
iksLVs fcyksyh xqjua 174@2022  d 306] 34 Hkk- na- oh- fn 22-07-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
iks LVs- 
fcyksyh 
 

 
Xqkju ?k-nk-rk-osG 
fBdk.k- %& 
 fn 20@07@2022  
jksth ps 21%00 ok- 
rs fn 21@07@2022 
ps 06%00 oktrkP;k 
njE;k.k fQ;kZfnps 
jkgrs ?kjh  
ekS- cke.kh cq-  
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 12 fd-eh- 
 
 
xqjua nk-rkjh[k o 
osG fBdk.k    %&  
fn-22@06@2022 
jksth osG 00%33 
oktrk LVs'ku Mk;jh 
Ø- 003 oj 
 
 

 
xqjua 
174@2022  
 d  
306] 34  
Hkk- na- oh- 
 
 
 
 
 

 
fQ;kZnhps ukao %&  
 
,Qvkj vk; çr  fnyh- 
gks; 
vkjksihps  ukao %&  
 
vkjksih vVd %&  ukgh 
 
e;rkps uko %&  
ej.kkps dkj.k %&  
xGQkl ykowu eR̀;q 
 

[kqyklk%& lknj fouarh oj ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy  
vkjksihrkauh  lax.ker d:u ;krhy fQ;kZnh pk eqyxk ;krhy 
e;r ukes xksfoan  fijkth cknsokM gk vkjksih Øekad 1 ;kaps eqyxh 
fgps lkscr çse laca/k vlY;kP;k dkj.kko:u  fQ;kZnhpk eqyxk 
;krhy  e;rkl usgeh HkkaM.ks d:u ekjgk.k d:u  R;kl 
vkRegR;k dj.;kl çòÙk d:u R;kps ej.kkl dkj.khHkwr >kys 
vkgs-tckc o#u oj çek.ks xqUgk nk[ky  d:u iq<hy rikl ek-  
iksfu MksbZQksMs lkgsc ;kaps vkns'kkus ek-iksmifu jk;iYys e¡Me 
;kpsdMs fnyk  o lnj xq.;kpk [kkl onhZ vgoky ofj"Bkauk 
ikBohr vkgksr- 
nk[ky dj.kkj &  
iksgsdk @1963 xqMeyokj lkgsc iksLVs fcyksyh eks ua 8421453868 
rikfld vaeynkj &  

iksmifu jk;iYys e¡Me iksLVs fcyksyh eks ua 9404366972 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&  
ek-iksfu MksbZQksMs lkgsc eks ua 9823889037 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
1½ Jh pkaMd lkgsc lgk;d iksyhl vf/k{kd ] fcyksyh eks-ua-
7666643494 
2½ ek-iksfu MksbZQksMs lkgsc eks ua 9823889037 
LVs Mk Ø-fnukad 22@07@2022 ps  04 oj osG 00-36 ok  HksV fnyh 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & ------ HksV iq<s pkyw vkgs 

 



iksLVs oftjkckn nSfud xqUgs vgoky fn 22-07-2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
Ikks- LVs- 
oftjkckn 
 

 
xqUgk -?k-nk-rk-
osG fBdk.k-  & 
fn-21@07@2022 
osG 20%45 
oktrk turk 
eksckbZy ‘kWih 
fp[kyokMg 
dkWuZj ] ukansM  
  
fn’kk o varj %&  
if’pesl 01  
fd-eh- 
 
xqUgk nk[ky-rk-
osG- %& 
22@07@2022 ps 
01%42-ok LVs Mk 
Ø-003-oj-            
 

xq-j-ua- %& 
249@2022 
dye  
326] 323] 
504] 506] Hkk-
na-fo- lgdye 
4@25 Hkkjrh; 
gR;kj dk;nk 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  
vCnqy jÅQ firk 
vCnqy jTtkd o; 
38 o”KsZ O;olk; 
[kktxh ukSdjh jk- 
vyhuxj [kstk 
dkWyuh toG ft- 
ukansM tke eqLyhe  
eks-ua-9371227566 
 
,Qvkj vk; çr  
fnyh- gks; 
 
vkjksihps  ukao %&  
 
vkjksih vVd %&  
fujad  
 
 

[kqyklk%& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihrkauh lax.ker d:u nqdk.kkr lkfgR; ?ks.;kP;k 
dkj.kko:u okn d:u vkjksih dzekad 01 ijeftrflax ;kus 
R;kpsdMhy /kkjnkj ryokjhus fQ;kZnhps mtO;k gkrkoj ek:u 
xaHkhj nq[kkir dsyh o vkjksih dz-02 vejftrfla?k  ;kus ykFkk 
cqDD;kaus ekjgku dsyh o nks?kkauh  f’kohxkG d:u ftos ekj.;kph 
/kefd fnyh oxSjs ,e,ylh tckck o:u xqUgk nk[ky - 
nk[ky dj.kkj &  
iksmifu f’kaxs iks-LVs-oftjkckn eks-ua- 8972733404 
 
rikfld vaeynkj &  

liksfu eaBkGs iks-LVs- oftjkckn  eks-ua-8237703777 

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&  
iksyhl fujh{kd Jh- txnh’k HkaMjokj  iks-LVs-oftjkckn  
eks-ua-9923696860 

 

LFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
1½ ek- panz’ks[kj  ns’keq[k lk-mifoHkkx ukansM ‘kgj  
eks-ua- 9765390333 
2½ liksfu eaBkGs iks-LVs- oftjkckn  eks-ua-8237703777 

fn 22@07@2022 LVs Mk Ø oj osG -00%02 ok uks Ø oj-04 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  
 

 

  



iksLVs gnxko xq-j-ua- %&219@2022 dye 302] 34] Hkk-na-fo- fn 22-07-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
Ikks- LVs- 
gnxko 
 

 
xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn-21@07@2022 jksth ps  
22-30 ok 
-ps lqekjkl  ekSts 
ekysZxkao] cksjxkao 
f'kokjkr 
 
  
fn’kk o varj %&  
i'phesl 20fd-eh 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-  
fn 22@07@2022  
ps 12%29-ok  
LVsMkØ- 15 oj-            
 

xq-j-ua- %& 
219@2022  
dye  
302] 34]  
Hkk-na-fo-  
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  
—".kk eqjyh/kj dne 
o; 26 o"kZ  
/kank QksVksxzkQh  
jk-xksysZxkao rk-gnxkao 
eks ua- 7776892766  
 tkr ejkBk 
,Qvkj vk; çr  fnyh- 
gks; 
 
vkjksihps  ukao %&  
vkjksih vVd %&  fujad 
rhUgh gh vkjksih rkC;kr 
vkgsr vVdsph dk;Zokgh 
pkyq vkgs 
e;rkps uko   
lfpu eqjyh/kj dne 
o; 23 o”kZ tkr ejkBk  
 

[kqyklk%& lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh ;kapk ygk.k e;r HkkÅ lfpu eqjyh/kj dne gk 
R;kaps xkbZyk oGq yko.;k djhrk vkjksih dz 1 f'kokth foBBy 
lq;Zoa'kh jk-ekysZxkao ;kps lkscr xsyk vlrk vkjksih dz 1 ;kl 
e;rkps eksckbZy e/;s vkjksih dz 1;kps o dks.kR;k rjh L=hps 
vuSrhd lca/kkps OghMhvks fp=hdj.k dsysys fnlY;kus ;k 
dkj.kko:u e;r lfpu ;kl ,dVk ikgqu lnj vkjksihuh 
lax.ker d#u fQ;kZnhps e;r HkkÅ lfpu ;kl /kkj/kkj 'kL=kuh 
t[keh d#u Bkj ek:u ukY;kps ik.;kr Qsdqu fnys oxSjs tckc 
o:u oj çek.ks xwUgk nk[ky 
nk[ky dj.kkj &  
iksmiuh çeksn nsojkoth ukljs iks-LVs gnxkao  eks ua-9404961448  
rikfld vaeynkj &  

iksmiuh JhckGq Hkxoku pksiMs iks-LVs gnxkao  eks-ua- 7972432049 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&  
iksuh Jh guqear v-xk;dokM iks-LVs gnxkao  
eks-ua-8888717999 
LFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
1½ ek- Jherh vpZuk ikVhy eWMe -mifoHkkx v/kkZiqj pktZ Hkksdj  
eks-ua- 9665479333  
2½ iksuh Jh guqear v-xk;dokM iks-LVs gnxkao  
eks-ua-8888717999] iksmiuh JhckGq Hkxoku pksiMs iks-LVs gnxkao  
fn 22@07@2022 LVs Mk Ø oj osG -12%29 ok uks Ø  16 oj- 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

 



iksLVs foekurG िमस ग नं.45/2022 fn 22-07-2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

foekurG  िमस ग घ.ता.वेऴ व 
िठकाण 
– .िद 21.07.2022 
रोजी दपुारी 10.30 
वा चे 
सुमारास राहत ेघ न 
दरवेशनगर नांदडे 
 
दाखल- 
िद.22/07/2022 
वेळ 13.55 
वा. टे.डा.नं. 28 

पो. टे 
िवमानतळ 
िमस ग न.ं 
45/2022 

खबर दणेार – 
 संजय बाबुराव तेलंग 
वय 39 वष . मजुरी रा. 
दरवेशनगर नांदडे मो. . 
8010344096 
 
िमस ग ीच ेनाव – 
 

वणन- नाव- उंची 5 फुट, 
रंग गोरा, चेहरा लांब, 
बाधा सडपातळ, केस 
काळे आखुड, नाक सरळ, 
डोळे मोठे, पोशाख काळा 
शट िनळा िज स पँ ट, 
भाषा मराठी िहदी. 

खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील खबर दणेार यांची मुलगी दरवेशनगर 
नांदडे ही घरी कोणीसही काही एक न सांगता िनघुन 
गेली आह,े ितचा नातेवाईकाकंड,े मैञीणीकड ेशोध 
घेतला पंरत ु कोठेही िमळुन आला नाही. शोध होवुन 
िमळुन दणेे बाबतचा अज िद याने मे.पो.िन.काकड े
सा.यांचे आदशेाने िमस ग दाखल क न पुढील तपास 
कामी पोहकेा/ँ1724 पांचाळ यांचेकड ेिदला. 

 
दाखल करणार –  
पोहकेाँ/2166 राठोड मो.न.ं 9823357541 
 
तपास करणार –  
पोहकेाँ/1724 पांचाळ मो.न.ं9049325522 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन कुंटुर आ  न ं 19/2022 कलम174  CRPC िद .19.7.2022 

पो टेच े
नाव  

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

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

 हकीकत 

कुंटूर आ  नं  
19/2022  
कलम 
 174. CRPC  
 
 
मरणाच ेकारण :- 
 दा  िपऊन दा या 
आहरी गे यान ेमृ यू 
 
 
उशीराच ेकारण . 
 आज पयत दःुखात 
अस यान ेआज रोजी 
पो टला येऊन खबर 
िद याव न 

आ  घडला ता वेळ:- 
 िद 18.07.2022 रोजी 
रा ी 01.00 
िठकाण:- सद िव णुपुरी 
नांदेड  
 
 िदशा :- 
 पूवस 53 km  
 
 आ  दाखल ता वळे:-  
िद 22.07.2022  
 चे 15.12 वा  
  टे. डा . न द  17 वर  
 
 
 

िरपोट/खबर  देणार नाव 
प ा:-   
माधव गगंाधर 
तीपशीटवार वय 31 वष 

वसाय शेती राहणार 
देगाव तालुका नायगाव 
मोनं 7020379263 
 
 
मयत नाव  व प ा :-  
िवकास गगंाधर 
ितपशेटवार वय 35 वष 
राहणार देगाव तालुका 
नायगाव 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमुद ता वेळी  व िठकाणी 
यातील खबर देणार यांनी खबर िद ली की याचा भाऊ 
मयत हा दा  िपऊन दा या अहारी गे यान े यास उपचार 
का मी िदनांक 17 .7. 22 रोजी रा ी 23.00 वाजता 
िवलाजा किरता सद नायगाव येथे नेल े असता तेथील 
डॉ टरांनी पुढील उपचार कामी सद िव णुपुरी नांदेड येथ े
पाठिवले तेथील डॉ टर आिण तपासून िदनांक 18 .7 .22 
रोजी रा ी 01.00 वाजता मयत झा याची घोिषत केल.े 
वगैरे खबरी व न मा सपोिन पुरी साहबे यां या आदेशान े
अमृ दाखल.  पुढील चौकशी व तपास करणे कामी दे यात 
आल ेआह े
 
दाखल करनार: - 
 पोहे का 1797  पो टे कुंटूर मोबाईल मांक 
 
तपािसक अमंलदार:-  
पो ना 2472 िग े पो टे कुंटूर मो.न ं9158272932 
 
चके िल टची पतुता केली अगर कस:े-होय 



 

पो. टे िवमानतळ नादंडे िमस ग न.ं 46/2022 िद 22.07.2022 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चने गु हा 
घडला/दाखल/ ा िद./वळे 

गरुन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत 

1)  
नादंडे, 
पो. टे. 

िवमान-तळ 

िमस ग घ.ता.वऴे व 
िठकाण –  
.िद 20.07.2022 रोजी 
सकाळी 06.00वा च े
सुमारास राहत े घ न  
िव लनगर नांदडे  
 
िमिसग दाखल ता. वळे -
िद 22.07.2022  
रोजी वेळ -15.31वा 
टे.डा. 33 

 
 
 

पो. टे 
िवमानतळ 
िमस ग न.ं 
46/2022 

खबर दणेार –  
 
िमस ग ीच ेनाव –  
एकनाथ नरस हराव िमनकीकर वय 
55 वष . नौकरी रा. िव लनगर 
नांदडे मो. 7397829287 
 
वणन-  
उंची 5 फुट 5 इंच, रंग सावळा, 
चेहरा गोल, बांधा मजबुत, केस काळे 
बारीक, नाक सरळ, डोळे मोठे, 
पोषाख काय लु शट, िनळा पँ ट, 
भाषा मराठी, िहदी.  
 

खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील खबर दणेार यांचे पती नामे 
एकनाथ नरस हराव िमनकीकर नौकरी ला 
परभणी येथ े जातो हणुन घ न गेले ते अ याप 
पावेतो घरी आले नाही, यांचा नातेवाईकांकड,े  
शोध घेतला पंरतु कोठेही िमळुन आले नाही. 
शोध होवुन िमळुन दणेे बाबतचा अज िद याने 
मे.पो.िन.काकड ेसा.यांचे आदशेाने िमस ग दाखल 
क न पुढील तपास कामी पोहकेा/ँ1724 पांचाळ 
यांचेकड ेिदला.  
 
दाखल करणार –  
पोहकेाँ/2166 राठोड मो.न.ं 9823357541 

 
तपास करणार  -  
 पोहकेा/ँ1724 पांचाळ मो.नं.9049325522 

 
 



 
िसदखेड  ग.ुर.न.ं 88/ 2022 कलम 324 ,323, 147, 149, 504, 506भा. द. वी.  िद.22/07/2022               

                                                                                                                                                                                            

पो टे चे 
नाव 

गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला 
व दाखल 

            िफयाद                                     हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

भाग 1 त े5 
ग.ुर.न.ं 
 88/ 2022  

कलम  
324 ,323, 147, 

149, 504, 506 

भा. द. वी.  

  

  

 

  

  

उशीराच ेकारण-
  दवाखाणाम य े
जावनु उपचार क न 
आज रोजी पो टे ला 
यवेनु त ार िद यान े

  

  

  

  

  

  

 ग.ुघ.ता.वळे व िठकाण : - 
िद. 15/07/2022 रोजी 
सकाळी वळे 18.00 वाजता 
समुारास िफयादीच ेघरा 
समोर  रा.लोकरवाडी ता. 
मा र 
 
 
 पि मसे 15 िकमी 
 बीट न ं02 

  

 

  

दाखल तारीख 
 22/07/2022  
वऴ 16.21वा. 
न द  15 
  

  

  

 

िफयादी-  
िकरण सुदंरिसग राठोड वय 40 
वष वसाय शतेी रा. 
लोकरवाडी ता. मा र िज. नादंडे 
मो न.ं 7038348300 

  

आरोपी -    

  

  

  

खलुासा :- सादर िवनतंी की वर नमदु ता वळेी व 
िठकाणी यातील िफयादी ची प ी व तीची जाव ुयाचं े
पा याच े कारणाव न झाले या भाडंणाचा वचका 
काढ या या उ शेान े आरोपीतानंी सगणमत क न 
गरैकाय ाची मडंळी जमा क न यातील िफयादी व 
याची प ीस घराच े समोर बोलावनु हातात का ा 

घवेनु मारहाण क न िशवीगाळ क न िजव ेमार याची 
धमकी िदली आह े .वगैरे िफयादव न गु हा दाखल 
क न पढुील तपास मा स पो िन ितडके साहबे याचं े
आदशेान े पढुील तपास कामी िबट पोहकेा ँ 2106 

पठाण याचं ेकड ेिदला. मो.न.ं 9309574775 

  

 दाखल करणारे  
  उ म चंद ुमडावी asi मो नं.9421712165 

 

तपािसक अंमलदार-  

 पोहकेा ँ2106 पठाण मो 
न.ं9309574775पो. टे.िसदखेड   
  

 पो टे भारी अिधकारी- 
भालचं  प ाकर ितडके सपोिन पो टे िसदखेड  
मो नं 9823156052  

  

 



पोलीस टेशन कुंटुर  ग ुर न 128/2022 कलम 283 भा द वी िद .  22.07.2022 

पो टेच ेनाव  ग ुर न न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

कुंटूर ग ुर  नं 
128/2022 
कलम  
283 ipc  

गु हा घडला ता वळे:-  
िद 22/07/2022चे 
12.00 वा चे सुमारास 
िठकाण:-  मौजे राहरे नवीन बस 
थानक समोर रोडवर  

 
 िदशा : पूवस 26 िक.मी 
 
 गु हा दाखल ता वेळ:- 
 िद  22/07/.2022  
चे 17.03 वा  
टे. डा . न द  19 वर  

 
आरोपी अटक :-  
कलम 41 (अ)(1) सीआरपीसी 

माणे नोटीस देऊन सोड यात 
आल े
 

फीयािद नाव व प ा :- 
शेख श बीर मौलाना 41 वष 
धंदा नौकरी पोना 2642 पो टे 
कुंटूर  
मो नंबर 8805023440 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीच ेनाव  व प ा:- 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद आता वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी हा याची ता यातील ऑटो हा 
रोड या म यभागी उभा क न येणारे जाणारे लोकांना 
धोका होईल असे दलु  क न वाहनाचे अपघात होईल अशा 
ि थतीत उभा केलेला िमळून आला वगैरे  व न सपोिन सा 
यांचे आदेशान ेवर माणे गु हा दाखल  
 
दाखल करणार.  
पोह ेका 1797 पोल ेपो ट कुंटूर 
 
तपािसक अमंलदार:-  
पो ह ेका 1592 िनकम  मो न 8080840778 
 
चके िल टची पतुता केली अगर कस:े-होय 

 

 



           िवमानतळ नादंडे ग.ुर.न. 255/2020 कलम 12 (अ) म.ज.ुका. -िद 22.07.2022 

 

अ. 

. 

िज हावपो. टे.चने गु हा 
घडला/दाखल/ ा िद./वळे 

 

 

 

गरुन.ं वकलम 

िफयािद व 
आरोपी,नाव व प ा 

हकीगत शरेा 

1)  

नादंेड, 

पो. टे. 
िवमान-तळ 

ग.ु घ. ता.वेळ व िठकाण 

–   िद.22/07/2022 रोजी 

16.10 वा  चैत�यनगर 

आ�ंयाचे झाडा 

जवळ,नांदेड  

 
उ रेस 03 िक.मी. 
 

 

 दाखल ता. वेळ  

-िद 22.07.2022  

रोजी वेळ 17.08 वा 

#टे.डा. 37 

 

 

 

पो.#टे 

िवमानतळ 

,नांदेड 

ग.ुर.न. 
255/2020 
कलम  

12 (अ) 

म.ज.ुका. 

िफया(दी-   

 *िदप भानदुास ग,ड 

वय-31 वष. पो.उप 

िनरी0क  ने. पोलीस 

#टेशन िवमानतळ 

मो.न.ं-9922699624 

 

आरोपी-  
 

 

िमळाला माल-  

जुगाराचे साही3य व 

नगदी 810 4.  

खुलासा - सादर िवनतंी की, वर नमदु तारीख 

वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने आपले 

#वत: चे फायदयासाठी लोकांकडुन 

आकडयावर पसैे घेवनु क8याण नावाचा 

मटका जुगार खेळत व खेळिवत असताना 

रोख र99म 810/- 4 व जुगाराचे 

साही3यासह िमळुन आला  वगरैे 

जबाबाव;न पो.िन. काकडे साहेब यांचे 

आदेशाने वर *माणे ग�ूहा दाखल क;न िबट 

अमंलदार  NPC 1334 जाधव  यांचेकडे 

िदला. 
 

दाखल करणार – 

पोहेकाँ/2166 राठोड मो.न.ं 9823357541 

 

तपास करणार  -  

 NPC 1334 जाधव  मो.न.ं8805859640 

 

 

 

 



पोलीस टेशन कुंटुर  ग ुर न 129/2022 कलम 283 भा द वी िद .  22.07.2022 

पो टेच े
नाव  

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हकीकत 

कुंटूर ग ुर  नं  
129/2022 
 कलम 
 283 ipc  

गु हा घडला ता वळे:-  
िद 22/07/2022चे 
14.00 वा चे सुमारास 
िठकाण:-  मौजे राहरे जुन े 
बस थानक समोर रोडवर  
 

 िदशा :  
पूवस 26 िक.मी 
 
 गु हा दाखल ता वेळ:- 
 िद  22/07/.2022  
चे 17.07 वा 
 टे. डा . न द  20 वर  
 

आरोपी अटक :- 
 कलम 41 (अ)(1) सीआरपीसी 

माणे नोटीस देऊन सोड यात 
आल े

फीयािद नाव व प ा :- 
शेख श बीर मौलाना 41 वष धदंा 
नौकरी पोना 2642 पो टे कुंटूर 
 मोबाईल नंबर 8805023440 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीच ेनाव  व प ा:- 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद आता वेळी 
व िठकाणी यातील आरोपी हा याची ता यातील 
ऑटो हा रोड या म यभागी उभा क न येणारे 
जाणारे लोकांना धोका होईल असे दलु  क न 
वाहनाचे अपघात होईल अशा ि थतीत उभा 
केलेला िमळून आला वगैरे  व न सपोिन सा यांचे 
आदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल  
 
दाखल करणार.   
पोह ेका 1797 पोल ेपो ट कुंटूर 
 
तपािसक अमंलदार:- 
 पो ह ेका 1592 िनकम  मो न 8080840778 
 
चके िल टची पतुता केली अगर कस:े-होय 

 

 

 



पो टे चे नाव मुदखडे ो. गुरन 159/2022 कलम 65(ई) मु. ो.का िदनाकं 22/07/2022 

पो टे च ेनाव  

 

गुरन/आ /पनाका 

/िमिसग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िमिसग 

घडला व दाखल  

िफयादी च ेनाव खबर देणार/आरोपीच ेनाव व प ा हकीकत  

 मुदखेड 

 

 

 

 ो. गुरन 

159/2022 

कलम  

65(ई) मु. ो.का 

 

गु हा घडला –  

िदनांक 22/07/2022  

चे 16.10  वा. मौ. 

ा णवाडा येथील 

अंगणवाडी या बाजूला 

ता. मुदखेड  

 

पि मसे 18 िकमी  

 

गु हा दाखल – 

 िदनांक 22/07/2022 

चे 17.48 वा  

न द नंबर 26 

िफयादी च ेनाव –  

मह कुमार केरबा कवठेकर वय 49 वष 

पोहकेा 2255 पोलीस टेशन मुदखेड 

िज हा नांदडे  

मोबाईल मांक 8766442488 
 

आरोपी च ेनाव - 
 

िमळाला माल-  

1)700.00  एक पांढ या रंगाची 

िपशवी म ये दशेी दा  िभगरी सं याची 

लेबल असलेली 180 ML  मतेची 

काचे या एकूण 10 बॉटल ित बॉटल 

70 पये माणे  

खुलासा -सादर िवनंती की वर नमूद ता. वेळी व 

िठकाणी यातील आरोपी याने िवनापरवाना 

बेकायदशेीिर या दशेी दा  िभगरी सं या या 

180 ML काचे या एकूण 10 बॉटल िकमती 

अंदाजे 700.00 पयांचा माल ितची चोरटी 

िव ी कर या या उ शेाने ता यात  बाळगलेला 

ो. गु ा या मालासह िमळून आला हणून 

बाजूस माणे गु हा दाखल आह.े 

 

दाखल करणार – 

 ASI बी.के. गवई पो टे मुदखेड 

 

तपािसक अंमलदार  

 HC/2187 िव. पी. आलेवार नेमणूक पोलीस 

टेशन मुदखेड  मो.नंबर 9158756087 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ÷Öã.¸ü.−ÖÓ  210/2022 �ú»Ö´Ö 498(A),323,504,506,34.³ÖÖ.¤ü.×¾Ö fn 22-07-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
¯ÖÖê.Ã™êü.  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ 
×¤ü−ÖÖÓ�ú- 
×¤ü.18.09.2016 “Öê 
10.00 ŸÖê 
28.06.2022 ¾Öêôû 
20.00 ¯ÖµÖÕŸÖ 
Æü×²Ö²ÖßµÖÖ �úÖò»Ö−Öß  
¤êü÷Ö»Öã̧ ü −ÖÖ�úÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
¤ü×�Ö(ÖêÃÖ 20 ×�ú.´Öß. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤Ö�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú  
×¤ü.22/07/2022 
“Öê 18.53 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ −ÖÓ.26 
 
 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ 
210/2022 
�ú»Ö´Ö 
498(A),323
,504,506,34 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖ¾Ö- 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ- 
 

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ(Öß µÖÖŸÖß»Ö   †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö(Ö´ÖŸÖ 
�ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ŸÖã»ÖÖ ´Öã»Ö²ÖÖôû ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß µÖÖ 
�úÖ¸ü(ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ¿ÖÖ¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖü−Ö×ÃÖ�ú ”ûôû �ú¹ý−Ö »ÖÖ£ÖÖ 
²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖºþ−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü(µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü 
•Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ(Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü2ÖÖ¸ü- ¯ÖÖê−ÖÖ/134 ÃÖÓ•ÖµÖ ‘ÖÖȩ̂ ü¯Ö›êü šüÖ(Öê 
†Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü.´ÖÖê.−ÖÓ-8806500054 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß� †¬Öß�úÖ¸üß-  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1839 �úÖÓ²Öôêû  ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü 
 ´ÖÖê −ÖÓ.9923342366 
 
 ¯ÖÖê.Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬Öß�úÖ¸üß-  
¯ÖÖê ×−Ö ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü.         ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.7798834263. 
 

 



                            पो. टे िवमानतळ नादंडे िमस ग न.ं 47/2022 -िद 22.07.2022 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चने गु हा 
घडला/दाखल/ ा िद./वळे 

 
 

 

गुरन.ं वकलम 

िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत शेरा 

1)  
नादंेड, 
पो. टे. 

िवमान-तळ 

िमस ग घ.ता.वऴे व 
िठकाण –  
.िद 21.07.2022 
रोजी सकाळी 
12.30वा चे सुमारास 
राहते घ न   
ताजनगर 
नंदी ामसोसायटी 
नांदेड 
 
 
 दाखल ता. वळे  
-िद 22.07.2022 
रोजी वेळ 18.39 वा 
टे.डा. 42 

 
 
 

पो. टे 
िवमानतळ 
िमस ग न.ं 
47/2022 

खबर देणार –  
 
िमस ग ीच ेनाव –  
 
 
वणन-  
उंची 5 फुट, रंग गोरा, चेहरा गोल, बांधा 
सडपातळ, केस काळे लांब, नाक सरळ, डोळे 
बारीक, पोषाख िपवळा टाँप काळा िज स पँ ट 
भाषा- मराठी िहदी, िश ण 10 वी पास सोबत 
मो.न. 9146208968 

खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील खबर देणार यांची मुलगी ही 
दशन दकुानावर कामास जाते हणुन घ न गेली  त े
अ याप पावेतो घरी आल े नाही, तीचा 
नातेवाईकांकडे,  शोध घेतला पंरत ुकोठेही िमळुन 
आल ेनाही. शोध होवुन िमळुन देण ेबाबतचा अज 
िद यान ेमे.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशान ेिमस ग 
दाखल क न पुढील तपास कामी पोहकेाँ/967 
गायकवाड यांचेकडे िदला. 
  
दाखल करणार –  
पोहकेाँ/2166 राठोड मो.नं. 9823357541 
 
तपास करणार  -   
पोहकेाँ/967 गायकवाड मो.नं.9529796606 

 

 



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ2Öê −üÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ¤î−üÖÓ×¤−üÖú ÷Ö−ãÆêü †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖê÷Öã̧ ü−Ö 109/2022 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´Öã ¯ÖÏÖê †òŒ™ü   ×¤ü 22/07/2022 

†.�Îú. ×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê ÖÖ¾Ö  

÷ÖUÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ 
¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ2Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ü̧×•ÖÃ™ü ü̧ ÖÓ ¾Ö 
�ú»Ö´Ö  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ÷ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ  ¿Öȩ̂ üÖ 

 
 
1. 
 
 
 
2 

 
 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
−ÖÖÓ¾Ö - -
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÷Öã−ÆüÖ .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üß�Ö 
¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:- 
×¤ü.22/07/2022 “Öê 
15.30 ¾ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê 
ÃÖÖ‡Ô ×�ú¸üÖ(ÖÖ ¤ãü�úÖ(ÖÖŸÖ 
ŸÖÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö   
 
û ¤ü�Öß2ÖêÃÖ 25 KM  
-- 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
×¤ü.22/07/2022  
“Öê 19.04  ¾ÖÖ  
−ÖÖë¤ü �Îú.25 ¾Ö¸ü  
 

 
- ¯ÖÏÖê÷Öã̧ ü−Ö  
109/2022  
�ú»Ö´Ö 
 65 (‡Ô)  
´Öã ¯ÖÏÖê †òŒ™ü    
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß:- 
 †Ö−ÖÓ¤ü ×�ú¿Ö−Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯ÖÖê Ã™êü  −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
´ÖÖê −ÖÓ 9096618241 
  
†Ö¸üÖê̄ Öß :--  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:-- 
¤êü¿Öß ¤üÖºþ Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 
180  ml �Ö´ÖŸÖê“µÖÖ 12 
²ÖÖò™ü»ÖÖ  ¯ÖÏŸµÖê�úß 60 ¯ÖḮ ÖÖ2Öê  
Ø�ú´ÖŸÖß  720/- “ÖÖ ´ÖÖ»Ö 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ:- 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ2Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ 
¤êü¿Öß ¤üÖºþ Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 180  ml �Ö´ÖŸÖê“µÖÖ 
12 ²ÖÖò™ü»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�úß 60 ¯ÖḮ ÖÖ2Öê ‹�ãú2Ö  Ø�ú´ÖŸÖß  
720 ºþ ¯ÖÏÖê ÷Öæ−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×ŸÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü2µÖÖ“Öê  ˆ¤êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôæû−Ö 
†Ö»ÖÖ  ¾Ö÷Öî̧ êü  ×±úµÖÖÔ¤üß¾Öºþ−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :--  
¯ÖÖêÆêü�úÖ 1808 ×“ÖŸÖôêû ûû ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 
 ´ÖÖê−Ö 8087574887 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :-  
¯ÖÖêÆêü�úÖ 2040 ¿Öê�Ö ü ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
 ´ÖÖê.−Ö 8793872040 
 

 



पोलीस टेशन दगेलरू येिथल दिैनक गू ह ेअहवाल िद 22.07.2022 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वळे व िठकाण िफयादीचनेाव व प ा व मोन ं खलुासा:--- 

गरून. 
 351/2022 
कलम 
 65 ई मदाका 
 
 

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद. 22.07.2022 रोजी  
15.30 वाजता चे सुमारास 
पपावार मेकीकल समोर लाईन 
ग ली देगलुर  
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद.22.07..2022 रोजी 
वेळ  16.40 वा. 
न दन ं 30 

 
 

िफयादीचनेाव व प ा 
राजाराम चंदरराव िमरदोड े वय 
56 वष पो.हकेा ँ 1636 पो.ठाणे 
दगेलुर मो.न. 9049319591 
 
आरोपीचनेाव– 
िमळालामाल:-- 
1120/ पये चे िसधीच ेपािकट  
 
आरोपीअटकता. वळे व न दन:ं-- 
.नाही 

 
 

खलुासा:--- 
सादरिवनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील आरोपीन े

िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या या या ता यात िसधीचे 20 
पाकीट येकी पाकीट 1 िलटर मतेच े असे एकुन 1120/ 
पयाचा ो गु हा या मालाची चोरटी िव् ी कर याच े

उददशेाने जवळबाळगुन िमळुन आला वैगेरे मजकुराच ेजबाब 
व न  वर माने गु् हा दाखल .. 
 
दाखलकरणार:- 
पो.ह.ेकॉ. 1666 शेख.न.े पो टे देगलुर 
 

तपािसकअमंलदार-     
 पोउपिन सुयवंशी मँडम   पो टेदगेलुर 

 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ीमाछरेसाहबे   9821159844  

 
 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö धमाबाद गरुन न.ं  171/2022 कलम 452,294,323,506 भा द िव  fn 22-07-2022 
 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr 
fn-osG 

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

धमाबाद  गु हा घडला तारीख वळे व 
िठकाण –  
िद. 20/07/2022  
चे 18-00 वाजताची 
सुमारास िफयादीचे घरी 
मोजे बेलूर खुद तालुका 
धमाबाद िज हा नांदेड. 
 
गु हा दाखल तारीख वळे 
 िदनांक  22/07/2022  
चे  14-51  
न द न. 17 
 
 

 

पो. टे.धमाबाद 
गुरन नं.  
171/2022 
 कलम 
452,294,323, 
506 भा द िव 

िफयादी _  
 
 
 
 
आरोपी =   
  

 

खुलासा-सादर िवनंती की यातील नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील नमुद 
िफयादी बाई ही ित या घराम ये बसली असता गावातील वसंत लाल ू बोडके 
राहणार बेलूर खुद हा आमचे घरासमोर येऊन मागील भां ाचे कारणाव न मला 
िशवीगाळ क न लागला ते हा मी यास जवळ जाऊन कारण िवचार यास तो 
मला दाखवतो आता असे हणून मला माझे केस ध न ढकलून िदल े मी खाली 
पडल े ते हा याने बु यांने मारहान केली ते हा शेजारी व इतरांनी याचे 
तावडीतून सोडिवले ते हा तो िनघून गलेा होता आ ही जेवण खावं क न लेकरांना 
घेऊन आ ही दोघी जावा आम या घरी लेकरांना घेऊन झोपलो असता रा ी 12-
00 वाजताचे दर यान आमचे दाराला कोणीतरी येऊन चोर जोरात लाथा मा  
लागला ते हा आ ही घाब न गेलो आमचे घर शेजारी माग े झा याने आम या 
घराचा दरवाजा उघडला ते हा  वसंत लाल ूबोडके हा मला पु हा आमचे घरात 
येऊन मला िचनाल रां ड  तुला झवतो तू लई माजली असे हणून अ ील भाषेत 
िशवीगाळ क  लागला वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल . 
दाखल करणार .   
पोह ेका 2414 पाटील  पो ट धमाबाद  
तपासी अमंलदार  
HC/2298 कसलोड पो. टे धमाबाद   
 
पोलीस िनरी क  िहबारे सर पो टे  धमाबाद मोबाईल न.ं 9764574333 

 

 



पो. टे.   लोहा ो.ग.ुर.न 139/2022  कलम  65 (ई)  महारा  दा बंदी अिधिनयम 1949 िद.22/07/2022 

 

पो. टे. 
च ेनाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

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

       हकीकत 

   
लोहा  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ो.गु.र.न. 

139/2022  

कलम  

 65 (ई)  महारा  

दा बंदी 

अिधिनयम 1949  

   गु हा घडला  
िद.22/07/2022 रोजी  
18.20 वा चे सुमारास 
पाणभोसी ते आंबे सांगवी 
जनावरे रोड लागत पाणभोसी 
िशवारात म.ै पाणभासी ता. 

कंधार जी.नांदडे पो. टे  . या  
 

पवूस 20 िक.िम 

 
गु हा दाखल:- 

िद.22/07/2022 
 वेळ 19: 17 वाजता  
टेशन डायरी न द  21  वर.  

 

िफयादीच ेनाव : - 
काश यादव साखरे वय 51 वष 
वसाय नोकरी पोहकेा/2483- पो. टे. 

लोहा मो. नं 9823015483 
 

FIR त िदली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा- 
  

 
आरोपी अटक:- नाही 
 

िमळाला माल:-  
 एका नायलॉन चे िपशवीम ये  देशी दा  
िभगरी सं ा या 180 ML मते या 
िसलबंद 12 काचे या बॉटल येकी 
बॉटल ची िकमत  65 पये माण ेएकूण 

िकमत /- 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हा 
दशेी दा  िभगरी सं ा या एकुण 12 बॉटल 180ML मते या  िकमती 
780/- पयाचा ो गु ाचा माला  चोरटी िव ी कर याचे उदेशान े
ता यात बाळगलेला िमळुन आला   वगैरे िफयादीव न  मा.पो. िन. 
साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास पोह ेका NPC 
2473 परडे यां याकडे िदला आह े

         
दाखल कारणर 
-HC 2238 कदम पो. टे. लोहा मो. न.ं 94 21 84 90 16 
                      

तपासी अमंलदार-  NPC 2473 परडे यां याकडे िदला आह े

 पो. टे. लोहा मो. न.ं9284620134 

 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .-  

 मा.पो.िन-  एस.बी.तांबे साहबे  पो. टे. लोहा मो. नं. 9850188100 

 

 



पो.#टे िवमानतळ िमसींग नं. 48/2022  
अ. 

. 

िज हावपो. टे.चने गु हा 
घडला/दाखल/ ा िद./वळे 

 

गरुन.ं वकलम 

िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत शरेा 

1)  

नादंेड, 

पो. टे. 
िवमान-तळ 

िमसींग घ.ता.वेऴ व 

िठकाण – .िद 21.07.2022 

रोजी सकाळी 12.00वा चे 

समुारास राहते घ4न   

कम(वीरनगर नांदेड 

 

 

 दाखल ता. वेळ – 

िद 22.07.2022 रोजी 

 वेळ 20.02 वा 

 #टे.डा. 46 

 

 

 

पो.#टे 

िवमानतळ 

िमसींग न.ं 

48/2022 

खबर देणार –  

योगेश सरुेशराव इंदरुकर वय 40 वष. 

Aय.अटँोचालक रा.  Bयानमाताजवळ 

कम(वीरनगर नांदेड  

मो.C. 7028158781 

 

िमसींग AयDीचे नाव –  

 

 

वण(न-  

उंची साडेचार फुट, रंग गोरा, चेहरा 

गोल, बांधा सडपातळ, केस काळे 

लांब, नाक सरळ, डोळे बारीक, 

पोषाख गलुाबी पांढरे पFयाचे शट( 

िनGया कलरचे लेगीज  भाषा- 

मराठी िहंदी, िश0ण 10 वी नापास 

सोबत  मो.न. 7370461764 

खुलासा -सादर िवनतंी की,वर नमदु तारीख वेळी 

व िठकाणी यातील खबर देणार यांची मलुगी ही 

अशोक िवHयालय गोकुळनगर येथुन जावनु 

टी.सी. घेवनु येते Jहणुन घ4न गेली  ते अKयाप 

पावेतो घरी आले नाही, तीचा नातेवाईकांकडे,  

शोध घेतला परंत ुकोठेही िमळुन आले नाही. शोध 

होवनु िमळुन देणे बाबतचा अज( िद8याने 

मे.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने िमसींग 

दाखल क4न पढुील तपास कामी पोहेकाँ/1724 

पांचाळ यांचेकडे िदला.  
 

दाखल करणार –  

पोहेकाँ/2166 राठोड मो.न.ं 9823357541 

 

तपास करणार  - 

 पोहेकाँ/1724 पांचाळ मो.न.ं9049325522 

 

 

  



पोलीस टेशन मरखले ग ुर न ंनबंर 146/2022  कलम 65(e) िद 22/07 /20 22 

पो टेच े
नाव  

ग ुर न न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे 
मरखेल  

गु र न 
146/2022 
कलम 
 65 ई 
 म दा का  
 

ग ुर न . घ.ता.वळे.व िठकाण: 
िद.22/07/2022 चे 15:45 
टाकळी ते माळेगांव जाणारे 
रोडवर समथ हॉटेल जवळ 
मौजे टाकळी (ज)ं ता दगेलूर 
-------------------++  

 
 िदशा :-   
पूव 01  िकमी. 
------------------ 

 
  ग ुर न ं दाखल ता वळे:- 
 िदनांक 22/07/२०२२ रोजी  
वेळ 17:24 
न द मांक 14 
---------------------- 

िफयादी .- 
बालाजी मिच  पूरी वय 43 वष 
पोना 526 पो टे मरखेल मो नं 
9323144893 
 --------------------+ 
FIR त िदली का:- होय 
--------------------+  
आरोपीच ेनाव  
 
----------------------- 
िमळाला माल  
-गावठी हातभ ी दा  10िलटर 
िकमंत अंदाजे 1000/-  चा 
माल 
 

खलुासा:-सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी हा बेकायदिेशरिर या 
आपल ेता यात गावठी हातभ ीची दा  10 लीटर 
िकमंत अंदाजे 1000/- पयाचा ो गु हाचा माल 
बाळगून आला वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल  
------------------------ 
दाखल करणार.— 
  asi मठपती 

 
तपािसक  अिधकारी  :  
पो ना 526 पुरी 9823144893. 
----------------------  ० 
 
 
 

 



पोलीस टेशन कुंडलवाडी आम ृ .12/2022 कलम 174CrPC िद.22/07/2022 

 आ  व 

कलम 

आम.ृघ.ता.वेळ व िठकाण खबर दणेारे च ेनाव व प ा हकीकत 

कुंडलवाडी आ   

12/2022 

कलम 

174crpc 

   

 

 

 

 

 

 

आम ृघडला ता.वळे व 

िठकाण:- 

िद 21/07/2022 रोजी दपुारी 

01:00 वाजता सुमारास ते 

िद.22/07/2022 रोजी 12.00 

वाजता सुमारास गोदावरी नदी 

पा ात मौजे शेळगाव िशवार 

तालुका धमाबाद 

  

 

आम ृदाखल:- 

िद.22/07/2022रोजी  

चे 16:04 वा 

नोद नं.15 

खबर देणार: 

-सिचन साईनाथ मानेलू वय 22 वष 

वसाय मजुरी राहणार . पोचमा 

ग ली कुंडलवाडी तालुका िबलोली 

 

मर याच ेकारण:- 

पा यात पडून बुडून मृ यू. 

 

मयताच ेनाव :-  

गंगामणी साईनाथ मानेलू वय 55 

वष वसाय घरकाम प राहणार 

पोचमा ग ली    कुंडलवाडी  

ता, िबलोली 

 

खलुासा:-सादर िवनंती की वर नमूद ता.वेळ व िठकाण यातील 

खबर देणार यांनी आज पो टेला येऊन खबर िदली की िदनांक 

21 /07/ 20 22 रोजी दपुारी 01.00 वाजता सुमारास ते 

िदनांक .22/07/2022 चे 12.00  वाजता दर यान मयत बाई 

गंगामणी साईनाथ मानेल ु वय 55 वष वसाय घरकाम 

राहणार पोचमा ग ली कुंडलवाडी ही काल रोजी नदीत ताफा 

सोडत असताना पाय घस न नदीत पा यात पडून मरण पावली 

वैगेरे मचकुराचे अजाव न A.D.दाखल क न मा. Api पठाण  

साहबे यांचा आदेशान ेपुढील तपास कामी िबट HC 1921 कदम 

साहबे यां या कडे िदला. 

आ  दाखल करणा याच ेनाव:-HC 1687 जंमजाळ  

पो. टे.कुंडलवाडी मो.9975530132 

तपिसक आमलदार:- 

HC 1921 कदम साहबे पो, टे, कुंडलवाडी 

पो. टे. .अिध.नाव व मो.न:ं 

-Api पठाण साहबे पो, टे, कुंडलवाड 

 



पो. टे.हदगावं गरुन-ं  220/2022 कलम 457,380 भादिव माण ेिदनाकं- 22.07.2022 

 

पो. टे 
च ेनाव 

ग.ुर.न ं/ आम ृ ग.ुघ.ता.वळे िठकाण िफयादी च ेनाव  हिककत 

हदगांव  ग.ुर.न ं:- 220/2022  
कलम  457,380भादिव  
िमळाला माल:- िनरंक 
गेला माल :- 
 1)सो याची एकदाणी 10  ँम वजनाची िकमत 
50,000/-  2) झुंबर सो याचे 6 ँम वजनाची 
िकमत 25,000/-   3) चांदीचे जोडवे दोन 6 
तो याचे िकमत 2,000/-  प ी या अंगावरील  

असलेले  4) सो याची पोत 6 ँम वजनाची 
यात अ कोनी दोन ाम 10मणी व गजरे सहा 

मणी डोरले दोन एकुन चार ाम वजनाचे असे 
सहा ाम वजनाचे िकमत 20,000 पय े                                                 
5) दोन पाट या चांदी या बारा तो या या 

िकमत 7500/- . 6)चांदीचे दडंकडे 50 
तो याचे िकमंत 30,000 असे 
7)1 ाम मंगळसु  सो ययाचे गजरे मणी चार 
अधा ाम वजनाचे िकमंत 6000/-  
8)1 ाम मंगळसु  सो याचे गजरे मनी चार 
अधा ाम वजनाचे िकमत 6000/- असे सोन े

चादीचे दागीने एकुन िक.अ. 1,46,500/- .चे 

िदनांक 22/07/2022 
रोजीचे 01.30 
वा.दर यान मौजे 
मालगाव व बोरगाव 
िशवार पि मेस 18 
िक.मी. 
 
ग.ुद.ता.वेळ िदनांक:- 
22.07.2022  
वेळ 17.40 वा  
टे.डा.नोद  22  वर 

 
 
 

िफयादी :- 
 िशवाजी कच  चौरे वय 
65 वष वसाय शेती 
मजुरी जात बौ द  
रा. गणपती नगर िनवघा 
(बा) ता.हदगाव िज हा 
नांदेड  
मो.न. 7218733870  
 
FRI त िदली का ? 
होय. 
 
आरोपी चे नाव व प ा 
:- अ ात दोन इसम  
 

खूलासा -----                      सादर िवनंती की, वर 
नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी याचे 
घराचे मागील दाराचा क डा तोडुन अ ात दोन 
आरोपी इसम ांनी िफयादीचे पि चे खोलीत 
अलमारी लोखंडी मधुन व ितचे अंगावरील दागीने 
सोने चांदीचे वरील माण े िक.अ. 1,46,500/- .चे 
चो न नेल ेवगैरे जबाब व न वर माण ेगु हा दाखल 
क न मा. पो.िन. साहबे यांचे आदेशान ेपुिढल तपास 
कामी  पोउपिन चोपडे सा. यांना िदले  
 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :-       
पोउपिन चोपडे सा मो.नं.9049487708 
  
पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर  
 पो.िन.  गायकवाड साहबे मो.नं. 8888717999 
 
 



पोलीस ठाण ेमखुडे आम ृमािहती       िदनाकं 22/07 /22 

पो टेच े
नाव  

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे 
मुखेड  

 गुरं न ं 
223/2022 
 कलम 
324.323.504 
.506 भादवी   
 

गु हा  घडला ता वेळ:- 
िदनांक 21/7/22 रोजी वेळ 
12.00 वाजता चे सुमारास 
सं ाम गायकवाड यांचे 
शेताजवळ. 
 
 दाखल ता वेळ: 
 िद  22/7/22 रोजी 
19.40वा 
 टे. डा . न द 24  वर  
---------------------  

िफयाद देणारे नाव व प ा 
-  
 
--------------------+ 
 आरोपीच ेनाव:-   
. 
 
 
 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी ही शेताम ये जनावरे चार यासाठी गेल े असता पाऊस येत 
अस यान े िफयादीची मुलगी नामे मंगल ही छ ी घेऊन गलेी होती ितचे 
पाठोपाठ आरोपी हा शेतात जाऊन िफयादीस तू माझी प ी मंगल िहस 
छ ी घेऊन ये यास का सांिगतलेस असे हणून िशवीगाळ क न थापडा  
बू याने मारहाण केली यावेळी िफयादी व सा ीदार यास समजावून 
सांगत असताना यांने हाताम ये दगड घेऊन िफयादीचे मानेवर डा ा 
हाताचे मनगटावर व उजवे पायावर मारहान क न  दखुापत केली तसेच 
सा ीदार ही सोडवीत असताना ितलाही िशवीगाळ क न थापडा 
बु यांनी मारहाण क न जीवे मार या या धम या िद या आहते वगैरे 
मजकुराचे जबाब व न गु हा दाखल क न माननीय पोलीस साहबे यां या 
आदेशान ेपुढील तपास कामी पोह ेका 1762 वाघमारे यां याकडे िदल.े 
गु हा दाखल  करणार– 
 पो ना  2433 भुताळे टे मुखेड  . 
 
तपािसक  अिधकारी  :- 
पोह ेका1265 गीते पो ट मुखेड .  मो न.ं 8007807771. 
----------------------  
पो. टे . भारी. अिधकारी.  
पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न. 9850072078 

 



पोलीस टेशन मा र गरुन ं71/2022 कलम 66 ( ड ) मािहती तं ान सधुारणा अिधिनयम 2008 माण.े 

पो. टे.  पो. टे. ग.ुरं.न. गुरन/आ ,पनाका घडला व 
दाखल 

िफयादीच ेनाव प ा मो.न.ंप ा 
आरोपी अटक होय/नाही 

 

मा र पोलीस टेशन 

मा र गरुन ं 

71/2022  

कलम 

 66 ( ड ) मािहती 

तं ान सधुारणा 

अिधिनयम 2008 

माण.े 

 

गु हा.घ.ता.वळे व िठकाण : 
िद.06-04-2022 रोजी दपुारी 
12.29 वा . त े03:16 वा.चे 
दर यान 50,000 / -  
िफयादीचे मौजे कु ी येथुन .  
ता.मा र. 
 
गु हा.दा.ता.वेळ :- 
िद. 22/07/2022 
वेळ  14.23 वा   
टे.डा.क.13 वर  

 
उिशरा च ेकारण- 
सायबर पोटल ारे त ार ा  
, याव न िफयादीस आज 
रोजी बोलावून िफयादीने 
त ार िद याव न  

िफयादी नाव :- 
 कृ णा िभमराव भुसारे वय 
41 वष वसाय शेती रा 
कुपटी ता . मा र िज . नांदेड  
मो.न.ं 9834818822 . 
 
आरोपीच े नाव:-1) अ ात 
 
िफयादीस Fir ची त िदली 
िकवा नाही :- िदली. 
 
आरोपी अटक ता.वळे :- 
नाही 
 
 

खुलासा 
         सादर िवनंती की , वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयािदच ेमोबाईल वर sms आला व यातील नंबर वर 
िफयादी संपक केला व यां या साग या माने QS नावाचे ॲप 
डाउनलोड केले नंतर या या एस.बी आय बँक शाखा िकनवट 
येिथल बँक आकाउंट नं .30341792903 या मधे असलेल े
50,000 / -  िद.06 04-2022 रोजी दपुारी 12.29 वा . त े
15:16 वा.च ेदर यान 50,000 / -  . असे ऑनलाईन प दतीन े
कोणीतरी अ ात इसमान े काढुन घेवुन िफयािदची फसवणुक 
केली . वगैरे जबाब व न मा.पो.िन.सा. यांचे आदशेाव न बाजुस 

माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पो.नी. ी एन.एल. 
िर े  पो. टे.मा र.मो.न .9923388510 व: ता कड े घेतला 
आह.े 

दाखल करणार :- PSO PSI आ ाम सा.पो. टे.मा र 
त.अंमलदार  :-  
पो.िन. नामदवे िरटे साहबे, मो.न.9923388510 
पो. टे. भारी अिध. :- पो.िन. िरटे साहबे,मो.न.9923388510 

 



पोलीस टेशन मा र गरुन ं72/2022 कलम 324,323,504,506,34 भा.द.वी. माण ेिद. 22/07/2022 माण.े 

पो. टे. 
च ेनाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसग घडला 
व दाखल  

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

                 हिककत  

मा र पोलीस टेशन मा र 

गुरन ं

 72/2022 

 कलम  

324,323,504 

,506,34 भा.द.वी.  

 
 
िमळाला माल:- 
िनरंक 

गु हा घडला ता. व वेळ 
िठकाण:-  
 िद .19 / 07 / 2022 रोजी 
सायंकाळी 19:30 वा.चे 
सुमारास िफयादीचे अंगणात 
मौजे वानोळा ता .मा र येथे . 
 
गु हा  दाखल ता. व वळे :-  
िद.22/07/2022 चे  
वेळ :20:13 वा . 
टे.डा.क.17 वर  

 
उिशरा च ेकारण - 
िफयादीने जखमी सासू िहचा 
उपचार क न आज रोजी पो ट 
येऊन त ार िद यान ेआज रोजी 
दाखल . 
 
 

िफयादी च ेनाव :-  
 
आरोपी च ेनाव :- 
 
FIR िदल ेका होय/नाही :- 
होय. 
 
आरोपी अटक :- नाही. 

सादर िवनंती की , वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी नं . 01 
हा िवनाकारन िशवीगाळ करत होता , ते हा िफयािदचा सासरा सखाराम 
आडे यांनी त ुिशवीगाळ क  नको माझे घरी सुन व नात ु, नात मोठे आहते , 
मोठ मो ाने आरडा ओरडा क  नको असे सांगत असताना आरोपी न ं. 01 
हा हातात कु - हाडीचा दांडा घेवुन पळत अंगणात आला व िफयािदचे सासुचे 
डो यात कु - हाडीचा दांडा मा न डोके फोडुन र  बंभाळ क न दःुखापत 
केल े ईतर आ.  .02,03 यांनी सवािन िमळुन संगणमत क न िफयािदचे 
सासरा , नवरा िफयािदस विरल ितघांनी मु ा मार मा न िजवानीशी खतम 
क न टाकतो हणत िजवे मार या या धम या िद या आहते सदर िफयािद ह े
सासुचा उपचार क न आज रोजी पो. टे . ला हजर येवुन त ार िद यान े
वगेरे मजकुराचे जबाबा व न वर माने गु हा दाखल क न मा.पो.िन साहबे 
यांचे आदेशान े िबट HC 764 जाधव साहबे यांचे कडे पुढील तपास कामी 
िदला आह े. 
दाखल करणार:- 
 PSO PSI आ ाम साहबे  पो. टे.मा र. मो.न.9518305274  
तपािसक अमंलदार :-  

ी HC/764 जाधव पोलीस टेशन मा र मो.नं.7887687478. 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नबंर :- 
 पो.नी. िरटे साहबे पो. टे. मा र मो. नं. 9923388510. 



पोलीस टेशन मुखराम बाद ग.ृर.न178/2022 ते पावेतो कलम  341.323.504.506 34..ipc  िद  22/07/2022 

पो ट चे 
नाव 

 गरुण व कलम गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण 

िफयादीच ेनाव व प ा व 
मोबाईल नबंर 

थोड यात हकीकत 

पो टे 
मु माबाद 

गुरन 
 178/2022  
 कलम 
341..323. 
504..506.34 
ipc  

गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण  
िदनांक 21/07/2022 
वेळ 10..00वा. 
िफयादीचे मुलीचे शेतात 
शेत िशवार वाळकी 
 
गु हा दाखल तारीख वळे 
व िठकाण 
22/7/2022  
वेळ 19. 33 वा 
 न द नंबर27 
 

 

िफयादीच ेनाव 
ंकट िव लराव गोपनर 

वय 57 वष वसाय शेती 
जात हटकर राहणार 
तालुका मुखेड  
मोबाईल नंबर 
9967369334 
 
आरोपीच ेनाव  
  
 
आरोपी अटक नाही 

 वर नमूद तारीख वेळ व िठकाणी यातील आरोपी यांनी संगणमत क न 
िफयादीचे मुली या मालकीचे शेतात पेरणीसाठी जात असताना ह ेशेत तुमचे 
नाही तु ही येथे का येतात असे हणून िफयादीस व िफयादीचे प ी व  मुलास 
शेतात जा यापासून रोखल े व शेत काम कर यासाठी अडथळा केला व 
िशवीगाळ क न ध ाबु ी क न तु ही परत जर या शेतात  यायचं य  केला 
तर जीवे मा न याच जिमनीत पु न टाकून असे हणून जीवे मार याची 
धमकी िदली वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1677 ŸÖÖÆêü ü̧ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü ´ÖÖê−ÖÓ  8421437070 
 

दाखल करणार 
Npc 2605 पवार मो.8975766437 

 
सपोिन सं ाम जाधव साहबे मोबाईल 8999881900 
 

     

 



पोलीस टेशन मुखराम बाद ग.ृर.न177/2022 ते पावेतो कलम  498 a 323.504.506 .34.ipc  िद  22/07/2022 

पो ट चे 
नाव 

 गरुण व 
कलम 

गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण 

िफयादीच ेनाव व प ा व मोबाईल 
नबंर 

थोड यात हकीकत 

पो टे 
मु माबाद 

गुरन  
177/2022 
 कलम 
498 a 
323.504. 
506.34 ipc  
 
 
 
 
 

गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण  
ल ाचे चार वषापासून त े
आज पावतो मौजे सावळी 
िफयादी या सासरी 
 
 
गु हा दाखल तारीख वळे 
व िठकाण  
22/7/2022  
वेळ16.58 वा  
न द नंबर24 
 
 
आरोपी अटक नाही 
 

िफयादीच ेनाव 
 
 आरोपीच ेनाव 
  

वर नमूद तारीख वेळ िठकाणी यातील आरोपी यांनी संघांमत क न 
िफयादीस घर बांध यासाठी माहे न दोन लाख पये घेऊन ये 
हणून िशवीगाळ क न मारहाण क न शारीिरक व मानिसक शहर 

क न जीवे मार याची धमकी देऊन घराबाहरे कोणी िदल े वगैरे 
जबाब व न गु हा दाखल क न माननीय सपोनी साहबेांचे आदेशान े
पुढील तपासणी पोह ेका 2000 सुरनर यां याकडे िदला 

 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü 
पोह ेका 2000 सुरनर mo 7447271727 
 
दाखल करणार  
Npc 2605 पवार मो.8975766437 
 
सपोनी सं ाम जाधव मोबाईल नंबर 8999881900 
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“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ  
×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß 
µÖê£Öß»Ö ‘Ö¸üÖŸÖã−Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü 22/07/2022 
¾Öêôû 16.34 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 24 

×±úµÖÖÔ¤üß-  
�  
†¸üÖê̄ Öß- †–ÖÖŸÖ      
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ/Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß  ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ −ÖÖ´Öê ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü 
−ÖÖ÷Öê¿Ö ´ÆêüÃÖ¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖì ÆüÖ ÃÖ“Ö�ÖÓ›ü 
÷Öã¹ý¤ü¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¾Æüß›üß†Öê �úÖœü/ÖêÃÖÖšüß 
•ÖÖµÖ“Öê †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü/Öã−Ö ÷Öê»ÖÖ ŸÖÖê †¬Ö¯Ö ¯ÖµÖÕŸÖ 
‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ �úÖê/ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
�úÖ¸ü/ÖÖÃÖÖšüß ¯Öôû¾Öã−Ö −Öê»Öê †ÖÆêü  ¾Öî÷Ö¸êü 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö  ¾Öºþ−Ö ÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö/ ´ÖÖôûß    ´ÖÖê.79726000337 
 
¤üÖ�Ö»Ö   
¯ÖÖêÆêü�úÖ/2812-ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü  ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 6  ÷Öã̧ üÖÓ 251/2022 �ú»Ö´Ö 65 ‡Ô  ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™üÒ ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß ü�úÖµÖ¤üÖ×¤ü-22/07/2022 

 

  

1 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
³ÖÖ÷Ö 6  ÷Öã¸ü−ÖÓ  
251/2022 
�ú»Ö´Ö  
65 ‡Ô  ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™üÒ 
¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß ü�úÖµÖ¤üÖ  

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ     
×¤ü ü-22/07/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 18.00 ¾ÖÖ 
�Ö›ü�ú¯Öã¸üÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ 
™üÖ�úß �Ö»Öß ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ÷ÖêŸÖ  −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-22/7/2022 

¾Öêôû 20.07 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 35 

×±úµÖÖÔ¤üß-  
´Ö−ÖÖê•Ö ²ÖÖ¯ÖãØÃÖ÷Ö ¯Ö¸ü¤êü¿Öß    
¾ÖµÖ 39ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖê�ú¸üß 
.¯ÖÖ−êÖÖ/152 ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü  
9923106209 
†¸üÖê̄ Öß- 
 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - 
Mcdowells-No1 
×¾ÖÃ�úß »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
‹�ãúÖ 24 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö 
�úß.†.3840/- ¹ý.“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö.  

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ/Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß−Öê ¯ÖÏÖê¾Æüß¿Ö−Ö ÷ÖãÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
Mcdowells-No1 ×¾ÖÃ�úß »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
‹�ãúÖ 24 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö �úß.†.3840/- ¹ý.“ÖÖ 
×ŸÖ“Öê “ÖÖê¸üšüß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü/µÖÖ“µÖÖ ˆ¤êüµÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ 
¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖ/1020 †Ö›êü ´ÖÖê.9823467191 
 
¤üÖ�Ö»Ö  
¯ÖÖêÆêü�úÖ/2812 ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
 



¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  ÷Öã̧ ü−Ö.187 /2022  �ú»Ö´Ö  498 (A),323,504,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü 22.07.2022 
¯ÖÖêÃ™êü 

“Öê −ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›üüü 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  
÷Öã̧ ü−Ö. 
187/2022  
�ú»Ö´Ö   
498 (A), 
323,504,
34 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
¯ÖÏ´ÖÖ(Öê   
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü.07.03.2022 “Öê 
20.00  ¾ÖÖ ¯ÖÖÃÖæ−Ö 
×¤ü.19.06.2022 “Ö 
18.30 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß 
¸üÖ´Ö÷ÖÖê̄ ÖÖ»Ö−Ö÷Ö¸ü,†Ö´Öá 
‹×¸üµÖÖ 
•Ö¾Öôû,†Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü. 
 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
×¤ü.22.07.2022 
¸üÖê•Öß  21.09 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
Ã™êü .›üÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ 35 
¯ÖÏ´ÖÖ(Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö   
 
†Ö¸üÖê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  - 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ−Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö(Ö´ÖŸÖ �úºþ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×ŸÖ“ÖÖ −Ö¾Ö¸üÖ 
¾Ö ÃÖÖÃÖ¸ü“Öê »ÖÖê�úÖÓ−Öß ´ÖÖÆêü¸üÆãü−Ö ¯Ö®ÖËÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ºþ¯ÖµÖê ‘Öê̂ −Ö µÖê 
´Æü(Öã−Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ(Ö×ÃÖ�ú ”ûôû �úºþ−Ö ¬ÖŒ�úÖ²Öã�úß �úºþ−Ö 
£ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �úºþ−Ö ¾Ö ×¿Ö¾Öß÷Ößôû �úºþ−Ö ‘Ö¸üÖŸÖã−Ö 
ÆüÖ�ú»Öã−Ö ×¤ü»Öê¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê ŸÖ�ÎúÖ¸üß †•ÖÖÔ¾Öºþ−Ö ´ÖÖ.DO ÃÖÖ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤ü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß 
´ÖÖ.¯Ö¸üÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ²Öß™ü ¯ÖÖêÆêü�úÖò-979 ´ÖÖ›ü÷Öê 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü2ÖÖ¸ü-  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ´ÖÖê.−ÖÓ.8855042722 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ� †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  
-¯ÖÖêÆêü�úÖò-979 ´ÖÖ›ü÷Öê  ü,¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü.  
´ÖÖê.−ÖÓ-7507527479 

 

 

 



पो. टे िवमानतळ आ.मृ.न.ं 21,/2022 कलम  174 CRPC 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê -
−ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö  
×¾Ö´ÖÖ−Ö 
ŸÖôû 

पो. टे 
िवमानतळ 
आ.म.ृन.ं 
21,/2022 
कलम   
174 CRPC  

आ.म.ृघडला ता वऴे  व 
िठकाण – 
22.07.2022 रोजी वेळ 
14.00 वा चे सुमारास 
उपचारा दर यान िफिन स 
हाँ पीटल नांदेड 
 
िदशा व अतंर – 
दि णेस 04 km 
 
आ  दाखल ता. वेळ  
 िद 22.07.2022 
रोजी वेळ 23.13 वा टे.डा.56 

खबर देणार – 
 िदपक रमेश गु े वय20वष  . िश म रा. 
जयम हार चौक तरोडा बु नांदेड  
मो. नं. 7703987850 
 
 मयताच ेनाव –  
रमेश जयवंत गु े वय49वष रा. जयम हार चौक 
तरोडा बु नांदेड  
 
मरणाच ेकारण –  
िल हर व अ नलीकेचे आजाराने  

खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील मयत यास िद 22.07.2022 रोजी सकाळी 04.00 वा 
सुमारास राहत े घरी उलटी झा याने यांना गँले सी हाँ पीटल 
नांदेड येथ ेअँडमीट केले व यांतर दपुारी 12.00 वा चे सुमारास 
पुढील िवलाज कामी िफनी स हाँ पीटल नांदेड येथ ेपाठवल ेतेथ े
उपचार चालु असताना दपुारी  14.00 वा चे सुमारास िल हर चे 
व अ नलीकेचे आजारान े मरण पावले,कोणा िव  काही एक 
त ार अगर संशय नस याचा वगैरे मजकुराचे mlc जबाबाव न 
मा. पो. िन. काकडे साहबे यांचे आदेशान ेआ  दाखल क न पढुील 
चौकशी व तपास कामी पोना/ 1334 जाधव यांचेकडे िदले. 
 
दाखल करणार – 
ASI क याणकर मो. नं. 9623551038 
 
तपास करणार-  
पोना/ 1334 जाधव  मो.नं. 9923078806 
 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 446/2022  �ú»Ö´Ö 328,272,273,188 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß.ÃÖÆü�ú»Ö´Ö †®Ö ÃÖã̧ ü�ÖÖ ´ÖÖ−Ö�êú �úÖµÖ¤üÖ 2006,×−ÖµÖ´Ö ¾Ö ×−ÖµÖ´Ö−Ö 2011 “Öê  �ú»Ö´Ö 26(2) �ú»Ö´Ö 27 
�ú»Ö´Ö 23ÃÖÆü¾ÖÖ“Ö−Ö �ú»Ö´Ö 30(2)(A) “Öê ˆ»»ÖÓ‘Ö−Ö �êú»Öê †ÖÆêü •ÖÖê �úÖµÖ¤üµÖÖ“ÖÖ �ú»Ö´Ö 59 (iv)  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 22/07/2022 

¯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¸üÖê¯Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ 

÷Öã.¸ü.−Ö. :- 
446/2022  
�ú»Ö´Ö 
328,272,273,
188 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß. 
ÃÖÆü�ú»Ö´Ö †®Ö 
ÃÖã̧ ü�ÖÖ ´ÖÖ−Ö�êú 
�úÖµÖ¤üÖ 
2006,×−ÖµÖ´Ö ¾Ö 
×−ÖµÖ´Ö−Ö 2011 
“Öê �ú»Ö´Ö 26(2) 
�ú.27 �ú.23 
ÃÖÆü¾ÖÖ“Ö−Ö �ú»Ö´Ö 
30(2)(A) “Öê 
ˆ»»ÖÓ‘Ö−Ö �êú»Öê 
†ÖÆêü •ÖÖê 
�úÖµÖ¤üµÖÖ“ÖÖ 
�ú»Ö´Ö 59(iv) 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ7Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
21/07/2022 ü̧Öê•Öß 
¾Öêôû 13.05 ¾ÖÖ 
¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖê ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö 
“ÖÖî�úÖ�ú›êü •ÖÖ=ÖÖ ȩ̂ü 
´Öã�µÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö ü̧ß»Ö 
ü̧Öê›ü“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö 

²ÖÖ•ÖãÃÖ †ÃÖ»Öê»Öê 
Ã¾Ö ü̧Ö•µÖ ´ÖÖ�ìú™ü 
µÖÖ›Ôü“µÖ �úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ 
´Ö¬Öß»Ö ÃÖë™ü ü̧“Öê ¤ãü�úÖ−Ö 
�Îú.16 “Öê M LITE 
�úÖ÷ÖÖì �òú× ü̧†ÃÖÔ 
™ÒüÖ−ÃÖ¯ÖÖê™Ôü −ÖÖÓ¤êü›ü 
  
×¤ü¿ÖÖ:-  ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 03 
×�ú´Öß  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
22/07/2022 “Öê 
¾Öêôû 01.28 ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü 
�Îú.003 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-¯Ö ü̧´ÖêÀ¾Ö ü̧ ×¯Ö.šüÖ=ÖãØÃÖ‘Ö “Ö¾ÆüÖ=Öüü ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö×−Ö ü̧ß�Ö�ú 
Ã£ÖÖ.÷Öã.¿ÖÖ.−ÖÖÓ¤Ëüê›ü. ´ÖÖê.�Îú.9823650005 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- †Ö ü̧Öê̄ Öß �Îú.01.´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ´ÖÖêÃÖß−Ö ×¯Ö. ´ÖÖê.±úÆüß´Ö ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
�ÖÖ•Ö÷Öß −ÖÖî�ú ü̧ß ü̧Ö. ”ûÖê™üß ¤ü÷ÖÖÔ •Ö¾Öôû ÷ÖÖ›üß¯Öã ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 1. 45000-00 �êú¿Ö¸ü µÖãŒŸÖ ×¾Ö´Ö»Ö ¯ÖÖ−Ö ´ÖÃÖÖ»ÖÖ “ÖÖò�ú»Öê™üß ¸Óü÷ÖÖ“Öê ¯Öò�úà÷Ö´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»Öê 
10 ²ÖÖȩ̂ üß ¯ÖÏŸµÖê�ú ²ÖÖȩ̂ üß´Ö¬µÖê 10 ²Öò÷Ö †ÃÖ»Öê»Öê ×�ú.†Ó. 
2.13068-00 �êú¿Ö¸ü µÖãŒŸÖ ×¾Ö´Ö»Ö ¯ÖÖ−Ö ´ÖÃÖÖ»ÖÖ ×Æü¸ü¾Ö™ü ¸Óü÷ÖÖ“Öê ¯Öò�úà÷Ö´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»ÖÖ ŸÖß−Ö ²ÖÖȩ̂ üß ¯ÖÏŸµÖê�ú 
²ÖÖȩ̂ üß´Ö¬µÖê ¤üÆüÖ ²Öò÷Ö ×�ú.†Ó. 3.44000-00 V-1 TOBACCO ‹�ãú/Ö ¤üÆüÖ ²Öò÷Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú ²Öò÷Ö´Ö¬µÖê ¤üÆüÖ ¯Öã›êü 
×�ú.†Ó  4.00-00 ‹�ú ×¿Ö¾Ö´Ö ›üß»ÖŒÃÖ −ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü †Ó¤Ö•Öê 300 ¯Öê•ÖÃÖ“Öê ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü“µÖÖ ¯ÖÆüß»µÖÖ 
¯ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü M-LITE CARGO CARRIERS M A MOHSIN  †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öê ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü 
×¤ü−ÖÖÓ�ú ¾Ö ÷ÖÖ›üß �Îú´ÖÖÓ�ú −Ö´Öã¤ü †ÃÖã−Ö ™ÒüÖ−ÃÖ¯ÖÖê™Ôü´Ö¬µÖê ˆŸÖ¸ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü(¾ÖÖ™ü¯Ö) �êú»Öê»µÖÖ −ÖÖë¤üß 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 17/06/2022 ŸÖê 21/07/2022 ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×�ú.†Ó. 
5.00-00 ‹�ú †Ó¤üÖ•Öê 200 ¯Öê•ÖÃÖ“Öê ×²Ö»Ö ²Öã�ú ×²Ö»Ö ²Öã�úÖ“Öê ¯ÖéÂ™ü ³ÖÖ÷ÖÖ¾Ö¸ü without bill −Ö´Öã¤ü †ÃÖã−Ö ¯ÖÖ−Ö 
�Îú 01 ŸÖê 178 ¯ÖµÖÕŸÖ �úÖ²ÖÔ−Ö−Öê ×¤ü.25/06/2022 ¯ÖÖÃÖã−Ö −ÖÖÓê¤üß †ÃÖ»Öê»Öê ×�ú.†Ó. 
6.00-00 ‹�ú †Ó¤üÖ•Öê 200 ¯Öê•ÖÃÖ“Öê ×²Ö»Ö ²Öæ�ú ×²Ö»Ö ²Öæ�úÖ“Öê ¯ÖéÂšü ³ÖÖ÷ÖÖ¾Ö¸ü In Bill −Ö´Öã¤ü †ÃÖã−Ö ¯ÖÖ−Ö �Îú.01 
ŸÖê 122 ¯ÖµÖÔŸÖ �úÖ²ÖÔ−Ö−Öê ×¤ü 25/06/2022 ¯ÖÖÃÖã−Ö −ÖÖÓê¤üß †ÃÖ»Öê»Öê ×�ú †Ó  
7.00-00 ‹�ú −ÖÖê™ü²Öã�ú(´ÖÖêšüß ¾ÖÆüß) ‹�ú −ÖÖê™ü²Öã�ú ´ÖÖêšüß ¾ÖÆüß SHRADDHA �Óú¯Ö×−Ö“Öß ¾ÖÆüß ¯ÖÆüß»µÖÖ 
¯ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü Lite cargocarriers †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öê ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ×¤ü−ÖÖÓ�ú ¾Ö ÷ÖÖ›üß −ÖÓ²Ö¸ü −Ö´Öã¤ü †ÃÖã−Ö 
™ÒüÖ−ÃÖ¯ÖÖê™Ôü´Ö¬µÖê ˆŸÖ¸ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü (¾ÖÖ™ü¯Ö) �êú»Öê»µÖÖ −ÖÖë¤üß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/05/2022 ŸÖê 
21/07/2022 ¯ÖµÖÔŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê   8.00-00 ×²Ö»Ö ²Öã�ú ‹�ãú/Ö 05 ”ûÖê™êü ×²Ö»Ö ²Öã�ú (¯ÖÖê“Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖß)  
9.00-00 ×²Ö»Ö ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ M LITE CARGO CARRIERS HO 29 T.S.OPP 
ASSOCIATION KANTA NEW LOHA MANDI INDORE “Öê ‹�ãú/Ö 07 ×²Ö»Ö ¯ÖÖ“Ö 
¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ  10.00-00 ×›ü»Öê¾Æü¸üß ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 21/07/2022 ¸üÖê•Öß ‡Ó¤üÖî̧ ü µÖê£Öã−Ö †Ö»Öê»µÖÖ ™Òü�ú 
M.P.09.H.G.0385 ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ“Öê ‹�ãú/Ö 24 ×›ü»Öê¾Æü¸üß ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ  
                       ‹�ãú+Ö- 1,02,068 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ=Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß 
ÃÖÓ÷Ö=Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖÖšüÖ ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™Òü 
ü̧Ö•µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆüŸÖã�ú ¾Ö ×¾Ö�Îúß †Ö×=Ö ÃÖÖšüÖ 

�ú ü̧=µÖÖÃÖ ×−Ö²Öì¬Ö ‘ÖÖŸÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß 
†ÃÖã−Ö ÃÖ¤ü ü̧ ÃÖÖšüÖ ü̧Ö•µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ 
†×¬ÖÃÖã“Ö−Öê †−¾ÖµÖê ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ü̧Ö•µÖÖŸÖ 
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ¯Öã=ÖÔ •ÖÖ=Öß¾Ö †ÃÖã−Ö 
ÃÖ¤ü¸ü †® ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖê¾Ö−ÖÖ´Öãôêû 
ÃÖê¾Ö=Ö�ú ü̧ŸµÖÖÃÖ ¤ãü¬ÖÔ ü̧ †ÃÖÖ ´Öã�Ö �ú�Ôú¸üÖê÷Ö ¾Ö 
ŸÖŸÃÖ´Ö ¤ãü¬ÖÔ ü̧ †Ö•ÖÖ¸üÖÃÖ ²Öôûß ¯Ö›üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖ 
†ÃÖã−Ö µÖÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖê¾Ö−ÖÖ−Öê ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ 
÷Öã=ÖÃÖã¡ÖÖŸÖ •Ö−Öã�úßµÖ ²Ö¤ü»Ö ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö 
´Ö−ÖãÂµÖÖ“Öß ×•Ö¾ÖßŸÖÖ“Öß ¾Ö ‘ÖÖŸÖ�ú †¿Öß 
¿ÖÖ× ü̧ß ü̧ß�ú  ÆüÖ−Öß ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖŸÖê µÖÖ“ÖßÆüß ¯Öã=ÖÔŸÖÖ 
•ÖÖ=Öß¾Ö †ÃÖã−Ö ŸµÖÖÓ−Öß ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ¾Ö=ÖÔ−ÖÖ“ÖÖ ¾Ö 
Ø�ú´ÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö´Ö»Ö ¯ÖÖ−Ö ´ÖÃÖÖ»ÖÖ ¾Æüß-1 ŸÖÓ²ÖÖ�Öã 
‹�ãú=Ö Ø�ú´ÖŸÖ 102068 ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö Ã¾ÖŸÖÖ“Öê 
±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖšü¾Öã−Ö šêü¾Ö»Öê»Öê ×´Öôãû−Ö 
†Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü7ÖÖ¸:- ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö/×²Ö“Öê¾ÖÖ ü̧ üü ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß=Ö ´ÖÖê �Îú 9561038001 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö/•Öß.‹ÃÖ.´Öãôêû ü üü ¯ÖÖêÃ™êü 
Ã£ÖÖ.÷Öã.¿ÖÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú  
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ7Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. 
´ÖÖê �Îú 9823333377 



                      
 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 447/2022  �ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß.  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 22/07/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−Ö.     ÷Öã.¸ü.−Ö. ‘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¸üÖê̄ Öß 
†™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
447/2022  
�ú»Ö´Ö 
324,323,504
,506,34 
³ÖÖ.¤ü.¾Öß.   

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ7Ö-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 
19/07/2022 
¸üÖê•Öß 17.30 ¾ÖÖ  
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
×´Ö»»ÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
  
×¤ü¿ÖÖ:-   
ˆ¢Ö¸êüÃÖ 05 ×�ú´Öß 
  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
22/07/2022  
“Öê ¾Öêôû 12.30 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.26 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- 
 ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü †Ö´Öȩ̂ ü ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ´ÖÖî»ÖÖ−ÖÖ ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯Öë™ü¸ü 
¸üÖ.×´Ö»»ÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü ¤êü÷Ö»Öã̧ ü−ÖÖ�úÖ ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.�Îú.9767319446 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧7Ö  
-×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö  
 
 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ=Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö=Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö 
ÃÖÖÃÖ¸ü¾ÖÖ›üßŸÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Öã−Ö ¿Öê�Ö ¾ÖÃÖß´Ö ‰ú±Ôú �úÖ»Öã µÖÖ−Öê ŸÖã 
´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÆüß=Öß»ÖÖ �úÖ ¡ÖÖÃÖ ¤êüŸÖÖÃÖ ´Æü=Öã−Ö �ú»ÖÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû 
�ú¸üŸÖ ´Ö»ÖÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ²ÖãŒŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ=Ö �êú»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê 
ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ú›üµÖÖ−Öê ´ÖÖ—µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ›üÖêôûµÖÖ“Öê ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö 
•Ö�Ö´Öß �êú»ÖÖ ¾Ö ¿Öê�Ö •Öã²Öȩ̂ ü µÖÖ−Öê ¯Ö=Ö ´Ö»ÖÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû 
�ú¹ý−Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ=Ö �êú»Öê ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü=µÖÖ“Öß 
‘Ö�ú´Öß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧7ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß=Ö ´ÖÖê �Îú 7774883192 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›üüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß=Ö ´ÖÖê �Îú 8421435353 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ7Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. 
´ÖÖê �Îú 9823333377 

 
 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 448/2022  �ú»Ö´Ö 498(A),323,504,506,34 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß.  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 22/07/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−Ö.     ÷Öã.¸ü.−Ö. ‘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¸üÖê̄ Öß 
†™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
448/2022  
�ú»Ö´Ö 
498(A),323, 
504,506,34 
³ÖÖ.¤ü.¾Öß. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ7Ö- 2019 ŸÖê 
ÃÖ−Ö 2022 ¯ÖµÖÕŸÖ 
  
×¤ü¿ÖÖ:-   
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
22/07/2022  
“Öê ¾Öêôû 13.27 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.31 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :- 
  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧7Ö  
-×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö  
 
 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ=Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸ü“Öê »ÖÖê�úÖÓ−Öß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
‘Ö¸ü ×¾Ö�úŸÖ ‘ÖËê=µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü¸üÆãü−Ö ¤üÖê−Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾Öã−Ö 
µÖê †ÃÖê ´Æü=ÖËã−Ö ´Æü=ÖÖ»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ−Öß 
»Ö÷−ÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê �Ö“ÖÔ �êú»ÖÖ ŸÖê¾Öœêü ´ÖÖ—Öê ¾Ö×›ü»Ö 
¯ÖîÃÖê ¤êü¾Öã ¿Ö�úŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö ¯Ö×¸üÃ£ÖßŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖ †ÃÖê ´Æü=ÖÖ»Öê 
ŸÖê¾ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒŒµÖÖ−Öê 
´ÖÖ¸üÆüÖ=Ö �êú»Öê ¾Ö ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾Öã−Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú ¾Ö 
¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ ¾Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã−Ö µÖê ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ŸÖã»ÖÖ 
−ÖÖÓ¤ü¾ÖŸÖÖê −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ �ÖŸÖ´Ö �ú¸üŸÖÖê †ÃÖê ´Æü=Öã−Ö ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸ü=µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧7ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß=Ö ´ÖÖê �Îú 7774883192 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß=Ö ´ÖÖê �Îú 9011079556 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ7Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. 
´ÖÖê �Îú 9823333377 
 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 449/2022  �ú»Ö´Ö 135 ³ÖÖ ü̧ŸÖßµÖ ×¾Ö¤üµÖãŸÖ �úÖµÖ¤üÖ 2003 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 21/07/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−Ö.     ÷Öã.¸ü.−Ö. ‘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¸üÖê̄ Öß 
†™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
449/2022  
�ú»Ö´Ö  
135 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 
×¾Ö¤üµÖãŸÖ �úÖµÖ¤üÖ 
2003 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ7Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
05/02/2022 
¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 
11.30 ¾ÖÖ ´ÖÖî•Öê 
´ÖÖ»Öê÷ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
  
×¤ü¿ÖÖ:-   
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
22/07/2022  
“Öê ¾Öêôû 20.36 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.41 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
¯ÖÏ¤üß¯Ö ¸üÖ•Öã ‡Ó÷Ö»Öêüü ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß �ú×−ÖÂ™šü †×³ÖµÖÓŸÖÖ 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¤üµÖãŸÖ ×¾ÖŸÖ¸ü=Ö ¿ÖÖ�ÖÖ ´ÖÖ»Öê÷ÖÖ¾Ö  ¸üÖ.´ÖÖ»Öê÷ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü. ´ÖÖê.�Îú.7875764963 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×²Ö»Ö 65540/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ×¾Ö•Ö “ÖÖȩ̂ üß 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧7Ö  
-×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö  
 
 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ=Öß µÖÖŸÖß»Ö ÷ÖÏÖÆü�ú ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö  ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö ÷Öã™ü™êü ÷ÖÏÖÆü�ú 
�Îú.550080303602 ÃÖ¤ü¸üß»Ö ÷ÖÏÖÆü�úÖ−Öê ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸ü=Ö−Öê 
¤Óü›üÖ“Öê ×²Ö»Ö 65540/- ×¤ü.15/03/2022 ¸üÖê•Öß ³Ö¸ü=ÖÖ 
�êú»Öê †ÃÖã−Ö ¯Ö Ó̧üŸÖã ŸÖ›ü•ÖÖê›ü ¸üŒ�ú´Ö ³Ö¸ü=ÖÖ �êú»ÖÖ −ÖÖÆüß 
ÃÖ¤ü¸ü ¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖ=Öê �êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö•Ö “ÖÖȩ̂ üß ²ÖÖ²ÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 
×¾Ö¤üµÖãŸÖ �úÖµÖ¤üÖ 2003 “Öê �ú»Ö´Ö 135 −ÖãÃÖÖ¸ü ´Öß ŸµÖÖÓ“Öê 
×¾Ö¹ý¬¤ü �úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü7ÖÖ¸:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö/−Ö¸ü¾Ö™êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß=Ö 
´ÖÖê �Îú 8149863325 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/2203 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß=Ö ´ÖÖê �Îú  
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ7Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. 
´ÖÖê �Îú 9823333377 

                         
 


