
.पो. टे.तामसा 104/2022 कलम ,354,323,504,34 भादवी दनांक - 20/11/2022 . 

पो. टे चे 
नाव  

गुरन  व कलम  गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयादी चे नाव ह ककत 

तामसा गुरन व कलम :-- 
104/2022 कलम:--
,354,323, 
504,34 भादवी माण े 
 
 
 
घटना थळी भेट:-   

दनांक:-- 
द.1911.2022 रोजी 

18.00 वा. चे सुमारास 
फयादीचे घरासमोर  मौज े

वडगाव  
( खु) ता.िहमायतनगर  
िज हा नांदेड पुवस  15  
क.मी. 

 
 
गु.दा.ता.वेळ द :-- 20. 
11.2022 चे 00.52  वा.न द 
न ं02 वर . 
 
उिशराच ेकारण:-.  

 फयादी चे नाव :-   
आरोपी चे नाव व प ा:--  
 
आरोपी अटक नाही 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील आरोपी मांक 
एक यान े फयादी या पाय यावर लघवी करत होता ते हा फयादी ही काय 
लघवी कर याची जागा आह ेकाय अस ेिवचारणा करीत असताना फयादीस 
िशवीगाळ क  लागला व आरोपी मांक दोन यान े फयादी या हातावर 
पोटावर मुका मार दला व आरोपी मांक तीन यान े फयादी या  उज ा 
कानावर मा न र  िनघाल ेआह ेव भगवान भैरोबा जाधव यान ेवाईट 
उ ेशान े फयादीचे लाउज पाडल ेआह ेवगैरे जवळ व न वर माणे गु हा 
दाखल. 
दाखल करनार /.pso asi आड े    पो ट ेतामसा मो.न.9527808877 
तपासीक अिधकारी यांच ेनाव :--    मा.psi राठोड सा.   पो. ट.ेतामसा  
नंबर:-- 
 
पो. टे भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:-- मा.api दळवे सा. 
 पो. ट.ेमो.न.-7744827771 
केलेला तपास:-- 
मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:-- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

                               

 



 

पो टे  कंधार ग.र.न. 356/2022 . कलम 4/25 , भारतीय ह यार कायदा अ वय िदनांक - 20/11/2022 

पो. टे 
चे नाव  

गुरन  व कलम  गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफय दी चे नाव हिककत 

कं धार ग न. 356/2022 
कलम 4/25 भारतीय 
ह यार कायदा 1959 
अ वये 

ग हु ◌ा घडला :- िद 
19/11/2022चे23 : 55 वा 
आरोपीचेराहते घरी 
सलुतानप ा कं धार 
तालुका कंधार िज हा 
नांदेड उ रेस 01 िक मी  
 
 
ग हु ◌ा दाखल:- िद 
20/11/2022 वळे 01 : 
09 वाजता टेशन डायरी 
न द 2 वर 

िफ य  दी चेनाव :- बालाजी िव 
वं भर क े वय 34 वष यवसाय 

नोकरी पोलीस कॉ टेबल 1739 
नमे णकु पोलीस टेशन कं धार 
मोबाईल नं बर 9767102557  
 
FIR त िद ली का:- होय  
 
आरोपी चेनाव व प ा: -. .  
आरोपी अटक:- नाही 
 
 दाखल करणार: pso. Hc / 
2259 ीरामे पो टेकं धार. 
मोबाईल 9421761652 
 

खलु ◌ासा; सादर िव नं ती वर नमुद तारीख वळे ◌ी व िठ काणी 
यातील आरोपीनेतलवार बाळग याचेकस याही कारचेलायस स 
परवाना नसताना यांनी याचेता यात 27ईंच लांब पाती समोरची 
बाजसू िन मुळतेहोऊन व ार झालेले यास पाठी मागील बाजसू एक 
मूठ िप तळी रंगाची मुठी ची लांबी 5 ईंच , पा याची ं  दी स वा इ ंच 
लाल रंगाची मॅनसह अशी तलवार हातात घऊे न फोटो काढून ते इ ं
टा ाम सोशल मीिड यावर टाकून समाजाम येभीती िन म  ण केली 

आहेवगरे◌ ैिफ य  द व न नमूद माणेग हु ◌ा दाखल क न तपास 
मा पोिन साहबे यां या आदेशाने hc/2059 सानप यां याकडे िदला 
 
तपासी अंमलदार:---- hc / 2059 सानप पोलीस टेशन कंधार. मो नं . 
9421849989  
 
पोलीस टेशन कं धार पो टे भारी अिधकारी नांव पो िन पडवळ साहबे 
मो नं 9420841070 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
   

 



 

पोलीस टेशन अधापूर ो. ग.ुर.न. ग.ुर.न.307/2022कलम 65(इ)महारा  दा बंदी अधीिनयम  द 20/11/2022 

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 

पोलीस टेशन 
अधापूर .गु.र.न. 
307/2022 कलम 
65(इ) महारा  
दा बंदी अधीिनयम 
  

गु हा घडला दनांक-20/11/2022 
वेळ 12:30 वाजता छ पती 
िशवाजी महाराज चौक जवळील 
मोबाईल टॉवर जवळ  मालेगाव    
 
दशा व  

अंतर- प पि मेस 15 क.मी. 
 
गु हा दाखल दनांक-  दनांक–
20/11/ 2022चे वा.  
14.29 टेडा.नं .  मांक 19 
 
 

फयादीच ेनाव- संतोष शामराव सूयवशंी 
वय 53 वष वसाय नोकरी HC2202 
नेमणूक पोलीस टेशन अधापूर िज हा नांदेड 
मोबाईल नंबर 9923416178 
 
आरोपी नाव. प ा  
िमळाला माल__एका नायलॉन िपशवीम य े
देशी दा  भगरी सं ा अस ेलेबल असलेल े
180 एम एल या सीलबंद एकूण 10 बॉटल 

येक  70 पय ेदरा माण ेएकूण 700 
पय े

खुलासा व सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व  ठकाणी 
यातील नमुत आरोपी याने ो गु ाचा माल िवनापरवाना 
बाळगलेला िमळून आला वगैरे मजकुराच ेजवाबाव न वर माणे 
गु हा दाखल क न पुढील तपास  माननीय पी आय साहेब यां या 
आदेशाव न  NPC—1279च हाण यां या कडे दे यात मोबाईल 
नंबर 9356283717 
  
 
तपासी अंमलदार–NPC-1279 च हाण मोबाईल नंबर —
9356283717 
दाखल करणार- PSI वड पो. टे.अधापूर.मो.न. 9637101945 
 
पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहेब मो 
नं.7798834253 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 



पोलीस टेशन िबलोली गुरन 235/2022 कलम 379 भादवी िदनांक 20/11/2022 

  पोलीस टेशनचे नाव 
 
 

गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ही/घडला व 
दाखल 

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

हकीकत 

पोलीस टेशनचे नाव 
िबलोली  

 
भाग 1 ते 5 
गुरन 
235/2022 
कलम 379 
भादवी  
 
 
 
 
 

गु हा घडला िदनां◌ंक:- 
िद.19/11/2022 चे 01.00 ते 06.00 
वा.चे दर यान वेळ न की नाही 
िबलोली नरसी रोडवर इंिदरानगर 
रोडवर पानकर यांचे घरासमो न  
 
िदशा प चमेस 01 िकलोमीटर 
िबलोली  
 
 

 गु हा दाखल िदनांक:-िद 20/11/ 
2022 रोजी वेळ 13.58 वा  टे 
डा.नोद नं  16 वर  
 
 
 
 
 
 

िफय दीचे नाव - रामदास 
मािनकराव क े वय 40 वष 
यवसाय नौकरी प ा 

मु.पो. पपऴदरी ता.गंगाखेड 
िज.परभणी ह.मु.िबलोली 
िज.नांदेड मो नं 9850827563 
 
 
एफ आय आर त 
 िदली का :-होय  
 
 आरोपीचे नाव:-  
  अ ात 
 

 आरोपी अटक -- 
आरोपी अटक नाही 

खुलासा, 
सादर िवनंती िक , वर  नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफय दी हे आपली कार MH-34-BB-1132 आपले िकराया या 
घरासमोर उभी क न ठेवली असता कोणीतरी अ ात चोर ाने 
िक.6,00000/- सहालाख पयाची चो न नेली हणुन गु हां दाखल 
मा..पोिन साहेब यांचे आदेशाने  
 
 
दाखल करणार:- ASI आयुब शेख साहेब पो टे िबलोली मो नं 
9823628983 
 
 
तपास करणार- मा.पोउपिन बोधने साहेब पो टे िबलोली मो नं 
9890762000 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 
डोईफोडे साहेब पो. टे.िबलोली मो.नं.9823889037 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

iksLVs-HkkX;uxj xq-j-ua 420@2022 dye 394]34 Hkknoh lg dye 4@25 Hkkgdk-fn-20@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 
%& 
HkkX;uxj 
 
   
 
 
 

xqUgk   ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& fnaukd 
20@11@2022 jkth jk=h 
03%00 oktrkps lqekjkl 
jktdkWuZj ikVhy gkWLihVy 
leskj ukansM- 
 
fn’kk  o varj  & iqoZasl 
01 fd-eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&   
fn-20-11-2022 osG 13-07 
ok uksan ua-14 oj 
 

xq-j-ua 
420@2022 dye 
394]34 Hkknoh 
lg dye 4@25 
Hkkgdk- 
 
  
 
 

fQ;kZnhps uko %& Kkus’oj fi-
ckiqjko ns’keq[k o; 27 o”kZ O;-
f’k{k.k fc-bZ- jk-flrkjke uxj 
rjksMk ¼cq½ ukansM eksdz 9923471522 
tkr ejkBk- 
 
 
vkjksihps uko %& pkj vuksG[kh 
bZle nksu ekVkj lk;dyoj 
 
vkjksih vVd & ukgh 
 
xsyk eky %& ,d Lenew dai.khps 
yWiVkWi fdaerh 30]000@& :i;kpk 
]Realme daiuhps eksckbZy vankts 
10]000@& :i;s o ikdhV ef/ky 
ATM dkMZ o uxnh 900@& :i;s vls 
,dq.k 40]900@& :i;kpk eky 

[kqyklk %& lknj fouarh dh o.kZu rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy gk gSnzkckn ;sFkqu uxjlksy 
jsYosus vkbZ ofMyka.kk HksV.;klkBh ukansM ;sFks vkyk o jk=hyk jsYos LVs’ku ik;h tkr vlrkuk 
ueqn nksu eksVkjlk;dy oj rksMakyk :eky cka/kysys pkj vuksG[kh bZle ;kauh lax.ker 
d:u fQ;kZnhl ekjgk.k d:u [katjpk /kkd nk[koqu cWxef/ky Lenew dai.khps yWiVkWi 
fdaerh 30]000@& :i;kpk ]Realme daiuhps eksckbZy vankts 10]000@& :i;s o ikdhV 
ef/ky ATM dkMZ o uxnh 900@& :i;s vls ,dq.k 40]900@& :i;kpk eky tcjhus 
ekjgk.k d:u usys ckcrpk tckc iks-LVs-yk ;soqu fnY;k.ks xqUgk nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj %&liksfu dkacGs iks-LVs- HkkX;uxj eksdz 9823031227 
 rikfld vaeynkj %&liksfu vkj-vkj- ikVhy iks-LVs-HkkX;uxj eksdz 8149873591 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &iksfu vk<s iks-LVs-HkkX;uxj  eksdz 7498716464   
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu vk<s iks-LVs-HkkX;uxj  eksdz 7498716464  liksfu 
vkj-vkj- ikVhy iks-LVs-HkkX;uxj eksdz 8149873591 liksfu dkacGs iks-LVs- HkkX;uxj eksdz 
9823031227-  gs fn-20@11@2022 ps LVs'ku Mk;jh uksan uacj 15 oj  osG 13-10 oj  
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq    

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

 

 

 

 



पोलीस टेशन अध पूर गु.र.न.308/2022   कलम – 283 IPC  िद20/11/2022 

अ. .  गु.र.न.व 
कलम 

गु हा घडलं व दाखल तारीख िफय दीचे नाव खबर देणार आरोपीचे 
नाव व प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

अध पूर 

भाग ग.ुर.न. 
व कलम- 
308/2022 
कलम 283 
 भादवी . 

गु हा घडला िदनांक-
20/11/2022रोजी वेळ   15:30 
 वाजता चे सुमारास अिह याबाई 
होळकर चौक जु या कोट चे समोर 
सावजिनक रोडवर अध पूर  
 
िदशा व  
अंतर- पुवस 200.मी. 
 
गु हा दाखल िदनांक-  िदनांक 
20/11/ 2022चे वा.  
16:05 टेडा.नं .  मांक 22 
 
 

िफय दीचे नाव-क याण र नाकर पांडे 
41 वष यवसाय पोलीस नाईक 
ब कल नंबर 2470 नेमणूक पोलीस 
टेशन अध पूर  –मोबाईल नंबर 

9325167405 
 
 
आरोपी नाव. प ा –  

खुलासा व सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यातील आ पे 
ऑटो हा अिह याबाई होळकर चौक जुना कोट या समोर 
हगोली ते नांदेड जाणारे सावजिनक रोडवर नांदेड कडे 
त ड क न र या या िदशेन ेपिर थतीकडे दुल  क न 
पाठीमागून येणा या जाणा या वाहनांना शेती पोहोचेल व 
येणा या जाणा या वाहनांना अपघात धोका कवा 
अटकाव होईल अशा रीतीने सावजिनक र यावर उभा 
असताना िमळून आला वगैरे मजकुराचे जबाबाव न वर 

माणे गु हा दाखल क न व माननीय पो. िन. साहेब 
यां या आदेशाने पुढील तपास HC–2081 मजास  
यां याकडे दे यात आले मो.न.9923400081 
  
 
तपासी अंमलदार-HC..2081मो.न.9923400081 
दाखल करणार- PSI वड मो. न.9637101945 
 
पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहेब मो 
नं.7798834253 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
   



पो. टे मनाठा गुरन 176/2022कलम 324,323,504,34,भादवी माणे िद 20/11/2022 
 

पो. टे 
चे नाव 

गुरन ंव कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफय द देणार चे नाव  हिककत 

मनाठा गुरन 176/2022 
कलम  
324,323,504,34
,भादवी माणे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

 िदनांक.19/11/2022 
चे 16,00वाजता चे 
सुमारास िफय दी व 
आरोपी या सामाईक 
धुर्यावर मोजे चाबरा 
शेत िशवार दि णेस 
30िकलोमीटर 
 
गु.दा.ता.वेळ 
िदनांक:- 20/11/2022 
वेळ 16.29 वा.न द नं 
12 वर  
 
 
 
 
 
 

िफय दी:-  िवजय िव वनाथ 
िब चवार वय 42 वष यवसाय 
शेती राहणार चाबरा तालुका 
अध पूर िज हा नांदेड मोबाईल 
नंबर 97 66 75 17 30 
 
    
FIR त िदलीप का ? 
 होय. 
 
आरोपी :....  
 
उिशराचे कारण —िफय दी आज 
रोजी औषध उपचार क न पो ट 
केला हजर येऊन त ार िद याने 

सादर िवनंती िक वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफय दी यांचे 
शेताकडे पायी जात असताना यातील आरोपी मांक 1 यांनी हणाला की तू 
मा या दुय ने नेहमीच का जातोस हा धुरा सामाियक असे हणत असताना 
आरोपी मांक 2 यांनी घेऊन यांचे हातातील िव याने िफय दीचे डो यात 
मा न दुखापत केली आरोपी 1-2 यांनी गु चीला ग चीला ध न खाली पाडून 
यांना भु याने कमरेवर पाठीवर छातीवर मु कामार िदला व िशवीगाळ 

केलीजबाब िद याने मा सपोनी ी च हाण साहेब यांचे आदेशाने पुढील तपास 
बीट NPC/ 28 09 रावले यां याकडे िदला आहे  
 
तपासीक अिधकारी यांचे नांव :- NPC2809.   रावले टे मनाठा  मो नं 98 67 
79 71 44 
 
दाखल करनारा-PSO HC 2111 ितडके साहेब पो. टे.मनाठा  मो.नं. 97 67 24 
21 11 
 
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 सुणता:ं- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 



vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
   

 
 

पोलीस टेशन अध पूर  ो. गु.र.न. ग.ुर.न.309/2022कलम 65(इ)महारा  दा बंदी अधीिनयम िद 20/11/2022 

अ. .  गु.र.न.व 
कलम 

गु हा घडलं व दाखल 
तारीख 

िफय दीचे नाव खबर देणार आरोपीचे नाव 
व प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

अध पूर 

पोलीस 
टेशन 
अध पूर 
.गु.र.न. 
309/2022 
कलम 65(इ) 
महारा  
दा बंदी 
अधीिनयम 
  

गु हा घडला िदनांक-
20/11/2022 वेळ 14:30 
वाजता   येळेगाव कॉनर   
 
िदशा व  
अंतर- दि ण 10िक.मी. 
 
गु हा दाखल िदनांक-  
िदनांक–20/11/ 2022चे 
वा.  17:35 टेडा.नं .  

मांक 24 
 
 

िफय दीचे नाव- अिवनाश बालाजीराव 
खरबे वय 48 वष यवसाय नोकरी HC 
797नेमणूक पोलीस टेशन अध पूर िज हा 
नांदेड मोबाईल नंबर  
 
आरोपी नाव. प ा -  
िमळाला माल__एका नायलॉन िपशवीम ये 
देशी दा  भगरी सं ा असे लेबल असलेले 
180 एम एल या सीलबंद एकूण 13 
बॉटल येकी 70 पये दरा माण ेएकूण 
910 पये 

खुलासा व सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व  िठकाणी यातील 
नमुत आरोपी याने ो गु ाचा माल िवनापरवाना बाळगलेला िमळून 
आला वगैरे मजकुराचे जवाबाव न वर माणे गु हा दाखल क न 
पुढील तपास  माननीय पी आय साहेब यां या आदेशाव न  HC—
1134घोरपडे यां या कडे दे यात मोबाईल नंबर 886500054 
  
 
तपासी अंमलदार–HC-134 घोरपडे मोबाईल नंबर —
886500054 
दाखल करणार- PSI वड पो. टे.अध पूर.मो.न. 9637101945 
 
पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहेब मो नं.7798834253 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
   



पो. टे वमानतळ गुरनं 395/2022 कलम 379 भारतीय दंड सं हता 1860 . द.20/11/2022 
अ. . िज हावपो. ट.े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 
गु.घ.ता.वेळ व ठकाण - दनांक  
20/11/2022 चे 13.00 
वाजताच े सूमारास फयाद च े
अलनूर सट ,सांगवी(ब)ूनांदेड 
येथील  राहत ेघरातील हाँलमधील 
खडक तून दशा उ तरेस 4 
कमी  

 
गु हा दाखल -िदनांक 
20/11/2022  वेऴ  17.54 
टे.डा.नं.23 

 

 

 

गेला माल -  एक न या 
रंगांचा ओपो A33 

कंपनीचा न या रंगाचा 
याचा IMEI 

NO.86485805273985
7 याम ये एयरटेल 
कंपनीच े सम 
नं.8087247235 कंमती 
अंदाज े6,000  चा जूना 
वापरता क.अ.  

 

पो. टे वमानतळ 
गुरनं 395/2022 

कलम 379 भारतीय 
दंड सं हता 1860  

 

फयाद -  शेख अहेमद 
प.इकबाल अहेमद,वय 

38 वष, यवसाय नौकर  
रा.अलनूर 
सट ,सांगवी(ब)ूनांदेड 
मो.न.9923049878  

  

आरोपी- अ ात  

 

खुलासा – सादर वनंती क,नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील फयाद न े यांचा ओपो A33 कंपनीचा न या 
रंगाचा याचा IMEI NO.864858052739857 
याम ये एयरटेल कंपनीच े सम न.ं8087247235 
कंमती अंदाजे 6,000  चा जूना वापरता क.अ.असा 
असलेला मोबाईल घरातील हाँलम य े ठेवून कामा न म त 
मध या मम ये गेले असता कोणीतर  अ ात चोरटयाने 
घरातील हाँलमधील दरवाजा उघडया असले या खडक तून  
चो न नेला आहे  वगैरे मजकुराच े अजाव न 
मा.पो. न.काकडे सा.यांच े आदेशाने वर माण े गु हा 
दाखल क न तपासकामी पोहेकाँ पावडे यांचेकड े दला.  

दाखल करणार-पो.ना/2609 आकमवाड 
मो.8805647079  

 तपास – पोहेकाँ पावड ेमो.न.8888842002  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
   



 
 

 

¯पोलीस टेशन देगलूर गूरन. 513/2022कलम 65 ई  म ोॲ ट िद 20.11.2022 

ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
513/2022कलम 
65 ई  म ोॲ ट  

ग.ू घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 20.11.2022 रोजी वेळ 
16.00  वा.  मौ.हनुमान िह परगा 
ता देगलुर  
 
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
िद. 20.11.2022 रोजी वेळ 
17.39 वा.न दनं  27 
 
 

िफय दी चे नाव-   सितश 
रामराव कदम वय 39 वष 
पोना  507  ने. पो. टे. देगलुर 
मो.न.9764135401 
 
आरोपीचे नाव-   
िमळाला माल –एक लीटर 

मतेची शदीने भरलेले 30 
पाकीटे प येकी िक 20  पमाने 
असा एकुन 600  चा माल     

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या एक लीटर मतेची शदीने भरलेले 30 
पाकीटे प येकी िक 20  पमाने असा एकुन 600  चा माल    चोरटी 
िव ी कर या या उ ेशाने ता यात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब 
व न गु हा दाखल  
 
दाखल करणार- ASi  शेख ने. पो टे देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    पोहेका 1984 सकनुरे   ने. पो टे देगलुर 
 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

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

 

 

 



 

 

 

 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö Ø»Ö²ÖÝÖÖ¾Ö ÝÖã̧ ü®Ö 166/2022 Ûú»Ö´Ö 65(E) ´Ö¤üÖÛúÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 20-11-2022 
 

ÛÎú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö®Ö  

ÝÖã ü̧ ®ÖÓ. 
¾Ö Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šüÛúÖÞÖ ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü /†Ö¸üÖê̄ Öß  ®ÖÖ¾Ö Æü×ÛúÛúŸÖ 

1 ×»Ö²ÖÓÝÖÖ¾Ö 
ü   

ÝÖã̧ ü®Ö 
166/2022 
Ûú»Ö´Ö 
65(E) 
´Ö¤üÖÛúÖ  

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šüÛúÖÞÖ 
:- ×¤ü. 20/11/2022 
¸üÖê•Öß 16.05 ¾ÖÖ.´ÖÖî•Öê 
®ÖÖôêûÀ¾Ö¸ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö 
®Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê  
•Ö¾Öôû ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ 
ŸÖÖ.×•Ö. ®ÖÖÓ ê¤êü›ü   
×¤ü¿ÖÖ- ¤ü×õÖÞÖêÃÖ  †ÓŸÖ¸ü-
07 ×Ûú´Öß  ×²Ö™ü-02 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-   
×¤ü.20/11/2022 ü̧Öê•Öß  
18.08  ¾Öêôû ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ. 
13 ®ÖÖê¤ü ®ÖÓ. ¾Ö ü̧   

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ®ÖÖ¾Ö :-  ×¾Ö•ÖµÖ ¸üÖ´ÖÆü̧ üß 
ŸÖÖê›üÃÖÖ´Ö ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖÔ  ¯ÖÖê. ®ÖÖ. 2252 
®Öế ÖÞÖãÛú .¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²ÖÝÖÖ¾Ö   ŸÖÖ.×•Ö. 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®ÖÓ. 7720839111 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß:-   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖê¾Æüß. ÝÖã®ÆüµÖÖ“ÖÖ 15 
¤êü¿Öß ¤üÖºþ Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ  
180 ML õÖ´ÖŸÖê“µÖÖ “ÖÖ Ûúà´ÖŸÖß 
†Ó.1050/ ºþ “ÖÖ  ´ÖÖ»Ö 

   ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß. ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß®Öê ×²Ö®ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¸üßŸµÖÖ  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý þ Ø³ÖÝÖ ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ 
»Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ  180 ML “ÖÖ ÛúÖ“Öê“µÖÖ  ÃÖß»Ö²ÖÓ¤ü15 ( ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ)  
²ÖÖÑ™ü»Ö Ûúà´ÖŸÖß †Ó.1050/ºþ “ÖÖ   ¯ÖÏÖê. ÝÖã®ÆüµÖÖ“ÖÖ  ´ÖÖ»Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖ. Ö  
±úÖµÖ¤üÖÃÖÖšüß  “ÖÖȩ̂ ü™üß  ×¾ÖÛÎúß Ûú ü̧ÞµÖÖ“µÖÖ  ê ˆªê¿ÖÖ®Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôûÝÖ»Öê»ÖÖ ×´Öôæû®Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ¯ÖÓ“Ö µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖê.ÝÖã®ÆüµÖÖ“µÖÖ 
´Öã¤ü¤êǘ ÖÖ»ÖÖ“Öß ¯ÖÖÆüÞÖß Ûú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÖÆüÞµÖÖÃÖÖšüß •Ö´Ö»Öê»µÖÖ 
»ÖÖêÛúÖÓ“µÖÖ ÝÖ¤üá“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê¾Öæ®Ö ÃÖ¤ü¸ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÝÖ»»Öß ²ÖÖêôûÖŸÖæ®Ö 
¯Öôæû®Ö ÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü.¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Öºþ®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ ü̧ ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê ®ÖÖÓ 
9823288458. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß   ´ÖÖê ®Ö. 
9011472277. 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü ¯ÖÖêÆêüÛúÖò  2941 ¯ÖḮ ÖÖê¤ü ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖê ȩ̂ü ´ÖÖê  ê®ÖÓ     
9657717259. ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö Ó²ÖÝÖÖ¾Ö  
                                            

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



पो. टे. कंधार गु.र.न.358/2022 कलम 65( ई) म.दा.का. िद.20/11/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

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

       हकीकत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु.र.न.358/2022 
कलम 65( ई) 
म.दा.का. 

घडला:- िद.20/11/2022 
चे 12.40 वाजता  मौजे 
फुलवळ येथील पुलाजवळ  
पूवस  6 िक.मी 
 
 गु हा दाखल:- 
िद.20/11/2022 वेळ 
17.23 टेशन डायरी न द 
25 वर 
 
 
 
 

िफय दीचे नाव:- संतोष नारायणराव काळे 
वय 42 वष यवसाय- नोकरी --NPC/ 548 
नेमणूक पो. टे.कंधार मो. .9049565677. 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 
आरोपी नाव व प ा:-  
उिशराचे कारण:-  
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला  माल:- 350 = 00 देशी दा  भगरी 
सं ाअसे लेबल असले या 180 एम. एल . 

मते या  05  बॉटल  िकमती अंदाजे .  

खुलासा; 
            नमूद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या देशी दा  भगरी सं ा 180 एम 
एल या काचे या कागदी कंपनीचे लेबल असले या एकूण  05 
बॉटल  िकमत अंदाजे 350/- पयाचा ोगु ाचा माल वतःचे 
फाय ासाठी चोरटी िव ी कर याचे उ ेशाने  ता यात 
बाळगलेला िमळून आला वगैरे िफय दीचे मजकुरा व न गु हा 
दाखल. 
 
 
दाखल करणार:- Hc- 2046 कामजळगे साहेब पो. टे. कंधार. 
 
तपासी अंमलदार:- HC-. 1959 यवहारे पो. टे.कंधार मो. . 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . मा. पोलीस िनरी क  
पडवळ सा.         मो. . 
 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. .9420841070. 
               
 
केलेला तपास:-  
 
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



   

पो. टे. कंधार गु.र.न.357/2022 कलम 65( ई) म.दा.का.िद.20/11/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

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

       हकीकत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु.र.न.357/2022 
कलम 65( ई) 
म.दा.का. 

घडला:- िद.19/11/2022 
चे 19.10 वाजता  मौजे 
येलूर ते मुखेड जाणारे 
हायवे िसमट रोड लगत 
मसलगा फा ाजवळ 
तालुका कंधार  
पूवस  11 िक.मी 
 
 गु हा दाखल:- 
िद.20/11/2022 वेळ 
01.41 टेशन डायरी न द 
3 वर 
 
 
 
दाखल करणार:- Hc- 
2259 ीरामे  साहेब 
पो. टे. कंधार. 
 
 

िफय दीचे नाव:- तुकाराम माधवराव जुने वय 
35 वष यवसाय- नोकरी --PC/ 529 
नेमणूक पो. टे.कंधार मो. .9850553011. 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 
आरोपी नाव व प ा:-   
उिशराचे कारण:-  
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला  माल:- 900 = 00 देशी दा  भगरी 
सं ाअसे लेबल असले या 180 एम. एल . 

मते या  15  बॉटल येकी िकमत अंदाजे 
60 ..  

खुलासा;             नमूद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या देशी दा  भगरी सं ा 180 एम 
एल या काचे या कागदी कंपनीचे लेबल असले या एकूण  15 
बॉटल  िकमत अंदाजे 900/- पयाचा  माल येकी कमत  60 

पये माणे ो गु ाचा माल वतःचे फाय ासाठी चोरटी िव ी 
कर याचे उ ेशाने  ता यात बाळगलेला िमळून आला वगैरे 
िफय दीचे मजकुरा व न गु हा दाखल. 
 
 
तपासी अंमलदार:- HC-. 1959 यवहारे पो. टे.कंधार 
मो. .9604333256 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .- मा. पोलीस िनरी क  
पडवळ सा.    मो. .9420841070. 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
   



 
(DCR) पो. टे. लोहा गुरन.226/2022 कलम 65E  म ो का           िद.20/11/2022 
 

पो. टे. चे 
नाव 

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

               हकीकत  
 

  लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 226/2022 
कलम 65E महारा  

ोिहिबशन  कायदा  

 गु हा घडला:- िद 
20/11/2022 च े 15.50 
वाज या या सुमारास 
आंबेसांगवी ते पानभोसी 
रोडवर पानभोसी रोडवर 
िशवारात कैलास मारोती 
लुंगारे याचे हॉटेल समोर 
रोडवर पानभोसी ता कंधार 
िज. नांदेड 
 
 
 
गु हा दाखल:- 
िद.20/11/2022 वेळ 17.05 
वाजता टेशन डायरी न द 15 
वर      
 
 
 
 
         

 िफय दी चे नाव व प ा :- अशोक माधवराव क े  
वय 57 वष यवसाय नोकरी HC 408 पोलीस 
टेशन लोहा नांदेड मोबाईल नंबर 

=9730726378 
 
 
FIR त िदली काय:- होय 
 
 
 आरोपी चे नाव व प ा:-  
 
 
 िमळाला माल = देशी दा  भगरी सं ा चे लेबल 
असले या 180 ml मते या काचे या 12 
बॉटल येकी कमत 70 पये माणे एकूण 
िकमती  840 /- पये चा माल  
 
 
आरोपी अटक:- नोटीस देऊन मु त केले  

खुलासा;  
           सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी ने आपले ता यात देशी दा  भगरी लेबल असले या 180ml 

ेमते या 12 काचेचा  बॉटल कमत 840/- पये चा माल िवनापरवाना  
बेकायदेशीरिर या देशी दा चे भगरी सं ा चे चोरटी िव ी कर या या 
उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला वगैरे िफय द व न मा पोनी 
साहेब यांचे आदेशाव न गु हा दाखल 
 
दाखल करणार:- npc/999 यंमेकर साहेब पो टे लोहा  मोबाईल नंबर:- 
9923670999      
   
तपासी अंमलदार:HC/2483 साखरे मोबाईल नंबर   9823015483 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च े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 %& 
   

 



 

iksLVs oftjkckn xq-j-ua 404@2022 dye 307 Hkknoh fn-20@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 %& 
oftjkckn 

 
   
 
 
 

xqUgk   ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& 
17@11@2022ps 23%10 
ok-ps lqekjkl 
 
fn’kk  o varj  & 
mRrjsl 01 fd-eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-
%&   
fn-20-11-2022 osG 
17-47 ok uksan ua-16 
oj 
 

xq-j-ua 
404@2022 
dye 307 
Hkknoh  
  
 
 

fQ;kZnhps uko %& l;n ;qlqQ 
fi-l;n etgj o; 51 o”kZ O;-
Mkz;oj jk-njos’k uxj lkcsj 
HkkbZ ;kaP;k ?kjh fdjk;k.ks 
fgxksyh ukdk ukansM eksdz 
8805504966 tkr eqLyhe  
 
vkjksihps uko %& vKkr ,d 
bZZle o; vankts 25-30 o”kkZps 
 
fiaMrkps uko %&v>j fi- l;n 
etgj o; 36 o”kZ O;- MkzOgj 
jk- jsYos LsV’ku dkWVj toGhy 
- 
 
vkjksih vVd & ukgh 
mf’kjkps dkj.k %& vkt jksth 
fQ;kZn fnY;k.ks xqUgk nk[ky 

[kqyklk %& lknj fouarh dh o.kZu rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh ;kapk 
Hkkokl dq.khrjh vKkr blekus HkkokP;k ?kjh ;soqu vWEcqyal HkkM;k.ks ikfgts 
Eg.kqu ?kjkckgsj cksykoqu Hkkokl vKkr dkj.kklBh ftokuh’kh Bkj ekj.;klkBh 
/kkj/kkj pkdqus iksVkr]ikVhr o gkrkoj ek:u t[keh dsys v’kk fQ;kZnh P;k 
fjiksVZ o:u xqUgk nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj %& xszM iksmikfu foykl f’kaxs iks-LVs- oftjkckn  eksdz 
7972733404 
 rikfld vaeynkj %&liskfu f’kojkt tenkMs iks-LVs- oftjkckn eksdz 
9890396652 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &iksfu txfn’k HkaMjokj iks-LVs- oftjkckn eksdz 
9923696860 
  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& mi-fo- iks-vf/kdkjh panzlsu ns’keq[k mi-fo-
ukansM ‘kgj eksdz iksfu txfn’k HkaMjokj iks-LVs- oftjkckn eksdz 9923696860 
liskfu f’kojkt tenkMs iks-LVs- oftjkckn eksdz 9890396652   gs fn-
20@11@2022 ps LVs'ku Mk;jh uksan uacj 16 oj  osG 17-47 oj  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq    

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

 

 



 

 

 

                                                                         ो. ह.  ग.ुर.नं .225/2022कलम 65(ई)म. दा. का. माणे  
पो. टे चे 
नाव  

          गुरनं/ 
कलम  

      गु हा घडला व   
          दाखल  

िफय दीचे नाव व प ा मो नं., व 
आरोपीचे नाव व प ा. 

      हिककत  

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

गुरनं 225/2022 
कलम 65 (ई) 
म.दा.का. माणे  
 
िदशा व अंतर :-
    
 दि णेस 
25िक.मी.     
 
गू ाचे कारण : 
  मोह फुलाचे 
रसायन व 
हातभ ीची 
गावठी दा  
काढून  चोरटी 
िव ी करीत 
असताना िमळून 
आला. 

गु हा घडला िद.20/11/2022 
रोजी  17:30 वा.   मौजे सुंगागुडा िशवारात 
कृ ण मंिदरा या पाठीमागे 
 ता. िकनवट दि णेस 25िक.मी.  
   
गु हा दाखल :- िद.20/11/2022 वेळ 19:32 
टे.डा. 33 वर 

 
 िमळला माल :- 01)20,160=00 एका 
का या रंगाचे 15 िलटर मतेचे प ी 
09    ड बे  याम ये  
मोहफुलिमि त रसायन अंदाजे 126 िलटर 
िकमती अंदाजे. 
02)3400=00 एका पांढ या रंगाचे 20 िलटर 

मते या ला टक कॅन म य ेअंदाजे 17 
िलटर हातभ ीची गावठी दा  आंबट उ ट 
वास येत असलेली कमत अंदाजे 
 एकूण 23,560=00  

िफय दीचे नाव :-  बाळासाहेब 
नरोबाची पांढरे वय 54 वष   पो.हे. 
कॉ.1805 पोलीस टेशन िकनवट  
 िज हा नांदेड मो.नं. 7745001805 
 
आरोपीचे नाव :- 
     
 

 िफय दीस एफ आर ची त िदली 
कवा नाही:- होय 
 
उशीराचे कारण :-  िनरंक 
 
 आरोपी अटक तारीख वेळ:-िनरंक 
   .   

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील  आरोपी हा  
मौ. सुंगागुडा िशवारात कृ ण मंिदरा या पाठीमागे माळा या लगत मोह 
फुलाचे रसायन व  हातभ ीची गावठी दा  काढून ितची चोरटी िव ी 
कर याचे उ ेशाने का या  रंगाचे 15िलटर  मते या  पि  09  ड बे 
याम ये मोहफुल िमि त रसायन अंदाजे 126 िलटर िकमती अंदाजे 

20,160 व एका पांढ या रंगाचे 20 िलटर मते या लॅ टकचे कॅनम ये 
17 िलटर हातभ ी ची गावठी दा  आंबट उ ट वास येत असलेली कमत 
अंदाजे  एकूण 23,560 .ता यात बाळगून िमळून आला.  वगैरे मजकुराचे 
िफय द व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपासकामी 
मा. पो.िन. साहेब यां या आदेशाने  HC-18:05 पांढरे यां याकडे िदले. 
 गु हा दाखल करणार नाव:-  Pso  Hc- 915राठोड  पो . टे .िकनवट  
मो नं 9850143382 
तपासीक अंमलदार :    Hc-1805   पांढरे पो. टे.िकनवट मो नं.   
7745001805 
पो टे भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरी क  साळंुके  साहेब  
मो.नं.9422242568 

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

 

 



 

  पोलीस टेशन नायगाव येथील दन दन गु हयाचा अहवाल दनांक. 20/11/.2022    ोगुरनं. 172/2022 कलम  65(ई) मु ो अ ट माण े 

  पोलीस 
टेशनच े

नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व कलम  गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 
दाखल ता. वेळ 

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

हक कत 

नायगाव गुरनं 172/2022 कलम 65 

(ई),म ो अ ट माण े

 गु ाच ेकारण : :- 
िवनापरवाना बेकायदेशीर 
र या  देशीदा   बाळगलेला 
हणुन गु हा दाखल 

िमळाला माल:- 
देशी दा  भगरी सं ा चे 
लेबल असले या 180 ml 

मते या काचे या सीलबंद 
10बोटल ित बॉटल 70 

पय े माणे कमती 700/-  
पय े

 गु हा घडला दनांक 
20/11/2022 चे 17.30वा  
ठकाण :- खंडगाव िशवारात 

आशीवाद ध यासमोर रोडवर ता. 
नायगाव िज. नांदेड  पि मेस 
10 कमी 
 
 गु हा दाखल दनांक:- द-
.20/11/22 टे डा.नोद नं. 17 वर 
वेळ 18.17 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कस े :-होय 
पुव  दाखल गु ह े– 
केलेली कारवाई 

 फयादीचे नाव  व प ा-बाब ू
गंगाराम चरकुलवार  वय 39वष 
पो ना 941पोलीस ठाण ेनायगाव 
मो नं.9284747729 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 
 आरोपीच ेनाव व प ा:-  
आरोपी अटक :- Crpc कलम 41 
(अ) (1) माण ेनोटीस देवुन 
सोड़ यात आले  
माननीय पोलीस अधी क साहेब 
यांच ेसूचना माण े

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 
दनांक20/11/22चे 17.30 वाजता मौजे खंडगाव िशवारातील 

आशीवाद धा याचे समोर रोडवर हा िवनापरवाना बेकायदेशीर र या 
देशी दा  सं ा लेबल असले या 180 एम एल मते या सीलबंद दहा 
बॉटल कमती 700 पया या ो गु हाच ेमालाची चोरटी िव  
कर याच ेउ ेशाने जवळ बाळगलेला िमळून आला हणून वरील 
फयाद व न कलम 65ई महारा  दा बंदी काय ा माण े
फयादीव न    मा..पोिन शद ेसा यांचे आदेशान ेपुढील तपास कामी 

बीट. अमलदार िवलास मोतीराम मु तापुरे पोहेका 2006 सा.याचे 
कडे दला  
दाखल करणार. पोह ेका-1808 िचतळे मोबाईल 
नं.8087574887.पो टे नायगाव 
 तपासी अिधकारी:- पो.ह ेका  िवलास मोतीराम मु तापुरे पो टे  
नायगावमो न .9325850996 
 भारी अिधकारी–पोनी शद े साहबे.मोन.ं8975769508 

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

 



 
 

 

पो. टे. कंुडलवाडी  गूरन 125/ 2022कलम 65(ई) म.दा.का. 

पो. टे चे नाव ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाडी गूरन  
125/2022 
कलम.65(ई) म. 
दा.का. 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठीकान :- 
द.20/11/2022रोजी 17,15वा.   मौज े

कौठा आरोपीच ेघरासमोर 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : द.20/11/2022रोजी 
20,04वा. टे.डा.  20वर 
 
िमळाला माल :- देशी दा  भगरी सं ा 
180ML च े12 बाटल येक बाटली 70  
माण ेऐकुन कमत 840 . 

 

फयादीचे नाव  :-  सुदशन 
चं कांत कमलाकर वय 35 
वष पो. टे. कंुडलवाडी 
मो.9384168533 
 
आरोपी च ेनाव :-   

खूलासा :- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  
भगरी सं ा या 180 ML. या 12 बॉटला कमत 840/- पया 

ची चोरटी िव  करीत असताना िमळून आला वगैरे फयाद व न 
गु हा दाखल क न मु ेमाल व फयाद पुढील तपास कामी पो.ह.े 
का 1921 कदम यां याकड े दला आह.े 
दाखल करनार :  PSO. HC/2821पो. कंुडलवाडी मो नं 
9309872228 
तपासीक अंमलदार:- HC . 1921 कदम साहेब  पो. टे. कंुडलवाडी मो. 

भारी व चाज अिधकारी :- मा.Api कासले  साहेब मो.9823017330 

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

 

 

 

 



 

 

पो. टे. कंुडलवाडी  भाग6 गूरन 124/ 2022कलम,283भादवी 

पो. टे चे नाव ग.ुर.न.व कलम गु.घ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाडी गूरन  124/2022 
 
कलम 283 भादवी 
 
 
 
 
 
 

गू.घ.ता.वेळ व ठीकान :- द.20/11/2022रोजी 
14,20वा.   सुमारास हेडगेवार चौक कंुडलवाडी 
तालुका िबलोली 
गू.दा.ता.वेळ : 
द.020/11/2022रोजी18,47वा. टे.डा.  18 

 
आरोपी–  

फयादीचे नाव  :-  सुदशन 
चं कांत  कमलाकर  वय 35 वष 

वसाय नोकरी पो का ब ल 
नंबर 237  मोबाईल नंबर  86 
91 88 96 62  पो टे कंुडलवाडी 
 

भारी अिधकारी :- मा.Api 
कासले  साहेब मो.मो नं 
9823017330 
 

खूलासा :- सादर िवनंती क वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील  आरोपीन ेहेडगेवार चौक कंुडलवाडी येथ े
फळाचा गाडा हा भर र याम य ेलावून येणारे जाणारे 
लोकांना व वाहन वाहतुक स अडथळा होईल अशा 
प तीन ेर याच ेमधोमध लावून रहदारीस अडथळा केला 
हणून वगैरे फयादव न गु हा दाखल क न पुढील 

तपास माननीय सपोिन साहेब यां या आदेशान ेपो,ह े
का1921 कदम यां याकड े दला  कलम 41 
(1)सीआरपीसी माण ेनोटीस देऊन सोड यात आली 
 

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

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 273/2022 कलम 65(e) मदाका माणे िदनांक 20/11/2022 

पो टे चे नाव गुरण/अ.मृ/प
णाका/ि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 
273/2022क
लम 65(e) 
मदाका माणे  
 
 
िदशा:- 
पिचमेस 1 
कीमी 

गु हा घडला:- 
िद.20/11/2022 चे 
वा. 17.00 चे 
सुमारास  मौजे 
वाडीरोड उमरी  
 
गु हा दाखल िदनांक 
20/11/202219.25
वाजता न द नंबर 15 
वर  

िफय दीचे नाव: साहेबराव िभमराव 
हौसरे वय 32 यवसाय नोकरी  
पोका 513 पो. टे उमरी 
मो.न.9921038987 
 
आरोपीचे नाव व प ा  :-  
 
गेला माल:-  भगरी सं ा देशी दा  
लेबल असलेले एकुण 180 ml या 
11 िसलबंद बाटल कमती अंदाजे 
770/- .ची  

सादर िवनंती की यातील नमुद आरोपीने नमूद वेळी व िठकाणी आप या ता यात व 
िवनापरवाना चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने 180ML या 11 बाटल ता यात 
बाळगताना मीळून आला वगैरे िफय दीव न  माननीय सपोनी साहेब यां या आदेशाने 
गु हा दाखल क न पुढील तपास कामे बीट पा◌े ना  asi कदम यां याकडे िदला. 
 
तपासी अंमलदार:- asi कदम मोबाईल नंबर 9623658510 
पो टे भारी अिधकारी चे नाव  
मा.पोनी. भेासले मोबाईल नंबर 7038833358 
 
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 %& 
   

 
 
 

 



 

 

पोलीस टेशन मुखेड दैिनक  गु ह ेअहवाल दनांक २०/११/२०२२ 

 पोलीस 
टेशन  

 गु घडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गुरण- ३५४/२२ 
कलम ६५ई महा 
दा बंदी अिधिनयम 

गु घ ता वेळ व ठकाण दनांक द.२०/११/२०२२ रोजी १७:४० वा 
मुखेड ते नरसी जाणा या रोडवरील िशवनेरी हॉटेलम ये. 
गु दा ता वेळ दनांक २०/११/२०२२ चे १९:०४ टे डा  न द  
१९वर 
िमळाला माल:-900/ royal challenge कंपनीचा िवदेशी दा चे 
180 ml पे ा मते या का या या िशलबंद ०५ बॉटल येक  कमत 
180 पय े माण े क.२)३५०/- देशी दा  भगरी सं ा अस ेकंपनीचे 
लेबल असले या 180 एम मतते या काचे या शील बंद ०५ 
बाट या येक कमती ७० पय े माण.े ऐकुन-१२५० पय/े. 

फयादी- गजानन िवजय 
अनसापुरे वय 36 वष वसाय 
नोकरी पोलीस उपिनरी क 
पो ट  मुखेड  .मो  
९१३००५२०६२. 
 
आरोपी-  
 
 

खुलासा-सादर िवनंती क  वर वर नमूद ता वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीने िवनापरवाना 

बेकायदेशीर र या क याण नावाचा मटका जुगार 
खेळत व खेळवीत असताना याचे ता यात नगदी 

पय ेव जुगारा या सािह यासह िमळून आला 
हणून सदर आरोपी िव  कलम १२ अ माण े

कायदेशीर फयाद आह.े 
दाखल करणार- asi पांडे मो ७५८८०६८२५..  
पोलीस टेशन मुखेड. मो . 
तपास- पोना २६३६ चचोरे मो . 
९९२३१९२६३६. पो टे मुखेड. 
 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

 

पोलीस टेशन देगलूर येिथल दैिनक गू हे अहवाल िद 20.11.2022 

ग.ूर.न.वकल
म 

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

गूरन. 
514/2022
कलम 65 ई  
म ोॲ ट  

ग.ू घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद 20.11.2022 रोजी वेळ 16.20 वा 
सुमारास करखेड बस थानक ता 
देगलुर  
 
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
िद. 20.11.2022 रोजी वेळ 18.49 
वा.न दनं  27 
 
 
 

िफय दी चे नावसुधाकर द ा मलदोडे वय 
38 वष पो.अ.    ने. पो. टे. देगलुर मो.न. 
7972066086 
 
आरोपीचे नाव-   
िमळाला माल – लँ टीकची बँरल 20 लीटर 

मतेची याम ये गावठी हाथभ ी दा ने 
भरलेली 200  लीटर माणे 20 लीटर 
गावठी हाथभ ीची दा  एकुण 4000/- 

पयाचा मु ेमाल     

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या लँ टीकची बँरल 20 लीटर मतेची 
याम ये गावठी हाथभ ी दा ने भरलेली 200  लीटर माणे 20 लीटर 

गावठी हाथभ ीची दा  एकुण 4000/- पयाचा  माल    चोरटी िव ी 
कर या या उ ेशाने ता यात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न 
गु हा दाखल  
दाखल करणार- ASi  शेख ने. पो टे देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    पोना. 580 तलवारे    ने. पो टे देगलुर 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोन:ं-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 



 

 
 िहमायतनगर गु न नं 257/2022कलम:- 65(e).म.दा.का. 

पो. टे. च े
नाव  

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

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

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

                 ह ककत  

िहमायतनगर गु न नं.  :-
257/2022 
 
कलम:- 
65(e).म.दा.का. 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 द. 20/11/2022च े त े
15:10वा.. 
 
ठकाण : मौ.पोटा ता. 

मायतनगर  
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
द. 20/11/2022च ेवा. 

18:15 
न द नंबर :- 14वर  
 
 
 

फयादी च ेनाव :  
आरोपी च ेनाव : 
 FIR दले का होय/नाही :- होय. 
आरोपी अटक :- नाही. 
चेकिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील 
आरोपीने आपले ता यात िवनापरवाना बेकायदेशीर र या आपले 
ता यात देशी दा  भगरी सं ा या 180एम.एल. मते या एकुण 34 
बॉट या ची चरटी िव  कर याच ेउ ेशाने ता यात बाळगलेला 
िमळुन आली हणुन कलम 65(ई) म.दा.का. माण ेगु हा दाखल 
आह.े 
दाखल करणार:- PSO-  HC/1791  राठोड सर 
मो.नं.9112141791. 
तपािसक अिधकारी  ASI कदम.  पो. टे. िहमायतनगर मो.नं.
9767343708. 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नंबर :-  पोिन 
बी.डी.भुसनुर पो. टे. िहमायतनगर  मो. नं. 9834774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



 

 

पो. टे. माळाकोळी. सी आर नंबर118/2022 कलम 279,304(A) 337,338भादवी  सह कलम 184 एम ए अ ट 

पो. ट.े च ेनाव      ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  
होय/ नाही 

        
हक कत 

माळाकोळी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 सी आर नंबर118/2022 

कलम279,304(A) 

337,338 भादवी  सह 

कलम 184 एम ए अ ट  

 

गु हा घडला:- द.18/11/2022 रोजी 
17.00 वा च ेसुमारास माळेगाव या ा 
येथ ेबायपास रोडवर दि णेस 10 
कमी 
गु हा दाखल:-  
 
द.20/11/2022वेळ  17.13न द  

15वर.  
 
उिशराच ेकारण– फयादीन ेउपचार 
क न आज रोजी फयाद द यान.े 
मयताच ेनाव_गो वद सुहास चाट ेवय 
23 वष राहणार भा यनगर अहमदपूर 

फयादीच ेनाव :-  
  
FIR त दली का:- होय 
आरोपी नाव /- 
 दाखल करणार अमलदार पोह ेका 
2015 राठोड 
          पोलीस टेशनमाळाकोळी 
          मो.न ं
  
 

खुलासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता रख वेळ व ठकाणी यातील फयादी 
व यांच ेपती ाने र खेडकर भाऊ गो वद चाट े( मयत) व प कार िव ण ू
दिहफळे व आरती क  ेअस ेपाच जण यांच ेिश ट कार मांक MH 24 V 
3443 म य ेबसून कंधार येथून अहमदपूर कडे जात असताना माळेगाव 
बायपास रोडवर समो न येणारी सात चालकान ेहाय गाय व िन काळजीपण े
भर दहा वेगात क चालवून कारला समो न जोराची धडक दली व 
फयादीचा भाऊ कार चालक (मयत)गो वद चाट ेयां या मृ यूस कारणीभूत 
झाला व तसचे कार मधील इतर लोकां या गंभीर दुखापतीस कारणीभूत 
झाला वगैरे  जबाब व न मा.सपोनी साहेब यां या आदेशान ेपुढील तपास 
कामी psi आडे  सर यांच ेकडे दला आह े
  तपासीक अंमलदार:- Psi आड ेसर पो. टे.माळाकोळी  मो.9970125663 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:- मा. सहा यक पोलीस िनरी क 
  सपोनी डोके साहेब  मो. .-8652147575. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



 

पोलीस टेशन मरखेल गूरन. 242/2022 65ई,भा द वी 

पोलीस टेश
नचेनाव 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वेळ व  िठकाण िफय दीचेनाव व प ा 
व मोनं 

खुलासा:--- 

मरखेल गूरन. 242/2022 

65ई,भा द वी माणे 

 

 

 

 

 

ग.ू घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 

िद.20/11/2022 रोजी 
14.15 वा.चे सुमरास बे बरा 
तादेगलुर  

 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 

िद.  20/11/2022रोजीवेळ 
20.33वा. न दनं.  16 वर 

 

 

िफय दीचेनाव व प ा 
िव णुकांत तुकाराम गु े 
पोलीस िनरी क 
पोलीस टेशन मरखेल 
मोबाईल नंबर 
8830564618 

आरोपी– 

खुलासा:-- 

सादर वनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण 

यातील आरोपीने नामे शाद ुअ दुल साहब पजारी वय 65 वष यवसाय 
िचकन दुकान राहणार बबरा तालुका देगलूर हा याचे ता यातील देशी दा  
िभगरी सं र असे लेबल असले या 180 ml मते या 16िशल बंद बॉटल 
िकमती 1120 पयाचा ोगु ाचामाल पवना परवाना बेकादेशीिर या ितची 
चोरटी िव ी कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगून िमळून आला हणून वगैरे 
िफय दीव न गू हा दाखल 

दाखलकरणार:- नमापोका1206ने पो. टे. मरखेल 

तपािसकअंमलदार–पोना94 बारी 

पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:--पोिन ीगु े साहेब 
मोनं8830564618 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
 

 

पोलीस टेशन मरखेल गूरन. 243/2022क 65 ई भा द वी 

पोलीस टेश
नचेनाव 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफय दीचेनाव व प ा व 
मोनं 

खुलासा:--- 

मरखेल गूरन. 243/2022 

क 65 ई भा द 
वी माणे 

 

 

 

 

 

ग.ू घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 

िद.20/11/2022 रोजी 
17.20 वाजता हाणेगा 
बस थानक ता देगलुर  

 

ग.ु दा. ता. वेळ व 
न दनं 

िद.  
20/11/2022रोजीवेळ 
20.37 वा. न दनं.  17 
वर 

िफय दीचेनाव व प ा व 
– िव णुकांत तुकाराम गु े 
पोलीस िनरी क पोलीस 
टेशन वरखेल मोबाईल 
नंबर 88 30 56 46 18 

 

आरोपी–   

 

खुलासा:-- 

सादर वनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील आरोपी हा याचे 
ता यातील देशी दा  भगरी सं ा असे लेबल असले या 180ml मते या 
40 िसलबंद बाँटल िकमती 2800 पयाचा ो गु ाचा माल व गावठी 
हातभ ीचे दा  18 िलटर 100 पये िलटर दरा माणे 1800 पयाचा 
असा एकुण4600 पयाचा ो गु ाचा माल िवनापरवाना बेकायदेशीर 
िर या चोरटी िव ी कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला 
वगैरे िफय दी व न गू हा दाखल 

दाखलकरणार:-मपोना1206 शेख  

तपािसकअंमलदार–पोना94 बारी 

पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:--पोिन ी िव णुकांत तुकाराम गु े 
मोबाईल नंबर ८८३०५६४६१८ 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
 

 

िहमायतनगर गु न नं.  :-258/2022 कलम:- 65(e).म.दा.का. 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िम सग 
घडला व कलम  

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

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

                 ह ककत  

िहमायतनगर गु न नं.  :-
258/2022 
 
कलम:- 
65(e).म.दा.का. 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 द. 20/11/2022च े ते 
16:30वा.. 
 
ठकाण : पवना गावाम ये 

भवानी िबअर ◌ ंड  वाईन 
शॉप  समोर सावजिनक रोडवर   
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
द. 20/11/2022च ेवा. 

19:06 
न द नंबर :- 16वर  
 
. 

फयादी च ेनाव : यामसुंदर गंगाधर नागरगोजे  
वय 40वष वसाय नौकरी पोना/1272  
पो. टे.िहमायतनगर  िज. नांदेड मो. 
नं.7083621700. 
आरोपी च ेनाव : 
FIR दले का होय/नाही :- होय. 
आरोपी अटक :- नाही. 
चेकिल ट ची पूतता केली आह े: 
िमळाला माल:-1260-00 एका कापडाम य े
गुंडाळलेले देशी दा  भगरी सं ा या काचे या 
180ML  मते या एकुण 18बॉट या येक  
कमत 70/- पय े माण े

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील 
आरोपीने आपले ता यात िवनापरवाना बेकायदेशीर र या 
आपले ता यात देशी दा  भगरी सं ा या 
180एम.एल. मते या एकुण 18 बॉट या ची चोरटी िव  
कर याच ेउ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळुन आली हणुन 
कलम 65(ई) म.दा.का. माणे गु हा दाखल आह.े 
दाखल करणार:- PSO-  HC/1791  राठोड सर 
मो.नं.9112141791 
तपािसक अिधकारी ASI कदम.  पो. टे. िहमायतनगर मो.नं.
9767343708. 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नंबर :-  पोिन 
बी.डी.भुसनुर पो. टे. िहमायतनगर  मो. नं. 9834774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

िहमायतनगर गु न नं.  :-259/2022 कलम:- 65(e).म.दा.का. 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िम सग 
घडला व कलम  

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

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

                 ह ककत  

िहमायतनगर गु न नं.  :-
259/2022 
 
कलम:- 
65(e).म.दा.का. 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 द. 20/11/2022च े ते 
17:30वा.. 
 
 
ठकाण : जगदंब धाबा  

सावजिनक रोडवर पोटा  
गु हा  दाखल ता. व वेळ :- 
द. 20/11/2022च ेवा. 

19:33 
न द नंबर :- 18वर  
 
. 
 
 

फयादी च ेनाव : यामसुंदर गंगाधर नागरगोजे  वय 
40वष वसाय नौकरी पोना/1272  
पो. टे.िहमायतनगर  िज. नांदेड मो. नं.7083621700. 
 
आरोपी च ेनाव : 
 FIR दले का होय/नाही :- होय. 
आरोपी अटक :- नाही. 
चेकिल ट ची पूतता केली आह े: 
िमळाला माल:-840-00 एका कापडाम ये गुंडाळलेले 
देशी दा  भगरी सं ा या काचे या 180ML  

मते या एकुण 12बॉट या येक  कमत 70/- पय े
माण े

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील 
आरोपीने आपले ता यात िवनापरवाना बेकायदेशीर र या 
आपले ता यात देशी दा  भगरी सं ा या 
180एम.एल. मते या एकुण 12 बॉट या ची चोरटी िव  
कर याच ेउ ेशान ेता यात बाळगलेला िमळुन आली हणुन 
कलम 65(ई) म.दा.का. माणे गु हा दाखल आह.े 
दाखल करणार:- PSO-  HC/1791  राठोड सर 
मो.नं.9112141791 
तपािसक अिधकारी ASI कदम.  पो. टे. िहमायतनगर मो.नं.
9767343708. 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नंबर :-  पोिन 
बी.डी.भुसनुर पो. टे. िहमायतनगर  मो. नं. 9834774799 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



 

पोलीस टेशन अधापूर भाग 6ग.ुर.न310/2022 कलम 12(अ) महारा  जु◌ुगार कायदा 

पो टे 
नाव  

ग ुर न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खुलासा 

अधापूर गु. .र .न 310/2022 कलम 12 (अ)महारा  जु◌ुगार  कायदा  
) माणे दाखल  
 
द.20/11/2023 

िमळाला माल = 720 आरोपी नाम े वेश नागोराव लोखंड ेयांचे ता यात नगदी दोनश े पय े
दराची एक नोट नोटा शंभर पय ेदरा या चार नोटा व वीस पय ेदरा या तीन नोटा व 
दहा पये दरा या सहा नोटा असा एकूण सातशे वीस पयाचा मल. 
2) 910 आरोपी नाम ेगजानन साहेबराव बारस ेयांच ेत येत 200  दरा या ितन नोटा 

,100 .दरा या नोटा व 10  दरा या अकरा नोटा आसा एकुन 910  चा माल. 3) 560 
आरोपी नाम ेशाम आशोकराव टेकाळे यंचे ता यात नगदी 100 .दरा या चार  नोटा व 
20  दरा या सहा नोटा व 10  दरा याचार नोटा असा ऐकून 560 .चा माल. 4)460 
आरोपी नाम ेरमेश देवराव क याणकर यंच ेता यातील नगदी 200  दराची ऐक नोट 
100  दरा या दोन नोटा व 20  दरा या ितन नोटा आसा ऐकून 460  चा माल 5) 
940आरोपी नामे गजानन िव लराव कदम याचे ता यात नगदी 200  दरा या दोन नोटा 
100  दरा या पाच नोटा 20  दरा या दोन नोटा आसा ऐकून 940  चा माल 6) 
00बदकछाप प  े52 जु वा क  अं .ऐकून 3590  चा मु ेमाल.  

गु हा घडला तारीख वेल व 
ठीकाण =  द 
.20/11/2022 रोजी वेळ 
16.30चेसुमारासममौजे 
आधपूरयेथील भा कर राव 
तरोडेकर यंचे शेता या 
बाजूला कँनल या कडेला 
लबा या झाडाखाली 

दि नेस 1 क .मी. 
 
        गु हा     दाखल 
तारीख  20/11/2022 ट े
डा  30 
वेळ   
.20.35 वा . 
                      . 

 फयादी = साईनाथ कािशनाथ सुरवसे वय 
33 वष वसाय नोकरी पोलीस उपिनरी क 
पो ट अधापूर मोबाईल नंबर 97 66 10 53 
66 
 
आरोपी  =  

सादर िवनंती क  वर 
नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील नमूद 

आरोपी ह े वतःचे 
फाय ासाठी लोकांकडून 
पैसे घेऊन बदक 
छाप ◌्यावर झ ाम ा 
नावाचा जुगार खेळत व 

खेळवीत असताना 
जुगाराचे सािह य व 
नगदी 35 90 पय े
जुगाराचे सािह यसह 
िमळून आल ेवगैरे फयाद 
भ न वर माणे गु हा 
दाखल 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



 

पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंनं 181/2022  कलम 65 ई मं. दा . का 

पो. टेच े
नाव 

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

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 
मयताच ेनाव व प ा 

खुलासा  

कंुटूर  गुरण ं181/2022 कलम  
65 ई मं. दा. का माण े
दाखल  
          
गु हयाच ेकारण :-  
 
 िमळाला माल  180 
एम एल या 22 बॉटल 
कमती अंदाजे 

1450/ पय े 
 

 गु हा घडला  ता. वेळ 
द 20/11/2022 च े 17:30 वाजता 

जगदंबा हॉटेल या पाठीमाग ेमौज ेकहाळा 
ब ु 
 
 उ रेस 24 कमी  
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 20/11/2022 
चे   21:53वा टे.डा न द  12 वर  
 
उिशराच ेकारण – 
 

फयादी नाव:- रमेश मोहनराव 
िनखाते  वय 56वष वसाय 
नोकरी सपोउपनी पो टे कंुटूर  मो 
नं 8806148989 
 आरोपीच ेनाव व प ा —--- 
  
 
आरोपी अटक :    

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  
भगरी सं ा ची चोरटी  िव  कर या या उ ेशाने देशी दा  
भगरी सं या या 22बॉटल ता यात बाळगलेला िमळून आला 

वगैरे फयाद व न  मा.सपोनी साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी पोह ेका 2315 सोनकांबळे 
साहेब यां याकडे दे यात आले  
दाखल करणार —_–Asi पोले  पो टे कंुटुर 
तपािसक अमंलदार पोह ेका 2315 सोनकांबळे पो टे कंुटुर 
मो नं 9049117415 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 

 

 



 

                                              (DCR) ो हीशन ग.ुर.न 140/2022 कलम 65 (ई) म.दा.का    द.20/11/2022 
 

पो टे चे ना
व 

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

फयाद ह ककत 

पो टे सदखे
ड 

ो हीशन गु.र.न 140/2
022 कलम 65 
(ई) म.दा.का 

 
 
 
 

िमळाला माल –
 1440=00 एका पांढ-

या रंगाच ेिपशवीम ये दे
शी दा  भगरी सं ा

या बाँटल 90 
ML मते या एकुण 48

लँ टीक या िसलबंद 
बाट या क.अ.ं 

1440 पये 
 
 

ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण-
 दनांक 20/11/2022 रोजी
 वेळ 18.10 वा.चे सुमारास
 मा र रोडवरील मौज ेआ
ा फाटा येथील कमानीजव
ळ हाँटेल जवळ  ता.मा र 
पि मेस30  कमी. बीट नं 

03 
 
 
 

ठकाण-आ ा फाटा 
 
 

दाखल तारीख 20/11/202
2 न द  22 वऴ 23.21 वा. 

 

फयादी –
गजानन रामा कुमरे व
य 52वष वसाय नौ
करी पो.ह.ेकाँ. ब. न.ं 

2471 नेमणुक पो. टे. 
सदखेड ता.मा र िज.

नांदेड मो.न.ं 
7744002471 

 
 
 

आरोपी --   

खुलासा-सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा 
आपले ता यात िवनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  भगरी सं ाचे 
90ML मते या लँ टीक या 48 िसलबंद बाँटल येक  बाँटल 30 पये 

माण ेअसे एकुण 1440/- पयाचा माल चोरटी िव  करणेचे उ ेशाने 
बाळगलेला िमऴन आला  वगैरे व न वर माणे गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी मा स पो िन साहेब यांचे आदेशाने NPC 2471 

कुमरे साहेब यांचेकड ेदे यात आला  मो नं. 7744002471 
 
 

दाखल करणारे -  hc2356 चौहाण मो नं. 7499005925 
 

तपािसक अंमलदार-  NPC 2471 कुमरे पो. टे. सदखेड  मो.नं. 7744002471 
 
 

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

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 

 



 

मु माबाद  गुरन 265/2022 कलम 65 (E) म दा का 
 

पोलीस ठाणे 
            

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व िठकाण त ार देणार यांचे नाव व प ा 
मो.न. 

हकीकत 

गुरन 265/2022 
 
कलम 65 (E) म दा का 

माणे दाखल 
 
 
 
 
 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ िठकाण 
 
िदनांक 20/11/2022 रोजी  17:30वा.  हा या या 
िटनप ाचे घरासमोर अंगणात मौजे बे ाळ ता 
.मुखेड  
 
 
 
िमळाला माल :-  1500/- पय ेएका पांढरा 
रंगा या ला टक या 20 लीटर मते या कॅन म य े
15 िलटर 
गावठी हातभ ीची दा  िकमती ित िलटर  100/-

पय े दरा माणे  
 
एकूण 1500/- पय ेचा माल  
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ िदनांक20/11/2022 
वेळ 22:08 वाजता 
न द नंबर 22 वर 
 

िफय दीचे नाव :-नर  गंगारेडी 
यालावार वय 36 वष यवसाय 
नोकरी पोना 811 नेमणूक 
पोलीस ठाणे◌ ेमु माबाद मो.नं. 
7262845922 
 
 
आरोप 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील .आरोपीने .िवनापरवाना 
बेकायदेशीर िर या 1500/- पयाची ोिवशन गु ाचा माल चोरटी िव ी कर या या 
उ ेशान ेता यात बाळगलेला िमळुन आला गु हा दाखल क न  मा. सपोिन साहेब यां या 
आदेशाने गु ाचा तपास  पोहेका 2000 सुरनर      यां याकडे दे यात आला  
 
दाखल करणार :-ASI D.G.जाधव 
पो. टे मु ामाबाद 
 
 
तपास अिधकारी :-HC 2000 सुरनर 
  पोलीस ठाणे मु माबाद मो नं. 
 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारीसपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900पोलीस ठाणे 
मु माबाद 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 



 

 

 
 
                                                ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 682/2022 Ûú»Ö´Ö 65(‡Ô)´Ö.¯ÖÏÖê.ÛúÖ. ×¤ü®ÖÖÓÛú 20/11/2022  

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã. ü̧.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  
†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ ÝÖã. ü̧.®Ö. :- 
682/2022  
Ûú»Ö´Ö 
65(‡Ô)´Ö.¯ÖÏÖê.
ÛúÖ. 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
20/11/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 16.15 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ÛúÖêÆüß®Öã̧ ü 
´Öß»Ö “µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖê 
‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. 
×ÃÖ›üÛúÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 20/11/2022 
“Öê ¾Öêôû 17.22 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.27 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ×¾ÖÀ¾Ö®ÖÖ£Ö ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ¯Ö¾ÖÖ ü̧ ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú ü̧ß ¯ÖÖêÛúÖ/1073 ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖü. 
´ÖÖê.ÛÎú.8329275617. 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :- ´ÖãÓ•ÖÖ•Öß ²ÖÓ¿Öß ¸ëüÝÖê ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß ü̧Ö.ÃÖÖµÖÖôû ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. Æü.´Öã.Ø•Ö¤ü´Ö®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖÖê̄ ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™üÛú :-  
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö. “Öê 14 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú 
²ÖÖò™ü»Ö“Öß ØÛú´ÖŸÖ 70 ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 980 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö  
       ‹ÛãúÞÖ  980/- ¹ý. ØÛú.†Ó. 
 
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö¸ÓüÛú   
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :-  
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß®Öê 
×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ¾Ö ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß ü̧× ü̧ŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö  
†ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö. “Öê 14 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß ØÛú´ÖŸÖ 70 
¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 980/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾ÖÛÎúß Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ®Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖã®Ö ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü 
 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/3378 Ûëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.8390006100. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.9823827173. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
                        



 
 
 
 
                                                ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 683/2022 Ûú»Ö´Ö 65(‡Ô)´Ö.¯ÖÏÖê.ÛúÖ. ×¤ü®ÖÖÓÛú 20/11/2022  

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
683/2022  
Ûú»Ö´Ö 
65(‡Ô)´Ö.¯ÖÏÖê.
ÛúÖ. 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
20/11/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 17.20 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ MIDC 
´Ö¬Öß»Ö Æü®Öã́ ÖÖ®Ö ´ÖÓ¤üß¸üÖ“µÖÖ 
¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖê MIDC ×ÃÖ›üÛúÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü 
“µÖÖ ü̧Öê›ü¾Ö ü̧  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 20/11/2022 “Öê ¾Öêôû 
17.47 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.28 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ×¾ÖÀ¾Ö®ÖÖ£Ö ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖêÛúÖ/1073 ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖü. 
´ÖÖê.ÛÎú.8329275617. 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™üÛú :- ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 41(†) 1 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
®ÖÖê™üßÃÖ¾Ö ü̧ ÃÖÖê›üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö Ó̧üÛú   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê 
»Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö. “Öê 16 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 
²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß ØÛú´ÖŸÖ 70 ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ 
‹ÛãúÞÖ 1120 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  
       ‹ÛãúÞÖ  1120/- ¹ý. ØÛú.†Ó. 
 
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö¸ÓüÛú   
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :-  
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß®Öê ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ¾Ö ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß ü̧×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê 
»Öê²Ö»Ö  †ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö. “Öê 16 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú 
²ÖÖò™ü»Ö“Öß ØÛú´ÖŸÖ 70 ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 1120/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾ÖÛÎúß Ûú ü̧ÞµÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ®Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖã®Ö ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ ¾ÖÝÖî̧ êü 
´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö 
†ÖÆêü 
 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/3378 Ûëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.8390006100. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.9511851737. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×®Ö ü̧ßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 



 
 
 
 
                                                ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 684/2022 Ûú»Ö´Ö 65(‡Ô)´Ö.¯ÖÏÖê.ÛúÖ. ×¤ü®ÖÖÓÛú 20/11/2022  

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã. ü̧.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
684/2022  Ûú»Ö´Ö 
65(‡Ô)´Ö.¯ÖÏÖê.ÛúÖ. 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 20/11/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 17.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
ÁÖßÛú¸ü ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ̄ ÖÖ“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
ˆÃ´ÖÖ®Ö®ÖÝÖ¸ü ¸üÖê›ü,×ÃÖ›üÛúÖê µÖê£Öê 
¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 20/11/2022 “Öê ¾Öêôû 
19.14 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.34 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ÃÖ¢ÖÖ¸ü ´ÖÝÖ¤ãü´ÖÃÖÖ²Ö ¿ÖêÜÖ ¾ÖµÖ 43 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú ü̧ß ¯ÖÖê®ÖÖ/1812 ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖü. ´ÖÖê.ÛÎú.9923588112. 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™üÛú :- ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 41(†) 1 
¯ÖḮ ÖÖÞÖê ®ÖÖê™üßÃÖ¾Ö ü̧ ÃÖÖê›üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê 
»Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö. “Öê 22 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 
²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß ØÛú´ÖŸÖ 70 ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ 
‹ÛãúÞÖ 1540 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  
       ‹ÛãúÞÖ  1540/- ¹ý. ØÛú.†Ó. 
 
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö¸ÓüÛú   
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :-  
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß®Öê ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ¾Ö ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü× ü̧ŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ 
†ÃÖê »Öê²Ö»Ö  †ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö. “Öê 22 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö 
¯ÖÏŸµÖêÛú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß ØÛú´ÖŸÖ 70 ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 1540/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾ÖÛÎúß Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ®Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖã®Ö ×´Öôãû®Ö 
†Ö»ÖÖ ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü 
 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/3378 Ûëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.8390006100. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.9511851737. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×®Ö ü̧ßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 
 



 
 
 
                                 ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö †Ö.´Öé.ÛÎú´ÖÖÓÛú  136/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 20/11/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

†Ö.´Öéü.®Ö.     †Ö.´Öé.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ-µÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú 

ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

†Ö.´Öé. :- 
136/2022 
Ûú»Ö´Ö 174 
ÃÖß†Ö¸ǖ ÖßÃÖß 

†Ö.´Öé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
15/11/2022 ¸üÖê•Öß 12.00 ¾ÖÖ. 
“µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ •Ö¾ÖÖÆü ü̧ ®ÖÝÖ ü̧ ŸÖã̄ ¯ÖÖ 
®ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÛúÖë›üÖ¾ÖÖ ü̧ µÖÖÓ“Öê 
‘Ö ü̧Ö»ÖÝÖŸÖ ¯Öã¾ÖìÃÖ 05 ×Ûú.´Öß. 
 
 
×¤ü¿ÖÖ:- ¯Öã¾ÖìÃÖ 05 ×Ûú.´Öß. 
 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 20/11/2022 “Öê ¾Öêôû 13.14 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.22 

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ :- ÃÖãµÖÔÛúÖÓŸÖ ×¾Öšüšü»Ö ÆüÖŸÖÖÝÖôêûû 
वय 46 वष वसाय ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.¯ÖÓ“Ö×¿Ö»Ö 
®ÖÝÖ ü̧ ¯ÖãÞÖÖÔ ×•Ö.¯Ö¸ü³ÖÞÖß. 
मो. .9970690098. 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö :- “ÖÓ¦üÛúÖÓŸÖ ×¾Öšüšü»Ö 
ÆüÖŸÖÖÝÖôêû ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì ü̧Ö.¯ÖÓ“Ö×¿Ö»Ö ®ÖÝÖ¸ü 
¯ÖãÞÖÖÔ ×•Ö.¯Ö¸ü³ÖÞÖß. 
 
´Ö ü̧ÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- Ó̂“Öß¾Ö¹ý®Ö ŸÖÖê»Ö •ÖÖ¾Öã®Ö 
ÜÖÖ»Öß •Ö´Öß®Öß¾Ö¸ü ›üÖêŒµÖÖ¾Ö ü̧ ¯Ö›ü»µÖÖ®Öê ´ÖéŸµÖã 
  
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ¾Ö 
ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ“Öê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ÆüÖ®Ö¾ÖŸÖê †ÃÖê Ø³ÖŸÖß¾Ö ü̧ †ò›ü¾Æü™üÖ‡Ô•Ö“Öê ¯Öë™üàÝÖ“Öê ÛúÖ´Ö Ûú ü̧ŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ Ó̂“Öß¾Ö¹ý®Ö ŸÖÖê»Ö •ÖÖ¾Öã®Ö ÜÖÖ»Öß •Ö×´Ö®Öß¾Ö¸ü ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ®Öê 
›üÖêŒµÖÖÃÖ ÝÖÓ³Öß¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖÝÖã®Ö ŸµÖÖ“Öê¾Ö¸ü ÃÖ ü̧ÛúÖ¸üß ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ ×¾ÖÂÞÖã¯Öæ¸üß ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öã †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ŸÖÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú 20/11/2022 ¸üÖê•Öß ¯ÖÆüÖ™êü 
01.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ›üÖòŒ™ü¸üÖÓ®Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê Ûúôû×¾Ö»Öê ¾ÖÝÖî̧ êü 
ÜÖ²Ö ü̧ß¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö.´Öé. ¤üÖÜÖ»Ö. 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/3378 Ûëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.8390006100. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ ȩ̂üü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.9823827173. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö ü̧ßõÖÛú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशनभोकरग.ुर. . 456/2022कलम65 (E) म.दा.का 

पो. टे.
नाव 

गु.र. . वकलम फयादी आरोपीचेना
व 

गु.घ.ता..वेळव ठकाण खुलासा 

भोकर 456/2022 
कलम65(ई)म.दा
.का 
 
 
दनांक20.11.20

22 टे.डा. . 31 
वेळ21.59 

नामदेवबालाजीिश
रोळेवय36वष व
सायपोकॉ/3186नेम
णुकपोलीस टेशनभो
करता. भोकरिज. 
नांदेडमोनं 
9552593186 

 दनांक20.11.2022रोजीवे
ळ20.10 वा. 
आकाशिबयशॉपी याबाजुला
मोक याजागेतभोकरता. 
भोकरिज. 
नांदेडदि णेस0.5 कमीअंत
रावर 
िमळालामाल 980 

कमतीचेदेशीदा भगरीसं
ाचे14 बॉटल ितबॉटल 70 
दरा माण े

सादरिवनंतीक , 
नमुदतावेळी ठकाणीयातीलआरोपीयांनेआप याता यातिवनापर
वानाअवैध र यादा िव कर या याउदेशानेबाळगलेलािमळुन
आला हणुनबाजुस माणेगु हादाखल 

भारीआिधकारी ी.पाटीलसाहेब 9923104521 
दाखलकरणार –ASI/एम.ड लुदवणेमो.नं.9552500385 
तपािसकअंमलदारपोहेकॉ/2401 
एन.के.जाधवमो. .9850493110 
 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 
 
 
 



 

भोकर 455/2022कलम354,294,323,504,506 

पो. टे.नाव गु.र. . 
वकलम 

फयादी आरोपीचेनाव गु.घ.ता..वेळव ठ
काण 

खुलासा 

भोकर 455/2022 
कलम354,29
4,323,504,
506 
दनांक 

20.11.2022 
टे.डा. .21वे

ळ14.33 

परवीनशेखपाशा
वय 
35वष वसाय
हॉटेलचालकरा.
फुलेनगरभोकर
ता. भोकरिज. 
नांदेडमोनं9307
821369 

 दनांक 
20.11.2022 
रोजीवेळ11.30वा
. 
फयादी याघरीम.

फुलेनगरभोकरता.
भोकरिज. 
नांदेडदि णेस2 क
मीअंतरावर 
 

सादरिवनंतीक , 
नमुदतावेळी ठकाणीयातीलआरोपीहा फयादीबाईचाजावईअसुनतोित यामुलीस
मारहाणकरीतअसातांनाआरोपीनेवाईटउदेशाने फयादीबाईसउजवाहातध नजव
ळओढलेवअ ीलभाषेतिशवीगाळक नजीवेमार याचीधमक दलीवित यामुली
सथापडबु यानेमारहाणकेलीवगैरेत ारीजबाबव नगु हादाखल 
 
भारीआिधकारी ी.पाटीलसाहेब 9923104521 

दाखलकरणार –ASI/ एम.ड लुदवणेमो.नं. 9552500385 
तपािसकअंमलदारपोहेकॉ/2401 एन.के.जाधवमो. .9850493110 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™ êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ ü̧ ÝÖã̧ ü®Ö 421/2022 Ûú»Ö´Ö  454,457,380  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.   ×¤ü®ÖÖÓÛú  20/11/2022 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝ
Ö ü̧ 

¯ÖÖêÃ™ êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 
421/2022 Ûú»Ö´Ö  
454,457,380  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú  
17/11/2022 ü̧Öê•Öß 
ü̧Ö¡Öß 18.30 ¾ÖÖ. ŸÖê 
×¤ü®ÖÖÓÛú 19/11/2022 
¾ÖÖ. “ÖêÃÖÛúÖôûß  06.20 
¾ÖÖ. “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö  
±ú ü̧ÖÓ¤êü®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
20/11/2022 ü̧Öê•Öß   
16.30 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ 21 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ¸ü´ÖÖÛúÖÓŸÖ ®ÖÖ ü̧ÖµÖÞÖÛãú»ÖÛúÞÖá ¾ÖµÖ 70 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Ö ®ÖÖµÖ²Ö ŸÖÆü×¿Ö»Ö¤üÖ ü̧ ¸üÖ. 
±ú ü̧ÖÓ¤êü ®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ  9422563839 

†Ö¸üÖê̄ Öß --  ü †®ÖÖêôûÜÖß ‡ÔÃÖ´Ö  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- ÃÖÖê®Öê“ÖêÛúÖ®ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖê®Ö •ÖÖê›ü ¾Ö•Ö®Ö 
†Ó¤üÖ•Öê 5 ÝÖÏÑ́ Ö ×Ûú´ÖŸÖß 15,000 ºþ ¾Ö 
‹ÛúÃÖÖê®µÖÖ“ÖßÃÖÖÜÖôûß •Öã®Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 8 ÝÖÏÑ́ Ö  
×Ûú´ÖŸÖß 24,000 ºþ †ÖÞÖß ‹Ûú ´ÖÖ—Öß •Öã®Öß ¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖß 
×Ã¾ÖÃÖ ×´Ö»Öß™ü ü̧ß Æü®ÖÖê¾ÖÖ ÛÓú¯Ö®Öß“Öê ‘Ö›üÖôû ×Ûú´ÖÓŸÖ 
†Ó¤üÖ•Öê †ÃÖê ‹ÛãúÞÖ 61,000 ºþ  

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÆüÖ ¯ÖãÞÖê µÖê£Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ®Öß Ûãúºþ¾ÖÖ›üß ×•Ö. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸ü 
†ÃÖê ‘Ö¸üÖÃÖÛãú»Öã̄ Ö »ÖÖ¾Öã®Ö ÝÖÖ¾Öß ÝÖê»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ´ÖãÜµÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ›êü Ûú›üßÛúÖë›üÖŸÖÖê›ãü®ÖÃÖÖê®µÖÖ- “ÖÖÓ¤üß“Ö ê 
¤üÖÝÖßÞÖê ¾Ö ´Ö®ÖÝÖšüß ‘Ö›ü¶Öôû †ÃÖê ‹ÛãúÞÖ ×ÛúŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 61,000 ºþ 
´Öã§êü´ÖÖ»Ö “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öê †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú ü̧Ö“ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö 
×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÛúÖ´Öß ²Öß™ü ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû 
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  --   ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû  ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
8805013480 

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



 
 
 

¯ÖÖêÃ™ êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ ü̧ ÝÖã̧ ü®Ö 422/2022 Ûú»Ö´Ö  379 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.  ×¤ü®ÖÖÓÛú  20/11/2022 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã ü̧®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 
ÝÖã̧ ü®Ö 422/2022 
Ûú»Ö´Ö  379  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú  
19/11/2022 ¸üÖê•Öß ü̧Ö¡Öß 
17.30 ¾ÖÖ. ×¾Ö¾ÖêÛú®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü   

 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
20/11/2022 ü̧Öê•Öß   
21.31 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 
29 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ®Ö£Öã•ÖßÜÖÓ¤üÖ ȩ̂ü ¸üÖ. ØÆüÝÖÞÖß 
ŸÖÖ. ×•Ö. ØÆüÝÖÖê»ÖßÆü.´Öã. ×¾Ö¾ÖêÛú®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ‘Ö Ì̧üÛÎÓú 
65( ÁÖß ²ÖÓ›üÖôêû ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ) ´ÖÖê ®ÖÓ 
9503400562 

†Ö ü̧Öê¯Öß --  ü †–ÖÖŸÖ  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- Redmi 8i µÖÖ ÛÓú¯Ö®Öß“Öß ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
×Ûú´ÖŸÖß 14000 ºþ •Öã.¾ÖÖ.   

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“ÖÖ  Redmi 8i µÖÖ ÛÓú¯Ö®Öß“Öß ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×Ûú´ÖŸÖß 
14000 ºþ •Öã.¾ÖÖ. •µÖÖ“ÖÖ IMEI NO . 861338058931736, 
861338058931728  †ÃÖ»Öê»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ Airtel  
ÛÓú¯Ö®Öß“ÖêÃÖß´ÖÛúÖ›Ôü ®Ö²ÖÓ ü̧ 9503400562 †ÃÖ»Öê»ÖÖÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´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®Öê ¾Ö¸ü 
¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÛúÖ´Öß ²Öß™ü ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /143 
›üÖÛúÖȩ̂ êü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  --   ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 143 ›üÖÛúÖȩ̂ êü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9764719215 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9421758084 



 
 

¯ÖÖêÃ™ êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 423/2022 Ûú»Ö´Ö  365,342,323,504,506,34 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ×¤ü®ÖÖÓÛú  20/11/2022 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã ü̧®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 
423/2022 Ûú»Ö´Ö  
365,342,323,504,506
,34 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.   

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  -
-×¤ü®ÖÖÓÛú  18/11/2022 ¸üÖê•Öß 
22.00 ŸÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú 
19/11/2022 ü̧Öê•Öß “Öê 10.00 
¾ÖÖ. ¿ÖÖÆãü®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖ™üá •Ö¾Öôû 
®ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ˆ´Ö¸üß 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 20/11/2022 ¸üÖê•Öß   
22.41 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 31 
¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ¯ÖÏ³Öã¸üÖ•Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
Ã¾ÖÖ´Öß  ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖÔ  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
×¿ÖõÖÞÖ (•ÖÖŸÖ - •ÖÓÝÖ´Ö ) ¸üÖ. 
ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
7066831437  

†Ö ü̧Öê¯Öß--   

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß  
ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûúºþ®Ö  ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †›ü¾Öã®Ö ŸÖã—µÖÖ ¾Ö›üß»ÖÖÓ®Öß ¾µÖÖ•ÖÖ®Öê  ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ¯ÖîÃÖê †Ö¢ÖÖ“µÖÖ 
†ÖŸÖÖ †ÖÞÖã®Ö ¤êü  µÖÖ ÛúÖ ü̧ÞÖÖ¾Öºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ Ã¾Öß°™ü ›üß—ÖÖµÖ¸üÛúÖ¸ü´Ö¬µÖê  •Ö²Ö ü̧•ÖÃŸÖß®Öê 
²ÖÃÖ¾Öã®Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 1 µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ¯Öôû¾Öã®Ö  ®Öê¾Öã®Ö ºþ´Ö´Ö¬µÖê ›üÖÓ²Öã®Ö šêü¾Öã®Ö ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖÛêú»Öß 
†Ö ü̧Öê̄ ÖßÛÎÓú 4 µÖÖÓ®Öß ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû ¾Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 1 ŸÖê 4 µÖÖÓ®ÖßŸÖã—µÖÖ ®ÖÖ¾Öê †ÃÖ»Öê»Öß ²ÖÖê£Öß 
µÖê£Öß»Ö •Ö´Öß®Ö †Ö´Ö“Öê ®ÖÖ¾Öê Ûúºþ®Ö ¤êü ´ÆüÞÖã®Ö  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧ÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß. ¾ÖÝÖî ȩ̂ü 
´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ   ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö.×³ÖÃÖê µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  --   ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö. ×³ÖÃÖê ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9822987573 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  --  ¯ÖÖê. ˆ¯Ö.×®Ö. ÛúÖÓ²Öôêû ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9657533899 



 

¯.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  ³ÖÖÝÖ 06 ÝÖã.¸ü.®Ö. 416/2022 Ûú»Ö´Ö 135 ´ÖÆü̧ üÖÂ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö,1951 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê  ×¤ü®ÖÖÓÛú.20/11/2022 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
                        

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®ÖÓ ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ê 
®ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ   

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÝÖã. ü̧.®Ö.:-  416/2022 
Ûú»Ö´Ö 135 ´ÖÆü̧ üÖÂ™Òü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö,1951 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê. 
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü.20/11/2022 “Öê 19.00 
¾ÖÖ.“Öê  ÃÖǽ ÖÖ¸üÖÃÖ ×¾ÖÂÞÖæ®ÖÝÖ¸ü 
“ÖÖîÛú,®ÖÖÓ¤êü›ü  
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : ¯Öæ¾ÖÔ 02 
×Ûú´Öß ²Öß™ü ÛÎú .03 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-
×¤ü.20/11/2022 ü̧Öê•Öß 
19.29 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ. 18 ¾Ö¸ü 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 180 ml 
“µÖÖ 10 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ÛúÖ“Öê“µÖÖ 
²ÖÖò™ü»Ö ×Ûú.†Ó.700 ºþ. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
¿ÖêÜÖ ‡²ÖÎÖ×Æǘ Ö ¿ÖêÜÖ ‡Ã´ÖÖ‡»Ö ¾ÖµÖ 
50 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2282 
®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü,®ÖÖÓ¤êü›ü 
  
 †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:-  
†Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ®ÖÖê™üßÃÖ ¤êüˆ®Ö 
ÃÖÖê›üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
‹±ú†ÖµÖ †Ö ü̧ ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ¸ü 
ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ: -- †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ Æü•Ö¸ü µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ ü̧ ×¤ü»Öß 
†ÖÆêü.  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
         ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ×¤ü®ÖÖÓÛú,¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß 
®ÖÖ´Öê ü ü ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ 
¤êü¿Öß ¤üÖºþ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾ÖÛÎúß Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ®Öê ¯ÖÏÖê.ÝÖæ®ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖ»Öê»ÖÖ ×´Öôæû®Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý®Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÓ Ö“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß 
¯ÖÖê®ÖÖ/835 ²ÖÖ´ÖÞÖê  µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß :- ¯ÖÖê®ÖÖ/835 ²ÖÖ´Ö Öêêú,¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ Ö¸ü, 
®ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.®Ö.8308878094. 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ ü̧ :- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/1679 »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧, ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê. ®Ö.9850680909  
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :- ÁÖß.›üÖò.‹®Ö.²Öß.ÛúÖ¿ÖßÛú¸ü 
ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
ü ´ÖÖê.®Ö.9527988931. 



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã.¸ü.®Ö. 415/2022 Ûú»Ö´Ö 65 ‡Ô ¯ÖÏÖê×¾Æü¿Ö®Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖê  ×¤ü®ÖÖÓÛú.20/11/2022 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
  

 

                 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®ÖÓ ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

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

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÝÖã. ü̧.®Ö.:-  
415/2022 
Ûú»Ö´Ö 65 ‡Ô 
¯ÖÏÖê×¾Æü¿Ö®Ö . 
¯ÖḮ ÖÖÞÖê. 
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü.20/11/2022 “Öê 18.10 ŸÖê 
18.20 ¾ÖÖ.“Öê  ÃÖæ´ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖ•Ö®ÖÝÖ¸ü 
¯ÖÖ™üß“Öê ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ,®ÖÖÓ¤êü›ü  
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : ¯Ö×¿“Ö´Ö 02 
×Ûú´Öß ²Öß™ü ÛÎú .02 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-×¤ü.20/11/2022 
ü̧Öê•Öß 19.29 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ. 18 ¾Ö¸ü 

 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 180 ml “µÖÖ 
10 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ÛúÖ“Öê“µÖÖ ²ÖÖò™ü»Ö 
×Ûú.†Ó.700 ºþ. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
¿ÖêÜÖ ‡²ÖÎÖ×Æǘ Ö ¿ÖêÜÖ ‡Ã´ÖÖ‡»Ö ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2282 
®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü,®ÖÖÓ¤êü›ü 
  
 †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:-  
 †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ®ÖÖê™üßÃÖ ¤êüˆ®Ö ÃÖÖê›üÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê. 
‹±ú†ÖµÖ †Ö ü̧ ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ¸ü ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ: -- †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ 
Æü•Ö ü̧ µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»Öß †ÖÆêü.  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
         ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ×¤ü®ÖÖÓÛú,¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß  ü ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü 
×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖºþ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾ÖÛÎúß Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ®Öê ¯ÖÏÖê.ÝÖæ®ÆüµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖ»Öê»ÖÖ ×´Öôæû®Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý®Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÓ Ö“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÛúÖ´Öß ¯ÖÖê®ÖÖ/835 ²ÖÖ´ÖÞÖê  µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß :- ¯ÖÖê®ÖÖ/835 ²ÖÖ´Ö Öêêú,¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ Ö¸ü, 
®ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.®Ö.8308878094. 
¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ¸ü :- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/1679 »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧, ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê. ®Ö.9850680909  
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ¸üß :- ÁÖß.›üÖò.‹®Ö.²Öß.ÛúÖ¿ÖßÛú¸ü 
ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
ü ´ÖÖê.®Ö.9527988931. 



                                                         ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖÝÖ 06  ÝÖã.¸ü.®Ö. 414/2022 Ûú»Ö´Ö 279,337,338 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖê  
×¤ü®ÖÖÓÛú.20/11/2022 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
       

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®ÖÓ ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ê 
®ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ   

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÝÖã. ü̧.®Ö.:-  
414/2022  
 Ûú»Ö´Ö 
279,337,338 
³ÖÖ¤ü×¾Ö. ¯ÖḮ ÖÖÞÖê. 
 
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :- 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü.17/11/2022 “Öê 23.55 
ŸÖê 23.58 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖǽ ÖÖ¸üÖÃÖ 
±ãú»Öê ´ÖÖÛìú™ü,®ÖÖÓ¤êü›ü  
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : ¯Öæ¾ÖìÃÖ  500 
´Öß ²Öß™ü ÛÎú .02 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-
×¤ü.20/11/2022 ü̧Öê•Öß 
14.41 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ. 11 ¾Ö¸ü 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
 
 †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:-  
†Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ®ÖÖÆüß  
‹±ú†ÖµÖ †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ ü̧ ÛúÃÖê: 
ÆüÖêµÖ 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ¸üÞÖ: -- †Ö•Ö ü̧Öê•Öß 
¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ Æü•Ö ü̧ µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»Öß 
†ÖÆêü.  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
         ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ×¤ü®ÖÖÓÛú,¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ÛúÖ´Ö 
†Ö™üÖê̄ Öæ®Ö †ò™üÖê®Öê ‘Ö¸üÖÛú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ±æú»Öê ´ÖÖÛìú™ü µÖê£Öê ‡®ÖÖê¾ÆüÖ ÛÓú¯Ö®Öß“Öê ÛúÖ ü̧ ê 
“ÖÖ»ÖÛú ®ÖÖ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖ ®ÖÖÆüß µÖÖ®Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü®Ö ×®ÖÂÛúÖôû•Öß¯ÖÞÖê ¾Ö ÆüµÖÝÖ‡Ô®Ö ê 
“ÖÖ»Ö¾Öæ®Ö ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾ÖêÝÖÖŸÖ µÖê̂ ®Ö †Ö´Ö“Öê †ò™üÖê»ÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖæ®Ö •ÖÖȩ̂ üÖŸÖ ¬Ö›üÛú ¤êüˆ®Ö 
´Ö»ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ—Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖÞÖÖ ȩ̂ü ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö †ÃÖê ÃÖ¾ÖÖÔ®ÖÖ •ÖÜÖ´Öß Ûêú»Öê †ÖÆêü ŸÖ ü̧ß 
ŸµÖÖ“Öê¾Ö¸ü µÖÖêÝµÖ ŸÖß ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú ü̧Ö¾Öß  ¾ÖÝÖî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÓ Ö“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ¯ÖÖê®ÖÖ/2042 ¿ÖêôûÛêú µÖÖÓ“Öê Ûú›êü 
×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :- ¯ÖÖê®ÖÖ/2042 ¿Öêôû êú,¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ Ö¸ü, 
®ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.®Ö.9075786011. 
¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ ü̧ :- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/1679 »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê. 
®Ö.9850680909  
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß :- ÁÖß.›üÖò.‹®Ö.²Öß.ÛúÖ¿ÖßÛú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü. 
ü ´ÖÖê.®Ö.9527988931. 



                 

                        ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú. 48/2022 “Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü. 20/11/2022 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

                 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖàÝÖ ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

×´ÖÃÖàÝÖ  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ 

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

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ¸ü 

×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú-
48/2022 
 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ :-×¤ü. 
18/11/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 13.00 ¾ÖÖ †Ö®ÖÓ¤ü 
®ÖÝÖ¸ü µÖê£Öæ®Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü  :- 
ˆ¢Ö¸êüÃÖ 03 ×Ûú´Öß ²Öß™ü 
04 
 
×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö 
¾Öêôû :-×¤ü. 
20/11/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 18.02 ¾ÖÖ 
Ã™êü.›üÖ.14 ¾Ö¸ü 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü::-   
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- ¯ÖÏ×ŸÖõÖÖ 
¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ÆüÞÖ´ÖÓŸÖê ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.×¿ÖõÖÞÖ BCA 2nd year ¸üÖ 
¾Öê¤üÖÓŸÖ®ÖÝÖ¸ü,®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.®ÖÓ.8855065358. 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö:- 
 ˆÓ“Öß 4 ±ãú™ü 5 ‡Ó“Ö ,¸ÓüÝÖ ÝÖÖȩ̂ üÖ,®ÖÖÛú 
»ÖÆüÖ®Ö ®ÖÛú™êü ÛêúÃÖ ²ÖÖò²ÖÛú™ü,›üÖ¾µÖÖ 
´ÖÖ®Öê¾Ö¸ü ´ÖÃÖ †ÓÝÖÖŸÖ ×®Öôûß ×•Ö®ÃÖ ¾Ö 
»ÖÖ‡Ø®ÖÝÖ“ÖÖ ¿Ö™Ôü †ÓÝÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê®µÖÖ“Öß “Öî®Ö 
ÛúÖ®ÖÖŸÖ ™üÖò̄ ÃÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÓÝÖšüß  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:-  
           ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÝÖß  
×¤ü®ÖÖÓÛú 18/11/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 13.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
†Ö®ÖÓ¤ü®ÖÝÖ¸ü,®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öã®Ö ÛúÖêÞÖÖ»ÖÖÆüß ÛúÖÆüß‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ×®Ö‘Öã®Ö 
ÝÖê»Öß †ÖÆêü †Ö¢ÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ¯Ö¸üŸÖ ‘Ö¸üß †Ö»Öß ®ÖÖÆüß. ¾ÖÝÖî̧ êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý®Ö 
×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®¾ÖµÖê ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü-¯ÖÖêÆêüÛúÖò/882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß  
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.ÛÎú.9421870108 
  ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü :- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/ 2155 •Ö´Ö¤üÖ›êü   
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®Ö.9284401800 
  
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß:- ¯ÖÖê.×®Ö.ÁÖß ›üÖò.‹®Ö.²Öß.ÛúÖ¿ÖßÛú¸ü 
ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ,®ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê. ®ÖÓ.9527988931 
 
 


