
पो टे  उमर  गु. र .न 299/2022 कलम 304(अ) 337,338.279 भा .द.वी.कलम. द 21/12/2022 

ज हा/ठाणे  गुरन.घडला /गु हा दाखल/ 

ा  द. वेळ 

गुरनं/कलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
 

पोलीस 

टेशन, 

उमर   

गु हा घडला.ता 
20.12.22वेळ 07:45 

ठकाण 

रोजी सु जानगाव त े

मुदखेड 

  
 
 
 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ:- 

 द 21/12/2022 

 वेळ  00.03वा  
टे डा न ं01 

 

ग.ु र .न  

299/2022 

कलम— 

304(अ)337.338 

भा.द.वी.कलम. 

माणे.134/22.12/1

77.13/177.184 
mvact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव:- 

ओमकार बळ राम जाधव 21 वष  

 तां राहणार कुदळा तालुका उमर  

 
 

आरोपी नाव:-- 

 

आरोपी अटक:-- िनरंक 

खुलासा   सादर वनंतीक  यातील नमूद वेळ  व ठकाणीआप या ता यातील 

वाहन ऑटो र ा व येचरर चलकाने दोन ह  वाहनावर ल वाहनावर ल 

चालकानेआज आप या ता यातील वाहने बे जबाबदार  व  हई गयी ने 
चालवून ऑटो र ा मधील यास जोराची धडक देऊन तयाचेकरेणास 

कारणीभूत ठरले बाबत या जबावाव न बाजसू माणे गु हा दाखल क न  

 
 

दाखल करणार:---PSOHC-1670जाधवउमर पोलीस ठाण ेआमदार पो ट 

टेशन उमर मो.न ं8888807597 

 

तपािसक अमंलदार – 

 ए पी आय करे पोलीस टेशन उमर  मो न ं.7798354377 

 

भार  अिधकार  – 

पो.िन भोसले  पोलीस टेशन उमर   मो . न ं703883358 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 



पो टे तामसा 121/2022 कलम 353,332,427,34 भादवी दनांक - 21/12/2022 

पो. टे च े

नाव  

गुरन  व 

कलम  

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  चे नाव ह ककत 

तामसा गरुन व 

कलम :-- 

121/2022 

 कलम:-- 

353,332, 
427,34 

भादवी  
 
  

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण 
द.20.12.2022 रोजी  
चे रा ी 22.30 वा.स ु

वायफना रोडवर 

ता.हदगाव  ज हा नांदेड  

 

पुवस  07 क.मी. 
 

ग.ुदा.ता.वेळ दनांक:-- 

21.12.2022  

चे 06.03 वा 
.न द न ं10  वर . 

  

 फयाद  चे नाव :-  

 भगवान बाबाराव हंबड  वय 51 वष या. नायब 

तहसीलदार उप वभागीय अिधकार  कायालय 

हदगाव  ता.हदगाव ज.नांदेड  

मो.न.9922561093 

 

आरोपी चे नाव व प ा:--  
 

आरोपी अटक नाह   

 

आरोपी चा पवु ईतीहास -नीरंक  

 

आरोपी वर केलेली तीबधंक कायावाह /  

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हे अवैध उ खनन व 

वाहतकू पथकात काय य  असताना यातील आरोपीतांनी  फयाद  यां या दावा दंड, 

उज या हात तसेच उज या पाया या फॅ वर काठ ने जबर मारहाण केली तसेच वाहन 

चालक संद प जाधव यांच े डा या पाया या मोड म ये जबरद त मारहाण केली तसेच 

अिनल जाधव यांच े त डावर मारहाण केली तसेच अिनल जाधव यांच े डा या पाया या 
मांड वर काठ ने मारहाण केली तसेच याच ेवाहनाच ेसमोर ल उज या बाजचूा हेडलाईट व 

समोर ल काच का या मा न फोडून शासक य कामांम ये अडथळा िनमाण केला वगरेै 

फयाद व न गु हा दाखल 

 
 

दाखल करनार / 

.pso asi आडे  पो टे तामसा मो.न.9527808877 

 

तपासीक अिधकार  यांच ेनाव :--   

 मा.psi करवले सा पो. टे.तामसा  नंबर:-- 9922101100 

 

पो. टे भार  अिधकार  यांचे नाव व मोबाईल नंबर:--  

मा.api दळवे सा. पो. टे.मो.न.-7744827771 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& laca/khr iks LVs dMqu dkgh ,d ekghrh fnyh ukgh  
 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 553/2022कलम 283 भादवी    िद 21.12.2022 

पो. टे चे नाव  गू.र.न.व कलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:---  

देगलूर गूरन. 
 553/2022 
कलम  
283 भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद 21.12.2013 रोजी 
11.02 वाजता साठे चौक 
देगलुर येथे  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदं नं 
िद .21 .12..2022  
वेळ   11.54 वा. 
नोदंनं  16 
 

िफयादीचेनाव व प ा 
गणपत  देवला  राठोड 
पोहेका 2195  ने. पो े 
देगलुर  
मोनं 9423438292 
 
आरोपीचे नाव –  

 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने 
आप ा ता ातील रयर ऑटो  हा रोडचे प र थीती कडे दुल  क न   
येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान होईल व लोकां ा िजवीतास 
धोका िनमान होईल अ ा  थतीत उभा केलेला िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु ा दाखल  
 
दाखल करणार:- 
पोहेका / 2332 प ेवाड  .ने. पो. े.देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    
पोहेका / 2822 कनकवळे     पो. े . देगलुर 

 
पो. े . भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो. िन. ी. माछरे साहेब   9821159844  

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

 

 

  



   पो. टे वमानतळ गुरन.ं 433/2022 कलम 122 महारा  पोलीस कायदा द 21.12.2022  

  
 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण 

– द.21.12.2022 

रोजी 01.30 वा या 
सुमारास हनुमंत 

जमदाडे यांच े

घराजवळ बालाजी 
नगर हंगोली नाका 
नांदेड येथे   
 
पुवश 02 क.मी.  
 
गु हा दाखल ता. 

वेळ – 

द 21.12.2022 

वेळ    04.55  वा 
टे.डा. 07 

 

पो. टे 

वमानतळ 

गरुनं. 
433/2022 
कलम  

122 महारा  

पोलीस 

कायदा  

फयाद -   

अिन द सोपान काकडे 

वय 54वष यवसाय 

पोलीस िनर क पोलीस 

टेशन वमानतळ नांदेड  

मो.  9923131121 
 
 
 
आरोपी-  
 

खुलासा – सादर वनंती क,नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी  हा घराचे िभंती लगत सुया त ते सुय दय चे 

दर यान आपला चेहरा झाकुन आपले अ त व लपवुन, 

काह तर  माला वषय गु हा कर याच ेइरा ाने बसलेला िमळुन 

आलावगैरे मजकुराचे फयादव न.पो.िन.काकडे सा.यांच े

आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न तपासकामी पोना /631 

देशमुख   यांचेकडे दला. 
 
दाखल करणार- 

ASI क याणकर मो9623551038 
 
तपास – 

पोना/ 631 देशमुख   मो.न.9923647631 
 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



 पो. टे वमानतळ गुरनं 434/2022 कलम 392, 34 भा.दं. व. द 21.12.2022 
 
अ. 
. 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व 
प ा 

हक गत शरेा 

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

 
ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण -  

दनांक 21/12/2022 चे 
सकाळ  08.00 ते  08.15 

वा या दर यान 

हनुमानगड कमान ते 

हनुमानगड जाणारा रोड 

उ वल शो म या गेट 

जवळ नांदेड  
 
 पुवश 01 क.मी.  
 
गु हा दाखल ता. वेळ – 

द 21.12.2022 रोजी 
वेळ              12.50  वा 
टे.डा. 21 

 

 

पो. टे 

वमानतळ गरुनं 
434/2022 
कलम 
392, 34 
 भादं. व. 

फयाद  –  
 
आरोपी - दोन अनोळखी 
 
गेला माल-  

शाँट मंगळसु  वजन 

अदंाज 10 मँ याची 
कमंत 32,000/-  

कंमतीचे  

खलुासा - सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  हे माँिनग वाकँ करत असतांना फयाद चे 

ग यातील शाँट मंगळसु  याचे वजन अदंाज 10 मँ याची 
कमंत 32,000/-  हे दोन अनोळखी चोर यानंी मोटार 

सायकलवर समो न येवुन जबरद तीने ओढुन घेवुन पळुन 

गेले. वगरेै मजकुराचे जबाब व न पोिन काकडे साहेब यांच े

आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी API िगते सा. 
यांच ेकडे दले.  
 

दाखल करणार –  

HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 
 
तपास करणार  -  

API िगते मो.न. 7387791899 

 

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

 

  



पोलीस टेशन भोकर  गुरन 491/2022  कलम 283 भादवी द 21/12/2022 , 

पो टाचे  

नाव 

गरुांना घडला 
दाखल दनांक वेळ 

गरुांना व कलम फयाद  आरोपीच ेनाव हा ककत 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

ग.ुघ.ना, वेळ व 

ठकाण –  

द  21.12.2022 

 रोजी 11.30 वाजता  
भोकर ते उमर  

जाणारे रोडवर ता. 
भोकर जी. नांदेड 
 

 दशा अतंर 

 प ीमेस 01 कमी  
 

दाखल –  

द 21/12/2022 , 

वेळ 14.16 

टेडा 18  

गरुन 491/2022 

 कलम  

283 भादवी, 

फयाद  - 

आरोपी- 
. 
 

आरोपी अटक मा हती - िनल 

खुलासा 
सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी हा याच े

ता यातील अपेँ  टो याचा हा सावजनीक रोडवर उभा क न येणारे जाणारे 

वाहनास व पादचा वास अपघात होईल कंवा ईजा होईल अशा प र थीत 

भोकर ते उमर  रोडकडे त ड क न उभा केलेला िमळुन आला कौरे फयाद 

व न वर माणे गु हा दाखल क न मा. पो. िन. साहेब यांच ेआदेशाने पुढ ल 

तपास बीट पोहेका/ 2401 जाधव यांच ेकडे दला.  
 

दाखल करणार 

 पोहेकॉ / 2138 िशंदे पो टे भोकर मोन, 9552500871 

 

 चौकशी अमलदार - 

 पोहेकॉ 2401. जाधव पो टे भोकर मोन 9850493110 

पो ट भार  यांचे नाव पोलीस िनर क ह .एस. पाट ल 

मो.न. 

9923104521 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



  पो. टे. लोहा  ग.ुर..न. 245/2022  कलम- 457,380 भा.द.वी .  द.21/12/2022 

पो. टे. चे नाव     गु.र.नं . व कलम   गु.घडला व दाखल फयाद देणायाचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

            हक कत  

   

लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245/2022 

  कलम  

457,380 भा.द.वी. 

 ग.ुघडला:-  
द 20/ 12/2022 रोजी 22.30  

वाजता ते द. 21/12/2022 चे 10.00 

वाजताच ेदर यान जय म हार 

वाईन माट  बँक ऑफ बडोदा या 
खाली लोहा ता.लोहा  लोहा ज हा 
नांदेड  

 

द णेस  0.5 क.मी. 
 

ग.ु दाखल:-  

द.21/12/2022  

वेळ 14.41  वा. 
टेशन डायर  न द  23वर 

 

खबर देणार : -  

करण ाने र हाके  वय-32 वष 

यवसाय - वाईन माट दकुान चाल वण े

राहणार- माऊली नगर लोहा तालकुा 
लोहा ज हा नांदेड मोबाईल मांक 

8600487171 
 

FIR त दली का:- होय 

 
  

आरोपीच ेनाव व प ा –  

तीन अ ात आरोपी 
 

गेला माल-  

नगद -2,05,000/ . व 10,000/- . 

कमतीचा DVR असा एकुण 

2,15,000/-  चा माल  

िमळाला माल- --- 

 
आरोपी अटक:- नाह  

 

खुलासा;  
 सादर वनतंी क  ,वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील अ ात ितन 

आरो पतानी  फयाद च ेजय म हार वाईन माट दकुाना या पाठ मागे 

असलेली िभतं कोणीतर  अ ात चोर याने फोडून वाईन माट म ये आत 

वेश क न दकुानातील ग ला फोडून यातील नगद  2,05,000/-  व 

10,000/-  कमतीचा DVR फोडून असा एकूण 2,15000/- पयाचा 
माल चो न नेले आहे शेजार ल दकुाना या पाठ मागे असलेले 
सीसीट ह   कॅमे याचे फुटेज चके केल ेअसता द .21/12/2022 रोजीचे 

रा ी 01.42 वा. दकुानाच ेमािगल िभतंीकडे त ड बांधनू, चेहरा झाकून 

ितन अ ात इसम गे याचे दसत आहेत वगरेै फयाद व न 

मा.पो.िन. ी तांबे साहेब यां या आदेशाने गु हा  दाखल क न पुढ ल 

तपास म. पो. िन. तांबे साहेब वतः कर त आहेत. 

दाखल करणार:-  

पोहेका/999 येमकेर पोलीस टेशन लोहा मो.न. 9923670999 

तपासी अमंलदार  --  

पो. िन. तांबे पो टे लोहा मो. .9850188100 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .— 

मा. पो िन तांबे  पो . टे. लोहा  मो . .9850188100 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकारय्ाचे नाव :-  

1.DYSP थोरात सर कंधार SDPO  न द नो.20 वेळ 13:22 वाजता  2. 

पो. िन.तांबे पो. टे.लोह न द न.24 वेळ 15.48 वाजता 
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



                                      

   
 

   
      

                                    
  

 
  
   

     
      
      
    

   
   

 
   
    

      
    
    

     
    

   
      

  
 

    
        

 
 
 

               
           
      

        
         
        
   

    
  

   
      
   

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

 

  



        

 

   

 
   

  
 
 

    

  
 

 

  
  
   

 
 
 
 
 

   
   

   
 

 
  

    
    

 
 

       
       
   

     
     

      
   
  

  

  
  

  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  laca/khr iks LVs dMqu dkgh ,d ekghrh fnyh ukgh  
 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



(DCR)  भाग 1 त े5 पो. टे. लोहा  ग.ुर..न. 246/2022  कलम  406 ipc .  द.21/12/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

    गु.र.नं . व कलम   गु.घडला व दाखल फयाद देणायाच ेनाव प ा मो. . 

व आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

            हक कत  

 

   

लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 246/2022 

  कलम  406 ipc 
 गु.घडला:-  
द 05/ 02/2022 रोजी 12.00 

वाजताच ेसुमारास फयद च े

घरासमोर पारड  ता.लोहा ज हा 
नांदेड पूवस  04 क.मी. 
 
 
गु. दाखल:- द.21/12/2022 वेळ 

19.06वा. टेशन डायर  न द  27 वर 
 

खबर देणार : -  

 
FIR त दली का:- होय 

 
  

आरोपीच ेनाव व प ा -  
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 
 

खुलासा;  
           सादर वनतंी क  ,वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

बाई हने वतःकड ल पक व याचे व मोलमजुर  क न जमा केलेले 90,000/- 

पय े होते फयाद  अिश त व वयोवृ द झाली अस याने तीस बँकेचा 
यवहार येत नस याने ती या जवळ ल जमा केलेले र कम ह  तीने 

आरोपीकडे व ासाने दली परंतु आरोपीने या मालमतेचा अपहार क न 

अ ामा णपणे या रकमेचा वापर केला व फयाद  कडून घेतलेले 90,000/- 

पय े फयादस परत दल ेनाह   वगरेै फयाद व न मा.पो.िन. ी तांबे साहेब 

यां या आदेशाने गु हा  दाखल. 

 

तपासी अमंलदार  -- ASI बगाडे पो टे लोहा मो. .77759012 

 
 
दाखल करणार:- पोहेका/999 येमकेर पोलीस टेशन लोहा मो.न. 9923670999 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .--मा. पो िन तांबे  पो . टे. लोहा  मो 
. .9850188100 

 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकारय्ाचे नाव :-  

 
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& laca/khr iks LVs dMqu dkgh ,d ekghrh fnyh ukgh  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



 
 

 (DCR)  पो. े.िसंदखेड  भाग 1 ते 5 गु र नं 149/2022 कलम 143,147,149,435,336,427,323,504,506 भा.द.वी 
व महारा  पोलीस अिधिनयम कलम 135      िद.21.12.2022    

पो. टे. चे नाव     गु.र.नं . व कलम   गु.घडला व दाखल फयाद देणायाचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

            हक कत  

पो े 
 िसंदखेड 

पो. े.िसंदखेड  भाग 
1 ते 5 गु र नं 149/202

2 कलम143, 
147,149,435,336, 

427,323,504,506     
                             भा.द
.वी व महारा  पोलीस 
अिधिनयम कलम 135 

 
 
 

उिशराचे कारण –
  आज रोजी येऊन पो.

े.ला िफयाद िद ाने 
 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : -
  िद.20/12/2022 रोजी वेळ 17.3
0 वा. ते वेळ 18.00वाजता ा सुमा
रास मौजे दंुडा येथील िफयादी यांचे 
घरासमोरील रोडवर पुवस07 िक.

मी. बीट नं 01 
 
 

दाखल तारीख:-

 21/12/2022 नोदं  12वऴ 15.50
वाजता 

 
 

िठकाण-मौ.दंुडा ता.िकनवट 
 

दाखल करणारे-
 HC/1835 एच.आर.मडावी पो. े 

िसंदखेड 
मो.नं.9421768484 

खबर देणार –
रामरे ी रामिक टु आईटवारवय 72 वष 

वसाय शेती रा. दंुडा ता. 
 िकनवट िज ा नांदेड मो. . 

8805097795 
 

आरोपीचे नांव –   
 

आरोपी अटक :- नाही 

खुलासा --
सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी गैर
काय ाची मंडळी जमवुन जमाव बंदी आदेशाचे उ ंघन क न िवनापर
वाना बेकायदेिशर र ा िवजयी िमरवणुक काढुन नमुद िमरवणुक ही िफ
यादीचे घरासमोर नेवुन यातील िफयादीचे  प ीचे िनवडणुक िच  िट.

ी.चे िट. ी.मुदाबाद असे घोषणा देऊन जु ा िट. ी. संच 08 ते 10
 िफयादीचे घरासमोर फोडुन पेटवुन िदले. तसेच पराभुत पँनेलचे उमेद
वार यांचे घराकडे रँली नेवुन ास िशवीगाळ क न घरावर दगड फेकले
 व ध ाबु ी क न खाली पाडले व िशवीगाळ क न िजवे मार ाची 
धमकी िदली. वैगरे िफयाद व न  वर माणे गु ा दाखल क न पुढील 
तपास कामी मा.सपोिन ितडके सा. या ाकडे िदला मो.नं. 
9823156052 
 
तपािसक अिधकारी - स.पो.िन. िब.पी.ितडके  मो.नं. 9823156052 

 
पो े भारी अिधकारी-

िब.पी.ितडके सपोिन पो े िसंदखेड मो नं 9823156052 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& laca/khr iks LVs dMqu dkgh ,d ekghrh fnyh ukgh  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



 पोलीस टेशन कंुटूर  AD न ं35/2022  कलम 174crpc माण े  द.21/12/2022 

पो. टेच े

नाव 

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

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा  

कंुटूर AD 35/2022 कलम 174 

crpc माणे दाखल  

          
 

मरणाचे कारण : —-- 

शुगर या आजाराला 
कंटाळून  घरातील लॅब 

चे लोखंड  कड ला 
नायलॉन या दोर ने 

गळफास घेऊन मरण 

पावला  
 
 
 

 द 16/12/2022 रोजी च ेरा ी चे  8:00 वा.ते 

द 17/12/2022 चे  07:30 वा दर यान राहते 

घर  मौज े इकळ माळ  

 

दशा : उ रेस 7 कमी  
 

आ    दाखल  ता.वेळ:- द 21/12/2022 चे    
18:22 वा टे.डा न द   16वर  

 

दाखल करणार :-- पो ना Asi िनखाते  

पो टे कंुटुर 

 
 

उिशराचे कारण -- आज रोजी पो टेला येऊन 

जबाब द याने  

खबरदेणार नाव:-  मालोजी अजुन 

सूयवंशी वय 60 वष यवसाय मजुर  

राहणार इकळ माळ तालुका नायगाव 

ज हा नांदेड मो.नंबर  9960318048 

 
 
 

मयताचे नाव व प ा  —- गणेश 

मालोजी सूयवंशी वय 26 वष 

यवसाय मजुर  राहणार  इकळ माळ 

तालुका नायगाव  

 
 
 
    

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमूद ता,वेळ  व 

ठकाणी यातील मयतानी शुगर या आजाराला 
कंटाळून शुगरचा जा त ास होत अस याने 

याने दनांक 16/12/ 22 चे रा ी 8:00वाजता ते 

दनांक 17 /12 /2022 चे 07:30 वाजताचे 

सुमारास लॅब या लोखंड  कड ला नायलॉन या 
दोर ने याचे राहते घर  गळफास घेऊन मरण 

पावला वगरेै जबाब व न आंब े दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी पोहे का 11 81 कंुबरे साहेब 

यां याकडे दले  

 
 

तपािसक अमंलदार पोहे का 1181 कंुबरे  पो टे 

कंुटुर मो नं  8806148989 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 



Ps Markhel भाग 06 गरुनं 276/2022 कलम 12 a  मजुका   द.21/12/2022 

पोलीस टेशन गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

गु हा दाखल तार ख वेळ व ठकाण त ारदार यांचे नाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मरखेल गुरनं. 276/2022  

कलम – 12 अ 

मजुका माण.े 

 

 

िमळाला माल 

 नगद  1600/- 

पय ेव 52 

बदकछापप े. 

 

 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण:- द . 

21/12/2022चेवळे 18.45 वाजतामौ. 
खुतमापुर िशवार मै ी धाबा या 
पाठ मागे रोडलगत िलंबा या 
झाडाखाली मोक या मैदानात  

 

गु .दा.ता.वेळ व दनांक:-

21/12/2022 

वेळ  20.33  वा . टेडा नंबर 25 वर 

 

फयाद  नाव: व णुकांत मारोती चामलवाड वय 32 

वष यवसाय पो. िश . ब.नं. 3239 पो. टे. मरखेल 

ता. देगलूर 

 

आरोपीनाव:- 
 

खुलासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणीयातीलआरोपीतांनी  गोलाकार बसून प यावरपैसे 
लावून ितरटनावाचा जुगार खळेत वखेळ वत असताना 
जुगाराचसेा ह य 52 बदक छाप प े वनगद  1600/- 

पयांसह िमळून आल ेवगरेै फयादव न माननीय सपोनी 
साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल. 

गु. दाखल करणार:- HC 94पो. टे मरखेल 

मो नं.7776067774 

तपास अिधकार  पो.हे.का.94 शेख 

पो टे मरखेल 

भार  अिधकार   

पोिन गु टे साहेब पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& laca/khr iks LVs dMqu dkgh ,d ekghrh fnyh ukgh  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



DCR)  पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 247/2022 कलम  279,338,304-अ IPC माणे     द. 21/12/2022 

पो. टे. 

चे नाव 

गु न व कलम     गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

                          हक कत 

  लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु न 247/2022 

कलम 

279,338,304(अ) ipc 

माणे  

गु हा घडला:- 
द.27/11/2022 रोजी 

18.00 वा.समुारास 

मौ.सगुंचीवाड  

गावाजवळ ल वळणावर 

तालकुा कंधार ज हा 
नांदेड 

 

दशा अतंर =पूवस 28 

km अतंरावर  

 
 
 
 

गु हा दाखल:- द.21/12 

/2022रोजी वेळ 20.33 

वाजता टेशन डायर  

न द  29 वर.  

 

फयाद चे नाव : -  

FIR त दली का:- होय 

 
 
आरोपी नाव व प ा:- अ ात मो. सा. चालक  

 
 दाखल कारणर :- hc 999 येमकेर पो ट लोहा मोबाईल 

नबंर 9923670999 

                     
आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 उिशराच ेकारण= यातील फयाद  बाई ह स डॉ टरांनी 
ड चाज दले व काह  दवस आराम क न ितची कृती 
ठ क झा यान े फयाद  बाई ह  आज रोजी पोलीस 

टेशन लोहा येथे येऊन त ार  जबाब द यावर 

 

खुलासा:- सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ व ठकाणी यातील अ ात 

मोटरसायकल चालकाने याचे ता यातील अ ात मोटरसायकल हने 

िन काळजीपणाने व भरधाव वेगात चालवून फयाद चे पती चालवीत असलेली 
मोटार सायकल ह स जोराची धडक दली यामळेु फयाद  व फयाद च ेपती रोडवर 

पड यान े फयाद च े पती या डो याला जा त मार लाग याने ते जागीच बेशु  

झाल े फयाद या उज या हाता या मनगटाला मु का मार लागून उज या हाताच े

मनगट फॅ चर झाल े व छातीस मार लागून छातीची बरगड  फॅ चर झाली व 

फयाद या पती या मरणास कारणीभतू झाला वगरेै फयाद व न मा. पो. िन. 

तांबे साहेबां या आदेशान ेबाजूस माणे गु हा दाखल.  

      

तपासीक अमंलदार  psi काळे मडॅम मो. न. 9922391720 

 
पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

              मा. पो. िन. ी तांबे साहेब  

              मो. .9850188100 

 

भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. . 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो टे अधापरू भाग 06ग.ुर.न3ं43/2022 कलम 12 अ महारा  जुगार कायदा द 21/12/2022 

ज हा/ठाणे  गुरन.घडला /गु हा दाखल/ 

ा  द. वेळ 

गुरनं/कलम खबर देणार यांच ेनाव व प ा फयाद / आरोपी    हक कत  

पो टे च ेनाव 

 
 
पोलीस टेशन 

अधापूर  

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण 

द 21.12.2022रोजी 17.20.वा 
च ेसुमारास ल मण मधकुर 

बार  यां या शेता या बाजूस 

त या या कडेला मोजे 

बारसगाव िशवारातील पुवस 

10 कमी 
  
 
 
अंतर व दशा पुवस —

10 क.मी  
 
 
गु हा दाखल.ता.वेळ:- द 

21/12/2022 वेळ  22.44वा  
टे डा नं 32 

 
द 21/12/2022च े

 
वा. न द नं  32 

 

भाग 6 गु.र.नं343/2022  

कलम 12अ महारा  जुगार 

कायदा माणे 
 
 
 
 
कलम-12अ महारा  जुगार 

कायदा माणे 
 
 
 
 
िमळाला माल—नगद  

900  व ितन मोटर 

सायकल क.अं41.000  

आ ण जुगाराच ेसा ह य 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव—क पल मुरलीधर आगलावे वय 32 

वष यवसाय पोलीस टेशन अधापूर 

मो. मांक9767777884 

 
 
 
आरोपी नाव:- 

 
आरोपी अटक:-- िनरंक 

खलुासा:--सादर वनंती क  वर नमतूा वेळ  व ठकाणी यातील नमदू आरोपी हे 

लोकांकडून पैसे घेऊन बदक छाप यावर अंदर बहार नावाचा जुगार खळेत व 

खळेवीत असताना जुगाराच े सा ह य व नगद  900 पये व ती मोटरसायकल 

कंमत अंदाजे 41 .000 अ ण असा एकूण क  अ ं 41.900 पये चा मु ेमाला सह 

िमळून आला व आरोपी मांक दोन ते आठ हे उसा या शेतातून पळून गेले आहेत 

वगैरे फयाद  व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास या.पो.िन.जाधव 

साहेब आदेशाने पो हे.कॉ1074नरवाडे यांचे कड़े दला मो नं 9823044724 

 
 
 
 
दाखल करणार:---HC2202 सूयवशंीपोलीस ठाणे आमदार पो ट टेशन अधापूर 

मो.नं9923416178 

 
तपािसक अंमलदार –Hc 1074नरवाडे  

 
पो ट भार  अिधकार  पो िन जाधव साहेब मो नं  

7798834263 
 
घटना थळ  भेट देणारे अिधकार — 

घटना थळ  भेट देवुन परत– 

आरोपीच ेपूव इितहास -- laca/khr iks LVs dMqu dkgh ,d ekghrh fnyh ukgh  

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई-- 
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ब म.पो.का.

ब
म.पो.का.

खुदबेनगर चौर ा 
ते एकबालनगर रोड पा ा ा 
टाकीकडे जाणारे रोडवर अपना 
हॉटेल चे शटर ा ओल 
सावलीला 

संतोष् रघुनाथ जाधव वय 45 
वष वसाय नौकरी पोहेका/492 पो े  
नांदेड ामीण.

 

सीआरपीसी 41(अ) 1 
माणे नोटीसवर सोड ात आले. 

 
 

 

हा सुया  ते सुय दया ा दर ान खुदबेनगर 
चौर ा ते एकबालनगर रोड पा ाचया टाकीकडे जाणारे 
रोडवर अपना हॉटेल चे शटर ा ओल सावलीला आपले 

ताचे अ  लपवुन दबा ध न एखादी चोरी िकंवा 
घ फोडी सारखा दखलपा  मालािव द गु ा कर ाचे 
उददेशाने िमळुन आला

सपोउपिन भालेराव

पोना/2306 चंचलवाड

आरोपीचा ईितहास िनरंक

आरोपीवर केलेली ितबं क कायवाही सीआरपीसी 41(अ) 1 माणे नोटीसवर सोड ात आले. 

 



अ भादवी

अ
भादवी

सायंकाळी
जवाहरनगर ा जवळ 

गोदावरी धा ासमोर 

साईनाथ नागन कवळे वय 
32 वष वसाय शेती रा.हंगीरगा 
ता.उमरी िज.नांदेड.

 
 

  
 

नागन जयवंता कवळे वय 60 वष  

आरोपीने ाचे ता ातील वाहन मॅ  ा चालक हे हयगई व 
िन ाळजीपणे चालवुन िफयादीचे विडलांचे मोटार सायकलला 
पाठीमागुन धडक देवुन गंभीर जखमी क न िफयादीचे विडलांचे म ुस 
कारणीभुत झाला आहे 

सपोउपिन भालेराव

पोउपिन बु रे

आरोपीचा ईितहास िनरंक

आरोपीवर केलेली ितबं क कायवाही िनरंक

 



भादवी

भादवी

21.45 
ते 22.00 ा दर ान 
म ी ेशिलटी हॉ टल 
शिनमंदीर ा समोर मेन 
रोड हाडाको नांदेड 

िवण िदलीपराव सोनसळे वय 30 वष 
वसाय व थापक रा.औराळा ता.कंधार िज.नांदेड 

ह.मु.एन.डी.42 पी.1 हाडको नांदेड.

अनओळखी चार ईसम  
  

 

 
आज रोजी पो ेला येवुन त ार 

िदलेव न 

नमुद आरोपीतांनी िफयादी यांचे दवाखा ात पेशंट घेवुन गेले व 
डॉ र साहेबा बाबत िवचारपुस क न डॉ र साहेब जेवण 
कर ासाठी गेले आहेत असे सांिगतले असता यातील आरोपीतांनी 
दवाखा ातील डॉ रां ा कॅबीनम े घुसून सामानाची नासधुस केली 
व डॉ र िस स तसेच िफयादीस आई बिहणीवर अ ल िशवीगाळ 
क न िजवे मार ाची धमकी िदली तसेच दवाखा ातील कागदप े व 
रेकॉडचे रिज र घेवुन गेले आहेत 

सपोउपिन भालेराव

पोहेका/1912 ितडके

आरोपीचा ईितहास िनरंक

आरोपीवर केलेली ितबं क कायवाही िनरंक

 



भादवी

भादवी
वा. ा सुमारास िफयादीचे 
राहते घरी ह.मु. ांती नगर 
असरजन ता.िज.नांदेड. 

अ ात  

  
 

 
 

 िफयादीने आज रोजी 
पो ेला येवुन त ार िदलेव न 

िफयादी यांची मुलगी िह िफयादीस कॉलेजला जाते णुन घरातुन िनघुन 
गेली ती परत घरी आलीच नाही तीस कोणीतरी अ ात आरोपीने अ ात 
कारणासाठी पळवुन नेले आहे

सपोउपिन डी.िगते
पोउपिन बु रे

आरोपीचा ईितहास िनरंक

आरोपीवर केलेली ितबं क कायवाही िनरंक

 

 

 

 

 

 



भादवी

भादवी
वा. ा सुमारास पी.वी.आर. 
मॉलकडे जाणा या रोडवर 
जया हयुडाई शो म ा समोर 
ता.िज.नांदेड

चं कांत सुभाष ामी वय 38 वष 
वसाय नौकरी पोका/3376 पो े नांदेड 

ामीण. 

 
सीआरपीसी 41(अ) 1 

माणे नोटीसवर सोड ात आले. 
 

 
 

  

आरोपीने ाचा ता ातील वाहन टाटा कंपिनचे टाटा एस(छोटा ह ी) 
क.एम.एच.38 ई.0971 रोडवर सावजकिनक िठकाणी उभे क न 
सावजिनक रहदारीस अडथळा िनमाण क न इतरांचे िजवीतास धोका 
िनमाण होईल अशा थतीत उभे केलेले वाहन िमळुन आले

सपोउपिन डी.िगते
सपोउपिन िज.िगते

आरोपीचा ईितहास िनरंक

आरोपीवर केलेली ितबं क कायवाही सीआरपीसी 41(अ) 1 माणे नोटीसवर सोड ात आले. 
 

 

 

 

 



भादवी

भादवी
वा. ा सुमारास लातुर फाटा ते 
पी.वी.आर मॉलकडे जाणा या 
रोडवर पेटोलपंपा ा समोर 

पि मेस 04 िक मी  

िव नाथ देवीदास पवार वय 36 वष 
वसाय नौकरी पोका/1073 पो े नांदेड ामीण. 

सीआरपीसी 41(अ) 1 माणे 
नोटीसवर सोड ात आले. 

 
 

 
  

आरोपीने ाचा ता ातील वाहन रअर ऑटो रोडवर सावजकिनक 
िठकाणी उभे क न सावजिनक रहदारीस अडथळा िनमाण क न 
इतरांचे िजवीतास धोका िनमाण होईल अशा थतीत उभे केलेले वाहन 
िमळुन आले

सपोउपिन डी.िगते
सपोउपिन िज.िगते

आरोपीचा ईितहास िनरंक

आरोपीवर केलेली ितबं क कायवाही िनरंक
 

 

 

 

 

 



भादवी

भादवी वा. ा 
सुमारास फ ेपुर 
लालवाडी 
ता.िज.नांदेड. 

 

भाकर द राम मलदोडे वय 45 वष 
वसाय नौकरी पोहेका/741 पो े नांदेड ामीण. 

 
 

सीआरपीसी 41(अ) 1 माणे नोटीसवर 
सोड ात आले. 

 
 

 
  

आरोपीने 
ाचा ता ातील वाहन टाटा कंपिनचे 407 टे ो रोडवर सावजकिनक 

िठकाणी उभे क न सावजिनक रहदारीस अडथळा िनमाण क न इतरांचे 
िजवीतास धोका िनमाण होईल अशा थतीत उभे केलेले वाहन िमळुन आले

सपोउपिन डी.िगते
पाहेका/2158 भोसले

आरोपीचा ईितहास िनरंक

आरोपीवर केलेली ितबं क कायवाही सीआरपीसी 41(अ) 1 माणे नोटीसवर सोड ात आले. 
 

 

 

 



भादवी

भादवी वा. ा 
सुमारास नांदेड ते 
है ाबाद रोउवर 
चंदािसंग कॉनर 
येथे 

 

भाकर द राम मलदोडे वय 45 वष वसाय 
नौकरी पोहेका/741 पो े नांदेड ामीण. 

. 
 

सीआरपीसी 41(अ) 1 माणे नोटीसवर 
सोड ात आले. 

 
 

 
  

आरोपीने ाचा ता ातील वाहन टाटा कंपिनचे वासी 
रोडवर सावजकिनक िठकाणी उभे क न सावजिनक रहदारीस 
अडथळा िनमाण क न इतरांचे िजवीतास धोका िनमाण होईल 
अशा थतीत उभे केलेले वाहन िमळुन आले

सपोउपिन डी.िगते

पाहेका/2240 वहारे

आरोपीचा ईितहास िनरंक

आरोपीवर केलेली ितबं क कायवाही सीआरपीसी 41(अ) 1 माणे नोटीसवर सोड ात आले. 
 

 

 

 



ई म. ो.का.

ई
म. ो.का.

वा. ा 
सुमारास वाजेगाव 
बायपास चौकात 
िदगंबर पाटील यांचे 

ॉटचे पाठीमागे 
मोकळया जागेत

उ रेस 4 
िक मी 

चं कांत सुभाष ामी वय 38 वष वसाय नौकरी 
पोका/3376 पो े नांदेड ामीण. 

 
सीआरपीसी 41(अ) 1 माणे नोटीसवर 

सोड ात आले. 
 

एका नायलोन ा पांढ या िपशवीम े देशी दा  
िभगरी सं ा असे लेबल असले ा 180 एम.एल. ा 13 िसलबंद 
बॉटल ेक बॉटलची िकंमत 70 पये असे एकुण 910/- . ा 
माल  

 
  

आरोपीने वाजेगाव बायपास चौकात िदगंबर पाटील यांचे ॉटचे 
पाठीमागे मोकळया जागेत इसम हा िवनापरवाना बेकायदेशीर र ा 
देशी दा  िभंगरी सं ा ची चोरटी िव ी कर ाचे उददेशाने ता ात 
बाळगुन िमळुन आला 

सपोउपिन डी.िगते
पाहेका/616 च धर

आरोपीचा ईितहास िनरंक

आरोपीवर केलेली ितबं क कायवाही सीआरपीसी 41(अ) 1 माणे नोटीसवर सोड ात आले. 
 

 

 

 



ई म. ो.का.

ई
म. ो.का.

वा. ा 
सुमारास मुदखेड 
कडे जाणा या 
रोडवर वांगी 
पाटी ा जवळ 
प ुिसंग महाराज 
यांचे शेताजवळील 
मोकळया जागेत

भाकर द राम मलदोडे वय 45 वष वसाय नौकरी 
पोहेका/741 पो े नांदेड ामीण. 

सीआरपीसी 41(अ) 1 माणे नोटीसवर सोड ात आले. 
 

एका नायलोन ा पांढ या िपशवीम े देशी दा  िभगरी 
सं ा असे लेबल असले ा 180 एम.एल. ा 11 िसलबंद बॉटल ेक 
बॉटलची िकंमत 70 पये असे एकुण 770/- . ा माल  

 
  

आरोपीने मुदखेड कडे जाणा या रोडवर 
वांगी पाटी ा जवळ प ुिसंग महाराज यांचे शेताजवळील 
मोकळया जागेत इसम हा िवनापरवाना बेकायदेशीर र ा 
देशी दा  िभंगरी सं ा ची चोरटी िव ी कर ाचे उददेशाने 
ता ात बाळगुन िमळुन आला 

सपोउपिन डी.िगते

सपोउपिन कदम

आरोपीचा ईितहास िनरंक

आरोपीवर केलेली ितबं क कायवाही सीआरपीसी 41(अ) 1 माणे नोटीसवर सोड ात आले. 
 

 

 

 



 

अ भादवी

अ

भादवी

ते 
िद.09/09/2022 
पयत कंथक नगर 
गोपाळचावडी 
िसडको नांदेड 

द णेस 
03 िक मी 

 

  
 

िनरंक  

ते िद.09/09/2022 पयत मा ा सासरचे 
1) 2) 3) 4) 5) यांनी मला घरातील छोटया मोठया कारणाव न 
िशवीगाळ क न मानिसक ास देवुन तु ा माहेरा न 2,00,000/- 

पये घेवुन ये उपाशी पोटी ठेवुन शारी रक व मानिसक ास िदले व 
घराबाहेर काढुन िदले आहे 

पाहेका/1882 सुयवंशी

पोहका/1749 भारती

आरोपीचा ईितहास िनरंक

आरोपीवर केलेली ितबं क कायवाही िनरंक

 

 

 



                iks LVs uk;xko xqjua &188@2022   dye  143] 147 ] 324 ]323] 307]  506]  294 Hkknoh  o 135 egkjk"Vª iksyhl- dk;nk   21@12@2022 
ftYgk@ iks-

Bk.ks 
xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  

fn-osG 
xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o 

iRrk fQ;kZnh@vkjksih 
gdhdr 

uk;xko  

 

xqjua ?kMyk  & 

fn&17@12@2022 ps  
lk;adkGh 19-30  ok- ps 
lqekjkl fttkckbZ xaxkjke 
lksuVDds ;kaps ?kjkleksj 
ekSts fiaiGxko rk- uk;xko  

fn’kk o varj %&   

nf{k.ksl 03 fdeh   
 
 xqUgk  nk[ky-rk-osG-%   

21@12@2022 ps 17%23 ok- 
LVs Mk Ø 21  oj-       

xqjua &188@2022 
 dye  143] 147 ] 324 
]323] 307]  506]  294 
Hkknoh  o 135 egkjk"Vª 
iksyhl- dk;nk  
  
 
 
 
mf'kjkps dkj.k& fQ;kZnh gk 
ljdkjh nok[kkuk ukansM ;sFks 
mipkj d:u vkt jksth cjs 
okVr vlY;kus vkt jksth 
iksLVsyk ;sÅu rØkj fnyh 
 
  

fQ;kZnhps uko %& jkolkgsc 
eSlkth dne o; 50 o"kZs 
O;olk; 'ksrh  tkr & <ksj 
jk- fiaiGxko- rk  uk;xko 
ft-ukansM eks-ua   
    77 98 83 32 44 
 
 
 
vkjksihps uko %&   
 
vkjksih vVd & ukgh  
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy  
vkjksihrkauh xSj dk;|kps eaMGh teowu fuoM.kqdhP;k dkj.kko:u fQ;kZnhpk HkkÅ vkuank eSlkth 
dne ;kl [kkyh ikMwu ykFkk cqDD;kauh ekjgk.k djr vlrkuk fQ;kZnh gk HkkaM.k lksMo.;klkBh 
xsys vlrk ;krhy vkjksih Ø- 1 ;kauh fQ;kZnhl [kkyh ikMwu Nkrhr cqDD;k ekj.;kl lq#okr 
dsyh rsOgk vkjksih Ø- 2  ;kus fQ;kZnhl ykFkk cqDD;kauh ekjgk.k d:u rw ybZ  ektykl rq÷;k 
ek;ph xkaM - rw ybZ usrk cuwu fQjrksl dk; ;kyk rj [kre djrks vls Eg.kwu thos ekj.;kps 
mís'kkus fQ;kZnhpk xGk nkcwu gkrkr nxM ?ksÅu nxMkus fQ;kZnhP;k MksD;kr ek:u t[keh dsys- 
vkjksih Ø- 3  ;kus gh xGk nkcwu ykFkk cqDD;kauh fQ;kZnhl ekjgk.k dsyh o vkjksih Ø-4 o 5 
;kauh fQ;kZnhl eknjpksn y; eLrhyk vkyk; dk; vls Eg.kwu f'kohxkG d:u ykFkk cqDD;kauh 
ekjgk.k dsyh o R;k lokZauh fQ;kZnh o R;kpk HkkÅ vkuank eSlkth dne ;kl fuoM.kqdhuarj 
rqEgkyk [kre d:u Vkdrks v'kh thos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs rØkjho:u tckc fQ;kZnhus 
l-n- ukansM ;sFks mipkj d:u cjs okVr vlY;kus vkt jksth iksyhl LVs'ku uk;xko ;sFks ;sÅu 
rØkjh tckc fnyk vkgs-  ojhy vkjksihrkauh ek- ftYgkfèkdkjh lkgsc ;kaps tekocanh vkns'kkps 
mYya?ku dsys vkgs-  oxSjs tckc o:u 
 
 nk[ky dj.kkj %&liksmifu dkGs lkgsc iksLVs uk;xkao eks ua 9823035769 
 
 rikfld vaeynkj %& ek- iks-fu- Jh- vfHk"ksd f'kans lkgsc iksLVs  uk;xko eks-u- 7975769508 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh  
ek- iks-fu- Jh- vfHk"ksd f'kans lkgsc iksLVs  uk;xko eks-u- 7975769508 
  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh   %& ek-mi fo iks v  èkekZckn Jh foØkar xk;dokM lkgsc o  
2½ ek- vfHk"ksd f'kans lkgsc iksLV  uk;xko eks-u- 7975769508 gs fn 21-12-2022  ps osG  
18%16    ok- LVs'ku -Mk- Ø- 24  oj  jokuk  
 
-?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

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

 


