िजवे मार याची 
धमकी वगैरे जवाबाव न वर माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन साहेब यांचे 
आदेशाने पुढील तपास िबट पोहेकॉ/1985  शदे यांचेकडे िदला  .    
 
तपािसकअंमलदार- पोहेकॉ/1985 जी. बी. शदे पोलीस टेशन िबलोली मो नं 
7721005064 

दाखलकरणारः- पोहेकॉ/1985 जी. बी. शदे पोलीस टेशन िबलोली मो नं 
7721005064 

 
भारी  अिधकारी- िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. मो.नं. 

9823889037  

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

 



पो. टे बलोल  ो गुरनः-230/2022 कलम 65 ई मदाका     द. 19/11/2022 
 

पो. टे 
चे नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद चे नाव व 
प ता/आरोपीचे नाव व 
प ता 

हक कत 

बलोल   पो. टे.िबलो
ली ोगुरनः-
230/2022 
कलम 65 ई 
मदाका      

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः िद.19/11/22 
चे 17.10 वा चे सुमारास आरोपी बाईचे 
घरासमोर मोकळया जागेत भास  
नगर िबलोली  
 
                                      
गु हा दाखल 
िद.19/11/2022 चे 18.34 वा न द नं 
24 वर 
 
िमळाला माल :-  
एका पांढ या पो यात ला टीकचे 
पीशवीत एक लीटर मतेचे श दीने 
भरलेले 45 पॉकीटे येकी क 20  

माणे एकुण िक अं 900  चा ो 
गु हयाचा माल   

िफय दीचेनाव- चं मणी 

जळबाजी सोनकांबळे 

पोना/2542 पो टे िबलोली 

िज.नांदेड 

मो.नं.9822172300 
  
 
आरोपीचे.नाव-  
आरोपी अटकः- आरोपी अटक 
नाहीत. 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील आरोपी बाईने 
िवनापरवाना बेकायदेशीररी या श दीची चोरटी िव ी कर याचे उदेशाने 
वरील वणणाचा ो गु हयाचा माल िक अं 900/- पयाचा माल 
ता यात बाळगलेली िमळुन आली वगैरे जवाबाव न वर माणे गु हा 
दाखल क न मा.पो.िन साहेब यांचे आदेशाने पुढील तपास िबट 
पोना/2351 मुदेमवार यांचेकडे िदला  .    
 
तपािसकअंमलदार-  एम.एस. मुदेमवार पोना/2351 पोलीस टेशन 
िबलोली मो नं 9049778709 

दाखलकरणारः- पोहेकॉ/1930 बी एस कोळनुरे पोलीस टेशन 
िबलोली मो नं 9823135700 

 
 

भारी  अिधकारी- िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. मो.नं. 
9823889037  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
  
 
 

 



 

पो. टे बलोल  ो गुरनः-231/2022 कलम 65 ई मदाका     द. 19/11/2022 
 

पो. टे 
चे नाव  

ग.ुर.न व 
कलम  

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद चे नाव व प ता/आरोपीच े
नाव व प ता 

हक कत 

बलोल   पो. टे.िबलो
ली ोगुरनः-
231/2022 
कलम 65 ई 
मदाका      

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः 
िद.19/11/22 चे 18.00 वा चे 
सुमारास गांधीनगर मैदान जवळ 
िबलोली  
 
                                      
गु हा दाखल 
िद.19/11/2022 चे 19.30 वा 
न द नं 25 वर 
 
िमळाला माल :-  
एका पीशवीत देशी  दा  भ गरी 
सं ाचे शीलबंद काचेचे 180 एम 
एल मतेचे 11 बॉटल येकी 
क 70  माणे एकुण िक अं 
770  चा ो गु हयाचा माल   

िफय दीचेनाव-  

 मारोती सायलु मुदेमवार पोना/2351 
पोलीस टेशन िबलोली मो नं 
9049778709 

 
 
आरोपीचे.नाव-  
 
आरोपी अटकः- आरोपी अटक नाहीत. 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीररी या देशी  दा  भ गरी सं ाचे चोरटी िव ी 
कर याचे उदेशाने वरील वणणाचा ो गु हयाचा माल िक अं 770/- 

पयाचा माल ता यात बाळगलेला िमळुन आला वगैरे जवाबाव न 
वर माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन साहेब यांचे आदेशाने पुढील 
तपासकामी िबट पोना/2542 सोनकांबळे यांचेकडे िदला  .    
 
तपािसकअंमलदार-  चं मणी जळबाजी सोनकांबळे पोना/2542 

पो टे िबलोली िज.नांदेड मो.नं.9822172300 

दाखलकरणारः- पोहेकॉ/1930 बी एस कोळनुरे पोलीस टेशन 
िबलोली मो नं 9823135700 

 
 

भारी  अिधकारी- िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. मो.नं. 
9823889037  

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

 



 

 

पो. टे बलोल  ो गुरनः-232/2022 कलम 65 ई मदाका     द. 19/11/2022 
 

पो. टे 
चे नाव  

ग.ुर.न व 
कलम  

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद चे नाव व प ता/आरोपीच े
नाव व प ता 

हक कत 

बलोल   पो. टे.िबलो
ली ोगुरनः-
232/2022 
कलम 65 ई 
मदाका      

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः 
िद.19/11/22 चे 16.00 वा चे 
सुमारास मांजरा नदीचे प ा या 
कडेला सावजनीक ठीकाणी 
सगरोळी  िबलोली  
 
                                      
गु हा दाखल 
िद.19/11/2022 चे 20.46 वा न द 
नं 26 वर 
 
िमळाला माल :-  
एका नायलॉनचे  पो यात 
ला टीकचे पीशवीत एक लीटर 
मतेचे श दीने भरलेले 50 पॉकीटे 
येकी क 20  माणे एकुण िक 

अं 1000  चा ो गु हयाचा माल   
 

िफय दीचेनाव- माधव चं कांत जळकोटे  

पोकॉ/3120 पो टे िबलोली िज.नांदेड 

मो.नं.9665966810 
  
 
आरोपीचे.नाव-  
 
आरोपी अटकः- आरोपी अटक नाहीत. 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीररी या श दीची चोरटी िव ी कर याचे 
उदेशाने वरील वणणाचा ो गु हयाचा माल िक अं 1000/- 

पयाचा माल ता यात बाळगलेला िमळुन आला वगैरे 
जवाबाव न वर माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन साहेब यांचे 
आदेशाने पुढील तपास िबट पोहेकॉ/2049 आंबेवार यांचेकडे 
िदला  .    
 
तपािसकअंमलदार-  सी. ही. आंबेवार पोहेकॉ/2049  पोलीस 
टेशन िबलोली मो नं 9423615487 

दाखलकरणारः- पोहेकॉ/1930 बी एस कोळनुरे पोलीस टेशन 
िबलोली मो नं 9823135700 

 
 

भारी  अिधकारी- िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. 
मो.नं. 9823889037  

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



 

पो. टे बलोल  ो गुरनः-233/2022 कलम 65 ई मदाका     द. 19/11/2022 
 

पो. टे 
चे नाव  

ग.ुर.न व 
कलम  

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद चे नाव व 
प ता/आरोपीचे नाव व 
प ता 

हक कत 

बलोल   पो. टे.िबलो
ली ोगुरनः-
233/2022 
कलम 65 ई 
मदाका      

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः 
िद.19/11/22 चे 18.20 वा चे 
सुमारास आरोपीचे घराचे पाठीमागे 
मोक या जागेत मौ.सावळी   
िबलोली  
 
                                      
गु हा दाखल 
िद.19/11/2022 चे 21.33 वा न द 
नं 29 वर 
 
िमळाला माल :-  
शदीचे पांढ-या रंगाचे खताचे दोन   
पो यात एक लीटर मतेचे श दीने 
भरलेले 55 पॉकीटे येकी क 20 

 माणे एकुण िक अं 1100  चा 
ो गु हयाचा माल   

िफय दीचेनाव- भारत खंडु 

फंताडे पोकॉ/142 पो टे 

िबलोली िज.नांदेड 

मो.नं.966506195

9 
  
 
आरोपीचे.नाव-  
 
आरोपी अटकः- आरोपी 
अटक नाहीत. 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीररी या श दीची चोरटी िव ी कर याचे उदेशाने 
वरील वणणाचा ो गु हयाचा माल िक अं 1100/- पयाचा माल ता यात 
बाळगलेला िमळुन आला वगैरे जवाबाव न वर माणे गु हा दाखल 
क न मा.पो.िन साहेब यांचे आदेशाने पुढील तपास िबट पोहेकॉ/1985 
शदे यांचेकडे िदला  .    
 
तपािसकअंमलदार-  जी.बी. शदे पोहेकॉ/1985  पोलीस टेशन िबलोली 
मो नं 7721005064 

दाखलकरणारः-पोना/2542 सोनकांबळे पोलीस टेशन िबलोली मो नं 
9822172300 

 
 

भारी  अिधकारी- िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. मो.नं. 
9823889037  

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



 

                                          पो. टे बलोल  ो गुरनः-234/2022 कलम 65 ई मदाका     द. 19/11/2022 
 

पो. टे 
चे नाव  

ग.ुर.न व 
कलम  

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद चे नाव व 
प ता/आरोपीचे नाव व प ता 

हक कत 

बलोल   पो. टे.िबलो
ली ोगुरनः-
234/2022 
कलम 65 ई 
मदाका      

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः 
िद.19/11/22 चे 16.3 0 वा चे 
सुमारास मांजरा नदीचे प ा या 
कडेला सावजनीक ठीकाणी 
सगरोळी  िबलोली  
 
                                   
गु हा दाखल 
िद.19/11/2022 चे 20.46 वा न द 
नं 26 वर 
 
िमळाला माल :-  
एका नायलॉनचे  पो यात 
ला टीकचे पीशवीत एक लीटर 
मतेचे श दीने भरलेले 40 पॉकीटे 
येकी क 20  माणे एकुण िक 

अं 800  चा ो गु हयाचा माल   
 

िफय दीचेनाव- बाबु शंकर 

गाजुलवार पोना/2287 पो टे 

िबलोली िज.नांदेड 

मो.नं.9823046582 

  
 
आरोपीचे.नाव-  
आरोपी अटकः- आरोपी अटक 
नाहीत. 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीररी या श दीची चोरटी िव ी कर याचे उदेशाने 
वरील वणणाचा ो गु हयाचा माल िक अं 800/- पयाचा माल ता यात 
बाळगलेला िमळुन आला वगैरे जवाबाव न वर माणे गु हा दाखल 
क न मा.पो.िन साहेब यांचे आदेशाने पुढील तपास िबट पोहेकॉ/2049 
आंबेवार यांचेकडे िदला  .    
 
तपािसकअंमलदार-  सी. ही. आंबेवार पोहेकॉ/2049  पोलीस टेशन 
िबलोली मो नं 9423615487 

दाखलकरणारः- पोना/2542 सोनकांबळे पोलीस टेशन िबलोली मो नं 
9822172300 
 

भारी  अिधकारी- िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. मो.नं. 
9823889037  

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



 

¯.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã.¸ü.®Ö. 412/2022 Ûú»Ö´Ö 498 †, 323,504,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö.  ×¤ü®ÖÖÓÛú.19/11/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

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

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

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

 ÝÖã. ü̧.®Ö.:-  
412/2022  
 Ûú»Ö´Ö 498 
†,323,504, 
34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö. 
¯ÖḮ ÖÖÞÖê. 
 
 
 
 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
:- ×¤ü.11/12/2020 ¯ÖÖÃÖã®Ö 
×¤ü®ÖÖÓÛú 28/06/2022 
¯ÖµÖÔŸÖ.  
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : ¯Öæ¾ÖìÃÖ  
02 ü ×Ûú.´Öß ²Öß™ü ÛÎú .01 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-
×¤ü.19/11/2022 ¸üÖê•Öß 
14.20 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ. 14¾Ö¸ü 
 
 
  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :-  
 

 †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- 
†Ö ü̧Öê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ®ÖÖÆüß  
‹±ú†ÖµÖ †Ö ü̧ ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ¸ü ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 

ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ: -- †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ Æü•Ö ü̧ 
µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»Öß †ÖÆêü.  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ×¤ü®ÖÖÓÛú,¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  
®Ö´Öæ¤ü †Ö ü̧Öê×¯ÖŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖ®Ö´ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ÃÖê®™ÒüßÝÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ®Ö ‘ÖêÞµÖÃÖÖšüß 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¹ý®Ö “ÖÖ¸ü »ÖÖÜÖ ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾Öã®Ö µÖê †ÃÖê ´ÆüÞÖã®Ö ÃÖŸÖŸÖ 
¿ÖÖ¸üß× ü̧Ûú ¾Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ¡ÖÖÃÖ ¤êü¾Öã®Ö »ÖÆüÖÞÖÃÖÆüÖÞÖ ÛúÖ ü̧ÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö 
×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ ü̧ÆüÖÞÖ Ûêú»Öß †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  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö/†Ö¸ü.‹ÃÖ.‘ÖãÝÖê µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :-  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö  †Ö ü̧.‹ÃÖ. ‘ÖãÝÖê  ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧  ´ÖÖê.®ÖÓ. 9822720567. 
 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ ü̧ :- 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2155 ¯Öß.‹“Ö.•Ö´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧, ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 ´ÖÖê. ®Ö.9890018039. 
 

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

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



                            

¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã.¸ü.®Ö. 413/2022 Ûú»Ö´Ö 324,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö.  ×¤ü®ÖÖÓÛú.19/11/2022 

 

¯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 ü̧Öê̄ Öß“Öê ê 
®ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ 

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

 ÝÖã.¸ü.®Ö.:-  
413/2022  
 Ûú»Ö´Ö 324, 
34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö. 
¯ÖḮ ÖÖÞÖê. 
 
 
 
 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
:- ×¤ü.15/11/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 18.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÜÖÖ»ÖÃÖÖ 
†Öò×±úÃÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû 
ØÆüÝÖÖê»Öß ÝÖê™ü ×²ÖÎ•Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü.  
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : ¯Öæ¾ÖìÃÖ  
02 ü ×Ûú.´Öß ²Öß™ü ÛÎú .04 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-
×¤ü.19/11/2022 ¸üÖê•Öß 
15.41 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ. 18 
¾Ö¸ü 
  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
´ÖÖêÆüÞÖ ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ÛúÖÓ²Öôêû  ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖÔ ¬ÖÓ¤üÖ Æü´ÖÖ»Öß 
ü̧Ö.×¿Ö¾Ö®ÖÝÖ¸ü,®ÖÖÓ¤êü›ü. 

 
 †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- 
01)  ×¤ü¤üß ¾Ö ŸÖß®Ö †–ÖÖŸÖ ´Öã»Öê. 
 
 †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ®ÖÖÆüß  
‹±ú†ÖµÖ †Ö ü̧ ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ¸ü ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ¸üÞÖ: -- †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ Æü•Ö¸ü 
µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»Öß †ÖÆêü.  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:-   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ×¤ü®ÖÖÓÛú,¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ®Öß ¾µÖÖ•ÖÖ®Öê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ¯ÖîÃÖê ¯Ö¸üŸÖ ÛúÖ ¤êüŸÖ 
®ÖÖÆüßÃÖ ´ÆüÞÖã®Ö µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖ®Ö´ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß 
µÖÖÓ®ÖÖ ¯»ÖÖòÃ™üßÛú“µÖÖ ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö®Öê ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûêú»Öß †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  ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2141 †Ö ü̧.¯Öß.´ÖÖȩ̂ êü µÖÖÓ“Öê Ûú›êü 
×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß :-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2141 .´ÖÖȩ̂ êü,¯ÖÖê.Ã™êü  .×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ , ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.®Ö. 8208062971. 
¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ ü̧ :- 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2155 ¯Öß.‹“Ö.•Ö´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 ´ÖÖê. ®Ö.9890018039. 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß :-  
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 %& 
   



                

iksLVs  lksu[ksM xq-j-ua-  164@2022 dye 394] 34 Hkk-na-fo-  fnukad 19@11@2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko %&  
 lksu[ksM 
 
 
 

xqUgk ?kMyk rk-
osG fBdk.k-%&  
fnukad  
19@11@2022 
jksth ldkGh ngk 
rs lkMs ngk 
oktrkps lqekjkl 
fdoGk rs oMsiqjh 
jksMoj dk’khukFk 
nRrjke Vjds 
;kaps vk[kkM;kps 
‘kstkjh - 
           
fn’kk  o varj  
iqosZl 12 fd-eh-  
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%&   
fnukad 
19@11@2022 ps 
19%14 LVs Mk ua 
17 oj  

xq-j-ua-  
164@2022 
dye 394] 34 Hkk-
na-fo-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  lkbZukFk x.kirjko 
Vjds o; 35 o”ksZ O;olk; ‘ksrh  jkg.kkj  
fdoGk rk- yksgk ft- ukansM eks- ua- 
8308690999 
tkr & ejkBk  
 
vkjksihps uko %&  
vkjksih vVd &   
fnukad 19@11@2022 osG 21%34 oktrk 
LVs-M- uksan ua- 20 oj uewn nksugh vkjksih 
vVd  
xsyk eky %& 1½ 30]000@& ,d lgk xzWe 
otukph lksU;kph vaxBh tq-ok-fd- va-   
2½ 800@& uxnh :Ik;s  T;ke/;s 100 : 
njkps 08 uksVk pyu 
mf’kjkps dkj.k %& ;krhy fQ;kZnh gs 
R;kaps ‘ksrke/;s tukojkauk pkjk ik.kh 
d:u ‘ksrhph dkes d:u iksyhl LVs’ku 
lksu[ksM ;sFks rdzkjh tckc  nsr vkgs -- 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy  
fQ;kZnh gs usgeh izek.ks fnukad 19@11@2011 jksth ldkGh ngk rs lkMsngk oktrkps 
lqekjkl fdoGk rs  oMsiqjh  jksMoj ‘ksrkdMs tkr vlrkuk jksMojhy dk’khukFk 
nRrjke Vjds ;kaps vk[kkM;kps ‘kstkjh ;krhy vkjksihrkauh  fQ;kZnhaph LdqVh  
Fkkacfo.;kpk b’kkjk d:u  fQ;kZnh gs  LdqVh Fkkacforkp ;krhy vkjksihrkauh 
fQ;kZnhl ßeknjpksn rsjs ikl D;k gS ] fudky  tYnh vls Eg.kqu fQ;kZnhps 
ikBhr cqDdk ek:u fQ;kZnh gs [kkyh clys  clys rsOgk eksVkj lk;dy ojhy 
nqljk bZle gk eksVkj lk;dy o:u [kkyh mr:u fQ;kZnhl ykFkkcqD;kus 
ekjgk.k d:u fudky iSlk eksckbZy ] lksuk ] vaxB;k ] fudky   D;k gS rsjs 
ikl vks  tYnh fudky vls Eg.kqu ykFkkcqD;kauh ekjgk.k d:u fQ;kZNhps  
mtO;k gkrkrhy lksU;kph vaxBh o f[k’kkrhy uxnh 800 :Ik;s dk<wu vlk ,dq.k 
30]800@& :Ik;kapk ,sot pks:u ?ksryk oxSjs fQ;kZn o:u xqUgk nk[ky - 
                                                                                                   
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW @864 lqfuy nkslyokj   
rikfld vaeynkj & liksfu fo’kky Hkkslys iks-LVs- lksu[ksM eks- ua- 
9960157059 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu fo’kky Hkkslys iks-LVs- lksu[ksM eks- ua- 
9960157059 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 1½ ek- MkW- fl/ns’oj Hkksjs                           
lk-  mifoHkxh; iksyhl vf/kdkjh    mi foHkkx brokjk eks-ua- 7798688865  
2½ liksfu fo’kky Hkkslys iks-LVs- lksu[ksM eks- ua- 9960157059 
gs fnukad 19@11@2022 jksth ps 11%52  oktrk  uksan ua- 13 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & fnukad 19@11@2022 jksth ps 21%34 oktrk  uksan ua- 
20 oj vkod  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 


