
¯ 

पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 429 /2022 कलम 12 अ मजुका  िद 15.09.2022 

पो. टे ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 

दगेलरू गरून. 429 /2022 
कलम 12 अ मजकुा   

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद. 15.09.2022 रोजी वेळ 
11.55 वा. देगलुर त े करडखेड 
रोडचे बाजुला जुने ब थानक 
िज.प.शाळे जवळ   
 
 
 

 गु. दा. ता. वळे व न दन ं
िद. 15.09 ..2022 रोजी वेळ 
13.32 वा.न दन ं 29 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा 
सुधाकर द ा मलदोडे वय 38 वष 
पोका 1788 ने दगेलुर मोनं  
7972066086 
 
आरोपीच ेनाव - 
 
िमळाला माल – नगदी  570/- . 
व मटका जुगाराच ेसािह य  
 
 
आरोपीअटकता. वळे व न दन:ं-- 
.नाही 
 
 

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी  िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या लोकांकडुन पैसे 
घेवुन आक ावर लावुन क यान नावाचा मटका जुगार खेळत व 
खेळिवत  असताना नगदी 570/-  व मटका जुगाराचे सािह य 

सह िमळुन आला हनुन वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल 

 .. 
दाखलकरणार:- पो ना 507 कदम    .ने. पो टे देगलुर 
 

तपािसकअमंलदार-     पोउपिन कांबळे   ने पो टेदगेलुर 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं--पो िन ी माछरे साहबे   
9821159844  

 

 
 
 
 

 



पो. टे िवमानतळ गरुन ं 315  /2022 कलम  279, 427 भारतीय दडं सिंहता मधील िद 15.09.2022 
 

अ. 
. 

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

हकीगत 

1 2 3 4 5 6 

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

 
गु.घ.ता.वेळ व िठकाण -  िद 
15.09.2022 रोजी सकाळी  
वेळ 09.15 वा चे सुमारास  
समाजक याण कायालयाच े
जवळ शारदा कं शनचे गेट 
समोर नांदडे   

 

िदशा व अंतर – पुवस 2 km 

गु हा दाखल ता. वेळ – िद 
15.09.2022 रोजी वेळ 
16.38 वा टे.डा.36 

 

पो. टे 
िवमानतळ 
गरुन ं  315  
/2022 
कलम  
279,427 
भारतीय 
दडं सिंहता  

िफयादी-  गंगाधर 
नामदवे कांबळे वय39 
वष  वसाय -चालक 
(एस.टी. महामंडळ 
वसमत डपेो) रा. 
समतानगर वसमत 
िज. िहगोली. मो नं.    
7507606551 

 

 

आरोपी-  

खुलासा – सादर िवनंती िक,नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील ेलर चे चालकान े याचे ता यातील 
ेलर िरवस पाठीमागे घेत असताना हईगाई व 

िन काळजीपणे चालवुन िफयादीचे  बसचे 
पाठीमागील उज ा बाजुस धडक दवेुन अंदाजे 
10,000/- पयाचे नुकसान केल.े  वगैरे मजकुराच े
जबाबाव न मा.पो.िन.काकड े सा.यांचे आदशेाने 
वर माणे गु हा दाखल क न तपासकामी पोना/631 
दशेमुख यांचेकड ेिदला. 

7)दाखल करणार-ASI क याणकर 
मो.नं.9623551038 

8) तपास करणार  - पोना/631 दशेमुख 
मो.नं.9923647631 

 

 

 

 

 



¯ÖÖê Ã™ê üÆü¤ü÷ÖÖ¾Ö  ÷ÖãË−ÆüÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü :-भाग 6 गुरन285/2022 कलम294,504,506,34 भादिविद.15.092022 
 

¯ÖÖêÃ™êü-
Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  

÷Öã.¸ü.−Ö /†Ö´ÖÏ ÷ÖãÆüÖ /†Ö´Öé/¯ÖÖÖ�úÖ 
/Ø´ÖÃÖß÷Ö/‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê−Ö †Ö¸üÖê×¯Ö“Öê−ÖÖ¾Ö 
¾Ö¯ÖŸÖÖ†Ö¸üÖê¯Öß †™ü�úÆüÖµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü×�ú�úŸÖ 

 

Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  
 
 

भाग 6 

गुरन285/2022 

कलम 294,504, 

506,34 भादिव 

�माणे 

िद.15.09.2022 
 
 
 
 
 

गेलामाल :-  
 
 
 

िमळालामाल :- 

िनरंक 
 
 
दाखलकरणार - NPC 

227 िभसे 
 

 
÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö:-  
 

िदनांक15/09/2
022 

रोजीचे07.00 

ते07.30 

वाजताचेसुमारास

िफया#दीचेघराजवळ

मौ. काळे'रता. 

हदगावउ*रेस20 

िक.मी. 
 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö 
×šü�úÖ�Ö 
िद.15.09.2022 

नोद+23 

वेळ18.28वा 
 
 
 
 

 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê−ÖÖ¾Ö  --
देवानंदसुरेशकळलावेवय35 

वष./यवसाय.शेतमजुरीजात.वाणीरा.का

ळे'रता.हदगांवमो.नं. 
7721985121 

 
 

‹±ú †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ:- ÆüÖêµÖ 
 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö-.  

 

खलुासाः 
सादरिवनंतीकी,वर नमुद तारीख वेळी व िटकाणी यातील 

आरोपीतांनी संगणमत क5न आमचे 6हैशीवर तु6ही जाटोना 

के8याची शंका घेवुन आमची 6हैस दधु देत नाही 6हणुन 

6हैसदारा प ुढे अंगनात आणुन बांधुन िशवीगाळ केली व िशवीगाळ 

काकरता असे िवचारले असता अ.+ं. 1 

यांनीतु=यामायलाझव,तुझीमाय,बायकोझव असे साव#जिनक 

िठकाणी अ@ील िशवीगाळ केली व तु6हालागावातजगणे किठण 

क5न टाकु जरगावातुन तु6ही गेले नाही तर िजवंतमारBयाची 

धमकी िदली. वगैरे जबाबा व5न गुCहा दाखल क5न 

मा.पो.िनसाहेबयांचेआदेशाने तपासकामी HC/1863 

शे.कादरयांचेकडेदेBयातआला. 
 
 

 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸--HC 1863शे.कादरमो.नं.9860202126 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß- पोिन PAWAR साहबे मो.8806994154 

 
³Öê™ ¤êü−ÖÖ ȩ̂ü †×¬Ö�úÖ¸üß−ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.�Îú.ü-  
 
 
´ÖÖ .¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú µÖÖÓ“ÖêÃÖæ“Ö−ÖÖ- 
 

 

 



पो. टे.भोकर D.C.R . अक मात मृ यू नंबर 54/20 22 कलम.174 C.R.P.C िदनांक 15/09/2022 

पो टे चे नाव    अक मात मृ यू नंबर  िफयादीचे नाव व प ा मो नं FIRिदली / 
नाही आरोपीचं नाव व प ा अटक 

हकीकत 

पोलीस टेशन 
भोकर 54/22 
कलम.174 
C.R.P.C माण े

अक मात मृ यू घडला तारीख 
वेळ िठकान 
िदनांक 15- 09- 2022 
चे   09:30  सरकारी दवाखाना 
भोकर िदशा पूवस एक 
िकलोमीटर अंतरावर  
 

 

 

अक मात मृ यू दाखल तारीख 
वेळ 
िदनांक  15-09-2022 चे 
17:06 वाजता टेशन डायरी 
न द मांक 24 
 

खबर देणार:-जीवन िसग कच  िसग 
परमार वय 32 वष वसाय कंड टर 
राहणार चाम  या पो ट मुल ची उ ैन 
म य देश मोबाईल नंबर 94 79 97 59 
99 
 
 
 
 मरणाचे कारण:-छातीत दखुत अस यान े
डॉ टरांनी मृत घोिषत केले  
 
मयताचे नाव---  सादकखान शौकतखान 
िदलदार वय 29 वष राहणार िदलदार 
पूर तालुका मािहत पूर िज हा उ ैन 
म य देश     
 
 

खुलासा 
सादर िवनंती की वरील नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील खबर देणार 
यांची खबरी व न यातील मयत नामे सािदक खान शौकत खान िदलदार 
वय 29 वष राहणार िदलदार पूर तालुका मािहती पूर िज हा उ ैन म य 

देश यां या छातीत अचानक दखुत अस यान े यांना सरकारी दवाखाना 
भोकर येथील डॉ टरांनी चेक क न मयत घोिषत केले वगैरे खबरी 
जबाबाव न    माननीय   पोलीस िनरी क  साहबे  यां या आदेशान ेवर 

माणे   
 अक मात मृ यू दाखल 
 
दाखल करणार :-ASI लकुळे  मोबाईल नंबर 83 08 29 22 98     
चौकशी  अंमलदार-H.C.2401जाधव     मोबाईल नंबर 98 50 49 31 
10   
    

भारी अिधकारी--माननीय   पोलीस िनरी क पाटील       साहबे 
मोबाईल नंबर 99 23 10 45 21      
 
 

                 

 

 

 



  पोलीस टेशन उ माननगर  आ  नं.36/2022कलम 174crpc िदनांक 15/09/2022 

  पोलीस टेशन ते चे 
नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम भादवी 

 गु हा पना का/ आ. ./ ो ही/घडला 
व दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर 
आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 
नाही 

हकीकत 

पोलीस टेशनचे नाव 
उ माननगर 

आ  नं 36/ 2022  

कलम 174 crpc 

  
 
 
 
चेकिल टची पुतता 
केली अगर कसे:- 
होय  
 
 
दाखल करणार:--
पो.ह.ेकॉ 1964  
म के साहबे पो टे 
उ माननगर मो.न. 
9923189964,937
0503735 
 
उिशराचे  कारण:- 

आ  घडला िदनांक 15.09.2022 
रोजी सकाळी सात वाजता चे पूव  
वेळ न ी नाही अंभोरे यांचे शेतातील 
िविहरीत राध ेगोिवद पान शॉप पुढे 
मोदी उ मान नगर शेत गट मांक 
45 म ये तालुका कंधार 
 
 
िठकाण :- मौजे उ माननगर शते 
िशवार 
 
 िदशा :-दि ण 01िक.मी  
 
 
 
आ  दाखल िदनांक:- 
िद-15/09/2022 वेळ 17.33 वा टे 
डा.न द .  20  वर 
 
 
. 

खबर देणार :- रमेश हरी घोरबांड वय 
40 वष वसाय टेलर काम राहणार 
उ मान नगर तालुका कंधार िज हा नांदेड 
जात मराठा मोबाईल नंबर 90 21 
192906 
 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
  
 
मयताच े नाव :-- अिवनाश गोिवदराव 
कळम वय 22 वष राहणार उ मान नगर 
तालुका कंधार 
 
मरणाच ेकारण:- पोटा या आजाराचे 

ासास कंटाळून िविहरीत उडी मा न 
पा यात बुडून आ मह या 
 
 

खुलासा :-- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील खबर देणार याचा भाचा 
मयत यास पोटाचा आजार अस याने पोटाचे 

ासास कंटाळून नमूद िविहरीत उडी मा न 
पा यात बुडून मृ यू झाला व आ मह या केली वगैरे 
लेखी अजाव न सदरचा अक मात मृ यू दाखल 
क न माननीय सपोिन भारती साहबेांचे आदेशान े
पुढील तपास कामी बीट NPC 25 36 राठोड 
यां याकडे िदला 
 
 तपासीक अिधकारी:-  पोना /2536राठोड  
मोबाईल नंबर 9545689777 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व 
मोबाईल नंबर:-स.पो.िन भारती सा पो. टे. 
उ माननगर मो.न.ं 8378989949 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना 

माणे 

 
 



     (DCR) भाग 1 ते 5 पो. टे. लोहा 183/2022कलम  279, 337,427 भादवी िद.15 /09/2022 

पो. टे. 
चे नाव 

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

               हकीकत  
 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

183 
/2022कलम 
279, 
337,427 
भादिव  

 गु हा घडला:- िदनांक 14 /9/ 22 रोजी 
रा ी   19.30 वाज या या  सुमारास  िशवाजी चौक 
लोहा येथील नांदडे त ेलातूर जाणारे रोडवरील 
पूवकडील बाजू लोहा तालुका लोहा िज हा नांदडे 
उ रेस 1 िकलोमीटर 
 

गु हा दाखल:- िद . 
15/09/2022  वेळ   16.01  वाजता टेशन डायरी 
न द   17 वर 
 
 

FIR त िदली:-   होय  
 
उशीराचे कारण-  िफयादी व िफयादीचा िम  उपचार 
घेऊन आज िदनांक 15/ 9/ 2022 रोजी पोलीस 

टेशनला येऊन त ारी जवाब िद यान े

 िफयादी चे नाव व प ा _ सूयकांत बापूराव 
एडके वय 30  वष वसाय शेती राहणार 
पेनुर तालुका लोहा िज हा नांदडे मोबाईल 

मांक 77 58 0 52 88 5 
 
  
 आरोपी चे नाव व प ा:-  
 

आरोपी अटक:- नाही 
दाखल करणार:-  पोहकेा . ठाणे अमंलदार 

2318 चोपवाड  मोन 9823324584 
पो. टे.लोहा 
 
जोखमीचे नांव - 1) सूयकांत बाबुराव 
ए◌ेडके   (िफयादी ) 2) सतीश अशोक 

जाधव दोघे राहणार पेनुर तालुका लोहा 
िज हा नांदडे 

 

खुलासा;  
           वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील नमूद 
कार मांकाचे चालकाने याचे ता यातील पांढ या रंगाची 
कार ही आह े गाईने व िन काळजीपणान े भरधा वेगात 
चालवून िफयादी व याचा िम  बसून जात असले या मोटर 

सायकल मांक   MH 26 BZ 7473 ला पाठीमागून 
जोराची धडक दऊेन जखमी क न मोटार सायकलचे 
नुकसान क न िनघून गेला वगैरे मजकुराचा जबाबा 
व न  माननीय  पोिन साहबे यां या आदशेान े वर माण े
गु हा दाखल केला  
           
तपासी अंमलदार: पोहकेा 408 क  ेमोन  9730726378 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा.पोिन/  तांबे  साहबे . पो. टे. लोहा 
              मो. न 9850188100 
 
केलेला तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 

 

 



पोलीस टेशन दगेलरू  िमस ग ं . 28/2022 िद 15.09.2022 

पोलीस टेशन
चनेाव 

िमस ग.वकल
म 

िमस गघ. ता. वेळ व िठकाण त ारदाराचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 

पोलीस टेशन 
दगेलूर 

िमस ग 
ं .28/2022 

 
 
 
 
 

िमस ग घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िदनांक  01.09.2022 रोजी 18.00 
वा. चे सुमारास अजदार यांचे राहते 
घ न भोईग ली देगलरु ता. देगलुर  
 
 
िमस गदा. ता. वळे व न दन ं
िद 15.09.2022 रोजी वेळ 
15.01 वा न द न ं32 
 

दाखलकरणार:- 
पोना / 507 कदम   न.े पो. टे. 
दगेलुर  
 

त ारदाराच ेनाव व प ा व 
 
बेप ा ीचनेाव --- 
 अिनल नागनाथ आगुलवार वय 30 
वष वसाय मासेमारी रा. भोईग ली 
दगेलुर ता. दगेलुर   
 

वणन 
उंची – 5 फुट 6 इंच  रंग- गोरा  , 
पोषाख – िनळी जी स पँ ट व िनळसर 
रंगाचे िट शट ,  , भाषा – मराठी , 
तेलगु,  िहदी (िश ण – नाही  चेहरा 
गोल, बांधा सडपातळ , पायात काही 
नाही , ओळख िच ह उज ा गालावर 
आँपरेशनचा न    
 

खलुासा:--- 
सादर िवनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
अजदार यांचा पती हा नमुद ता. वेळी व िठकाणी 
कोणासाठी काहीएक न सांगता घ न िनघुन गेला 
याचा नातेवाईक व िम ांकडे शोध घेतला असता 

िमळुन आला नाही वगैरे  अज िद याव न त ारी 
व न मीस ग दाखल  
 

तपािसकअमंलदार– 
पोउपिन कांबळे  ने.पो. टे.देगलरू 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पो. िन. ी. माछरे साहबे  9821159844 
 

 

 

                  



  पो टे िहमायतनगर 207/2022 कलम .279,338 भादवी  िदनाकं15/09/2022 
पो टे नाव ग.ुर.न व.कलम   

 
ग.ुघ.तारीख वळे ग.ु.दाखल 
.व.िठकाण  

िफयादी .नाव. 
व .प ा 
 

खलुासा  

िहमायतनगर 
 
 
 

 

 ग.ुर.न व.कलम   
 
207/2022 
कलम .279,338 भादवी 
  
  
 

20/02/2022 चे  0800 त े
0845 वा.चे.सूमारास 
प मे र कमानी जवळ 
रोडवर पि मेस 1 िकमी 
िहमायतनगर 
 
 
ग.ु.दाखल ता.व 
वळे िठकाण 15/09/2022 
रोजी  
19.18 वा टेशन.डा .19 
वर  
 

तुकाराम बाबाराव आडे वय 
58 वष वसाय सेवािनवृत 
आरो य िव तार अिधकारी 
प.स िहमायतनगर मोन 
9403067237 
 

  
 
आरोपी नाव. अ ात वाहन 
चालक नाव नंबर माहीत नाही 
 
उशीराचे कारण- 
आजरोजी पयत वै. अ यांनी 
बेड रे  िद यान ेआज रोजी 
त ार िदली    
 
आरोपी - नाही 
 

सादर  िवनंती की वर नमूद ता वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी ह े मे र कमानी जवळचे कॅटीन वर चहा िपऊन 
आपला साईडन जात असतांना अ ात वाहन चालकाने 
भरधाव वेगान ेिन काळजीपणाने पाठीमागून येऊन डा ा 
पायास जोराने धडक देवून डावा पाय फॅ चर क न 
गंभीर जखमी केल े 
 वगैरे व न बाजूस माणे गु हा दाखल आह.े 
 
PSO/  HC/2281 शेख लायक 
 पो.सटे. िह.नगर.. दाखल करणार 
मो. 7888218751 
 
तपासीक अंमलदार पोहकेा 2303 अशोक िसगणवाड 
पो टे िह.नगर.मो 9049078521 
 

भारी अिधकारी  
िब. िड. भुसनूर पो.िन पो टे िहमायतनगर  
मो 9834774799 
 
 

 



पोलीस टेशन मुखेड      आ  रिज नं 45/2022  कलम 174 crpc             िदनांक 15/09/ 2020 

 अनु 
मांक 

गुरन कलम गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण 

िफयादीचे नाव गु ाची थोड यात हािककत 

1) पो ट मुखेड आ  
रिज नं 45/2022  
कलम 174 crpc  
 

 आ   घडला तारीख वेळ 
िठकाण -  
िदनांक 21/8/22 रोजी 
वेळ 13.00 वाजता चे सु 
सरकारी दवाखाना लातरू 
येथ े
 
  
दाखल वेळ- 
15/09/2022 रोजी 
वेळ  19.48 वा  
टे डा न द 28 

 
दाखल करणार - 
pn / 1001 जाधव 
 
तपास करणार-  
भारत जाधव 
पीएसआय मोबाईल नंबर 
9765860359 
  
  
 

खबर देणार नाव-  
अंकुश म णा टाळीकोटे  वय 35 वष 

वसाय चालक राहणार कोट याळ 
तालुका मुखेड िज हा नांदेड 
मोबाईल नंबर 9049486465 
 

मयताचे नाव-  
 
िच लेखा अंकुश टाळीकोटे वय 32 वष 
राहणार कोट याळ तालुका मुखेड िज हा 
नांदेड 
 

मरणाचे कारण- 
बाळांतपणाम ये लघवी बंद झा यान े
 

उिशराचे कारण- 
खबर देणार यांनी आज रोजी पोलीस 
टेशनला येऊन खबर िद याने अक मात 

मृ यू दाखल दाखल 

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळ िठकाणी यातील यातील खबर देणार 
याची प ी नामे िच कला अंकुश टाळीकोटे वय 32 वष ही 
िदनांक19/08/20 22 रोजी  
बाळांतपणासाठी अंबाजोगाई येथील सरकारी दवाखाना म ये गेली होती 
तेथ ेतीस मुलगा झा या या नंतर बाळंतपणाम ये ितची लघवी बंद झाली 
ते हा डॉ टरांनी तीस पुढील उपचार कामी सरकारी दवाखाना लातूर 
येथ ेपाठिव यान ेतीस िदनांक 20/8/22 रोजी सद लातूर येथे शरीर केल े
होते. िच लेखा िह यावर उपचार चाल ू असताना िदनांक 21/8/22 
दपुारी13.00 वाजताचे सुमारास मरण पावली आह े वगैरे मजकुराचे 
खबर व न मा.पोिन साहबे यां या आदेशान ेअक मात मृ यू दाखल क न 
पुढील तपासकामी / चौकशीकामी पीएसआय जाधव साहबे यां याकडे 
िदल े 
 

भारी अिधकारी- 
 ही ही गोबाडे मोबाईल नंबर 8805957400 
 
तपास अिधकारी पीएसआय जाधव 
 मोबाईल 9765860359 



Ikks LVs f’kokthuxj xq-j- ua- 343@2022 dye 363 Hkknoh fnukad 15@09@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

iksLVs ps 
uko & 
f’kokthuxj  
 
 
 

xqUgk -?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad  15@09@2022 
jksth ps 12%00 oktrk  
ps lqekjkl  
t;fHkeuxj  ukanasM  
 
 
fn’kk o varj &  
if’pesl  02  fd-eh-  
 
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- %&  
fn-15@09@2022 jksth 
 ps 19%23 ok  
uksan ua- 23 oj  
 
 

 xq-j- ua- 
343@2022  
dye 
 363 Hkknoh 
 
 
 
 
 

fQ;kZnh ukao %&  
 es?kjkt ukjk;.k  [kankjs o; 45 o”ksZ 
O;olk; fj{kk pkyd  jk-t;fHkeuxj  
ukansM tkr ckS/n eks ua  8552051724 
 
 
 
 vkjksih %&  
 
 
vkjksih vVd &  ukgh 
 
 
vigj.k eqyhps ukao%&  
lk;yh fi-es?kjkt [kankjs  o; 17 o”kZ 
4 egh.ks  jk-   
t;fHkeuxj  ukansM  
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy  ueqn vkjksih  ;kus fQ;kZnh ;kaps jkgrs ?kjkleks#u 
fQ;kZnhph oj ueqn vYio;hu eqyxh fgl vKkr  dkj.kklkBh 
Qql ykoqu iGoqu usys vkgs oxSjs tckc  o#u xqUgk nk[ky- 
 
 
nk[ky dj.kkj &   
liksmifu gScrdj  iks-LVs-f’kokthuxj ukansM eks ua  
9922951629 
 
rikfld vaeynkj&   
 iksmifu Hkq”k.k  dkacGs iks LVs f’kokthuxj eks ua 
9970073425 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %  iksfu MkW- furhu dkf’kdj iks LVs 
f’kokthuxj eks ua  9527988931] 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
Ek-mi fo-iks-v- ns’keq[k lkgsc mi foHkkx ukansM ‘kgj o iksfu 
MkW- furhu dkf’kdj iks LVs f’kokthuxj eks ua  9527988931] 
iksmifu Hkq”k.k  dkacGs iks LVs f’kokthuxj eks ua 9970073425 
  gs fnukad  15@09@2022 jksth ps 19%26 ok uksan ua- 24 oj 
jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  
 

 

 

 



पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 430 /2022 कलम 12 अ मजुका  िद 15.09.2022 

पो. टे ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 

दगेलरू गूरन. 430 /2022 
कलम 12 अ मजुका   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 15.09.2022 रोजी वेळ 
17.30 वा. दगेलुर त ेनांदडे 
जाणारे रोडलगत रोडच ेप ीम 
बाजुस लगद अिजजशेठचे 
भंगार 
दकुानच ेशेजारी बोळीम ये 
प याचे शेड म ये 
 
गु. दा. ता. वेळ व न दन ं
िद. 15.09..2022 रोजी वेळ 
21.43 वा.न द न ं43 
 
दाखलकरणार:- 
पोना / 507 कदम .न.े पो टे 
दगेलुर 

िफयादीचेनाव व प ा 
संजय िव नाथ क  ेवय 51 वष 
स.पो.उप.िन ने. था.गु.शा. 
नांदडे मो.न. 8329730184 
आरोपीचे नाव 
आरोपीअटकता. वेळ व न दनं:-- 
.नाही 
 
िमळाला माल – नगदी 3,700 
. व क याण नावाचा मटका 

जुगाराच ेसाही य 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने िवनापरवाना 
बेकायदिेशरिर या वता या फाय ासाठी 
आक ावर पैसे लावुन क याण नावाचा मटका 
जुगार खेळत व खेळिवत असताना मटका जुगाराच े
साही य व नगदी 3,700 . व क याण 
नावाचा मटका जुगाराच ेसाही य सह िमुळन आला 
वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल .. 
तपािसक अंमलदार - पोना / 625 प े पो.ठा. दगेलुर 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहबे 9821159844 

 

 

 
 
 



पोलीस टेशन अधापूर ो ग.ुर.न 274/2022  कलम 65 ई माणे. िद.15/09/2022 

पो टे 
नाव  

ग ुर न  कलम गु हा िफयादी व आरोपी  नाव खुलासा 

अधापूर ग.ु र .न 
274/2022 
कलम 65 ई ) 

माणे दाखल  
 

गु हा घडला तारीख वेळी व िठकाणी 
िदनांक 12/09/2022 रोजी वेळ 
20.30वा भोकर फाटा ते भोकर 
रोडवर खैरगाव पाटीजवळ मराठा 
धा यासमोर मोक या जागेत पूवस 
16 िकमी . 
 
 
 
        गु हा     दाखल 
तारीख  15/09/2022 टे डा  
22वेळ   
21.15 वा . 
                       

 िफयादी /प पू च हाण वय 39 वष वसाय 
पोलीस नाईक नेमणूक पो ट अधापूर 
 

आरोपी  ÷ 
 

 
िमळाला माल _= १)600/देशी दा  िभगरी सं ा 
असे लेबल असललेी 180 एम एल या सीलबंद 
68 बाट या येकी िकमत स र पये दरा या 
.२)1920 एका पांढ या रंगाचे पो याम ये 
मॅकडॉल नंबर एक असे लेबर असलेली 180 एम 
एल ची सीलबंद देशी दा  एकूण बारा बाट या 

येकी 160 पये दरा या 3) 1350 एका 
पांढ या रंगाचे पो याम ये इ पेिरयल ल ूअसे 
लेबल असलेल े180 एम एल ची सीलबंद िवदेशी 
दा  एकूण नऊ बाट या येकी 150 पये 

माणे 8030/चा माल 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेशीर 
िर या  ोि हशनगु ाचा माल देशी दा  िभगरी 
सं ा य ,180ml या 08 सीलबंद बाट या िकमत 
600/ पये चा माल** सोरटी िव ी कर या या 
उ ेशान ेता यात बाळगून घेऊन जाताना िमळून आला 
वगैरे िफयादीव न गु हा दाखल  . 
 
 दाखल करणार -asi / एस के. नंदे मो.न ं
9765764482 
 
 
तपास-पो. नाह.े/१२७९पप ुच हाणन 
मो.न.ं9356283717. 
 

 

 



पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 431 / 2022 कलम 12 अ मजकुा    िद 15.09.2022 

ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 

गरून. 431 / 
2022 कलम 12 
अ मजकुा   

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद. 15.09.2022 रोजी वेळ 17.55 
वा. देगलरु ते नांदेड जाणारे रोडलगत 
शेन वाटर लांटचे समोरील प ाचे 

शेडम ये  
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद.15.09.2022 रोजी वेळ 
22.22   वा.न दन ं 45 
 

दाखलकरणार:- 
पोना / 507 कदम    .ने. पो टे 

देगलुर 
 

िफयादीचनेाव व प ा 
दशरथ खंडरेाव जांभीकर वय 51 वष 
पोहकेा / 65 न.े था.गु.शा. नांदडे  मो.न. 
9518991265 
 
आरोपीच ेनाव - 
िमळाला माल – नगदी 3,900/- . व 
क याण नावाचा मटका जुगाराच े
सािह य  
आरोपीअटकता. वळे व न दन:ं-- .नाही 

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी  िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या लोकांकडुन 
पैसे घेवुन आक ावर लावुन क यान नावाचा मटका जुगार 
खेळत व खेळिवत  असताना नगदी 3,900/-  व मटका 

जुगाराचे सािह य सह िमळुन आला हनुन वगैरे िफयाद व न 
गु हा दाखल .. 
 
तपािसकअमंलदार-     पोना / 625 प े  ने पो टेदगेलुर 
 

पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
 
पो िन ी माछरे साहबे   9821159844  
 

 

 



Ikks LVs uk;xko  .138/2022कलम380 भादिव   fnukad 15@09@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua  -@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ukk;xko  ग  ◌ा घडला 
िद नांक 
14/9/2022चे 
18:30 वा.चे वामी 
समथ मं दीर 

ं कटेश नगर 
नायगाव पवेु वस 1 
िक मी 
 
 
 
ग   दाखल 
िद नांक:-िद -15/9/ 
2022 वळे 16:43वा 
टेडा.नोद नं . 16वर 

 
.138/2022 
कलम 
380 भादिव 
 
 
गले ◌ा माल :-
एक 
पञाची पटे ◌ी 
यात 

अं दाजे 
50,000ते 
60,000हजार 
पये 

 
िम ळाला माल 
:-िन रं क 

िफ या दीचने ◌ाव :- 
सिच न िश वराज 
िश दवेय 40वष 

वसाय िश क 
रा.मांजरम 
मो.नं .8805430171 
 
एफआर आय त 
िद ली का :-होय 
 
आरोपीचेनाव 
:- अ ात 
अटक ता वळे व 
टेडा  वर :- 

खलुासा:---वर नमद ूता. वळे ◌ी व िठ काणी यातील 
िफ या दी याने िफ या द िद ली 
की, वामी समथ मं दीर ं कटेश नगर नायगाव 
यथे ◌ील वामीचे फोटो समोर 
मोक या जागत ेठेवलले ◌ी एक पञाची दानपटे ◌ी 
यातील अं दाजे र म 50,000ते 

60,000 पये कोणीतरी अ ात चोर ांनी चो न 
नले ◌ ेआह ेवगरै िफ या दीव न 
मा.पो.िन . साहबे यांचेआदशेाने 
ग  ◌ा दाखल क न 
 
तपास पोना/349 सांगवीकर मो.न ं.7875643333 
दाखल करणार-पोहके  1808 िच तळे पो टे 
नायगाव मो.न.-8087574887 
 
तपासीक अिध कारी :- पोना/349 सांगवीकर 
पो टेनायगाव मो न ं.7875643333 
पोलीस टेशन भारी अिध कारय् ◌ाचनेाव 
व मोबाईल नं बर:-पोिन ए.एल. िश दसेाहबे पो. टे. 
नायगाव मो.न ं.8975769508 
माननीय पोलीस अधी क साहबेयांचेसच ूना माणे 

 



DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.291/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.15/09/2022 . 

पो. टे. 
चे नाव 

     गु.र.न. व 
कलम 

   गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व 
आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 

291/2022  
कलम 283 
भा.द.िव. 
.  

गु हा घडला:- िद.15/09/2022 चे 

11.50  वा. तहसील कायालय कंधार 
समोर सावजिनक रोडवर   
दि णेस 100 िमटर 
 
 

गु हा दाखल :- िद.15/09/2022 वेळ. 
21.51 वाजता टेशन डायरी 
न द  37 वर.  
 

िफयादीचे नाव :- संतोष नारायण 

काळे वय 39 वष वसाय - नोकरी 
पो.ना 548 पो. टे. कंधार 
 मो :- 9049565677. 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 

 दाखल कारणर:- Hc / 1735 
बाबार साहबे पोलीस टेशन कंधार. 
     
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  आरोपीने 

याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व इतर वाहनांना धोका 
िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला िमळून आला आह ेवगैरे िफयाद 
व न गु हा दाखल.   
 
           
तपासी अंमलदार:-. Hc/ 1959 वहारे साहबे पो. टे. कंधार मो:- 
9604333256. 
 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



 

DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.292/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.15/09/2022 . 
 

पो. टे. 

चे नाव 
     गु.र.न. व 

कलम 
   गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 
292/2022  
कलम 283 
भा.द.िव. 
.  

गु हा घडला:- िद.15/09/2022 चे 
11.55  वा. महाराणा ताप चौकात 
सावजिनक रोडवर  कंधार 
दि णेस  1 k.m. 
 
 

गु हा दाखल :- िद.15/09/2022 
वेळ. 22.31 वाजता टेशन डायरी 
न द  38 वर.  
 

िफयादीचे नाव :- नदीम द तगीर डांगे 
वय 34 वष वसाय - नोकरी पो. कॉ. 
27 नेमणूक पो. टे. कंधार 
 मो :- 8484881227. 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 

 दाखल कारणर:- Hc / 1735 बाबार 

साहबे पोलीस टेशन कंधार. 
     
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  आरोपीने 
याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व इतर वाहनांना धोका 

िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला िमळून आला आहे वगैरे िफयाद 
व न गु हा दाखल.   
           
तपासी अंमलदार:-. Hc/ 1959 वहारे साहबे पो. टे. कंधार मो:- 
9604333256. 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 



 

 

 

 

                                                  ¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 1 ŸÖê 5÷Öã̧ ü−ÖÓ 329/2022  �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß     ×¤ü-15/09/2022 

†.�Ëú ¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ/Ö/ 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö 
šüß�úÖ/Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

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

                              
×¤ü-15/09/2022 
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
³ÖÖ÷Ö 1 ŸÖê 5÷Öã̧ ü−ÖÓ 
329/2022  �ú»Ö´Ö 
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
11/09/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 1700  ŸÖê 2100 
“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ  •Öã−ÖÖ 
´ÖÖêœüÖ   ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
ü−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
 
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤.15/09/2022 
¾Öêôû 15.58 ¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü 

�Îú.- 23 

×±úµÖÖÔ¤üß-  −ÖÓ¤ü�ãú´ÖÖ¸ü 
¾µÖ�ú™üß ´ÖÆüÖ•Ö−Ö ü ¾ÖµÖ 
65 ¾ÖÂÖÔ  
¾µÖ.�ÖÖ.−ÖÖê�ú¸üß  ¸üÖ-
•Öã−ÖÖ ´ÖÖêœüÖ   ü −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê −ÖÓ- 9404018444 
 
†¸üÖê̄ Öß- †–ÖÖŸÖ 
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- ²Öã»Ö™ü  
�Îú.MH-26  ‹ µÖã - 
0432 •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß  
ü  �úà.†. 75000/- 
 
 
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ/Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ò×±úµÖÖÔ¤üß  µÖÖ“Öß ²Öã»Ö™ü ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»Öß 
†ÖÃÖŸÖÖ  �úÖê/ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ−Öê   “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß  
¾Öî÷Ö ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ±úßµÖÖÔ¤ü  
×¤ü»µÖÖ−Öê  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê Æêü �úÖ /419 ü  ´ÖÖê.−ÖÓ- 9923619820 
¤üÖ�Ö»Ö  ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2812-ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü    



 

 

 

 

 

                                             ¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 1 ŸÖê 5÷Öã̧ ü−ÖÓ 330/2022  �ú»Ö´Ö  457.380 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü-15/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†.�Ëú ¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ/Ö/ 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö 
šüß�úÖ/Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

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

¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 
1 ŸÖê 5÷Öã̧ ü−ÖÓ 
330/2022  
�ú»Ö´Ö  
457.380 
³ÖÖ¤ü¾Öß  
 
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
16/07/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 19.00 ŸÖê ×¤ü 
16/07/2022  ¾ÖÖ  
“Öê 10.00ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  
´Ö»™üß ¯Ö¯ÖÔÃÖ ÆüÖµÖÃ�ãú»Ö 
ü   ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤.15/09/2022 
¾Öêôû 19.05 ¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü 

�Îú.- 26 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß-  ×¤ü»Öß¯Ö �ãú´ÖÖ¸ü 
¸üÖ. ²Ö−ÖÃÖÖê›êü   ¾ÖµÖ 50  ¾ÖÂÖÔ  
¾µÖ ˆ¯Ö ×¿Ö�Ö−Ö †¬Öß�úÖ¸üß 
•Öß . ¯Ö.    −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê −ÖÓ- 9960889508 
 
 
 
†¸üÖê̄ Öß-  †–ÖÖŸÖ  
 
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - ¤üÖê−Ö �ú¯ÖÖ™ü  
�úß † 25000/- ‹�ú 
�ãú»Ö¸ü 4200  
 
 
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ/Öß µÖÖŸÖß»Ö ò  
±úßµÖÖÔ¤üß−Öê ±úßµÖÖÔ¤ü ¤üß»Öß �úß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö−Öê ȩ̂ü�úÖÑ›ü ¹ý´Ö“Öê 
�ãú»Öã̄ Ö ŸÖÖê›ãü−Ö †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ý−Ö �ú¯ÖÖ™ü , �ãú»Ö¸ü ¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü ÃÖÖÆüßŸµÖ 
“ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öê †ÖÆêü ¾Öî÷Ö ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö   ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö 
ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  -¯ÖÖê −ÖÖ 845 ´ÖÖê −ÖÓ 9921629005 
¤üÖ�Ö»Ö  ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2812-ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü    



 

 

 

 

 

                                                ¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ †Ö´Öé −ÖÓ  71./2022  �ú 174 ÃÖß †Ö¸ü ¯Öß ÃÖß ×¤ü-15/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†.�Ë
ú 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

†Ö´Öé   †Ö´Öé ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ/Ö/ 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö 
šüß�úÖ/Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

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

  
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ 
†Ö´ÖÔ −ÖÓ  71./2022  
�ú 174 ÃÖß †Ö¸ü ¯Öß 
ÃÖß  
 

†Ö´Öé ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
15/09/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 08.30  ¾ÖÖ 
“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ  ÃÖ . ¤ü 
×¾ÖÂ/Öã¯Öã¸üß   , ü−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü15/09/2022 
¾Öêôû 19.54 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 28 

×±úµÖÖÔ¤üß-  ´ÖÖ×�Ö�ú ¯ÖÖÓ›ã¸ü÷Ö †Ö¾ÆüÖ›ü ü  
¾ÖµÖ 35  ¾ÖÂÖÔ  ¾µÖ.−ÖÖê�ú¸üß   ¯ÖÖê �úÖ  
²ÖŒ�ú»Ö −ÖÓ-3048 −Öê-¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê −ÖÓ- 8805010531 
 
 
 ´ÖµÖŸÖ -†Ö−ÖÖêôÍû�Öß  ³Öß�úÖ¸üß ¯Öã¹ýÂÖ ¾ÖµÖ 
60 ¾ÖÂÖÔ  
 
 
 
 
 
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ/Öß 
µÖÖŸÖß»Ö  �Ö²Ö¸ü ¤êü−ÖÖ¸ü µÖÖ−Öß �Ö²Ö ü̧ ¤üß»Öß �úß µÖÖŸÖß»Ö 
-†Ö−ÖÖêôÍû�Öß  ³Öß�úÖ¸üß ¯Öã¹ýÂÖ ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖÔ ÆüÖ 
�úÖê−ÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß •Öã−ÖÖ™ü †Ö•ÖÖ¸üÖ−Öê ´Ö¸ü−Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ 
†ÖÆêü  
¾Öî÷Ö¸êü  �Ö²Ö¸üß ¾Ö¹ý−Ö  †Ö´Öé   ¤üÖ�Ö»Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ/ 452  ˆŸÖ�ú¸ü  ü  ´ÖÖê.−ÖÓ- 
9921155166 
¤üÖ�Ö»Ö    
 

¤üÖ�Ö»Ö  ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2812-ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü    



 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.261/2022 �ú»Ö´Ö 498 (A),504.507.34³ÖÖ¤ü¾Öß.ÃÖÆü�ú»Ö´Ö ´ÖãÃ»Öß´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü †×¬Ö�úÖ¸ü ÃÖÓ̧ ü�Ö-Ö †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö                   

�ú»Ö´Ö 4 ¯ÖÏ´ÖÖ-Öê ×¤ü 15.09.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

÷Öã̧ ü−ÖÓ.261/
2022 
�ú»Ö´Ö 498 
(A),504.
507.34³ÖÖ
¤ü¾Öß.ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö 
´ÖãÃ»Öß´Ö 
×¾Ö¾ÖÖÆü 
†×¬Ö�úÖ¸ü 
ÃÖÓ̧ ü�Ö-Ö 
†×¬Ö×−ÖµÖ´Ö                  
�ú»Ö´Ö 4 
¯ÖÏ´ÖÖ-Öê 

 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ 
¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Ö --
Ø¤ü−ÖÖ�ú -
14.09.2022 ŸÖê 
×¤ü 
16.06.2021 
¯ÖµÖÔŸÖ  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö×¸ü Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü  ¾Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ 
¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ-Ö- 
×¤ü.15.09.202
2 ¸üÖê•Öß 21.08 
¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú. 
26.¯ÖÏ´ÖÖ&Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--    
†Ö¸üÖê×¯Ö-- 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
×šü�úÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö  †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖ−Öß ÃÖÓ÷Ö&Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÖÆêü¸üÖ ¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾Öã−Ö µÖê 
´Æü−Öã−Ö ¿ÖÖ×¸ü¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú ”ûôû �êú»ÖÖ ¾Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö  µÖÖ −ÖÓ²Ö¸ü¾Ö¸ü ×ŸÖ−Ö ¾ÖêôêûÃÖ ŸÖ»ÖÖ�ú 
ŸÖ»ÖÖ�ú ŸÖ»ÖÖ�ú ´Æü−Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸ü−µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß †ÖÆêü .¾Ö÷Öî̧ êü  ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êüÃÖÖ−Öê  ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö  ¸üÖµÖ²ÖÖêôêû ÃÖÖê µÖÖÓ“Öê�ú›êü 
×¤ü»ÖÖ.  
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -   ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¸üÖµÖ²ÖÖêôêû −Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü  --  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ‹´Ö ²Öß ¸üÖšüÖê›ü êü −Öê ¯ÖÖê 
Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

 

 

 



DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.293/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.15/09/2022 . 
 

पो. टे. 

चे नाव 
     गु.र.न. व 

कलम 
   गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 
293/2022  
कलम 283 
भा.द.िव. 
.  

गु हा घडला:- िद.15/09/2022 चे 
12.10 वा. कोटाचे समोर कंधार 
सावजिनक रोडवर 
दि णेस  1 k.m. 
 
 

गु हा दाखल :- िद.15/09/2022 
वेळ. 23.14वाजता टेशन डायरी 
न द  39 वर.  
 

िफयादीचे नाव :- नदीम द तगीर डांगे 
वय 34 वष वसाय - नोकरी पो. कॉ. 
27 नेमणूक पो. टे. कंधार 
 मो :- 8484881227. 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 

 दाखल कारणर:- Hc / 1735 बाबार 

साहबे पोलीस टेशन कंधार. 
     
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  आरोपीने 
याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व इतर वाहनांना धोका 

िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला िमळून आला आह ेवगैरे िफयाद 
व न गु हा दाखल.   
 
         
तपासी अंमलदार:-.Npc/ 548 काळे साहबे पो. टे. कंधार मो:- . 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



 
DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.294/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.15/09/2022 . 

 

पो. टे. 
चे नाव 

     गु.र.न. व 
कलम 

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

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 
294/2022  
कलम 283 
भा.द.िव. 
.  

गु हा घडला:- िद.15/09/2022 चे 
12.10 वा. कोटाचे समोर कंधार 
सावजिनक रोडवर 
दि णेस  1 k.m. 
 
 

गु हा दाखल :- िद.15/09/2022 
वेळ. 23.33 वाजता टेशन डायरी 
न द  41 वर.  
 

िफयादीचे नाव :- बालाजी गोिवदराव 
गारोळे वय 51 वष वसाय - नोकरी पो. 
ह.े कॉ. 2131 नेमणूक पो. टे. कंधार 
 मो :- 8551929100. 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 
 

 दाखल कारणर:- Hc / 1735 बाबार 
साहबे पोलीस टेशन कंधार. 
     
 
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  आरोपीने 
याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व इतर वाहनांना धोका 

िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला िमळून आला आह ेवगैरे िफयाद 
व न गु हा दाखल.   
 
           
तपासी अंमलदार:-.Npc/ 548 काळे साहबे पो. टे. कंधार मो:- . 
 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



                                                         ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 319/2022  Ûú.12 († )´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •ÖãÝÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖ¤üÖ                 ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/09/2022                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ 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 319/2022  
Ûú.12 † ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
•ÖãÝÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú 
ÛúÖµÖ¤üÖ 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
15/09/2022 ¸üÖê•Öß 
13.30 ¾ÖÖ. “Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ÛÑú®Ö»Ö ¸üÖê›ü  
´Ö“”ûß ´ÖÖÛìú™üÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú  ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
15/09/2022 ¸üÖê•Öß  
14.14 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  30 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ®ÖÖÝÖÖȩ̂ üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö 
¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
ˆ¯Ö×®Ö¸üßõÖÛú ®Öê´ÖÞÖãÛú ¯ÖÖêÃ™êü  ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 9823603909 

†Ö¸üÖê̄ Öß--  

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- ®ÖÝÖ¤üß ¸üŒÛú´Ö 2000 
ºþ¯ÖµÖê ¾Ö ´Ö™üÛúÖ •ÖãÝÖÖ¸üÖ“ÖêÃÖÖ×ÆüŸµÖ 

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß 
¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß®Öê  ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖ¤êü¿Öß¸ü 
×¸üŸµÖÖ »ÖÖêÛúÖÓÛú›ãü®Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã®Ö †ÖÛú›ü¶Ö¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾Öã®Ö 
™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü †Öê̄ Ö®Ö ( T.B.O )  ®ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™üÛúÖ 
•ÖãÝÖÖ¸üÜÖêôûŸÖ ¾Ö  ÜÖêôû×¾ÖŸÖ †ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ •ÖãÝÖÖ¸üÖ“ÖêÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ ¾Ö 
®ÖÝÖ¤üß  ºþ¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 2000 ºþ ´Öã§êü´ÖÖ»ÖÃÖÆü ×´Öôãû®Ö 
†Ö»Öê ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü 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®ÖÖ /81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü üµÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ¯ÖÖê®ÖÖ /81  ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ – 
9923103778 

 

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



                                                           ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 320/2022  Ûú.12 († )´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •ÖãÝÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖ¤üÖ                 ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/09/2022                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ 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 
320/2022  
Ûú.12 († 
)´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
•ÖãÝÖÖ¸ü 
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú 
ÛúÖµÖ¤üÖ 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
15/09/2022 ¸üÖê•Öß 
14.45 ¾ÖÖ. “Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ÛÑú®Ö»Ö ¸üÖê›ü  
ÃÖÖ¾Ö»Öß  ²ÖÖ¸ü“Öê 
×¾Öºþ¨ü  ×¤ü¿Öê»ÖÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
15/09/2022 ¸üÖê•Öß  
16.21 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  39 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü šüÖÞÖãØÃÖÝÖ 
“Ö¾ÆüÖÞÖ ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×®Ö¸üßõÖÛú ®Öế ÖÞÖãÛú 
Ã£ÖÖ×®ÖÛúÝÖã®Æêü ¿ÖÖÜÖÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê ®ÖÓ  
9823650005 

 

†Ö¸üÖê̄ Öß--  

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- ®ÖÝÖ¤üß ¸üŒÛú´Ö 2160 
ºþ¯ÖµÖê ¾Ö ´Ö™üÛúÖ •ÖãÝÖÖ¸üÖ“ÖêÃÖÖ×ÆüŸµÖ 

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú 

 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß 
¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß®Öê  ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖ¤êü¿Öß¸ü 
×¸üŸµÖÖ »ÖÖêÛúÖÓÛú›ãü®Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã®Ö †ÖÛú›ü¶Ö¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾Öã®Ö 
™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü †Öê̄ Ö®Ö ( T.B.O )  ®ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™üÛúÖ 
•ÖãÝÖÖ¸üÜÖêôûŸÖ ¾Ö  ÜÖêôû×¾ÖŸÖ †ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ •ÖãÝÖÖ¸üÖ“ÖêÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ ¾Ö 
®ÖÝÖ¤üß  ºþ¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 2160 ºþ ´Öã§êü´ÖÖ»ÖÃÖÆü ×´Öôãû®Ö 
†Ö»Öê ¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü 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 
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2309 •ÖÖ¬Ö¾Ö  üµÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 

 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2309 •ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê ®ÖÓ – 
9049343095 

 

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



                                                ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 321/2022  Ûú.279,427  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ÃÖÆüÛú»Ö´Ö 185 ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü®Ö †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö                  ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/09/2022                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ 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 
321/2022  
Ûú.279 

,427  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 
ÃÖÆüÛú»Ö´Ö 
185 ´ÖÖê™üÖ¸ü 
¾ÖÖÆü®Ö 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö                  

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
15/09/2022 ¸üÖê•Öß 
20.00 ¾ÖÖ. “ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¿ÖêŸÖÛú¸üß “ÖÖîÛúÖŸÖ  
®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
15/09/2022 ¸üÖê•Öß  
22.58 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ  60 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ´Ö®ÖÖê•Ö 
²ÖÖ»ÖÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü »ÖÜÖÖê×™üµÖÖ ¾ÖµÖ 
40 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü 
¸üÖ. ÃÖÖế Öê¿ÖÛúÖÑ»Ö®Öß ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
®ÖÓ 9422173082 

 

†Ö¸üÖê̄ Öß--  

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß  
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÆüÖŸµÖÖ“Öß ×Æü̧ üÖêÆüÖê®›üÖÛÓú¯Ö®Öß“ÖßÛúÖ¸üÛÎÓú  MH 26 BC 
2212  ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖã®Ö ¸üÖ•ÖÛúÖÑ®ÖÔ̧ üÛú›ê •ÖÖŸÖ †ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ “µÖÖ “ÖÖ»ÖÛúÖ®Öê 
¤üÖºþ“µÖÖ  ®Ö¿ÖêŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™ÒüÛúÆüÖÆüµÖÝÖµÖß ¾Ö 
×®ÖÂÛúÖôû•Öß¯ÖÞÖÖ®Öê “ÖÖ»Ö¾Öã®Ö  ¸üß¾ÖÃÖ ‘ÖêŸÖ †ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖêÃÖ´ÖÖêºþ®Ö ¬Ö›üÛú ´ÖÖºþ®Ö ¯ÖÖ“Ö ŸÖêÃÖÆüÖ ±ãú™ü  ±ú¸ü±ú™üŸÖ ®Öê»Öê ¾Ö 
ÛúÖ¸ü“Öê †Ó¤üÖ•Öê ‹Ûú »ÖÖÜÖ ºþ¯ÖµÖÖ“Öê ®ÖãÛúÃÖÖ®ÖÛêú»Öê ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ü ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ 
/2178 ÝÖÖêÞÖÖ¸üÛú¸ü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 

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

 

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

 



 
                                ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 71/2022                              ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/09/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ×´ÖÃÖàÝÖ ×´ÖÃÖàÝÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 
71/2022 

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/09/2022 ¸üÖê•Öß 
00.30 ¾ÖÖ. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ--  ×¤ü®ÖÖÓÛú   
15/09/2022 ¸üÖê•Öß 10.16  
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ  17 ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü 

 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  •ÖÝÖ×¤ü¿Ö ¤üÝÖ›ãü•Öß 
¤êü¿Ö´ÖãÜÖ ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ®ÖÝÖ¸ü  ®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- ¸ÓüÝÖ- ÝÖÖȩ̂ üÖ          
, Ó̂“Öß  5 ±ãú™ü 6 ‡Ó“Ö , ²ÖÖÓ¬ÖÖ  -- ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû       
,“ÖêÆü¸üÖ --  »ÖÖ²ÖÓ™ü  ×¿ÖõÖÞÖ 11 ¾Öß ü ,³ÖÖÂÖÖ - 
´Ö¸üÖšüß   ,†ÓÝÖÖŸÖ “ÖÖîÛú›üÖ ¿Ö™Ôü ¾Ö ×®Öôûß ®ÖÖ‡Ô™ü  
¯ÖÑ®™ü    

 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ 
×¤ü»ÖÖÛúß,  ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖŸÖß ®ÖÖ´Öê•ÖÝÖ×¤ü¿Ö ¤üÝÖ›ãü•Öß ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ 
ÆüÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Öºþ®ÖÛúÖêÞÖÖÃÖÛúÖÆüß ‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü 
´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê †•ÖÖÔ¾Öºþ®Ö ´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 /81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê.  

 

 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü  ´ÖÖê ®ÖÓ – 
9923103778 

 

 

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



                                      ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 557/2022  Ûú»Ö´Ö 498'†',323,504,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/09/2022 
¯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¸üÖê¯Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
557/2022  
Ûú»Ö´Ö 
498'†',323,
504,506 
³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
28/12/2014 “Öê ÃÖÆüÖ 
´Ö×Æü®µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖÃÖã®Ö ŸÖê 
×¤ü.03/07/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
¸üÖ¡Öß 08.30 ¾ÖÖ. “Öã ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß †Ûú²Ö¸üß 
´Ö×Ã•Ö¤ü •Ö¾Öôû ×´Ö»»ÖŸÖ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü.   
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
  

ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
15/09/2022 “Öê ¾Öêôû 
20.40 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.37 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö¸ÓüÛú  
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú  
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:- ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ´Ö.ÃÖ.Ûú.¯Ö¡ÖÛú 
†ÖÞÖã®Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸üü 
×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö  
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß ×¤ü®ÖÖÓÛú 
28/12/2014 “Öê ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü®µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖÃÖã®Ö ŸÖê ×¤ü.03/07/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
¸üÖ¡Öß 08.30 ¾ÖÖ. “Öã ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—Öê ¯ÖŸÖß 1 2.¤üß¸ü 3 4.ÃÖÖÃÖã 
5.®Ö®ÖÓ¤üü µÖÖÓ®Öß ´Ö»ÖÖ ŸÖã “ÖÖÓÝÖ»Öê Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖÛú Ûú¸üßŸÖ ®ÖÖÆüßÃÖ ŸÖã»ÖÖ ´Öã»Öß“Ö ÛúÖ 
ÆüÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖã®Ö´Ö»ÖÖ »ÖÆüÖ®Ö ÃÖÆüÖ®Ö ÝÖÖêÂ™üß¾Ö¹ý®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¸üŸÖ 
ˆ¯ÖÖ¿Öß¯ÖÖê™üß šêü¾Öã®Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üßÛú ¾Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ¡ÖÖÃÖ ¤êü¾Öã®Ö †Öò™üÖê ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ŸÖã—
Öê ´ÖÖÆêü¹ý®Ö ‹Ûú »ÖÖÜÖ ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾Öã®Ö µÖê †ÃÖê ´ÆüÞÖã®Ö Ûú»ÖÖ ×¤ü.03/07/2022 
¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 08.30 ¾ÖÖ.×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ²ÖãŒµÖÖ®Öê ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûú¹ý®Ö 
´Ö»ÖÖ ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü ÆüÖÛú»Öã®Ö ×¤ü»Öê ¾ÖÝÖî̧ êü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
ÝÖã®ÆüÖ  ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü. 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
7774883192 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö Ûú¤ü´Ö ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9881475004 

 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

 
 
 
 
 
 
 

                        

 



                                      ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 558/2022  Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/09/2022 
¯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¸üÖê¯Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
558/2022  
Ûú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
28/08/2022 ¸üÖê•Öß 01.00 ŸÖê 
03.00 ¾ÖÖ. “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö MSEB 
†Öò±úßÃÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¯ÖÖÛúâÝÖ ´Ö¬µÖê 
×´Ö»»ÖŸÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
  

ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
15/09/2022 “Öê ¾Öêôû 23.03 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.44 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ´ÖÖêÆü´Ö¤ü †»Öß´Ö ×¯Ö.†²¤ãü»Ö ´Ö®®ÖÖ®Ö 
¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß ®ÖÖîÛú¸üß üü ü̧Ö. 
‡Ô´ÖÏÖ®Ö ÛúÖò»Ö®Öß '»Öõ´Öß®ÖÝÖ¸ü' ´ÖÖ»Ö™êüÛúôûß ¸üÖê›ü 
¤êüÝÖ»Öã¸ü ®ÖÖÛúÖ ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.8600500526. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- †–ÖÖŸÖ 

 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö¸ÓüÛú  
 

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ÛúÖôûµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß ×™ü.¾Æüß.‹ÃÖ. 
ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛÎú.MH-26G-2814 
×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ ®ÖÓ.MD624AH1242E58175 
¾Ö ‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ.OH1E42058412 †ÃÖÖ 
†ÃÖ»Öê»Öß ØÛú´ÖŸÖß 15,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú  
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:- ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸üü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö  
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ÛúÖôûµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß ×™ü.¾Æüß.‹ÃÖ. ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü 
ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛÎú.MH-26G-2814 ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ 
®ÖÓ.MD624AH1242E58175 ¾Ö ‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ.OH1E42058412 
†ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß ØÛú´ÖŸÖß 15,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ×´Ö»»ÖŸÖ®ÖÝÖ¸ü µÖê£Öß»Ö 
MSEB †Öò±úßÃÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ¯ÖÖÛúâÝÖ ´Ö¬µÖê »ÖÖ¾Öã®Ö †Öò±úßÃÖ´Ö¬µÖê ±úµÖã•Ö 
™üÖÛúÞµÖÖÃÖÖšüß ÝÖê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß 
†ÖÆêü  ¾ÖÝÖî̧ êü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ  ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü. 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9637706877 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö Ûú¤ü´Ö ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9881475004 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

 

 

 

 

 



 

                                                  ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö †Ö.´Öé.ÛÎú´ÖÖÓÛú  102/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/09/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 

“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

†Ö.´Öéü.®Ö.     †Ö.´Öé.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤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. :- 
102/2022 
Ûú»Ö´Ö 174 
ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 

†Ö.´Öé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 10/09/2022 ¸üÖê•Öß 
18.00 ¾ÖÖ. ¾ÖÖ›Ôü ÛÎú.33 ´Ö¬µÖê 
ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂÞÖã¯Öæ̧ üß ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
  

†Ö.´Öé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
15/09/2022 “Öê ¾Öêôû 11.26 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.20 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :- ¾ÖÖ´Ö®Ö ÛúÖÓ²Öôêû 
¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2801 ®Öê´ÖÞÖãÛú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö 
®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖüü ´ÖÖê.ÛÎú. 
 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö :- ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö  ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö 
ŸÖê»ÖÓÝÖü ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß 
¸üÖ.×ÃÖ›üÛúÖê ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
´Ö¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- ÃÖÓ›üÖÃÖ ˆ»Ö™üµÖÖ —
ÖÖ»µÖÖ®Öê ´ÖéŸµÖã 
 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-   
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü 
¤êüÞÖÖ¸ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ®ÖÖ´Öê ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ŸÖê»ÖÓÝÖ ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß 
¸üÖ.×ÃÖ›üÛúÖê ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ“Öß ŸÖ²µÖêŸÖ ÃÖÓ›üÖÃÖ ˆ»Ö™üµÖÖ —ÖÖ»µÖÖ®Öê ŸÖÖê 
×¤ü.19/08/2022 ¸üÖê•Öß ÃÖ¸üÛúÖ¸üß ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ ×¾ÖÂÞÖã¯Öæ¸üß ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¿Ö¸üßÛú —ÖÖ»Öê 
ÆüÖêŸÖê ¾Ö ×¤ü.10/09/2022 ¸üÖê•Öß 18.00 ¾ÖÖ.ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêüü 
¾ÖÝÖî̧ êü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö.´Öé. ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
7774883192 

 

 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1912 ×ŸÖ›üÛêúü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9421394862 

 

 

 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

 

 

 

 



 

                                                  ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö †Ö.´Öé.ÛÎú´ÖÖÓÛú  103/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/09/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 

“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

†Ö.´Öéü.®Ö.     †Ö.´Öé.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤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. :- 
103/2022 
Ûú»Ö´Ö 174 
ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 

†Ö.´Öé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 15/09/2022 ¸üÖê•Öß 
08.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ¾ÖÖ›Ôü 
ÛÎú.15 ´Ö¬µÖê ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂÞÖã¯Öæ¸üß ®ÖÖÓ¤êü’û  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
  

†Ö.´Öé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
15/09/2022 “Öê ¾Öêôû 16.58 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.33 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :- †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ¬ÖÖë›üß²ÖÖ »ÖÖêÆüÛú ȩ̂ü 
¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß ®ÖÖîÛú¸üß 
¸üÖ.×´Ö¸üÖ®ÖÝÖ¸ü,¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.9766278158. 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö :- ÃÖÖî¸ü³Ö †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö »ÖÖêÆüÛú ȩ̂ü ¾ÖµÖ 
20 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.×´Ö¸üÖ®ÖÝÖ¸ü,¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
´Ö¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖ®Öê 
´ÖéŸµÖã 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-   
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ®ÖÖ´Öê ÃÖÖî¸ü³Ö †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö »ÖÖêÆüÛú¸êü ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.×´Ö¸üÖ®ÖÝÖ¸ü,¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¸üÖÝÖß™ü Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ŸÖÖê ¸üÖÝÖÖ“µÖÖ ³Ö¸üÖŸÖ 
ÛúÖêÞÖŸÖê ŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ÜÖÖ»µÖÖ®Öê ×¤ü.13/09/2022 ¸üÖê•Öß 03.00 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂÞÖã¯Öæ¸üß µÖê£Öê ¿Ö¸üßÛú Ûêú»Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü 
“ÖÖ»Öã †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ×¤ü.15/09/2022 ¸üÖê•Öß 08.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö 
´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾ÖÝÖî̧ êü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö.´Öé. ¤üÖÜÖ»Ö 
†ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
7774883192 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1912 ×ŸÖ›üÛêúü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9421394862 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

 

 

 

 



                                                                              ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ×´ÖÃÖàÝÖ ®Ö. 81/2022  ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/09/2022 
¯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¸üÖê¯Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú. :- 
81/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 15/09/2022 ¸üÖê•Öß 
14.00 ¾ÖÖ. ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý®Ö 
Ø•Ö¤ü´Ö®ÖÝÖ¸ü ÝÖÖê¯ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
  

×´ÖÃÖàÝÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
15/09/2022 “Öê ¾Öêôû 22.08 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.43 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :- ¯ÖÓ›üßŸÖ¸üÖ¾Ö ÛúÖ¿Öß®ÖÖ£Ö ³Öã¸êü ¾ÖµÖ 
50 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.Ø•Ö¤ü´Ö®ÖÝÖ¸ ÝÖÖê¯ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üßü  
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’ûü ´ÖÖê.ÛÎú. 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü 
¯ÖÓ›üßŸÖ¸üÖ¾Ö ³Öã ȩ̂ü ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖõÖÞÖ ¸üÖ. 
¸üÖ.Ø•Ö¤ü´Ö®ÖÝÖ¸ ÝÖÖê¯ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üßü  ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’.ûü 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö :- Ó̂“Öß 05 ±ãú™ü 06 
‡Ó“Ö, Ó̧üÝÖ-ÝÖÖȩ̂ üÖ, ²ÖÖÓ¬ÖÖ-ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ´Öê ×®ÖÛúßŸÖÖ ÝÖ•ÖÖ®Ö®Ö ´Öãôêû ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.¸ü×Æü´Ö¯Öã ü̧  
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’ûü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»Öß ×Ûú, ŸµÖÖÓ“Öß ²Ö×ÆüÞÖ ®ÖÖ´Öê 
†“ÖÔ®ÖÖ ¡ÖµÖÓ²ÖÛú ¾ÖÖ²Öôêûü ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.ÃÖÖë›üÖ ŸÖÖ.×•Ö.¾ÖÖ×¿Ö´Öü. Æüß ÜÖ²Ö ü̧ 
¤êüÞÖÖ¸ü ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“Öê ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÞÖÖÃÖÖšüß ¸üÆüß´Ö¯Öã̧ ü µÖê£Öê †Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ 
×¤ü.11/09/2022 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 15.00 ¾ÖÖ.“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ÛúÖêÞÖÖÃÖÆüß 
ÛúÖÆüß‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖã®Ö ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»Öß †ÖÆêü ×ŸÖ“ÖÖ ‡ÔŸÖ¸ü¡ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9637706877 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1749 ³ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9096270187 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

                        

 

 

 

 

 

 



    (DCR) आ.मृ .  पो. टे. कंधार                आ.मृ.न.53/2022   कलम 174 CRPC  िद.15/09/2022. 

पो. टे. 
चे नाव 

     गु.र.न. व 
कलम 

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

               हकीकत  
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न. 
53/2022 
कलम 174 
CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 
िद.14/09/2022  चे  16.45 वा 
मयताचे राहते घरी िस ाथ नगर 
कंधार ता. कंधार 
दि णेस 5 िकमी. 
 
 
 

आ .मृ.दाखल:- िद.15/09/2022 वेळ 
11.37 वा. टेशन डायरी न द  12 
वर.  
 
 

दाखल करणार:- --       hc 
1735  बाबर साहबे पोलीस टेशन 
कंधार. 
 

खबर देणार :- काश पी 
िकसनराव कांबळे, वय 28 वष 
, वसाय चालक रा.िस ाथनगर 
कंधार मो. नं.7757879125 
 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
 

 मयताचे नाव व प ा,, :- सुनील 
पी िकसनराव कांबळे वय 33 वष 

वसाय नोकरी रा. िस ाथ नगर 
कंधार  ता. कंधार िज.नांदेड. 
 

 उिशरा चे कारण :-  
मरणाचे कारण :. आजारान ेमृ यू 
 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
मयत हा मागील दहा मिह यापासून शुगर ,टी बी, कावीळ आजाराने 

त होता याच आजार जा त झा याने या स.द  कंधार येथे 
आणल ेअसता डॉ टरांनी यास तपासून मरण पावला असे कळवले 
याचे मरणाबाबत माझा कोणावर संशय अगर त ार नाही वगैरे 
खबरी व न आ  दाखल. 
 

तपासीक अमलदार:-- --/hc 2059 सानप नेमणूक पोलीस 
टेशन.  कंधार मो.  :- 

 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पो. िन. पडवळ साहबे  पो . टे.  कंधार मो . . 
9420841070.  
 

घटना थळी भेट देणारे अिधकार्याचे नाव :-. 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



 

 

 (DCR) आ.मृ .  पो. टे. कंधार                आ.मृ.न.54/2022   कलम 174 CRPC  िद.15/09/2022. 

पो. टे. 
चे नाव 

     गु.र.न. व 
कलम 

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

               हकीकत  
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न. 
54/2022 कलम 
174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 
िद.15/09/2022  चे  17.00 वा मौजे 
फुलवर राहत ेघरी पूवस 8 िक.मी.कंधार 
ता. कंधार 
दि णेस 5 िकमी. 
 

आ .मृ.दाखल:- िद.15/09/2022 वेळ 
18.53 वा. टेशन डायरी न द  29 वर.  
 

दाखल करणार:- --       hc 1735  बाबर 
साहबे पोलीस टेशन कंधार. 
 

खबर देणार :- केशव नागोराव 
मंगनाळे, वय 38 वष , वसाय 
शेती रा. 
फुलवळ कंधार मो. 
नं.8552812363. 
 

FIR त िदली का:- होय 
 मयताचे नाव व प ा,, :- नागशे 
बबन मंगनाळे, वय 23 वष, रा. 
फुलवळ   ता. कंधार िज.नांदेड. 
 

 उिशरा चे कारण :-  
मरणाचे कारण :. गळफास घेऊन 
मृ यू 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळ िठकाणी 
यातील मयत याने याचे राहते घरी मौजे फुलवळ येथ ेगळफास 
घेऊन मरण पावला याची मरणाबाबत माझा कोणािव  
संशय अगर त ार नसले बाबतचे खबरी व न वर माणे आ  
दाखल . 
तपासीक अमलदार:-- --/NPC 548 काळे नेमणूक पोलीस 
टेशन.  कंधार मो.  :-9049575777 

 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पो. िन. पडवळ साहबे  पो . टे.  कंधार मो . . 
9420841070.  
घटना थळी भेट देणारे अिधकार्याचे नाव :-. 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



 
DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.283/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.15/09/2022 . 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व 
कलम 

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

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 
283/2022  
कलम 283 
भा.द.िव. 
.  

गु हा घडला:- िद.15/09/2022 चे 
11.20  वा. िशवाजी चौक कंधार येथे 

सावजिनक रोडवर   
दि णेस 100 िमटर 
 
 

गु हा दाखल :- िद.15/09/2022 वेळ. 

15.20 वाजता टेशन डायरी 
न द  22वर.  
 

िफयादीचे नाव :- बालाजी िव ांभर क े 
वय 33  वष वसाय - नोकरी कॉ टेबल 

1739पो. टे. कंधार 
 मो :- 9767102557. 
 

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

 दाखल कारणर:- Hc / 1735 बाबार 
साहबे पोलीस टेशन कंधार. 
     
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी 
यातील  आरोपीने याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य 

नागिरकांना व इतर वाहनांना धोका िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत 
थांबवलेला िमळून आला आह ेवगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.   
 
           
तपासी अंमलदार:-. Hc/ 2059 सानप साहबे पो. टे. कंधार मो:- 

9421849989. 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 

 



DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.284/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.15/09/2022 . 
 

पो. टे. 

चे नाव 
     गु.र.न. व 

कलम 
   गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 
284/2022  
कलम 283 
भा.द.िव. 
.  

गु हा घडला:- िद.15/09/2022 चे 
11.25  वा. िशवाजी चौक कंधार 
येथे सावजिनक रोडवर   
दि णेस 100 िमटर 
 
 

गु हा दाखल :- िद.15/09/2022 
वेळ. 15.52वाजता टेशन डायरी 
न द  23वर.  
 

िफयादीचे नाव :- संतोष नारायण 
काळे वय 39 वष वसाय - नोकरी 
पो.ना 548 पो. टे. कंधार 
 मो :- 9049565677. 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 

 दाखल कारणर:- Hc / 1735 बाबार 

साहबे पोलीस टेशन कंधार. 
     
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  आरोपीने 
याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व इतर वाहनांना धोका 

िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला िमळून आला आह ेवगैरे िफयाद 
व न गु हा दाखल.   
 
           
तपासी अंमलदार:-. Hc/ 2059 सानप साहबे पो. टे. कंधार मो:- 9421849989. 
 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.285/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.15/09/2022 . 
 

पो. टे. 

चे नाव 
     गु.र.न. व 

कलम 
   गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 
285/2022  
कलम 283 
भा.द.िव. 
.  

गु हा घडला:- िद.15/09/2022 चे 
11.25  वा. तहसील कायालय कंधार 
समोर सावजिनक रोडवर   
दि णेस 100 िमटर 
 
 

गु हा दाखल :- िद.15/09/2022 वेळ. 
15.52वाजता टेशन डायरी 
न द  23वर.  
 

िफयादीचे नाव :- संतोष नारायण 
काळे वय 39 वष वसाय - नोकरी 
पो.ना 548 पो. टे. कंधार 
 मो :- 9049565677. 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 

 दाखल कारणर:- Hc / 1735 

बाबार साहबे पोलीस टेशन कंधार. 
     
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  आरोपीने 
याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व इतर वाहनांना धोका 

िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला िमळून आला आह ेवगैरे िफयाद 
व न गु हा दाखल.   
 
           
तपासी अंमलदार:-. Hc/ 2059 सानप साहबे पो. टे. कंधार मो:- 
9421849989. 
 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.286/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.15/09/2022 . 
 

पो. टे. 

चे नाव 
     गु.र.न. व 

कलम 
   गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 
       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 

286/2022  
कलम 283 
भा.द.िव. 
.  

गु हा घडला:- िद.15/09/2022 चे 

11.30 वा. तहसील कायालय कंधार 
समोर सावजिनक रोडवर   
दि णेस 100 िमटर 
 
 

गु हा दाखल :- िद.15/09/2022 
वेळ. 16.33वाजता टेशन डायरी 
न द  25वर.  
 

िफयादीचे नाव :- ंकट गुणवंतराव 

पाटील वय 50 वष वसाय - नोकरी 
पो का. 298 नेमणूक कंधार .पो. टे. 
कंधार 
 मो :- 9421916798 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 
 

 दाखल कारणर:- Hc / 1735 बाबार 
साहबे पोलीस टेशन कंधार. 
     
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  आरोपीने 

याचे ता यातील पीअकप हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व इतर वाहनांना 
धोका िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला िमळून आला आह ेवगैरे 
िफयाद व न गु हा दाखल.   
 
           
तपासी अंमलदार:-. Hc/ 2730 टाकरस साहबे पो. टे. कंधार मो:- 
9373890469 
 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.287/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.15/09/2022 . 
 

पो. टे. 

चे नाव 
     गु.र.न. व 

कलम 
   गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 
       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 

287/2022  
कलम 283 
भा.द.िव. 
.  

गु हा घडला:- िद.15/09/2022 चे 

11.40 वा. महाराणा ताप चौक कंधार 
सावजिनक रोडवर पि मेस 100 
िकलोमीटर 
 
 
 

गु हा दाखल :- िद.15/09/2022 वेळ. 
16.46वाजता टेशन डायरी न द  26 
वर.  
 

िफयादीचे नाव :- आिद य िनवृ ीराव 

लोणीकर वय 34वष वसाय - नोकरी 
सहा यक पोलीस िनरी क नेमणूक कंधार 
.पो. टे. कंधार 
 मो :- 9422336474. 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 
 

 दाखल कारणर:- Hc / 1735 बाबार 
साहबे पोलीस टेशन कंधार. 
     
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी 

यातील  आरोपीने याचे ता यातील  ऑटो रोडवर सामा य नागिरकांना व 
इतर वाहनांना धोका िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला 
िमळून आला आहे वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.   
 
           
तपासी अंमलदार:-. Hc/ 2730 टाकरस साहबे पो. टे. कंधार मो:- 
9373890469 
 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 
 



DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.288/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.15/09/2022 . 
 

पो. टे. 

चे नाव 
     गु.र.न. व 

कलम 
   गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 
       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 

288/2022  
कलम 283 
भा.द.िव. 
.  

गु हा घडला:- िद.15/09/2022 चे 

11.45 वा. महाराणा ताप चौक कंधार 
सावजिनक रोडवर पि मेस 100 
िकलोमीटर 
 
 
 

गु हा दाखल :- िद.15/09/2022 वेळ. 
17.13वाजता टेशन डायरी न द  27 
वर.  
 

िफयादीचे नाव :-वीर  िदगंबर पवार वय 

34 वष वसाय - नोकरी 
पो.का.1595  नेमणूक कंधार .पो. टे. 
कंधार 
 मो :- 7385286204. 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 

 दाखल कारणर:- Hc / 1735 बाबार 

साहबे पोलीस टेशन कंधार. 
     
 
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी 

यातील  आरोपीने याचे ता यातील अपे ऑटो  रोडवर सामा य 
नागिरकांना व इतर वाहनांना धोका िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत 
थांबवलेला िमळून आला आह ेवगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.   
 
           
तपासी अंमलदार:-. Npc 548 काळे  साहबे पो. टे. कंधार मो:- 965757 
 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



   (DCR)  पो. टे. कंधार गु.र.न.289/2022 व कलम 324,323,143,147,148,341,504,506IPC िद.15/09/2022 

पो. टे. 
चे नाव 

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

       हकीकत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु.र.न289/2022व 
कलम324,323, 
143,147,148, 
341,504,506  IPC 
िद.15/09/2022  
 

घडला:- िद.15/09/2022 चे 
09.00 .वा. मोजे फाट याळ 
भुजंग नारायण पवार यां या 
घराजवळ दि णेस 25 िक.मी  
 
 गु हा दाखल:- 
िद.15/09/2022वेळ 17.59 
टेशन डायरी न द 28 वर 

 
दाखल करणार:- 
  Hc 1735 बाबर पो. टे. 
कंधार 
मो. 
 

िफयादीचे नाव: संतोष अशोक 
पवार, वय 35 वष, वसाय 
शेती ,राहणार हट याळ ता. 
कंधार िज. नांदेड मो. 
नं.8459324023   
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:-  
उिशराचे कारण:- 
 
 आरोपी अटक:-  
 

गेला माल:-  

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूतारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी हा मौजे हट याळ येथील द ा िगरी यांचे दकुानातून तंबाखू 
घेऊन घराकडे परत येत असताना यातील आरोपीन ेगरै काय ाची 
मंडळी जमून िफयादीची जवळ जाऊन िफयादीस तू लय शेतात 
आमचे सोबत भांडण करीत आहसे असे हणून िशवीगाळ क न 
आरोपी मांक 1 व 2 यांनी धरल ेव आरोपी मांक 7 व 3यांनी 
याचे हातातील दगडान े िफयादीचे डो यात मारल े व आरोपी 
मांक 4याने या या हातातील कु हाडीने पाठीमागून डो यात 

मा न जखमी केले यावेळी भांडणाचा आवाज ऐकून िफयादीची 
वडील अशोक पवार व भाऊ गणशे पवार ह े या िठकाणी आल े
असता आरोपी मांक 2 यांनी िफयादीचे वडीलाचे डो यात दगड 
मा न डोके फोडल ेव िफयादीचा भाऊ गणेश पवार यास आरोपी 

मांक 3 यांनी याची हातातील दगडान ेपाठीत मा न जखमी केल े
व आता वाचलात यापुढे तुला िजवंत सोडणार नाही अशी धमकी 
िदली वगैरे त ारी जबाब व न गु हा दाखल. 
 तपासी अंमलदार: नामदेव  राठोड पो. टे. कंधार मो. .+ 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. +918999881900.  मा. 
स.पो.िन. जाधव. 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. . 

 

     
 



     (DCR)  पो. टे. कंधार गु.र.न.290/2022 व कलम 324,323,143,147,341,504,506IPC िद.15/09/2022 

पो. टे. 
चे नाव 

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

       हकीकत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु.र.न 
290/2022कलम324,323, 
143,147, 
341,504,506  IPC 
िद.15/09/2022  

 

घडला:- िद.15/09/2022 चे 
09.00 .वा. मोजे हाट याळ 
सावजिनक र यावर दि णेस 
25 िक.मी  
 

 गु हा दाखल:- 
िद.15/09/2022वेळ 
19.36 टेशन डायरी न द 32 
वर 
 

दाखल करणार:- 
  Hc 1735 बाबर पो. टे. 
कंधार 
मो. 
 

िफयादीचे नाव: रघुनाथ रामदास पवार वय 36 
वष, वसाय शेती ,राहणार हट याळ ता. 
कंधार िज. नांदडे मो. न.ं9881302742.   
 

FIR त िदली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा:-  
उिशराचे कारण:- 
 
 आरोपी अटक:-  

 

गेला माल:-  

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी तानी गैरकाय ाची मडंळी जमवून यातील िफयादी व 
सा ीदार हे आरोपी मांक 1 यास माझे शेताची बाजूस नदी खोद ूनको 
असे सांग यास याचे घराकडे जात असताना वाटेत आरोपी मांक 1 
भेटला याच िफयादी यांनी नदी खोद ू नको आमचे शेतातील माती 

वा न जात आहे असे सांगत असताना आरोपी मांक 2 ते 7 हे या 
िठकाणी आले व यांनी िफयादीस व सा ीदार यांना नेहमी शेतात 
भांडणे करत आहात आता सोडायचे नाही अस े हणून आरोपी मांक 2 
यांनी हातात दगड उचलून िफयादीची उजवे डो यास व पाठीत मारला 
व िफयादीचा भाऊ नागोराव पवार यांचे पाठीत आरोपी मांक 3 

यांनी हातात घेऊन दगड मारला व िफयादीचा पुत या कृ णा पवार 
यास आरोपी याने उचलून आपटले व कानाजवळ दगडाने मारले व 
िफयादीचे वडील रामदास पवार यांना आरोपी मांक 1 यांनी दगडान े
छातीवर मारले व िफयादीची भावजय िहची केस ध न खाली पाडून 
लोळवले व आरोपी मांक 3यानंी लाथा बू याने मारहाण केली व 

तु हाला जीवन सोडणार नाही अशी धमकी िदली वगैरे त ारी जबाब 
व न मा.पो. नी साहबे याचे आदेशान ेगु हा दाखल. 
 तपासी अंमलदार: स. पो. नी ी .आिद य लोणीकर साहबे पो. टे. 
कंधार मो. .+ 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. +  मा..पो.िन. पडवळ साहबे. 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 

 


