
पो. ट.े कनवट गुरन ं222/2022 कलम 324,,504,34  द. 17-11-2022 

पो. ट.े चेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िम सग घडला व कलम  

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

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

                 ह ककत  

कनवट  गुरन न.ं  :- 222/2022  
कलम :- 324,504,34 
भादिव. 
 
 
 
 
 

गु हा घडला ता.  वेळ व ठकाण :- 
द. 16/11/ 2022 रोजी वेळ 19.30 वा . 
चे सुमारास सावजिनक रोडवर मलकवाडी 
दि णेस 17 कमी ता. कनवट. 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
द. 17-11-2022 चे 00.10 वा.न द नंबर 

:-  02वर  
 
 
 

फयादी चे नाव:- नागनाथ गणपत भंडे वय 
38 वष रा. मलकवाडी ता. कनवट िज. 
नांदेड मो. न.ं 9373921479.  
 
आरोपी चे नाव :-  
FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 
 
आरोपी अटक :-  
 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी यांनी संगणमत 
क न फयादीस उकंडा सरकव याचे कारणाव न यातील आरोपी . 2) यान े
िशवीगाळ केली व आरोपी . 1) यान े याचे हातातील क ान े फयादीचे डो यात 
मा न जखमी केल.े. वगैर े मजकुराचे जबाबाव न मा.पो.िन. साहेब यांचे आदेशान े
गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी Hc/1052 ब डलेवाड यांचे कडे दले.  
दाखल करणार :- पो.हेकॉ/2814 फड पो. टे. कनवट 
 मो. न.ं 9673115788 
तपािसक अंमलदार :-  पो.ह.ेकॉ./1052 ब डलेवाड पो. टे. कनवट मो. न.ं 
9923471052. 
पो. टे. भारी अिधकारी -  नाव व मोबाईल नंबर : पो. िन. साळंुख ेसाहेब पो. टे. 
कनवट  मो. न.ं 9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



पो. टे. भोकर ग ुर न  गुरन 442/2022 कलम 323,504,506,भादवीसह 3(1)(r)(s) अ. जा. अ. ज. ितबंधक कायदा 1989. द.17/11/2022 

पो. टे चे 
नाव 

ग ुर न .व कलम ग ु.घ.ता.वळे व ठकाण  फयादी च ेनाव  खुलासा  

भोकर  गुरन 442/2022 
कलम 
323,504,506,भाद
वीसह 3(1)(r)(s) अ. 
जा. अ. ज. ितबंधक 
कायदा 1989. 
 
 
 
 
 

ग ु.घ.ता.वेळ व ठीकान 
:- दनांक 16/11/22 
रोजी सकाळी 10:00 वा 
बस टॅ ड दवशी ( 
खु.).भोकर  
 
 
 
ग ु.दा.ता.वेळ : 
द.17/11/2022 वेळ 

02:02 टेडा 04 वर  
 

फयादीच ेनाव:-  
राजपाल शंकर हनवते वय 45 
रा. दवशी ( खु.) ता. भोकर 
िज.नांदेड  
जात महार  
आरोपी :-  
िवलंबाच ेकारण :- आज रोजी 
पो. टे. ला येऊन त ार 
द याने 

 
 

खूलासा :- सादर िवनंती क  वर नमोतारीख वेळेवर ठकाणी यातील  आरोपी 
नंबर 1 यास तु ही पोलीस पाटील असून तु ही गावात राहत नाही गावातील 
लोकांना तु ही गावात नस यामुळे अडचण येत आह ेअस ेिवचारणा केली असताच े

कारणाव न यातील आरोपी यांनी संगणमत क न फयादीस महार ा 
धेडगी या तु लई माजलास महारा या तुमची जात लई हरामी आह े गावात 
सपादतच नाही अस े हणून जाितवाद िशवीगाळ क न थापड बु यांनी मारहाण 
क न जीव े मार याची धमक  दली वगैरे मजकुराच ेअज फयाद व न नाव 
व र ांच ेआदेशान े वर माण े गु हा दाखल क न पुढील तपास मा. सहा यक 
पोलीस अधी क शफकत आमना मॅडम उपिवभाग भोकर करीत आह.े 
दाखल करनार :   pso पो. ह.े का. 1815 मंचलवाढ सर पो. टे. भोकर मो. नं.. 
9527795167 
तपास करणार :  पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहेब पो. टे.भोकर 
मो.नं.9923104521 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

भोकर  गुरन 441/2022कलम 143,323,506 भादवी 



पोलीस 
टेशन 

गुरन व कलम फयादी आरोपी गु हा घडला तारीख 
वेळ ठकाण 

खुलासा 

भोकर गुरन 

441/2022कलम 

143,323,506 

भादवी 
 

 

दाखल दनांक 

17/11/2022 

वेळ 00.46 वा  

टे.डा.न द 03 
 

फयादी गंगाधर 

पंुडलीकराव 

माहादयाल वय 50 

वष वसाय पोलीस 

पाटील रा. दवशी 

(खु)ता. भोकर िज. 

नांदेड मो.न. 

 

9083979315 

आरोपी )  

      

ग.ुघ. ता. वेळ व 

ठकाण दनांक 

15/11/2022 

वेळ 15.00वा. 

 

उिशराच ेकारण 

फयादीने आज रोजी 

पो टला येऊन त ार 

द याने 
 

 

खुलासा सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठीकाणी यातील 

आरोपीतांनी संगनमत क न गैर कायदेिशर जमाव जमवून यातील फयादीस 

गावातील गावगा ाचे केसम य े तु फयादीला मदत करतोस हणून यातील 

फयादीस मारहाण क न जीव ेमार याची धमक  दली, वगैरे मजकुराच ेअज 

फयाद व न मा पो िन साहेब यांचे आदेशाने वर माण ेगु हा दाखल क न 

पुढील तपास कामी िबट पोहेकॉ / 2138 शद ेयांचेकडे दला. 

दाखल करणार- पोहेकॉ 1815  मंचलवाड पो टे भोकर मो नं 

9527795167 

 तपािसक आमलदार- पोहेकॉ / 2138 शदे पो टे भोकर मो.नं. 

9552500871 

पो. टे. भारी अिधकारी पो. िन.पाटील साहेब मो.न.9923104521 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 

 
 



पोलीस टेशन मुदखेड गुरन -231/2022 कलम 379,353,34भा द िव व सह कलम 48 महारा  जमीन महसूल अिधिनयम 1966 द.17/11/2022 

पोलीस 
टेशनच ेनाव 
मुदखेड  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयादीचे नाव खुलासा 

मुदखेड .गुरन -231/2022 कलम 
379,353,34भा द िव व 
सह कलम 48 महारा  
जमीन महसूल अिधिनयम 
1966च े माण े
 
गुरन - दाखल ता.वेळ. 
द.17/11/2022 रोजी 

10.03 वा  टे डा  08 वर 
 
 
 

दनांक - द.17/11/2022 च े
23.30 वा. च े सुमारास  
ाथिमक आरो य क  मुगट 
पि मेस 13 क  मी 
 
 
गेला माल - 2 ास वाळू 
कमती अंदाजे 9000  ची. 

 
 

फयादी -   िवलास 
सोपान गलांडे वय 38 
वष  वसाय नोकरी 
तलाठी नेमणूक तहसील 
कायालय मुदखेड    मो. 
न. 9527312098 
 
आरोपी-   

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतानी संगणक 
क न ट पर म ये अंदाज ेदोन ास रेती क. अ.ं9000 .ची. आमदुरा भागातील 
गोदावरी नदीतून काढून चोरी क न चोरटी िव  कर या या उ ेशाने चो न नेत 
असताना िमळून आले व ट पर तहसील कायालय मुदखेड कड े घेऊन न जाता 
कमचा यांना त घालून शासक य कामात अडथळा िनमाण क न व महारा  
महसूल अिधिनयम सन 1966 च ेगोन खिनजाचे  उ लंघन क न ट पर रेती सह 
घेऊन पळून गेले वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न पुढील तपास Api वाटाण े
साहेब यां या आदेशान े 
दाखल करणार- pso  Asi शेख  मो. . 8623983731 
तपास - Api वाटाणे मो. मांक.  9823562807 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 

 
 



पो. टे. कंधार ग.ुर.न.352/2022.कलम 294,323,504,506.भा .द .िव. द.17/11/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व 
कलम 

   गु हा घडला दाखल फयादीचे नाव प ा मो. . व 
आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न.352/2

022.कलम.29

4,323,504,5

06.भा .द .िव. 

घडला:- 
द.16.11.2022.  चे  
रा ी 21.30 वा  चे 
सुमारास फयादीचे 
घरासमोर  सावजिनक 
र यावर सुलतानपुरा 
कंधार उ रेस   01.  
k. m.  
 गु हा दाखल:- द. 
17/11/2022 वेळ 
00.22 वाजता टेशन 
डायरी न द 03 वर.  

फयादीचे नाव:-  
FIR त दली का:- होय 
आरोपी नाव व प ा:-  
उिशराच ेकारण:- आज रोजी 
पोिलस टेशनला येऊन  जवाब 
दले व न गु हा दाखल.  
आरोपी अटक:- नाही  

खुलासा; 
            सादर िवनंती क   वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  फयादी व फयादीचा 
पती ह ेघरासमोरील सावजिनक र यावर बोलत थांबले असता यातील आरोपी जवळ आला व 
आ हाला हणाला क  तुमचा मुलगा जहीन हा मा यामुळेच िबघडला आह े तु ही अस ेका 
हणाला हणून अ ील भाषेत िशवीगाळ क न फयादीचे पतीस भड ा तु या लेकराला तुला 
सांभाळता येत नाही का अस े हणून थापड - बु याने मारहाण क न तु ही मा या नादाला 
लागला तर तु हाला िजवंत मा न टाकतो माझ ेकोणीच काही वाकडे क न  घेत नाही अशी 
धमक  दली वगैरे जबाब व न आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन जवाब द याने. वर माणे 
गु हा  दाखल .  
दाखल करणार:--HC/ 2259 ीरामे साहेब पो. टे. कंधार मोबाईल नंबर:-9421761652 
 तपासी अंमलदार:--ASI / गणाचाय  साहेब पोलीस टेशन  कंधार मोबाईल नंबर 
.9823391570. 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .=            मा. पो.िन. पडवळ साहेब पोलीस टेशन 
कंधार.मो. .9420841070. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पो. टे. कंधार   ग.ुर.न. 353/2022 .  कलम 65( ई)  म,दा,का . . द.17/11/2022. 

पो. ट.े चे 
नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

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

               हक कत  
 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 353/2022 

कलम  ,65 (ई)  

म,दा का  

 गु हा घडला:- द.  
16/11/2022 चे 19.40 वा.चे 
सुमारास  िशवाजी चौक 
पेठवडज  ता .कंधार . पूवस  
25 .KM. 
 
गु हा दाखल:- 
द.17.11.2022 वेळ  01.27 
वाजता टेशन डायरी न द  04 
वर.  

 फयादी चे नाव  :-   तुकाराम माधवराव जुन े
वय 35 वष  वसाय नोकरी  PC- 529 
कंधार  मो.9850553011 .  
 
FIR त दली का:- होय 
 आरोपी चे नाव व प ा: -  
आरोपी अटक:- नाही 
िमळाला माल:- देशी दा  भगरी सं याचे  
180 ml  13 बॉटल  एकूण :- 780 - येक  
60  पय े माणे . 

खुलासा;  
           वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी ने  िबनापरवाना 
बेकायदेशीर र या   ो गु ाचा  माल  देशी दा  भगरी सं या या 180  ml  या 
काचे या एकूण 13 बॉटल एकूण कमती 780 - येक  60 पय े माणे  ता यात 
बाळगून िमळून आला अस े फयादीव न गु हा दाखल  ,  
दाखल करणार:   . -HC/2259 ीरामे साहेब  पोलीस टेशन कंधार  मोबाईल 
नंबर :-9421761652.     
तपासी अंमलदार:--- -HC-/ 1959 वहारे साहेब पोलीस टेशन कंधार. मोबाईल 
नंबर, :-9604333256. 
पोलीस टेशन भारी अिधकारी यांचे नाव:- पो.िन.पडवळ साहेब  मोबाईल नंबर:- 
 
 
            

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



पोलीस टेशन देगलूर िमस ग ं . 37/2022  िद 17/11/2022 
पोलीस टे
शनचेनाव 

िमस ग.वकलम िमस गघ. ता. वेळ व 
िठकाण 

त ारदाराचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

पोलीस 
टेशन 
देगलूर 

िमस ग ं . 
37/2022 
 
 
 
 
 
 

िमस गघ. ता. वेळ व 
िठकाण:--12.11.2022 
रोजी सकाळई 11.00 
वाजताचे सुमारास मौ चाकुर 
ता. देगलुर   
 
िमस गदा. ता. वेळ व 
न दनं 
िद. 17.11.2022 रोजी 
13.08  वा न द . 24 वर  
 
 
 
 

त ारदाराचेनाव व प ा व 
 
बेप ा य तीचेनाव – 
सायबु िप. िव ल आवळे वय 35 वष 
यवसाय मजुरी रा. चाकुर ता. देगलुर  
 
वणन –  रंग सावळा , बांधा सडपातळ , 
चेहरा लांबट , उंची 6, पोषाख िपवळा शट 
व चाँकलेटी पँ ट ग यात पांढ-या रंगाची 
म याची माळ ,  पायात बुट, केस पांढरे, 
भाषा मपाठी वय 35 वष     

खुलासा:--- 
सादर वनती की, नमुद ता. वेिळ व िठकािण यातील अजदार यांचा 
मुलगा सायबु िप. िव ल आवळे वय 35 वष  हा िदनांक 
12.11.2022 रोजी सकाळी 11.00 वाजताचे सुमारास देगलुर येथुन 
बाजारहुन भाजीपाला घेवुन येतो हणुन देगलुर येथे गेला व तो सायंकाळ 
पयत परत न आ याने अजदार यांनी यांचे मोबाईल . 8378883727 
यावर फोन केला असता यांचा मोबाईल बंद होता. तो रा ी परत न 
आ याने अजदार व नातेवाईक यांनी याचा शोध नातेवाईक व 
आजुबाजुचे गावात घेतला असता तो िमळुन आला नाही बाबत आज 
रोजी पोय टे. ला येवुन अज  िदले व न नमुद माणे िमस ग दाखल  
दाखलकरणार:-ASI शेख ने. पो. टे. देगलुर 
तपािसकअंमलदार– 
पोना. / 2332 प लेवाड  ने. .पो. टे.देगलूर 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो. िन. ी. माछरे साहेब  9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



पो टे िहमायतनगर ग.ुर.न व.कलम  252/2022 कलम 354,323,504,506,34 IPC  दनांक 17/11/2022 

पो टे नाव ग.ुर.न 

व.कलम   

ग.ुघ.तारीख 

वेळ.व. ठकाण / ग.ु.दाखल 

ता.व वेळ ठकाण 

फयादी .नाव. 

व .प ा 

खुलासा  

िहमायतन

गर 

 

 

 

 

 ग.ुर.न 

व.कलम  

252/2022 

कलम 

354,323,5

04,506,34 

IPC 

ग.ुघ.तारीख वेळ 

.व. ठकाण -17/11/2022 

चे 08 वा  फयादीचे घरा 

समोर् मोज ेसरसम ता िह 

नगर पि मेस 6 कमी   

 

ग.ु.दाखल ता.व वेळ 

ठकाण-17/11/2022 

रोजी  

1421वा टेशन.डा नं 15. 

वर  

 

 

अलका गजानन पांचाळ वय 

25 वष वसाय घरकाम रा 

सरसम ता ही नगर जी नांदेड  

मो  नंबर  

7796232216 

  

आरोपी-िवलास नारायण 

सूयवंशी, कशोर िवलास 

सूयवंशी, सुिम ा िवलास 

सूयवंशी, सुनील रमेश शद े

सव रा सरसम ता ही नगर 

  

आरोपी अटक-नािह  

 

सादर  िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील ि फयादीबाई चे पित आज ् द 

17/11/2022 रोिज सकाळी आठ वा सुमारास आमची गावात शेजारी राहणारे यांनी 

जु या भांडणाच ेकारणाव न याने माझ ेपतीचे डो यात लाकूड मा न मु ामार दला व 

माझ े नातेवाईक राजेश पांचाळ, मंगल पांचाळ, गीता पांचाळ, संजय पांचाळ, 

ल मीबाई पांचाळ यांना सु ा लाथा बु यांनी मारहाण क न जीव ेमार याची धमक  

दली  यांनी माझा हात ध न माझा पदर वोडला व वाईट उ ेशाने मा या शरीरास हात 

लावून माझा िवनयभंग केला । वगैरे मजकुराची जबाबव न बाजूस माण ेगु हा दाखल 

क न पुढील कायवाही कामी मा पो नी साहेबां या आदेशाने WASI कागने मैडम कड़े 

दले. 

दाखल करणार -PSO LHC 1611 कोव ेमैडम  पो.सटे. िह.नगर.. मो.9921986526 

तपासीक अंमलदार WASI कागने मैडम पो टे िहमायतनगरमो.9921623333 

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

मो 9834774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पोलीस टेशन  उ मानगर गुरनं न.190/2022 कलम 379भादंवी िदनांक. 17/11/2022 
  पोलीस टेशनचे 
नाव 
 
 
 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

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

हकीकत 

पोलीस टेशनचे 
नाव उ माननगर 

गुरन ंन.190/2022 
कलम 379भादंवी  
--------------------- 
गु ाचे कारण 
 
--------------------- 
उिशराचे कारण :--आज 
रोजी िफय द िद याने 
 
--------------------- 
गेला माल :--हायवा 
अशोक िललँड कंपनीचे 
िट पर मांक MH-26-
AD 2410 िक.अंदाजे 15 
लाख.  
 
--------------------- 
िमळाला माल :- िनरंक  
 
--------------------- 

 गु हा घडला िदनांक 
िद.08/11/2022  ते िद 
09/11/2022चे रोजी रा ी 20.00 
वाजता चे सकाळी िद09/11/2022 
चे 08.00सुमारास मोजे मारतळा ते 
नांदेड जाणारी रोडवर शेड समोर 
 
---------------------------- 
िठकाण :-मौजे मारतळा ते नांदेड 
जाणारी रोडवर शेडसमोर 
---------------------------- 
िदशा :-पूवस 18 
 
-------------------------- 
 
 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद-
17/11/2022 वेळ14.15वा टे.डा 
न द  14  वर 
---------------------------- 
 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कसे  :-होय 

 िफय दीचे नाव रामचं  
हरी उबाळे वय 36वष 
यवसाय शेती राहणार 
मौजे मारतळा तालुका 
लोहा िज हा नांदेड. 
मोबाईल नंबर 
9823411716 
 
---------------------- 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
आरोपीच नाव - अ ात 
य ती 

 ------------------------- 
 
 आरोपी अटक  :---  
आरोपी अटक नाहीत  
------------------------- 

खलासा – सादर िवनंती की  िदनांक 8 /11 /2022 रोजी माझी 
हायवा अशोक िललँड कंपनीची MH-26-AD-2410ही नांदेड 
ते मारतळा रोडवर माझे सेड समोर लावली असता िदनांक 
08/11/2022 ते िदनांक 09/11/2022 रोजी रा ी कुणीतरी 
अ ात चोर ांनी चो न नेली आहे अशी त ार िद याने सदर 
गु हा दाखल क न मा.स.पो.नी भारती साहेबांचे आदेशाने  
 
दाखल करणार :--  hc- HC1005 बोईनवाड पो. टे 
उ माननगर 
---------------------------------------------------------------
- 
पुढील तपास कामी मा.psi ी भू क े साहेब यां याकडे िदला. 
 
------------------------- 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- स. 
पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.नं. 
837898949 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 



vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
पो टे मु ामाबाद ADno 24 /2022 कलम 174 crpc िदनांक. 17/11/2022 

  पोलीस टेशनचे 
नाव 
 
 
 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

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

हकीकत 



पो टे मु ामाबाद ADno 24 /2022 कलम 
174 crpc 

 
 
उिशरा चे कारण- आज 
रोजी पो टेला 
एम एल सी कागदप  
ा त झा य व न 

 आमृ घडला तारीख वेळ िठकाण - 
िदनांक 26/10/2022 सरकारी 
दवाखाना िव णुपुरी नांदेड वाड 
मांक 52 म ये 

 
 
  आमृ दाखल िदनांक:- वेळ 
16:41वर 19 टे डा वर 
 ---------------------------- 
 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कसे  :-होय 

 खबर देणा याचे नाव - 
एस के वयास पोहे का 
2093 पो ट नांदेड ामीण 
 
---------------------- 
मयताचे नाव- खाजाबी 
मौलाशा शेख 46 वष 
राहणार रावणगाव तालुका 
मुखेड ह ली मु काम 
वडगाव तालुका मुखेड 
िज हा नांदेड तालुका 
मुखेड 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
 

खलासा -वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी यातील मयत बाई ही 
िदनांक 26 10 2022 रोजी 18 00 सुमारास वडगाव 
िशवारातील शेतात काम क न घराकडे जातेवेळी वडगाव 
िशवारात रान डुकराचे कळपाने जोराची धडक िद याने ती 
गंभीर जखमी झा याने सद बाराळी व मुखेड येथील व येसोसाई 
हॉ पटल नांदेड येथून पुढील उपचार कामे शासकीय णालय 
िव णुपुरी नांदेड येथे उपचारादर यान वाड मांक 52 म य े
िदनांक 27 10 2022 रोजी वेळ  02:22 चे पूव  मरण पावली 
आहे 
 
दाखल करणार - माधव संभाजी मरगेवाड कोणा 647 पो टे 
मु ामाबाद 
---------------------------------------------------------------
- 
पुढील तपास -  पोना 1402 मह कर  
 
------------------------- 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-  
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



पो टेच ेनाव भोकर गुरनं 444/2022  कलम 283 भादिव 

पो टे
चे 
नाव 

गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण दाखल 

गुरना कलम फयादी आरोपी थोड यात हा ककत 

पोली
स 
टेशन 
भोकर 

गु. घ ता वेळ व ठकाण द. 

17.11.22 रोजी वेळी 

16.10 वा बालाजी 

फट लायझर समोर भोकर ते 

कनवट जाणारे  सावजिनक 

रोडवर भोकर 

दाखल –  टेडा 27    वेळ 

13.53  

  

गुरनं 444/2022  

कलम 283 भादिव  

फयादी संजय हादराव लगडे वय ५४ वष 

वसाय नौकरी पोहेकॉ/२५२३ नेमणुक पोलीस 

टेशन भोकर िज. नांदेड मो. . 9823039063 

 

आरोपी    

खुलासा  

    सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने आप या ता यातील वाहन येणारे जाणारे वाहनास 

व पादचायास अपघात व ईजा पोहचेल अशा थीतीत उभा 

केला हणुन  याचे िव द कलम 283 भादिव माणे गु हा 

दाखल क न पुढील तपासकामी मा. पोिन सा यांच ेआदेशाने 

िबट HC 2401 जाधव यां याकडे दे यात आला 

 

दाखल करणार – ASI दवन े  

(pso) पो. टे. भोकर मो.नं. 9552500385 

तपास करणार – HC 2401 जाधव मो.नं.9850493110 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन  443/2022 कलम 457,380 भादवी  दाखल गु ा या डीसीआर पाठिवले बाबत 

पो ट च े
नाव 

गु हा घडला  
दाखल तारीख वेळ 

गुरन 
कलम 

फयादी/ आरोपी थोड यात हा ककत 

पोलीस 
टेशन 
भोकर 

गघु. ता. वेळ व ठकाण - 

 द 16/11/2022 च े23.00 

ते द. 17/11/2022 चे पहाटे 

05.00 वा च ेसुमारास घरी 

बोरगाव  रोड सोनट े  

कॉलनी महादेव मंदीराचे 

पाठीमागे भोकर ता. भोकर 

जी नांदेड  

 

दशा - पि मेस 4 क.मी 

अंतरावर 

दाखल वेळ- 15.24 

डायरी मांक 22 

 

गुरन 

443/2022 कलम 

457,380 भादवी 

फयादी - राजे ा लग ा ुमलोड वय 52 वष 

वसाय िश क रा. बोरगाव रोड सोनट े  कॉलनी 

महादेव मंदीरा पाठीमागे भोकर ता. भोकर जी नांदेड 

मोन 9421384328, 7620120005  

आरोपी अनोळखी 

गेला माल -1) 16.000-00 सो याचे एक नेकलेस 

िपव या धातुच े16 ाम वजनाच ेज.ु वा. क. अ (2) 

10.000-00 सो याच ेझुमके िपव या धातुच े10 ाम 

वजनाचे जु. वा. क. अ. (3) 4000-00 सो याची 4 

अंगठी 4 ाम वजनाच जु. वा. क. अ. (4) 3000-00 

मोबाईल व चाजर जु.वा. क.अ.ं 5) 20.000-00 दोन 

ग ले अंदाजे 20,000  असलेले असा एकून  53000 /- 

पयाचा माल  

िमळाला माल - िनरंक 

खुलासा 

सादर िवनंती क , वर नमुद तारीक व ठकाणी यातील 

फयादी हा घरी नसताना अनोळखी चोरटे  यांनी 

फयादी या घरात आत वेश क न वरील माण े

सो याचे दािगने व एक मोबाईल चाजर सह असा एकूण 

53,000 हजार पयाचा माल चोर ाने चो न नेला 

आह.े वगैरे जवाब व न मा. पोिन साहेब याच ेआदेशान े

गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी िबट HC 2401 

जाधव यांचेकडे दला 

दाखल करणार - ASI/दवण े 

पो. टे. भोकर PSO 9552500386 

 तपास करणार HC 2401 जाधव पो टे भोकर मोन 

9850493110 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पोलीस टेशन मुदखेड  गुरन -232/2022 कलम 379 भा द िव 17/11/2022 

पोलीस टेशनच े
नाव मुदखेड  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयादीचे नाव खुलासा 

मुदखेड .गुरन -
232/2022 
कलम 379 भा 
द िव  
 
 
 
गरुन - दाखल 
ता.वेळ. 
द.17/11/20

22 रोजी 
18.48  वा  टे 
डा  23वर 
 

दनांक - द.08/11/2022 च े
16.00 ते  1900वा. च े 
दर यान वेळ न  नाही 
ीराम व  भंडार दुकानाच े

पाठीमागील रोडवर मुदखेड व 
काश आटकलवाड यांच े
घरासमो न शारदानगर 
मुदखेड येथून उ रेस 1 क  मी 
 
 
उिशराचे कारण- आज पावतो 
शोध घेतला व घरगुती 
अडचणीमुळे आज रोजी येऊन 
त ार द याने 

फयादी -  याम आनंदा बतकलवाड  
वय 24 वष  वसाय खाजगी 
नोकरी राहणार मुगट ता. मुदखेड मो. 
न. 9112452791 
 
आरोपी-  अ ात 
 
गेला माल - लडर मोसा .Mh26 
Bs -1809 कमती 20.000  अ.ं व 
फॅशन ो का या रंगाची मोसा 

.Mh 26 BM 1857जु. वा.क  
अ.20.000  असा एकूण 
40.000  चा माल  

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 
फयादीची मोटरसायकल लडर .MH 26 Bs 1809 कमती 

20.000  िजचा चेचीस . MBLhaw085khk62724व इंिजन 
.HA10AGKHKE6451 असा असलेली व काश बालाजी 

अटकलवाड यांची पॅशन ो का या रंगाची मोसा .Mh26 BM 1857  
जु.वा. क.अ.20.000 .ची. अशी दोन मोसा एकूण कमती 40.000  
ची कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली तरी शोध होऊन िमळावे 
वगैरे जबाब द यान ेगु हा मा Api वाटाण ेसाहेब यां या आदेशाने वर 
माण ेगु हा दाखल 

 
दाखल करणार- pso  Hc 231 फोले मो. .8208651620 
 
तपास - NPC 2366मुंडे मो. मांक. 9403330030 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 
 



iksLVs-oftjkckn xqju 401@2022 dye 394]34 Hkknoh lg dye 4@25 Hkkgdk fn-17@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-%& fn-
16@11@2022 jksth 
00%50 oktrk ps 
lqekjkl fgxksyh xsV 
fczt [kkyh ukansM 
 
 
fn’kk  o varj   
mRrjsl 01 fd-eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&   
fn-17@11@2022 osG 
15%53 LVsMk 22 oj 

xq-j-ua- 
401@2022 dye 
394]34 Hkknoh 
lg dye 4@25 
Hkkgdk- 
 
 
 
xsyk eky %&uxnh 
7000@&:i;s 

fQ;kZnhps uko %&  eqTTkrck vgsen 
flnhdh o; 30 o”kZ O;-[kktxh 
ukSdjh jk-fc-,Q-lh dkWyuh ckiq 
uxj vkSdkj fdjk.kk toG ukansM 
eksdz 7972005042 
 
vkjksihps uko %&nksu vKkr ble 
 
vkjksih vVd &  ukgh  
mf’kjkps dkj.k %& vkt jksth ,e-
;y-lh –tckck o:u xqUgk 
nk[ky- 
 
fiMrkps uko %& eqTTkrck vgsen 
flnhdh o; 30 o”kZ O;-[kktxh 
ukSdjh jk-fc-,Q-lh –dkWyuh ckiq 
uxj vkSdkj fdjk.kk toG ukansM 
eksdz 7972005042 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueksrkjh[k osGsoj fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh gk R;kps vWDVhOgk LdqVhus tkr vlrkuk fgxksyh xsV fczt[kkyh 
nksu vKkr vkjksih ;kauh R;kph eksVkjlk;dy fQ;kZnhps xkMhleksj 
ykoqu fQ;kZnhps [khL;kr Bsoysys 7000@& :i;s tcjnLrhus dkBqu ?ksrys 
o eksckbZy fgldkoqu ?ks.;kpk iz;Ru d:u fQ;kZnhps mtO;k gkrkoj 
[katjus ek:u t[keh dsys -oxSjs ,e-;y-lh-tckc o:u xqUgk nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj %& xzsV iksmifu f’kaxs iks-LVs- oftjckn eksdz 
7972733404 
rikfld vaeynkj %& iksmifu izfo.k vkxykos iks-LVs-oftjkckn 
eksdz9890630130 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu HkaMjokj iks-LVs- oftjkckn eksdz 
9923696860 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  -mi-fo- iks- vf/kdkjh fln/ksJoj Hkksjs 
mi-fo- brokjk pktZ ukansM ‘kgj iksfu HkaMjokj iks-LVs- oftjkckn eksdz 
9923696860 eksdz-7798688865 iksmifu izfo.k vkxykos iks-LVs-
oftjkckn eksdz9890630130  gs fnukad 17@11@2022 jksth ps 15%58 ok 
uksan ua- 23 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq    

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

 

 



पोलीस टेशन देगलूर AD no. 31/2022 क 174crpc   ¯िद  17/11/2022 
पोलीस टेश
नचेनाव 

ग.ूर.न.वकलम आ. मृ. .घ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

पोलीस 
टेशन 
देगलूर 

ग.ूर.न.वकलम :-
-- 
 
 AD  no 
31/2022 क 
174crpc   माणे 
 

आ म ृघ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िदनांक 17.11.2022 रोजी 
10.30 वाजताचे सुमारास नरंगल 
िशवारातील लडी पक पाच े
कॅनॉल मधील पा यात ता देगलुर  
 
आ. म.ृ दा. ता. वेळ व न दनं 
िद 17.11. 2022 रोजी वेळ  
15.31  वा न द नं 26 
 
 

खबर देणार- अशोक गंगाराम 
गायकवाड  वय 44 वष यवसाय 
मजुरी  रा तमलुर आबादी ता देगलुर   
मोनं 9307650172 
 
   
मयताचेनाव – यादव गंगाराम 
गायकवाड  वय 40 वषे रा तमलुर  
 
मरणाचे कारण --- पा यात बुडून 
म य ु 
 
 

खुलासा:--- 
खुलासा सादर वनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील खबर देणार यांचा 
भाऊ मयत नामे यादव गंगाराम गायकवाड वय 44 वष हा िद 17/11/2022 
रोजी 10.30 वा चे सुमारास नरंगल िशवारातील लडी पक पाचे कॅनॉल 
मधील पा यात बुडून मरण पावला आहे याचे मरणा बाबत काही एक संशय 
आगर तकार नस याचे अज व न  आ.मृ. दाखल  
अज िद याने वर माने आ. मृ. दाखल 
 
दाखलकरणार:-  ASI शेख     पो. टे. देगलुर. 
 
तपािसकअंमलदार--  पोहेका / 1984 सकनुरे  ने. पो. टे. देगलूर . 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- पो.िन. ी.सोहन माछरे साहेब मो. न. 
9821159844 

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

 

 

 

 

 
 



 

पो टे िहमायतनगर कलम 65,ई. म. ो. ॲ कट दनांक 17/11/2022 

पो टे नाव ग.ुर.न व.कलम  

254/2022 कलम 65,ई. 

म. ो. ॲ कट 

   

 

ग.ुघ.तारीख वेळ 

.व. ठकाण  

फयादी .नाव. 

व .प ा 

 

खुलासा  

िहमायतनगर 

 

 

 

 

 

 ग.ुर.न व.कलम  

254/2022 कलम 65,ई. 

म. ो. ॲ कट 

िमळाला माल:  

हातभ ीची गावठी दा  5 

लीटर। कमती 500 

पयाचा ो गु ाचा 

मालं 

17/11/2022 रोजी 18.10 

वा.चे.आरोपी मिहले या 

घराशेजारी मौज ेिभ याची वाडी 

ता.िह.नगर 

 

ग.ु.दाखल ता.व 

वेळ ठकाण-17/11/2022 रोजी  

1939 वा टेशन.डा न ं1939. 

वर  

 

सुधाकर ल मण कदम वय 53 

वसाय  ASI नेमणूक पो टे 

िहमायतनगर वष 

पो टे िहमायतनगर 

मो.7350671239 

आरोपी नाव.  

आरोपी अटक.=नाही. 

 

 

सादर  िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने बाई ने  

िवनापरवाना बेकायदेशीर र या हातभ ीची गावठी दा  5 लीटर क 

500 . आपले वतं  फायदा क रता ता यात बाळगून चोरटी िव  

कर या या उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला हणून वरील वगैरे 

व न बाजूस माण ेगु हा दाखल क न मा.पो.िन.साहेब यां या आदेशाने 

पुढील तपास कामी ASI कदम साहेब यां याकडे दले। 

दाखल करणार- PSO LHC/1611 कोव े 

 पो.सटे. िह.नगर 

तपासीक अंमलदार - ASI कदम पो टे .नगर.मो.7350671239 

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

मो.8691880033 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पोलीस टेशन अधापूर  .र.न 305/2022  कलम  279.304.(अ)भा.द.वी  द.17/11/2022 . 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खुलासा 

अधापूर ग.ु र .न 
305/2022 
कलम 
279.304.(अ) 
भा.द.वी 

गु हा घडला ता1रीख वेळी व 
ठकाणी दनांक द.27/10/2022 
रोजी 20.00ते 20.30वा चे 
सुमारास मेडला ते नांदेड जाणार 
रोडवर महादेव मं दर जवळ 
मडला िशवार पशिचमेस 
08क .मी.  ता.अधापूर  
िज.नांदेड.  
 गु हा     दाखल तारीख  
17/11/2022 टे डा 24वेळ 
16.33वाजता                    

 फयादी-= शुभम सदानंद कांबळे 
वय 23 वष वसाय िश ण 
राहणार महा मा फुले हाउ सग 
सोसायटी कंधार तालुका कंधार 
िज हा नांदेड मोबाईल नंबर 92 
84 10 25 94 . 
 
आरोपी_ =अ ात वहान चालक.  
मयताच ेनाव = सदानंद कशन 

कांबळे वय 56 वष राहणार 

फुलेनगर कंधार . 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी हा याचे 
कुटी मांक एम एच २६ बीजी 32 34 वर बसून मढला ते नांदेड जाणारे 
रोडवर मढला येथील महादेव मं दराजवळ आले असता यांना कोण यातरी 
अ ात वाहनाचे चालकाने यांचे ता यातील वाहन हाय काय व 
िन काळजीपणाने चालून जोराची धडक द याने याचे डो यात छातीस 
त डास गंभीर मार लाग याने ते उपचार दर यान मरण पावले आह े याचे 
मरणास अ ान वाहन चालक हा कारणीभूत झाला आह ेवगैरे जे हा व न वर 
माण ेगु हा दाखल . 

 दाखल करणार =psi िड.एम. राठोड पोलीस  ठाण ेअंमलदार 
मो.नं.9421296377. तपास  _psi सुरवस.े मोबाईल नंबर 9766105366. 

vkjksihps iqoZ 
bZfrgkl %& 

    

vkjksihoj dsysys 
izfrcaa /kd 
dk;Zokgh %&   

    

 

 
 



                            पोलीस टेशन रामतीथ गुरन नं 182/2022  कलम 279, 337,338.भाद ंवी.  द.17/11/2022 

पो. टेच े
नाव 

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

रपोट /खबर देणार नाव प ा 
वमयताच ेनाव व प ा 

खुलासा  

रामतीथ   गुरनं– 
182/2022 
कलम 
279,337,338
भा,द वी.  
          
 
गु हयाच ेकारण 
:-  अपघात  
 
 
 
 

 द.21/10/2022च.ेसाय 11.30  वा 
सुमारास 
ठकाण --   लोहगाव फा ाजवळ 
नस  िबलोली जाणारे रोडवर  
लोहगाव फाटा ता.िबलोली   
 
दशा : पुवस 15 कमी  
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 
17/11/2022 चे  15.36  वा टे.डा 
न द . 19 वर  
 
उिशराच ेकारण –दवाखा यात 
उपचार घेऊन आज रोजी त ार 
द याने दाखल    

 

फयादी नाव:-  मारोती 
जानक राम घंटेवाड    वय 37      
वष वसाय िम ी   
रा.खरैगाव  ता.नायगाव 
जात.मांग  .मो.9146364999 
 
 आरोपीच ेनाव व प ा :-  
 
आरोपी अटक :-  नाही 
 

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद ता,वेळी व ठकाणी यातील. फयादी ह े
याचे मे हणा कोड बा लाल ूबोयावार अस े याचे मोसा . .AP 25AQ389  वर 
बसून नस  ते िबलोली कडे जात असताना लोहगाव फा ाजवळ  पाठीमागून 
यातील आयचर या चालकाने या या ता यातील वाहन   ही भरधाव वेगात 
हयगय   व िन काळजी पणाने चालवून फयादी चे  मोसा. ला पाठीमागून 
जोराची     धडक देवनू फयादी च े डा ा डो यावर,कपाळावर, कानावर गंभीर 
लागले व दुखापत झाली  सदर अपघातात चालक कारणीभूत झाला आह े फयादी 
उपचार घेउन आज आलेने ,  गु हा दाखल क न ,मा.सपोिन दघ े साहेब यांचे 
आदेशान ेतपास पोहेका .2476 /पठाण   सा.   यांचेकडे दले. 
दाखल करणार :--  PSI -राठोड  पो टे रामतीथ मो.9423137924 
तपािसक अमंलदार  पोहेका.2476 पठाण     पो टे रामतीथ  
मो ना. 9823027725  
पो टे रामतीथ :- भारी अिधकारी मा सपोिन दघ ेसा.मो नंबर 9834255985 
 

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

 

 



पो टे िहमायतनगर कलम  253/2022 कलम 354,323,506,34 IPC दनांक 17/11/2022 

पो टे नाव ग.ुर.न व.कलम     

 

ग.ुघ.तारीख वेळ 

.व. ठकाण  

फयादी .नाव. 

व .प ा 

 

खुलासा  

िहमायतनगर 

 

 

 

 

 

ग.ुर.न व.कलम  

253/2022 कलम 

354,323,506,3

4 IPC 

 

  

 

 

 

17/11/2022 चे 08 

वा  फयादीचे घरा 

समोर् मोजे सरसम 

ता िह नगर पि मेस 

6 कमी   

 

ग.ु.दाखल ता.व 

वेळ ठकाण-

17/11/2022 रोजी  

16:08वा टेशन.डा 

नं 16. वर  

 

. 

 

आरोपी- 

आरोपी अटक-नािह  

सादर  िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील ि फयादीबाई च ेपित िवलास यास 

मोटारसायकल लाव यातच ेकाऱणाव न वाद क न आम या गावातील शेजारी रा णारे 1. 2. 

3. 4. यांनी लाकडाने व लाथाबु याने मारहाण क न मु ा मार दला व याने माझा वाईट 

उ ेशाने हात ◌़ध नपदर ओढुन माझा िवनयभंग केला आिण याने पु हा आम या वाटेला आले 

तर तु हाला िजवीनाशी खतम करतो अशी िजव ेमार याची धमक  दली आह.े    । वगैरे 

मजकुराची जबाबव न बाजूस माण ेगु हा दाखल क न पुढील कायवाही कामी मा पो नी 

साहेबां या आदेशाने WASI कागन ेमैडम कड़े दले 

दाखल करणार- PSO LHC 1611 कोव ेमैडम  पो.सटे. िह.नगर.. मो.9921986526 

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

मो 9834774799 

तपासीक अंमलदार WASI कागने मैडम पो टे िहमायतनगर 

मो.9921623333 

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

 
 



                     ¯ÖÖêÃ™êü  ´ÖÖÆæü¸ü  ÝÖã̧ ü®ÖÓ  117/2022  Ûú 283 ³ÖÖ¤ü¾Öß.  ×¤ü.17/11/2022                                          
¯ÖÖêÃ™êü“Öê ®ÖÖ¾Ö  ÝÖã̧ ü®ÖÓ/†Ö.´Öé/¯Ö®ÖÖÛúÖ/ 

×´ÖØÃÖÝÖ ¾Ö Ûú»Ö´Ö  
ÝÖãÆüÖ/†Ö.´Öé./¯ÖÖêÛúÖ/×
´ÖØÃÖÝÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö 

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

Æü×ÛúÛúŸÖ 

´ÖÖÆãü¸ü  ÝÖã̧ ü®Ö  ÝÖã̧ ü®ÖÓ 
117/2022 Ûú 283 
³ÖÖ¤ü¾Öß.             
 
 
 

  ÝÖã.‘Ö. ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ: 
×¤ü.17.11.2022 
ü̧Öê•Öß ¾Öîôû 17.35 ¾ÖÖ 

.‹ÃÖ ²Öß †ÖµÖ ²ÖÑÛú 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖÆãü¸ü ü ŸÖÖ ´ÖÖÆãü ü̧ 
×•Ö ®ÖÓ Ö¤êü›ü 
 
ÝÖã.¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôû 
×¤ü.17.11.2022 
ü̧Öê•Öß“Öê 18.34 “Öê 

¾Öêôû ¾ÖÖ ®ÖÖÓ ê¤ü ®ÖÓ  17 
¾Ö¸ü   
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- ÃÖã¿Öß»Ö 
ÝÖÖê¯Öß“ÖÓ¤ü ¸üÖšüÖê›ü ¯ÖêÖÃ™êü 
´ÖÖÆü¸ü ´ÖÖê ®Ö 
8805570143 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö :-  
  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ 
          ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß®Öê 
ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö †ò™üÖê Æüê ¾ÖÖÆü®Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ˆ³Öê Ûú¹ý®Ö µÖêÞÖÖ ȩ̂ü•ÖÖÞÖÖ¸êü ê 
¾ÖÖÆü®ÖÖ»ÖÖ †™üÛúÖ¾Ö Ûú¹ý®Ö ¸üÆü¤üÖ¸üß †›ü£ÖôûÖ ×®Ö´ÖÔÞÖ Ûú¹ý®Ö »ÖÖêÛúÖÓ“Öê ×•Ö¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬ÖÖêÛúÖ 
ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ×¸üŸÖß®Öê ˆ³ÖÖ Ûêú»Öê Ö  ¾ÖÝÖî̧ ü•Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê®Öß ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/764 •ÖÖ¬Ö¾Ö   µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ¤êüÞµÖÖŸÖ 
†Ö»ÖÖ  

  
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò /764 •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
7887687478 
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üßµÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê ®ÖÓ :-¯ÖÖê×®Ö ‹®Ö ‹»Ö ×¸üšêü ÃÖÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ê ´ÖÖÆãü̧ ü ´ÖÖê ®ÖÓ 9923388510 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü- ¯ÖÖê®ÖÖ /1313 ›üÝÖ¾ÖÖ»Ö   ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖÆãü̧ ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9823102513 

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

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ भाग 6 गुरन 183 / 2022 कलम.33(2)महारा  वै कीय यवसाय अिधिनयम सन 2000 अ वये  िद . 17.11.2022 

पो. टेचे नाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ िठकाण 
व दाखल ता. वेळ 

िफय दीचे नाव प ा व मोदी नं , आरोपीचे 
नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हकीकत 

रामतीथ  भाग 6 .गुरन 183/ 2022 
कलम 33(2)महारा  
वै कीय यवसाय 
अ्धीनीयम सन 2000 
माणे 

 
गु हयाचे कारण -  
 
 
 
 
 
 
उिशरा चे कारण-  
सदर िफय दी चे विर ठांचे 
बैठक अस याने आज 
रोजी त ारी अज िद याने 
दाखल  
  

गू.घ.ता.वेळ—-–--िद. 
14/11/2022  चे 13.15वा.  
सू.मौ.आदमपूर चौकात 
डॉ.माका यांचे शेजारी 
तळमजला आदमपूर  
ता.िबलोली  
 िदशा :  दि णेस   16 िक मी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- िद 
17/11/2022 चे  20.06  वा 
टे.डा न द  22    वर  

 
 
 दाखल करणार PSI- राठोड    
पो टे रामतीथ 
मो..9423137924   
 
 
 

 िफय दीचे नाव:-  
डॉ.मोहन मािणकराव देवराये वय 39 वष 
धंदा. वै कीय अिधकारी नौकरी रा.नांदेड 
हमू.िबलोली  मोबाईल नंबर.9921303433  
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक :-  
  
 
पो टे रामतीथ :- भारी अिधकारी मा सपोिन 
िदघे मो नंबर 9834255985 
 
माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे  
माणे 

खूलासा.-- सादर िवनंती िक वर नमूद ता वेळी व ठीकाणी 
यातील िफय दी हे िद.14/11/2022 रोजी 13.15 वा.बोगस 
डॉ टर शोध मोहीम संदभत आदमपूर येथे संभाजी िदगंबर 
भूरे येथे रेड केली असता अनिधकृत पणे वै कीय यवसाय 
करीत अस याचे आढळून आले यांचे कडे कोणताही 
वै कीय पुरावे नसून बोगस िर या अवैधय यवसाय किरत 
िमळून आले     वगैरे   मजकुराचे  लेखी अजव न  गु हा 
दाखल क न  माननीय सपोिन िदघे  साहेब यां या आदेशाने 
गु हा दाखल. 
 
तपािसक अमंलदार :- PSI  / ईंगळे    सा पो. टे. रामतीथ 
मो.नं.. 7066981443   
 
चेकिल ट ची पुतता केली  

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

 

 



 

गुरंन CR. 224/2022 कलम 283 भा.द.िव. 
 

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  

 गुरंन CR. 
224/2022 कलम 
283 भा.द.िव. माणे 
 
 
 
 

 गु हा घडला:-  
िद.17/11/2022 वेळ 17:30 
वा. रतन इले क स 
दुकानासमोर   िकनवट 
 ता. िकनवट   प चमेस 100 
.मी  
 
 दाखल :- 
िद.17/11/2022 रोजी  
21.03वाजता टे. डा.न द नंबर 
36वर 
 
 
 
 

िफय दीचे नाव:- सुनील 
गोपाळराव कुलबु  े
 वय 42 वष यवसाय नोकरी  
पो.ना.680 नेमणूक 
पो. टे. िकनवट ता.िकनवट 
 मो. नं.8888855825 
 
 
आरोपीचे नाव  
  

 हकीकत:- 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हे 
आपले ता यातील वाहन ऑटो हे रतन इले क स दुकानासमोर 
िकनवट येथे 17.30वाजता या सुमारास सावजिनक र यावरील 
येणारे जाणारे लोकांना धोका आटकाव होईल आशा थतीत िमळून 
आला वगैरे मजकुरा या िफय दी व न मा.पो.िन. साहेब यां या 
आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी NPC 680 
कुलबु  ेयां याकडे िदला       
 
दाखल करणार:-पो हे का/915 राठोड पो टे िकनवट 
मो.न. 9850143382 
 
तपासीक अंमलदार:- पो.ना/680 कुलबु  े मो. न.8888855825 
 
 पो. टे.िकनवट भारी अिधकारी पो.िन.साळंुखे साहेब मो.नं. 9422242568 
 

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

 
 
 
 



 

 

गुरंन CR. 223/2022 कलम 283 भा.द.िव. 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  

 गुरंन CR. 
223/2022 कलम 
283 भा.द.िव. माणे 
 
 
 
 

 गु हा घडला:-  
िद.17/11/2022 वेळ 17:10 
वा. रतन इले क स 
दुकानासमोर   िकनवट 
 ता. िकनवट   प चमेस 100 
.मी  
 
 दाखल :- 
िद.17/11/2022 रोजी  
20.58वाजता टे. डा.न द नंबर 
35वर 
 
 
 

िफय दीचे नाव:- सुनील गोपाळराव 
कुलबु  े
 वय 42 वष यवसाय नोकरी  
पो.ना.680 नेमणूक 
पो. टे. िकनवट ता.िकनवट 
 मो. नं.8888855825 
 
 
आरोपीचे नाव  
  

 हकीकत:- 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी हे आपले ता यातील वाहन ऑटो हे रतन इले क स 
दुकानासमोर िकनवट येथे 17.10 वाजता या समुारास 
सावजिनक र यावरील येणारे जाणारे लोकांना धोका आटकाव 
होईल आशा थतीत िमळून आला वगैरे मजकुरा या िफय दी 
व न मा.पो.िन. साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी NPC 680 कुलबु  ेयां याकडे िदला       
 
दाखल करणार:-पो हे का/915 राठोड पो टे िकनवटमो.न. 
9850143382 
तपासीक अंमलदार:- पो.ना/680 कुलबु  ेमो. 
न.8888855825 
 
 पो. टे.िकनवट भारी अिधकारी पो.िन.साळंुखे साहेब मो.नं. 
9422242568 
 

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

 



                             पोलीस टेशन हादगाव भाग 6 गुरनं  325/2022 कलम  65(e) म. दा . का. माने द  17/11/2022 

पो. टेच ेनाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण 
व दाखल ता. वेळ 

फयादीचे नाव प ा व मोदी न ं, 
आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाही 

हक कत 

हदगाव  भाग 6  गुरनं  

325/2022 

कलम  65(e ) 

म. दा.. का. 

माने द  

17/11/2022 

  

 द17/11/2022  च े 18:30 वाजता चे 
सुमारास  मौ हरडप ते धानोरा जाणारे रोडवर   
दि णेस 07 कमी    तालुका हादगाव 
 
दशा :- दि णेस 07 कमी   

 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 17/11 /.2022 च े 
21:45वा टे.डा न द  28 वर  
 
 गेला  माला :- िनरंक   िमळाला माल :-  700 
पय े कमती180ml 10 बॉटल भगरी सं ा 
देशी दा  या 

 फयादीच ेनाव: - संजय तुकाराम 
गायकवाड वय 54 वष ा. नोकरी 
पो ट हदगाव मो. न. 755864052. 
 
 FIR त दली का:- होय  
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा, 
             सादर िवनंती क  , नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील यातील आरोपीने िबना परवाना बेकायदेशीर र या देशी 
दा ची चोरटी िव  कर या या उ ेशाने ता यात बाळगलेला 
िमळून आला वगैरे फयादीव न गु हा  दाखल क न  माननीय 
पोलीस िनरी क साहेब यां या आदेशाव न पो उपनी 
गायकवाड यां याकडे दला.  
दाखल करणार :- NPC/799 जाधव पो टे हदगाव   
तपािसक अमंलदार : पोउ पनी  संजय गायकवाड पो टे हदगाव 
मो नंबर 7558864052. 

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

 
 
 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 445/2022 कमल 294,323,506,34,ipc 

गो ीचे नाव गु हा घडला दाखल 
तारीख वेळ ठकाण 

गुरन कलम फयादी आरोपी थोड यात हक कत 

पो ट भोकर द 16/11/2022 
20.00वाजता  
मह  धमस ेयांच े
घराजवळ मौज ेनांदा 
हैसा प ी तालुका 
भोकर 
 
गु हा दाखल 
17/11/2022 
 वेळ 20.16 
डायरी मांक  
33 

गुरन-445/2022 
कमल294,323, 
506,34,ipc 

फयादी, 
 
आरोपी  
 

खुलासा 
सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी व 
ितचा पित व मुलगा अस ेभांडणाचा आवाज ऐकून आरोपीच ेघराकडे गेले 
असता आरोपी यांना तु ही दा  िपऊन आरडा ओरडा का करता अस े
िवचारले असता आरोपी यांनी संगणमत क न फयादीस छीनाल रांड तू 
लय शू टग करते का  तु या आईला झव अस ेअ ील भाषेत िशवीगाळ 
क न फयादीत व ितचे पतीस मुलास थापड बु यान ेमारहाण क न 
जीव ेमार याची धमक  दली वगैरे मजकुराच ेजबाब व न वर माण े
गु हा दाखल क न मा.पोनी साहेब यां या आदेशान ेपुढील तपास कामी 
पोहेका 2138 शद ेयां या कड े दला 
 

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

 

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंनं 180/2022  कलम 65 ई मं. दा . का   द.17/11/2022 

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 ं180/2022 कलम  65 
ई मं. दा. का माण ेदाखल  
          
 
 
गु हयाच ेकारण :-  
 
 िमळाला माल  180 एम एल 
या 15  बॉटल कमती 
अंदाज े1050/ पय े 
 

 गु हा घडला  ता. वेळ 
द 17/11/2022 च े 16:20 
वाजताच े सुमारास 
आरोपी या घरी  मौ. ई ब ु
ता. नायगाव  
 
 उ रेस 9 कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 
17/11/2022 चे   21:22वा 
टे.डा न द  16 वर  

फयादी नाव:- अशोक वैजनाथ घुम े
वय 37 वष वसाय नोकरी पो का 
2638 पो टे कंुटूर  मो नं 
9923482638 
 
 आरोपीच ेनाव व प ा —--- 
 
आरोपी अटक :   crpc 41 (1) 
माण ेनोटीस देऊन सोड यात आले  

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 15 
बॉटल ता यात बाळगलेला िमळून आला वगैरे फयाद व न  मा.सपोनी 
साहेब यांचे आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी बीट पोह े
का 1181 कुमरे साहेब यां याकडे दे यात आल े 
दाखल करणार —_–Asi पोले पो टे कंुटुर 
तपािसक अमंलदार- पोह ेका 1181 कुमरे पो टे कंुटुर 
मो नं 8208788324 

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

 
 

 
 



 
                                                  ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 676/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 17/11/2022  

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

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

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã. ü̧.®Ö. :- 
676/2022  
Ûú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
14/11/2022 ¸üÖê•Öß “Öê ¾Öêôû 
ÃÖÖµÖÓÛúÖôûß 06.00 ŸÖê ¸üÖ¡Öß 08.00 
¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
†ÖÜÖÖ›üµÖÖ¾Ö ü̧ ²ÖÖë›üÖ ü̧ ×²ÖÎ•Ö•Ö¾Öôû 
ÆüÖµÖ¾Öê »ÖÝÖŸÖ ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 17/11/2022 “Öê ¾Öêôû 12.21 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.12 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ˆ²ÖÖôêûü ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÝÖÖ›êüÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.7507443844. 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- †–ÖÖŸÖ 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ‹Ûú ²Öî»Ö ŸÖÖÓ²Ö›üµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ“Öê 
Ûú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü “ÖÓ¦üÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ 35,000/- ¹ý¯ÖµÖê  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×®Ö Ó̧üÛú   
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö¸ÓüÛú   
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :- ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ŸµÖÖ“Öê ²Öî»ÖÖ“ÖÖ 
†Ö•Öã²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¾Ö ¯Ö¸üßÃÖ¸üÖŸÖ ¾Ö †Ö•Öã²ÖÖ•Öã“Öê †Öšü¾Ö›üß 
²Öî»ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ ü̧ÖŸÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ×´Öôãû®Ö ®Ö 
†Ö»µÖÖ®Öê †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤ü 
×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ²Öî»Ö ŸÖÖÓ²Ö›üµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ“Öê Ûú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü “ÖÓ¦üÖ 
†ÃÖ»Öê»ÖÖ 35,000/- ¹ý¯ÖµÖê “ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ²ÖÖë›üÖ ü̧ ×²ÖÎ•Ö•Ö¾Öôû ÆüÖµÖ¾Öê 
»ÖÝÖŸÖ †ÖÜÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ÛúÖêÞÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê 
“ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú ü̧Ö“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:- ¯ÖÖê®ÖÖ/616 “ÖÛÎú¬Ö ü̧ ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.7020448411. 
¯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 %&   
 
 
 

                        
 

 



 
                                             ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 677/2022 Ûú»Ö´Ö 354,452,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 17/11/2022  

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

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

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
677/2022  
Ûú»Ö´Ö 
354,452,5
06 ³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
16/11/2022 ¸üÖê•Öß “Öê ¾Öêôû 
ÃÖÛúÖôûß 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧ß †¿ÖÖêÛú ®ÖÝÖ ü̧ 
ÝÖÖê̄ ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 17/11/2022 “Öê ¾Öêôû 
14.52 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.17 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-. 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×¤ü.17/11/2022 “Öê 18.43 
¾ÖÖ.Ã™êü›üÖ ÛÎú.24 ¾Ö¸ü †Ö ü̧Öê̄ Öß †™üÛêúŸÖ †ÖÆêü 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö Ó̧üÛú   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×®Ö¸ÓüÛú   
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö¸ÓüÛú   
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :- ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê †Ö•Ö ü̧Öê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß®Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ¯ÖÞÖê ‘ÖãÃÖæ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
¹ý´Ö´Ö¬µÖê µÖê¾Öã®Ö ´Öß ŸÖã—µÖÖ¾Ö ü̧ ¯ÖÏế Ö Ûú¸üŸÖÖê ŸÖã ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ “Ö»Ö †ÃÖê ´ÆüÞÖã®Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ ¬Ö¹ý®Ö ×¾Ö®ÖµÖ³ÖÓÝÖ Ûú¹ý®Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧ÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß 
¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú ü̧Ö“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¤êüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.9511851737. 
¯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 %&   
 
 
 

 
 
 

 



 
                                     ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 678/2022 Ûú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 17/11/2022  

¯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¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß 

†™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ ÝÖã. ü̧.®Ö. :- 
678/2022  
Ûú»Ö´Ö 
324,323,
504,506,
34 ³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
17/11/2022 ¸üÖê•Öß  16.00 ¾ÖÖ. “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÝÖòÃÖ ‹•Ö®ÃÖß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¾ÖÃÖ ü̧ÞÖß ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 17/11/2022 “Öê ¾Öêôû 21.46 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.36 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ´ÖÖ¬Ö¾Ö ÝÖÓÝÖÖ¸üÖ´Ö ÛúÖÓ²Öôêû 
¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
²Ö×ôû¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü ¯ÖÖ¾Ö ü̧»Öã́ Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.8850129179. 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö Ó̧üÛú   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×®Ö¸ÓüÛú   
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö¸ÓüÛú   
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :-  
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü 
®ÖÖÓ¤êü›ü Ûú›ãü®Ö ¾ÖÃÖ ü̧ÞÖß ´ÖÖÝÖì ²Ö×ôû¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü Ûú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÝÖòÃÖ ‹•Ö®ÃÖß 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ¾Ö ü̧ 
Ûêú»Öê»Öß ÛêúÃÖ ˆ“Ö»Öã®Ö ‘Öê µÖÖ ÛúÖ ü̧ÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖô Ûú¹ý®Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖ®Öê 
´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûêú»Öß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÛÎú. 1 µÖÖ®Öê »ÖÖêÜÖÓ›üß ü̧Öò›ü®Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ 
›üÖêôûµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý®Ö •ÖÜÖ´Öß Ûêú»Öê ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧ÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß ¾ÖÝÖî̧ êü 
´Ö•ÖÛãú ü̧Ö“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ ü̧:- ¯ÖÖêÆ êüÛúÖ/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.7774883192. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2168 ¿ÖêÜÖ •ÖÖ¾Öê¤ü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.8999978576. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´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 ×´ÖÃÖàÝÖ ®Ö. 101/2022  ×¤ü®ÖÖÓÛú 17/11/2022 

¯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 ü̧Öê¯Öß“Öê 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ ×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú. :- 
101/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 17/11/2022 ü̧Öê•Öß 
“Öê  09.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
®Ö®ÖÓ¤ü ×¯ÖÏµÖÓÛúÖ ÛúÖ¯ÖÃÖßÛú¸ü 
×ÃÖ›üÛúÖê µÖÖÓ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý®Ö 
 
 
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
 
×´ÖÃÖàÝÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
17/11/2022 “Öê ¾Öêôû 19.15 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú. 28 

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ¸ü :- ´ÖÆêü¿Ö ³ÖÖ‰ú ü̧Ö¾Ö ›üÖÛêú ¾ÖµÖ 
29 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö×Ûú»Ö ü̧Ö.†ÖÓ²Öê›üÛú¸ü 
®ÖÝÖ¸ü ÝÖÓÝÖÖÜÖê›ü ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¸ü³ÖÞÖßü. 
´ÖÖê.ÛÎú.9970466700. 
 
Æü ü̧¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö :-  
Æü ü̧¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö :- ¸ÓüÝÖ- 
ÃÖÖ¾ÖôûÖ, ²ÖÖÓ¬ÖÖ-ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôûû, ˆÓ“Öß- ÃÖÖ›êü ¯ÖÖ“Ö 
±ãú™ü, ¤üÖê®Æüß ¯ÖÖµÖÖÓ®ÖÖ ÃÖÆüÖ ²ÖÖê™êü, †ÓÝÖÖŸÖ 
†Öò̧ ëü•Ö Ûú»Ö ü̧“ÖÖ ¯ÖÓ•ÖÖ²Öß ›ÒêüÃÖ, ¯ÖÖµÖÖŸÖ 
ÛúÖôûÃÖ ü̧ “Ö¯¯Ö»Ö 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ²Öê̄ Ö¢ÖÖ 
´ÖÆüß»ÖÖ ü ÆüßÃÖ ÃÖÖÃÖ ü̧“Öê »ÖÖêÛú ¡ÖÖÃÖ ¤êüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öã®Ö “ÖÖ ü̧ 
×¤ü¾ÖÃÖÖ¯Öã¾Öá ÃÖÖÃÖ¸üß ÃÖÖê›ü»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖß †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ×ŸÖ“Öß ®Ö®Ö¤ü ×¯ÖÏµÖÓÛúÖ 
ÛúÖ¯ÖÃÖßÛúÛú ü̧ ×ÃÖ›üÛúÖê µÖÖÓ“Öê ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý®Ö 09.00 ¾ÖÖ. ÛúÖêšêüŸÖ ü̧ß ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»µÖÖ“Öê 
ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®ÖÖ ÃÖÓ•ÖµÖ ÛúÖ¯ÖÃÖßÛú¸ü µÖÖÓ®Öß ±úÖê®Ö¤ü¾ÖÖ ȩ̂ü ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»µÖÖ®Öê ×ŸÖ“ÖÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê¾Öã®Ö ×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê ÜÖ²Ö ü̧ ×¤ü»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ¾Ö¹ý®Ö 
¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤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:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö/Ø¿Ö¤êüü ¯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¸üßõÖÛú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

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

                        
 
 
 



                    ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã̧ ü®Ö 410/2022 Ûú»Ö´Ö  498(†),323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü.17.11.2022  

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¸üÖê¯Öß“Öê ê 
®ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ 

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

 
 ÝÖã¸ü®Ö. 410/2022  
 Ûú»Ö´Ö 
498(†),323,50
4,506,34  ³ÖÖ¤ü¾Öß  
¯ÖḮ ÖÖÞÖê  
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :- 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü.07/04/2021 ¸üÖê•Öß“Öê 00.00 
¯ÖÖÃÖæ®Ö ŸÖê ×¤ü.28.03.2022 ¸üÖê•Öß“Ö ê 
00.00 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
ÃÖÖÃÖ¸ü “ÖÖ¯ÖÖê»Öß ´Öæ¯ÖÖê ÃÖ¸üß ŸÖÖ.“ÖÖÛæú¸ü 
†Æü´Ö¤ü¯Öæ̧ ü ×•Ö.»ÖÖŸÖæ¸ü ´ÖÖÆêü̧ ü ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß 
®ÖÖÛúÖ,®ÖÖÓ¤êü›ü 
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ ü̧ : ¯Öæ¾ÖìÃÖ  03 ü ×Ûú.´Öß 
²Öß™ü ÛÎú .02 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-×¤ü.17/11/2022 ¸üÖê•Öß 
14.19 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ. 18 ¾Ö ü̧ 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×®Ö Ó̧üÛú 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
. 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- 
  †Ö ü̧Öê¯ÖßÃÖ †™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú 
‹±ú†ÖµÖ †Ö ü̧ ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ¸ü ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ: †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö  µÖê£Öê µÖê¾Öæ®Ö 
ŸÖÛÎúÖ ü̧ß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
         ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öæ¤ü 
†Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖ®Ö´ÖŸÖ Ûúºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ‘Ö¸ü ‘ÖêÞÖê Ûú ü̧ßŸÖÖ 01 »ÖÖÜÖ ºþ¯ÖµÖê 
´ÖÖÆêüºþ®Ö ‘Öê̂ ®Ö µÖê ´ÆüÞÖæ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ £ÖÖ¯Ö›üÛæúŒŒµÖÖÓ®Öß ´ÖÖ ü̧ÆüÖÞÖ Ûúºþ®Ö 
¿Ö ü̧ß¸üßÛú ¾Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ ¾Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûúºþ®Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧ÞµÖÖ“Öß 
¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß †ÖÆêü  ¾ÖÝÖî ȩ̂ü •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  ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê Ûú›êü 
×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.®Ö. 9721870108. 
¤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¸üß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :-ÁÖß.›üÖò.ÛúÖ¿ÖßÛú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.9527988931 



¯  
 

 

 

¯ÖÖêêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 88/2022    ×¤ü®ÖÖÓÛú 17/11/2022 

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

 

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

ÜÖ²Ö ü̧  ¤êüÞÖÖ ü̧ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 
88/2022 

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
13/11/2022 ¸üÖê•Öß 12.00 
¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ü̧ÖÆüŸÖê ‘Öºþ®Ö 
®Ö¾Ö×•Ö¾Ö®Ö ®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ--  ×¤ü®ÖÖÓÛú   
17/11/2022 ¸üÖê•Öß  
16.40 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ    26  
¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧— 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  ¸ǘ ÖÖÛúÖÓŸÖÃÖÛúÖ¸üÖ´Ö 
ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖõÖÞÖ ¸üÖ. 
²ÖôêûÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö  ®ÖÖÓ¤êü›üÆü.´Öã. ®Ö¾Ö×•Ö¾Ö®Ö 
®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- Ó̧üÝÖ- ÃÖÖ¾ÖôûÖ     , 
ˆÓ“Öß  5 ±ãú™ü   , ²ÖÖÓ¬ÖÖ  -- ´Ö•Ö²ÖãŸÖ   , ³ÖÖÂÖÖ 
ØÆü¤üß ‡ÓÝÖÏ•Öß  ,“ÖêÆü ü̧Ö -- ÝÖÖê»Ö , ¯ÖÖê¿ÖÖÜÖ --  
¯ÖÑ®™ü ¿Ö™Ôü .¯ÖÖµÖÖŸÖ- “Ö¯¯Ö»Ö                                          

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  
ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ´ÖÖ—ÖÖ ¯Ö¢Öß ®ÖÖ´Ö ê 
¸ü´ÖÖÛúÖÓŸÖÃÖÛúÖ¸üÖ´Ö ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖÔ  ÆüÖÛêúôûß“ÖÖÝÖÖ›üÖ »ÖÖ¾ÖŸÖÖê  ´ÆüÞÖã®Ö 
‘Öºþ®ÖÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛú ¾Ö ×´Ö¡ÖÖÛú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ  †ÖÃÖŸÖÖ †ªÖ¯Ö 
¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ×´Öôãû®Ö  †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“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 ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 
×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 ×ÃÖ ü̧ÃÖÖ™ü ´ÖÖê ®ÖÓ --9423306245 

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



 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. ¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã®ÆüµÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÝÖã. ü̧.®ÖÓ 402/2022  -Ûú»Ö´Ö ,379  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö. 

 

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

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê ®ÖÖ¾Ö ÝÖã. ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
 

²Öæ.¸ü.®Ö. ¾Ö Ûú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ   
Æü×ÛúÛúŸÖ 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö 
¾Ö×•Ö̧ üÖ²ÖÖ¤ü. 

ÝÖã. ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 30.10.2022 ¸üÖê•Öß  ÃÖÛúÖôûß 
18.30 ŸÖê 19.00 ¾ÖÖ•Öê“µÖÖ.  ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ  

¯ÖÖÃÖÔ»Ö †Öò±úßÃÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Ö ¾Öêôû 

×¤ü®ÖÖÓÛú 17.11.2022 ¾Öêôû 16.57             
Ã™êü. ›üÖ. ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ. 26 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. ¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖã®ÆüµÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÝÖã. ü̧.®ÖÓ 

402/2022  -Ûú»Ö´Ö ,379  
³ÖÖ¤Óü×¾Ö.  

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  ÃÖÓ¤üß̄ Ö ü̧Ö´Ö“ÖÓ¦ü ×®ÖÜÖÖŸÖê    ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖÔ 
¬ÖÓ¤üÖ ‡ÔÝÖ×•Ö®ÖßµÖ̧ ü  ü̧Ö.•ÖµÖ×³Ö´Ö®ÖÝÖ¸ü ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê®Ö.744757727 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê : -†–ÖÖŸÖ   
ÝÖê»Ö¸ü ´ÖÖ»Ö-ÆüÖê®›üÖ ÛÓú¯Ö®Öß“Öß ›Òüß́ Ö µÖãÝÖÖ ÛúÖôûµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß 
»ÖÖ»Ö ¯Ö™üµÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß  ´ÖÖê.ÃÖÖ ®ÖÓ.MH-26An 
8534Ûúà´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 40000/-¹ý “Öß •Öã®Öß ¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖß  

   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Ö ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ ü ÆüÖê®›üÖ 
ÛÓú¯Ö®Öß“Öß ›Òüß́ Ö µÖãÝÖÖ ÛúÖôûµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß »ÖÖ»Ö ¯Ö™üµÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß  ´ÖÖê.ÃÖÖ ®ÖÓ.MH-26An 

8534Ûúà´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 40000/-¹ý “Öß •Öã®Öß ¾ÖÖ¯Ö̧ üŸÖß  ¿ÖÖ‡Ô®Ö ×ŸÖ“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ 
ÛÎú.me4jc589cet103915  ‡Õ•Ö®Ö ®ÖÓ jc58Et3296466†¿Öß  ¯ÖÖÃÖÔ»Ö †Öò±úßÃÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ®ÖÖ¾Öã®Ö ²ÖÖ•Öã“ÖµÖÖ ÆüÖò™êü»Ö¾Ö ü̧ “ÖÆüÖ ×¯ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ÝÖê»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ 

ÛúÖêÞÖßŸÖ̧ üß  
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß ¾ÖÝÖî̧ êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý®Ö  

†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö  Ûú¹ý®Ö ¯Öã“Öß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖ /1007 —ÖÖÓ²Ö ȩ̂ü ´ÖÖê.®ÖÓ. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :/¯ÖÖêÆêüÛúÖ /1007 —ÖÖÓ²Ö ȩ̂ü ´ÖÖê.®ÖÓ.-9923922533 

 
 



 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. ¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü ®ÖÖÓ¤êü›ü †ÖÛúÃ´ÖÖŸÖ ´ÖÏŸµÖã †Æü¾ÖÖ»Ö 87/2022  -Ûú»Ö´Ö ,174 crpc 

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

 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê ®ÖÖ¾Ö ÝÖã. ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
 

²Öæ. ü̧.®Ö. ¾Ö Ûú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ   
Æü×ÛúÛúŸÖ 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö 
¾Ö×•Ö̧ üÖ²ÖÖ¤ü. 

²ÖÖ.´ÖÏ. ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 17.11.2022 ü̧Öê•Öß  20.45 

¾ÖÖ•Öê“µÖÖ.  ¯Öã¾Öá   ˆ¢Ö´Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖ 
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ ü̧ß ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü    ü 

®ÖÖÓ¤êü›ü. 
²ÖÖ.´ÖÏ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Ö ¾Öêôû 

×¤ü®ÖÖÓÛú 17.11.2022 ¾Öêôû 22.57             
Ã™êü. ›üÖ. ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ. 36 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. ¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
†ÖÛúÃ´ÖÖŸÖ ´ÖÏŸµÖã †Æü¾ÖÖ»Ö 
87/2022  -Ûú»Ö´Ö ,174 
crpc  

 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  ÃÖãÆüÖÃÖ ÝÖÖêØ¾Ö¤ü ü̧Ö¾Ö ÃÖÖôû¾Öê  ¸üÖ-
ÃÖ¯ŸÖ×ÝÖ¸üß ÛúÖò»Ö®Öß ŸÖ¸üÖê̂  Ö    ü ®ÖÖÓ¤êü›ü. 

´ÖÖê®Ö.9028512633 
 
´Ö¸üÞÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ-Å Ȩ̈ü¤üµÖ×¾ÖÛúÖ¸üÖ“Öê  
—Ö™üŒµÖÖ®Öê ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ  
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö -›üÖò ¯ÖḮ ÖÖê¤ü ÝÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖôû¾Öê  ¾ÖµÖ 
48   

   ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Ö ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êü®ÖÖ¸üÖ®Öê ÜÖ²Ö̧ ü ×¤ü»Öß Ûúß 
ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ̂  ÆüÖ †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ±úÖê®Ö ˆ“Ö»ÖŸÖ ®ÖÃÖ»µÖÖ®Öê ŸµÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ¹ý´Ö¾Ö ü̧ˆ¢Ö´Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖ 
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü µÖê¾Öã®ÖË ¯ÖÖÆüß»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ´ÖÏŸÖ Ã£ÖË ßŸÖßŸÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ  

¾ÖÝÖî ȩ̂ü¾Ö¹ý®Ö  
†Ö•Ö ü̧Öê•Öß †Ö.´ÖÏ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öã“Öß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖ /1824 Ûëú¦êü  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :/¯ÖÖêÆêüÛúÖ /1824 Ûëú¦êü  

 



 

 

पोलीस टेशन भोकर गुरन 447/2022 कलम- 341, 353, 332, 323, 504 भादवी 

पो ट च ेनाव गु हा घडला तारीख 
वेळ ठकाण 
 गु हा दाखल 

गुरन कलम फयादी आरोपी थोड यात हा ककत 

पो ट भोकर ग.ु घ. ता. वेळ व 

ठकाण द. 

17.11.2022 रोजी 

16.45 वा. स.ु उमरी 

बायपास रोड वर 

भोकर 

गुरन 447/2022 कलम- 

341, 353, 332, 323, 

504 भादवी 

 

दाखल वेळ 22.23 

 टेशन डायरी मांक 

38 

फयादी - केशव मारोती 

गायकवाड वय 32 वष 

वसाय बस चालक . 

25399 डेपो 

भोकर रा. पवार कॉलनी 

भोकर,  

आरोपी  

खुलासा  
सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांनी या मोटार 
सायकल बसुन एस. टी.  MH-20-BL-2223 िहस उमरी बायपास रोडवर ती डौर 
जात असताना अडवुण मा या सगचा वासी बसवा अस े हणाला असता बस म य े
जागा नाही अस े हणताचा आरोपीने िशवीगाळ क न थापडबु याने मारहाण क न 
फयादीस बसच े यािबनमधुन खाली ओढुन यांचे अंगावरील गणवेश फाडुन यास 
थापड बु यान ेव बुटान ेमारहाण केली वगैरे मजकुराच ेजबाब व न वर माण ेगु हा 
दाखल क न मा.पो.िन. साहेब यांच ेआदेशाने पुढील तपास पोउपिन भ डव ेमॅडम 
यांचेकडे दला. 
 

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

 



 

 

पोलीस टेशन भोकर गुरन 448/2022 कलम-323, 504, 506, 34 भादवी 3(1) (R) (S) अ. जा. ज.अ. .का. 1989 

गो ीचे 
नाव 

गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण दाखल 

गुरंन कलम फयादी आरोपी थोड यात हक कत 

पोलीस 
टेशन 
भोकर 

घ ता वेळ व ठकाण - 

 द. 16.11.2022 

रोजी वेळ सायंकाळी 

17.30 वा. स.ु मौज े

सीवाडी येथुन जी बी 

नंदा या या शेताजवळ 

भुरभुसी ता. भोकर. 

 दाखल 17/11/22 

वेळ 23.04 टे.डा 39 

गुरन 448/2022 कलम-323, 504, 

506, 34 भादवी 3(1) (R) (S) अ. 

जा. ज.अ. .का. 1989 

 

घटना थळी भेट दे याची वेळ 23.41 

टेशन डायरी मांक  40 

घटना थळी भेट देणारे अिधकारी 

यांचे नाव माननीय सहा यक पोलीस 

अधी क शफकट आमना मॅडम 

उपिवभाग भोकर पोनी िवकास 

पाटील साहेब पो ट भोकर. 

फयादी - गंगाधर महादु 

टकेकर वय 33 वष 

वसाय शेती रा. भुरभुसी 

ता. भोकर 

मो.6306262121 

 जात मांतग  

 

आरोपी  

 

 

खुलासा  

सादर िवनती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी यास 

यातील आरोपीतानी संगणमत क न यास खडुन केलेले शेताची र म 

26,000/- ठरलेले या र म मधील 6,000/- पय ेराहीलेले ते 

माग यासाठी आरोपीतानी फयादीस गावातुन मोटार सायकलवर घेवुन 

जावुन जी बी नंदा या या शेताजवळ नेवुन यास मारहान क न 

िशवीगाळ क न िजव ेमार याची धमक  दली व मांग ा अशी 

जातीवाचक िशवीगाळ केली देवुन वगैरे मजकुराच ेजबाब व न वर माण े

गु हा दाखल क न तपास मा. सहा यक पोलीस अिध क शफकत आमना 

मैडम उप भोकर ह ेकरीत आहेत. 

दाखल करणार पी एस ओ एस आय दवण े

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



 

 

भोकर  गुरन 446/2022 कलम 324,323 भादवी 

पो टच ेनाव गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण  
दाखल 

गुरांना कलम फयादी आरोपी थोड यात हा ककत 

पोलीस टेशन 
भोकर 

ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण - द. 

16.11.2022 रोजी 20.00 

वा.ते 20.30 दर यान 

फयादीचे 

 

घराजवळ मौजे नांदा हैसा प ी 

ता. भोकर 

 

 दाखल वेळ 20.44 टेडा -34 

गुरन 446/2022 

कलम 324,323 

भादवी 

फया द -  

 

आरोपी -  

खुलासा- सादर िवनंती क . वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
फयादीचा िव ल मांजरे व ईतर सा ीदार अस ेघराच ेजाळ शेकत बसुन 
बोलत असतांना यातील आरोपीने तेथ ेयेवुन ितच ेमोबाईलवर रेकॉड ग 
कर यास सु वात केली यावेळी फया दचा भाऊ बालाजी भाऊ बालाजी 
िव ल मांजरे यांनी आरोपी िहस तु आमची रेकॉड ग का करते अस ेिवचारले 
असता ितने घरात जावुन लाला िमरची पावडर आणुन फया दच ेभाऊ 
बालाजी िव ल मांजरे व सा ीदार यांच ेडो यात टाकले व फया दस सोबत 
झटापट क न जमीनीवर पाडुन पळुन गेली वगैरे मजकुराच ेजबाब व न वर 
माण ेगु हा दाखल क न मा. पो. िन. साहेब यांच ेआदेशाने पुढील तपास 
पोहेकॉ 2138 शदे यांचे कड े दला. 
 

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



 


