
पो. टे.मनाठा आ. .न ं37/2022 कलम 174 crpc माण.े द 10/11/2022. 

पो. टे च े
नाव 

आ . .न ंव कलम आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण 
आ. .दा.ता.वेळ  

खबर देणार च ेनाव ह ककत 

मनाठा आ .नं. 
37/2022  
कलम   
174 crpc   
 

 आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण - 
दनांक 24/09/2022 च े

 वेळ  09:30 वा.रा.बामणी  
ता.हदगांव िज.नांदेड  
पुवस 10 क.मी. 
 
आ. .दा.ता.वेळ - 
दनांक:- 10/11/2022  

रोजी  12:48 वा. 
न द नं. 12वर. 
 
मरणाच ेकारण:-  
राहते घरी च र येऊन बेशु  
पड याने मृ यू.  
उिशराचे कारण:--  
आज रोजी कागदप  हजर 
के याने. 

खबर देनार:- 
स.पो.उप.िन.एम.के. 
गोटमवाड पो. टे.नांदेड 

ामीण  
 
 FIR त दलीप का ?  
होय. 
 
मयताच ेनांव: - 
िभमराव राजाराम लोमटे  
वय  55 वष रा.बामणी 
ता.हदगांव िज.नांदेड   
 

खुलासा - सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी 
यातील मयत हा याचे राहत ेघरी च र येवुन बेशु  पड याने 
यास उपचार कामी नातलगांनी स.द.िव णुपुरी नांदेड वाड 
ं .50 म य े दाखल केले असता मा.D.M.O.साहेब यांनी यास 

तपासुन द.24/09/2022 रोजी 12:20 वा 
(BROUGHT+DEAD) मयत झा याच ेघोषीत केले आह ेवगैरे 
कागदप ा  व न आ .दाखल  क न  मा.APIसाहेब यां या 
आदेशाने पुढील चौकशी कामी ASI पवार  सर यां याकडे दला. 
 
तपासीक अिधकारी यांच ेनांव:- 
 ASI पवार साहेब  पो टे मनाठा मो नं. 9922921694 
दाखल करनार – 
PSO HC 1750 देवढ े साहेब पो. टे.मनाठा 
मो. .9657719136 
पो. टे. भारी अिधकारी यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- 
केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



पोलीस टेशन कंुटूर   गुरनं. 175/2022 कलम 379. भा द िव िदनांक. 10.11.2022  

पोलीस 
टेशनचे नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

गु हा घडला ता .  वेळ 
िठकाण व दाखल ता. वेळ 

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

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 
नाव कंुटूर 

गुरनं 
 175/2022 
 कलम 
 379 भा द िव 
 
 गु ाचे कारण : :- 
कोणीतरी अ ात 
चोर ाने चो न नेले 
व न हणुन गु हा 
दाखल 
 
 
गेला माल:- 
ॅ टरचे दोन टायर 
िकमती चाळीस हजार 
चारशे पयाचे 
िमळाला माल - िनरंक 

 गु हा घडला  
िद  07.11.2022 चे रा ी  
12.00 ते िद 08.11.22 
चे 06.00 वा दर यान 
िठकाण :-  मोजे बळेगाव 
िफय दीचे घरासमोर 
 
िदशा =  
 उ रेस 10 िकमी  
 
 
 गु हा दाखल िदनांक:- 
िद-10.11.2022  
वेळ 14.15 
टे डा.नोद नं. 11 वर 

 
 चेक िल टची पुतता 
केली अगर कसे  :-होय 

 िफय दीचे नाव :-  
आनंदा सोपानराव बेलकर 
वय 28 वष यवसाय  शेती 
राहणार बळेगाव तालुका 
नायगाव मोबाईल नंबर 
9823676867 
 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
 
 आरोपीचे नाव व प ा:  
- अ ात 
 
 आरोपी अटक :- 
िनरंक 
 
 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
िफय दीने त ार िदली की यांचे मौजे बळेगाव येथे राहते 
घरासमो न ॅ टरचे दोन टायर िकमती चाळीस हजार 
चारशे पयाचे (40400/-)िदनांक 07.11.2022  चे रा ी  
12.00 ते िद 08.11.22 चे 06.00 वा दर यान 
कोणीतरी अ ात  चोर ांनी  चो न नेले वगैरे त ारी 
व न  माननीय सपोिन साहेब यां या आदेशानेगु हा 
दाखल  
 
 तपासी अमंलदार :-  
 पोहेका 1181 कुमरे पो टे कंुटुर मो नं 8208788324 
 
 
दाखल करणार – 
Asi तांबोळी पो टे कंुटूर 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

 

पोलीस टेशन ई लापूर येथील दैनं दन अहवाल द.10/11/2022. . 

पो. टेच.ेनाव
. 

ग.ुर.न.ंव 
कलम. 

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण द. 
अंतर. 

फयादीच ेनाव प ा मो.न.ंव. आरोपीच े
नाव प ा मो न.ं 

खुलासा 

ई लापुर.  गुरन. 
108/2022
कलम. 
457,380, 
34 
भा.द.िव.  

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण  
द 09/11/2022चे 

23:30 ते 24:00 
वाज या या सुमारास 
जलधरा फाटा 
िहमायतनगर ते 
कनवट रोड. 

 
गु हा दाखल तारीख 
वेळ. 
द. 10/11/2022 

वेळ 12:30 
टे.डा.13. 

 

फयादीच ेनाव  
गोबन सग नंदलाल सग चौफाड े
वय 49 वष वसाय ापार जात 
मथुरा लमाणी राहणार सावरगाव 
तांडा तालुका कनवट  
मो-नंबर  9673476722. 
 
आरोपीच ेनाव 
अ ात तीन चोरटे. 
 
गेलेला माल 
ग यातील रोख र म आठ हजार 

पय ेव काही िच लर पय.े 
िमळाला माल 
िनल.  
 

सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी याची गणेश 
कृषी सेवा क  रासायिनक खताच े दुकान सायंकाळी बंद क न गेला असताना 
यातील अ ात तीन चोर ाने दुकानाच े शटर रॉडने वाकवून आत वेश क न 
ग यातील रोख र म आठ हजार पय े व काही िच लर पय े चो न 
मोटरसायकल वर बसून पळून गेले यांचा र ता रोखला असता यां या जवळील 
मोटरसायकल मांक MH 29-BX 5877 िह  जागीच सोडून पळून गेले वगैरे 
जबाब व न नमूद माण े गु हा दाखल क न पुढील तपास माननीय एपीआय 
साहेब यां या आदेशाने शेख अनवर यां याकडे दला आह.े 
 
दाखल करणार – 
ASI-एस.एम. त डेवाड.मो.नं. 8080308059. 
भारी अिधकारी. –  

 स.पो.िन. आर.टी. शेवाळे.  मो. नं. 9405524001. 
तपासीक अमलदार. – 
 ASI-ए.ए. शेख मो.नं. 9423438221. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 409/2022 Ûú»Ö´Ö  279,337  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö      ×¤ü®ÖÖÓÛú  10/11/2022 

 

 

  

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã̧ ü®Ö  
409/2022 
Ûú»Ö´Ö  
279,337  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  --
×¤ü®ÖÖÓÛú 10/11/2022 ¸üÖê•Öß “Öê  
12.30  ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  
ÛúÖÃÖ»Öß¾ÖÖ»Ö Ûú»ÖêŒ¿Ö®ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ü̧Öê›ü¾Ö¸ü  ÁÖß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 10/11/2022  
ü̧Öê•Öß   18.22 ¾ÖÖ. 

 Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 19 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   
†Ö´ÖéŸÖ¸üÖ¾Ö ´Ö¸üß²ÖÖ  
×ÜÖ»»ÖÖ ȩ̂ü  ¾ÖµÖ 70 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  
ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Ö  
¸üÖ. ¯ÖÏ³ÖÖŸÖ ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 ´ÖÖê ®ÖÓ 
9730709952 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß-  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú  
®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß  ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¯ÖŸ®Öß  ÛúÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ´ÖêÆãüÞÖßÛú´Ö»Ö †ÃÖê 
×´Öôãû®ÖÜÖ¸êü¤üßÛúºþ®Ö ‘Ö¸üÖÛú›êü  ü̧Öê›ü †Öê»ÖÖÓ›ãü®Ö ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖŸÖ †ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß®Öê  †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ÃÛãú™üß ÆüµÖÝÖµÖß ¾Ö 
×®ÖÂÛúÖôû•ÖßŸÖÃÖê“Ö †×¾Ö“ÖÖ¸üÖ®Öê  ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾ÖêÝÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß 
¯ÖŸ®Öß  ÛúÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ÆüßÃÖÃÖ´ÖÖêºþ®Ö ¬Ö›üÛú  ×¤ü»ÖßŸµÖÖ´ÖãôêûŸµÖÖÓ“Öê ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ 
ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ ¾Ö ‡ÔŸÖ¸üšüßÛúÖÞÖß ´ÖÖ¸ü »ÖÖÝÖã®Ö ¤ãüÜÖÖ¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öß ¾ÖÝÖî̧ êü 
•Ö²ÖÖ²Ö ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê   ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Ö ü̧ ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß »Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 209  
´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû ´ÖÖê ®ÖÓ – 8805013480 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2316 ÛúôûÛêú ´ÖÖê ®ÖÓ --73856513 85 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖêÛú¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 429/2022 Ûú»Ö´Ö  379  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö      ×¤ü®ÖÖÓÛú  10/11/2022 

पोलीस 

टेशन 

गुरन व 

कलम 

फयादी/  आरोपी 

 

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण खुलासा 

भोकर गुरन 

429/2022 

कलम  

379 भादवी 

फयादी  
बालाजी मोतीराम 
राजूटकर 42 वष 

राहणार देशमुख ग ली 
भोकर  
मो 
8459908651 
 
आरोपी 
अ ात 

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण  
दनांक . 02/11/2022 रोजी रा ी 21.00 

वाजता त े द 03/11/2022 रोजी सकाळी 

06.00: सुमारास फयादीचे राहत े
घरासमो न देशमुख ग ली भोकर  
तालुका भोकर 
 

गु हा दाखल  
दनांक 10/ 11 /2022  

चे 12.27वाजता 
 ट.ेडा. न द नंबर 10 वर 
 

उिशराच ेकारण 
 फयादीन ेआज रोजी पो टला येऊन त ार 
द यान े

 

गेला माल 

 िहरो कंपनीची मोटार सायकल पे डर लस 
गांडी . MH 24 BA8232 जुनी वापरती 
क मती अंदाजे 35000/- 
िमळाला माल- िनरंक 

सादर िवनती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील अ ात आरोपी ने 

यातील फयादी यांची िहरो कंपनीचीमोटार सायकल पे डर लस गांडी . 

MH 24 BA8232 जुनी वापरती क मती अंदाजे 35000/- हजार पयाची 

िजथे चेिसस मांकMALHAR087JHC02852 4 इंिजन मांक 

HA10AGIHCA2651 अशी असलेली यातील फयादीने घराबाहेर लावल े

असता रा ी अचानक कु यां या भुंक याचा आवाज आ याने फयादीस जाग 

आ यान े फयादीन े घराबाहेर येउन पाहील े असता लावले या ठकाणी 

फयादीची मोटारसायकल दसून न आ यान े तीचा आजपावेतो शोध घेतला 

मीळुन आली नाही वगैरे मजकुराचे फयाद व न वर माणे पो.उपिन अिनल 

कांबळे साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास का मी बीट पोह े

का /2401जाधव 

यां याकड े दला 

 

दाखल करणार- ASI लघुळे पो. ट ेभोकर मौन 8308292298 

 

त. अमलदार पोरका 2401 पो. ट.ेभोकर मोन 9130550052 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
  



¯ÖÖêÃ™êü मु ामाबाद ü ÝÖã̧ ü®Ö 258/2022 Ûú»Ö´Ö  454,457,380  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö      ×¤ü®ÖÖÓÛú  10/11/2022 

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  
258/2022 
कलम 
 454,457, 
380 भा दिव  
 
 
गेला माल  - 
शालेय पोषण 
आहार धा य व 
धा याची कोटी 
असा एकूण 
39166/- 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण 
दनां क 15/10/2022 रोजी 

दुपारी 13.00 वा ते दनांक 
8/11/2022 च े12.00 वा 
दर यान िज .प . के ा..शाळा 
बारहळी  ता. मुखेड 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
दनांक 10/11/2022 

वेळ 15.29 वाजता 
न द नंबर 18 
 
 
 

फयादीच ेनाव :  
संजय यंबक िशव शेटे 
वय 51 वष वसाय 
मु या यापक िज प. के 

ा शाळा बाराळी  
mo.no. 9421342588 
 
 
 
आरोपी. 
अ ात 

 वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी कोणीतरी अ ात चोर ानी 
िज हा प रषद क ीय ाथिमक शाळेतील खोलीचे कुलूप कुलूप व 
क डा तोडून िज हा प रषद क या शाळेच े खोलीचे गजरा तोडून 
आत वेश क न आतील शालेय पोषण आहार कमती39166/-

पयेचा म** चो न नेले आह ेतरी यांचे वर कायदेशीर कारवाई 
करावी वगैरे जबाबा व न गु हा दाखल  
 

दाखल करणार 
HC2000 सुरनर पो टे मु ामाबाद  मो न 7447271227 
 

तपास अिधकारी  
 Hc 2319 िस े र मो न 7620484485 
 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



iksLVs mLekuuxj nSfud xqUgs vgoky fn 10-11-2022 
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 &  
mLekuuxj  
   
 
 

xqUgk ?kMyk rk-osG fBdk.k- 
fn-08@11@2022 ps 19-30 
oktrkps lqekjkl 
fQ;kZnhps ?kjh eksts 
fp[kyh rk- daèkkj  
 
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 20 fdeh  
 
xqUgknk[ky-rk-osG-% & 
fnukad 10@11@2022  
ps 16%30  ok- 
LVs  Mk Ø 14 oj-       
 

xqju-%& 
185@2022 
 dye  
324] 323] 504]  
506 452] 143]  
147] 149 Hkknoh 
 
 
 

fQ;kZn ns.kkjkps uko &  
 rkrsjko osadVjko ioGs o; 35 o"kZs 
O;olk; 'ksrh jk- fp[kyh  
rk- daèkkj tkr ejkBk  
eksckbZy uacj 7263836287 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps  ukao %&  
vkjksih vVd ukgh 
 
mf'kjkps dkj.k%& 
 vkt jksth ;sÅu iksLVyk rØkj 
fnY;kus xqUgk nk[ky 
 

[kqyklk & lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksih R;kauh lax.ker d:u fQ;kZnhr rq>k eqyxk gk vkeP;k 
ck;dkyk laMklyk tkrkuk dk ikgrks Eg.kwu fQ;kZnhps ?kjkr ?kqlwu 
xSj dk;|kph eaMGh tewu fQ;kZnhl vuqØekad 1 o vuqØekad 2 us 
f'kohxkG d:u FkkiMk cqDD;kus ekjgk.k d:u eqDdkekj nhyk o 
vuqØekad 1]2]3]4 ;kauh nkjkyk ykFk ek:u ?kjkr ?kqlys o 
fQ;kZnhps iRuh  fgl MksD;kps dsl èk:u <dywu fnys rsOgk 
fQ;kZnhph iRuh gh fHkarhyk vknGwu frps MksD;kr nq[kkir >kyh o 
fQ;kZnhph vkbZ gh HkkaM.k lksMfo.;kdfjrk vkyh vlrk vuqØekad 
5]6 ;kauh MksD;kps dsl èk:u FkkiMk cqDD;k ekjY;k o vuqØekad 
7]8]9 ;kauh fQ;kZnh o fQ;kZnhps vkbZl iRuhl o eqykl lqjt ;kl 
f'kohxkG d:u FkkiMk cqDD;kauh ekjgk.k d:u thos ekj.;kph 
èkedh fnyh vkgs oxSjs etdqjkps tckc o:u ekuuh; Hkkjrh lkgsc 
;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky- 
nk[ky dj.kkj & 
iksgsdkW@2323 tkedj iksLVs mLekuuxj eksua 9970975476 
rikfld vaeynkj & 
iksgsdkW@706 iokj iksLVs mLekuuxj  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
liksfu ih-Mh Hkkjrh lk iksLVs mLekuuxj eksua 8378989949  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
liksfu ih-Mh Hkkjrh lk iksLVs mLekuuxj eksua 8378989949]  
gs fnukad 10@11@2022 jksth ps 17%32 ok uksan ua- 15 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  iq<s pkyw vkgs- 

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

 

  



पो. टे मनाठा गुरन 172/2022 कलम 279,337,338 भादवी सह कलम 184mv act   िद 10/11/2022 

पो. टे 
चे 
नाव 

गुरनं व कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व िठकाण िफय द देणार चे नाव  हिककत 

मनाठा गुरन  
172/2022 
कलम  
279,337,338 
भादवी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

 गुरन.घ.ता.वेळ व िठकाण 
िदनांक.01/11/2022 रोजीचे 
रा ी 22.30 वाजता चे 
ख ाची शेत िशवार नेविर 
तालुका हदगाव िज हा नांदेड  
 
उ रेस 22 िकलोमीटर 
 
ग.ुदा.ता.वेळ 
िदनांक:- 10/11/2022 
वेळ 19.29 वा 
.न द नं 22 वर  
 
 
 
 
 
 
 
 

िफय दी:-   
अशोकराव शामराव शदे वय 
57 वष धंदा शेती राहणार िनवरी 
तालुका हदगाव िज हा नांदेड 
मोबाईल नंबर 9403311186 
 
    
FIR त िदलीप का ? होय. 
 
आरोपी :....  
 
 
  उिशराचे कारण —--
दवाखा यात आ ही परेशान 
अस याने आज रोजी िफय द देत 
आहोत. 

सादर िवनंती िक वर नमुद तारीख वेळ व िठकाणी यातील आरोपी 
तानी नवरी येथील शेतातील सोयाबीनचे पोते ॅ टर म ये भ न 
गावातील लोकांना ॉलीतील पो यावर बसवून िफय दीचा पुत या 
नामे ऋिषकेश िदलीपराव शदे यास ॅ टरचे हँडलवर बसवून 
गावाकडे येत असताना ख ाचे शेतातून आपले ॅ टर वेगळी 
व िन काळजीपणाने भरधाव वेगात चालवून ऋिषकेश या बाजूस 
बसला होता ती उचकून ऋिषकेश हा टायरम ये अडकून गंभीर 
जखमी होऊन यांचे कमरेला व पोटाला गंभीर दुखापत हो यास 
सदर ॅ टर चालक हा कारणीभूत झाला आहे असा जबाब 
िद याने माननीय सपोनी ी च हाण साहेब यांचे आदेशाने गु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामे ASI पवार साहेब यां याकडे 
िदला 
 
तपासीक अिधकारी यांचे नांव :-  
ASI पवार साहेब पो टे मनाठा  मो नं 9922921694 
 
दाखल करनारा- 
PSO HC 1750 देवडे साहेब पो. टे.मनाठा  मो.नं. 9657719136 
 
पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- 
मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे.  मनाठा मो. नं. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



पो टे िसदंखेड    गु र नं 137/2022 कलम 326,143,147,148,149,504  भा.द.वी.    द.10/11/2022 

पो टे चे नाव गुरन ंव कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला व दाखल           फयाद                  ह ककत 

पो टे 
 सदखेड 

भाग 1 ते 5 
 गु र नं  
137/2022  
कलम  
326,143 
,147,148, 
149,504  
 भा द वी   
  
  
 
 
 
उिशराच ेकाऱण :-
 उपचार क न आज 
रोजी येऊन पो. टे.
ला फयाद द याने 
  
  
  

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण : -
द.29/10/2022 रोजी वेळ दुपारी 

13.30 वाजता या सुमारास मौजे 
आसोली येथील हनुमान मं दरास
मोरील रोडवर माजी पोलीस पाटी
ल यांचे घरासमोर पि मेस 20 क
.मी. बीट नं 03 
ठकाण-मौ.आसोली  ता.मा र 

  
  
  
दाखल वेळ- 
द 10/11/2022 

 वेळ 21.39 वाजता 
 टे.डा.न द नं. 17 
  
  

फयादी-  
तुऴ सग  संपत च हाण 
वय 52 वष वसाय शेती 
रा.आसोली ता.मा र 
मो. .7887441650 
  
आरोपी –  
  
आरोपी अटक-  नाही 
  
  

खुलासा :-
 सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी व साि
दार ह ेशेताकडुन घरी जात असतांना यातील आरोपीतांनी गैर काय ाची
 मंडळी जमवुन हातात का ा घेवुन यातील फयादीस तु येथ ेशेती क न
 नकोस तुझी शेती आ हास िवकुन टाक या कारणाव न  फयादीस 
आरोपी .01 याने लोखंडी राँडने डा ा हातावर मा न गंभीर 
दुखापत  केली व आरोपी .02 याने फयादीचा मुलगा पवन यास 
लोखंडी राँडने डा ा हाताचे मनगटास व कपाळावर जबर मारहाण 
केली. तसेच आरोपी . 3 ते 6 यांनी फयादीस व याचा मुलगा तसेच 
याची प ी हीस िशवीगाळ क न काठीने मारहाण केली. वैगरे जबाब 

व न  मा. स. पो. िन साहेब या या आदेशाने वर माणे गु हा दाखल 
क न पुढील तपास कामी HC/2471 कुमरे  या याकडे  
दला मो.न.ं 7744002471 

  
दाखल करणार :- 
 पोहेकाँ 2471 जी.आर.कुमरे  पो. टे. सदखेड मो.नं.7744002471 
 
तपािसक अंमलदार-  
पोहेकाँ 2471 जी.आर.कुमरे  पो. टे. सदखेड मो.नं.  7744002471 
 
पो टे भारी अिधकारी- 
भालचं  प ाकर ितडके सपोिन पो टे सदखेड  मो.नं. 9823156052 

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

  
  
  



 

पो. टे. कंधार  ग.ुर.न.346/2022  कलम 279,337,427 भा.द.िव.  , द.10/11/2022. 

पो. टे. च े
नाव 

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

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न. 
346/2022 
  कलम 
 279,337, 
427 भा.द.िव.  

गु हा घडला  
द.07/11/2022 रोजी 14.00 

वा.चे सुमारास फुलवळ ते गऊळ 
जाणारे रोडवर  
गऊळ गावाजवळ कॉनरला 
रोडवर  
 
दि णेस  12 क.मी.  
 
 गु हा दाखल:- 
द.10/11/2022  

वेळ  21.25  वा.  
टेशन डायरी न द  16 वर 

 
 

फयादीच ेनाव :-  
ल मण गुंडू कांबळे वय 35 वष 

वसाय  क लीनर राहणार 
हमीद खंडगाव तालुका कंधार  
मोबाईल .8380871883 . 
 
FIR त दली का:- होय.  
 
आरोपी नाव व प ा :-   
 
आरोपी अटक :- नाही 

खुलासा; 
           सादर िवनंती क  वर नमूद ता. वेळी व  ठकाणी यातील 
फयादी हा आयचर म य े बसून जात असताना वरील आरोपीने 
याचे ता यातील आयचर क हयगई व िन काळजी पणाने भरधाव 

वेगात चालवून समो न हैस आ याने ेक लाव याने आयचर क 
रोड या डा ा बाजूला पलटी होऊन फयादीस डो यात मार लागून 
डोके फुटले व डा ा हाताला छातीला मुका मार लागून डाव े हात 
सुजला आह े व सोबतच े मजदूर यांना मु ा मार लागला व कच े
कँिबन, बॉडी तुटून अंदाज े दोन लाख पयाच े नुकसान झाले आह े
वगैरे मजकुराच े  जबाब व न  मा. पो.िन. साहेबांच ेआदेशाने  वर 

माण ेगु हा दाखल. 
दाखल करणार:---  HC/2259  ीरामे साहेब पो. टे. कंधार.. 
तपासी अंमलदार :- 
 ASI/ गणाचाय  पो. टे.कंधार मो. ..9823391570. 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
  मा. पोिन. पडवळ साहेब पोलीस टेशन कंधार 
   मो. .9420841070 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



                                           ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 668/2022 Ûú»Ö´Ö 279,337,427 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 10/11/2022  
 

¯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. :- 
668/2022  
Ûú»Ö´Ö 
279,337,
427 
³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 10/11/2022 
ü̧Öê•Öß ÃÖÛúÖôûß 09.15  

वा. •Öã®ÖÖ¯Öã»Ö ¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 10/11/2022 “Öê  
¾Öêôû 12.06 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.17 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  
¿ÖêÜÖ ´ÖÖ•Öß¤ü ¿ÖêÜÖ ´ÖÜÖ¤ãü´Ö वय 42 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
®ÖÖîÛú ü̧ß “ÖÖ»ÖÛú ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1057 ®Öế Ö-ÆüÖµÖ¾Öê ™ÒüÖ×±úÛú 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.8888641122.  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
 

†Ö¸üÖê̄ 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  :-  ×®Ö Ó̧üÛú   
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö¸ÓüÛú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :-  
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß 
Æêü ³ÖÖ ü̧ŸÖ •ÖÖê›üÖê ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÛúÖ´Öß ÃÖÖê²ÖŸÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß ¾Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ ü̧ß µÖÖÓ®ÖÖ ‘Öê¾Öã®Ö 
¿ÖÖÃÖ×ÛúµÖ ¾ÖÖÆü®Ö ÛÎú.MH-12-RT-9623 ‡Ô̧ ü™üßÛúÖ (‡Ô®™ü¸ü ÃÖêŒ™ü¸ü ÛúÖ ü̧) ´Ö¬µÖê 
²ÖÃÖã®Ö ÝÖã¹ý¤ü¾ÖÖ¸üÖ ÝÖê™ü ®ÖÓ.04 µÖê£Öã®Ö “ÖÓ¤üÖØÃÖÝÖ ÛúÖò®ÖÔ̧ ü Ûú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
•Öã®ÖÖ¯Öã»Ö ¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö µÖê£Öê †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß®Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²ÖµÖÖŸÖß»Ö 
ÛúÖ¾ÖÖÃÖÛúß ²Ö•ÖÖ•Ö ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ ® †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß 
Æüß ÆüµÖÝÖ‡Ô ¾Ö ×®ÖÂÛúÖôû•Öß¯ÖÞÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾ÖêÝÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ 
¾ÖÖÆü®ÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖê¹ý®Ö •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›üÛú ¤êü¾Öã®Ö †×¬ÖÛúÖ ü̧ß ¾Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ ü̧ß µÖÖÓ“µÖÖ 
¤ãüÜÖÖ¯ÖŸÖßÃÖ ÛúÖ ü̧ÞÖß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ÃÖ¤ü ü̧ ¾ÖÖÆü®ÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•Öê 40000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
®ÖãÛúÃÖÖ®Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»Ö. 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ¸ü:-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1882 सुयवंशी ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 7774883092. 
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 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. 669/2022 Ûú»Ö´Ö 279,304(†) ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 10/11/2022  
 

¯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. :- 
669/2022  
Ûú»Ö´Ö 
 279, 
304(†) 
³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 07/11/2022 ¸üÖê•Öß 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 04.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´Ö»Ö¿Öã¬¤üßÛú¸üÞÖ 
ÝÖ™ü ü̧ •Ö¾Öôû ÝÖÖ›êüÝÖÖ¾Ö ü̧Öê›ü 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 10/11/2022 “Öê  
¾Öêôû 22.46 ¾ÖÖ 
.®ÖÖë¤ü ÛÎú.28 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
 

†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×®Ö¸ÓüÛú      
 
´ÖµÖŸÖ :-  
¿ÖÆêü®ÖÖ•Ö ²ÖêÝÖ´Ö ¿ÖêÜÖ †Ö´Öß ü̧ ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì 
¸üÖ.´Öß»»ÖŸÖ®ÖÝÖ¸ü ´Ö¤üß®ÖÖ ´Ö×Ã•Ö¤ü ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :-  
×±úµÖÖÔ¤üß®Öê •ÖÜÖ´Öß“Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ´ÖéŸµÖã —ÖÖ»µÖÖ®Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖ¾ÖÃÖ ÃÖÖÃÖã ¿ÖÆêü®ÖÖ•Ö ²ÖêÝÖ´Ö ¿ÖêÜÖ †Ö´Öß¸ü ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì 
¸üÖ.×´Ö»»ÖŸÖ®ÖÝÖ¸ü ´Ö¤üß®ÖÖ ´Ö×Ã•Ö¤ü ®ÖÖÓ¤êü›ü Æüß ×¤ü®ÖÖÓÛú 07/11/2022 ü̧Öê•Öß 
¤ãǖ ÖÖ ü̧ß 04.00 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ×´Ö»»ÖŸÖ ®ÖÝÖ ü̧ µÖê£Öã®Ö ±úÖŸÖế ÖÖ ÃÛãú»ÖÛú›êü ¯ÖÖµÖß 
•ÖÖŸÖê¾Öêôûß ´Ö»Ö¿Öã¬¤üßÛú¸üÞÖ ÝÖ™ü¸ü•Ö¾Öôû ÝÖÖ›êüÝÖÖ¾Ö ü̧Öê›ü µÖê£Öê ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ 
×ŸÖ“Öê ÃÖ´ÖÖê¹ý®Ö µÖêÞÖÖ¸üß ´ÖÖêÃÖÖ “µÖÖ “ÖÖ»ÖÛúÖ®Öê ×ŸÖÃÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›üÛú ×¤ü»µÖÖ®Öê ¾Ö 
ŸµÖÖŸÖ ŸÖß ÝÖÓ³Öß¸ü •ÖÜÖ´Öß —ÖÖ»µÖÖ®Öê ŸÖßÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÛúÖ´Öß Ûú¡Öã¾ÖÖ ü̧ ÆüÖò×Ã¯Ö™ü»Ö 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ®Öê»Öê ŸÖê£Öã®Ö †Ö¬ÖÖ¸ü ÆüÖò×Ã¯Ö™ü»Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ®Öê»Öê ¾Ö ŸÖê£Öã®Ö 
×¤ü.08/11/2022 ü̧Öê•Öß ¯Öãœüß»Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÛúÖ´Öß ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂÞÖã̄ Öæ̧ üß ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
¾ÖÖ›Ôü ÛÎú.30 ´Ö¬µÖê ¿Ö¸üßÛú Ûêú»Öê ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓ“Öê¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ “ÖÖ»Öã †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ ŸÖß 
×¤ü.10/11/2022 ü̧Öê•Öß ÃÖÛúÖôûß 10.45 ¾ÖÖ.´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö.  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/3378 Ûëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 8390006100. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ÆÓü²Ö›ìü  ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .9823040224. 
¯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 †Ö.´Öé.ÛÎú´ÖÖÓÛú  134/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 10/11/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

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

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

†Ö.´Öé. :- 
134/2022 
Ûú»Ö´Ö 174 
ÃÖß†Ö¸ǖ ÖßÃÖß 

†Ö.´Öé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 09/11/2022 ¸üÖê•Öß 
21.07 ¾ÖÖ. “µÖÖ ¯Öã¾Öá 
¯ÖÖÛúâÝÖ“µÖÖ  
ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ¿Öê›ü´Ö¬µÖê 
ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂÞÖã̄ Öæ̧ üß ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 10/11/2022 “Öê  
¾Öêôû 15.46 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.24 

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ :- 
 ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö “ÖÓ̄ ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖê®ÖÛúÖÓ²Öôêû वय 28 वष 

वसाय ´Ö.ÃÖã.²Ö.ÃÖã̧ üõÖÖ ¸üõÖÛú ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂÞÖã̄ Öæ̧ üß 
®ÖÖÓ¤êü›ü. मो. .. 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö :-  
†®ÖÖêôûÜÖß ¯Öã¹ýÂÖ ¾ÖµÖ †Ó¤üÖ•Öê 45 ¾ÖÂÖì 
 
´Ö ü̧ÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- 
 ×Ûú›ü®ÖÖ“µÖÖ †Ö•ÖÖ ü̧Ö®Öê ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧Ö ¤ü ü̧´µÖÖ®Ö ´ÖéŸµÖã 
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ¸ü 
®ÖÖ´Öê ×³Ö´Ö ü̧Ö¾Ö “ÖÓ̄ ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖê®ÖÛúÖÓ²Öôêû वय 28 वष वसाय ´Ö.ÃÖã.²Ö.ÃÖã̧ üõÖÖ 
ü̧õÖÛú ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂÞÖã̄ Öæ̧ üß ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö ü̧ ×¤ü»Öß ×Ûú, 

ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂÞÖã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖÛúáÝÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¿Öê›ü´Ö¬µÖê ‹Ûú †®ÖÖêôûÜÖß ‡ÔÃÖ´Ö 
¾ÖµÖ †Ó¤üÖ•Öê 45 ¾ÖÂÖì ÆüÖ ²Öê¿Öã¬¤ü †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÛúÖ´Öß 
¾ÖÖ›Ôü ÛÎú.52 ´Ö¬µÖê ¿Ö ü̧ßÛú Ûêú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ´ÖéŸµÖã —ÖÖ»ÖÖ 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/1882 सुयवंशी ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 7774883092. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2391 ü̧Ö´Ö¤üß®Ö¾ÖÖ ü̧ ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .9545515510. 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö ü̧ßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ.  
´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
 

  



 
¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  ÝÖã̧ ü®ÖÓ.312/2022 Ûú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤ü.10.11.2022 

 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

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

Æü×ÛúÛúŸÖ 

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

ÝÖã̧ ü®Ö 
Ó.312/2022  
Ûú»Ö´Ö  
379  ³ÖÖ¤ü×¾Ö  

 ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ 
  ×¤ü. 10/11/2022 “Öê 16.30 
¾ÖÖ “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ¤êüÝÖ»Öã̧ ü®ÖßÛúß 
“ÖÖîÛú  ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü. .10/11/2022 ¸üÖê•Öß 
23.27  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.®ÖÖê¤ü 
ÛÎú. 19 ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ¤üÖÜÖ»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö -   
 
†Ö¸üÖê×¯Ö---- †–ÖÖŸÖ  
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö : 
 MOTO G -40 ÛÓú¯Ö®Öß“ÖÖ ÝÖÏê Ûú»Ö¸ü“ÖÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö •Öæ®ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ ØÛú.†. 15000/-
¹ý¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ ---ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ²ÖÖ‡Ô Æüß ¸üÖÆãü»Ö ÝÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“Öê ³ÖÖ¸üŸÖ •ÖÖê›üÖê µÖÖ¡Öê 
×®Ö´Öß¢Ö ¤êüÝÖ»Öã̧ ü ®ÖÖÛúÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê £ÖÖÓ²Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ MOTO 
G -40 ÛÓú¯Ö®Öß“ÖÖ ÝÖÏê Ûú»Ö¸ü“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö •Öæ®ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ ØÛú.†. 
15000/-¹ý¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öê 
¾ÖÝÖî̧ êü ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ DO ÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ¯ÖÖêÆêü ÖÛúÖò 1988 ´ÖÖ®ÖêÛú¸ü û µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ¤êüÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê †ÖÆêü. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †¬ÖßÛúÖ¸üß--- ‘¯ÖÖêÆêüÛúÖò / 1988 ´ÖÖ®ÖêÛú¸ü  
®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.ÛÎú. 9767002111 
 

 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  -  
´Ö¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ/1269 ×¯Ö.¾Æüß. †Ö¤êü  ®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 

 


