
      

 

 

 

पो. टे िबलोली  गुरनः-225/2022 कलम 302 भा.द.िव     िद. 14/11/2022 
 

पो. टे चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफय दीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व 
प ा 

हकीकत 

िबलोली   गुरनः-
225/2022 
कलम 
 302 
भा.द.िव      

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः 
िद 11/11/2022 चे 16.00 वा. ते                                      
िद12/11/20222 चे 12.47 वा.चे दर यान वेळ न की नाही, 
िबलोली ते कंुडलवाडी जाणारे रोडवर नागनाथ तुमोड यांचे 
शेतात आं याचे झाडाला  
                                      
गु हा दाखल 
िद.14/11/2022 
 चे 00.54 वा  
न द नं 03 वर 
 
उशीराचे कारण :-  
सदर घटणेला अनुस न िद.12/11/2022 रोजी िफय दी 
मारोती लाल पा खुळगे वय 42 वष यवसाय शेती रा काल  
बु ता. िबलोली             यांचे त ारी व न अक मात मृ य ु

 16/2022 कलम 174 सीआरपीसी माणे दाखल असुन 
आज रोजी मयताची आई िफय दी                             यांनी 
पो टेला येवुन पु हा त ार िद यान.े 

िफय दीचेनाव-  
 
 
आरोपीचे नाव-  
 
 
मयताचे नांव :-  
सुनील िवरभ  

यादरकंुटे   वय 31 
वष  रा. येसगी 
पुणवसन  ता. िबलोली 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील आरोपी याने 
सुनील यादरकंुटे यास सोबत घेवुन गेला व रा ी एकटाच घरी आला यास मयत 
सुनील बाबत िवचारणा केली असता माहीत नाही असे सांगीतले. िदनांक 
12/11/2022 रोजी सुनील यादरकंुटे हा गळफास घेतले या अव थेत िमळुन आला. 
सुनील यादरकंुटे याने फाशी घेतली नसुन यास यानेच मा न टाकले आहे वगैरे 
िफय द व न सदरचा गु हा न द क न पुढील तपासकामी मा. पोलीस िनरी क 
िशवाजी अ णा डोईफोडे यांचेकडे िदला.    
 
तपािसकअंमलदार- 
 िशवाजी अ णा डोईफोडे पोलीस िनरी क  पोलीस टेशन िबलोली  
मो नं 9823889037 
 
दाखलकरणारः-  
आर. एम. क े सपोिन पोलीसिनरी क पोलीस टेशन िबलोली  
मो नं 9850827563  
 
भारी  अिधकारी-  

िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. मो.नं. 9823889037  

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

 

 

 



 

 

 

                                                 

 

पोलीस टेशन मु ामाबाद   cr no 261/2022 कलम 283, भादवी  
 

पोलीस टेशन  

नाव 

गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वेळ ठकाण  फयादीच ेनाव थोड यात गु ाची हक कत 

पो टे  
मु ामाबाद  
 

भाग 05 
261/2022  
कलम 283 
भादवी 
 
िमळाला माल   
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घ,ता.वेळी. 
ठकाणी. द 14/11/2022रोजी 
रा ी 12:30 सुमारास मौज े
मु माबाद शहर  
बस थानक समोर संतोष बार या 
समोर 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ द 
14/11/2022 रोजी वेळ 13:33 
न द 18 वर  
 
गु हा दाखल करणार पो ना  811 
यालावार पो ट टे मु ामाबाद 
मोबाईल न.7262845922 

 फयादीच ेनाव  
माधव संभाजी मरगेवाड वय 39 
वष वसाय नोकरी 647 पोलीस 
ठाण ेमु माबाद मोबाईल मांक 
८६००७३३२७ 
 
 
आरोपीच ेनाव 
 
 
 

खुलासा वर नमूद तारीख वेळी ठकाणी यातील आरोपीन ेआपल ेता यातील आ प े
ऑटो ह ेयेणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण क न वाशाच ेजीिवत वाच धोका 
होईल अशा ि थतीत रोडच ेम यभागी ऑटो उभा केलेला िमळून आला हणून गु हा 
दाखल क न माननीय सपोणीस साहेब जाधव यां या आदेशा वय ेपुढील तपास कामी 
बीट पोह ेका 1996 आडेकर यां याकड े दला 
भारी अिधकारी  
एस य ुजाधव सपोिन पो ट मु ामाबाद  मोबाईल न,8999881900 
गु हा दाखल करणार पो ना  811 यालावार पो ट टे मु ामाबाद मोबाईल 
न.7262845922 

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

 

 



 

 

 

 

पोलीस टेशन कंुटुर आ  नं  30/2022 कलम174  CRPC द .14.11.2022 

पो टेचे नाव  आ  न ंव कलम आ   घडला ता. वेळ  ठकाण  व दाखल 
ता . वेळ 

खबर देणार नाव प ा व  मो न,ं 
मयत नाव  व प ा  

 हक कत 

कंुटूर आ  न ं30/2022 कलम 174. 
CRPC माणे   
 

 
मरणाचे कारण :- छातीम ये 

जा त दुखत अस याने झटका 
येऊन मरण पावला  

 
 

 
उशीराचे कारण . आज पयत 

दुःखात अस याने आज रोजी 

पो टला येऊन खबर 
द याव न 

आ  घडला ता वेळ:- द 10.011.2022 
रोजी रा ी 14.20 
 

 
ठकाण:- स द नायगाव 8 क मी 

 
 दशा :- पूवस 8 क मी 

 
 

 आ  दाखल ता वेळ:- द 14.11.2022  
चे 14.05 वा   टे. डा . न द  14 वर  

 

 
 

रपोट/खबर  देणार नाव प ा:-   
 
 

मयत नाव  व प ा :-  भगवान 
भुजंगा बेलकर वय 50 वष 

राहणार बळेगाव तालुका 
नायगाव 

खुलासा:- सादर िवनंती क , वर नमुद ता वेळी  व ठकाणी यातील खबर 
देणार यांनी खबर द ली क  यातील मयत नामे भगवान भुजंगा बेलकर वय 
50 वष वसाय शेती राहणार बळेगाव हा शेताम ये ऊस तोडीचे काम 

करीत असताना छातीम ये अचानक दुखत अस याने या उपचार कामे सद 
नायगाव येथे शरीफ केले असता तो दनांक 10 11 22 रोजी 14.20 

वाजता एम ओ साहेबांनी तपासून मरण पाव याचे कळिवले. वगैरे खबरी 
व न मा सपोिन पुरी साहेब यां या आदेशाने अमृ दाखल. 

 पुढील चौकशी व तपास करणे कामी दे यात आले आहे 
दाखल करनार: - पोहे का 1978 पांचाळ  पो टे कंुटूर मोबाईल मांक 

तपािसक अंमलदार:- पो हेका 1181 कुमरे पो टे कंुटूर मो.नं 
8208788324 

 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

पो. टे. कंधार ग.ुर.न.348/2022  कलम 279,304 (अ) भा.द.िव.   

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व 
कलम 

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

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न.348/2022  
कलम 279,304 (अ) 
भा.द.िव.  

घडला:- द.13/11/2022 चे 
सकाळी 08.00 वा.चे सुमारास 
मौ. हरबळ येथील बस टॅ ड 
जवळ दि णेस  15 क.मी.  
  
 गु हा दाखल:- द.14/11/2022 
वेळ  14.56  वा. टेशन डायरी 
न द  28 वर. 
 
दाखल करणार:----HC/1735 
बाबर साहेब पो. ट.े कंधार.. 

फयादीच ेनाव :- िवलास िप. 
यशवंत सोनकांबळे वय 35 
वष वसाय ापार व 
मजुरी राहणार द स (ख)ू 
तालुका कंधार  मोबाईल 

.9518308548. 
FIR त दली का:- होय.  
 
आरोपी नाव व प ा :-  
आरोपी अटक :- नाही 
 

खुलासा;----  सादर िवनंती क  वर नमूद ता. वेळी व  ठकाणी यातील मयत हा 
याची लडर मोटर सायकल वर बसून कंधार कडून याच ेगावी द स येथे जात 
असताना हरबळ बस टॅ ड समोर थांबवून फयादीस सोबत घे यासाठी थांबला 
असताना पाठीमागून क मांक KA 32 D 4388 या चालकान े याचे 
ता यातील क हयगईन ेव िन काळजीपणान ेभरधाव वेगात चालवून फयादीचा 
भाव राज ूयशवंत सोनकांबळे यास जोराची धडक देऊन गंभीर जखमी क न 
याचे मरणास कारणीभूत झाला  वगैरे मजकुराचे   जबाब व न  मा. पो.िन. 
साहेबांचे आदेशान े वर माणे गु हा दाखल. 
 
तपासी अंमलदार :- PSI/ इं ाळे सा. पो. टे.कंधार मो. ..9975754256. 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .  मा. पोिन. पडवळ साहेब पोलीस 
टेशन कंधार   मो. .9420841070. 

 

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

 

 



 

 

 

पो. टे िवमानतळ गू.र.न. 391/2022 कलम 498(अ),323,504,506,34 IPC  
िज हा व पो. टे.चेनाव गु हा 

घडला/दाखल/ ा तिद./
वेळ 

गुरनं. वकलम िफय िद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत 

 
नांदेड, 
पो. टे. 

 िवमान-तळ 

 
ग.ु घ. ता.वेळ व 
िठकाण – िद 
09/10/2019 ते  िद 
14/12/2020 पयत 
िफय दीचे सासरी रेडगाव 
ता कळमनुरी िज हगोली 
 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ 
–िद िद 14.11.2022 
रोजी वेळ-16.10 वा 
टे.डा. 37 

 
िदशा व अंतर - पूवस 2  
िकमी  
 
 

ग.ूर.न. 391/2022 
कलम 
498(अ),323,504,50
6,34 IPC  
 
उशीराचे कराण- महीला 
सहा य क  येथुन आज 
रोजी पञक िफय दीने 
आणुन   हजर के याने 
दाखल करणार -पोना/2609 
आ कमवाड 
मो.नं.8805647079 
तपास करणार- ASI 
कु ळेकर 
मो.नं.9923696704 

िफय दी -  
आरोपी- –आरोपी अटक -नाही 

 खुलासा - सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफय दीस ितचे  सासरचे लोकांनी 
फायन स कंपणीम ये पैसे भर यासाठी तु या माहे न 
700000/-सात लाख पये घेउन ये असे हणून पती 
कैलास रावजी पवार, सासू-यमुना रावजी पवार, सासरा 
रावजी तुम पवार, िदर- अिवनाश रावजी पवार, 
पतीचे मामा नरोजी अनंदराव कंकाळ,पतीचे काका 
गजानन मोरे, मावशी ताई गजानन मोरे, रोहीदास 
आनंदराव कंकाळ यांनी संगणमत क न लाथा बु याने 
मारहान क न शाररीक व मानिसक छळ क न 
उपाशीपोटी ठेवून िशवीगाळ क न परत ईकडे आलीस 
तर तुला िजवंत ठेवणार नाही असे हणून जीवे 
मार याची धमकी िदली. 

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

 

 



 

 

 

                                               ÝÖã.¸ü.®ÖÓ.163/ 2022 Ûú»Ö´Ö  279,337,338 ipc. ×¤ü®ÖÖÓÛú. 14/11/2022. 

                               
¯ÖÖê Ã™êü “Öê 

®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®ÖÓ/Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ  

                                  £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 
  

ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü 
 

ÝÖã. ü̧.®ÖÓ.163/ 
2022 Ûú»Ö´Ö  
279,337,338 
ipc.  

×±úµÖÖÔ¤üß :-  †´ÖÖê»Ö 
×¯Ö.×¾Öšü»Ö ®Ö®Öã̧ êü ¾ÖµÖ ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖõÖÞÖ 
¸üÖ.¤üÝÖ›üÝÖÖ¾Ö »ÖÖêÆüÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß -  

 ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ¸üÞÖ - .†Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»µÖÖ®Ö ê  
 

×¤ü  18/10/2022 ¸üÖê•Öß 
15.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ›êü ü̧»ÖÖ ¯ÖÖ™üß 
•Ö¾Öôû ü̧Ÿ®ÖêÀ¾Ö¸üß ü̧Öê̄ Ö¾ÖÖ™üßÛúÖ 
•Ö¾Öôû ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 08 ×Ûú.´Öß. 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 14/11/2022 ¾Öêôû        
     15. 49 Ã™êü.›üÖ ®ÖÓ.18 
 
 

      ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü  ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖˆ ®ÖÖÓ¤êü›ü Ûú›ãü®Ö ¤üÝÖ›üÝÖÖ¾Ö Ûú›êü ´ÖÖêÃÖÖ.ÛÎú. ‹´Ö.‹“Ö-26 
ÃÖß ‹.-7261 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖã®Ö µÖÖŸÖß»Ö “µÖÖ “ÖÖ»ÖÛúÖ®Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêÃÖÖ 
ÆüÖµÖÝÖµÖß ¾Ö ×®ÖÂÛúÖôû•ÖßÞÖÖ®Öê “ÖÖ»Ö¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ´ÖÖêÃÖÖ »ÖÖ •Ö²Ö ü̧ ¬Ö›üÛú ¤êü¾Öã®Ö 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÃÖ ÝÖÓ³Öß¸ü •ÖÜÖ´Öß Ûú¹ý®Ö, ¯ÖÖµÖ ±òúŒ“Ö¸ü Ûú¹ý®Ö, 
ÆüÖŸÖÖÃÖ ,Ûú´Ö¸êüŸÖ ´ÖãŒÛúÖ ´ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý®Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ ®Ö´Öã¤ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖË ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯ÖÖê×®Ö  ®Ö¸ü¾ÖÖ›êü üü µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü :-¯ÖÖêÆêüÛúÖò/1939 ÆÓü²Ö›ìü  ¯ÖÖê.Ã™êü.ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü.  ´ÖÖê.®Ö. 9158868002. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯ÖÖê×®Ö  ®Ö¸ü¾ÖÖ›êü ü ¯ÖÖê.Ã™êü.ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü ´ÖÖê.®ÖÓ 
8390700821. 

  

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

 

 

 

 



 

 

 

पो. टे. माळाकोळी  गुरन.116/2022कलम 279,337,427भा .द.िव . द.14/11/2022 

पो. टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

  माळाकोळी 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

गुरन.116/2022कलम 

279,337,427भा .द.िव  

 गु हा घडला:- द.13/11/2022चे 

20:30 वा.सु. माळेगाव बायपास वर 

नांदेड त ेलातूर जाणारे रोडवर  रोडवर 
दि णेस 12.Km 

 
गु हा दाखल:- 
द.14/11/2022वेळ17:04वाजता 

टेशन डायरी न द 020 वर                           

 फयादी चे नाव व प ा :-  केदारनाथ सोमनाथ डांगे 

वय 50 वष वसाय खाजगी  ाय हर रा.चैत य 

नगर नांदेड जी नांदेड मोबाईल नंबर 70 57 11 63 
40 

 FIR त दली का:- होय 
 
 आरोपी चे नाव व प ा:-  

 
 उिशरा चे कारण:-  

 
आरोपी अटक:- नाही 

 
दाखल करणार:-NPC/2180 िच लवाड  पो टे 

माळाकोळी. मोबाईल नंबर:- 

खुलासा;  

          सादर िवनंती क  वर नमूद वेळी व ठकाणी यातील  फयादी हा याची कार मांक 

एम एच 14 डी एन 44 78 त े यांचे मालकाचे नातेवाईकांना घेऊन नांदेड कडे जात असताना 
माळेगाव बायपासला याचे कार समोर एक कार थांब याने यांनी यांची कार रोडवर 

थांबवला असता पाठीमागून ॅ ह स याचालकाने याचे ता यातील ॅ ह स भरधा व वेगात 
व हाय गाई व िन काळजीपणाने चालवून पाठीमागून जोराची धडक दली यामुळे कार 
समोरचे का कार वर आदळली व आतील वाशांना मार लागून दुखापत झाली व कारचे 

अंदाजे 1 50,000/� त े200,000/� च ेनुकसान झाले. वगैरे माणे िवलाज क न येऊन 
आज रोजी जबाब द याने  मा एपीआय डोके साहेब यांचे आदेशान ेगु हा दाखल क न तपास 

HC. 2504 कदम यां याकडे दला आहे. 
तपास अिधकारी: HC/2504 कदम साहेब पो ट माळाकोळी 

 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .              मा. API डोके साहेब . पो. टे. 

माळाकोळी 
              मो..केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

पोलीस टेशन कंुटुर आ  नं  31/2022 कलम174  CRPC द .14.11.2022 

पो टेचे 
नाव  

आ  न ंव कलम आ   घडला ता. वेळ  ठकाण  व 
दाखल ता . वेळ 

खबर देणार नाव प ा व  मो न,ं मयत नाव  
व प ा  

 हक कत 

कंुटूर आ  न ं 31/2022 कलम 174. 
CRPC माण े  
 
 
मरणाचे कारण :- राहत े घरी 
साडी न े धुळईला बांधून 
गळफास घेऊन मरण पावला  
 
उशीराच े कारण . आज पयत 
दुःखात अस यान े आज रोजी 
पो टला येऊन खबर द याव न 

आ  घडला ता वेळ:- द 
12.011.2022 रोजी रा ी 13.00 
 
ठकाण:- मौ कु णूर राहत ेघरी 

 
 दशा :- पि मेस 15 क मी 
 
 आ  दाखल ता वेळ:- द 
14.11.2022  चे 18.24 वा   टे. डा 
. न द  18 वर  
 
 
 

रपोट/खबर  देणार नाव प ा:-   
 
मयत नाव  व प ा :- सराव साहेब िनवृ ी 
काकडे वय 44 वष राहणार कु णूर तालुका 
नायगाव 
 
 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती क , वर नमुद ता वेळी  व ठकाणी यातील खबर 
देणार यांनी खबर द ली क  यातील मयत नामे भगवान रावसाहेब 
िनवृ ी काकडे वय 44 वष राहणार कृ णुर हा दनांक 12. 11. 22 रोजी 
वेळ 13.00 वाजता राहत ेघरात तुळिवला साडी न ेगळफास घेऊन मरण 
पावला आह ेअस ेनातेवाईक यांनी आज रोजी पो टला येऊन कळिवले. 
वगैरे खबरी व न मा सपोिन पुरी साहेब यां या आदेशान ेअमृ दाखल. 
 पुढील चौकशी व तपास करण ेकामी दे यात आले आह े
दाखल करनार: - पोहे का 1978 पांचाळ  पो टे कंुटूर मोबाईल मांक 
तपािसक अंमलदार:- पो हेका 1181 कुमरे पो टे कंुटूर मो.न ं
8208788324 
मा. पोलीस अिध क साहेब यांचे सुचना:-  
चेक िल टची पुतता केली अगर कस:े-होय 

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

 
 

 

 

 

 



 

 

 

पोलीस टेशन िबलोली िदनांक 14/11/2022गुरन 226/2022 कलम 33 (2) महारा  वै कीय यवसाय अिधिनयम सन 2000 अ वये 

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 
 

गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

गु हा पना 
अ. ./ ो ही/घडला व 
दाखल 

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

हकीकत 

िबलोली   
गुरन 226/2022 
कलम 33 (2) 
महारा  वै कीय 
यवसाय अिधिनयम 

सन 2000 अ वये  
 
 
 
 
 

गु हा घडला िदनां◌ंक:- 
िद.14/10/2022 चे 14.50 
वा. आरोपीचे दवाखा यात 
िमनकी तालुका िबलोली  
 
 

 गु हा दाखल िदनांक:-िद 
14/11/ 2022 रोजी वेळ 
18.54 वा  टे डा.नोद नं  19 
वर  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

िफय दीचे नाव - डॉ. मोहनराव देवराये 
वय 38 वष यवसाय तालुका आरो य 
अिधकारी िबलोली राहणार िबलोली 
मोबाईल नंबर 9921303433 
 
 
एफ आय आर त 
 िदली का :-होय  
 
 आरोपीचे नाव:-    
 
 

 आरोपी अटक -- 
आरोपी अटक नाही 

खुलासा, 
सादर िवनंती िक , वर  नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हे िम की येथे 
अिधकृतपणे वै कीय यवसाय करत अस याचे आढळून आले यां याकडे 
वै कीय यवसायाची कोणतीही पदवी नाही यां या यवसाया या िठकाणी अनेक 

कारचे ऍलोपॅथीची औषधी िमळून आली यांना वै कीय माणप ाची मागणी केली 
असता यांनी कोणतीही वै कीय माणप  दाखिवले नाही यांनी इंिडयन मेिडकल 
कौ सल ऍ ट 1956 कवा महारा  मेिडकल ॅ टस ऍ ट नुसार न दणी के याचे 
िनदशनास आले नाही यामुळे यां यावर महारा  वै कीय यवसाय अिधिनयम 
2000 कलम 33 (2) अ वय कायवाही क न वगैरे िफय द व न गु हां दाखल 
मा..पोिन साहेब यांचे आदेशाने  
 
दाखल करणार:- ASI आयुब शेख साहेब पो टे िबलोली मो नं 9823628983 
 
तपास करणार- मा.सपोिन क े साहेब पो टे िबलोली मो नं 9850827563 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार् याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 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 %&   



 

 

पो. टे. लोहा  आ.मृ.न.37/2022  कलम  174 CRPC  द.14/11/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

     आ  नं . 

व कलम 

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

            हक कत  
 

   
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37/2022  

कलम  174 

CRPC   

  आ.मृ.घडला:-  
द 11/ 11/2022 रोजी 

08.00 वाजता च े
सुमारास सरकारी 
दवाखाना िव णुपुरी 
नांदेड उ रेस 35 
क.मी. 

 
 
आ .मृ.दाखल:- 
द.14/11/2022 वेळ 

15.13 वा. टेशन डायरी 
न द  15 वर 
 

खबर देणार : -  ड य.ू के. कांबळे 
पोहेका/2801 पो ट नांदेड ामीण 
 
FIR त दली का:- होय 
 
मयताच ेनाव व प ा - बाब ूधारबा 
पवार वय 45 वष राहणार रमनतांडा 
तालुका लोहा,िज हा नांदेड .  
 
 मरणाच ेकारण:-कोणतेतरी िवषारी 
औषध िप याने उपचारा दर यान मरण 
पावला आह.े 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
 

खुलासा;  
           सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी मयत- बाब ूधारबा 
पवार वय 45 वष राहणार रमनतांडा तालुका लोहा,िज. नांदेड यांनी दनांक 
10/11/2022 रोजी 13.00 वाजताच ेसुमारास यांचे वतःच ेशेतात कोणतेतरी 
िवषारी औषध िप याने यास उपचार कामी स.द.िव णुपुरी नांदेड येथ ेशरीक केले 
असता उपचार दर यान तो दनांक 11/11/2022 रोजी 08.00 वाजता च ेसुमारास 
मरण पावला आह ेवगैरे FMLC /6084/2022प क/ कागदप ाव न मा.सपोिन 
शेख साहेब यां या आदेशाने  आ.मृ. दाखल. 
दाखल करणार:- पोहेका /999 जी.एस. येमेकर पोलीस टेशन लोहा मो.न. 
9923670999 
तपासी अंमलदार  --HC 408 ए. एम. क े  पो टे लोहा मो. :- .9730726378 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .--मा. पो िन तांबे  पो . टे. लोहा  मो 
. .9850188100 
 
 

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

 

 



 

 

 

मांडवी  गु न न.ं  :- 85/2022 कलम:- 379भा. द. िव 

पो. टे. च े
नाव  

गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िम सग 
घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला व 
दाखल  

फयादी चे नाव व प ा व मो. 
नं. आरोपी चे नाव व प ा, 
आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

मांडवी गु न नं.  :- 
85/2022 
 
कलम:- 379भा. 
द. िव  
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळी व 
ठकाणी :-  

 द. 07/11/2022 23:45वाजताच े
सुमारास  मांडवी येथ.े 
  
गेला माल - हाँय मँ स कंपनी लप 
येक  कमत 3500/-च ेएकूण 9 लप 

एकूण कमत 31500/- पयाचा माल 
चो न नेले आह े
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
द. 14/11/2022 च े18:52वा 
न द नंबर :- 16 वर  
उिशराच ेकारण --आज रोजी फयाद 
द यान े 

फयादी - वीर  उदयभान 
सूयवंशी  वय 52 वष वसाय 
ामपंचायत कायालय िलिपक 

मांडवी रा. मांडवी ता. कनवट 
िज.नांदेड मो.नं.- 
7447212384 
 
आरोपी च ेनाव :-  अ ात  
 
FIR दले का होय/नाही :- 
होय. 
आरोपी अटक :- नाही  
 

सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील त ारदार 
यांनी पो टेला येऊन त ार दली क  ामपंचायत कायालय मांडवी कडून 
लाव यात आलेले हाँय मँ स लप मशान भूमी येथील एकूण 03 लप व 
मुलाच ेउ ान येथील 02 लप व धुरपतीबाई  मडावी यां या 
घराजवळील 0 4 लप अस ेएकुन हाँय मँ स 09 लप येक  , लपाची 
कमत 3500/-व एकूण 9 लपची कमत 31500/- पयाचा माल 
कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेला आह.े  वगैरे ामपंचायत  येथ े
सरपंच व ामसेवक ,सद य यांनी चचा क न आज रोजी त ार द याने 
वर माण ेगु हा दाखल . 
दाखल करणार -म.पो.ह.ेका. मडके मो. .9423509717 
तपािसक --पोउपनी.िशव साद क ाळे पो टे मांडवी मो. नं. 
8390434340 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नंबर :- स.पो. िन. िशवरकर 
साहेब पो. टे. मांडवी मो. नं. ९९२२३२२३१२ 

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

 

 



 

 

 

da/kkj xq- j-u- 347@22- 354 354¼M½ 506 Hkknfo-lg dye 12 iksLdks dk;nk -2012 

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 %&  
  da/kkj 
 
 
 

xqUgk ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%& xq- ?kMyk 
¾ fn-13-11-22 jksth 
osG 13-10 rs 13-30 
o-ps- lqekjkl ikanu 
jLrk fouk;d fgaxksys 
;kaps 'ksrktoG  
[kaMxko ¼g½ iwoZsl 30 
dh- eh 
      
fn’kk  o varj  
iwoZsl 30 dh- eh 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-
%&   
fn-14-@11@2022 osG 
02-52 ok-LVs'ku 
Mk;jh uksan 06 oj- 

xq- j-u- 
347@22- 354 
354¼M½ 506 
Hkknfo-lg dye 
12 iksLdks dk;nk 
-2012  
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
 
 
 
 

vkjksihps uko %&  
 
vkjksih vVd &   ukgh  
  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osG o fBdk.k ;krhy fQ;kZnh 
gh frph vkbZ lkscr 'ksrkdMs ikbZ tkr vlrkuk ;krhy vkjksihus eksVkj 
lk;dyoj fQ;kZnhps ikBhekxs tkÅu okbZV mís'kkus fQ;kZnhpk gkr èk:u 
xkMhoj clwu py Eg.kwu vks<r gksrk o rks ;kiwoÊ lq)k fQ;kZnh 'kkGsr tkr 
vlrkuk fQ;kZnhph ekxs ekxs tkÅu fQ;kZnhpk ikBykx djhr gksrk o rks 
usgeh fQ;kZnhl mpywu ?ksÅu tkrks Eg.kwu èkedh nsr gksrk o =kl nsr gksrk 
oxSjs etdqjkps tckc o:u e-iks-fu-lk-;kaP;k vkns'kkus ojhy çek.ks oj  xqUgk 
nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj & iks- mifu- th- lh- baækGs iksLV daèkkj  eks-ua- 
9975754256 
 
rikfld vaeynkj & iks- mifu- th- lh- baækGs iksLV daèkkj  eks-ua- 
9975754256 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd iMoG lkgsc eks-9420841070 
iksLV daèkkj 
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iksyhl fujh{kd iMoG lkgsc eks-
9420841070 iksLV daèkkj gs fnukad 14@11@2022 jksth ps 03%12 ok uksan ua- 
07 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq< pkyq 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
  



 
 
 

  
 

 

 

 

पो टे धमाबाद गुरन ं 254/22 कलम 283 भादिव दनांक 14/11/2022 

पो ट धमाबाद 
गुरन नं. 
254/2022 कलम 283 
भादिव 
 

 
 
 

गु.घ.तारीख वेळ व 
ठकाण- द.14/11/22 रोजी च े
वेळ 17.30 वा.च ेसुमारास 
बालाजी फट लायझस समोर 
म ढा रोड धमाबाद ता. 
धमाबाद िज.नांदेड 
 
गु हा दाखल ता. वेळ दनांक- 
14/11/२२ रोजी 20.12 वा. 
टे डा . 18 

फयादी- िशवाजी िव नाथराव 
सूयवंशी, वय 54 वष, वसाय 
नोकरी पोहेका/2359, पो ट 
धमाबाद  
मो नं 9096515874 
 
आरोपीच ेनाव-  

खुलासा- 
सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकानी यातील आरोपी न े याच े
ता यातील टाटा ही सावजिनक रोडवर उभा क न येणा या जाणा या 
वाहनास व लोकां या जीवतास इजा व धोका िनमाण होईल अशा 
अव थेत थांबलेला िमळून आला .वगैरे मजकुराच े फयाद व न वर माण े
गु हा दाखल क न मा. पो िन साहेबांच ेआदेशान ेपुढील तपास कामी 
पोहेका/2022 मठपती यांचेकडे दला आह.े 
दाखल करणार- पोहे का/2016 नागरगोजेपो टे धमाबाद 
पो. िन िहबारे सरपो. टे धमाबाद मो.नं 97 64 57 43 33 
तपासीक अंमलदार-पोहेकॉ/2022 मठपती 
मो.न 8390589820 

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

 
 

 

 

 



 

 

                                                   पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंनं 179/2022 कलम    द.14/11/2022 

पो. टेच े
नाव 

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

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 
मयताच ेनाव व प ा 

खुलासा  

कंुटूर  गुरण ं179/2022 
कलम  379 भा द वी  
          
गु हयाच ेकारण :- 
चोरी  
 
 गेला माल  आयिडया 
वडाफोन असलेले  
टॉवर वरील बेस ब ड 
काड कमत 30,000 
पय े 

 गु हा घडला  ता. वेळ 
द 1/10/2022च े11:30 ते द 

2/10/2022 च े 02:30 वाजताच े 
सुमारास मौ. सुजले गाव िशवार 
 
दि णेस 12 कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 
1/11/2022 च े  19:00वा टे.डा 
न द  20 वर  
 
उिशराचे कारण –आज  रोजी 
व र ाना मािहती देऊन त ारी 
जबाब द याने  
 

फयादी नाव:- मधुकर िपता रमेश 
गायकवाड वय 27 वष वसाय 
सुपरवायझर रा. मठकराळ ता िज हा 
परभणी  मो नं 8108116922 
 
 
 आरोपीच ेनाव व प ा —--- 
 अ ात चोरटे  
 
आरोपी अटक :   नाही  

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद ता,वेळी व ठकानी यातील 
अ ात आरोपीने मौजे सुजलेगाव िशवारातील आयिडया 
वडाफोन टावर वरील बेस बँड काड कमत अंदाज े30 हजार 
पयाच ेचो न नेले आह ेवगैरे जबाब आज रोजी व र ांना 
मािहती देऊन त ारी जबाब द यान ेमा.सपोनी साहेब यांच े
आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी बीट पोह ेका 
2472 िग  ेयां याकडे दे यात आले  
 
दाखल करणार :पो ह ेका 1978पांचाळ  पो टे कंुटुर 
 
तपािसक अमंलदार पोह ेका 2472िग  ेपो टे कंुटुर 
मो नं 9158272972 

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

 

 

 

 



 

 

पो. टे मनाठा. ग.ुर.नं 173/2022कलम 304(अ)279भादवी सह 134(अ)(ब)184मो.का.कायदा माणे. 

पो. टे चे 
नाव 

गुरनं व कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 173/2022 
कलम 304(अ) 
279भादवीसह 
134(अ)(ब)184मोटर 
वाहण कायदा माण.े  

 दनांक 
13/11/2022रोजी चे 
23:00 वा.च ेसुमारास 
च रबापाटी 
पे ोलपंपाजवळ र यावर 
अधापूर िज.नादेड 
 
ग.ुदा.ता.वेळ 
दनांक:- 14/11/2022 
वेळ 20:58वा.न द नं 22 
वर  
 
जखमीच ेनांव :-िनरक 
 
 
 
 

फयादी:-बालाजी मोतीराम 
रावले  वय 42वष पोलीस 
नाईक ब.ंन 2809 रावले 
ता.हदगाव िज.नांदेड मो. 

.9867797144 
FIR त दली होय 
 
आरोपी नांव:- अ ात 
मयाताच ेनांव:- ह रश 
फुल सह  वय 47वष 
वसाय मंजुरी 

रा.जटनांगला 
ता.िज.मुज फरनगर रा य 
उ र देश  
उिशराच ेकारण:- आज रोजी 
पो. टे.ला येऊन त ार 
द याने  

 

सादर िवनंती क वर नमदु तारीख वेळ व ठकाणी यातील मयत नामे हरीश 
फुल सह वय 47 वष हा चालू असलेला उसाचे गुळाच ेकामाव न संडासला जातो 
हणून पायी र याने जात असताना कोणतीतरी अ ात वाहना या चालकांनी 
या या ता यातील अ ात वाहन भरदाव वेगान ेहयगाईनेव िन काळजीपणाने 
तसेच बेदरकरपणे चालून हरीश फुल सह यास जोरात धडक देऊन यास गंभीर 
जखमी क न या या मृ यूस कारणीभूत झाला तसेच मायतास कोणती वै  मदत न 
पुरिवता तसेच पोिलसांना कोणतीही मािहती न देता पळून गेला हणून अ ात 
वाहन व याचे चालकािव  माननीय स.पो.िन साहेब यां या आदशेाव न गु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी ी िच ेवार साहेब यां याकडे दली 
तपासीक अिधकारी यांच ेनांव-: पो.उपिन.िच ेवार   साहेब  पो. टे.मनाठा   मो नं-
9834634149 
दाखल करनारा- PSO- HC 2123 िगरी साहेब   पो. टे.मनाठा 
म .न.9604822123 
 
पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे. 
मनाठा  मो. नं. 
केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

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

 



 

 

 

 
पो ट धमाबाद गु ाचा कार ग.ुर.न नंबर 253/2022कलम 279,304(अ) भादवी 

पो ट 
धमाबाद 

ग.ुर.न 253/2022 
कलम 
279,304(अ)भादवी 
माण े 

ग.ु घ.ता. वेळ व ठकाण द. 05/11/२२ 
रोजी च ेदुपारी 15.00 वाजता चे सुमारास 
खुशाल गणपत कदम यांच शेताजवळ मौजे 
ये लापूर िशवार   
 
गु हा दाखल तारीख वेळ दनांक 
14/11/२२ रोजी 14.24 वा टे डा. न द 
मांक 15 

 
मयताच ेनाव- शेख चांद िब उफ शहजादी 
बेगम महबूब शहा वय 70 वष रा. राहेर 
तालुका नायगाव िज हा नांदेड  

खबर देणार-शेख मैनो न 
िपता मेहबूब शहा, वय 45 
वष वसाय शेती रा. राहेर 
तालुका नायगाव मो. न 
9666534353 
 
 
आरोपी- 
 

खुलासा- सादर िवनंती क  बाजूस नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  
फयादीची आई मौज ेये लापुर येथ ेमहबूब सुबानी या देवाची संदल (या ा) 
येथ ेपाई रोडने खुशाल गणपत कदम यांची शेता जवळून जात असताना 
ि व ट िडझायर कार चा चालकाने याची कार भरदाव व हयगय 
िन काजीपणान ेचालून फयादीचे आईस जोराच ेधडक देऊन गंभीर दुखापत 
क न ितच ेमरणास कारणीभूत ठरला आह.ेवगैरे एम एल सी च ेकागदप  व 
फयादीचा जबाबदार व न मा.  पो.नी साहेबांच ेआदेशाने वर माण ेगु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी तो पोउपनी /पंतोजी यां याकडे दला 
आह.े 
दाखल करणार- पोहकेॉ/ 2016 नागरगोज ेपो ट धमाबाद 
तपासीअंमलदार-पोउपनी /पंतोजी पो टे धमाबाद मो न 9421761274 
पोलीस िनरी क- एस िहबारे पो ट धमाबाद मो.न 9764574333 

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

 

 

 

 

 



 

 

पोलीस टेशनभोकर ग.ुर.न.435/2022 कलम 379भादवी 2022िद.14.11.2022 

पोलीस टेश
नचेनाव 

ग.ुर.न.वकलम 
 

िफय दीचेनाववपतागु.दा.ता.वेळ
िठकाणवगु.दा.ता.वेळ 

आरोपीचेनाववपता व 
गेलामाल 

गु हयाचीहिकगत 

 
भोकर 

गु.र.न. 
435/ 
2022  
कलम 379 
भादवी 
 

 

पांडुरंगनागोरावसु जलवाडवय 35 
वष यवसायशेतीरा.िकनीता.भोकर 
मो.9420671195 
 
गु.घ.ता.वेळविठकाणिद. 
13.11.2022रोजीचेसकाळी 10.00 
वा.स.ुिकनीयेथील हैसारोडिकनीशे
ताम येिकनीता.भोकर 
 
गुदातावेळ 
िदनांक14.11.2022चे14.09न द
23वर 
 
 

अ ात 
 
 
 
गेलामाल 
एकमोटारसायकलहो डा
शाईन मांक MH 26 
BP 1558 जुनी 
वा.िक.60,000/-  

पयाचा 

सादरिवनंतीिक,वरनमुदता.वेळीविठकाणीयातीलअ ातआरोपीनेएकमोटार
सायकलहो डाशाईन मांक MH 26 BP 1558 जुनी वा.िक.60,000/-  

पयाचाकोणीतरीअ ातचोर ांनीचो ननेलाआहे. 
वगैरेमजकुराचेिफय दव नवर माणेगु हादाखलक नपुढीलतपासमा. 
पोिनसाहेबयांचेआदेशानेपुढीलतपासकामीिबटपोहेकाँ/2820 
जाधवयांचेकडेिदला. 
 
दाखलकरणार:-सपोउपिन / दवणेमो. 9552500385 
तपािसकआमलदार – पोहेकाँ/2820पो टेभोकरमो मांक9823227195 
 
पो. टे. भारीपोलीस 
पो.िन.पाटीलसाहेबसाहेब,मो9923104521  
 
 

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

 

 

 



 

 

 

पोलीस टेशनभोकर69/2022कलम 174 िस.आर.पी.सी. 2022 िद.14.11.2022 

पोलीस टेश
नचेनाव 

आ. .नं.वकलम 
 

खबरदेणा-
याचेचेनाववपता
आ् ..घ.ता.वेळिठ
काणवआ. ..दा.ता

.वेळ 

मयताचेनावमरणाचे 
कारण 

गु हयाचीहिकगत 

 
भोकर 

69/2022 
कलम 174 
िस.आर.पी.सी.  

 

 
 
िद. 30.10.2022 
रोजीचे 16.30 वा. 
वाडनंबर 15 
सरकारीदवाखानािव
णुपुरीनांदेडिदशापुव

स 60 िक.मी 
 
 
गुदातावेळ 
िदनांक14.11.2022
चे19.01 
न द 37वर 
 
 

मयताचेनाव- 
साहेबरावउ मिपटेवाडव
य 37 
वषरा.पोमनाळाता.भोक
र 
 
 
 
मरणाचेकारण- 
 
कोणतेतरीिवषारीऔषध
िपवुनमरणपावलाआहे.  
 
 
 

सादर िवनंती िक, वर नमुदता.वेळी व िठकाणी यातील 
मयत हा िदनांक 12.102022 रोजी वेळ 14.00 वा.सरकारी दवाखाना दवाखाना भोकर 
येथे ाथिमक उपचारसाठी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथे  
रेफर के याने यास उपचार कामी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथे शिरक केले व 
तो िदनांक 14.10.2022 रोजी िड चाज झाला आणी यास िद. 27.10.2022  रोजी वेळ 
21.00 वा. सु. याचे राहते घरी यास खुपच  ास होत अस याने तो उपचारा दर यान 
िद.30.10.2022 रोजी सकाळी07.45 वा. वाड नंबर 15 सरकारी दवाखाना िव णुपुरी 
नांदेड येथे मयत झाला मयत याने कोणत ेतरी िवषारी औषध िप याने मरण पावला आहे. 
वगैर RMLCNO 7943/2022 चे कागद प  आज रोजी पो् टे ला ा त झा याने मा. 
पोिन साहेब यांचे आदेशाने दाखल क न पुढील तपास कामी िबट पोहेकाँ/2058 कदम 
यांचे कडे िदला. 
दाखलकरणार:-सपोउपिन / दवणेमो. 9552500385 
तपािसकआमलदार – पोहेकाँ/2058 कदमपो टेभोकरमो मांक9049320582 
 
पो. टे. भारीपोलीसपो.िन.पाटीलसाहेबसाहेब,मो 9923104521  

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



 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ   ÝÖã̧ ü®ÖÓ. 316/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü 14.11.2022 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê ®ÖÖ¾Ö ÝÖã̧ ü®Ö  ¾Ö Ûú»Ö´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 

‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã̧ ü®ÖÓ. 
316/2022 
Ûú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü×¾Ö  
 

×¤ü.10.11.2022 ¸üÖê•Öß 
ÃÖÖÓµÖÛúÖôûß 00.30 ŸÖê 
05.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
¤ü̧ ǘ µÖÖ®Ö ÃÖÖ‡Ô®ÖÝÖ¸ü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
ÝÖã®ÆüÖÓ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ. ¾Ö ¾Öêôû  
:- ×¤ü.14.11.2022 
¸üÖê•Öß  19.35 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
Ã™êü ›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ.35 ¾Ö¸ü 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ´ÖÆü´Ö¤ü †Ö²ÖÖÃÖ 
×¯Ö.´ÖÆü´Ö¤ü ‡®ÖãÃÖ ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ÃÖÖ‡Ô®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê ®Ö. 8149757684 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö  
†Ö–ÖÖŸÖ 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 
 ×™ü¾Æüß‹ÃÖ Ã™üÖ¸ü ×ÃÖ™üß ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß 
´ÖÖê.ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛÎú. ‹´Ö‹“Ö 26 
²Öß‹»Ö 0921 •Öã×®Ö¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß 
Ûúß.20,000 ¹ý. 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖµÖÛú»Ö ×™ü¾Æüß‹ÃÖ Ã™üÖ¸ü ×ÃÖ™üß 
ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß ÛÎú. ‹´Ö‹“Ö 26 ²Öß‹»Ö 0921 •Öã×®Ö¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß Ûúß.20,000 
¹ý.Æüß ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÆÑü Ë Ë›ü»Ö »ÖÖòÛú Ûú¹ý®Ö šêü¾Ö»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß 
†Ö–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü †•ÖÖÔ ¾Ö¹ý®Ö 
›üß¾ÖÖê.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêüÛúÖò 
1991 ¾ÖÖÛú›êü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß : ¯ÖÖêÆêüÛúÖò 1991 ¾ÖÖÛú›êü ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê ®Ö. 9130642320 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  - ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö  ¯Ö¾ÖÖ¸ü ®Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.®ÖÓ. 8855042766 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

brokjk xq-j-ua- 315@2022 dye 354 509 Hkk-na-fo 
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 %& 
brokjk 
   
 
 

xqUgk ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%& fnukad 
14@11@2022 ps 15-00 
oktrk lq catkjk ckc 
eanhj gchc VkWdhl 
toG brokjk 
            
fn’kk  o varj  
if’pesl 05 fd-eh-  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 14@11@2022 ps 
17-55 LVs Mk ua 31 oj  

xq-j-ua- 315@2022 
dye 354 509 
Hkk-na-fo  
 
 
 
 
 
  
 

fQ;kZnhps uko %&  

 

vkjksihps uko %&  

vkjksih vVd & rkC;kr vkgs- 
 
 

l/;k fLFkrh %& ‘kkarrk 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksih gk fQ;kZnh ckbZl rq eq>s ilan vkbZ esjs lkFk py vls Eg.kqu 
okbZV mnzns’kkus gkr /k#u vks<qu frpk foua; Hkax dsyk o rlsp fryk 
yTtk okVsy vls vf’yy pkGs dsyk oxSjs tckc o#u xqUgk nk[ky 
d#u iq<hy rikl dkeh iksmifu equhj lj ;kapsdMs fnyk-  

nk[ky dj.kkj & fM-vks iksmifu ekjdokM - brokjk eks ua 
9823351999  
 

rikfld vaeynkj & iksmifu equhj Iksk-LVs-brokjk eksu 9552520363 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh - Jh Hkxoku /kcMxs  fM-vks iksmifu ekjdokM - 
brokjk eks ua 9823351999  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &ek-mifoHkkx iksyhl vf/kdkjh panzlsu 
ns’keq[k lkgsc ukansM ‘kgj pktZ brokjk  gs fnukad 14@11@2022 jksth ps 
18%55 ok uksan ua- 34 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & LVsMk uksan dz 39 osG  20-35 oktrk HksV 
nsoqu ijr   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



 

 

 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö †Ö.´Öé.ÛÎú´ÖÖÓÛú  135/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 14/11/2022 
¯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 ü̧Öê¯Öß †™üÛú 
ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ †Ö.´Öé. :- 135/2022 
Ûú»Ö´Ö 174 
ÃÖß†Ö ü̧¯ÖßÃÖß 

†Ö.´Öé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
13/11/2022 ü̧Öê•Öß“Öê ü̧Ö¡Öß 23.00 ¾ÖÖ. 
“Öê ®ÖÓŸÖ ü̧ ¾Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 14/11/2022 
ü̧Öê•Öß“Öê ÃÖÛúÖôûß 07.00 ¾ÖÖ.“µÖÖ ¯Öã¾Öá 

‘Ö¸üÖ“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÜÖÖ»Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
²ÖÖ²Öã»ÖÖ ´ÖÖÛÕú›ü ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
†Ö.´Öé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 14/11/2022 “Öê ¾Öêôû 14.18 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.21 

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ¸ü :- ´ÖÖ ü̧ÖêŸÖß ×¯Ö.¸üÖ´ÖÖ µÖê¾Ö»Öê वय 
70 वष वसाय ¾ÖÖò“Ö´Ö®Ö ¸üÖ.´ÖÖÛÕúÞ›ü 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. मो. .9607009782. 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö :- ÝÖÖêØ¾Ö¤ü ×¯Ö.´ÖÖ¸üÖêŸÖß µÖê¾Ö»Öê 
¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.´ÖÖÛÕúÞ›ü ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
´Ö ü̧ÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ®ÖÖ¯ÖßÛúß ´Öãôêû 
ÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö ´ÖéŸµÖã  
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ´Öê ´ÖÖ ü̧ÖêŸÖß ×¯Ö.¸üÖ´ÖÖ µÖê¾Ö»Öê वय 70 वष वसाय 
¾ÖÖò“Ö´Ö®Ö ü̧Ö.´ÖÖÛÕúÞ›ü ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö ü̧ ×¤ü»Öß 
×Ûú, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ®ÖÖ´Öê ÝÖÖêØ¾Ö¤ü ×¯Ö.´ÖÖ ü̧ÖêŸÖß µÖê¾Ö»Öê ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì 
ü̧Ö.´ÖÖÛÕúÞ›ü ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ®Öê ¿ÖêŸÖß´Ö¬µÖê ˆŸ¯Ö®®Ö Ûú´Öß —ÖÖ»µÖÖ®Öê 

»ÖÖêÛúÖÓ“Öê ˆÃÖ®Öê ¯ÖîÃÖê ÛúÃÖê ±êú›üÖµÖ“Öê µÖÖ ™êü®¿Ö®Ö ´Ö¬µÖê ×¤ü.13/11/2022 
ü̧Öê•Öß“Öê ¸üÖ¡Öß 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ®ÖÓŸÖ ü̧ ¾Ö ×¤ü.14/11/2022 ¸üÖê•Öß“Öê 

ÃÖÛúÖôûß 07.00 ¾ÖÖ. “µÖÖ ¯Öã¾Öá ÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ Ûêú»Öß †ÖÆêü 
¾ÖÝÖî̧ êü ÜÖ²Ö ü̧ß¾Ö¹ý®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/124 ÝÖ¾Öôûß ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.8208681527. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. ²ÖÖȩ̂ üÃÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú .9309737394. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



 

 

पो.सटे ि◌िवमानतळ गुरन ं392/2022 कलम 379 

¯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 

.िवमानतळ गुरनं 392/2022 
कलम 379 IPC 
 
 
 
 
गु. दा. ता ¾Öêôû ि◌द 
14/11/22¸üÖê•Öß, 
सटे. डा. न 48 ¾Öêôû 
-22.27 िवािजता 

गु.घ.ता.¾Öêôû ¾Ö ×šüकाण - 
द.11/11/2022 रा ी ¾Öêôû 06.20 
¾ÖÖ.चे सूमारास नमसकार चौक ते 
माळटेकडी •ÖÖÞÖÖ ȩ̂ü रोड िवरील 

माऴटेकडी •Öिवऴील पेटोलपंप ते 
माळटेकडी ि◌ि िज याम ये रोड या 
बािजूला पू¾Ö स 02 ि◌क.मी.  
गु. दा. ता ¾Öêôû ि◌द 14/11/22 रोिजे, 
सटे. डा. न 
 
ि◌कं .अधं.43000/-  ची 

िफय दी - साईनाथ ×¯Ö.सूभाष उटिवार 
िवय 27 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
मिजूरी,रा,हनूमानगड नांदेडमोनं 
7038949379 
 
 
आरोपी – अ ात 
 
 
उशीराचे कारण- आिज ¸üÖê•Öß परत नांदेड 
शहरात व गा¾Öß मोटार सायकलचा शोध 
घेिवुन ¾Ö कामा ×नमी  बाहेर अस याने 
तकार दे यास उशीर झा याने ¾Ö †Ö•Ö  
रो•Öß पो सटे ला ह•Öर ये¾Öã®Ö तकािर 
द याने. 
 
 
 

खुलासा -सादर ि◌िवनंती की , िवर नमुद तारीख िवेळी िव 
ि◌ठकाणी यातील ि◌िफय य ददी यांची शाईन ह डा कं िपनची 
मोटारसायकल क.HH-26 AH 9216 याचा इंि◌िजन नं 
JC36E7413289 िव चेि◌चस क .ME4JC36 JMC7270179 
ही ि◌कं .अधं.43000/-  ची कोणीतरी आ ात चोरटाने चो न 
नेली आहे िवगैरे मिजक ◌ुराचे िजबाबिवरन मा.पो.ि◌न.सा.यांचे 
आदेशाने गु हा दाखल करन तपासकामी NPC-631 देशमूख 
यांचेकडे ि◌दला  
दाखल करणार – ASI क यानकर मो .नं. 962355  
तपास करणार - NPC-631 देशमूख मो9923647631 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. ¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã®ÆüµÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÝÖã. ü̧.®ÖÓ 398/2022  -Ûú»Ö´Ö ,379  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 

†ÛÎú. ¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê ®ÖÖ¾Ö ÝÖã. ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
 

²Öæ.¸ü.®Ö. ¾Ö Ûú»Ö́ Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ   
Æü×ÛúÛúŸÖ 

01  ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü. ÝÖã. ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 07.11.2022 ü̧Öê•Öß  
ÃÖÛúÖôûß 09.00 ŸÖê 09.40 

¯¾ÖÖ•Öê“µÖÖ.  ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ  
ÜÖæ̧ üÖÞÖÖ ™Òòü¾Æü»ÃÖ  †Öò±úßÃÖ 

ÃÖ́ ÖÖê ü̧ ÆüàÝÖÖê»Öß ÝÖê™ü  ü ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Ö 

¾Öêôû 
×¤ü®ÖÖÓÛú 14.11.2022 ¾Öêôû 

14.25              
Ã™êü. ›üÖ. ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ. 16 

 

                     
ÝÖã. ü̧.®ÖÓ 398/2022  
-Ûú»Ö´Ö ,379  
³ÖÖ¤Óü×¾Ö.  

 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  †´ÖÖê»Ö Ûîú»ÖÖÃÖ Ûúß¸üÛúÞÖ   ¾ÖµÖ 
23 ¾ÖÂÖÔ ¬ÖÓ¤üÖ ¿ÖêŸÖß ü̧Ö.¯ÖÖ™ü®Öã¸ü ´ÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê®Ö.8975320292 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê : -†–ÖÖŸÖ   
 
ÝÖê»Ö¸ü ´ÖÖ»Ö-ÆüÖê®›üÖ ÛÓú¯Ö®Öß“Öß ¿ÖÖ‡Ô®Ö spÝÖÔ 
Ûú»Ö¸ü“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ ®ÖÓ.MH-12Rv 9201Ûúà´ÖŸÖß 
†Ó¤üÖ•Öê 45000/-¹ý “Öß •Öã®Öß ¾ÖȪ Ö¸üŸÖß  

   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Ö ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ  ß 
ÆüÖê®›üÖ ÛÓú¯Ö®Öß“Öß ¿ÖÖ‡Ô®Ö spÝÖÔ Ûú»Ö ü̧“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ ®ÖÓ.MH-12Rv 9201Ûúà´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 

45000/-¹ý “Öß •Öã®Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß  ×ŸÖ“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ ÛÎú.me4jc73afkgo28735 ‡Õ•Ö®Ö ®ÖÓ 
jc7eh0050337†¿Öß  ´ÖÖê.ÃÖÖ ÜÖæ ü̧ÖÞÖÖ ™Òòü¾Æü»ÃÖ  †Öò±úßÃÖ ÃÖ́ ÖÖȩ̂ ü ÆüàÝÖÖê»Öß ÝÖê™ü  ü 

®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 µÖê•ÁÖê »ÖÖ¾Öã®Ö ±ãú»Ö ×¾ÖÛúÞµÖÖÃÖ ÝÖê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê ü̧™üµÖÖ®Öê 
“ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß ¾ÖÝÖî̧ êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý®Ö  
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö  Ûú¹ý®Ö ¯Öã“Öß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖ /452 ´ÖÖê.®ÖÓ. 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ :/452 ´ÖÖê.®ÖÓ. 
 



 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. ¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü ®ÖÖÓ¤êü›ü †ÖÛúÃ´ÖÖŸÖ ´ÖÏŸµÖã †Æü¾ÖÖ»Ö 85/2022  -Ûú»Ö´Ö ,174 crpc 

                   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã. ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
 

²Öæ.¸ü.®Ö. ¾Ö Ûú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ   
Æü×ÛúÛúŸÖ 

¾Ö×•Ö̧ üÖ²ÖÖ¤ü. ²ÖÖ.´ÖÏ. ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 13.11.2022 ü̧Öê•Öß  
ÃÖÛúÖôûß 09.00 ŸÖê 19.45 
¯¾ÖÖ•Öê“µÖÖ.  ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  Ûú¾ÖßŸÖÖ 

ÆüÖò™êü»Ö •Ö¾Öôû   ü ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
²ÖÖ.´ÖÏ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Ö ¾Öêôû 

×¤ü®ÖÖÓÛú 14.11.2022 ¾Öêôû 00.39             
Ã™êü. ›üÖ. ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ. 03 

 

ü †ÖÛúÃ´ÖÖŸÖ ´ÖÏŸµÖã 85/2022  
-Ûú»Ö´Ö ,174 crpc  

 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  •ÖÃÖ¯ÖÏßŸÖØÃÖ‘Ö ®Ö ȩ̈ü¤üÝÖØÃÖ‘Ö 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ    ¾ÖµÖ30 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ  ÖÃÖ  Ûú¾ÖßŸÖÖ 

ÆüÖò™êü»Ö •Ö¾Öôû   ü ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê®Ö.7020662283 
 
´Ö¸üÞÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ-•Öã®ÖÖ™ü †•ÖÖ¸üÖ®Öê  
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö -†®ÖÖêôûÜÖß ×³ÖÛúÖ ü̧ß ¯Öã¹ýÂÖ ¾ÖµÖ 
30 ŸÖê 40   

   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Ö ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö̧ ü ¤êü®ÖÖ ü̧Ö®Öê ÜÖ²Ö ü̧ ×¤ü»Öß Ûúß µÖÖ“Öê 
¤ãüÛúÖ®ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü  ÛÎú 35 “µÖÖ ÃÖ́ ÖÖȩ̂ ü ÂÖ¿Ö™ü¸ü •Ö¾Öôû-†®ÖÖêôûÜÖß ×³ÖÛúÖ¸üß ¯Öã¹ýÂÖ ¾ÖµÖ 30 ŸÖê 40 ÆüÖ 
´Ö ü̧ÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¾ÖÝÖî ȩ̂ü¾Ö¹ý®Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ²ÖÖ.´ÖÏ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öã“Öß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖ /452 

´ÖÖê.®ÖÓ.ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ :/452 ´ÖÖê.®ÖÓ. 
 



 

.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖÝÖ-01 ŸÖê 05 ÝÖã ü̧®Ö 405/2022 Ûú»Ö´Ö  379,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤ü.14.11.2022 

 

 

 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã¸ü®ÖÓ ¾Ö Ûú»Ö́ 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¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ÝÖã̧ ü®Ö.405/2022  
 Ûú»Ö´Ö 379,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß   
 
 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü.13/11/2022 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 2.30 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÝÖÖê¤üÖ¾Ö ü̧ß ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ LG 
¿ÖÖêºþ´Ö •Ö¾Öôû,®ÖÖÓ¤êü›ü 
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 02 ü ×Ûú.´Öß ²Öß™ü 
ÛÎú.03 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-×¤ü.14/11/2022 ¸üÖê•Öß 
12.37 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ.011 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-®ÖÝÖ¤üß 10,000 ºþ¯ÖµÖ ê 
,¯ÖÖµÖÖŸÖß»Ö “Öî®Ö ×Ûú†Ó 4000 ºþ¯ÖµÖê ¾Ö 
ÝÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖê®µÖÖ“Öß ‹Ûú ŸÖÖêôûµÖÖ“Öß “Öî®Ö 
×Ûú†Ó 35,000 ºþ¯ÖµÖê ¾Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Ö 
†ÃÖê ‹ÛæúÞÖ 49,000 ºþ.“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×®Ö̧ ÓüÛú 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- 
†–ÖÖŸÖ ¤üÖê®Ö ‡ÃÖ´Ö 
 
 †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú 
‹±ú†ÖµÖ †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×́ ÖôûÖ»Öß †ÝÖ¸ü 
ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ: †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö®Ö  µÖê£Öê µÖê¾Öæ®Ö ŸÖÛÎúÖ ü̧ß •Ö²ÖÖ²Ö 
×¤ü»µÖÖ®Öê ¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öß ²ÖòÝÖ¾Ö ü̧ šêü¾Ö»Öê»Öß ¯ÖÃÖÔ 
•µÖÖ´Ö¬µÖê ®ÖÝÖ¤üß 10,000 ºþ¯ÖµÖê ,¯ÖÖµÖÖŸÖß»Ö “Öî®Ö ×Ûú†Ó 4000 ºþ¯ÖµÖê ¾Ö ÝÖôûµÖÖŸÖß»Ö 
ÃÖÖê®µÖÖ“Öß ‹Ûú ŸÖÖêôûµÖÖ“Öß “Öî®Ö ×Ûú†Ó 35,000 ºþ¯ÖµÖê ¾Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Ö †ÃÖê ‹ÛæúÞÖ 
49,000 ºþ.“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ÛúÖêÞÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ ¤üÖê®Ö “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓ®Öß “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»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 ŸȪ ÖÖÃÖ ÛúÖ́ Öß  
¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2692 œüÖê»Öê µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2692 œüÖê»Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧, ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.9623002692. 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü :- ¯ÖÖê®ÖÖ-2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ̧ ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.8669005593 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :- ÁÖß.›üÖò.ÛúÖ¿ÖßÛú ü̧ ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.9527988931 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ 
¯Öã¾ÖÔ 
‡×ŸÖÆüÖÃÖ 

    

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

×®Ö Ó̧üÛú ×®Ö Ó̧üÛú   



 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú. 44/2022 “Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü. 14/11/2022 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖàÝÖ ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

×´ÖÃÖàÝÖ  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê/ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸üÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ¸ü 

×´ÖÃÖàÝÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú-
44/2022 
 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ:-
×¤ü.07.11.2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 08.00 ¾ÖÖ 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸ü ŸÖêÆü¸üÖ®ÖÝÖ¸ü  
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öæ®Ö 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü  :- 
¯Öæ¾ÖìÃÖ 02  ×Ûú´Öß ²Öß™ü 
01 
×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö 
¾Öêôû :-×¤ü. 14/11/22 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 21.24 ¾ÖÖ 
Ã™êü.›üÖ.13 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü::-  
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- ×¾Ö»ÖÖÃÖ 
×¤üÝÖÓ²Ö¸ü ÝÖæôûÝÖæôêû ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.ÃÖ»Öæ®Ö ¤æüÛúÖ®Ö “ÖÖ»ÖÛú 
¸üÖ.ŸÖêÆü̧ üÖ®ÖÝÖ¸ü,®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.9923259360 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö:- 
 ˆÓ“Öß 5.2 ±ãú™ü ,¸ÓüÝÖ ÃÖÖ¾ÖôûÖ, ÛêúÃÖ 
ÛúÖôêû ×¿ÖõÖÞÖ 10,Ûú¯Ö›êü ¯Öò®™ü ¿Ö™Ôü 
¯ÖÖµÖÖŸÖ “Ö¯¯Ö»Ö  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¯ÖŸÖß  Æêü 
ÛúÖêÞÖÖÃÖ ÛúÖÆüß ‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Öºþ ŸÖêÆü̧ üÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öæ®Ö 
×®Ö‘Öæ®Ö ÝÖê»Öê †ÖÆêü,ŸµÖÖÓ“ÖÖ ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛËú ÖÛú›êü ¾Ö ×´Ö¡Ö ´ÖÓ›üôûßÛú›êü ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ¯Ö¸üŸÖã ŸÖê ×´Öôãû®Ö †Ö»Öê ®ÖÖÆüß, ¾ÖÝÖî̧ êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý®Ö ×´ÖÃÖàÝÖ 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®¾ÖµÖê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÛúÖ´Öß ¯ÖÖê®ÖÖ-2753 ¿ÖêÜÖ µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü- 
¯ÖÖê®ÖÖ-2753 ¿ÖêÜÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.ÛÎú.9923799345 

 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-¯ÖÖê®ÖÖ-2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü  ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.8669005593 
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß:- ¯ÖÖê.×®Ö.ÁÖß ›üÖò.‹®Ö.²Öß.ÛúÖ¿ÖßÛú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ,®ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê. ®ÖÓ.9527988931 
 


