
 

 पो. टे. कंधार  गु.र.न.391/2021  कलम 12 (A).म.जु.का.  द.23/11/2021. 

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 

 कंधार 
 
 

 

गु.र.न.391/2021                     
कलम 12 (A) 
म.जु.का.  

घडला:- द.22/11/2021   चे 

18.30  वाजता पेठवडज 
येथील ामपंचायत समोर 
िशवाजी चौकात रोडवर  
पवूस 25 कमी. 
 
 गु हा दाखल:- 
द.23/11/2021 वेळ 00.10  

टेशन डायरी न द 2 वर. 
 
दाखल करणार:------

Npc/2059 सानप  साहबे 
पो. टे. कंधार मोबाईल नंबर:-
9421849989. 

फयादीचे नाव:- गोपाळ 

चं पाल इं ाळे वय 33 वष 
वसाय-  नोकरी पोउपिन 

नेमणूक पो टे कंधार   िज. नांदडे 

मो. .9975754256. 
FIR त दली का:- होय.  
आरोपी नाव व प ा:-  

आरोपी अटक:-  
िमळाला माल:- . नगदी 1340 

. मटका जुगाराचे सािह य 
 

खुलासा;-   नमूद ता. वेळी व  ठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीर र या क याण नावाचा मटका 
जुगार लोकांकडून पैसे घेऊन खेळत व खेळिवत असताना 
नगदी 1340 पये व जुगाराचे सािह या सह िमळून आला 
वगैरे फयादीव न गु हा दाखल.  
 
तपासी अंमलदार:--Hc/ 1959 वहारे साहबे पो. 
टे.कंधार मो. .9604333256. 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .-  मा. पोलीस 
िनरी क   पडवळ साहबे पोलीस टेशन कंधार  मो. 

.9420841070. 

भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. . :-- 
केलेला तपास:-  
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



 

 पो. टे. कंधार  ग.ुर.न.392/2021  कलम 12 (अ).म.जु.का.  द.23/11/2021. 

पो. टे. चे 
नाव 

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

हक कत 

कंधार 
 

ग.ुर.न.392/2021                     

कलम 12 (अ) 
म.ज.ुका. 

घडला:- 

द.22/11/2021   च े
19.20  वाजता चे 

समुारास दो ताना हॉटेल 
समोर रोडवर 
पवूस 25 कमी. 

 
गु हा दाखल:- 

द.23/11/2021 वळे 
00.30  टेशन डायरी 

न द 4 वर. 
 
 

फयादीचे नाव:- गौतम ल मण काबंळे वय 

33 वष वसाय-  नोकरी पोका 2302 
नमेणकू पो टे कंधार   िज. नादंेड 

मो. .8888872358. 
 

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

आरोपी अटक:- 
िमळाला माल:- . नगदी 720 . मटका 

जगुाराच ेसािह य 
 

खुलासा;- नमदू ता. वळेी व  ठकाणी यातील आरोपीन े
िवनापरवाना बकेायदेशीर र या क याण नावाचा मटका 
जगुार लोकांकडून पसै े घऊेन खेळत व खेळिवत असताना 
नगदी 720 पय े व जगुाराच ेसािह या सह िमळून आला 
वगरेै फयादीव न गु हा दाखल. 
 
दाखल करणार:------Npc/2059 सानप  साहेब पो. टे. 
कंधार मोबाईल नबंर:-9421849989. 
तपासी अमंलदार:--Hc/ 1959 वहारे साहेब पो. 
टे.कंधार मो. .9604333256. 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
मा. पोलीस िनरी क   पडवळ साहेब पोलीस टेशन कंधार 

मो. .9420841070. 

भटे देणारे अिधकारी चे नाव मो. . :--. 
केललेा तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहेब याचें सूचना:- 

      

 



 

 पो. टे. कंधार गु.र.न.393/2021 कलम 65(ई)  म.दा.का. द.23/11/2021. 

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. 393/2021 

कलम 65( ई)  म. 

दा.का. 

घडला:- द.22/11/2021 च े
20.25 वाजता  अमर चाऊस 
चौक त ेपाडूंनी जाणारे डाबंरी 
रोडवर मधबुन हॉटेल समोर 
पठेवडज तालकुा कंधार पवुस 
25 कमी              
                                                                          
गु हा दाखल:- 
द.23/11/202वळे 00. 43 
वाजता टेशन डायरी न द न.ं 
5  वर.  

 
दाखल करणार:- npc / 2059 
सानप साहेब नमेणकू पोलीस 
टेशन कंधार.  

फयादीच ेनाव :-  काश िव लराव 
टाकरस  वय 48 वष वसाय नोकरी 
पोना 2730 नमेणकू  पोलीस टेशन 
कंधार मो..9373890469 
FIR त दली का:- होय 
आरोपी नाव व प ा:-  
आरोपी अटक:- नाही 
िमळाला  माल:- देशी दा  भगरी 

सं ा या180 ML मते या 17 सील 
बदं बॉटल एकूण कमती 1190/- 
पय.े 

खुलासा; नमदू ता. वळेी व ठकाणी यातील आरोपीन े
िवनापरवाना बकेायदेशीर र या  देशी दा  भगरी सं ा या 
180  ML मते या 17 सीलबदं बॉटल एकूण कमती 
1190  /- पय े  चा  माल चोरटी िव  कर या या 
उ ेशान े ता यात बाळगनु िमळून आला  हणनू  गु हा  
दाखल.           
तपासी अमंलदार:- Hc/ 1959 वहारे सर पो. टे.  कंधार     
मो.9604333256 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ सा. 

              मो. .9420841070. 
भटे देणारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केललेा तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहेब याचं ेसूचना:- 

 

 

 



 

पो. टे. चे नाव  मांडवी  गु न नं.  :- 132/2021 कलम :- 363,324,452,323,143,147,148,149  भा. द. िव द. 23/11/2021 

पो. टे. 
चे नाव  

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

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

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

                 ह ककत  

माडंवी गु न न.ं 
:132/2021 
कलम :- 
363,324,452, 
323,143,147,14
8,149 भा. द. िव  
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वळे :-  
 द. 22/111/2021 रोजी 
रा ी  11:45वाजता  
 
ठकाण :-. िपपळंगाव  
ता. कनवट फयादीच े 
बहीण चे राहत ेघरी  
  
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
द. 23/11/2021 च े

03:09वा न द नबंर :- 6 
वर  
 
 

फयादी - सौदागर अजनू च हाण   वय 28 
वष रा.अबंाडी ताडंा  ता. कनवट िज.नादेंड  
मो.न.ं 7741925778 
 
आरोपी च ेनाव :-  
FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 
आरोपी अटक :- िनरंक 

सादर िवनतंी क ,वर नमदू तारीख वळेी व ठकाणी  यातील 
आरोपीतानंी गरै काय ाची मडंळी जमवनु आम या मलुीला 
खा घवेनु आल ेअस े हणनू फयादीच ेबहीण या घरात घसुनु 
फयादीला डो यात मा न डोके फोडल े व फयादीचा 
भावजी नाम ेशाल ूनाईकिसग राठोड याला अपहरण क न 
यानंी आनले या चारचाक  वाहनात घवेनू गे यान े फयादीच े
जबाब  व न गु हा दाखल क न मा.सपोिन िशवरकर साहेब 
यां या आदेशान ेपढुील तपास Psi ी पठाण साहेब    यां या 
कडे दला. 

तपािसक --- PSI ी प ठाण सर  पो टे माडंवी मोबाईल 
नबंर 9834841176 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नबंर :- स.पो. िन. िशवरकर साहेब पो. टे. 
माडंवी मो. न.ं ९९२२३२२३१२ 

 

 

 



 

पो. टे लोहा. िम सग 16/2021 . द.23/11/2021 

पो. टे. 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  
 

 
लोहा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िम सग माकं   
16/2021 

 

 

 

 

 

                

 हरवललेी तारीख वळे व ठकाण- 
द.22/11/21 रोजी च े13.30 वाजता या 
समूारास खबर देणार याचं ेराहत ेघ न मौज े
इं दरानगर लोहा,तालकुा लोहा ,िज हा 
नादंडे पि मसे 01 क.मी.अतंरावर 
 
िम सग दाखल तारीख वळे- 
द.23/11/2021 च े01.01 वाजता डायरी 
माकं 02 वर 

बपे ा च ेवणन - 
1)रंग -गोरा 
2)उंची -5 फूट 5 इंच  
3)बाधंा -सडपातळ  
4)अगंात- िपव या रंगाचा पंजाबी से 
प रधान केलले.े 
5)िश ण-8 वी पास 
 6)भाषा- मराठी, हदी  
FIR:- त दला होय  

खबर देणार --अशोक उ मराव शळेके वय 
45 वष वसाय मजरुी रा. इं दरानगर 
लोहा,ता. लोहा िज हा नांदेड मो. 
न.7083147360,9130226022. 
 
 
बपे ा झाले या च ेनाव --खबर देणार 
याचंी मलुगी नाम े1 ) सं या . शकंर साठे 
वय 19 वष वसाय घरकाम सोबत  
खबर देणार याचंी नात नाम े2) आया िपता 
शकंर साठे वय 01 वष दोघी रा. 
िस ाथनगर, अबंाजोगाई तालकुा  
अबंाजोगाई  िज हा बीड ह. म.ु इं दरानगर 
लोहा,ता. लोहा िज हा नांदेड  

सादर िवनतंी क , वर नमदू तारीख वळेी व ठकाणी यातील 
खबर देणार याचंी मलुगी ह ेित या एका वषा या मलुीस घऊेन 
मी माझ े इं दरानगर यथेील आ या या घरी जात ेअस े हणनू 
खबर देणार यांच ेघ न िनघनू गलेी. ती अ याप पावतेो घरी 
आली नस यान ेखबर देणार यांनी  यां या मलुीचा व नातीचा 
याचं े नातवेाईकाकडे शोध घतेला असता  मलुगी व नात  
िमळून न आ यान ेखबर देणारे यानंी आज रोजी पोलीस टेशन 
ला  यऊेन याचंी मलुगी व नात हरव या बाबतचा अज 
द यान ेवगरेै  अजाव न   मा. पो.िन. साहेब यां या आदेशान े
िम सग दाखल  
मी सग दाखल करणार:-NPC 9999 जी.एस.यमेकेरपो. टे. लोहा 

मो.न.ं9923670999 

तपासी अमंलदार-HC 1754 सयूवशंी पो. टे. लोहा मो. न.ं 7057524134 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
    मा.पो.िन/  एस.बी.ताबं ेसाहेब  पो. टे. लोहा मो. न.ं 9850188100 

 

 



 

पोलीस टेशन ई लापुर ग.ुर.न.ं106/2021 कलम 461,380 भा.द.िव.  द.23/11/2021. 
पोलीस टेशन 
चे नाव. 

गु.र.नं.व.कलम. गु.घ.ता.वेळ. ठकाण 
द.अंतर. 

फयादीचे नाव प ा मो.नं. आरोपीचे नाव 
प ा मो.नं. 

खुलासा. 

ई लापरु भाग 1 त े5 
ग.ुर.न.ं106/2021 
कलम 461,380 
भा.द.िव. 

ग.ुघ.ता.व.े ठका- 
द. 22/11/2021 रोजी रा ी 

22.00 त े
23/11/2021वाजता या 06.00 
वाजाच ेदर यान ॉपर इ लापरु 
MSEB कायालय च ेसमोर बीट 
नबंर एक दि णसे एक कमी  
 
 
ग.ुदा.ता.वळे. टे.डा.न.ं 
द.23/11/2021 
वळे 10.30 
टे.डा.न.ं 14 

फयादीच ेनाव.  
िव ल गणपतराव मा के वय 55वष 
वसाय ापार रा इ लापरु ता 

कनवट  मो. न.ं 9423435649 
 
 
आरोपीच ेनाव.-  अ ात 
 
गलेा माल.  
30 टल सोयाबीन ित टल 
6000/- पय े माण ेअसा एकूण 
1,80,000/- पयाचा माल.  

सादर िवनतंी क  वर नमदू तारीख वळेी व ठकाणी यातील फयादी 
यानंी याचं े वतःच ेगोदामात ठेवलले े 210 सोयाबीन च े 55 कलोच े
वजनाच ेपोत ेठेवललेी होत ेकोणीतरी अ ात चोर ान े दनाकं 22 /11 
/2021 च े 22.00 ते द. 23/11/2021 च े06.00 वाजताच ेदर यान 
गोदामाच ेचनॅल गटे च ेकुलपू तोडून सोयाबीनच े55 कलोच े55 पोत े
अदंाज 30 टल सोयाबीन आत वशे क न एकूण 180000  चा 
6000 ित टल दरा माण ेअ ात चोर ान ेचो न नले ेवगरेै जबाब 
व न गु हा दाखल क न माननीय एपीआय साहेब याचं े आदेशान े 
तपास कामी माननीय पीएसआय बोधिगरे साहेब यां याकडे दला.  
 
दाखल करणार. - ASI लुगंारे. सा. मो.न.ं9881153302 
तपासी अिधकारी-  PSI- योगशे बोध िगरे सा. 
मो. न.ं 9404222624 
भारी अिधकारी.-  API.मा. ी एस. बी. डेडवाल.  
मो. न.ं 7875784485. 

 

 

 



 

पो. टे.नायगाव गुरन.ं 218/2021 कलम  379 भादवी द- 23/11/2021 
  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर व कलम  गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ही/घडला व 
दाखल 

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

हक कत 

पोलीस 
टेशनच ेनाव 
नायगाव 

गरुन ं.218/2021 कलम 

379 भादिव माण.े 

 
 
गलेा माल :- िहरोह डा 
लडर लस मोटरसायकल  
माकं MH 26 BB  6536  

जनुी वापरती कमत अंदाज े
40 हजार पय े
 
िमळाला माल :-िनरंक  
 

 गु हा घडला दनाकं 
18/04/2021  च े 
22:00  त े 
19/04/2021 च े
05:00 वा पावतेो 
फयादीच े
घरासमो न बळवतं 
नगर नायगाव 
दि णसे अधा कमी 
 
गु हा दाखल 
दनाकं:- 
द- 23/11/2021 
वेळ 13:12  वा टे 
डा.नोद न.ं 18 वर  

 फयादीचनेाव :-  सयुकातं 
वय्ंकटराव पाचंाळ वय 31 वष 
वसाय िश क राहणार शळेगाव 

रोड  नायगावं मो.न ं
7666002116 
  
 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 
 आरोपीच ेनाव - :- अ ात 
 
अटक  ता वळे व टे डा  वर :-  

खलुासा- 
खलुासा- वर  नमदू ता. वळेी व ठकाणी यातील फयादी यानंी याची 
मोटारसायकल .MH 26  BB  6536 या माकंाची ज.ु.वा.   , क.अ ं
40,000/- . ची अिंबका मगंल कायालय समोर उभी क न ल ासाठी गलेा 
असता अ ात आरोपीन ेमोटारसायकल चो न नलेी आहे आज पयत शोध 
घतेला परंत ु िमळून आली नस याने त ारी अजाव न  मा.पो.िन. साहेब 
याचं े आदेशान े गु हा दाखल क न पढुील तपास बीट पोहेका◌/ॅ2006 
मु तापरेु  याचंकेडे दल.े  
दाखल करणार:-   पोहेका◌/ॅ2304 टो प े पो टे नायगाव मो.न.-
9823262304  
 तपासीक अिधकारी :-  पोहेका◌/ॅ2006मु तापरेु  पो टे नायगाव मो न ं
9421747365 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-मा.पो.िन शद े 
साहेब पो. टे. नायगाव मो.न.ं 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब याचं ेसचूना माण े

 

   

 



 

पो. टे कनवट गुरंन CR. 361/2021 कलम 379,323,504,506भा.द.िव. द- 23/11/2021 
पो. टे. च े

नाव  
गुरनं/ कलम  गु हा घडला व दाखल  फयादीच ेनाव व प ा मो 

नं., व आरोपीचे नाव व प ा. 
ह ककत  

पो. टे.  
कनवट  

गरंुन CR. No. 361/2021 
कलम 379,323,504, 
506भा.द.िव. माण े

 
दशा व अतंर :-     पि मेस01 

क.मी. 
 
गेला माल : इलिे कल वायर व 
दहा छ ा आिण ीपच े फ टर 
अस ेएकूण 64,000 हजार पय े

कमत अदंाज े
 
 

गु हा घडला द. 
23/11/2021 रोजी  सकाळी 
06:30 वाजताच े
या  समुारास फयादीच े
शतेात रामनगर लगत 
पि मेस 01 क.मी. 

 
गु हा दाखल :-  
 द. 
23/11/2021 वळे  15:06 
टे.डा. 26 वर 

 
  

फयादीच े नाव :-  गजानन 
कशनराव नारलावर वय 62 
वष वसाय शतेी व ापार 
रा.वलेमपरुा कनवट  
ता. कनवट िज. नादेंड मो.न.ं 
9822021567 
 
आरोपीच ेनाव:-     
 फयादीस एफ आर ची त 
दली कवा नाही:- होय 

 
 

सादर िवनतंी क , वर नमदू तारीख ठकाणी  यातील  आरोपीने 
फयादीच े शतेातील इलिे कल वायर व दहा छ ा आिण ीपच े
फ टर अस े एकूण  64,000हजार पयाचं े सािह य चो न नलेा 
आहे.  फयादीच ेशतेातील शेतमजरू शखे खयबु यान े यास ह ेचो न 
का नतेोस हणनू यास िवचारपसू करीत असताना शखे खयबु यास  
थापडबु यान े मारहाण क न िशवीगाळ क न जीव े मार याची 
धमक  दली आहे. वगरेै मजकुराच े जबाबाव न मा. पो.िन. साहेब 
यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पढुील  
तपासकामी  NPC/ 680 कोलबु य ेयां याकडे दला.  
 दाखल करणार : SO-  Asi-  झुजंारे  सर कनवट  मो.न.ं 
9657885190 
तपासी अमंलदार बीट NPC-680कोलबू य ेसर पो. टे. कनवट  
मो.न.ं 8888865825 
पो टे भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरी क थोरात साहेब मो न ं
9921442700 

 
 

 



 

 
पो. टे िवमानतळ गरुन ं356/2021कलम 12(अ ) म.ुजु.का माण े द.23 /11/2021 

िज हा व 
पो. टे.चे नाव 

 गु हा घडला /दाखल/ ा  
द./वेळ 

गु हा व कलम फया द व आरोपी,नाव व प ा  हक गत 

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

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण 
- दनांक 23/11/2021 
रोजी वेऴ 
14.55वाजता सुमारास  
007 िचकन सटर 
समोर, ल मीनगर 
जवळील बायपास 
रोडवरनांदडे 
 

 

गु हा दाखल - 

द.23/11/2021 

वेळ16.33  
वा. टे.डा.न.ं37 

 पो. टे 
िवमानतळ गुरन ं
356/2021कल
म 12 

(अ ) म.ुजु.का 
माणे  

फयादी- दारा सग िपता ल छमाजी 
राठोड,वय 48 वष, पोहेकॉ / 2166 
नेमणुक पो. टे. वमानतळनांदेड 
मो.नं.9823357541 

 

आरोपी-(  
 
िमळाला माल - मटका जुगाराचे 
साही य , काबन, पेन, नगदी पये 
असा 1610/- . चा ऐवज 
 

खुलासा -सादर िवनतंी क  वर नमदु तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीतानंी संगणमत क न िवना 

परवाना बेकायदेशीर र या सावजिनक ठकाणी वतः 
या फाय ासाठी टाईम बाजार नावाचा  मटका जुगार 
आक यावर पैसे लावुन खेळत व खेळवीत असतांना 
मटका जुगाराच े साह य व नगद  1610/- पयाचे  
ऐवजसह िमऴुन आले वगैरे मजकुराचे फयादव न 
मा.पो.िन.ननवरे सा.यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न 
पुढ ल तपास HC 1724पांचाळ यांचेकडे दला  

दाखल करणार -ASIक याणकर मो.न.ं9623551038 

तपास करणार -HC 1724 पांचाळ मो.न.ं9423437844 

 

 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न. 437/21 कलम 354, 452, 323, 504, 506 ,34 भादिव दनाकं 23/11/2021 

पो टे चे 
नाव 

गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण/  गु हा दाखल तारीख 

वेळ 

गु.र.न /  कलम  फयादी/ आरोपी- हक कत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण 

दनांक  19- 11- 2021 चे 
19:30  वाजता फयादीचे 
राहत ेघरी  
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
दनांक 23 -11- 2021 चे 

15:32 वाजता टेशन 
डायरी न द मांक 23 

गु.र.न.437/21    
कलम  
354, 452, 323, 
504, 506 ,34 
भादिव 

फयादी-  
 
आरोपी-  

खुलासा-- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीतानी संगणमत क न फयादी बाईच े राहते 
घरात घुसून तुझा नवरा कुठे आह ेअसे हणून आरोपी मांक 
1,2,3 ,यांनी गळा ध न भतीवर ढकलून दले आरोपी 

मांक 3,4 यांनी  ित या नव यासोबत झाले या भांडणा या 
कारणाव न घरात घुसून फयादीचे हात ध न िवनयभंग 
केला व फयादीस व ित या नव याचा वरील सवानी 
मारहाण क न िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  
दली वगैरे जबाब व न गु हा दाखल 

दाखल करणार--- H.C. 69 मंगू जाधव  मो.नं. 
9421769169 
तपासी अंमलदार-- H.C. 2820 जाधव मोबाईल नंबर 
9823227195 

भारीअिधकारी--मा. पोलीस िनरी क पाटील साहबे  
मोबाईल नंबर 9923104521 

  

 



 

पो. टे मनाठा ग.ुर.नं 153/2021 कलम 279,304(अ) भादवी माण े द 23/11/2021 

पो. टे चे 
नाव 

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

मनाठा गरुन 153/2021 
कलम 
279,304,(अ)भादवी 
माण े 

 
 
 
उिशराच ेकारण:- 
आज रोजी पो. टे.ला 
यऊेन फयाद 
द याने.. 

 दनाकं.02/11/2021  च े03:15 
वाजता बामणी फाटा पवुस 08 
क.मी ता.हदगावं िज.नादेंड  

 
ग.ुदा.ता.वळे 
दनाकं:-23/11/2021 
वळे 14:17वा.न द न ं14 वर  
 
 
गलेा माल :---- 
 
 
िमळाला माल:---- 
 

फयादी:-  
    
FIR त दलीप का ? 
 होय. 
 
आरोपी :- अ ात वाहान 
चालक 

सादर िवनतंी क वर नमदु तारीख वळे व ठकाणी यातील फयादीबाईच ेपतीनाम े
मारोती मोतीराम बोडके ह ेमलु साठी वारंगा यथे ेभटुेन रा ी उिशरा क डुर यथे े
परत जात असताना द 02/11/2021 च े 03:15 वाजताच े दर यान अ ात 
वाहनान े भरधाव वगेात यवेनु यानंा धडक द याने याचं े डा ा पाया या 
घो ा या खाली चदंा मदा होवनु गंभीर र या जखमी झा यान े यानंा सरकारी 
दवाखाना नादेंड यथे े उपचार चाल ू असताना मरण पावल े आहेत तरी अ ात 
वाहाण चालकावर हायगई व िन काळजीपण े भरधाव वगेात वाहात चालवनु 
मरणास कारणीभुत झाला हणनु गु हा दाखल क ण मा.स.पो.िन.साहेबच े
आदेशान े पढुील तपास कामी िबट HC 1694 पवार साहेब यां याकडे दला. 
तपासीक अिधकारी याचंनेावं :- HC 1694 पवार साहेब  पो टे मनाठा  मो न ं
9922921694  
दाखल करनारा-PSO NPC 2231 दाढे साहेब पो. टे.मनाठा  मो.न.ं 
7774050311 
पो. टे. भारी अिधकारी याचं ेनावं व मोबाईल नबंर:- मा.स.पो.िन.साहेब पो. 
टे.  तामसा  मो. न.ं 
केललेा तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सणुता:ं- 

 

 

 



 

पो. टे.  कंधार   गु.र.न. 394/2021   कलम  279, 304 अ  भा.द.िव . . द.23/11/2021 
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  
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 394/2021 

कलम   279  304 अ  

भा द िव, 

 गु हा घडला:- द.  
08/09/2021 च े16:00 
वा  चे समुारास बालाजी 
घगु ेयां या शतेात  मौज े
कंधारे वाडी तालकुा 
कंधार दि णसे 6 km  
 
 
गु हा दाखल:- द 
23/11/2021 वळे  14: 
46  वाजता टेशन 
डायरी न द  24 वर 

 फयादी च ेनाव   :_ माधव सदुाम घोडके 
वय  20  वष वसाय िश ण राहणार 
अिह याबाई होळकर नगर मखुडे तालकुा 
मखुडे मो न ं9529697754.. 
 
FIR त दली का:- होय 
 
 आरोपी च ेनाव व प ा: -  
आरोपी अटक:- नाही 
 
दाखल करणार:-,  pso   hc  2046 / काम 
जळग े पो टे कंधार. मो न ं9421769882 
मयताच ेनावं   : - सदुाम गणपती घोडके 
वय 45 वष राहणार मखुडे 

खलुासा;            वर नमदू तारीख वळेी व ठकाणी यातील   आरोपी 
यानंी याच ेता यातील ॅ टर च ेहेडला बाधंललेे लाकूड ओढत रोड 
कड ेनते असताना बालाजी घगु ेयां या शतेात यातील ॅ टर चालक 
यानंी याच े ता यातील ॅ टर  हयगय  व िन काळजीपण े
चालव यान े ॅ टर लीप झा यान े  ॅ टरच ेहेडला बाधंलेले लाकूड 
फयादीच े वडीलाचं े डो यास  लाग यान े यानंा गंभीर दखुापत 
होऊन त े मरण पावला याच े मरणास वरील ॅ टर चालक 
कारणीभतू झाला आहे वगरेैचा जबाब पो.ना  एस एन काळे ब ल 
नबंर 548 याचंा रपोट हजर के यान े व माननीय  sdpo साहेब 
कंधार व पोिन  साहेब यां या आदेशान े वर  माण े गु हा दाखल 
क न तपास  psi गगंलवाड  साहेब यां याकडे दला आहे..           
तपासी अमंलदार:----   psi गगंलवाड पोलीस टेशन कंधार. मो न ं
8652756495 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 9420841070 
              मा.पोिन/ पडवळ  साहेब . पो टे कंधार. 

 
               
 
 
 

 



 

पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न. 438/21 452, 294,323, 504, 506 ,34 भादिव  दनांक 23/11/2021 
पो टे चे नाव गु.र.न.    

कलम 
 

�ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ / ¤üÖ�Ö»Ö 
ŸÖÖ ¾Öêôû  

 ×±úµÖÖÔ¤üß / †Ö¸üÖê̄ Öß ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  हक कत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु.र.न.438 / 
21    कलम 

452, 
294,323, 
504, 506 
,34 भादिव 

गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण 

दनांक 20- 11- 2021 
चे 9:00 वाजता 
फयादीचे राहत ेघरी 

मौज े दवशी बु. तालुका 
भोकर 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
दनांक 23 -11- 2021 

चे 19:14 वाजता टेशन 

डायरी न द मांक 28 

फयादी- माधव ल ्मण चौरे कर वय 
50 वष धंदा शेती व ऑटो चालक 
राहणार दवशी बु कु तालुका भोकर 
िज हा नांदडे मोबाइल 
9951658944  
 
आरोपी-  

खुलासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीतांनी संगणमत क न ऑटो पॉ ट वर ऑटो 
लाव याचे कारणाव न व गावातील सफाईचे कारणाव न 
फयादीचे राहत े घरात घुसून कुराडीचा धाक दाखवून मा या 

घराची साफसफाई नाही केली तर तुम या घर यांना उ याने 
झवतो अशी अ ील भाषेत िशवीगाळ करीत ध ाबु  केली व 
तुम या ने काय होणार आह ेलय शहाणपणा करत असाल तर खतम 
करील सालेहो अशी िशवीगाळ करीत फयादी चा मुलगा 
सोड यास आला असता यास पण िशवीगाळ करीत ध ाबु  केली 
व िजवे मार याची धमक  दली वगैरे जबाबाव न गु हा दाखल 
दाखल करणार--- H.C. 69 मंगू जाधव  मो.नं. 9421769169 
तपासी अंमलदार--H.C. 2820 जाधव मोबाईल नंबर 
9823227195 

भारीअिधकारी--मा. पोलीस िनरी क पाटील साहबे  मोबाईल 
नंबर 9923104521 

  
 

 



 

पो. टे. कंधार   गु.र.न. 395/2021 .  कलम  324,323,504,506,34 भा,द.वी  . द.23/11/2021 
 

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  
 

  
कंधार 
 
 

गरुन. 395/2021 

कलम,324,323,504,5

06,34, भा,द.वी  

 गु हा घडला:- द.  
23/11/2021 च े10:00 
वा फयादीच ेघरासमोर 
मौज ेकु ळा   दि णसे 
22 km  
 
 
 
गु हा दाखल:- द 
23/11/2021  वेळ  16: 
15 वाजता टेशन डायरी 
न द  27वर 

 फयादी च ेनाव    :-  ल मण 
नागोराव हाके  वय 50 वष वसाय 
शतेी राहणार कु ळा मो न ं 
 
FIR त दली का:- होय 
 
 
 आरोपी च ेनाव व प ा: -  
आरोपी अटक:- नाही 

खलुासा;  
           वर नमदू तारीख वळेी व ठकाणी यातील फयादीची प ी 
घरासमोर अगंणात कपडे धतू असताना तथे ेभावक तील वरील आरोपी 
यानंी सगंनमत क न त ूआम या जागते कपडे कस काय धतूसे अस े हणनू 
िशवीगाळ क  लाग यान े फयादीन े यास माझी प ी  आमच े  अगंनातच  
कपडे धतु आहे अस े हणाला असताआरोपी मांक 1 यानंी त ु बायाच े
भाडंणात कस ेकाय आलास हणनू फयादीस कादें कापायच ेचाकून ेउज ा 
गालावर मा न दखुापत केली व आरोपी माकं दोन यानंी हातात दगड 
घऊेन डो यात मा न दखुापत केली. आरोपी मांक तीन व चार यानंी 
फयादीच ेप ीस थापडा बु यानंी मारहाण क न यानंी जुन ेभाडंणा या 
कारणाव न जीव ेमार या या धम या द या वगरेै जबाब व न वरील 
माण ेगु हा दाखल क न पढुील तपास पो. ना 2730 टाकरस यां याकडे 
दला.. 

 दाखल करणार:-hc  2046 कामजळग ेपो टे कंधार. मोबाईल 
9421769882          
तपासी अमंलदार:----  npc 2730 टाकरस   पोलीस टेशन कंधार. मो न ं
9011033825     

 

 
 



 
iksLVs HkkX;uxj xqju 397@2021 dye 364]354]452]379]427]143]147]148]149]504]511 Hkknafo lgdye 4@25 Hkkgdk 

fn23@11@2021 
iks-LVs- ps 

ukao 
xqUgk  ?kMyk rjh[k osG o 
fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@ 

xqjua o dye 
  izkIr fnukad @ osG 

fQ;kZnhps uko] iRrk] 
vkjksihps uko o iRrk 

  gdhdr 

 
 

HkkX;uxj 

xqUgk ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k  %&  
fnukad 15@08@2021 
jksth  13-00 ok ps 
lqekjkl fQ;kZnhps ?kjh 
Jh lkbZ gkbZVl fttkÅ 
uxj iq.kkZ jksM okMh ¼cq-
½ ukansM- 

 

fn’kk o varj %& 

if’pesl 01 fd-eh- 

 
 
xqUgk nk[ky rk- osG & 
fnukad 23@11@2021 ps  
00 20 ok LVs Mk Ø 02 
oj- 
 
 
 

xqjua & 397@2021  
dye & 
364]354]452]379]
427]143]147]148]1
49]504]511 Hkknafo 
lgdye 4@25 Hkkgdk 
 
 
 

 

 
mf'kjkps dkj.k %& 
vkt jksth iksLVsyk 
;sowu rdzkjh tckc 
fnY;kus- 

fQ;kZnhps uko %&  
‘ 
fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr 
fnyh  dk- %& gks;  
 
vkjksihps ukao %& 
 
vkjksih vVd %& ukgh 
 
xsyk eky  &   
fooks daiuhpk eksckbZy fda-va- 
5000@& :i;kpk tq-ok- 

[kqyklk %&  lknj fouarh dh ] uewn rkfj[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh 
xSjdk;n;kph eaMGh teowu ?kjkr ?kqlqu ?kjkrhy njoktk rksMqu uqdlku dsys o 
lklq ;kauk ek>s oMhy ;kauh cqDdh ek:u [kkyh ikMys o fooks daiuhpk eksckbZy 
dza- 8855040378 gk pks:u ?ksowu ;kauh fQ;kZnhl yTtk okVsy v’kk fBdk.kh 
fQ;kZnhps ‘kjhjkoj okbZV gsrqus Li’kZ dsyk v{k; lq;Zoa’kh ;kaus ryokj ?ksowu 
vaxkoj /kkoqu ;soqu /kkd nk[koqu dslkyk /k:u vks<hr usoqu tcjnLrhus lkscr 
vk.kysys pkj pkdh okgu e/;s ojhy ueqn vkjksihrkauh [kqu dj.;kP;k bjkn;kus 
xkMhr dksacqu us.;kpk iz;Ru dsyk rsOgk lk{khnkj ;kauh lnj vkjksihrkaP;k 
rkC;krqu fQ;kZnhl lksMoys rsOgk lnj vkjksih fQ;kZnhpk eksckbZy ?ksoqu iGwu xsys 
oxSjs etdqjkps tckc o:u xqUgk nk[ky- 

psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk --  gks;  
nk[ky dj.kkj & liksfu Ogh- Mh- dkacGs iksLVs HkkX;uxj eks-ua- 9823031227 
 

rikl vf/kdkjh %& liksfu Ogh- Mh- Hkkslys iksLVs HkkX;uxj eks-ua- 9960157059 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu lkGqads lkgsc iksLVs HkkX;uxj eks-ua- 
8788971640 
HksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukao %& ek- Jh- panzlsu ns’keq[k  mifoHkkxh;  iksyhl 
vf/kdkjh mifoHkkx ukansM ‘kgj] iksfu lkGqads lkgsc iksLVs HkkX;uxj eks-ua- 
8788971640 gs fnukad 23@11@2021 jksth osG 00.36 ok- LVs-Mk- uksan ua- 03 oj 
jokuk- 
?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %& HksV iq<s pkyq  

 



 

 

 

 

 

पोलीस टेशन अधापरू  ग.ुर.न. व कलम- 317/2021 कलम 12 (अ) महारा  जुगार कायदा. द.23/11/2021 

अ. .  ग.ुर.न.व कलम गु हा घडल ंव दाखल तारीख फयादीच ेनाव खबर देणार आरोपीच ेनाव व प ा       हक कत 



 

 पो. टे. 

अधापरू 

ग.ुर.न. व कलम- 
317/2021 
कलम 12 (अ) 
महारा  जगुार 
कायदा. 

गु हा घडला दनाकं-
23/11/2021रोजी वळे  
17.45 
वाजताचे समुारास लहान बस 
थानक यथे ेनादरे याचं ेहॉटेल 
समोर सावजिनक रोडवर 
मोक या जागते लहान ता 
.अधापरू िज .नादेंड पवूस 15 
कमी 

 
गु हा दाखल दनाकं-  दनाकं 
23/11/ 2021चे  वा.   
20.02 टेडा.न ं. 16 

फयादीच ेनाव- राजकुमार कशनराव काबंळे 
वय 40वष वसाय नोकरी 
पो.ना./1295नमेणकू पोलीस टेशन अधापरू 
मो न. 9823720358 
आरोपीच ेनाव व पता-   
 
िमळाला माल- 1) 540/-आरोपी रवी िवराज इंगळे 
याचं ेता यात नगदी 100 पय ेर दरा या 03 
नोटा, 50 पय ेदरा या 02 नोटा ,20 पय ेदरा या 
05 नोटा, 10 पय ेदरा या 04 नोटा असा एकूण 
540/- पय.े 
2). 00/-एक पाढंर्या रंगाची डायरी याच ेपिह या 
पानावर दनाकं 23/ 11 /2019 अस ेअसनू 
याखाली एम.डी आिण पिहला 16=10 व 
शवेट या पानावर 80 अस ेअसलले ेव एक आकाशी 
रंगाची बॉल पने.  

खुलासा- सादर  िवनतंी क  नमदू तारीख वळे व ठकाणी यातील 
आरोपी हा टाइम बाजार िमलन डे नावाचा मटका जगुार 
िवनापरवाना बकेायदेशीर र या लोकाकंडून आक ावर पसै े
घऊेन यानंा कागदी िच ा देऊन मटका जगात चालवीत 
असताना िमळून आला आह े    वगरेै मजकुराचे फयादीव न 
गु हा दाखल . 
 
तपासी अमंलदार-  NPC /1295 काबंळे मो. न.9823720358 
 
 
दाखल करणार- HC-2215 पाटील 
पो. टे.अधापरू.मो.न.9322857773 

 
 

¯ÖÖê. Ã™êü. “Öê ÖÖ¾Ö  :- Æü¤ü�ÖÖ¾Ö   -  गुरन 309/2021 कलम 363 भादिव द.23/11/2021 
 

¯ÖÖê Ã™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  �Öã.¸ü.ÖÓ /†Ö´ÖÏ �ÖãÆüÖ /†Ö´Öé/¯ÖÖ�úÖ /Ø´ÖÃÖß�Ö/‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê Ö †Ö¸üÖê×¯Ö“Öê ÖÖ¾Ö 
¾Ö¯ÖŸÖÖ†Ö¸üÖê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖµÖ/ÖÖÆüß  

Æü×�ú�úŸÖ  



 
 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  

गुरन 
309/2021 
कलम 363 
भादिव  

�ÖãÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 

द.22/11/2021 रोजी 

चे 21.00 वा त े दनांक 
23/11/2021 चे 03.00 
वाजताच ेसमुारास 
फयादीच ेराहत ेघरातनु 
मौजे.काळे र ता.हदगांव 
उ रेस 30 क.मी  

×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü:- उ रेस 30 
KM.  
�ÖãÆüÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 

दनाकं   23/11 
/2021  नोद  
33वेळ  18.13 

×±úµÖÖÔ¤üßü  ÖÖ¾Ö – 
गौतम िप.रामराव कांबळे वय 

37 वष वसाय.शतेी 

रा,काळे र ता.हदगांव 
जात.बौ द मो.न.ं 
8806931797 
‹±ú †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ:- ÆüÖêµÖ  
 

†Ö¸üÖê̄ Öß  - अ ात  
×¯Ö›üßŸÖ ´Öã»Öß“Öê ÖÖ¾Ö :- मलुगी 
नाम ेिनक ता गौतम कांबळे 
वय 15 वष रा,काळे र 

ता.हदगांव 
 

�Öæ»ÖÖÃÖÖ - सादर िवनतंी क ,वर नमदु ता. वऴेी व ठकाणी 
यातील फया दची आईला जाग आ यान े ितला िनक ता 
जवळ झोपललेी दसली नाही .ते हा फयादीन े
आजुबाजुला शोध घेतले असता िमळुन आली नाही 
. फया दची मुलगी हीस कोणीतरी अ ात ने अ ात 

कारणासाठी फुस लावनु पळवनु नले ेआहे.वगरेै जबाबव न  

बाजुस माण े गु हा दाखल क न मा,पो,िन साहेब यांचे 
आदेशान ेपढुील तपास पोउपिन कदम मडँम यांचकेडे दले. 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸- पोउपिन कदम मडॅम  7972599495. 
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ी िवजय ड गरे ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê Ã™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.� Îú. 
8888717999    

�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸üÖÖ¸ü ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.�Îú--- NPC 799 जाधव पो. टे. 

हदगांव ´ÖÖê.�Îú- 8308100799 
�êú»Öê»ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ- 
´ÖÖ .¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú µÖÖÓ“Öê ÃÖæ“ÖÖÖ - 

 
                                   

          पोलीस टेशन मरखेल  गुरनं.236/2021 कलम 12अम.जु.का  दनांक 23/11/2021 

  पोलीस टेशनचे 
नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

 गु हा पना का/ आ. ./ ो ही/घडला फयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 



 

व दाखल 

पोलीस 
टेशनच ेनाव 
मरखले 

गरुन ं236/2021  

कलम 12 (अ) 

म.जु..का 

चेकिल टची पतुता 
केली अगर कस:े- 
होय  

 

िमळाला माल:- 
नगदी 4190/- 

पयेवजुगाराचेसािह
य 

 गु हा घडला दनाकं 
23/11/2021 चे 14.30 
हनुमान मंदीर समोर 
हाणेगाव 
ता .देगलूरिज .नांदेड 

 

गनुह्ा दाखल दनाकं:- द-
23/11/2021 वळे 17.58 
वा टे डा.नोद न.ं17 वर  

अटक  ता  वळे व टे डा  
.आरोपीस  Crpc 
41(अ)(१) 

माणेनोटीसदेऊनसोड यात 
आल.े  

 फयादीचनेाव :- मा ती नारायण 
तलेगं ेवय 49 वष◌े वसाय 
नोकरीपो.ह.े का 1675 नमेणकू 
स्था.गु.शा. नादंेड 
मो.न.ं9552202836  

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

आरोपीच ेनाव- 

रेवन आ पाबसवनआ पा कोकाटे वय 
36 वष वसाय मजरुी राहणार 
हनमुान मं दर समोर हाणगेाव ता 
देगलरू िज हा नादेंड 

खुलासा,सादर िवनतंी क ,नमदु ता वेळयातील आरोप ने िबना 
परवाना बेकायदेशीर र या िच ावर आकडे िल न देऊन 
मटका जगुार खेळत व खेळवीत असताना िमळून आला हणनू 
गु हा दाखल क न मा.पो.िन. साहेबाचें आदेश आिण 
NPC/94 बारीयांचेकडे दला. 

दाखलकरणार-  म .पो .ना /1206 आर.एमशेखमोन ं
9552516287 

तपास - पो.ना /94 बारीपो टेमरखेलमोन ं7776067774 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नबंर:-
पोिनअिनल खेलबा चोरमल ेमो.नं.9604870117 

 

 
 

¯ÖÖê. Ã™êü. “Öê ÖÖ¾Ö  :- Æü¤ü�ÖÖ¾Ö   - गुरन 310/2021 कलम 380,457 भादिव द.23/11/2021 
 



 
¯ÖÖê Ã™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  �Öã.¸ü.ÖÓ /†Ö´ÖÏ �ÖãÆüÖ /†Ö´Öé/¯ÖÖ�úÖ 

/Ø´ÖÃÖß�Ö/‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê Ö †Ö¸üÖê×¯Ö“Öê ÖÖ¾Ö 
¾Ö¯ÖŸÖÖ†Ö¸üÖê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖµÖ/ÖÖÆüß  

Æü×�ú�úŸÖ  

 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  

- भाग 1 त े5 

गरुन 310/2021 
कलम 380,457 
भादिव  
 

�ÖãÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
द.23/11/2021 च ेराञी 

01.00 त े06.00 वाज याच े
दर याण सराफा लाईन 
राठी चौक हदगाव उ रेस 
500 िम. 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü:- उ रेस 
500M.  
 
 
�ÖãÆüÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
:- दनाकं   23/11 /2021  

नोद  40वळे  22.11 

×±úµÖÖÔ¤üßü  ÖÖ¾Ö – 

शरद िप.नरहरी उदावंत वय 58 वष 
वसाय सराफा ापारी जात- सोनार 

रा.सराफा लाईन राठी चौक हदगाव 
ता.हदगाव               
मो.न.ं9423437101 
‹±ú †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ:- ÆüÖêµÖ  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß  -  अ ात  
 
गलेा माल :- सो या चादंीच ेएकुण क.अ. 
3 लाख प ास हजार . कमतीच ेसो या 
चादंीचे दािगण ेआ  
ात चोर ानी चो न नले.े  

 
िमऴाला मालः- िनरंक  
 
 

�Öæ»ÖÖÃÖÖ - वर नमुद ता.वळेी व ठकाणी यातील फयादी हा नहेमी माण ेदकुान 
बदं क न घरी झोप यासाठी गले ेअसता अ ात चोर ानी आत वशे क न रा ी 
01:00 त े 06:00 वा. दर याण आ ही दकुानात कोणी नस याच े पा न 
दरवा याच े कुलपु तोडुन आत म य े वशे क न दकुाना मधील व तचुी नास धसु 
क न आ तवे त क न दकुानात  ठेवलले े वरील वणनाच ेसो याचादंीच े दािगण े
एकुन ितन लाख प ास हजार पयाच े दािगण ेअनोळखी इसमाऩ े चो न नले े
वरील माण ेगु हा दाखल क न पु ढल कायवाही कामी मा. पो.िन. सा. याचं े
आदशेान ेपोउपिन खरेै सा. याचं ेकडे दला.   

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸- पोउपिन खैरे साहेब पो. टे. हदगावं मो. न.ं 
9890186722  
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß - ी िवजय ड गरे ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê Ã™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.� Îú. 
8888717999    
 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸üÖÖ¸ü ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.�-- 
�êú»Öê»ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ-.  PSO NPC 2005 नामवाडे पो. टे. हदगावं मो. न.ं 
7219064557  
´ÖÖ .¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú µÖÖÓ“Öê ÃÖæ“ÖÖÖ - 

 
 
 
 
 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®ÖÝÖã̧ ü®Ö 398/2021 Ûú  379 ³ÖÖ.¤ü. ×¾Ö     ×¤ü.23/11/2021 
 



 

 
 

पोिलस टेशन हमायतनगर   आ. . नं. 32/2021 कलम 174 CRPC दनांक 23/11/2021 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü  

ÝÖã̧ ü®Ö 
398/2021 Ûú  
379 ³ÖÖ.¤ü. ×¾Ö  

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
19/11/2021 ü̧Öê•Öß ¸üÖ¡Öß 
20.00 ŸÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú   
20/11/2021 “Öê  
08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü ü̧´µÖÖ®Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö Ì̧üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß 
®ÖÖÓ¤êü›ü  

ÝÖã®ÆüÖ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ -- ×¤ü. 
23/11/2021 ü̧Öê•Öß  
13.07 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  
23 ¾Ö ü̧ 

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

×±úµÖÖÔ¤üß  -- ÃÖÖ‡Ô®ÖÖ£Ö ×¤üÝÖÖ²ÖÓ̧ ü ¸üÖ“Öê¾ÖÖ›ü 
¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖêÃÖ“ÖÖ»ÖÛú ¸üÖ. 
ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
7507123746 

†Ö¸üÖê̄ Öß  -- †–ÖÖŸÖ  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- ²Ö•ÖÖ•Ö ÛÓú¯Ö®Öß“Öß ÛúÖóµÖÖ 
Ó̧üÝÖÖ“Öß ×›üÃÛú¾Ö¸ü 100 M  ÛÎÓú MH 26 

AP 5817  ×•Ö“ÖÖ ‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ²ÖÓ̧ ü 
PAZWPL96877 ¾Ö “Öê×ÃÖÃÖ ®ÖÓ²Ö¸ü  
MD 2A57AZ4EWL21310  
†ÃÖ»Öê»Öß ×Ûú´ÖÓŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 10,000 •Öã. 
¾ÖÖ. 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- ×®Ö Ó̧üÛú  

†Ö¸üÖê̄ Öß  †™üÛú ®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÛúŸÖ  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ®Öß ŸµÖÖÓ“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ÛÓú¯Ö®Öß“Öß ÛúÖóµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß 
×›üÃÛú¾Ö¸ü 100 M  ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ×•Ö“ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú MH 26 AP 
5817  Æüß ×Ûú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê  10,000 ºþ¯ÖµÖê ŸµÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÃÖŸÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö 
®Öê»Öß †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ »ÖêÜÖß •Ö²ÖÖ²Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê. ×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê   ¤üÖÜÖ»Ö Ûúºþ®Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß  ¯ÖÖê®ÖÖ /2197 ¾Ö““Öê¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»Öê  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --   ¯ÖÖê®ÖÖ /2197 ¾Ö““Öê¾ÖÖ¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -
9823022463 

¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸Ö --  ¯ÖÖê. ˆ¯Ö ×®Ö. ×³ÖÃÖê ´ÖÖê ®ÖÓ -9822987573 

 



 
पो टेचे 
नाव 

आ. . नं. व 
कलम  

आ. . घडला ता. वेळ व 
ठकाण 

खबर देणार य चेनाव, प ा व 
मो. .  

खुलासा 

हमायत 

नगर 

32/2021 
कलम 174 
CRPC 
माण े 

द.28/10/2021 रोजी 
सकाळ  10:00 
वाजता या समुारास 
डो हार  गावापासणु 1 
कमी. अंतरावर 
असले या इले कल 
पोलवर  
 

आ. .दाखल ता रख, वेळ 
व टेडा न द :- दनांक 
23/11/2021 रोजी  
21:48 वाजता न द . 
29 वर  
 

उिशराचे कारण :-  आज 
रोजी मुबंई येथुन तपाल 
कागद प  ा  झा याने  
 

चं शेखर द ा य उदास वय 60 
वष यवसाय अिस टंट लाईनमन 
M.S.E.B. रा. N.D.- 42 बट . 
3 वसतंराव नाईक कॉलेज जवळ 
िसडको नांदेड ज. नांदेड मो. . 
7875488325   
 
मयताचे नाव :-आनंत चं शेखर 
उदास वय 32 वष यवसाय 
अिस टंट लाईनमन M.S.E.B. रा. 
N.D.- 42 बट . 3 वसतंराव 
नाईक कॉलेज जवळ िसडको नांदेड 
ज. नांदेड मो. . 7875488325  

 
मरणाचे कारण :- ईले क शॉक 
लागुन उपचारा दर यान मृ यु.  

 

सादर वनंती क वर नमदु ता.,वेळ  व ठकाणी यातीलखबर देणार यांनी 
सर जे. जे. माग पोिलस ठाणे मुबंई येथे खबर दली क यांचा मुलगा 
आनंत यास द. 28/10/2021 रोजी ईले क पोलवर झंपर जोडत 
असताना शॉक लाग याने यास थम सु वातीला हमायतनगर येथे 
शा रक क न पु ढल तपास कामी स. द. नांदेड येथे रेफर केले होते. तेथे 
पुरेशी सु वधा नस याने यास सजंीवनी  हॉ पटल नांदेड येथे उपचारा 
कामी शार क केले तेथुन पु ढल उपचाराकामी K.E.M. हॉ पटल मुबंई 
येथे ितन दवस उपचार क न तेिथल डॉ टरां या स याने पु ढल 
उपचाराकामी क तुरबा णालय मंुबई येथे नेले व तेथुनपु ढल 
उपचाराकामी K.E.M. हॉ पटल मुबंई येथे ितन दवस उपचार क न 
तेिथल डॉ टर या स याने पु ढल वलाजकामी क तुरबा णालय मुबंई 
येथे नेले व तेथुन द. 07/11/2021 रोजी सर जे. जे. णालय मुबंई 
येथे श रक केले असता द. 12/11/2021 रोजी 05:45 वा. मयत झाला 
वगैरे खबर व न आ. . दाखल क न पु ढल तपास बट म.पो.कॉ. 1828 
कांगणे यां याकडे दला. मो. . 9921623333  
 
दाखल करणार :-पो.हे.कॉ. 1645 साखरे पो. ठाण े अंमलदार पो टे 
हमायतनगर मो. . 8378981645  

 
ठाण े भार  अिधकार  यांचे नाव व मो. . :- ी. ब. ब. कांबळे पो. 
िन. हमायतनगरमो. . 8691880033  

 

 



 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ �Öã.¸ü.Ö. 825/2021�ú»Ö´Ö 279,304 (†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö �Öã̧ üÖÓ 824/2021 �ú»Ö´Ö 279,304 (†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö 

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

Æü�úß�ÖŸÖ 

 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ. 

�Öã̧ üÖÓ 
824/20
21 �ú»Ö´Ö 
279,30
4 (†) 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 
 

�Öã̧ ÓüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö ×šü�úÖ�Ö-  
×¤üÖÖÓ�ú 22/11/2021 ¸üÖê•Öß 
20.00 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ œü¾Öôêû 
�úÖòÖÔ̧ ü ŸÖê “ÖÓ¤üÖ×ÃÖ‘Ö �úÖòÖÔ̧ ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¾Ö�ÖÖ¸ü 
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü MIDC 
ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü  
 
×¤ü¿ÖÖ:- ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 1 ×�ú.´Öß. 
�ú´Öß  ×²Ö™ü �Îú. 03 
 
 
�ÖãÆüÖ  ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü. 23/11/2021 “Öê 
01.46   ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 ÖÖÓê¤ü  �Îú.05  ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤ß  - †��ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 
Æü�Ö´ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö ¾Ö™Óü²Öê ¾ÖµÖ 51 
¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ,¸üÖ.Ö Ó̧ü�Ö»Ö 
ŸÖÖ.ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö .×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü Æü.´Öã.ÃÖÖ�ÖÓ¾Öß 
ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.ÖÓ. 9403221426 

 
†Ö¸üÖê̄ Öß  :- . †–ÖÖŸÖ  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †™ü�ú :-  ÖÖÆüß 
 
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧�Ö :-  -- 

�Öã»ÖÖÃÖÖ  :- ÃÖÖ¤ü¸ü Ø¾ÖÖŸÖß �úß ,µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ IMA  ³Ö¾ÖÖ ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß  
�ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“µÖ ´ÖÖê.ÃÖÖ.¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ œü¾Öôêû �úÖòÖÔ̧ ü ŸÖê “ÖÓ¤üÖØÃÖ�Ö �úÖòÖÔ̧ ü ´ÖÖ�Öì 
�ÖÖ¾ÖÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¾Ö�ÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
†Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖ ´ÖÖê.ÃÖÖ.»ÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê 
ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯ÖÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ 
“ÖÖ»Ö¾ÖãÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ŸÖê �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ 
¯Öã¾Öá “Ö ´ÖéŸµÖã —ÖÖ»ÖÖ.¾Ö�Öî̧ êü ŸÖ�ÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö . 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧:- :-  ¯Öß.‹ÃÖ.†Öê.ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö /×�Ö¢Öê ¯ÖÖê.Ã™êü. ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê.ÖÓ. 8830309990 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß  :- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö �Ö�Öê¿Ö ÆüÖêôû�ú¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´ÖßÖ 
´ÖÖê.ÖÓ. 8888098010 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ¸üß  :- ´ÖÖ. †Ö¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×Ö ü̧ß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´ÖßÖ  ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú.9823333377 



 
 

 

  

 

¯ÖÖê.Ã™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö †Ö.´Öé.Ö. 103/21 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤üÖÖÓ�ú 23/11/2021 
                                
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê -
ÖÖ¾Ö 

†Ö.´ÖËé. †Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.ÖÓ. ¾Ö 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö  

Æü�úß�ÖŸÖ 

 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

 
†Ö.´Öé.Ö. 103 
/21 �ú»Ö´Ö  174 
×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö.´Öé ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  
×šü�úÖ�Ö-   
×¤ü. 22/11/2021 
¸üÖê•Öß 18.00 
¾ÖÖ.ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  �úÖ�úÖÓ›üß 
×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ  
×¤ü¿ÖÖ: - ¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 07   
 ×�ú´Öß ×²Ö™ü �Îú. 03 
 
†Ö.´ÖÏ. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü. 23/11/2021 “Öê 
02.15   ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 ÖÖÓê¤ü  �Îú. 06  ¾Ö¸ü 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ ü̧ :- ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ×Ö¾ÖéŸÖß 
²ÖÓ›êü ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß,¸üÖ.�úÖ�úÖÓ›üß ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü 
 ´ÖÖê.ÖÓ.-9975485610 
 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö  :- ”ûÖµÖÖ²ÖÖ‡Ô 
³ÖÏ.¯ÖÏ�úÖ¿Ö ²ÖÓ›êü ¾ÖµÖ 55 
¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö ü̧�úÖ´Ö ¾Ö 
¿ÖêŸÖß,¸üÖ.�úÖ�úÖÓ›üß ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
´Ö ü̧�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›ãüÖ 
´ÖéŸµÖã  

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß  
µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ¸ µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ÖÖ´Öê  ”ûÖµÖÖ²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ.¯ÖÏ�úÖ¿Ö ²ÖÓ›êü 
¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö ü̧�úÖ´Ö ¾Ö ¿ÖêŸÖß,¸üÖ.�úÖ�úÖÓ›üß ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü 
Æüß �úÖ�úÖÓ›üß µÖê£Öê ¿ÖêŸÖÖ´Ö¬µÖê Æüôû¤ü ØÖ¤ü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ 
¿ÖêŸÖÖŸÖ ×¾ÖÆüß¸üß•Ö¾Öôû Æüôû¤ü ØÖ¤üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †“ÖÖÖ�ú ŸÖÖê»Ö 
•ÖÖ¾ÖãÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö›ãüÖ ²Öã›ãüÖ ´ÖéŸµÖã ¯ÖÖ¾Ö»Öß .¾Öî�Ö ȩ̂ü �Ö²Ö¸üß ¾Ö¹ýÖ  
†Ö.´ÖÏ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¯Öß.‹ÃÖ.†Öê.ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö /×�Ö¢Öê ¯ÖÖê.Ã™êü. ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê.ÖÓ. 
8830309990 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/ 2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ ȩ̂ü  ¯ÖÖê.Ã™êü. ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ´Öß�Ö.    ´ÖÖê.ÖÓ . 9823827173 
 



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :- ´ÖÖ. †Ö¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´ÖßÖ  ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
�ÎÓú.9823333377 

                     
     
 
 
 

                            ¯ÖÖê.Ã™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö †Ö.´Öé.Ö. 104/21 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤üÖÖÓ�ú 23/11/2021 
                                
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê -
ÖÖ¾Ö 

†Ö.´ÖËé. †Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.ÖÓ. ¾Ö 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö  

Æü�úß�ÖŸÖ 



 

 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

†Ö.´Öé.Ö. 104 
/21 �ú»Ö´Ö  
174 
×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö.´Öé ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö-   
×¤ü. 23/11/2021 ¸üÖê•Öß 
¸üÖ¡Öß 00.30 ¾ÖÖ.ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ  
¾ÖÖ›Ôü �Îú 32 ÃÖ ü̧�úÖ¸üß 
¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß 
ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü  
 
×¤ü¿ÖÖ: - ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 07   
 ×�ú´Öß ×²Ö™ü �Îú. 05 
 
†Ö.´ÖÏ. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü. 23/11/2021 “Öê 
21.36   ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 ÖÖÓê¤ü  �Îú. 49  ¾Ö ü̧ 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ ü̧ :- ›üÖò.¸üÖ•ÖêÀ¾Ö ü̧ 
¯ÖÏ�úÖ¿Ö ´Öãª´Ö¾ÖÖ ü̧ ¾ÖµÖ 29 
¾ÖÂÖì,›üÖòŒ™ü̧ ü ¸üÖ.ŸÖ´Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ.¤êü�Ö»Öã̧ ü 
×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü 
 ´ÖÖê.ÖÓ.-9637919109 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö  :- †ÖÖêôû�Öß ü 
 
 
´Ö ü̧�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ÃÖ´Ö•ÖãÖ †Ö»Öê 
ÖÖÆüß  

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß  
µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ ›üÖò.¾Öîª�úßµÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓÖß �Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß �úß, ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö µÖê£Öß»Ö 
¯ÖÖ�úá�Ö •Ö¾Öôû �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ×³Ö�úÖ¸üß ¯Ö›ãüÖ †ÖÆêü †¿Öß 
´ÖÖÆüßŸÖß ×´ÖôûÖ»Öê ¾Ö¹ýÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¤ü̧ ü †ÖÖêôû�Öß µÖÖÃÖ ¿Ö¸üß�ú  
�êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ×¤ü.23/11/2021 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 12.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê �Ö²Ö¸ü ×¤ü»µÖÖ¾Ö¹ýÖ †Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :- ¯Öß.‹ÃÖ.†Öê.ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö /³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê.ÖÓ.  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/ 124 �Ö¾Öôûßü  ¯ÖÖê.Ã™êü. ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ´Öß�Ö.    ´ÖÖê.ÖÓ . 8208681527 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :- ´ÖÖ. †Ö¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´ÖßÖ  ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
�ÎÓú.9823333377 

         
 

¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  �Öã ü̧ÖÓ. 289 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü.23.11.2021. 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê -

ÖÖ¾Ö 
�Öã̧ üÖ  ¾Ö �ú»Ö´Ö �ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .ÖÓ ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö 

¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/ÖÖÆüß  
Æü×�ú�úŸÖ 



 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê -
ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö -
ÖÖÓ¤êü›üüü 

ü  �Öã̧ üÖÓ. 289 �ú»Ö´Ö 
324,323,504,50
6,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö. 
 

�ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šüÖ�úÖ�Ö- 
 ×¤ü. 22.11.2021 
ü̧Öê•Öß 18.30 ¾ÖÖ “Öê 

ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¬ÖÖ�Ö ü̧ ™êü�ú›üß 
(�ÖÓ•Ö),‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö,ÖÖÓ¤êü›ü 
   
 �ÖãÆüÖ  ¤üÖ�Ö»Ö  ŸÖÖ.¾Öêôû.  
×¤ü.23.11.2021 ü̧Öê•Öß 
18.39 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü 
.›üÖ.ÖÖë¤ü �Îú.29 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö ÃÖÖêÆêü»Ö “ÖÖˆÃÖ ×¯Ö.ŸÖÖ»Öê²Ö 
“ÖÖ‰úÃÖ ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ›üß ´Öê�òú×Ö�ú 
ü̧Ö.¤ü ü̧²ÖÖ ü̧ ´Ö•ÖßŸÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×�ú»»ÖÖ ü̧Öê›ü 

ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.ÖÓ.8329503188 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß “Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ - 
 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾ÖÖŸÖß ¾Ö ü̧ Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖÖß  µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�ÖÖ´ÖŸÖ �úºþÖ ×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ ŸÖã ‘Ö ü̧ß �úÖ †Ö»ÖÖ 
´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê ×±úµÖÖÔ¤üß ŸµÖÖÃÖ 
ÃÖ´Ö•ÖÖˆÖ ÃÖÖ�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¾ÖÃÖ ³ÖÖˆ ü̧Æêü´ÖÖÖ †»Öß ×¯Ö ÖµµÖ ü̧ 
†»Öß ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ¾ÖÃÖß ¿ÖÆüÖÖ•Ö ²Öê�Ö´Ö ³ÖÏ.ÖµµÖ ü̧ †»Öß µÖÖÓÖß µÖê̂ Ö 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �úºþÖ ü̧Æêü´ÖŸÖ †»Öß µÖÖÖê �úÖ×šüÖê ×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ 
´ÖÖºþÖ  •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ×ŸÖ‘ÖÖÓÖßÆüß ×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ ¯Ö ü̧ŸÖ †Ö»ÖÖ ŸÖ ü̧ 
×•Ö¾Öê ´ÖÖºþÖ ™üÖ�ãú ´Æü�ÖãÖ ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö�Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾ÖºþÖ  
´ÖÖ.¯ÖÖê.×Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
²Öß™ü ¯ÖÖêÖÖ-925 �úÖë›êü�ú ü̧ µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ� ú†Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸--   ¯ÖÖêÖÖ-925 �úÖë›êü�ú ü̧ Öê ¯ÖÖÓ.Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  
ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖêÖÓ .9890859962  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧  :--šüÖ�Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ ÁÖß ¯Ö¾ÖÖ ü̧ ¯ÖÖêÆêü�úÖò-1658 
Öê ¯ÖÖÓ.Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖêÖÓ 8855042722. 

 

 

 
 

   ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü› �Öã̧ üÖÓ.461/2021 �ú»Ö´Ö 324,452,323,504,506,427,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê   ×¤ü.23/11/2021 
 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.  
 “Öê ÖÖ¾Ö 

�Öã̧ üÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö �ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö  
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 



 

 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü› �Öã̧ üÖÓ.462/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê   ×¤ü.23/11/2021 
 

 

 

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

³ÖÖ�Ö 01 ŸÖê 05 
 
�Öã̧ üÖÓ.461/2021 
�ú»Ö´Ö 
324,452,323,504
,506,427,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-  
¯Öã¾ÖìÃÖ 01 ×�ú. ´Öß.  
²Öß™ü �Îú.04 
 
�ÖãÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ¯Öî¿Öê 
¤êü¾ÖÖ�Ö ‘Öê�µÖÖ“Öê 
�úÖ ü̧�ÖÖ¾Ö¹ýÖ  

�Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
22/11/2021 ¸üÖê•Öß 
20.30 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ¾ÖÃÖÓŸÖÖ�Ö¸ü 
ÖÓÖ¤êü›ü 
 
�Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 
23/11/2021 ¸üÖê•Öß  
00.52    ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ  02 
¾Ö¸ü  
 
�Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×Ö Ó̧ü�ú 
 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×Ö Ó̧ü�ú  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö:-  †�ÖµÖ 
×¯Ö.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.�ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ü̧Ö.¾ÖÃÖÓŸÖÖ�Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê-9156619199 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö:-  
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:- ×Ö Ó̧ü�ú 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ ü̧�Ö:-- ÃÖ.¤ü µÖê£Öê 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾ÖæÖ •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖÖê ¤üÖ�Ö»Ö 

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�ÖÖ´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖãÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖã ×¤ü»Öê»Öê 15000/- ¹ý �úÖ 
¯Ö¸üŸÖ ´ÖÖ�ÖŸÖÖêÃÖ †ÃÖê ´Æü�ÖæÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö‡Ô ¾Ö×›ü»Ö ,³ÖÖ¾ÖÖÃÖ 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ »ÖÖ£ÖÖ²Öã�úµÖÖÓÖß ế ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö .»Ö�´Ö�Ö ‰ú±Ôú »ÖŒ�úß 
¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ¤Óü›üÖ¾Ö¸ü ü�úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß ŸÖß��Ö 
ÆüŸµÖÖ¸üÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ™üß¾Æüß ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖÖÖ“Öß ŸÖÖê›ü±úÖê›ü 
�ú¸üŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 20000/-¹ý “Öê Öã�úÃÖÖÖ �ú¹ýÖ ¯ÖãÆüÖ ¯Öî¿Öê ´ÖÖ×�ÖŸÖ»Öê ŸÖ¸ü 
�ÖŸÖ´Ö �ú¸üŸÖÖê †ÃÖê ´Æü�ÖæÖ •Öß¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß †ÖÆêüü.ŸÖÃÖê“Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ�ú›êü �ÖÖ¾Öšüß ×¯ÖÃŸÖã»Ö †ÃÖ�µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü.¾Ö�Öî̧ êüü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ýÖ 
´ÖÖ. ¯ÖÖê.×Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ‘Öã�Öê  µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤ü»ÖÖ. 
  
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :-  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ‘Öã�Öê  ÃÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß Ö�Ö¸ü,  ÖÖÓ¤êü›ü.  
´ÖÖê.ÖÓ. 9284848994 
 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ ü̧:-¯ÖÖêÆêü�úÖò-2155 •Ö´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü,  
ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.ÖÓ. 9284401800 
 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×Ö. ÁÖß ¬Ö²Ö›ü�Öêü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö ü̧ ,ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. 
ÖÓ.9552520363. 

¯ÖÖê.Ã™êü.  
 “Öê ÖÖ¾Ö 

�Öã̧ üÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö �ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö  
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 



 

 
 

पोलीस टेशन मरखेल  ग ुर न  235/2021कलम 498 अ,.323.504.34 द . 23/11/2021 

पो टेच ेनाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  फ या द नाव प ा व  मो नं, आरोपी नाव   हक कत 

¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
Ö�Ö ü̧ ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
  

³ÖÖ�Ö 01 ŸÖê 05 
 
�Öã̧ üÖÓ. 462/2021 
�ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  
  
 ×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-  
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 01 ×�ú. ´Öß.  
²Öß™ü �Îú.01 
 
�ÖãÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß 
µÖÖÓ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ “ÖÖêºþÖ 
Öê»Öß †ÖÆêü. 

�Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
15/10/2021 ü̧Öê•Öß 22.00 
ŸÖê ×¤ü.16/10/2021 “Öê 
10.00 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ü̧Ö¬ÖÖ‡Ô 
¯Öò£ÖÖ»ÖÖò•Öß »Öò²Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›ü 
�Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 
23/11/2021 ¸üÖê•Öß  15.35    
¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ  029  ¾Ö¸ü  
�Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ´ÖÖê™ü¸üÃÖÖµÖ�ú»Ö 
×Æü¸üÖê Ã¯»Öë›ü̧ ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß 
�Îú.MH -26 AV-2955  
�úÖôûµÖÖ ¸Óü�ÖÖ“Öß ¯ÖÖÓœü·µÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öê 
¯Ö™êü †ÃÖ»Öê»Öß ×•Ö“ÖÖ ‡Ó•ÖßÖ 
�Îú.HA10ERFHA97802 
¾Ö “ÖêÃÖêÃÖ 
ÖÓ.MBLHA10BFFHA4
2325 •Öã¾ÖÖØ�ú†Ó.25000/-  
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-×Ö¸Óü�ú 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö:- ü̧Ö´Ö×�ú¿ÖÖ 
�ÖÖêØ¾Ö¤ü ü̧Ö¾Ö †Ö¾ÖŸÖì ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.›üÖòŒ™ü¸ü ¸üÖ.†³ÖÓ�Ö †¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü 
×¾ÖÖÖµÖ�ú ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö ü̧ ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.9823954488 
    
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö:-†–ÖÖŸÖ    
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:- ×Ö Ó̧ü�ú 
 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:-- ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü 
›üÖò.†ÃÖ»µÖÃÖÖÖê �úÖ´ÖÖŸÖ ¾µÖÃŸÖ ¾Ö 
¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö “ÖÖ»Öã 
†ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖ�ÎúÖ¸ü ¤êü�µÖÖÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö 
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÖê 
ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ ×Æü̧ üÖê Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß �Îú.MH -26 AV-2955  
�úÖôûµÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öß ¯ÖÖÓœü·µÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öê ¯Ö™êü †ÃÖ»Öê»Öß ×•Ö“ÖÖ ‡Ó•ÖßÖ 
�Îú.HA10ERFHA97802¾Ö“ÖêÃÖêÃÖ 
ÖÓ.MBLHA10BFFHA42325 •Öã¾ÖÖØ�ú†Ó.25000/- 
“Öß ¸üÖ¬ÖÖ‡Ô  ¯Öò£ÖÖ»ÖÖò•Öß »Öò²Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê »ÖÖ¾ÖæÖ ‘Ö¸üß •ÖÖ¾ÖæÖ 
•Öê¾ÖÖ �ú¹ýÖ —ÖÖê̄ Öß �Öê»Öê ¾Ö 16/10/2021 ȩ̂üÖ•Öß ÃÖ�úÖôûß ¾Öêôû †Ó¤üÖ•Öê 
10.00 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê™ü¸üÃÖÖµÖ�ú»Ö »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ 
×šü�úÖ�Öß •ÖÖ¾ÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ´ÖÖê™ü ü̧ÃÖÖµÖ�ú»Ö 
×¤üÃÖæÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß.ŸÖß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖêºþÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß  ¯ÖÖêÖÖ-2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤ü»ÖÖ. 
  
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ¯ÖÖêÖÖ-2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êüü ÃÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß Ö�Ö¸ü,  
ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.ÖÓ. 8669005593 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ¸ü:-¯ÖÖêÆêü�úÖò- 882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü,  
ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.ÖÓ. 7722007978 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß :- ¯ÖÖê.×Ö. ÁÖß ¬Ö²Ö›ü�Öêü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ,ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. 
ÖÓ.9552520363. 
 
 



 

व दाखल ता . वेळ व प ा  

मरखेल ग ुर  नं 235/2021 क 
498 
अ,.323.504.34भाद
वी. माण े  

 

गु हा घडला ता वळे:-  दनाकं 
जानेवारी/2020 ते 
12/11/2021 
12.00वाचसेुमारास 

ठक◌ाण. मरखेलव (सासरी) 
भ ापरु ता. देगलरू  

 दशा :- पूवश 25. कमी 

 गु हा दाखल ता वळे:- द  
23/11/.2021 च े15.46 वा 
टे. डा . न द  16 वर  

 

फ या द नाव व प ा- 

 FIR त दली का:- होय 

आरोपीच ेनाव  व प ा :-  

खलुासा:- सादर िवनतंी क , वर नमदु ता वळेी व ठकाणी 
आरोिपतांनीसगंणमत क न फयादीस त ू दसायला चागंली 
नाहीस व तलुा चागंला वयपंाक यते नाही हणनू फयादीस 
मारहाण करण ेटोचनू बोलण ेशारी रक व मानिसक ास देऊन त ू
तु या माहे न कराणा दकुान टाक यासाठी तीन लाख पय ेघऊेन 
ये त ूतीन लाख पय ेघऊेन आ यािशवाय आमच ेघरी यायच ेनाही 
हणनू मला व मा या अडीच वषा या मुलीला जानवेारी 2020 

पासून घरातनू हाकलून दल ेवगैरेजबाबव न मा.पोिन सा .याचं े
आदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल . 

गु हा दाखल करणार. NLPC/1206 
आर.एम.शेखमो.नं.9552516287 

तपािसक अमंलदार:HC1963 गुडमलवार  मो नं. 8421453868 

पो. टे . भारी. अिधकारी.- पो.िनचोरमले.मो.न.9604870117 

 

 
 
 
 

¯ÖÖê. Ã™êü. “Öê ÖÖ¾Ö  :- Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  भाग -6 गु.र.न.ं 311/2021 कलम-12 (अ) मु.जु.का. द.23.11.2021 

 



 
¯ÖÖê Ã™êü -
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  

�Öã.¸ü.Ö /†Ö´ÖÏ �ÖãÆüÖ /†Ö´Öé/¯ÖÖÖ�úÖ /Ø´ÖÃÖß�Ö/‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê Ö †Ö¸üÖê×¯Ö“Öê 
ÖÖ¾Ö ¾Ö¯ÖŸÖÖ†Ö¸üÖê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖµÖ/ÖÖÆüß  

Æü×�ú�úŸÖ  

 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  

 

भाग -6 
गु.र.न.ं 

311/2021 
कलम-12 
(अ) 
मु.जु.का. 
द.23.11.

2021 
 
 
 

�ÖãÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- द.23/11/2021 रोजी 18.40 
वा. महा मा फुले भाजी मंडई हदगांव येथील गा यासमोर 
पुव 300 मी. 

×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü:- पुव 300 मी. 
�ÖãÆüÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- द.23/11/2021 टे. डा. नं.  
42 वेऴ 23. 31  
िमळाला माल :-1) 450/- 100 पये दराची एक नोट, 50 पये दरा या तीन नोटा, 20 पये दरा या 

पाच नोटा, 10 पये दरा या दहा नोटा 

2)  00.00 मीलन डे " नावाचा मटका जुगाराचे आकडे िलहले या िच ाचे बंडल 
3)  00.00एक काबन  4)  00.00 एक िन या शाईचा बॉलपेन 

5) 5000/-एक Lenovo thinkcentre कंपनीचे C. P. U. जु. वा. क . अं. 
6) 5000/-एक Dell Optipkex कंपनीचे CPU याचा माकं BPPD5BSअसलेले जु. वा. क . अं. 
7) 5000/- एक HP Compaq कंपनीचे CPU याचा Regulatory Model HSTNC-034f5f 
असलेल ेजु. वा. क . अं. 8) 4000/-एक HP-LV1516W मॉिनटर याचा Sr. No. CNC012Q4QM 

माकं असलेले जु. वा. क . अं.9) 4000/-एक Dell कंपनी चे मॉिनटर मॉडेल माकं E1705B 
10) 4000/-एक Samsung कंपनीचे मॉिनटर मॉडेल माकं 632NW याचा Sr. 
No.PE16H9NQ420849Z असलेले जु. वा. क . अं.11) 2000/-एक Real Pos कंपनीचे Thermal 
Printer Sr. No200820CURPT1244 जु. वा. क . अं.12) 2000/-एक Real Pos कंपनीचे 
Thermal Printer Sr. No.200820CURPT1148 जु. वा. क . अं. 
13) 2000/-एक Real Pos कंपनीचे Thermal Printer Sr. No. 200820CURPT1243 जु. वा. 
क . अं.14) 200/- एक Lenovo SK 2085 कंपनीचे क बोड Sr. No. OL1567074805927 

15) 200/-एक Circle C41 कंपनीचे Sr. No. C41UU0919004271 असलेल ेक बोड जु. वा. क . 
अं.16) 200/-एक Zebronics कंपनीचे क बोड जु. वा. क . अं.17) 200/-एक Circle कंपनीचे माऊस 

जु. वा. क . अं.18) 200/-एक Zebronics कंपनीचे माऊस जु. वा. क . अं.19) 200/-एक का या रंगाचे 
माऊस जु. वा. क . अं.20) 500/-एक Dcode कंपनीचे बारकोड रीडर Sr. No. 511120203432 जु. 
वा. क . अं.21) 500/-एक Dcode कंपनीचे बारकोड रीडर Sr. No. 511120191902 जु. वा. क . 

अं.22) 500/-एक Dcode कंपनीचे बारकोड रीडर Sr. No. 511120203517 जु. वा. क . अं. 
23) 600/-तीन चाजर ( येक  दोनशे पये कमतीचे) जु. वा. क . अं.24) 00/- टेड िच ा  
------------------------------------------- 

    एकुण  36,750-00 

×±úµÖÖÔ¤üßü  ÖÖ¾Ö –. 
शंकर िगताराम पांढरे वय- 34 वष 

वसाय - नौकरी सहा यक 
पोलीस िनरी क पो. ठा. हदगांव 

ता. हदगांव िज. नांदडे मो. . 
8180011000 
 
‹±ú †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ:- ÆüÖêµÖ  
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß  -  
.  

�Öæ»ÖÖÃÖÖ :-  
         सादर िवनंती क , वर नमुद वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीतानंी संगनमतक न  महा मा फुल े भाजी मंडई हदगाव 
येथील गा या समोर व गा याम ये दोन इसम वगेवे या 
ठकाणी बसलेल े याभवती काही लोक जमलेल े त े यपुटर वर 

अकडे लावुन लोकांना ि टेड िच ा देतो व यावर जुगार 
चालिवतानंा िमळुन आल. हणनु गु हा दाखल क न पुढील 

तपास HC/2342हबंड़  याचे कडे दला  
 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸- िव नाथ बालाजी हबंड . ब.नं.2342 नेमणुक 
पो. टे.हदगावं मो.न.ं9284422052 

 
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß - पोिन  ›üÖë�Ö ȩ̂ ü ¯ÖÖê.Ã™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.ÖÓ. 8975769918 
 
³Öê™ ¤êüÖÖ ȩ̂ü †×¬Ö�úÖ¸üß ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.�Îú---  
 
�êú»Öê»ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ- 
´ÖÖ .¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú µÖÖÓ“Öê ÃÖæ“ÖÖÖ- 

 

                     



 

पो. टे कनवट आ  नं 40/2021 कलम 174  भा द िव   द.23/11/2021 

पो. टे चे नाव  गुरनं /आ  / कलम  गु हा / आ  घडला व 
दाखल  

फयादीच ेनाव व प ा मो नं., व 
आरोपीचे नाव व प ा. 

ह ककत  

पो. टे. च े
नाव कनवट  

आ  नं 40 /2021 
कलम 174 भा द िव 
माण े 

 
 
दशा व अंतर :-   

दि णेस 05 कमी 
 
गू ाच ेकारण :  

आ  घडला तारीख वेळ व 
ठकाण :- द.23/11/2021 

रोजी 16.30 वा.च ेसुमारास 
कोठारी िचखली चे पुढे 
दि णेस पाच कमी 
 
आ  दाखल :-
द.23/11/2021 वळे  

23.48वा टे.डा. नं 49 वर  
 
गेला माल:-     
   
मरणाच ेकारण रे वेतून पडून 
मरण पावला 

फयादीच ेनाव:-रमेश िखरपा कसब ेवय 
52 वष वसाय मजुरी राहणार 
िस ाथनगर गोकंुदा तालुका कनवट 
मोबाईल नंबर 7666901044 
 
मयताच ेनाव सुरेश िखरपा कसब ेवय 56 
वष राहणार िस ाथनगर गोकंुदा  ब.ु 
तालुका कनवट िज. नांदेड  
 फयादीस एफ आर ची त दली कवा 
नाही:- होय 
 
उशीराच े 
 आरोपी अटक तारीख वेळ:-िनरंक  
   .   

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वळेी व   ठकाणी यातील खबर 
देणार याचंा भाऊ सुरेश करपा कसब ेहा कनवट ते नांदेड जाणारे 
सोळाश ेवाजता च े पॅसजर रे वेन ेसह कंुड यथे ेखबर देणार याचंा 
चुलत भाऊ रिव कसब े यांना भेट यासाठी जात असताना कोठारे 
िचखली या पुढे खबर देणा यांचा भाऊ सुरेश हा रे वेतून पडून 
जिमनीवर पडला या या डो याला जबर मार लागून तो मरण 
पावला आहे वगैरे खबर द याव न वर माण ेआ  दाखल क न  
माननीय पोलीस िनरी क साहेब याचं ेआदशेाने पुढील  कायवाही 
कामी   याचं ेकडे दला . 
चेकिल ट:  
 गु हा दाखल करणार PSO  ASI झुंजारे पो टे कनवट  
तपासी अंमलदार    Asi मामीडवार  पो टे कनवट मो.नं.  
पो टे भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरी क थोरात साहेब मो नं 
9921442700 

 

 
 
 
 

¯ÖÖê. Ã™êü. “Öê ÖÖ¾Ö  :- Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  भाग -6 गु.र.न.ं 312/2021 कलम-12 (अ) म.ुजु.का. द.23.11.2021 



 
 

¯ÖÖê Ã™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  �Öã.¸ü.Ö /†Ö´ÖÏ �ÖãÆüÖ /†Ö´Öé/¯ÖÖÖ�úÖ /Ø´ÖÃÖß�Ö/‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê Ö †Ö¸üÖê×¯Ö“Öê ÖÖ¾Ö 
¾Ö¯ÖŸÖÖ†Ö¸üÖê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖµÖ/ÖÖÆüß  

Æü×�ú�úŸÖ  

 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  

 

भाग -6 
गु.र.न.ं 
312/2021 
कलम-12 
(अ) 
मु.जु.का. 
द.23.11.2

021 
 
 
 

�ÖãÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :-  
.23/11/2021 रोजी 18:00वा.चे 
सुमारास  महा मा फुले भाजी मंडई 
हदगांव गाळा मांक 6पुवस 300.मी. 

 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü:-  
6पुवस 300.मी. 
 
�ÖãÆüÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
द.23/11/2021 टे. डा. नं.  43 वेऴ 

23. 46 

िमळाललेा माल:- 1) 960/-10 

पय ेदरा या 96 नोटा, 
2)  00/-मी डे (मीलन डे) नावाचा 
मटका जुगाराचे आकडे िलहले या 
िच ाचे बंडल 
3)  00.00एक काबन 
4)  00.00 एक िन या शाईचा 
बॉलपेन     एकुण  960.00 

×±úµÖÖÔ¤üßü  ÖÖ¾Ö –शंकर िगताराम 
पाढंरे वय- 34 वष वसाय - 
नौकरी सहा यक पोलीस िनरी क 
पो. ठा. हदगावं ता. हदगावं िज. 
नांदेड मो. . 8180011000 

 
‹±ú †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ:- ÆüÖêµÖ  
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß  -  

�Öæ»ÖÖÃÖÖ :-  
           सादर िवनतंी क , वर नमुद वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 
आपले वताचे आ थक फाय ासाठी िमलन डे  नावाचा जुगार 
लोकांनकडुन पैसे घेवुन खेळत व खेळिवत असतानंा िमळुन आला 
हणनु गु हा दाखल क न पढुील तपास HC/2342हबंड याचे कडे 
दला  

 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸- िव नाथ बालाजी हबंड . ब.न.ं2342 नेमणुक 
पो. टे.हदगावं मो.न.ं9284422052 

 
¯ÖÖêÃ™êü ¯Ö Ï³ÖÖ¸üß - पोिन  ›üÖë�Ö ȩ̂ ü ¯ÖÖê.Ã™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.ÖÓ. 8975769918 
 
³Öê™ ¤êüÖÖ ȩ̂ü †×¬Ö�úÖ¸üß ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.�Îú---  
 
�êú»Öê»ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ- 
´ÖÖ .¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú µÖÖÓ“Öê ÃÖæ“ÖÖÖ- 

 

 
 



 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß ü̧Ö²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 421/2021 �ú»Ö´Ö -379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö. ×¤ü-23/11/2021 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö �Öã ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö  ¾Ö �Öã. ¤üÖ�Ö»Ö ¾Öê. 

Ã™êü›üÖ ÖÓ 

×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Öã»ÖÖÃÖÖ 

 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 

 �Öã̧ üÖ 
421/2021 
�ú»Ö´Ö -379 
³ÖÖ¤ü×¾Ö.  

×¤ü- 
29/10/2021¸üÖê

•Öß 20.30 ŸÖê 
20.30 ¾ÖÖ 

ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  ŸÖêÆü ü̧Ö 
†ò™üÖê ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
ÃÖ´ÖÖê¸ü  ÖÖÓ¤êü›ü  

 
×¤ü. 
23/11/2021 
ü̧Öê•Öß“Öê 12.46 

Ã™êü›üÖ ÖÖë¤ü ÖÓ.31 

×±úµÖÖÔ¤üß  - ¸Ö´ÖêÀ¾Ö¸ü ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ 
¸üÖšüÖê›ü ¸üÖ ¸üÖ´ÖÀ¾Ö¸ü  ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ÖÓ 
8007474400   

 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß  -  †–ÖÖŸÖü 
 
�Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- 

 ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú 
MH38-Y 4462   ×�ú †ÖÓ 

50,000/- 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß  Æêü ´ÖÖê.ÃÖÖ ×•Ö“ÖÖ “ÖÃÖêÃÖ ÖÓ 
ME4JC6571HP042944    ‡Õ•ÖßÖ  ÖÓ 
JC65SET1192698 ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö � MH38-
Y 4462   ×�ú †ÖÓ 50,000ü �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ.“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî¸êü 
†•ÖÖÔ¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖê µÖÖ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖÖê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/asi ³Ö¦êü µÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê  
 
¤üÖ�Ö»Ö  †×¬Ö�úÖ¸üß  -. ASI Ø¿Ö�Öê ü Öê´Ö�Öã�ú-¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖêÖ 7972733404 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †´Ö¤üÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ³Ö¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ´ÖÖêÖ 
9823308043 
 

 

 

 



 
 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 422/2021 �ú»Ö´Ö -354.(†) (4) 501 ³ÖÖ¤ü×¾Ö.ÃÖÆü 67 I T †òŒ™ü ×¤ü-17/11/2021 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê -
ÖÖ¾Ö 

�Öã̧ üÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö �Öã ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö  ¾Ö �Öã. ¤üÖ�Ö»Ö 

¾Öê. Ã™êü›üÖ ÖÓ 

×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Öã»ÖÖÃÖÖ 

 
¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
�Öã̧ üÖ 422/2021 
�ú»Ö´Ö -354.(†) 
(4) 501 
³ÖÖ¤ü×¾Ö.ÃÖÆü 67 I 
T †òŒ™ü  ×¤ü-
23/11/2021 

fnukad@osG  
19 /11/2021¸üÖê•Öß 

11.22  ¾ÖÖ  
õÖ›êü»Ö¾ÖÖ»Ö ¯»ÖÖ—ÖÖ 
¾ÆüÖ™üÃÖ†ò̄ Ö �ÖÏã̄ Ö¾Ö¸ü  

ÖÖÓ¤êü› 
 

�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤ü. 23/11/2021 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû    . 
22.47    . ¾ÖÖ   
Ã™êü.›üÖ    ÖÖÓê¤ü �Îú 39 

×±úµÖÖÔ¤üß--  ¸üÖ´Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü ×�ú¿ÖÖ•Öß 
õÖ›êü»Ö¾ÖÖ»Ö  ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì ¾µÖÖ 
¯Ö¡Ö�úÖ¸üßŸÖÖ õÖ›êü»Ö¾ÖÖ»Ö ¯»ÖÖ—ÖÖ  
ÖÖÓ¤êü› ´ÖÖêÖ 9156395889 
•ÖÖŸÖ :- ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß  
  
 

†Ö¸üÖê̄ Öß  -   
 

†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ÖÖÆüß  
 

×¯Ö›üßŸÖ ´Öã»Öß“Öê ÖÖ¾Ö-   �ú»µÖÖÖß  
 
 

 

              ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¯Ö¡Ö�úÖ¸ü ²ÖÓ¬Öã µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¾ÆüÖò™üÃÖ†¯Ö �ÖÏã̄ Ö¾Ö¸ü 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ˆ¤êü¿ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´Öã»Ö�Öß  ÖÖ´Öê �ú»µÖÖ�Öß ×Æü“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ´ÖÖ—
ÖÖ   ÃÖÖÃÖ¸üÖ �ú²Öã»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ‹´Ö ×•Ö ‹´Ö ×¾ÖÃÖ¹ý Ö�úÖê �ú»µÖÖ�Öß ´ÖÖ—
Öß“Ö †ÖÆêü ŸÖã �úÖÆüß ´ÆüÖ �ú»µÖÖ�Öß ¯ÖôãûÖ �Öê»Öß ÆüÖêŸÖß ÖÖ �ú»µÖÖ�Öß»ÖÖ 
×¾Ö“ÖÖ¸ü ´Ö»ÖÖ Ö�úÖê ´Æü�ÖãÖ ˆÂ™üÖ ×¤ü»ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü»ÖÖ ŸÖã »Ö�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ  Ö¾ÆüŸÖÖ  
�ú»µÖÖ�Öß šü¸ü¾ÖŸÖê ´ÖÖ—ÖÖ ™üÖ‡Ố Ö �ú»µÖÖ�Öß»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �úÖµÖ ‘ÖêŸÖ»Ö ê ´Öß †Ö¿ÖÖ 
†Ö¿»Öß»Ö ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö �ú¹ýÖ »Öï�Ößê�úŸÖÖ¯Öã¾ÖÔ�ú ¿Öȩ̂ êü²ÖÖ•Öß �úºþÖ 
†²ÖÎãÖã�úÃÖÖÖß �úÖ¸ü�êú ´ÖêÃÖê•Ö ¾ÆüÖò™üÃÖ¯Ö �ÖÏã̄ Ö¾Ö¸ü ¯ÖÏÃÖÖ¸üßŸÖ �êú»Öê ¾Ö�Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ 
¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþÖ ´ÖÖ ¾Ö×¸üÂ™üÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê ×Ö 
³ÖÓ›ü̧ ü¾ÖÖ¸   �ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ   
 
¤üÖ�Ö»Ö  †×¬Ö�úÖ¸üß  --  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ´ÖÖêÖ 
9823352007 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖê.×Ö. ³ÖÓ›ü¸ü¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™ü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ´ÖÖêÖ 
9923696860 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन मरखेल िमस ग ं .13/2021 द 23/11/2021 
पोलीस टेशन च े
नाव 

िमस ग.व कलम  िमस ग घ. ता. वळे व ठकाण त ारदाराच ेनाव व प ा व मो न ं खलुासा:--- 

पोलीस टेशन 
मरखेल 

िमसीग 
ं13/2021  

 

 

 

 

 

 

िमस ग घ. ता. वळे व ठकाण:-
13/11/.2021 रोजी  च े
15.00वा.च.ेसमुारास राहत े
घरातुनमौ.आमदापुरया

.देगलुर  

 

 

िमस ग दा. ता. वळे व न द न ं
द.23/11/,2021 रोजी  वळे 

19.43 वा न द न ं21 

 

उशीराच ेकारण :--आज रोजी 
ा  आ याने नातवेाईक व 

ईतर  शोध घतेला  

त ारदाराच ेनाव व प ा व 

रजनीकांत पी.शंकर सोनकाबंळेवय 35 
वष वसायमजुरीरा.आमदापुरया .देगलुरमो .नं 
9559877481 

बपे ा च ेनाव  --   1) पंचशीला .रजनीकातं सोनकाबंळे 
वय 25 वष वसायघरकाम (प ी)                 2) ि यल 
िप.रजनीकातं सोनकाबंळे वय 7 वष (मुलगी)             3) 

ांजलिप. रजनीकातं सोनकाबंळे वय 5 वष (मुलगी) ितघेरा. 
आमदापरु ता. देगलरू  

वणन – १) पंचशीला रजनीकातं सोनकाबंळे िहच ेवणन खालील 
माण े१) वय 25 वष  2) रंगसावळाशरीर बाधंा सडपातळ 
उंची पाच फूट अगंावरील कपड ेलाल रंगाची साडी लाल रंगाची 
लाउज पायात क◌ा या रंगाची सडल भाषा मराठी. 2.ि यल 
रजनीकातं सोनकाबंळे िहच ेवणन खालील माण े1) वय 7 वष 
रंग -गोरा  ,शरीर बाधंा सडपातळ, अंगावरील कपडे पजंाबी से 
,भाषा मराठी,.       3) ांजल रजनीकातं सोनकाबंळे 
िहचवेणन खालील माण ेवय पाच वष ,रंग गोरा ,शरीर बाधंा 
सडपातळ, अगंावरील कपड ेझगा ,भाषा मराठी 

खलुासा:---         सादर वनती क , नमदु ता विेळ व ठकािण  
यातील खबर देणाऱ याचंी प ी पंचशीला रजनीकातं सोनकाबंळे ही 
खबर देणार यां या दोन मलुी 1) ि यल 2) ांजलयांनासोबत 
घऊेन कोणासही काही न सागंता दनांक 20/11/2021 रोजी दुपारी 
15.00 वा.चेस.ु घरातून िनघनू गलेी आह े आ ही त◌्यांचा 
नातलगाकड ेइतर िम  मडंळ◌ीकडे शोध घतेला असताना त ेिमळून 
आल ेनाहीत . याचंा आजपावतेो शोध घतेला िमळून आ यान ेआज 
रोजी पो टेला यऊेन अज देत आहोत.वगरेै बाबतचा अज दल ेव न 
िम सग दाखल क न पुढील चौकशीकामी यां याकडे माननीय पोनी  
साहेब याचं ेआदेश दला  

दाखल करणार:-Nlpc/1206 शेख  पो टे मरखेलमो.नं 
9552516287 

तपािसक अमंलदार –िबट NPC/526 पुरीमो.नं 9823144893 

पो टे  भारी अिधकारी नाव व मो न:ं-- 9604870117 

पोिन ी चोरमल ेसाहबे   

 

 


