
पोलीस टेशन ई लापुर  ग.ुर.नं.109/2022  कलम.363 भा.द.िव. माण े  .15/11/2022. 

पोलीस 
टेशन चे 
नाव. 

ग.ुर.नं.व. 
कलम. 

ग.ुघ.ता.वेळ 
. ठकाण 
द.अंतर. 

फयादीच ेनाव प ा मो.नं. आरोपीच े
नाव प ा मो.नं. 

खुलासा. 

ई लापुर ग.ुर.नं. 
109/2022 
कलम 363 
भादिव. माण.े 

ग.ुघ.ता.व.े ठकाण 
द. 17/10/2022 रोजी सायंकाळी 

06:30 वाजता फयादीचे राहते 
घ न मौजे आ पाराव पेठ दि णेस 
28 कमी. 
 
 
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ. टे.डा.नंबर. 
द. 15/11/2022 वेळ. 13:30 
टे. डा. न.ं 15. 

. 
 
आरोपीच ेनाव. 
. 
 

mf’kjkps dkj.k - ukrsokbZdkdMs rikl      
dsyk 

 

eqyhps iw.kZ uko -  

नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीची 
मुलगी ही घरी नसताना गावातील याने ेम 
संबंधातून फूस लावून पळवून नेले वगैरे जबाब व न 
गु हा दाखल क न पुढील तपास माननीय एपीआय 
साहेब यां या आदेशान े वतःकडे घेतला आह.े 
 
भारी अिधकारी.API-मा. आर. ट. शेवाळे 
मो. नं. 9405524001. 
दाखल करणार. - API-मा.आर. ट.शेवाळे 
मो.नं.9405524001. 
 
तपासी अिधकारी.- API-मा.आर. ट.शेवाळे 
मो.नं.9405524001. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



पो. टे.नायगांव गुरन 171/2022 कलम 354 (D) (1)   . द. 15/11/.2022 

  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 
आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 
नाही 

हक कत 

पोलीस टेशनच ेनाव 
:- नायगाव  
     

गुरन 171/2022 

कलम 354 (D) 

(1)   . द. 

15/11/.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक :-
14/11/.2022  रोजी   21:00 त े
21:30 वा. दर यान सूयकांत 
तमेवार यां या कराणा 
दुकानासमोर र यावर नावंदी ता. 
नायगाव व तसेच माग या 
मिह यात द. 22/11/2022 रोजी 
फयादी या घराजवळ रा ी 

00:15 वाजता नावंदी पि मेस 
15 क.मी.  
 
 
 
गु हा दाखल दनांक:- 
15/11/2022वेळ  16:39 वा टे 
डा.नोद न.ं 15 वर 

 फयादीच ेनाव  :-  
 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 
आरोपीचे नाव :-  
अटक  ता वेळ व टे डा  वर  
 
उिशराचे कारण :- आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन 
त ार द याव न गु हा दाखल 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल 
नंबर:-पोिन शद े साहेब पो. टे. नायगाव मो.न.ं 
7798098009 

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन े
फयादीचा पाठलाग क न फयादी जवळ येऊन फयादीस हणाला क  तु या 
नव या या मोबाईल म ये माझा मोबाईल नंबर फट आह ेतो नंबर घेऊन मला 
फोन कर मला तुला बोलाव वाटालय अस ेवाईट उ ेशान ेबोलला व यापूव ही 
द.22/10/2022 रोजी रा ी 00:15  वाज या या सुमारास फयादी या 
घराजवळ येऊन िखडक तून महानंदा,  महानंदा अस े वाईट उ ेशान े हाक 
मारली फयादीन े यावेळी बदनामी होईल हणून फयाद दली न हती. आज 
रोजी पोलीस टेशन ला हजर येऊन सम  मिहला अंमलदार ब. न.ं 944 
चोपवाड यां या सम  त ार द यान े गु हा दाखल क न पुढील तपास 
मा.पो.िन. शद े  साहेब  यां या आदेशान े GPSI वाघमारे साहेब यां याकड े
दे यात आला. 
 
दाखल करणार- ASI काळे  पो. टे.नायगाव  मो.न.-982303576 
 
तपासीक अिधकारी :- GPSI वाघमारे साहेब पो. टे.नायगाव   मो.न ं
9096618241 
 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



पो टे च ेनाव मुदखेड ो. गुरन 229/2022 कलम 65(ई) म.ु ो.का दनांक 15 /11/2022 

पो टे चे नाव  

 

गुरन/आ /पनाका 

/िम सग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी चे नाव खबर देणार/आरोपीच ेनाव 

व प ा 

हक कत  

 मुदखेड 

 

 

 

ो. गुरन 229/2022 

कलम 65(ई) 

मु. ो.का 

गु हा घडला - दनांक 

15/11/2022 चे 13.40  वा. 

मौजे खुजडा गोपीनाथ कुरे यांचे 

पानप ी चे बाजुस खुजडा ता. 

मुदखेड पि मेस 15 कमी  

 

गु हा दाखल - दनांक 

15/11/2022चे 18.33 वा न द 

नंबर 18 

 

 

 

आरोप चा पुव इितहास-िनरंक 

फयादी चे नाव - मधुकर ंकटराव पवार 

वय 51 वष पोहेका 2232 नेमणूक पोलीस 

टेशन मुदखेड िज हा नांदेड मोबाईल 

मांक 7776088897 

 

आरोपी च ेनाव - 

 

िमळाला माल- देशी दा  भगरी सं ा 

नावा या  180 एम एल या एकुण 12 

िसलबंद काचे या बॉटल कमती 840  

चा माल 

  

खुलासा -सादर िवनंती क  वर नमूद ता. वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन ेआपल े

ता यात िवनापरवाना बेकायदेशी र या देशी दा  भगरी सं ा या 180ML या 

12 िसलबंद बॉटल कमती  840/- पयांचा माल ितची चोरटी िव  कर या या 

उ ेशान ेता यात  बाळगलेली िमळून आला हणून बाजूस माण ेगु हा दाखल 

आह.े 

 

तपािसक अंमलदार -  HC/2721 नेमणूक पोलीस टेशन मुदखेड   

मो.नंबर 9552516283 

 

दाखल करणार - NPC 2793 आड ेपो टे मुदखेड 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

¯ÖËÖÖê.Ã™êüê. 
®ÖÖ¾Ö  

ÝÖã.¸ü.®Ö.¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ¸üßÜÖ  ×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê ®ÖÖ¾Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü / 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ 



 

 

 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ÝÖã.¸ü.®ÖÓ 303/2022 Ûú»Ö´Ö –ÖË 12 (†) ´Ö.•Öæ.ÛúÖ.  ¯ÖḮ ÖÖÞÖê. ×¤ü.15/11/2022 

 

 
¯ÖÖê.Ã™êü.  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 

ÝÖã.¸ü.®ÖÓ 
303/22 

 
Ûú»Ö´Ö- 
12(†)  

´Ö.•Öæ ÛúÖ.  
 

¯ÖÏ´ÖÖÞÖê. 
. 

 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú -×¤ü. 
15.11.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 15.45 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã ǽ ÖÖ¸üÖÃÖ ÜÖ¸ü²Ö 
³ÖÖÝÖÖŸÖ †Ö×ÃÖ±ú ÛúÖ•Öß µÖÖÓ“Öê 
¯»ÖÖ™üàÝÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß»Ö 
†ÖÜÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü †¬ÖÖÔ̄ Öæ̧ ü ü ×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 
¤ü×õÖÞÖêÃÖ 500 ´Öß™ü̧ ü †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü.  
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú -  
×¤ü.15/11/2022 “Öê 17.43 
¾ÖÖ.Ã™êü›üÖ ®ÖÓ.- 29 
 
 
 

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê ®ÖÖ¾Ö- ÃÖÖ‡Ô®ÖÖ£Ö 
ÛúÖ¿Öß®ÖÖ£Ö ÃÖæ̧ ü¾ÖÃÖê ¾ÖµÖ -33 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ - ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×®Ö ü̧ßõÖÛú 
®Öế ÖÞÖæÛú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö †¬ÖÖÔ̄ Öæ̧ ü ü 
´ÖÖê.®ÖÓ.9766105366 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ -  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öæ¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ®ÖÖ †Ó¤ü ü̧ ²ÖÖÆü ü̧ ®ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •ÖæÝÖÖ ü̧ ÜÖêôûŸÖ ¾Ö 
ÜÖêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ •ÖæÝÖÖ ü̧Ö“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ ¾Ö ®ÖÝÖ¤üß 1310/- ºþ¯ÖµÖÖÓÃÖÆü 
×´Öôæû®Ö †Ö»Öê 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü- pso  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü  ¯ÖÖê×»ÖÃÖ šüÖÞÖê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ ¯ÖÖê 
Ã™êü †¬ÖÖÔ¯Öã̧ ü.´ÖÖê.®Ö-7745047777. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †¬ÖßÛúÖ¸üß-¯ÖÖê.Æêü.ÛúÖò/1839 ÛúÖÓ²Öôêû ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
´ÖÖê®ÖÓ-9823342366 
 
 ¯ÖÖê.Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬ÖßÛúÖ¸üß- ¯ÖÖê ×®Ö ÁÖß †Ö¿ÖÖêÛú •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê Ã™êü 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü.         ü ´ÖÖê ®ÖÓ-7798834263. 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

 
पो ट च ेनाव- कनवट  आमृ नंबर 40/2022 कलम 174 सीआरपीसी द.15/11/2022 

  
पो टेच े
नाव  

आम/ृ कलम   गु हा घडला व दाखल फयादीचे नाव प ा मोबाईल नंबर व 
आरोपीचे नाव प ा 

हा ककत 

पो ट चे 
नाव- 
कनवट 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आम ृ/नंबर 40/2022 कलम 
174 सीआरपी सी मान े 
 
 
 
 मरणाचे कारण-  
वेडापणा या ांतीत  िवषारी 
औषध िप यान ेउपचार 
दर यान मृ यू. 
 
 दाखल करणार - पोहेकॉ/ 
1766 पवार पो. टे कनवट. 

आमृ घडला-   
द. 09/10/2022 रोजी दुपारी 16:00 वा. 
मयता या शेतात बोधडी खूप िशवार ता. 
कनवट दि णेस 20 क.मी. 

 
गु हा दाखल - 
द.15/11/2022 रोजी 19:00 
वा. टे.डा. . 28 वर पो. टे. कनवट  
 
उिशराचे कारण- 
आज रोजी सदर आ. .चे कागदप  े
कायालय पोलीस अधी क, नांदेड येथून 
जा. .41/ वाचक//2022/ नांदेड, द./11/ 
2022 नुसार ा  झा यान ेदाखल. 

 खबर देणार नाव-  
मयताचेनाव- चं कांत िशवराम डूमप ल ुवय 
31 वष  रा. बोधडी खु. ता. कनवट  

 सादर िवनंती क  वर नमूद यातील खबर देणाऱ यांनी 
पो. टे. आ दलाबाद येथ े जाऊन खबर द ली क , खबर 
देणार यांचा मयत पती हा मनो ण असून याचे उपचार 
चाल ूहोत.े सदर वेडेपणा या ांतीत शेतात मोनोिसल ह े
िवषारी क टकनाशक िप यान े थम औषध उपचार कामी 
थम स.द. गोकंुदा येथ ेशरीक केले व यानंतर यास रेफर 
के यान ेसरकारी दवाखाना आदीलाबाद येथ ेशरीर के यान े
तो उपचार दर यान द.10/10/2022 रोजी मरण पावला 
आह.े वगैरे मजकुराचे खबरे  व न झाले ाथिमक 
चौकशीचे कागदप  े वरील न द संदभा वये इकडील 
पो. टे.ला ा  झा यान े व नमूद माण ेमा.पो.िन.साहेब 
यांचे आदेशान.ेआ  दाखल. 
 
तपासीक अंमलदार-  Hc 1805  पांढर ेयां याकड े दला 
मो.न.7745001805. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

 
 पो. ट.े लोहा 222/2022 कलम 379 भादिव . द.15/11/2022 

पो. ट.े चे 
नाव 

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

               हक कत  
 

  लोहा  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

222/2022 कलम 379 भादिव  

 

 

 

उिशराचे कारण- चोरी गेलेली 

हायवा ची इतर  शोध घेऊन 

िमळून  न आ याने आज दनांक 

15 /11 / 2022 रोजी पो टेला 

येऊन त ारी जबाब दले व न 

 गु हा घडला:- द. 13/11/2022 
रोजीचे 19.00 ते दनांक 

14/11/2022  रोजीचे 06.00 वा. 
दर यान शनी मं दरा या पुढे कापुरे 

यां या िनवास थानासमोर रोडवर 
लोहा िज हा नांदेड  
 

 
गु हा दाखल:- द 15/11 /2022 

वेळ   18.06 वाजता टेशन डायरी 
न द  20  वर 

 
 

 
 

FIR त दली:-   होय  

 
दशा व अंतर - दि णेस 1 क मी  

 फयादी च ेनाव  व प ा-  
फेरोजखान मनसुरखान पठाण वय 39 वष वसाय 

ा सपोट राहणार बोरी तालुका जतूर िज हा परभणी मो   
7249061515 

  
 
 आरोपी चे नाव व प ा: - अ ात 

 
आरोपी अटक:-   

 
 

दाखल करणार:- पोहेका 2238 कदम पो टे लोहा मोन 94 
21 84 90 16 

 
गेला माल -  टाटा   LPK 2523 CR HD BS IV दहा 

टायरी हायवा . MH 22 AN 2451  , इंिजन नंबर 

ISBE592304091 A63765836 चेिसस नंबर MAT 
479205k3B03955 जुनी वापरती कमत अंदाजे 

30,00,000/- ( तीस हजार पये)   

खुलासा;  
           वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील  अ ात 

आरोपीन े टाटा   LPK 2523 CR HD BS IV दहा टायरी 
हायवा . MH 22 AN 2451 ही शनी मं दरा या पुढे कापुरे 

यां या िनवास थाना समोर रोडवर लोहा येथे उभी केलेली हायवा 
जुनी वापरते कमत अंदाजे 30,00,000/-  ( ितस लाख ) पये 
कमंतीची कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेले आहे वगैरे 

जबाब व न मा. सपोनी शेख साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल 
क न तपास सपोनी शेख साहेब यां याकडे दला 

           
तपासी अंमलदार - सपोिन शेख साहेब पो टे लोहा मो   88 88 

82 28 11 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .     मा.पोिन/  तांबे 
साहेब . पो. टे. लोहा  मो. 9850188100 

 

केलेला तपास:- 
 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

पो टेच ेनाव हमायतनगर249/22 कलम 379भादवी दनांक15/11/22 

पो टेच ेनाव ग.ुर.न.व.कलम गु हा. घङल.ता.वेळ. 

व. ठकाण 

फयाद च ेनाव प ता.मो. नंबर खुलासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 
 

249/22 कलम 

379भादवी 
 

दनांक12/1122रोजी 
17:00वाजतासुमारासमौ
जैवाशीशेत शवारद णे
स 10 

कमीता हमायतनगरिज 
नांदेड़ 
 
 
ग.ुदाखल.ता.वेळ. व. टे. 

ङा: दनांक15/11/22रो
जीचे17:49 वाजता SD. 

NO.  24 वर 
 
 
 
 
 
आरोपीअटक:- नाह  

रामदास नारायण राठोड वय 
45 वष यवसाय शेती रा 
दरेसरसमतालुका हमायतनगर 
िज हा नांदेडमोबाईलनंबर 
9921689012 
 
 
 
आरोपी नाव:-अ ात 
 
 
गेलामाल:-एकमो.सानंबर 
MH26AZ1948 शबी  HONDA 

शाईन स वर रंगाची 
कमती25000/- 

 
 
मळालामाल:- नरंक 

 

स वनय सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील 
फयाद न े याची दुचाक MH26AZ1948 शबी  Honda शाईन स वर 
रंगाची दुचाक कमती अंदाज2े5000/- पय ेजुवा ह  याचे वाशी येथील 
सुरेश गंभीरा जाधव शेत मालक यांच ेशेत शवारातील शेताच ेकडेला लावल  

व परंत अ या तासांनी फयाद  हा या ठकाणी आला असता सदर दुचाक 
ह  तेथ े मळून आल  नाह  कोणीतर  अ ात चोर यान ेचो न लेखीनेल  आहे 
वगैरे  अजाव न गु हा दाखल 
 
दाखल करणार:-HC/992अ तष. सु.राचलवार मोबाईल नंबर 8888498777 
पोल स टेशन हमायतनगर 
 
तपासी अंमलदार :-HC/1791राठोडपो लस हमायतनगर मोबाईल 
नंबर9112141791 

ठाणे भार  अ धकार  :-मा. ब. ङ . भुसनूरपोल स नर क पोल स टेशन 
हमायतनगरमोबाईलनंबर 9834774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन आमृ 50/2022 कलम 174 crpc माणे िदनांक 15/11/2022 

पो टे 
चे नाव 

गुरण/अ.मृ
/पणाका/िम
सग व 
कलम 

गु हा/अमृ/पणाका/िम सग घडला 
व दाखल 

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

हकीकत 

पो टे 
चे 
नाव:- 
उमरी 

गु हा 
50/2022
कलम 174 
crpc 
माणे  

 
 
 
 
 
 
 
िदशा:- 
पुवस 20 
कीमी 

गु हा घडला:- 
िद मयताचे घरी व सरकारी 
दवाखाना नांदेड िद.8/11/2022  
चे  19.19   
 
आम ृदाखल िदनांक 15/11/2022 
चे.  13.48  वाजता न द नंबर 18 
वर  

खबर देणार :- पो.का. ह िट.ितडके वय 35 
पो.ना.1947 पो . टे. नांदेड ािमण ता.उमरी 
मो.न.9209316257 
 
 मयताचे नाव व प ा: िदगांबर शंकर काळे वय 
42 यवसाय शेती रा.मोखंडी( ज ) ता.उमरी 
िज.नांदेड  
 
 
 
 मरणाचे कारण :-  िवषारी औषध िप याने  
मृ यू  

खुलासा:- सादर िवनंती की यातील खबर देणार यांनी mlc 
6029/22 िदगांबर शंकर काळे वय 42 यवसाय शेती याचे 
राहते घरी येथे दा या नशेत कोणते तरी िवषारी औषध िप याने 
यास उपचार  स.द.उमरी नेले व तेथून नांदेड येथे रेफर झा याने 
उपचार दर यान मरण पावला वगैरे  व न बाजूस माणे आमृ 
दाखल क न पोलीस िनरी क साहेब यां या आदेशाने पोना 
1017 क दे  यां याकडे िदला. 
 
तपासी अंमलदार:   तुकाराम िव वनाथ क दे मोबाईल नंबर:- 
7972683474 
 
पो टे भारी अिधकारी चे नाव  
मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 7038833358 
 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव  एम.बी.भोसले पोलीस िनरी क 
मोबाईल नंबर:-7038833358 केलेला तपास घटना थळ 
पंचनामा क न पुढील तपास चाल ूआहे. 
मा. पोलीस अधी क यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

पो. टे मनाठा. ग.ुर.नं 174/2022 कलम 65(ई) मु. ो.का. माण े द 15/11/2022 

पो. टे 
चे नाव 

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

मनाठा गुरन 174/2022 
कलम 65(ई) 
मु. ो.का. माण े 

 दनांक  15/11/2022 रोजी 
चे सकाळी 12 :30 वा च े
सुमारास च रबा. ब.ुआटो 
टाफा बाजुस रोडवर मनाठा 
ते केदारगुडा जाणारे रोडवर 
ता.हदगांव िज.नांदेड  
 
ग.ुदा.ता.वेळ 
दनांक:-15/11/2022 
वेळ :16:31वा.न द नं 18 
वर  
 
िमळाला  माल:- देशी दा  
भगरी सं या या 180 ml 
या 11 बॉटल क.अ ं770 -

/   चा ो हीशनचा माल  

फयादी :- आनंदा ल मण वाघमारे 
वय 38 वष वसाय नौकरी पो.कॉ 
ब.नं 3132  पो. टे.मनाठा ता.हदगांव 
नांदेड िज. नांदेड म .न. 
9689900211 
 
    
FIR त दलीप का होय. 
 
आरोपी:-  

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील नमुद 
आरोपीयान े आप या ता यात िवनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरटी 
िव  कर या या उ ेशाने देशी दा  भगरी सं या या 180 ml या 11 
बॉटल क.अ ं  770/-  चा माल बाळगलेला िमळून आला  वगैरे फयाद 
व न वर  माणे गु हा दाखल क न  मा. स.पो.िन साहेब यांचे आदेशाने 
पुढील तपास कामी HC-2123 िगरी  सर यांच ेकडे दला.  
 
तपासीक अिधकारी यांचे नांव-HC-2123 िगरी   साहेब  पो टे मनाठा   
मो नं.9604822123 
दाखल करनारा- PSO ASI देशमुख सर   साहेब पो. टे.मनाठा म .न. 
9823891690 
 
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 टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 272/2022 कलम 324,504, 506 Ipc माणे िदनांक 15/11/2022 

पो टे 
चे नाव 

गुरण/अ.मृ/पणा
का/िम सग व 
कलम 

गु हा/अमृ/पणाका/
िम सग घडला व 
दाखल 

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

हकीकत 

पो टे 
चे 
नाव:- 
उमरी 

गु हा 
272/2022  
कलम 
324,,504,506 
Ipc माणे  
 
 
 
गु ाचे:- 
 
 
िदशा:- 
पुवस 12 कीमी 

गु हा घडला:- 
िद.15/11/2o 22चे   
सकाळी 10.00 वा. 
सुमारास गट .170 
मौजे िश र िशवारात 
ता.उमरी  
 
गु हा दाखल िदनांक 
15/11/2022 चे 
वाजता 14.54 न द 
नंबर वर 21 

िफय दीचे नाव …. भाऊराव चंदर 
जाधव वय 72 यवसाय शेती रा. 
िश र ता.उमरी ह.मु.भोकर 
ता.भोकर  .मो. 9923924028 
 
आरोपीचे नाव व प ा  :- 
 
 
 

खुलासा वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी यातील  िफय दीचा नोकर िफय दीची शेती 
कटरने नांगरत असताना यातील आरोपीने शेत नांगरटी क  नका असे हणा याने 
यातील िफय दीने आरोपीस तु कटर का आडवतोस असे हणताच आरोपीने 
िशवीगाळ क न दगड डा या कानावर मा न दुखापत केली व िजवे मार याची धमकी 
िदली   वगैरे  जबाबाव न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी माननीय पोलीस 
िनरी क साहेब यां या आदेशाने   पोना 1017 के े यां याकडे िदला. 
 
तपासी अंमलदार:  तुकाराम िव वनाथ क दे मोबाईल नंबर:-7972683474 
 
पो टे भारी अिधकारी चे नाव - मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 
9175743162 
 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मोबाईल नंबर:-केलेला तपास घटना थळ पंचनामा क न 
पुढील तपास चालू आहे. 
मा. पोलीस अधी क यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 

 



 

पो. टे मनाठा. ग.ुर.नं 175/2022 कलम 65(ई) मु. ो.का. माण े द 15/11/2022 

पो. टे 
चे नाव 

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

मनाठा गुरन 175/2022 
कलम 65(ई) 
मु. ो.का. माण े 

 दनांक  15/11/2022 रोजी 
चे सकाळी 13 :50 वा च े
सुमारास कुसळवाडी बाजुस  
रोडवर मनाठा ते केदारगुडा 
जाणारे रोडवर ता.हदगांव 
िज.नांदेड  
 
ग.ुदा.ता.वेळ 
दनांक:-15/11/2022 
वेळ :16:51वा.न द नं 20वर  
 
िमळाला  माल:- देशी दा  
भगरी सं या या 180 ml 
या 13 बॉटल क.अ ं910 -

/   चा ो हीशनचा माल  
 

फयादी :- आनंदा ल मण वाघमारे 
वय 38 वष वसाय नौकरी पो.कॉ 
ब.नं 3132  पो. टे.मनाठा ता.हदगांव 
नांदेड िज. नांदेड म .न. 
9689900211 
 
    
FIR त दलीप का होय. 
 
आरोपी:-  

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील नमुद 
आरोपीयान ेआप या ता यात िवनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरटी 
िव  कर या या उ ेशाने देशी दा  भगरी सं या या 180 ml या 13 
बॉटल क.अ ं 910/-  चा माल बाळगलेला िमळून आला  वगैरे फयाद 
व न वर  माण ेगु हा दाखल क न  मा. स.पो.िन साहेब यांच ेआदेशाने 
पुढील तपास कामी HC-2123 िगरी  सर यांच ेकडे दला.  
 
तपासीक अिधकारी यांचे नांव-HC-2123 िगरी   साहेब  पो टे मनाठा   
मो नं.9604822123 
दाखल करनारा- PSO ASI देशमुख सर   साहेब पो. टे.मनाठा म .न. 
9823891690 
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. टे. कंधार  गु.र.न.349/2022  कलम 324,323,504 भा.द.िव.  , द.15/11/2022. 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ु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.349/202
2  कलम 
324,323,504 
भा.द.िव.  

घडला:- द.15/11/2022 चे 

सं याकाळी 18.00 वा. 
सुमारास मारोती 
मं दरासमोर मौजे मुंडेवाडी  
  दि णेस 9 क.मी.  
  
 गु हा दाखल:- 
द.15/11/2022 वेळ  

20.23  वा. टेशन डायरी 
न द  30 वर. 
 
दाखल करणार:----
Asi/कागण ेसाहेब पो. टे. 
कंधार.. 

फयादीच े नाव :- िनळकंठ 

दगडोबा मुंडे वय 79 वष 
वसाय वयोवृ  राहणार 

मुंडेवाडी तालुका कंधार  
िज हा नांदेड मोबाईल 

.7666154886. 
FIR त दली का:- होय.  
 
आरोपी नाव व प ा :-   
 
आरोपी अटक :- नाही 
 

खुलासा;        सादर िवनंती क  वर नमूद ता. वेळी व  ठकाणी यातील फयादी हा याचे 

गावातील मारोती मं दर येथून दशन घेऊन मं दरासमोर बसला असताना यातील आरोपीन े
दा  िपले या अव थेत फयादी यांचेकडे आला व फयादीस हणाला क , दा  िप यासाठी 
पैस ेद ेते हा फयादी यान ेमा याजवळ पैसे नाहीत अस े हणाला ते हा यातील आरोपीन े
पैस ेकस ेनाहीत तु याकड ेपैसे आहेत पैसे का देत नाहीस खोट ेबोलतोस का हरामखोरा अस े
हणून िशवीगाळ क न फयादीचे हातातील कु हाडी या तुं यान े फयादी या कपाळावर 
मा न दुखापत केली व कु हाडी या दां ान े उज ा दंडावर व टचरावर मु ा मार 
मारला. वगैर ेमजकुराचे त ारी  जबाब व न  मा. पो.िन. साहेबांच ेआदेशान े वर माणे 
गु हा दाखल. 
तपासी अंमलदार :- Npc/ 548 काळे सा. पो. ट.ेकंधार मो. ..9049565677. 
पो. ट.े भारी अिधकारी चे नाव व मो. .- मा. पोिन. पडवळ साहेब पोलीस टेशन कंधार     
मो. .9420841070. 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. . :--  
केलेला तपास:-  
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
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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 %& 
foekurG  
   
 
 
 

xqUgk ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%& fnukad 
14@11@2022 ps 20-30 
oktrk fQ;kZnhps jkgrs 
?kjkleksj  fijuxj 
ukansM   
 
 
fn’kk  o varj  
if’pesl 01 fd-eh- 
  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 15@11@2022 ps 
14-09 LVs Mk ua 27 oj  

iukdk 666@2022 
dye 504]  506 
34  Hkk-na-fo  
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& l¸;n  v”kZn vyh fi-
vdcj  vyh  o; 35 o”ksZ O;olk; 
odhy jk-fijuxj  ukansM eks ua  
9970786810 
 
 
 
 

 

vkjksihps uko %&  
 
 

vkjksih vVd & ukgh  
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh lax.ker d#u  fQ;kZnhps  ?kjkleksj  ;soqu vkjkM vksjM  
d#u f’kohxkG  d# ykxys  rsOgk fQ;kZnhpk HkkÅ ?kjh vlrkauk 
R;kl Eg.kkys dh rq÷;k HkkÅ dqBs vkgs  vls Eg.kqu rq÷;k Hkkokph ikgqu 
?ksrks vls  Eg.kqu f’kohxkG d#u /kedh nsoqu  fu?kqu xsyk  oxSjs 
vtkZo#u iukdk nk[ky- 
nk[ky dj.kkj &iksgsdkW  748 dukds iks LVs foekurG eks ua  
9923888322  
 
 

rikfld vaeynkj &iksmifu tk/ko iks LVs foekurG eks ua  
8007580146  

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh -iksfu dkdMs iks LVs foekurG  eks ua  
9923131121 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &iksfu dkdMs iks LVs foekurG eks ua  
9923131121  o iksmifu jkBksM iks LVs foekurG  gs fnukad 
15@11@2022 jksth ps 14%46 ok uksan ua- 30  oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 
 
 



 
iksLVs nsxyqj xq-j-ua- 512@2022 dye 454] 380] 34   Hkk-na-fo fnukad 15@11@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

 
iksLVs ps 
uko %& 
nsxyqj   
   
 
 
 

xqUgk ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%& fnukad 
14@11@2022 ps 12-00 
oktrk rs  02%30 
oktrkps njE;ku 
fQ;kZnhps  ns’kikaMs  
xYyhrhy  ?kjh rk-
nsxyqj  
 
fn’kk  o varj iqosZl  
05 
fd-eh- 
  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 15@11@2022 ps 
14-52 LVs Mk ua 24 
oj  

xq-j-ua- 512@2022 
dye 454] 380] 
34   Hkk-na-fo  
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& ek/ko fo’oukFk xknxs 
o; 38 o”ksZ O;olk; nqdku pkyd jk-
ns’kikaMs xYyh  nsxyqj eks ua  
9322636486 
 
 
 
 

 

vkjksihps uko %&  
 

vkjksih vVd & ukgh  
 
 
xsyk eky & uxnh 2]10]000@&# 
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksih fQ;kZnhps lkMqpk eqyxk o ;kaps lkscr ,d vuksG[kh eqyxk vls 
fQ;kZnhps  ns’kikaMs  xYyhrhy ?kjkps dqywi rksMqu vkr izos’k d#u 
LVhyps MC;kr Bsoysys  2]10]000@&# pks#u usys vkgs oxSjs o#u xqUgk 
nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj &liksmifu ljksns iks LVs nsxyqj 9561435108 
 
 

rikfld vaeynkj &iksmifu eksjs iks LVs nsxyqj eks ua 7977418500 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &-iksfu ekPkjs  iks LVs nsxyqj eks ua 
9821159844 
 
  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &ek-mi fo-iks-v-lkaxGs lkgsc mi 
foHkkx nsxyqj eks ua  9823524529 iksfu ekPkjs  iks LVs nsxyqj eks ua 
9821159844 iksmifu eksjs iks LVs nsxyqj eks ua 7977418500 
 
 gs fnukad 15@11@2022 jksth ps 15%57 ok uksan ua- 25  oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq    
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 

 
 



 
iksLVs-fduoV xq-j-ua- 221@2022 dye 323] 506] 34]   Hkk-na-fo  lgdye  

 3¼1½¼vkj½ 3 ¼1½¼,l½  3¼2½¼Ogh-,½ vuqlqphr tkrh vuqlwphr tekrh vR;kpkj izfrca/kd vf/kfu;e  1+989 fn-15@11@2022 
ftYgk@ iks-

Bk.ks 
xqjua ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko %& 
fduoV   
   
 
 
 

xqUgk ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%& fnukad 
14@11@2022 ps 11-45 
oktrk xzkeiapk;r 
dk;kZy; ?kksVh rk-
fduoV ft-ukansM   
 
fn’kk  o varj mRrjsl  
07  
fd-eh- 
  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 15@11@2022 ps 
17-00 LVs Mk ua 26  
oj  

xq-j-ua- 221@2022 
dye 323] 506] 
34]   Hkk-na-fo  
lgdye  
 3¼1½¼vkj½ 3 
¼1½¼,l½  3¼2½¼Ogh-
,½ vuqlqphr tkrh 
vuqlwphr tekrh 
vR;kpkj izfrca/kd 
vf/kfu;e  1+989 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k & 
vkt jksth iks LVs 
yk ;soqu fQ;kZn 
fnY;kus  

fQ;kZnhps uko %& xkSre fl)kFkZ Hkojs  
o; 30 o"kZs O;olk; uksdjh 
xzkeiapk;r lax.kd v‚ijsVj use.kwd 
xzkeiapk;r dk;kZy; ?kksVh ¼tkr 
egkj½ rk- fduoV ft-ukansM eks- ua- 
9529827970 
 
 
 
 

 

vkjksihps uko %& 
  
 
 

vkjksih vVd & ukgh   
 
 

 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 
gk xzkeiapk;r dk;kZy; ?kksVh ;sFks lax.kdkps v‚uykbZu dke djhr 
vlrkuk ;krhy vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ;kZnh gk vuqlwfpr tkrhps 
vlY;kps ekfgr vlrkuk lq)k rw vkrk xzkeiapk;r eè;s dkeklkBh ;sÅ 
udks] rq÷;k tkrhps yksd vkEgkyk  xzkeiapk;r eè;s ukgh ikfgts] rqEgh 
[kwi ektys vkgkr egkjMs gks] vls Eg.kwu fQ;kZnhl tkrhokpd f'kohxkG 
dsyh-  fQ;kZnhus vls dk cksyrk vls fopkjys vlrk R;kauh tkrhokpd 
f'kohxkG d:u èkDdkcqDdh d:u  xzkeiapk;r dk;kZy;kps ckgsj dk<wu 
fnys- o iqUgk tj xzkeiapk;r eè;s vkykl rj rqyk [kre d:u Vkdrks] 
v'kh thos ekj.;kph èkedh fnyh- oxSjs etdqjkP;k tckck o:u oj çek.ks 
xqUgk nk[ky 
nk[ky dj.kkj & iks-fu- lkGqads iks- LVs- fduoV eks-ua-9422242568 
 

rikfld vaeynkj & ek-mi fo-iks-v-Mksaxjs lkgsc mi foHkkx fduoV eks 
u 8975769918   
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &- iks-fu- lkGqads iks- LVs- fduoV eks-ua-
9422242568 
  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh ek-mi fo-iks-v-Mksaxjs lkgsc mi foHkkx 
fduoV eks u 8975769918  iks-fu- lkGqads iks- LVs- fduoV eks-ua-
9422242568 liksfu okBksjs eks- ua- 9923282854 
   iks-LVs- fduoV- 
 gs fnukad 15@11@2022 jksth ps 17%37 ok uksan ua- 27  oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq    
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



iksLVs-/kekZckn xq-j-ua- 255@2022 dye 324 Hkknafo fnaukd 15@11@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko %& 
/kekZckn    
   
 
 
 

xqUgk   ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%& fnukad 
12@11@2022 ps 22-00 
oktrkph njE;ku ujsnz 
pkSdktoG  lkozZtfud 
jksMoj rkyqdk /kekZckn  
 
 
 
fn’kk  o varj  iqosZl  
01  fd-eh- 
  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 15@11@2022 ps 
11-49 LVs Mk ua 14  
oj  

xq-j-ua- 255@2022 dye 324 
Hkknafo 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k &   fnukad 
15@11@2022  iksLVsyk iukdk ua 
153@2022 dye 
324]504]506]34] Hkknoh 
çek.ksi.kk dk nk[kyk vkgs o 
lhlhVh,u,l rkaf=d vMp.kheqGs 
vkt jksth xqju  uacj 255@2022  
dye 324 Hkknfoçek.ks dye 
ok<ow vkrk 153@ 2022 eè;s uewn 
çek.ks xqUgk nk[ky dsyk vkgs- 

fQ;kZnhps uko %& vehj 
[kqjs'kh fi- bczkfge [kqjs'kh 
o; 24 o"kZ O;olk; 
etqjh jkg.kkj xkaèkhuxj 
rkyqdk èkekZckn ftYgk 
ukansM tkr eqfLye eks- 
8805541613 
 
 
 

 

vkjksihps uko %&  
 

vkjksih vVd & ukgh   
 
 

 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkuh lax.ker d:u fQ;kZnhl Fkkacowu rqyk nksu o"kkZaiwoÊ fnysys 
iSls loZ ijr dj vls Eg.kkys rsOgk fQ;kZnh Eg.kkyk eh rqeps iSls iw.kZ 
ijr dsys vkgsr vls Eg.kkY;kus fQ;kZnh f'kohxkG dsyh o jcjh 
ik;ikus ikBhr ek:u nq[kkir dsyh o nksUgh gkrkoj dejsoj ekjgk.k 
dsyh o iSls ijr dj Eg.kwu tho ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs tsOgk 
o:u ekU; dks.kh lkgsckaP;k vkns'kkus oj çek.ks xqUgk nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj &iksgsdkW 1232 lksukGs iks LVs /kekZckn   
 

rikfld vaeynkj & iksmifu iarksth  iksLVs èkekZckn eks- 9421761274  

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &-iksfu fgckjs iks LVs /kekZckn eks ua  
9764574333 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh 1½  ek- foØkar xk;dokM mifoHkkxh; 
iksyhl vfèkdkjh mifoHkkx èkekZckn eks-   „½ iksmifu iarksth iksLV 
èkekZckn eks- 9421761274 ?kVukLFkGh jokuk gs  fnukad 15@11@2022 
osG 12&55 uksan ua 19 oj jokuk   
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq    
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 
 



पोलीस टेशन ई लापूर ो.गुरन . 110/2022 कलम  65 (ई) म.दा.का द.15/11/2022 

पो. टेच.े
नाव. 

ग.ुर.नं.व 
कलम. 

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण द. 
अंतर. 

फयादीचे नाव प ा मो.नं.व. आरोपीच ेनाव 
प ा मो नं. 

खुलासा 

ई लापुर.  ो.गुरन . 
 110/2022 
कलम  65 
(ई) 
म.दा.का. 
माण.े  

दनांक 15/11/2022 
चे19:00वा. आरोपी या 
कराणा दुकानात मौज े
नंदगाव तांडा. 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ. 
द.15/11/2022 
वेळ :19:07 
टे.डा.नं. 25. 

फयादीचे नाव 
स.पो.िन. रघुनाथ तुळशीराम शेवाळे वय 43 
वष धंदा नोकरी सपोिन. पोलीस टेशन 
इ लापूर. मो. नं. 9405524001. 
 
आरोपीच ेनाव. -  
 
िमळाला माल- 
देशी दा  भगरी सं ा येक  180 एम एल 
या शील बंद 13 बॉटल कमत अंदाज े910/-
पयाचा माल. 

 

 नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा आपले वतःच े
कराणा दुकानात िबना परवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  भगरी 
सं ा या 13 बॉटल कमत अंदाज े 910/- पयाचा माल िव  
कर या या उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला हणून गु हा 
दाखल क न पुढील तपास माननीय एपीआय साहेब यां या आदेशाने 
बीट एएसआय शेख यां याकडे दला आह.े  
 
दाखल करणार- HC-2826  बी.एच.काईतवाड मो.नं. 
9404066775. 
तपासीक अंमलदार- ASI-ए.ए.शेख मो.नं.9423438221. 
भारी अिधकारी.- स.पो.िन. आर.टी. शेवाळे. मो. नं. 

9405524001. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 
 



पो. टे.धम बाद गुरन नं.257/2022  कलम 324,504,506,भा द िव िदनांक  15/11/2022 

पो. टे.धम बाद 
गुरन नं.257/2022  कलम 
324,504,506,भा द िव 

गु हा घडला तारीख वेळ . 
िदनांक 13/11/2022 रोजी 
दुपारी 14-00 वाजताची 
सुमारास िफय दीचे शेतात 
मौजे पाटोदा बु.तालुका 
धम बाद 
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक  15/11/2022 चे 
16-33  न द न. 22 
 
 

िफय दी _ देिवदास रामजी होता चे वय 35 
वष यवसाय शेती राहणार पाटोदा बु. 
तालुका धम बाद मो. 9011162274 
 
 
 
 
आरोपी -  
 
 
  
आरोपी अटक- नाही 
 
 
 
उिशराचे कारण - िनरंक 

खुलासा-सादर िवनंती की यातील नमूद तारीख वेळी व िठकाणी नमूद 
यातील िफय दी व याचे शेतात हरभ याचे िपकास पाईप लावून पाणी 
देत असताना यातील आरोपी यांनी सदरचे पानाचे पाईप काढून घेऊन 
गेला व यास िफय दी याने पा याचे पाईप का घेऊन गेलास असे 
िवचारणा केली असता याने शेतात पडलेले दगडाने िफय दीचे 
डो यात डा या बाजूस मा न जखमी केले डा या हाताचे अंग ास 
जाऊन जखमी क न िशवीगाळ क न जे मर याची धमकी िदली 
वगैरे मजकुराची जबाब वर माणे गु हा दाखल 
 
तपासी अंमलदार . पोहे का 2022 मठपती पो. टे धम बाद मो.नं 
8390589720 
 
दाखल करणार . पोहे का 2022 मठपती  मो. 8390589720 
 पो ट धम बाद मो.9423440236 
 
 
पोलीस िनरी क िहबारे सर पो टे  धम बाद मोबाईल 
नं.9764574333 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 

 

 



 

                                                                          
पो. टे िवमानतळ आ.मृ.नं. 34/2022 कलम  174 CRPC द.15/11/2022. 

अ. 
. 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हानांदेड, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
आ.मृ.घडला ता वेऴ  व 
ठकाण - द.15.11.2022 

रोजी दुपार अंदाज े
14.30 वा.च े  पुव  
रायगडनगर नांदेडयेथ े
फयाद चे आ याचे घर    
नांदेड पुवस 1 क.मी  

 

 

आ.मृ.दाखल ता व वेऴ -
द.15.11.2022  वेळ20.30 
टे.डा.नं.42 

मरणाच ेकारण – गळफास 
घेवुन मृ य ु

 

पो. टे 
िवमानतळ 
आ.मृ.नं. 
34/2022 
कलम  174 
CRPC 

 

खबर देणार – उमेश िव नाथ 
वामीवय41वष वसाय मजुरी 
रा.पेठिशवणीता.पालम िज.परभणी 
मो.9665109151 

  

मयताच े नाव –िव नाथ 
शकंरअ पा वामी वय60वष 
रा.पेठिशवणी ता.पालम िज.परभणी 

 

खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
फयादीच े वडील मयत नामे िव नाथ शकंरअ पा वामी यानी  
रायगडनगर  नांदेड येथ े फयाद चे  आ याच े घर    लोखंडी 
अँगलला दोर न े बांधुन गळफास घेऊन मरण पावले यांच े
मरणाबाबत  कोणा व  काह  त ार अगर सशंय नाह  वगैरे 
मजकुराच ेअजाव न  मा. पो. न. काकडे साहेब यांच ेआदेशान े
आ  दाखल क न पुढ ल चौकशी व तपास कामी hc  967 
गायकवाड यांचेकडे दले. 

दाखल करणार –पोना 2609आकमवाड मो. नं. 8805647079 

तपास करणार- hc  967 गायकवाड मो.नं. 9923078806 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 

 



 

 

 

पो. टे.धम बाद गुरन नं.  256/2022 कलम 363 भादवी िदनांक  15/11/2022 
पो. टे.धम बाद 
गुरन नं.  256/2022 कलम 
363 भादवी 

गु हा घडला तारीख वेळ व िठकाण - िद. 
12/11/2022 चे रोजी वेळ दुपारी 13-00  
वाजताचे सुमारास रामनगर धम बाद 
 
 
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ िदनांक  
15/11/2022 चे  13-55 न द न.  
 
 
 
 
 
 
 
 

िफय दी _ राहुल िपता मरीबा 
रायबोले वय 35 वष मजुरी 
राहणार रामनगर तालुका 
धम बाद.  मो. 91127449587 
 
 
 
 
आरोपी =  अ ात 
 
 
 
 
 
 
 
उिशरा चे कारण -  
 
 

खुलासा-सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफय दीचा मुलगा नामे बालाजी राहुल रायबोले वय 13  वष यवसाय 
िश ण राहणार रामनगर धम बाद हा खेळ यासाठी बाहेर ग लीत 
गेला असता तो सं याकाळपयत पण  घरी आला नाही यामुळे 
िफय दी व याची प नी असे ग लीत व धम बाद शहरात व 
नातेवाईकाकडे व इतर िठकाणी शोध घेतला असता परंतु तो िमळून 
आला नाही तरी कोणीतरी अ ात इसमाने मा या मुलास पोस लावून 
मा या कायदेशीर रखवालीतून पळून नेले आहे .असे वगैरे जवळून 
गु हा दाखल 
 
 
दाखल करणार .  पोहे का 1232 सोनाळे  पो ट धम बाद मो. 
9860720498 
 
 
पोलीस िनरी क  िहबारे सर पो टे  धम बाद मोबाईल नं. 
9764574333 
 
 
तपासी अमलदार -PSI  माधव वाडेकर पो. टे धमबाद मो.न. 
9067081223 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

 
             

पो टे िहमायतनगर गु.र.न व.कलम  250/2022 कलम 324,323,143,147,148,149,504,506 IPC िदनांक 15/11/2022 
पो टे नाव ग.ुर.न 

व.कलम     
 

ग.ुघ.तारीख वेळ 
.व.िठकाण  

िफय दी .नाव. 
व .प ा 
 

खुलासा  

िहमायतनग
र 
 
 
 
 
 

 गु.र.न 
व.कलम  
250/2022 
कलम 
324,323,14
3,147,148,
149,504,50
6 IPC 
   
 

15/11/2022 चे 10 वा चे 
सुमारस मोजे टे बी येथील बंडू 
पाटील यांचे घरासमोर ता िह 
नगर चमेस 6 िकमी  
 
 
ग.ु.दाखल ता.व 
वेळ िठकाण – 
15/11/2022 रोजी  
1813 वा टेशन.डा नं 25. वर  
 
 

शेख अफरोज शैख़ चांद वय 28 
वष यवसाय मजूिर रा पारडी ज  
ता ही नगर जी नांदेड  मो  नंबर  
9921972243 
  
 
आरोपी- 
  
 
 
 
आरोपी अटक-नािह  
 
 

सादर  िवनंती की वर नमूद ता वेळी व िठकाणी िफय दीचे वडील शेख चांद आई 
जािहदाबी बहीण सुलतानाअसे िमळून प नी िनहास आण यासाठी गेले सव 
आरोपी ितथे का ा घेऊन आले मा या विडलांनी यांना तु ही मुलीस 
न दवायला तरी पाठवा कवा फारकत या असे हणाले यातील आरोपी  एक 
याने मुली नांदावयास पाठवणार नाही फारकर घेणार नाही असे हणून िशवीगाळ 
केली व आरोपी  1,4,5 याने यां या हातातील काठीने मारहाण केली व 
िफय दीस कानाला लागून र त िनघाली आहे व सहा टाके पडले आहे व यानी 
गैर काय ाची मंडळी जमून िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमकी िदली 
विर  मजकुराचे जबाबा व न बाजूस माणे गु हा दाखल क न मा पो नी 
साहेब यांचे आदेशाने Hc1791 राठौड़ याना िदले 
PSO HC 992 रा लवार  पो.सटे. िह.नगर.. दाखल करणार मो.8888498777 
तपासीक अंमलदार HC 1791 राठौड़ पो टे िहमायतनगर मो.9112141791 
भारी अिधकारी - िब.डी भुसनूर. पो.िन पो टे िहमायतनगर  मो 

9834774799 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 



 

 

पो टे िहमायतनगर  251/2022 कलम 452,323,143,149,504,506 IPC दनांक 15/11/2022 

पो टे नाव ग.ुर.न व.कलम     

 

ग.ुघ.तारीख वेळ 

.व. ठकाण / ग.ु.दाखल 

ता.व वेळ ठकाण 

फयादी .नाव. व .प ा 

 

खुलासा  

िहमायतनगर 

 

 

 

 

 

  

ग.ुर.न व.कलम  

251/2022 

कलम 

452,323,143,

149,504,506 

IPC 

 

 

 

15/11/2022 चे 10 वा  

सुमारस ्मोज ेटे बी 

फयादीचे विडलांचे घरात 

ता िह नगर पि मेस 6 

कमी   

 

ग.ु.दाखल ता.व 

वेळ ठकाण- 

15/11/2022 रोजी  

2215वा टेशन.डा नं 28. 

वर  

 

 

सो◌ी.  

आरोपी- 

आरोपी अटक-नािह  

 

सादर  िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील ि फयादी व ितचे आई-वडील 

ह ेबंडू पाटील यां या घरी बैठक साठी गेले असता आरोपी  2 याने तु ही तुमच े

मुलीच नांदवयास का पाठवत नाही। फयादीच े विडलांनी माझी मुलगी िबमार 

नसताना तु ही खोटे आरोप का केली हणून मी माझ ेमुलीच नांदा ास पाठवत नाही 

अस े हणून फयादी व ितच ेआई-वडील यां या घरी गेले लागलीच यातील आरोपी 

एक त ेपाच यांनी फयादीचे वडीलाच ेघरात घुसून तु ही मुलीस का नंद ास पाठवत 

नाही या कारणाव न मारहाण क न िशवीगाळ क न जीव ेमार याची धमक  दली 

आह े। व फयादी या वडीलास मारला कानाला मार लागुण र  िनघाली आहे। वगैरे 

मजकुराची जबाब व न बाजूस माण ेगु हा दाखल क न मा पोनी साहेब यां या 

आदेशाने पुढील तपास याची 1791 राठोड यां याकडे दला  

दाखल करणार- PSO HC 992 रचलवार  पो.सटे. िह.नगर.. मो.8888498777 

तपासीक अंमलदार HC/992 राचलवार  पो टे िहमायतनगर मो.8888498777 

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

मो 9834774799 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

 

पो. टे. चे नाव लंबगाव अम ृनं.  :- 14/2022 कलम :-  174 crpc द. 15-11-2022 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका 
/ म संग घडला व 

कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / म संग 

घडला व दाखल  

फयाद  चे नाव व प ता व मो. नं. 

आरोपी चे नाव व प ता, आरोपी 
अटक होय / नाह  
.  

                 ह ककत  

लंबगाव अम ृनं.  :- 14/2022 

कलम :-  174 crpc 
 
 
मरणाचे कारण 

वह र त पडून 

पा यात बुडवून  मृ य ू

अम ृघडला ता. व वेळ :-  

 द. 15-11-2022चे  14.50वा.  
15.26 वा. मरण पाव याच े

सां गतले ठकाण :-  लंबगाव 
 
 
  
 
 
अम ृ दाखल ता. व वेळ :-  

द. 15-11-2022 चे 22.52वा.  
 
न द नंबर :-  24 वर  
 
 
 

फयाद  चे नाव संतोष बाबाराव 

मैथलवाड  वय 43 वष यवसाय 

ाय हर रा. कणा ता.मुखेड 
िज.नांदेड ह.म.ुवैशल  नगर नांदेड 
मो.नंबर 9552202951. 
 
 
 
मयताचे नाव :- बालाजी व ल 

राव रेकुलवाड वय 44वष 

यवसाय  नौकर   श क 

रा.आबुलगा ब ु ता.मुखेड िज.नादेड 

ह.म.ु संयोग नगर नांदेड .जात 

म नेरवारल ू 
 
चेक ल ट ची पूतता केल  आहे :- 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

खबर देणार यांनी खबर दल   क , यातील मयत हा कोण या 
तर  अ ात कारणामुळे व हर त पडून पा यात बु डून मृ यू 

झाला वगैरे अजाव न वर माणे दाखल क न पुढ ल तपास व 

कायवा तव  मा.स.पो. न. साहेब यांचे आदेशाने  ASI   

जहा गरदार यांचेकड े दला.  
दाखल करणार :- PSO Asi/सोबेकर पो. टे. लंबगाव मो.नं. 
9765092408 
तपा सक अंमलदार :- ASI जहा गरदार पो. टे. लंबगाव  मो. 
नं . 9822337382 
 
पो. टे. भार  अ धकार   

नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. न. पवार साहेब पो. टे. 

लबगाव  मो. नं. 9823288458. 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पोलीस टेशन हादगाव गु र न 322/2022 कलम 12(अ) म जु का िद .  15.11.2022 
पो टेचे 
नाव  

गु र न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  िठकाण  व 
दाखल ता . वेळ 

फीय िद नाव प ा व  मो नं, आरोपी नाव  व प ा   हकीकत 

हादगाव गु र  नं 322/2022 
कलम 12(अ) म 
जु का िद .  
15/11/2022 
 माणे 

गु हा घडला ता वेळ:- िद 
15/11/2022 चे 13:30 वा चे 
सुमारास पांडुरंग शदे यांचे 
दहा याचे पाठीमागे मोक या 
जागेत उ रेस चार िकमी 
 
  
 गु हा दाखल ता वेळ:- िद  
15/11/.2022 चे 18:15 वा टे. 
डा . न द  20 वर  
 
 
आरोपी अटक :- कलम 41 
(अ)(1) सीआरपीसी माणे 
नोटीस देऊन सोड यात आले 
 
 
िमळाला माल :- 19600/-  
जुगाराचे सािह य 

फीय िद नाव व प ा :- जगन गणपत पवार वय 
54  वष यवसाय नोकरी पो नी नेमणूक पो टे 
हदगाव मोबाईल नंबर 8806994154 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा :-   

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीतांनी एकमेकांसोबत प यावर 
पैसे लावून झना मना नावाचा जुगार खेळत व खेळत 
असताना नगदी 19 600  व जुगाराचे सािह य िमळून 
आले  वगैरे  व न मा पोिन सा यांचे आदेशाने वर माणे 
गु हा दाखल  
 
 
दाखल करणार. LHC 1107 देशमुख  पो टे हदगाव 
 
तपािसक अंमलदार:- पोहे का 2342हंबड 9284422952 
 
मा. पोलीस अिध क साहेब यांचे सुचना:-  
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



पोलीस टेशन अधापूर ग.ुर.न.304/2022   कलम 279,337,304(अ) IPC द15/11/2022 

अ. .  ग.ुर.न.व 
कलम 

गु हा घडल ंव दाखल तारीख फयादीच ेनाव खबर देणार 
आरोपीच ेनाव व प ा 

      हक कत 

 पो. टे. 

अधापूर 

भाग 1त5े 
ग.ुर.न. व 
कलम- 
304/2022 
कलम 
279,337,3
04(अ) IPC 

गु हा घडला दनांक-
10/11/2022रोजी वेळ 
आंदाज े 19:40 ते20:00 
 वाजता चे सुमारास अनुसया 
गाडन पासून अंदाज े 100 
िमटर अंतरावर नांदेड ते 
भोकर फाटा जाणारे रोड मोज े
पपळगाव महादेव िशवार 
दि णेस  10 क.मी.   
 
 
गु हा दाखल  दनांक 15/11/ 
2022च ेवा.  23:14 टेडा.नं .  
मांक_ 37 

 

फयादीच े नाव_ ंकटेश 
केदारे र शेटे वय 55 वष 
वसाय शेती राहणार शे ी 

ग ली अधापूर तालुका अधापूर 
आरोपी नाव. प ा अ ात 
कचा चालक 
मयताच े नाव —-पी गणेशन 
िपता पुनरामन वय 61 वष 
राहणार कोवील कोिवल 
स ाथी क लाबािहल िज हा 
थाजाउर रा य तिमळनाडू  
जखमीच ेनाव —वाय सॅ युएल 
िपता याकोब ू वय 37 वष 
राहणार उपुमनग ी िवलाई 
वेनकोड नोथ ि हलन कोड 
क याकुमारी रा य तािमळनाडू 

खुलासा  सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी हा 
भारत जोडो या ेमधील मयत व जखमी यांना घेऊन अनुसया गाडन येथून िव लराव 
देशमुख मंगल कायालयाकडे नांदेड ते भोकर फाटा रोडने जात असताना अनुसया 
गाडन पासून शंभर मीटर अंतरावर आले असता यातील अ ात क चालकाने याची 
ता यातील क भरधाव वेगात हाय गाई व िन काळजीपणे चालून यातील मयत व 
जखमीस पाठीमागून जोराची धडक देऊन मयतास गंभीर जखमी केले व जखमी साधी 
दुखापत केले यांना भारत जोडो या ेमधील बुल स ने िवलास कामे सरकारी 
दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथ ेशरीर केले असता िवलास चालू असताना यातील 
मयत आमरण पावला आह े यातील मह वाचे मरणास करण े व जखमीस जखमी 
हो यास अ ात कचा चालक कारणीभूत झाला आह ेवगैरे फयादीव न माननीय 
पोलीस िनरी क साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न PSI आगलाव े 
यां याकडे दे यात आला मोबाईल नंबर 9767777884  
तपासी अंमलदार-PSI आगलावमेो.न.9767777884 
दाखल करणार- PSI वड हो.न.9637101945 
पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो नं.7798834253 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद ग.ुर.न. 262/2022 कलम 65ई मदाका द15/11/2022 

अ. .  ग.ुर.न.व 
कलम 

गु हा घडल ंव दाखल तारीख फयादीच ेनाव खबर देणार आरोपीच ेनाव व प ा       हक कत 

 पो. टे. 

मु ामाबाद 

गुरंन 
262/2022 
कलम 65ई 
मदाका 

गु हा घडला दनांक-  द 
15/11/2022 रोजी 
वेळ17.05वाजता  अशोक 
िशवाराज वामी यांचे 
कराणा दुकाना या बाजूस 
रोड या कडेला मौजे कलंबर 
तालुका मुखेड 
 
गु हा दाखल  दनांक - द 
15/11/2022 रोजी 23.22 
वा न द 22 
 

फयादीच े नाव_ ताहेर गुलामनबी शेख वय 52वष 
वसाय नोकरी सपोउपिन नेमणूक पोलीस ठाण े

मु माबाद मोनं8421437070 
 
आरोपी नाव. प ा –  
 
 
िमळाला माल--देशी दा  भगरी सं ा या 180 एम 
एल या बाट या येक  80/- पय ेदरा या अशा 05 
बाट या कमती एकूण 400 पय ेचा माल 

खुलासा  सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकादेशीर र या देशी दा  
भगरी सं ा या 180 एम एल या बाट या येक  80/- पय े
दरा या अशा 05 बाट या कमती एकूण 400 /- पय ेचा माल 
चोरटी िव  कर या या उ ेशाने वतःजवळ बाळगलेला 
िमळून आला हणून गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 
माननीय सपोिन साहेब यां या आदेशाने तपास ASI पठाण 
यां याकडे दला 
तपासी अंमलदार- सपोउपिन -पठाण पो टे मु माबाद  
दाखल करणार- पोना 2605 पवार पो टे मु माबाद 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 413/2022 Ûú»Ö´Ö 498 (†) ,323,504,506 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.    ×¤ü®ÖÖÓÛú  15/11/2022 
 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã ü̧®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ ü̧ ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã̧ ü®Ö 413/2022 
Ûú»Ö´Ö 498 (†) 
,323,504,506 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  -- 
ÝÖê»Öê ÃÖÖŸÖ 
¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖã®Ö ŸÖê 
†Ö•Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 
15.11.2022  
¸üÖê•Öß ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
•Ö»ÖÃÖÓ̄ Ö¤üÖ 
¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ³ÖÝÖß ü̧£Ö 
®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
15/11/2022 
¸üÖê•Öß   15.40  
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 
28 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   

†Ö¸üÖê̄ Öß--  †Ö¸üÖê̄ Öß 
†™üÛú  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß®Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã—µÖÖ †Ö‡Ô ¾Ö›üß»ÖÖÓ Ûú›ãü®Ö ÛúÖ ü̧ ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ“Ö »ÖÖÜÖ ºþ¯ÖµÖê 
‘Öê¾Öã®Ö µÖê  ´ÆüÞÖã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûúºþ®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûúºþ®Ö ×ŸÖ“ÖÖ ¿ÖÖ¸üß¸üßÛú ¾Ö 
´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ”ûôûÛúºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ×ŸÖ“Öê †Ö‡Ô ¾Ö›üß»ÖÖÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ¾ÖÖÃÖ ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²Ö ¾Öºþ®Ö ¾Ö ´ÖÖ. ´Ö×Æü»ÖÖÃÖÆüÖµµÖ 
ÛúõÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ •ÖÖÛÎú.´Ö.ÃÖ. ÛúõÖ 2700/15/11/2022 †®¾ÖµÖê“Öê ÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞµÖÖ“Öê ¯Ö¡ÖÛúÖ¾Öºþ®Ö ¾Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Ö ü̧ ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê®ÖÖ /1333  ²ÖÖȩ̂ üÛú¸ü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖê®ÖÖ /1333 ²ÖÖȩ̂ üÛú¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9112389670 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ´Ö¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 1303 ÆãÓü›êü ´ÖÖê ®ÖÓ – 7798006100 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 414/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.      ×¤ü®ÖÖÓÛú  15/11/2022 
 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã ü̧®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã ü̧®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™ êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã̧ ü®Ö 
414/2022 
Ûú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
13/11/2022 ¸üÖê•Öß 
13.00 ŸÖê 16.00 
¾ÖÖ. “ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê                                          
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †×®ÖÛêúŸÖ 
®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 
01 ×Ûú.´Öß.                                      

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
15/11/2022 ¸üÖê•Öß   
22.28  ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 41 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ˆ¢Ö´Ö 
´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ›üÖê‡Ô²Öôêû ¾ÖµÖ 
54 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ   ®ÖÖîÛú¸üß                      
¸üÖ. †×®ÖÛêúŸÖ ®ÖÝÖ ü̧ 
´ÖÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö ü̧Öê›ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9881372359 

†Ö¸üÖê¯Öß -- †–ÖÖŸÖ  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö --ÆüÖê®›üÖ 
×›ü†ÖêÛÓú¯Ö®Öß“ÖßÛú¸ü›ü¶Ö 
Ó̧üÝÖÖ“ÖßÃÛãú™üßÛÎú´ÖÖÓÛú  MH 

26 BJ1760  ×Ûú´ÖŸÖß 
50,000 ºþ “Öß •Öã.¾ÖÖ. 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤üŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖêÆüÖê®›üÖ ×›ü†ÖêÛÓú¯Ö®Öß“ÖßÛú ü̧›ü¶Ö Ó̧üÝÖÖ“ÖßÃÛãú™üßÛÎú´ÖÖÓÛú  MH 26 BJ1760  ×Ûú´ÖŸÖß 
50,000 ºþ “Öß ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ ®Ö Ó ME4JF39ELHU048439  ¾Ö ‡Ó×•Ö®Ö ®Ö Ó  
JF39EU2202804  †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³Öß Ûúºþ®Ö šêü¾Ö»Öê»Öß 
ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê ü̧™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü .¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú ü̧Ö“ÖÖ †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Ö ü̧ ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü   µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 8972897411 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ´Ö¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 1303 ÆãÓü›êü ´ÖÖê ®ÖÓ – 7798006100 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 415/2022 Ûú»Ö´Ö 498(†),323,504,506,34 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.      ×¤ü®ÖÖÓÛú  15/11/2022 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö 415/2022 
Ûú»Ö´Ö 
498(†),323,504,
506,34 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.                               

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --´ÖÖ“ÖÔ                                     
2020 ŸÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú 
14/11/2022 ¸üÖê•Öß 
16.00 ¾ÖÖ. ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
¸üÖ. ¯ÖÛÓú•Ö ®ÖÝÖ¸ü 
¬Ö®ÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö. 
®ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö Ã®ÖêÆü ®ÖÝÖ¸ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖÛúÖÑ»Ö®Öß 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
15/11/2022 ¸üÖê•Öß   
23.32 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 42 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   

†Ö¸üÖê¯Öß --  

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤üŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûúºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãü®Ö ²Öã»Öê™ü ÝÖÖ›üß ¾Ö ™üß¾Æüß 
,ÃÖÖê±úÖÃÖê™ü ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖê®Ö »ÖÖÜÖ ºþ¯ÖµÖê 2,00,000 ‘Öê¾Öã®Ö µÖê ´ÆüÞÖã®Ö ×±úµÖÖÔ¤ üßÃÖ 
¿ÖÖ¸üß¸üßÛú ¾Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ¡ÖÖÃÖ  ¤êü¾Öã®Ö ´ÖÖ ü̧ÆüÖÞÖÛúºþ®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûúºþ®Ö ˆ¯ÖÖ¿Öß¯ÖÖê™üß 
‘Ö ü̧Ö²ÖÖÆêü¸ü ÛúÖœãü®ÖœüÛú»Öã®Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ  ¾Öºþ®Ö  ´ÖÖ. 
´Ö×Æü»ÖÖÃÖÆüÖµµÖ ÛúõÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ  •ÖÖ.ÛÎú.2697/2022 ®ÖÖÓ¤êü› ü ×¤ü. 14/11/2022 
†®¾ÖµÖê“Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞµÖÖ“Öê ¯Ö¡ÖÛúÖ¾Öºþ®Ö ¾Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Ö ü̧ ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ¾ÖÖšüÖê ȩ̂ü ´ÖÑ›ü´Ö 
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ¾ÖÖšüÖȩ̂ êü ´ÖÑ›ü´Ö ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9421870272 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /1781 ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü  ´ÖÖê ®ÖÓ – 9657578281 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

¯ÖÖêêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 87/2022   ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/11/2022 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ×´ÖÃÖàÝÖ ×´ÖÃÖàÝÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 
87/2022 

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
14/11/2022 
ü̧Öê•Öß  10.30 

¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
ü̧ÖÆüŸÖê ‘Öºþ®Ö 

†ÓÛãú ü̧ ®ÖÝÖ ü̧ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-
-  ×¤ü®ÖÖÓÛú   
15/11/2022 
ü̧Öê•Öß 14.45 ¾ÖÖ. 

Ã™êü›üÖ ®ÖÓ   27  
¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü— 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  
†Ö×¤üŸµÖ ×¿Ö¾ÖÛãú´ÖÖ¸ü ŸÖ´Ö»Öã̧ üÛú ü̧ 
¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖõÖÞÖ ¸üÖ. 
†ÓÛãú¸ü ®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
8485005304 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- ¸ÓüÝÖ- 
ÃÖÖ¾ÖôûÖ     , ˆÓ“Öß  5 ±ãú™ü 4 ‡Ó“Ö  
, ²ÖÖÓ¬ÖÖ  -- ÃÖ›ǖ ÖÖŸÖôû  , ³ÖÖÂÖÖ 
ØÆü¤üß ‡ÓÝÖÏ•Öß  ,“ÖêÆü¸üÖ -- ÝÖÖê»Ö , 
¯ÖÖê¿ÖÖÜÖ --  ×®ÖóµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öê ¿Ö™Ôü 
×•Ö®ÃÖ ¯ÖÑ®™ü ,¯ÖÖµÖÖŸÖ ¿Öã•Ö 

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  
ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß,  ´ÖÖ—ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ 
®ÖÖ´Öê†Ö×¤üŸµÖ ×¿Ö¾ÖÛãú´ÖÖ ü̧ ŸÖ´Ö»Öã̧ üÛú ü̧ ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖÔ  ÆüÖ ×´Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ü̧ÖÆüŸÖê 
‘Öºþ®ÖÛúÖêÞÖÖÃÖÛúÖÆüß ‹Ûú ®Ö  ÃÖÖÝÖÓŸÖÖ ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛú ¾Ö 
×´Ö¡ÖÖÛú›êü ¿ÖÖê¬Ö  ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ †ªÖ¯Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß¾ÖÝÖî̧ êü 
´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ  †•ÖÔ  †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö ü̧ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß 
Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2178 ÝÖÖêÞÖÖ¸üÛú ü̧  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2178 ÝÖÖêÞÖÖ¸üÛú ü̧ ´ÖÖê ®ÖÓ - 9689715358 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ´Ö¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 1303 ÆãÓü›êü ´ÖÖê ®ÖÓ – 7798006100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



iksLVs fl/ka[ksM xq-j-ua- 139@2022 dye 363 Hkknoh fnukd 15@11@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko %& 
fla/k[ksM    
   
 
 
 

xqUgk   ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%& fn- 
14@11@2022 jksth osG 
nqikjh 09-30 oktrkP;k 
lqekjkl ekSts vk"Vk 
rkaMk  
 
fn’kk  o if'pesl 30 
fd-eh- chV ua 03 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 15@11@2022 ps 
21-57 LVs Mk ua 14  
oj  

xq-j-ua- 139@2022 dye 
363 Hkknoh  
 
 
mf’kjkps dkj.k - 
ukrsokbZdkaudMs fopkj 
iql d#u vkt jksth iks 
LVs yk ;soqu fQ;kZn 
fnyh o#u  
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
 
 

 

vkjksihps uko %& vKkr 
 

vkjksih vVd & ukgh   
 

 
fiaMkrkps uko%&¼1½e;qjh fo".kq 
eqMsokjo; 16o"kZs ¼2½eqyxk ukes 
vfouk'k fo".kq eqMsokjo; 12o"kZs o 
¼3½ygku eqyxk f'koe fo".kq 
eqMsokjo; 10o"kZs¼4½ fopkjh ukenso 
tkèko o; 16 o"kZ jk- vk"Vk rkaMk 
rk] ekgqj ftYgk ukansM 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnhckbZ ;kaph ¼1½e;qjh fo".kq eqMsokjo; 16o"kZs ¼2½eqyxk ukes 
vfouk'k fo".kq eqMsokjo; 12o"kZs o ¼3½ygku eqyxk f'koe fo".kq 
eqMsokjo; 10o"kZs ¼4½ fopkjh ukenso tkèko o; 16 o"kZ jk- vk"Vk rkaMk 
rk] ekgqj ftYgk ukansM vls R;kaps xkokrhy fopkjh ukenso tkèko ;kaps 
lkscr 'kkldh; vkJe 'kkGk lkj[k.kh ;sFks lksM.;klkBh ikBoyh 
vlrk rs 'kkGsr iksgpys ukgh o ?kjh i.k ijr vkys ukgh R;kauk dks.kh 
rjh vKkr blekus vKkr dkekfuehÙk Qql ykoqu iGfoys vkgs oSxjs 
tckc o#u  ek- l- iks- fu lkgsc ;kP;k vkns'kkus oj çek.ks xqUgk 
nk[ky d:u iq<hy rikl dkeh liksfu frMds lk- ;kP;kdMs fnyk eks-
ua- 9823156052 
 
nk[ky dj.kkj &iksgsdkW 1835 eMkoh eksdz 9421768484 
  

rikfld vaeynkj & liksfu frMds lkgsc eks-ua- 9823156052 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &- liksfu frMds lkgsc eks-ua- 9823156052 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh - ek mi-fo- iksyhl vf/kdkjh Jh-Mksxjs 
mi-fo-ekgqj pktZ fduoV ekksdz 8975769918 gs  fnukad 15@11@2022 
osG 22&57 uksan ua 15 oj jokuk   
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq    
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



iksLVs eqdzkekckn xq-j-ua- 263@2022 dye 141]143]147]148]149]324]323]294]506 Hkknoh  fn-15@11@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko %& 
eqdzkekckn   

   
 
 
 

xqUgk   ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&fnaukd 
10@11@2022 jksth 
14%00 ok-eksSTks nsxko   
pkoMh  
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-
%&   
fnukad 15@11@2022 ps 
23-52 LVs Mk ua 24  
oj  

xq-j-ua- 263@2022 
dye 
141]143]147]148]14
9]324]323]294]506 
Hkknoh  
 
 
mf’kjkps dkj.k & vkt 
jksth mipkj d:u 
iksLVs-yk fQ;kZn 
fnY;k.ks xqUgk nk[ky- 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& ukxukFk 
foBBy ;kpkokM o; 39 o”kZ O;- 
‘ksrh o mi lajiap tkr ;sye jk-
nsxko rk-eq[ksM eksdz 
8888627666 
 
vkjksihps uko %&  
vkjksih vVd & ukgh   
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkuh xSjdk;n;kph eaMGh teoqu fQ;kZnhl rq pkoMh leksj 
dlkdk; vkykl rqyk dks.k cksyoys rq ybZ eksBk lajiap ykxqu 
xsykl dk; rqyk nk[korks vls Eg.kqu gkrkr dkBh] dRrh ?ksoqu 
fQ;kZnhl o lkf{knkj ;kauk vf’yhy f’kohxkG d:u ykFk 
cqD;k.ks eqDdkekj nsoqu dkBhus o dRrhus MksD;kl ek:u 
fQ;kZnhl mtos [kkn;koj pkok ?ksoqu nq[kkir dsyh o ftos 
ekj.;kph /kedh fnyh Eg.kqu xqUgk nk[ky- 
 
 nk[ky dj.kkj &iksuk @2605 iokj iks-LVs- eqdzkekckn eksdz 
8975766637 
  
rikfld vaeynkj & liksfu lxzke m/no tk/ko iks-LVs- eqdzkekckn 
eksdz 8999881900 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &- liksfu lxzke m/no tk/ko iks-LVs- 
eqdzkekckn eksdz 8999881900 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh - liksfu lxzke m/no tk/ko iks-
LVs- eqdzkekckn eksdz 8999881900 gs  fnukad 16@11@2022 osG 
01&27 uksan ua 02 oj jokuk   
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq    
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 


