
 

 पो.�टे. कंधार ग.ुर.न.203/2022  कलम 294,323,504,506,34 भा.द.िव.  ,�द.24/06/2022. 

 

पो.�टे. च े

नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु�हा घडला दाखल �फया�दीच ेनाव प�ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प�ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक"कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ग.ुर.न.203/2022  

कलम 294 ,323 

,504,506, 

34 भा.द.िव.  

घडला:-

�द.23/06/2022 रोजी 

चे  रा%ी 8.30 वा. 

सुमारास �फया�दीच े

राहत े घरी िवजयगड 

कंधार तालुका कंधार 

पि'मेस 1 �कमी.  

  

 गु�हा दाखल:- 

�द.24/06/2022 वेळ 

00.44 वा. �टेशन 

डायरी न*द  2  वर. 

 

दाखल करणार:----

HC/2176 गुडुप साहबे 

पो.�टे. कंधार.  

�फया�दीच ेनाव:-  

 

FIR -त �दली का:- होय.  

 

आरोपी नाव व प�ा:-  

 

 

आरोपी अटक :- नाही 

खुलासा; 

           सादर िवनतंी क" वर नमूद ता. वेळी व  /ठकाणी 

यातील आरोपीतांनी सगंणमत क1न  �फया�दी बाईच ेउज4ा 

गालावर कानाचे खाली यातील नमूद आरोपीतांनी थापड 

मा1न गळा दाबला व �फया�दी बाईस व ितच े आईस तु6ही 

िछनाल रांडा आहात तु6ही काय चांग8या आहात का अशी 

अ:ील भाषेत िशवीगाळ क1न जीव े मार<याचे धम=या  

�द8या. वगैरे जबाब व1न व1न  गु�हा दाखल. 

तपासी अंमलदार:- Asi/ गणाचाय�  पो. �टे.कंधार 

मो. ..9823391570. 

पो.�टे. -भारी अिधकारी चे नाव व मो. . मा. पोिन. पडवळ 

साहबे पोलीस �टेशन कंधार     मो.  .9420841070. 

. 

 

 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ×´ÖÃÖ×÷Ö −ÖÓ 07/02022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú-  24 -06-2022 

 

 

×•Ö»ÆÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö 

 
×´ÖÃÖ×÷Ö −ÖÓ 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ —ÖÖ»Öê ×¤ü−ÖÖÓ�ú/ ¾Öêô 
 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ ü̧/ 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê 

−ÖÖ¾Ö 

Æü�úß�úŸÖ 

Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö  
×´ÖÃÖ×÷Ö −ÖÓ 
07/02022 
 
 
 
 
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ¸ü�Ö-
−ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖ�ú›êü ¾Ö 
‡ŸÖ ü̧¡Ö ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ 
×´Öôãû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê 
†Ö•Ö ü̧Öê•Öß �Ö²Ö ü̧ 
×¤ü»µÖÖ−Öê 
 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ —ÖÖ»Öê ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö- ×¤ü-
22/06/2022 ü̧Öê•Öß 
¤ãü¯ÖÖ ü̧ß 14.30 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ×ŸÖ“Öê ÃÖÖÃÖ ü̧“Öê 
ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö ´ÖÖî•Öê 

ÃÖã÷ÖÖ¾Ö(�Öã) ŸÖÖ.×•Ö −ÖÖÓ¤êü› 
¯Öã¾ÖìÃÖ -15-×�ú.´Öß ×²Ö™ü −ÖÓ 
-01 
 
 
×´ÖØÃÖ÷Ö ŸÖÖ.¾Öêôû 
24/06/2022 ü̧Öê•Öß 
15.12. ¾ÖÖ 15 ¾ÖÖ 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ¸ü- 
×¾Ö�úÖÃÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ »ÖÖê�ú›êü ¾ÖµÖ 
-27 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¯Öò£ÖÖò»ÖÖ•Öß »Öò²Ö´Ö¬Öê �ÖÖ•Ö÷Öß 
−ÖÖî�ú ü̧ß ×¿Ö�Ö<Ö -12 ¾Öß 
¯ÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ ²ÖÖî¬¤ü ü̧Ö. ÃÖã÷ÖÖ¾Ö 
(�Öã) ŸÖÖ.×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ 
8208264032 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö- 
- ´Öê‘ÖÖ ‰ú±Ôú ×¯ÖÏµÖÖ ×¯ÖŸÖÖ 
×¤ü»Öß¯Ö ¯ÖãÓ›êü ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö ü̧�úÖ´Ö ×¿Ö�Ö<Ö -
12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ ²ÖÖî¬¤ü 
´ÖÖê.−ÖÓ 9970997358 
 

ÃÖÖ¤ü¸ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ. ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ<Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü 
¤êü<ÖÖ ü̧ µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ−Öß −ÖÖ´Öê ´Öê‘ÖÖü ‰ú±Ôú ×¯ÖÏµÖÖ ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì Æüß ‘Ö ü̧ÖŸÖ 
�úÖê<ÖÖ»ÖÖÆüß �úÖÓÆüß ‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ×ŸÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ �ú¯Ö›êü ™Òü¾Æü»Ö ²Öò÷ÖÃÖÆü 
¾Ö »Ö÷−ÖÖŸÖß»Ö †Ó÷ÖÖ¾Ö ü̧ß»Ö ¤üÖ÷Öß−Öê ‘Öê¾Öã−Ö ²Öê̄ Ö¢ÖÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖ ü̧ß 
×ŸÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ÆüÖê¾Öã−Ö ¯Ö ü̧ŸÖ ×´Öôû¾Öã−Ö ¤êü<ÖêÃÖ ×¾Ö−ÖÓŸÖß †ÖÆêü. ¾Ö÷Öî̧ êü 
´ÖŸÖ�ãú ü̧Ö“Öê �Ö²Ö¸ßü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ. ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ¯Ö¾ÖÖ ü̧ ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¾Ö× ü̧»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ<Öê ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¿ÖÖÓ¬Ö ¾Ö “ÖÖî�ú¿Öß 
�úÖ´Öß ×²Ö™ü ASI •ÖÆüÖ÷Öß ü̧¤üÖ ü̧ ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö. ´ÖÖê.9823288458 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü--- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö  •ÖÆüÖ÷Öß ü̧¤üÖ¸ü ´ÖÖê −Ö. 
9822337382 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü-¯ÖÖêÆêü�úÖò 2216 ÃÖã²²Ö−Ö¾ÖÖ›ü  ¯ÖÖêÃ™êü Ø»ÖÓ²Ö÷ÖÖ¾Ö  
9922971622 
 



 

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलरूदेगलरूदेगलरूदेगलरू    गरूनगरूनगरूनगरून. . . . 306/2022/2022/2022/2022    कककक    385,506 ,385,506 ,385,506 ,385,506 ,भाभाभाभा    दददद    वीवीवीवी    �माणे�माणे�माणे�माणे�द�द�द�द. 24.06.2022. 24.06.2022. 24.06.2022. 24.06.2022    

पोलीस�टेशनचनेा

पोलीस�टेशनचनेापोलीस�टेशनचनेा

पोलीस�टेशनचनेा
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  �ठकाण

�ठकाण�ठकाण

�ठकाण 

  

 �फया�दीचनेाव

�फया�दीचनेाव�फया�दीचनेाव
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दगेलरू

दगेलरूदगेलरू
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 �ठकाण

�ठकाण�ठकाण

�ठकाण:

::

:--

----

-- 

  

 

�द.05.07.2021 रोजी 

09.30 वा. व �दनांक 

28.07.2021 रोजी 11.00 

वा. च ेसुमारास िज.प. 

मुलांचे -ंगणात   

 

 

गु

गगुु
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. दा

दादा

दा. 

. . 

. ता
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 न#दनं

न#दनंन#दनं

न#दनं 

  

 

�द.  24.06.2022 रोजी 

वेळ 14.46 वा.नोद.33 वर 

 

दाखलकरणार

दाखलकरणारदाखलकरणार

दाखलकरणार:

::

:-

--

- 

  

 

ASI सरोद े.  पो. �टे. दगेलुर 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

�फया�दीचनेाव

�फया�दीचनेाव�फया�दीचनेाव

�फया�दीचनेाव 

  

 व

वव
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 प�ा

प�ाप�ा

प�ा 

  

 व

वव

व 

  

 मो

मोमो

मो–

––

–सौ.  

 

आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी–

––

–  

    

   

 

  

 

उशीराचे

उशीराचेउशीराचे

उशीराचे 

  

 कारण

कारणकारण

कारण 

  

 -

--

- पोिलसानी पेपर 

म@ये त ार द<ेयास सांगीत8यान े व 

�फया�दीची िभती दरु झालेन े आज 

रोजी पो.�टे. ला येवनु त ार �दले 

वBन  

खलुासा

खलुासाखलुासा

खलुासा:

::

:--

----

--सादर िवनंती �क वर नमुद ता.वेळी 

/ठकाणी यातील आरोपीन े �फया�दीस तुमCया 

िवB@द िज.प. िशDण िवभाग नवांदडे येथ ेमी 

जातीचे खोटे -माण प% दवेुन नवकरी 

िमळवल े 6हणुन अज� दवेुन तो वापस 

घे<यासाठी व पु�हा अज� न कर<यासाठी माझे 

कड े चार लाख Bपयाची मागणी कBन न 

�द8यास माझी नोकरी घालव<यासाठी धमक" 

�दली वैगरेे �फया�दीचे जबाब व1न गू�हा 

दाखल 

 

तपािसकअमंलदा

तपािसकअमंलदातपािसकअमंलदा

तपािसकअमंलदार

रर

र– पोउपनी सयु�वंशी मँडम  

पो.�टे.दगेलूर 

 

पो�टे"भारीअिधकारीनाव

पो�टे"भारीअिधकारीनावपो�टे"भारीअिधकारीनाव

पो�टे"भारीअिधकारीनाव 

  

 व

वव

व 

  

 मोनं

मोनंमोनं

मोनं:

::

:--

----

-- 

पोिनFीमाचरेमोन ं9821159844 

 



 

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलूरदेगलूरदेगलूरदेगलूर    गरूनगरूनगरूनगरून. 307/2022. 307/2022. 307/2022. 307/2022कलमकलमकलमकलम    65 65 65 65 ईईईई    मदाकामदाकामदाकामदाका    �माणे�माणे�माणे�माणे    �द�द�द�द    24.06.202224.06.202224.06.202224.06.2022    
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 ग.ूघ. ता. वेळ व /ठकाण �फया�दीचेनाव व प�ा व मोन ं खलुासा

खलुासाखलुासा

खलुासा:

::

:---

------

--- 

  

 

गरून
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गरून. 
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307/2022307/2022

307/2022कलम
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 मदाका"माणे

मदाका"माणेमदाका"माणे
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 �ठकाण

�ठकाण�ठकाण

�ठकाण:

::

:--

----

--    
�दनांक 24.06.2022 चे 10.30 

वा. खानापुर गावात सुतगीरनी 

समोर ता. दगेलुर  
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 न#दनं

न#दनंन#दनं

न#दनं 

  

 

�द.24.06..2022रोजीवेळ  

16.26 वा.न*दन ं 39 

 

दाखलकरणार

दाखलकरणारदाखलकरणार

दाखलकरणार:

::

:-

--

- 

  

 

ASI  सरोद े.न.े पो�टेदगेलुर 

  

 

 

�फया�दीचे

�फया�दीचे�फया�दीचे

�फया�दीचेनाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव

व 

  

 प�ा

प�ाप�ा

प�ा 

  

 

कृHणा गंगाराम तलवारे वय 34 वष� 

4वसाय नो.ना. 580 पो.ठाण े दगेलुर 

मो.न. 9657707295 

 

आरोपीचेनाव

आरोपीचेनावआरोपीचेनाव

आरोपीचेनाव– 

िमळालामाल

िमळालामालिमळालामाल

िमळालामाल:

::

:--

----

-- 

  

 

दशेीदाBIभगरीसं%ाCया 180 

एम.एलCया  48 बाँटल  �कमती 2880 

/- Bचा-ो.गु�Kाचा माल 

 

आरोपीअटकता

आरोपीअटकताआरोपीअटकता

आरोपीअटकता. 

. . 

. वळे

वळेवळे

वळे 

  

 व

वव

व 

  

 न#दनं

न#दनंन#दनं

न#दन:ं-- .नाही 

 

खलुासा

खलुासाखलुासा

खलुासा:

::

:---

------

--- 

  

 

सादर �वनती क�, नमुद ता .वेिळ व �ठकािण यातील आरेपीने िवनापरवाना 

बेकायदशेीर �र"या दशेी दाB Iभगरी सं%ाCया 180 एम.एलCया 48 बाँटल 

-Lयेक" �कमती 2880 Bपयाचा -ो. गु�Kाचा मालाची चोरटी िव " कर<याच े

उदशेाने �वताचेताMया ताMयात बाळगलेला िमळुन आला वगैरे �फया$द �द%याव&न 

मा.पो.िन. सो. यांचे आदशेाने गु'हा दाखल.. 

 

तपािसकअमंलदार

तपािसकअमंलदारतपािसकअमंलदार

तपािसकअमंलदार-

--

-     

          

     पो.ना.580 तलवारे .  पो�टेदगेलरु 

  

 

 

पो�टे"भारीअिधकारीनाव

पो�टे"भारीअिधकारीनावपो�टे"भारीअिधकारीनाव

पो�टे"भारीअिधकारीनाव 

  

 व

वव
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 मोनं

मोनंमोनं

मोनं:

::

:--

----

-- 

पोिनFीमाछरेसाहबे   9821159844  

 

 

  

 

 

  

 



 

 पो.�टे. कंधार  ग.ुर.न.205/2022.कलम 457,380,511.भा .द .िव. �द.24-06-2022. 

पो.�टे. 

चे नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु'हा घडला दाखल �फया$दीचे नाव प+ा मो.,. व आरोपीचे 

नाव व प+ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक�कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न.205/2022

.कलम.457,380,

511.भा .द .िव. 

घडला:- 

�द.23.06.2011.  चे  

23.30 वा चे   सुमारास 

�फया$दीचे दकुानात 

भवानीनगर कंधार 

पि/मसे  अधा$   k. m.  

 

 गु'हा दाखल:- �द. 

24/06/2022 वेळ 

14.24 वाजता �टेशन 

डायरी न2द 23  वर. 

 

दाखल करणार:--ASI/ 

कांगणे   साहबे पो.�टे. 

कंधार मोबाईल नंबर:-

7588152059. 

 

 

�फया$दीचे नाव:- बंसीलाल िप.वाळिजत 

4ास वय   56 वष$ 4वसाय- �कराणा 

4ापार  रा. भवानीनगर कंधार ता.कंधार 

मो.,.9923425944. 

 

FIR 6त �दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प+ा:-  

 

उिशराचे कारण:- आज रोजी पोिलस 

�टेशनला येऊन  जवाब �दले व9न गु'हा 

दाखल.  

 

आरोपी अटक:- नाही  

 

 

खुलासा; 

            सादर िवनंती क�  वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी  

�फया$दी हा �द.23/06/2022 चे  09.15 वाजता दकुान बंद क9न 

दकुाना चे वर दसु;या मज%यावर �वतःचे घरी रा=ी जेवण क9न 

झोपला असता यातील आरोपीने �फया$दी चे �कराणा दकुानाचे शटर 

तोडून दकुानातील �कराणा सामान चोरी कर?याचा 6य@ केला आह े

�फया$दीस व �फया$दीचे मलुास पाAन पळून गेला.वगैरे जबाबा व9न 

आज रोजी पोलीस �टेशनला येऊन �फया$द �द%यान ेवर 6माणे गु'हा  

दाखल .  

 तपासी अंमलदार:--ASI/ गणाचाय$ साहेब पोलीस �टेशन  कंधार 

मोबाईल नंबर.9823311570. 

 

पो.�टे. 6भारी अिधकारी चे नाव व मो.,.= 

            मा. पो.िन. पडवळ साहेब पोलीस �टेशन कंधार.  

              मो. ,.9420841070. 

केलेला तपास:-  

 

मा.पोलीस अधीCक साहबे यांचे सूचना:- 

 



 

 

  

 

पोलीस �टेशन भोकर ग.ुर.न. नंबर व कलम.229/2022 कलम 324,323, 504 ,506   भा द िव      �दनांक 24/06/2022 

पो�टे च े

नाव 

गु�हा नंबर व 

कलम. 

गु�हा घडला तारीख वेळ /ठकाण 

 

 �फया�दी व आरोपी च ेनाव  हक"कत 

भोकर गु�हा नंबर व 

कलम.229/2022 

कलम 324,323, 

504 ,506   भा 

द िव      

गु�हा घडला तारीख वेळ /ठकाण 

�दनांक 24- 06- 

2022   च े 09:30  वा.आरोपीच े

घरासमोर अंगणात मौज े मNडका 

तालुका भोकर िज8हा नांदडे  

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ 

�दनांक   24-06- 2022 च े

13:15  वाजता �टेशन डायरी न*द 

 मांक 22 

�फया�दी :  द�ा महाद ु

कोरेबोईनवाड वय 62 वषO 

4वसाय शेती जात कोळी 

महादवे राहणार मNडका 

तालुका भोकर िज8हा नांदडे 

मोबाईल नंबर 95 52 84 

39 40  

 

 

आरोपीचे नाव :-  

खुलासा------सादर िवनतंी क" वर नमूद  तारीख वळेी व 

/ठकाणी यातील �फया�दी व साDीदार असे आरोपीस काल त ू

दा1 िपऊन आ6हाला िशवीगाळ का केली असे जाब िवचारल े

असता आरोपीन े �फया�दी व साDीदारांना िशवीगाळ क1न 

घरांम@ये जाऊन हातात चाकू घेऊन �फया�दीचे डा4ा 

डोQयाच ेवर कपाळावर चाकून ेमा1न जखमी क1न दखुापत 

केली आह े Lयावेळी �फया�दीची पRी ही भांडण सोड<यात 

आ8याने ितला  पण आरोपी यान े थापड बुक यान े पाठीत 

मारहाण क1न जीवे मार<याची धमक" �दली आह े   वगरैे 

मजकुराच े त ारी जबाबाव1न माननीय पोलीस 

िनरीDक  साहबे यांCया आदशेाने   गु�हा दाखल    

दाखल करणार-- ASI दवण े     मो.न.ं 95 52 50 0386   

तपासी अमलदार;- H.C.2078 लDटवार          मोबाईल 

 मांक 9767114720            

-भारीअिधकारी-- मा. पोलीस िनरीDक 

पाटील   साहबे  मोबाईल नंबर  99 23 10 45 21  

 



 

पोलीस �टेशन भोकर ग.ुर.न.230/22 कलम 379  भा.द.िव.      �दनांक 24/06/2022 

पो�टे च े

नाव 

गु�हा नंबर व 

कलम. 

गु�हा घडला तारीख वेळ /ठकाण 

 

 �फया�दी व आरोपी च े

नाव  

हक"कत 

भोकर गु�हा रिज�टर 

नंबर व कलम 

.230/2022 कलम 

379  भा.द.िव.      

गु�हा घडला तारीख वेळ /ठकाण 

�दनांक 17- 06- 

2022   च े 18:00  वा.त े �दनांक 

18/06/2022 च े 05:00 वाजता दर6यान 

वेळ नS" नाही शेत गट  मांक 03 मधून 

मौजे बोरवाडी तालुका भोकर  

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ 

�दनांक   24-06- 2022 च े

14:04  वाजता �टेशन डायरी न*द  मांक 

23 

गेला माल:-बोरची एक मोटर जुन ेवापरती 

400 फुट वायर जुन े वापरते Tलाि�टकच े

10 छUा  जुन ेवापरत ेअस ेएकूण �कमती 

15000/- Bपये चा माल  

ळाला माल:-  िनरंक  

�फया�दी : - बालाजी 

दवेराव िभस े वय 42 

वषO 4वसाय शेती 

राहणार  बोरवाडी 

तालुका भोकर िज8हा 

नांदडे मोबाईल नंबर 

7038330844  

 

 

आरोपीचे नाव :-

  अVात   

खुलासा------सादर िवनतंी क" वर नमूद  तारीख वेळी व 

/ठकाणी कोणीतरी अVात आरोपीन े �फया�दीच े शेत गट 

 मांक 03 म@ये काढून ठेवलेली बोर ची एक मोटार जुनी 

वापरत े 400 फुट वायर जुने वापरत े Tलाि�टकचे 10 छUा 

जुन े वापरत ेअसे एकूण �कमती अंदाजे 15000/- Bपयांचा 

माल चो1न नेला आह े  वगरैे मजकुराच ेत ारी जबाबाव1न 

माननीय पोलीस िनरीDक साहबे यांCया आदशेाने   गु�हा 

दाखल    

 

दाखल करणार-- ASI दवणे      मो.न.ं 9552500385        

 

तपासी अमलदार;- H.C.2078 लDटवार          मोबाईल 

 मांक   97 67 11 47  20           

-भारीअिधकारी-- माननीय  पोलीस िनरीDक 

पाटील  साहबे  मोबाईल नंबर  99 23 10 45 21  

 

 



 

 

पोलीस �टेशन मरखेल  ग.ुर.नं.125/2022 324,323,504,506,34 भा द िव  �माण ेदाखल �दनांक 24/06/ 2022 

पोलीस 

�टेशन 

गु'हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

गु'हा दाखल तारीख वेळ व 

�ठकाण 

त,ारदार यांचे नाव व प+ा  गु'Dाची थोडFयात हक�कत 

मरखेल 

गु.र.नं.125/2022  

324,323,504,506,3

4 भा द िव  6माण े

दाखल 

गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण:- 

�दनांक 24/06/2022 चे 

10.00 वाजता सुमारास 

�फया$दीचे शेतामGये मौजे 

दावनगीरिशवार 

ता.दगेलूर 

 

गु.दा.ता.वेळ व �दनांक:-

24/06/2022 

वेळ 14:35वा . �टेडा नंबर 20 

वर 

 

गु'हा दाखल करणार:- ASI 

मठपतीपो�टे मरखेल 

�फया$दी:- 

संIामिवJलमरकंठवारवय 37 

वषK 

4वसायशेतीराहणारमरखेलता.दे

गलूरमो. नं. 

9529681115 

 

आरोपीचे नाव : 1)  

 

 

खुलासा - सादर िवनंती क� वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोपीतानी संगणमत क9न �फया$दीLया शेतामGय ेपेरणी करीत 

असताना�फया$दीनेआरोपीसतुMहीमाNयाशेतामGयेपेरणीकशीकायकरतआ

हात,असेिवचारलेअसताआरोपी,.1 

याने�फया$दीचेशट$ध9निशवीगाळक9न,थापडबुFयानेमारहाणकेलीवजीवे

मार?याचीधमक��दलीवगैरेजबाबव9नमा.पो.िन. 

साहबेांLयाआदशेानेगु'हादाखलक9नपुढीलतपासकामीपो.ना.526 

यांLयाकडे�दला. 

 

तपास अिधकारी:पो.ना./526 पुरीपो�टे मरखेल 

 

6भारी अिधकारी  

मा.पो.िन Pीचोरमलसेाहबे 

 



 

 

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलरूदेगलरूदेगलरूदेगलरू    गरूनगरूनगरूनगरून.308/2022.308/2022.308/2022.308/2022    कलमकलमकलमकलम    283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   �माणे�माणे�माणे�माणे    �द�द�द�द. 24.06.2022. 24.06.2022. 24.06.2022. 24.06.2022    

पोलीस�टेश

पोलीस�टेशपोलीस�टेश

पोलीस�टेश

नचेनाव

नचेनावनचेनाव

नचेनाव 

  

 

गू

गगूू

ग.ू

..

.र

रर

र.

..

.न

नन

न.

..

.वकलम

वकलमवकलम

वकलम 

  

 ग.ूघ. ता. वेळ व /ठकाण �फया�दीचेनाव व प�ा व मोन ं खलुासा

खलुासाखलुासा

खलुासा:

::

:---

------

--- 

  

 

दगेलरू

दगेलरूदगेलरू

दगेलरू 

  

 गरून

गरूनगरून

गरून.308/2022

.308/2022.308/2022

.308/2022क

कक

क

लम

लमलम

लम 

  

 283  ipc.   

283  ipc.   283  ipc.   

283  ipc.   

"माणे

"माणे"माणे

"माणे 

  

 

गू

गगूू

गू. 

. . 

. घ

घघ

घ. 

. . 

. ता

ताता

ता. 

. . 

. वळे

वळेवळे

वळे 

  

 व

वव

व 

  

 �ठकाण

�ठकाण�ठकाण

�ठकाण:

::

:-

--

-    
�द. 24.06.2022 रोजी 16.00 

वा. निवन ब�थानक दलेुर  

 

गु

गगुु

गु. 

. . 

. दा

दादा

दा. 

. . 

. ता

ताता

ता. 

. . 

. वळे

वळेवळे

वळे 

  

 व

वव

व 

  

 न#दनं

न#दनंन#दनं

न#दनं 

  

 

�द.  24.06.2022 रोजी  वळे 

16.59 वा. न*द नबर 42 वर  

 

दाखलकरणार

दाखलकरणारदाखलकरणार

दाखलकरणार:

::

:-

--

- 

  

 

ASI  सरोद े.पो.�टे.दगेलूर 

  

 

 

  

 

�फया�दीचनेाव

�फया�दीचनेाव�फया�दीचनेाव

�फया�दीचनेाव 

  

 व

वव

व 

  

 प�ा

प�ाप�ा

प�ा 

  

 वमो

वमोवमो

वमो:   

गणपत दवेला राठोड वय 50 वष� 

4वसाय पोहकेा ँ2195 ने.पो.�टे. 

दगेलुर.मो.न. 8806714978 

 

 

आरोपीचे

आरोपीचेआरोपीचे

आरोपीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव:--   

 

आरोपीअटकता

आरोपीअटकताआरोपीअटकता

आरोपीअटकता. 

. . 

. वळे

वळेवळे

वळे 

  

 व

वव

व 

  

 न#दनं

न#दनंन#दनं

न#दन:ं-- .नाही 

 

 

खलुासा

खलुासाखलुासा

खलुासा:

::

:---

------

--- 

  

 

सादर �वनती क�, नमुद ता. वेिळ व �ठकािण यातील आरोपीने 

"याLया Lया चालकाने "याचे ताQयातील वाहन ब�थानक दगेलुर 

समोरील साव$जनीक रोडवर मGयेभागी रोड येणारे वाहनास 

अडथळा िनमा$ण होईल अशा �थीतीत उभा क&न िमळुन आला 

वगैरे �फया$द व&न मा.पो.िन. सो. यांचे आदशेाने गु'हा दाखल.. 

 

तपािसकअमंलदार

तपािसकअमंलदारतपािसकअमंलदार

तपािसकअमंलदार 

  

 

पोहकेाँ  1636 िमरदोडे न.े  पो�टेदगेलुर 

 

 

 

 



 

 पो.�टे. कंधार ग.ुर.न.206/2022.कलम 326,504.भा .द .िव. �द.24-06-2022. 

पो.�टे. 

चे नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु'हा घडला दाखल �फया$दीचे नाव प+ा मो.,. व आरोपीचे 

नाव व प+ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक�कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न.206/2022

.कलम.326,504.

भा .द .िव. 

घडला:- �द.21.06.2022.  चे  

19.30 वा चे   सुमारास 

�फया$दीचे हॉटेलवर घोडज 

पि/मसे 04.  k. m.  

 

 गु'हा दाखल:- �द. 

24/06/2022 वेळ 16.21 

वाजता �टेशन डायरी न2द 26  

वर. 

 

दाखल करणार:--ASI/ कांगणे   

साहबे पो.�टे. कंधार मोबाईल 

नंबर:-7588152059. 

 

 

�फया$दीचे नाव:- गोपाळ नामदेव 

लाडेकर वय 42 वर्ष 4वसाय- हॉटेल  

रा. घोडज ता.कंधार 

मो.,.9970009525. 

 

FIR 6त �दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प+ा:-  

उिशराचे कारण:- आज रोजी पोिलस 

�टेशनला येऊन  जवाब �दले व9न गु'हा 

दाखल.  

 

आरोपी अटक:- नाही  

 

 

 

खुलासा;-----------  सादर िवनंती क�  वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

यातील  �फया$दी हा आपल े हॉटेलवर हजर असताना यातील आरोपीने 

�फया$दीस िवनाकारण िशवीगाळ क9 लागला तेTहा �फया$दीने "यास 

िशवीगाळ का करतोस घरी िनघून जा असे Mहणाले असता आरोपीने 

�फया$दीस िशवीगाळ क9न हातात दगड घऊेन �फया$दीचे त2डावर मा9न 

गंभीर दखुापत केली व त2डातील समोरील खालLया व वरLया बाजूचे एकूण 

सात दात पाड%याने �फया$दीने उपचार घेऊन आज रोजी येऊन जवाब 

�द%यान.े वर 6माणे गु'हा  दाखल .  

 

 तपासी अंमलदार:--PSI/ मुखेडकर साहबे पोलीस �टेशन  कंधार मोबाईल 

नंबर.8308840863. 

 

पो.�टे. 6भारी अिधकारी चे नाव व मो.,.= 

            मा. पो.िन. पडवळ साहबे पोलीस �टेशन कंधार.  

              मो. ,.9420841070. 

 

  



 

पो.�टे. कंधारगु.र.न.204/2022.कलम 279,337,427,323,504,506,34.भा .द .िव. �द.24-06-2022. 

पो.�टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु'हा घडला दाखल �फया$दीचे नाव प+ा मो.,. व 

आरोपीचे नाव व प+ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

       हक�कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न.204/2022

.कलम.279,337.

427,323,504,5

06,34.भा .द .िव. 

घडला:- 

�द.23.06.2022.  चे  

सायंकाळी 06.30 वा चे   

सुमारास  राज योग बार 

समोर  पि/मसे 04.  k. 

m.  

 

 गु'हा दाखल:- �द. 

24/06/2022 वेळ 

09.28 वाजता �टेशन 

डायरी न2द 11 वर. 

 

दाखल करणार:--HC/ 

गुडुप साहबे पो.�टे. कंधार 

मोबाईल नंबर:-

8308847635. 

 

 

�फया$दीचे नाव:- 6दीप मोहन कदम 

वय 37 वर्ष 4वसाय- िशCण  रा. 

िहVपरगाशहा ता.कंधार 

मो.,.8237450555. 

 

FIR 6त �दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प+ा:-  

 

उिशराचे कारण:- आज रोजी पोिलस 

�टेशनला येऊन  जवाब �दले व9न 

गु'हा दाखल.  

 

आरोपी अटक:- नाही  

 

खुलासा;   सादर िवनंती क�  वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील  

आरोपी"यांनी आपले ताQयातील एक मोटारसायकल हायगाई व िनWकाळजीपणे 

भरधाव वेगात चालवून �फया$दीचे मोटारसायकलला पाठीमागून येऊन जोराची 

धडक दऊेन दखुापत क9न �फया$दीचे मोटार सायकलचे अंदाजे चार हजार 

&पयाचे नुकसान केल ेव नमूद आरोपीतांनी �फया$दीस व "याचे सोबत गाडीवर 

पाठीमागे असले%या इसम नाम ेतुकाराम जाधव यास तू 6दीप यास दवाखा'यात 

घेऊन जातोस का असे Mहणून संगणमत क9न थापडा बुFFयांनी मारहाण क9न 

िशवीगाळ क9न पोलीस �टेशनला जर तुMही झाले%या घटनेची मािहती �दली 

तर तुMहा दोघांनाही जीवे मारतो अस ेMहणून िजवे मार?याLया धमFया �द%या 

वगैरे जबाबाव9न आज रोजी येऊन जवाब �द%याने. वर 6माणे गु'हा  दाखल .  

 तपासी अंमलदार:--NPC/ 548 काळे साहबे पोलीस �टेशन  कंधार मोबाईल 

नंबर.. 

पो.�टे. 6भारी अिधकारी चे नाव व मो.,.= 

            मा. पो.िन. पडवळ साहबे पोलीस �टेशन कंधार.  

              मो. ,.9420841070. 

केलेला तपास:-  

मा.पोलीस अधीCक साहबे यांचे सूचना:- 



 

 

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलरूदेगलरूदेगलरूदेगलरू    गरूनगरूनगरूनगरून. 309/2022. 309/2022. 309/2022. 309/2022    कलमकलमकलमकलम    12121212    ((((अअअअ) ) ) ) मजुकामजुकामजुकामजुका    �द�द�द�द    24.06.202224.06.202224.06.202224.06.2022    

पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे 

  

 

गू

गगूू

गू.

..

.र

रर

र.

..

.न

नन

न.

..

.वकलम

वकलमवकलम

वकलम 

  

 ग.ूघ. ता. वेळ व /ठकाण �फया�दीचेनाव व प�ा व मोन ं खुलासा

खुलासाखुलासा

खुलासा:

::

:---

------

--- 

  

 

देगलरूदेगलरूदेगलरूदेगलरू 

  

 

गरून

गरूनगरून

गरून. 

. . 

. 

309/2022

309/2022309/2022

309/2022कल

कलकल

कल

म

मम

म 

  

 12(

12(12(

12(अ

अअ

अ) 

) ) 

) 

मजकुा

मजकुामजकुा

मजकुा 

  

 

गू

गगूू

गू. 

. . 

. घ

घघ

घ. 

. . 

. ता

ताता

ता. 

. . 

. वळे

वळेवळे

वळे 

  

 व

वव

व 

  

 �ठकाण

�ठकाण�ठकाण

�ठकाण:

::

:--

----

--    
�द. 24.06.2022 चे 17.30 वा 

बौGद िवहार िसGदाथ$ नगर Lया 

बाजुला साव$जिनक रोड वर  दगेलुर  

 

 

गु

गगुु

गु. 

. . 

. दा

दादा

दा. 

. . 

. ता

ताता

ता. 

. . 

. वळे

वळेवळे

वळे 

  

 व

वव

व 

  

 न#दनं

न#दनंन#दनं

न#दनं 

  

 

�द.24.06..2022रोजीवेळ  

18.03 वा.न*दन ं 40 

 

दाखलकरणार

दाखलकरणारदाखलकरणार

दाखलकरणार:

::

:-

--

- 

  

 

ASI  सरोद े.न.े पो�टेदगेलुर 

  

 

 

�फया�दीचनेाव

�फया�दीचनेाव�फया�दीचनेाव

�फया�दीचनेाव 

  

 व

वव

व 

  

 प�ा

प�ाप�ा

प�ा 

  

 

राजाराम चंदरराव िमरदोड े वय 

56 वष� 4वसाय पोहकेा 1636  

पो.ठाणे देगलुर 

मो.न.9049319591 

 

 

आरोपीचनेाव

आरोपीचनेावआरोपीचनेाव

आरोपीचनेाव  

 

िमळालामाल

िमळालामालिमळालामाल

िमळालामाल:

::

:--

----

-- 

  

 

मटका जुगाराच ेसािहLय व नगदी 

320/- B  

आरोपीअटकता

आरोपीअटकताआरोपीअटकता

आरोपीअटकता. 

. . 

. वळे

वळेवळे

वळे 

  

 व

वव

व 

  

 न#दनं

न#दनंन#दनं

न#दन:ं-- 

.नाही 

खुलासा

खुलासाखुलासा

खुलासा:

::

:---

------

--- 

  

 

सादर िवनंती क� वर नमुद ता. वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी हा 

िवनापरवाना बेकायदशेीर �र"या आकXावर पैसे लावुन क%यान 

नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळिवत असताना  जुगाराचे 

सािह"य व नगदी 320/- &पयासह िमुळुन आला Mहणुन वर 6माणे 

गु'हा दाखल .. 

 

तपािसकअमंलदार

तपािसकअमंलदारतपािसकअमंलदार

तपािसकअमंलदार-

--

-     

          

     ASI कांबळे.  पो�टेदगेलुर 

  

 

 

पो�टे"भारीअिधकारीनाव

पो�टे"भारीअिधकारीनावपो�टे"भारीअिधकारीनाव

पो�टे"भारीअिधकारीनाव 

  

 व

वव

व 

  

 मोनं

मोनंमोनं

मोनं:

::

:--

----

-- 

पोिनFीमाछरेसाहबे   9821159844  

 

 



 

 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ãšêü¿Ö−Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ -177 /2022 �ú»Ö´Ö -457,380 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß.×¤ü.24/06/2022 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ 
¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö 

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ×±úµÖÖÔ¤üß/ †Öȩ̂ üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê �Îú   Æü�úß�úŸÖ 

 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü   

÷Öã̧ ü−ÖÓ -177 
/2022 
�ú»Ö´Ö -

457,380  
³ÖÖ.¤ü.¾Öß. 

 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ�Ö - ×¤ü -
23..06.2022 “Öê 
20.30 ŸÖê 
×¤ü.24.06.2022 “Öê 
08.30 ¾ÖÖ•Öê̄ ÖµÖÕŸÖ 
‡Ó›üßµÖÖ ‡»ÖêŒ™ÒòüÖ×−Ö�ÃÖ 
†Ñ›ü ÆüÖế Ö †¯»ÖÖµÖÓ−ÃÖêÃÖ 
“Öê ¤ãü�úÖ−ÖÖŸÖ •Ö»ÖÖ¸üÖ´Ö 
¾Ö•Ö−Ö �úÖ™ü¶Ö“µÖÖ 
²ÖÖ•ÖãÃÖ ¯ÖÏÖò̄ Ö¸ü  
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ ü̧-†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
¤ü×�Ö8ÖêÃÖ 500 ×´Ö™ü¸ü  
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû¾Ö 
×¤ü−ÖÖÓ�ú- 
24/06/2022 
¾Öêôû 17.38 −ÖÖë¤ü −ÖÓ-24 

 
†™ü�ú †Ö¸üÖê̄ Öß“Öß 
´ÖÖÆüßŸÖß ×−Ö Ó̧ü�ú 

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖ¾Ö :- ¿Öê�Ö ÆüÖ¹ý−Ö ¿Öê�Ö ¸ü´Ö•ÖÖ−Ö ü ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ.ÃÖã±úÖ �úÖò»Ö−Öß †¬ÖÖÔ¯Öã̧ ü ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.-
9422873848 
 
  
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ - †–ÖÖŸÖ  
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 1) ŸÖê•Ö Ã™Ñü›ü ±òú−Ö ±ú¸üÖ™üÖ  1 −Ö÷Ö Ø�ú´ÖŸÖ 2860. 2) ²Ö•ÖÖ•Ö 
Û™Ëü¾ÖÃ™¸ü ×›ü»ÖŒÃÖ 1 −Ö÷Ö Ø�ú´ÖŸÖ 4125. 3) ‡Ó™ê»Ö �Óú¯Ö−Öß“Öß LED 32 
‡Ó“Öß 1 −Ö÷Ö Ø�ú´ÖŸÖß 13500.4) ‡×»ÖÃ™ÒüÖ �Óú¯Ö−Öß“Öß LED 32 ‡Ó“Öß 1 
−Ö÷Ö Ø�ú´ÖŸÖß 14500.5) ‡÷ÖÖê �Óú¯Ö−Öß“Öß LED 32 ‡Ó“Öß  2 −Ö÷Ö Ø�ú´ÖŸÖß 
17715.6) ÃÖÖê−ÖÖ»Öß �Óú¯Ö−Öß“Öê ×´ÖŒÃÖ¸ü 4 −Ö÷Ö Ø�ú´ÖŸÖß 6200. 7) 
ÃÖ−ÖÃÖÖê‡Ô �Óú¯Ö−Öß“Öß LED 32 ‡Ó“Öß 1 −Ö÷Ö Ø�ú´ÖŸÖß 15500. 8) ÃÖ−ÖÃÖÖê‡Ô 
�Óú¯Ö−Öß“Öß LED †ò−›ÒüÖò‡Ô›ü 32 ‡Ó“Öß 1 −Ö÷Ö Ø�ú´ÖŸÖß 16800.9) ÆüÖµÖ¸ü 
�Óú¯Ö−Öß“Öß LED 32 ‡Ó“Öß 1 −Ö÷Ö Ø�ú´ÖŸÖß 19000.10) ŸÖ�úÖ‡Ô  �Óú¯Ö−Öß“Öß 
LED Ã´ÖÖ™Ôü 32 ‡Ó“Öß 1 −Ö÷Ö Ø�ú´ÖŸÖß 12500. 11) ŸÖ�úÖ‡Ô  �Óú¯Ö−Öß“Öß 
LED Ã´ÖÖ™Ôü 32 ‡Ó“Öß 1 −Ö÷Ö Ø�ú´ÖŸÖß 10000.12) ŸÖ�úÖ‡Ô  �Óú¯Ö−Öß“Öß  
ÆüÖê´Ö £Öê™ü¸ü 1 −Ö÷Ö Ø�ú´ÖŸÖß 4800. 
13) ×›ü¾Æüß†Ö¸ü 1 −Ö÷Ö ×�úÓ́ ÖŸÖß 6000.  
†ÃÖÖ ‹�ãú8Ö 1,43,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-×−Ö¸Óü�ú 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ8Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ‡Ó›üßµÖÖ ‡»ÖêŒ™ÒüÖò×−ÖŒÃÖ †Ñ›ü ÆüÖế Ö †¯»ÖÖµÖÓ−ÃÖêÃÖ 
“Öê ¤ãü�úÖ−Ö 23..06.2022 “Öê ¸üÖ˜Öß 20.30 ŸÖê ×¤ü.24.06.2022 “Öê 
08.30 ¾ÖÖ•Öê̄ ÖµÖÕŸÖ ²ÖÓ¤ü �ú¹ý−Ö ‘Ö¸üß  ÷Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖê8ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö−Öê ¤ãü�úÖ−ÖÖ“Öê ¿Öê™ü¸ü ¾ÖÖ�ú¾Öã−Ö ¤ãü�úÖ−ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ý−Ö ¾Ö¸üß»Ö 
¾Ö8ÖÔ−ÖÖ¯ÖḮ ÖÖ8Öê ×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê ¤ãü�úÖ−ÖÖŸÖß»Ö ‡»ÖêŒ™ÒüÖò×−Ö�ú ¾ÖÃŸÖã �úÖê8ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öê ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü- PN/2363 ¸üÖšüÖê›ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖ šüÖ8Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü ¯ÖÖê Ã™êü 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü.´ÖÖê.−ÖÓ-7385191916 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß� †¬Öß�úÖ¸ß- ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ¤üôû¾Öê - ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ¯Öã̧ üü ´ÖÖê −ÖÓ- 
7744827771 
 
 ¯ÖÖê.Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬Öß�úÖ¸üß- ¯ÖÖê ×−Ö ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü. 
´ÖÖê.−ÖÓ.7798834263. 
 
‘Ö™ü−ÖÖÃ£ôûß ¸ü¾ÖÖ−ÖÖ- 1.´ÖÖ.†“ÖÔ−ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ´Öò›ü´Ö SDPO −ÖÖÓ¤êü›ü (÷ÖÏÖ) 
.2. ¯ÖÖê ×−Ö ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü. ´ÖÖê.−ÖÓ.7798834263. 
×¤ü.24/06/2022 ¾Öêôû 11.32 Ã™êü›Ö 27 ³Öê™ü ¯Öãœêü 

 



 

पो.�टे. कंधार  ग.ुर.न.207/2022.कलम 324,326,504,506,34.भा .द .िव. �द.24-06-2022. 

पो.�टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु�हा घडला दाखल �फया�दीचे नाव प�ा मो.�. व आरोपीचे नाव व प�ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक�कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न.207/2022.कल

म.324,326,504,50

6,34.भा .द .िव. 

घडला:- �द.23.06.2022.  चे 11.03 वा 

चे   सुमारास  �फया�दीचे शेतात मौजे 

घोडज ता.कंधार  पि(मेस 04.  k. m.  

 

 ग�ुहा दाखल:- �द. 24/06/2022 वेळ 

18.15 वाजता �टेशन डायरी न*द 28 

वर. 

 

दाखल करणार:--ASI/ कांगणे साहबे 

पो.�टे. कंधार मोबाईल नंबर:-

8308847635. 

 

 

�फया�दीचे नाव:- इरबा बाबा लाडकेर वय 44 वष� 

0वसाय- शेती  रा. घोडज ता.कंधार 

मो.�.9975807717. 

 

FIR 1त �दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प�ा:-  

उिशराचे कारण:- आज रोजी पोिलस �टेशनला येऊन  

जवाब �दले व4न गु�हा दाखल.  

 

आरोपी अटक:- नाही  

 

गेला माल:-.  

 

खुलासा;----            सादर िवनंती क�  वर नमूद तारीख वेळी व 6ठकाणी 

यातील  आरोपी व �फया�दी यांचे शेती बाबत कोटा�त वाद चालू असताना 

यातील आरोपीने सदर शेतात कापसाची लागवड करीत असताना �फया�दी 

व 9या:या भावान ेआरोप;ना शेतात कापूस लावू नका कोटा�चा िनकाल लागू 

<ा असे =हणाले असता आरोपीने आ=हाला कोटा�चा वाद मािहत नाही असे 

=हणून िशवीगाळ क4न आरोपी  यांनी 9याचे हातातील लोखंडी रॉडने 

�फया�दीचे डावे दडंाला व �फया�दीचा भाऊ बळीराम याचे पाठीत व डावे 

मांडीवर भाऊ जय?सग लाडेकर याचे डावे डो@यावर मारहाण केली व 

आरोपी यांनी �फया�दी व 9याचे भावाला थापडा बुBBयांनी मुCा मार मारला 

व िशवीगाळ क4न जीवे मारDयाची धमक� �दली .असे दवाखा�यात उपचार 

घेऊन आज रोजी पोलीस �टेशनला येऊन जवाब �दEयाने. वर 1माणे गु�हा  

दाखल .  

 तपासी अंमलदार:--HC/2131 गारोळे  साहबे पोलीस �टेशन  कंधार 

मोबाईल नंबर .8551929100. 

 

पो.�टे. 1भारी अिधकारी चे नाव व मो.�.= 

            मा. पो.िन. पडवळ साहबे पोलीस �टेशन कंधार.  

              मो. �.9420841070. 

         केलेला तपास:-  

मा.पोलीस अधीFक साहबे यांचे सूचना:- 

 

 

 

 



 

पो.�टे.इ�लापुर 64/2022 कलम 324,323,504,506,भा.द.वी. �द.24.06.2022 . 

पो.�टे चे 

नाव 

गु.र.न.व कलम गु.घ.ता.वेळ व 

�ठकाण  

�फया$दी चे नाव  खुलासा  

इ�लापुर  गूरन 

64/2022कलम  

224,223,504 

,506,भा.द.वी 

.गू.घ.ता.वेळी व 

�ठकान :-  

�द.24.06.2022 . 

रोजी 18.30वा 

दरMयान िज%हा 

प�रषद शाळे जवळ 

को%हारी 

ता.�कनवट 

 

गू.दा.ता.वेळ : 

�द. 24..062022 

चे 19.40 

वा.�टे.डा.,. 26वा 

 

 

�फया$दी - पवन मारोती 

बलपलवाड  वय 20  वष$ 

4वसाय िशCण रा.  

को%हारी  

इ�लापुर ता.�कनवट    

7499460417 

 

 

आरोपी : =  

 

सादर िवनंती क� ,   वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील नमदु 

आरोपीताने  �फया$�दस तू शेतात आलास तर कापून टाक�न असे Mहणून 

हातातील लोखंडी रॉडने �फया$दीचे डा4ा हातावर मारहाण क9न जखमी 

केल ेव जीवे मार?याची धमक� �दली वगैरे जबाब व9न गु'हा दाखल क9न 

पुढील काय$वाही कामी मा api साहबे यांचे आदशेाने गु'हा दाखल क9न 

पुढील तपास psiकांबळे  यांLया कडे  साहबे यांLया कडे �दला.  

 

दाखल करनार :- Pso asi लुंगारे  

 पो.�टे.इ�लापुर .नं.9881153302 

 

तपासीक अंमलदार:- psi कांबळे साहबे यांचेकडे �दला.मो.न.9423 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन mukhed  ग ुर न १९८/2022 क ४९८ अ .३२३.५०४.३४. भा.द.वी     �द २४/०६/२०२२ 

पो�टेचे नाव  गु र न नं व कलम गुहा घडला ता. वेळ  �ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ�या��द नाव प�ा व  मो नं, आरोपी नाव  व प�ा   हक�कत 

 मुखेड  गु र  नं १९८/२०२२ 

क ४९८ अ     

३२३.५०४.३४. 

भा.द.वी. 

 

गुहा घडला ता वेळ:-  �दनांक       

�द. २०/९/२००९ रोजी पासून 

आजपावेतो भीमगड तालुका 

कंधार ता.मुखेड. 

 

 

 �दशा :- पूव�   ४०�कमी 

 

 

 गुहा दाखल ता वेळ:�द 

२४/०६/२०२२  चे १६:३५ 

�टे. डा . न,द -  ११ वर  

 

 

गुहा दाखल करणार.-- asi 

कदम �टे मुखेड  मो.नं.  

९४२३३०५९९६. 

फ�या��द नाव :  

  

FIR.त �दली का:- होय 

 

आरोपीचे नाव:-  

 

                     

खुलासा:-सादर िवनंती क�  वर नमूद ता. वेळी व 

�ठकाणी यातील आरोपी 0यांनी �फया�दी बाईस तू 

�दसायला सुंदर नाहीस तुला �वयंपाक नीट येत नाही 

काळी आहेस असे 4हणून िशवीगाळ क5न �फया�दीत 

उपाशीपोटी ठेवले तसेच �फया�दीचे पती  व वरील 

सवा7नी मोटरसायकल घे8यासाठी माहेरव5न  

५०,/००० (प9ास हजार :पये) घेऊन ये 4हणून माझा 

मानिसक व शारी�रक छळ केला   वगैरे मजकुराचे  

जबाब व5न गुहा दाखल. 

 

 

तपािसक  अिधकारी  :- पोह ेका १६३१ पांड ेवाघमारे  

पो�ट मुखेड  

 मो नं.७५८८०६८२५६. 

 

पो.�टे ..भारी. अिधकारी.---पो.िन गोबाडे , साहबे 

मो.न.  

 

 

 

 

 



 

पो.�टे. �कनवट आमृ नंबर 16/2022 कलम 174 सीआरपीसी �द.24/06/2022 

  पो�टेच े

नाव  

आमृ/ कलम   गु�हा घडला व दाखल �फया�दीच ेनाव प�ा 

मोबाईल नंबर व 

आरोपीचे नाव प�ा 

हा�ककत 

�कनवट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आमृ /नंबर 

16/2022 कलम 

174 सीआरपी सी 

-माने  

 

 

 

 

 

 मरणाचे कारण-  

िवषारी औषध 

-ाशन क1न 

आLमहLया. 

 

 

गु�हा घडला-   

�द. 25/05/2022रोजी 

सकाळी  05:00 ते 07:00  

वा.चे सुमारास पNदा 

ता.�कनवट  िज.नांदडे  

 

गु�हा दाखल - 

�द.24/06/2022 रोजी 

16:28 वा.�टे.डा. . 30 वर 

पो.�टे. �कनवट  

 �फया�दीच ेनाव- 

 

मयताच ेनाव  

नागनाथ िवXल 

कोमलवार वय 41 वष� 

रा.पNदा ता. �कनवट िज 

नांदडे  

 सादर िवनंती क" वर नमूद तारीख वेळी व /ठकाणी यातील मयत 

नागनाथ िवXल कोमलवार वय 41 वष� हा शेतीचे उLपY येत 

नस8यान ेव लोन कसे फेडायचे या कारणाव1न औषध -ाशन केले 

व Lयांना उपचार कामीRIMS आ�दलाबाद येथ ेदाखल केले असता 

उपचार दर6यान �द.26/05/2022 रोजी 21:20 वा.मयत झाले 

बाबतच ेकागदप% ह ेमा.पो.अ.साहबे नांदडे यांचेकडून -ाZ झालेने 

वर नमूद -माणे मा.पो.िन.साहबे यांचे आदशेाने.आ[ दाखल. 

 

 

तपासीक अंमलदार-        Hc 1805  पांढरे यांCयाकडे �दला 

मो.नं.7745001805. 

 



 

पो.�टे. �कनवट गुरन 130 /2022 कलम 12(अ)म.ज.ुका. �माणे �दनांक 24/06/2022 

पो�ट चे नाव गुरन/ कलम गु'हा घडला दाखल �फया$दीचे नाव प+ा व मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प+ा 

हक�कत 

�कनवट गुरन व कलम- 

130/2022 

12(अ) महाराZ 

जुगार 

अिधिनयम 

1887 6माणे. 

 

 

िमळाला माल- 

नगदी 910/-

9.जुगाराचे 

सािह"यासह.  

 गु'हा घडला- 

 �द. 24/06/2022 

रोज12:40 वा. चे 

समुारास भाजी 

माकK ट �कनवट 

उ+रेस 01 �क.मी . 

 

गु'हा दाखल- 

 �द.24/06/2022 

रोजी 16:50 

वा.�टे.डा. ,. 31 

वर पो.�टे. �कनवट. 

 

 

�फया$दीचे नाव- 

 तुकाराम पांडुरंग वाडगुरे वय 

49 वषK 4वसाय नौकरी 

पो.ना.ब.नं.1062 नेमणूक 

पो.�टे.�कनवट 

ता.�कनवट.मो.नं.880598106

2. 

 

आरोपीचे नाव- 

. 

 

सादर िवनंती क�,वर नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी 

हा �वताचे फाय[ासाठी लोकांकडुन पैसे घेऊन "यांना सादर 

कागदाचे िच\ावर आकडे िलAन टाईम बाजार नावाचा मटका 

जुगार खेळ चालिवत असताना नगदी 910/- &पय े सह िमळून 

आला वगैरे मजकुराचे 6थम खबर व9न  मा.पो.िन.साहबे यांLया 

आदेशाने गु'हा दाखल.   

दाखल करणार - 

Pso NPC 2355 मालKवाड - पो.�टे.�कनवट मोबाइल 

नं.7768853060. 

 

तपािसक अंमलदार -  

NPC 1326  चौधरी  यांचेकडे �दला. मो.नं.9158134034. 

 

 

 



 

पो.�टे. मा�र आ�  न.ं  :-17/2022 कलम :-174 crpc �दनांक 24/06/2022 

पो�ट चे नाव गुरन/ कलम गु'हा घडला दाखल �फया$दीचे नाव प+ा व मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प+ा 

हक�कत 

माAर 

 

आ]  नं.  :-

17/2022 

कलम :-174 

crpc 

 

 

मरणाचे कारण--

-- मयताचे डोके 

दखुणे व उल^ा 

झा%याने 

उपचारादरMयान 

मृ"यू  

 

आ] घडला ता. व वेळ :-  �द. 

30/05/2022 रोजी 14.35 वा. 

सरकारी दवाखाना यवतमाळ  

 

आ]  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. 24/06/2022 चे 13.26वा. 

न2द नंबर :- 10 वर  

 

उिशराचे कारण -आजरोजी 

टपालाने कागदप=  वसूल झा%यान े

आज रोजी अमृदाखल  

 

खबर दणेार नाव :- डॉFटर 

पंकज ड2गरे तफK  वॉड$बॉयसुनील 

गणेश वडतकर वय 50 वष$ 

4वसाय वॉड$बॉयराहणार 

सरकारी दवाखाना यवतमाळ 

िज%हा यवतमाळ  

मयताचे नाव---  

FIR �दले का होय/नाही :-  

आरोपी अटक :-  

 

  

 

सादर िवनंती क�,वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी  यातील मयतही सात 

मिह'यांची गरोदर अस%याने व तीचेअचानक डोके दखुणे व उल^ा होत 

अस%याने तीस�दनांक 30-05-2022 रोजीसरकारी दवाखाना यवतमाळ येथे 

उपचार कामी 12.05 वाजता दाखल केले असता ितLयावर उपचार चालू 

असताना 14.35  वाजता मयत झाली वगैरे कागदप= आज रोजी उशीराने 

टपालाने कागदप= वसलू झा%याने वर 6माणे आ]दाखल क9न 

माननीयपोिन. साहबेयांचे आदेशाने पुढीलतपास कामी िबट 

hc/764जाधवयांचकडे .  �दला. 

दाखलकरणार

करणारकरणार

करणार--

----

--Asi/

Asi/Asi/

Asi/आ�ामसाहेबपो

आ�ामसाहेबपोआ�ामसाहेबपो

आ�ामसाहेबपो.

..

.�टे

�टे�टे

�टे. 

. . 

. मा�र

मा�रमा�र

मा�र 

तपािसक --- .hc /764 बाबूजाधवपो. �टे. माAरमो. नं7887687478 

पो. �टे. 6भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नंबर :- पो. िन. एन.एल. 

�रcेसाहबे पो. �टे. माAरमो. नं.9923388510 

 

 

 



 

                     ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ˆ´Ö ü̧ß   ÷Öã̧ ü−Ö  173/2022  �ú»Ö´Ö 12 († ) ´Ö.•Öã.�úÖ . 

¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  ÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö   Æü×�ú�úŸÖ 

ˆ´Ö ü̧ß  ÷Öã̧ ü−Ö 
173/2022 
�ú»Ö´Ö 12(† )  
´Ö.•Öã.�úÖ . 
 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
×¤ü.24/06/2022 ü̧Öê•Öß  16.30 
¾ÖÖ ŸÖ�ÎúÖ ü̧ß ´ÖÖ�ìú™ü ¸êü»¾ÖêÃ™êü¿Ö−Ö ü̧Öê›ü 
−Ö÷Ö ü̧ ¯ÖÖ×»Ö�úÖ •Ö¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú 
ü̧Öê›ü¾Ö¸ü ˆ´Ö ü̧ß . 

 
×¤ü�ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ ü̧-  
¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ  2  ×�ú.´Öß. 
 
 ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü.  24/06/2022 “Öê  
19.10 ¾ÖÖ. −ÖÖë¤ü −ÖÓ. 22. 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -  
 ÃÖã¤ü¿ÖÔ−Ö ¸üÖ´Ö»ÖÖ»Ö ¬ÖÖÓ¤ãü ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖÔ   
µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1529 
¯ÖÖê.Ã™êü.ˆ´Ö ü̧ß  ´ÖÖê.−Ö.  9881443056. 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß −ÖÖ¾Ö :-  
1.  

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß , ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü  ŸÖÖ.¾Öêôûß  ¾Ö ×šü�úÖ<ÖÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  †Ö ü̧Öê̄ Öß  �ú»µÖÖ<Ö −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã÷ÖÖ ü̧ �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû¾ÖßŸÖ  †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ •Öã÷ÖÖ ü̧Ö“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ ¾Ö 
ü̧Öê�Ö ü̧Œ�ú´Ö ×´Öôãû−Ö †Ö»µÖÖ−Öê ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 

†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö . 
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü -  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2164 ³ÖÖ»Öê ü̧Ö¾Ö  
                      ´ÖÖê.−Ö. 7030221125. 

 

 

 

 



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ˆ´Ö ü̧ß   ÷Öã̧ ü−Ö  174/2022  �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö.•Öã.�úÖ . 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  ÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö   Æü×�ú�úŸÖ 

ˆ´Ö ü̧ß  ÷Öã̧ ü−Ö 
174/2022 
�ú»Ö´Ö 12(† )  
´Ö.•Öã.�úÖ . 
 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
×¤ü.24/06/2022 ü̧Öê•Öß  16.40  
¾ÖÖ ŸÖ�ÎúÖ ü̧ß ´ÖÖ�ìú™ü ¸êü»¾ÖêÃ™êü¿Ö−Ö ü̧Öê›ü 
−Ö÷Ö ü̧ ¯ÖÖ×»Ö�úÖ •Ö¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú 
ü̧Öê›ü¾Ö¸ü ˆ´Ö ü̧ß . 

 
×¤ü�ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ ü̧-  
¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ  2  ×�ú.´Öß. 
 
 ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü.  24/06/2022 “Öê  
19.31 ¾ÖÖ. −ÖÖë¤ü −ÖÓ. 23  
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -  
 †¿ÖÖê�ú ´Ö−ÖÖêÆü ü̧ ¾ÖÖ¾Æüôêû ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖÔ   
µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß ¯ÖÖê−ÖÖ/809 ¯ÖÖê.Ã™êü.ˆ´Ö¸üß  
´ÖÖê.−Ö.  9881443056. 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß −ÖÖ¾Ö :-  

 

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß , ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü  ŸÖÖ.¾Öêôûß  ¾Ö ×šü�úÖ<ÖÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  †Ö ü̧Öê̄ Öß  ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ �ú»µÖÖ<Ö 
†Öê̄ Ö−Ö −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ 
¾Ö •Öã÷ÖÖ ü̧Ö“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ ¾Ö ü̧Öê�Ö ¸üŒ�ú´Ö ´Ößôãû−Ö 
†Ö»µÖÖ−Öê ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö . 
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü -  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2164 ³ÖÖ»Öê ü̧Ö¾Ö  
                   ´ÖÖê.−Ö. 7030221125. 



 

पो.�टे. �कनवट गुरन 131 /2022 कलम 12(अ)म.ज.ुका. �माणे �दनांक 24/06/2022 

पो�ट चे नाव गुरन/ कलम गु'हा घडला दाखल �फया$दीचे नाव प+ा व मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प+ा 

हक�कत 

�कनवट गुरन व कलम- 

131/2022 

12(अ) 

महारा\ जुगार 

अिधिनयम 

1887 -माणे. 

 

 

िमळाला माल- 

नगदी 980/-

1.मटकाजुगा

राचे 

सािहLयासह.  

 गु�हा घडला- 

 �द. 24/06/2022 रोजी 

13:20 वा. च -ॉपर 

�कनवट शहरातील सरदार 

नगर येथील रे8व े पुलाचे 

जवळील मोकQया जागेत 

दिDणेस 01 �क.मी.  

 

गु�हा दाखल- 

 �द.24/06/2022 

रोजी 19:48 वा.�टे.डा. 

 . 35वर पो.�टे. �कनवट. 

 

 

�फया�दीच ेनाव- 

 िमथुन िव^नाथ सावंत वय 31 

वषO 4वसाय नौकरी पोलीस 

उपिनरीDक नेमणूक 

पो.�ट.े�कनवट 

ता.�कनवट.मो.न.ं985693555

5. 

 

आरोपीच ेनाव 

 

सादर िवनंती क",वर नमुद तारीख वेळी व /ठकाणी यातील 

आरोपी हा �वताच ेफाय_ासाठी लोकांकडुन पैसे घेऊन Lयांना 

सादर कागदाच े िच`ावर आकडे िलaन टाईम बाजार 

नावाचा मटका जुगार खेळ चालिवत असताना नगदी 980/- 

Bपये सह िमळून आला वगरैे मजकुराच े -थम खबर व1न  

मा.पो.िन.साहबे यांCया आदशेाने गु�हा दाखल.   

दाखल करणार -Pso NPC 2355 मालOवाड - 

पो.�टे.�कनवट मोबाइल न.ं7768853060. 

 

तपािसक अंमलदार - NPC 1326  चौधरी  यांचेकडे �दला. 

मो.न.ं9158134034. 

 

 



 

पो.�टे. मा�र आ�  न.ं  :-18/2022 कलम :-174 crpc �दनांक 24/06/2022 

पो�ट चे नाव गुरन/ कलम गु'हा घडला दाखल �फया$दीचे नाव प+ा व मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प+ा 

हक�कत 

माAर 

 

आ]  नं.  :-

18/2022 

कलम :-174 

crpc 

 

 

 

 

 

आ] घडला ता. व वेळ :-  

 �द. 25/05/2022 रोजी 01.00 

a mवा. सरकारी दवाखाना 

यवतमाळ  

आ]  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. 24/06/2022 चे 13.58 वा.  

न2द नंबर :- 11 वर  

उिशराचे कारण -आजरोजी 

टपालाने कागदप=  वसूल झा%यान े

आज रोजी अमृदाखल  

मरणाचे कारण----अपघात 

झा%याने उपचार चाल ू असताना 

उपचारादरMयान मृ"यू  

खबर दणेार नाव :- डॉFटर अं�कता सुरde 

कांबळे तफK  वॉड$बॉयसुनील गणेश 

वडतकर वय 50 वष$ 4वसाय 

वॉड$बॉयराहणार सरकारी दवाखाना 

यवतमाळ िज%हा यवतमाळ  

 

मयताचे नाव---बाबूलाल देिवदास 

जाधव.वय 51 वष$राहणार द+मांजरी 

तालुका माAर िज%हा नांदडे . 

FIR �दले का होय/नाही :-  

आरोपी अटक :-  

दाखलकरणार

करणारकरणार

करणार--

----

--Asi/

Asi/Asi/

Asi/आ�ामसाहेबपो

आ�ामसाहेबपोआ�ामसाहेबपो

आ�ामसाहेबपो.

..

.�टे

�टे�टे

�टे. 

. . 

. 

मा�र

मा�रमा�र

मा�र 

  

 

सादर िवनंती क�,वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी  यातील मयत  

हामोटार सायकल व9न दत मांजरी ते माAर कडून येत असताना 

�दनाकं 16-05-2022  रोजी 08.34 वाजताLया दरMयान माAर 

घाटात अपघात होऊन मार लाग%याने "याचे वर 

उपचारकरणकेामीसरकारी दवाखाना यवतमाळ येथ े दाखल केले 

असता उपचार चालू असताना उपचारादरMयान �दनांक 25-05-

2022 रोजीरा=ी01.00वा. मरणपावलेवगैरे कागदप= आज रोजी 

उशीराने टपालाने कागदप= वसूल झा%याने वर 6माणे आ]दाखल 

क9न माननीयपोिन. साहबेयांचे आदेशाने पुढीलतपास कामी 

िबटhc/764जाधवयांचकडे.  �दला. 

तपािसक --- .hc /764 बाबूजाधवपो. �टे. माAर 

मो. नं7887687478 

पो. �टे. 6भारी अिधकारी ----नाव व मोबाईल नंबर :- पो. िन. 

एन.एल. �रcेसाहबे पो. �टे. माAरमो. नं.9923388510 

 
 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 375/2022  �ú»Ö´Ö 326,324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 24/06/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã. ü̧.−Ö.     ÷Öã.¸ü.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê¯Öß †™ü�ú 

ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã.¸ü.−Ö. :- 
375/2022  
�ú»Ö´Ö 
326,324,323,5
04,506,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö  ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 
4/25 ³ÖÖÆü�úÖ 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ(Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
23/06/2022 “Öê 21.15 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ ×ÃÖ›ü�úÖê µÖê×£Ö»Ö ×¯ÖšüÖ“Öß 
×÷Ö ü̧0Öß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
 
  
 ×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 02 ×�ú´Öß 
 
 
 
 ÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 24/06/2022 “Öê 
¾Öêôû11.25 ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.12 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ×¤ü¯Ö� ÷Ö0Öê¿Ö¸üÃÖ¾Ö �úôûÃÖê 
¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö0Ö ¸üÖ.ND 
42 P2  ÆüÖ›ü�úÖê ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 
9665444110 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü(Ö -  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ0Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¸üÖ•Öã̧ ü¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÓ ×¯ÖšüÖ“Öê ×÷Ö ü̧0Öß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²ÖÖê»ÖÖ¾Öã−Ö 
−Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö0Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ´ÖÖ÷Öß»Ö ³ÖÖÓ›ü0ÖÖ“Öê 
�úÖ¸ü0ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ŸÖã †Ö´Ö“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ ³ÖÖÓ›ü0Ö �úÖ �êú»ÖÖÃÖ ´Æü0Öã−Ö 
×¿Ö×¾Ö÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö †Ö ü̧Öê¯Öß �Îú.01 ŸÖê 03 µÖÖÓ−Öß �ÖÓ•Ö¸ü−Öê ´ÖÖ¹ý−Ö 
÷ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß  ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü0µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü(ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß0Ö 
´ÖÖê �Îú 7774883192 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß0Ö 
´ÖÖê �Îú 8999978576 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ(Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. ×¤ü¯Ö�ú ²ÖÖê¸üÃÖêü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9309737394 

                         

 

 



 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 55/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 24/06/2022 
                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú ¾Ö ¾Öêôû 
Ã™êü.›üÖ.−ÖÖÓê¤ü 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 
55/2022 
 
 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
24/06/2022 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 26  
¾Ö¸ü ¾Öêôû   18.09 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-   
×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/06/2022 “Öê 
¾Öêôû 14.00 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ü̧ÖÆüÖŸÖê ‘Ö¹ý−Ö 
ND 41 ÃÖ´ÖÏÖ™ü −Ö÷Ö ü̧ 
×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü  
×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 02 
×�ú´Öß 
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  :-  ÃÖ×“Ö−Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÷Ö•Ö³ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖµÖ 
28 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö3Ö ü̧Ö. ND 41 ÃÖ´ÖÏÖ™ü 
−Ö÷Ö¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 7507526955 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- ´ÖÖ ü̧ÖêŸÖß ü̧Ö´Ö•Öß 
÷Ö•Ö³ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ND 
41 ÃÖ´ÖÏÖ™ü −Ö÷Ö ü̧ ×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü 
  Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :- ¸êü÷Ö-
ÃÖÖ¾ÖôûÖ,²ÖÖÓ¬ÖÖ-ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû, Ó̂“Öß -05 ±ãú™ü,³ÖÖÂÖÖ-
´Ö¸üÖšüß,¯ÖÖê¿ÖÖ�Ö -¯ÖÖÓœü ü̧Ö ¿Ö™Ôü 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ3Öß  µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü3ÖÖ¸ µÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö  −ÖÖ´Öê 
´ÖÖ ü̧ÖêŸÖß ü̧Ö´Ö•Öß ÷Ö•Ö³ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß 
¸üÖ. ND 41 ÃÖ´ÖÏÖ™ü −Ö÷ÖÖ ×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü Æêü �úÖê3ÖÖ»ÖÖÆüß 
�úÖÆüß −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ‘Ö ü̧ÖŸÖã−Ö ×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»Öê  †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ‘Ö¸üß  
¯Ö ü̧ŸÖ †Ö»Öê −ÖÖÆüß ¾Ö÷Öî̧ êü �Ö²Ö ü̧ß †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö 
¤üÖ�Ö»Ö . 
 
¤üÖ�Ö»Ö�ú¸ü(ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê �Îú 7774883192 
¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê �Îú 8999978576 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ(Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. ×¤ü¯Ö�ú ²ÖÖȩ̂ üÃÖêü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9309737394 

 
 



 

¯ÖÖê.Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  ÷Öã¸ü−Ö 155/2022 �ú»Ö´Ö 12 † ´ÖÆüÖ¸üÖÂÖ™Òü •Öã÷ÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ    ×¤ü24.06.2022 
 
 ¯ÖÖê Ãšêü “Öê 
−ÖÖ¾Ö  

 
 ÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  

 
  ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

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

 
 Æü�úß�úŸÖ  

 
 ¯ÖÖê Ãšêü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü  

 
÷Öã̧ ü−Ö 
155/2022 
�ú»Ö´Ö 12 † 
´ÖÆüÖ¸üÖÂÖ™Òü 
•Öã÷ÖÖ¸ü 
�úÖµÖ¤üÖ     

 
 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ8Ö --×¤ü 
24.06.2022 ¸üÖê•Öß  
16.45¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ   
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ 
×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔ−Ö÷Ö¸ü �ú²ÖÃŸÖÖÔ−Ö 
•Ö¾Öôû ü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
  
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ8Ö-- ×¤ü 
24.06.2022 ¸üÖê•Öß 
18.46ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü ›üÖ 
−ÖÖë¤ü −ÖÓ 30. ¾Ö¸ü . 

 
 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö -- ‹�ú−ÖÖ£Ö 
ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖê�ú»Öê ¾ÖµÖ48 ¾ÖÂÖì  
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÖêÆêü�úÖ 
436 −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü..  
 
 †Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö---    
×´ÖôûÖ»ÖÖ 1090/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ   

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ--ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ8Öß µÖÖŸÖß»Ö    †Ö¸üÖê¯Öß ÆüÖ »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãü−Ö  ¯ÖîÃÖê ‘Öê‰ú−Ö 
×“Öšü¶Ö¾Ö¸ü †Ö�ú›êü  ×»ÖÆãü−Ö ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ  ²Öê�úÖµÖ¤êü×ÃÖ¸ü×¸üŸµÖÖ  
�ú»µÖÖ8Ö −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ  •Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ 
•Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÃÖÆü  ¾Ö −Ö÷Ö¤üß ¸üŒ�ú´Ö 1090/-  ¹ý¯ÖµÖêÃÖÆü 
×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤üß .  ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2201 
¿Öê�Ö ÃÖ�úß»Ö  µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü−ÖÖ¸ü-  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü −ÖÌê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü --¯ÖÖêÆêü�úÖ 2201 ¿Öê�Ö ¿Ö�úß»Ö  −Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  ×´ÖÃÖà÷Ö −ÖÓ22/2022 ×¤ü24.06.2022 
 
 ¯ÖÖê Ãšêü “Öê 
−ÖÖ¾Ö  

 
 ÷Öã ü̧−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  

 
  ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

 
 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê /†Ö ü̧Öê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

 
 Æü�úß�úŸÖ  

 
 ¯ÖÖê Ãšêü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü  

 
×´ÖÃÖà÷Ö 
−ÖÓ22/2022 

 
 ×´ÖÃÖß÷ÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ8Ö --×¤ü 
22.06.2022 ¸üÖê•Öß  
15.30¾ÖÖ “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ  
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö ‡ÔÃ»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
   
  
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ8Ö-- ×¤ü 
24.06.2022 ¸üÖê•Öß 
19.26ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü ›üÖ 
−ÖÖë¤ü −ÖÓ 31. ¾Ö¸ü . 

 
 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö --  
Æü¸ü¾Ö»Öê»Öê ¾µÖŒŸÖß“Öê ê −ÖÖ¾Ö---     
�ãú ÃÖÖ×−ÖµÖÖ ×¯Ö �Ö»Öß»Ö  ¿Öê�Ö 
¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ ‡ÔÃ»ÖÖ´Ö¯Öã¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
   ¾Ö8ÖÔ−Ö -- ¸Óü÷Ö ÃÖÖ¾ÖôûÖ ˆÓ“Öß 
5 ±ãú™ü  ×−ÖôûÖ ÃÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ¾Ö¹ý−Ö 
�úÖôûÖ ²Öã¸ü�ÖÖ ³ÖÖÂÖÖ ×Æü−¤üß  ˆ¤ãÔü 
²ÖÖê»ÖŸÖÖ µÖêŸÖê ×¿Ö�Ö8Ö 10 ¾Öß 
¯ÖÖÃÖ.  

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ--ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ8Öß 
µÖÖŸÖß»Ö     †•ÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ³Ö†Ö“Öß �ãú ÃÖÖ×−ÖµÖÖ ×¯Ö �Ö»Öß ¿Öê�Ö ¾ÖµÖ 
19 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ ‡ÔÃ»ÖÖ´Ö¯Öã¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ×Æü 
×¤ü22.06.2022 ¸üÖê•Öß  ¤ãü¯ÖÖ¸üß 15.30 ¾ÖÖ ÃÖã ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö �úÖê8ÖÖÃÖ 
�úÖÆüß ‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»Öß ×ŸÖ“ÖÖ −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô‡Ô�úÖ�ú›êü ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»Öß −ÖÖÆüß ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤üß .  ¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ×´ÖÃÖà÷Ö  ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ×²ÖÃÖÖ›ê  µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü−ÖÖ¸ü-  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü −ÖÌê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü --ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ×²ÖÃÖÖ›êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  

 

 



 

 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 217/2022 Ûú.  379  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.   ×¤ü®ÖÖÓÛú 24/06/2022 

 

 

 

 

                       
¯ÖÖêÃ™êü 

ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü  ÝÖã¸ü®Ö 
217/2022 Ûú. 
379   
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
24/06/2022 ¸üÖê•Öß 06.00  
¾ÖÖ. ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸ÌüÖ“Öê 
¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
•ÖÓÝÖ´Ö¾ÖÖ›üß  ®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
24/06/2022 ¸üÖê•Öß   
15.29 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  
18 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -   ¸ǘ Öê¿Ö ˆ ü̈¾Ö¸üÖ¾Ö 
•Öã®Öê ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÜÖÖ•ÖÝÖß ®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. ²Öê¸üôûß ²Öã 
ŸÖÖ. ×•Ö. ´ÖãÜÖê›üÆü.´Öã. 
•ÖÓÝÖ´Ö¾ÖÖ›üß ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9657066277 

†Ö¸üÖê¯Öß-- †–ÖÖŸÖ  

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛ  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ŸµÖÖ“ÖÖ  OOPO A 96  ÛÓú¯Ö®Öß“ÖÖ 
×Ûú´ÖŸÖß 19,999 ºþ¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖÚ•ÖÝÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Öã®Ö 
²ÖÖ£Öºþ´Ö»ÖÖ ÝÖê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö 
®Öê»ÖÖ †ÖÆêü.¾ÖÝÖî¸êü  ´Ö•ÖÛãú ü̧Ö“ÖÖ  †•ÖÔ ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê´ÖÖ. 
¯ÖÖê.×®Ö. ÁÖß †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö  ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2294  ÆãÓü›êüüµÖÖÓ“ÖêÛú›êü 
×¤ü»Öê 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2294 ÆãÓü›êü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
7083182294 

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



 

पो.�टे.धमा	बाद गुरन न.ं  161/2022 कलम 384,506 भा द िव �दनांक  24/06/2022 

 

 
 

                       
¯ÖÖêÃ™êü 

ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

.धमा�बाद 

 
पो.	टे.धमा�बाद 

गुरन नं.  

161/2022 

कलम 384,506 

भा द िव 

गु�हा घडला तारीख वेळ . 

�दनाकं 21/06/2022  चे 

सकाळी 11-40 वाजता"या 

समुारास रे$वे गेट जवळ हॉटेल 

म&ये र'ाळी रोड तालुका 

धमा�बाद 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ �दनाकं  

24/06/2022 चे - 19-52 न(द 

न. 25 

 

 

�फया�दी _ �दलीप गंगाधर वडगावे 

वय 33 वष� +वसाय नोकरी तं,- 

महारा. रा/य िव0ुत िवतरण कंपनी 

मया��दत उपिवभाग धमा�बाद 

राहणार कुंडलवाडी तालुका िबलोली 

िज$हा नांदडे मो. 9890154552 

 

 

आरोपी =    

 

उिशरा चे कारण - आज रोजी पोलीस 

	टेशन दगेलूर येथून ऑनलाईन त9ार 

:ा; झा$याव=न  

 

खुलासा-सादर िवनंती क> यातील नमूद तारीख वेळी व ?ठकाणी यातील 

नमुद आरोपी तानी संगनमत कAन यातील �फया�दी फोन लावून मािहतीचा 

अिधकार अिधिनयम सन 2005 आनंद ेतुला लागले$या नोकरीचे कागदप, 

बाबत आCही मग मागिवले तुझी व?रDाकड े त9ार कAन तुझी नोकरी 

घालवतो समाजात तुझी बदनामी करतो तुझी तर वाट लावून टाकतो असे 

Cहणून धमकावले व आरोपी �फया�दीस Cहणाला क> मनसेचा काय�कता� आह े

तू आCहाला सदर :करण िमटवEयाचा क?रता 10000 =पय ेद ेF> यादी 

दहा हजार =पय ेनाहीत Cहण$याने तडजोडी अंती �फया�दीने आरोपीस पाच 

हजार =पये �दले वगैरे �फया�द पोलीस 	टेशन दगेलूर येथून �दनांक 

23/06/2022 रोजी �दली सदरचा गु�हा पो	ट धमा�बाद हHीत अस$याने 

आज रोजी ऑनलाइन  FIR :ा; झाली आह.े वगैरे जबाबा  वAन गु�हा 

दाखल. 

दाखल करणार .  पोह ेका 1703 भालेराव  पो	ट धमा�बाद मो.  

पोलीस िनरीJक  िहबारे सर पो 	टे  धमा�बाद मोबाईल नं. 9764574333 

तपासी अंमलदार . सपोिन कतK  सर पो.	टे धमा�बाद मो.न.  



 

¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü †Ö.´Öé. −Ö. 19/2022 �ú»Ö´Ö- 174 CRPC ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  ×¤ü.24/06/2022 
 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

†Ö.´Öé. −Ö.    
19/2022 �ú»Ö´Ö- 
174 CRPC 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : - 
¯ÖÛ¿“Ö´Ö 02  ×�ú.´Öß 
²Öß™ü �Îú.01 

†Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ×šü�úÖ�Ö : 
×¤ü.13/06/2022 ü̧Öê•Öß 
16.30 ¾ÖÖ. ÃÖæ´ÖÖ ü̧ÖÃÖ ÃÖÃÖã®Ö 
ÆüÖò×Ã¯Ö™ü»Ö,pune. 
 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö:- 
×¤ü.24/06/2022 ü̧Öê•Öß 
Ã™êü.›üÖ. 11 ¾Ö ü̧ , 
¾Öêôû  12.31  ¾ÖÖ.  
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :  - 
E.R.KHAIRE 
,PN/6698 POSTING 
µÖê ü̧¾Ö›üÖ,pune 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:-  ¸üÖÆæü»Ö 
ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ ¾ÖµÖ 44 
¸üÖ.†ÖÓ²Öê›üÛú ü̧®ÖÝÖ ü̧,®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:- 
¯ÖÖµÖ·µÖÖ¾Öºþ®Ö ŸÖÖê»Ö •ÖÖˆ®Ö 
¯Ö›ü»µÖÖ®Öê ´ÖéŸµÖæ 

�Öã»ÖÖÃÖÖ : ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ8Öß µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ•Ö ü̧Ö Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ¯ÖÖµÖ·µÖÖ¾Öºþ®Ö ŸÖÖê»Ö 
•ÖÖˆ®Ö ¯Ö›ü»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÃÖ ÃÖÃÖæ®Ö ÆüÖò×Ã¯Ö™ü»Ö pune µÖê£Öê ³Ö¸üŸÖß Ûêú»Öê 
×¤ü.13.06.2022 ü̧Öê•Öß  ›üÖòŒ™ü¸üÖÓ−Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖµÖŸÖ ‘ÖÖêÂÖßŸÖ �êú»Öê 
¾Ö ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü8ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ �úÖ×Æü‹�ú ŸÖ�ÎúÖ¸ü −ÖÖÆüß ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö 
†Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖêÆü-
882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüü µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü: ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1629 Æîü²ÖŸÖ�ú¸üüûü¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.−ÖÓ.9922951629 
 
†Ö.´Öé ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß:- ¯ÖÖêÆü-882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ. 9421870108 

 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :-¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß ›üÖò.‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 



 

 
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 6 ¯ÖÖê  ÷Öã̧ üÖÓ 219/2022 �ú»Ö´Ö 12(†) ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™üÒ•Öã÷ÖÖ¸ ü�úÖµÖ¤üÖ×¤ü-24/06/2022 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²Ö
Ö¤ü 
ÖÖÓ¤êü›ü 
 

÷Öã̧ üÖÓ 
219/2022 
�ú»Ö´Ö 12(†) 
´Ö•Öã�úÖ 

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
24/06/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 14.10 ¾ÖÖ •ÖãÖÖ 
´ÖÖëœüÖ †Ö¿ÖßÂÖ 
²ÖÖ¸ü“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ -
ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-24/6/2022 
¾Öêôû 17.33¾ÖÖ. ÖÖë¤üü 

�Îú.- 17 

×±úµÖÖÔ¤üß- ×¾Ö•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü 
�ãú¸ü´ÖµµÖÖ ÖÓ¤êü  ¾ÖµÖ 52ü ¯ÖÖêÖÖ 
¸üÖ.¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü ü   
7447772085 
 
†¸üÖê̄ Öß 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - 1070/- 
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ    

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ8Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß Öê Ã¾ÖŸÖÖ“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß 
»ÖÖê�úÖÓ�ú›ãüÖ ¯ÖêÃÖê ‘Öê¾ÖãÖ ×´Ö»ÖÖ ›êü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã÷ÖÖ¸ü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖ´ÖÖÖÖ Ö÷Ö¤üß 1070/- ¹ý¯ÖµÖê 
¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öȩ̂ êü ü ¾Ö÷Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ÷ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1742�ÖÖÖÃÖÖêôêûêüüü  
´ÖÖê.9923619820 
¤üÖ�Ö»Ö – asi ‡Ô•Öôû�ú¸üü 
 



 

  

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 6 ¯ÖÖê  ÷Öã̧ üÖÓ 220/2022 �ú»Ö´Ö 12(†) ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™üÒ•Öã÷ÖÖ¸ ü�úÖµÖ¤üÖ×¤ü-24/06/2022 

 

 

 

 

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

  ÷Öã̧ üÖÓ 
220/2022 
�ú»Ö´Ö 12(†) 
´Ö•Öã�úÖ 

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
24/06/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 11.15 ¾ÖÖ 
¿Öß¾Ö¿ÖŒŸÖßÖ÷Ö¸ü 
ÃÖ´ÖÖê¸üßü»Ö †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü 
�úß¸üÖ8ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“µÖÖ 
²ÖÖ•ÖãÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ  
ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-24/6/2022 

¾Öêôû 18.20¾ÖÖ. ÖÖë¤üü 
�Îú.- 18 

×±úµÖÖÔ¤üß- ÃÖã̧ êü¿Ö »Ö�Ö´Ö�Ö¸üÖ¾Ö 
‘Öã÷Öê   ¾ÖµÖ46ü ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2144 
¸üÖ.Ã£ÖÖ÷Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ü   
7743999333 
†¸üÖê̄ Öß- 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö – 1810/- 
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ    

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ8Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß Öê Ã¾ÖŸÖÖ“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß 
»ÖÖê�úÖÓ�ú›ãüÖ ¯ÖêÃÖê ‘Öê¾ÖãÖ ™üÖ‡Ô´Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  
•Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö÷Ö¤üß 
1810/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã÷ÖÖ ü̧Ö“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ 
†Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öê ȩ̂ü ü ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê�úÖ/2444 �ú¤ü´Öüüü  
´ÖÖê.9860897224 
¤üÖ�Ö»Ö -asi ‡Ô•Öôû�ú¸üü 
 



 

 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 6 ¯ÖÖê  ÷Öã̧ üÖÓ 221/2022 �ú»Ö´Ö 12(†) ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™üÒ•Öã÷ÖÖ¸ ü�úÖµÖ¤üÖ×¤ü-24/06/2022 



 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 6 ¯ÖÖê  ÷Öã̧ üÖÓ 222/2022 �ú»Ö´Ö 12(†) ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™üÒ•Öã÷ÖÖ¸ ü�úÖµÖ¤Üö ×¤ü-24/06/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
 

÷Öã̧ üÖÓ 
221/2022 
�ú»Ö´Ö 
12(†) 
´Ö•Öã�úÖ 

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
24/06/2022  “Öê ¸üÖê•Öß 
11.15 ¾ÖÖ ¿Öß¾Ö¿ÖŒŸÖßÖ÷Ö¸ü 
™üß¾Öß‹ÃÖ ¿ÖÖê¹ý´Ö ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-24/6/2022 
¾Öêôû 18.53¾ÖÖ. ÖÖë¤üü �Îú.- 

19 

×±úµÖÖÔ¤üß- ÷ÖãÓ›êü¸üÖ¾Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö 
�ú¸ü»Öêê   ¾ÖµÖ 49 
¯ÖÖêÆêü�úÖ/1926 ¸üÖ.Ã£ÖÖ÷Öã¿ÖÖ 
ÖÖÓ¤êü›ü ü   
9130534999 
†¸üÖê̄ Öß- 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - 1770/- 
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ    

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ8Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß Öê Ã¾ÖŸÖÖ“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß 
»ÖÖê�úÖÓ�ú›ãüÖ ¯ÖêÃÖê ‘Öê¾ÖãÖ �ú»µÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  •Öã÷ÖÖ¸ü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö÷Ö¤üß 1770/- 
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã÷ÖÖ ü̧Ö“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ 
¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê 
÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1012 ¸üÖšüÖê›ü  
´ÖÖê.9970757740 
¤üÖ�Ö»Ö -asi ‡Ô•Öôû�ú¸üü 
 



 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²Ö
Ö¤ü 
ÖÖÓ¤êü›ü 
 

  ÷Öã̧ üÖÓ 
222/2022 
�ú»Ö´Ö 12(†) 
´Ö•Öã�úÖ 

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
24/06/2022  “Öê ¸üÖê•Öß 
11.15 ¾ÖÖ ¿Öß¾Ö¿ÖŒŸÖßÖ÷Ö¸ü -
ÖÖÓ¤êü›ü ÃÖã̧ êü¿Ö µÖÖ¤ü¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ 
�úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ÃÖ´ÖÖê¸üŸÖ»Ö 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ   
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-24/6/2022 
¾Öêôû 19.17¾ÖÖ. ÖÖë¤üü �Îú.- 21 

×±úµÖÖÔ¤üß- ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü 
œüÖ�ÖãØÃÖ÷Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö    ¾ÖµÖ 52 
¾µÖ. ÖÖê�ú¸üß  ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö×-
Ö¸üß�Ö�ú  ¸üÖ.Ã£ÖÖ÷Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ü   
9823650005 
†¸üÖê̄ Öß- 
                            
`×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - 2090/- 
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ    

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ8Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß Öê Ã¾ÖŸÖÖ“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß 
»ÖÖê�úÖÓ�ú›ãüÖ ¯ÖêÃÖê ‘Öê¾ÖãÖ �ú»µÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  •Öã÷ÖÖ ü̧ 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö÷Ö¤üß 2090/- ¹ý¯ÖµÖê 
¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî ȩ̂ü 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ÷ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1007 —ÖÖÓ²Ö¸êü  ´ÖÖê.9923922533 
¤üÖ�Ö»Ö -asi ‡Ô•Öôû�ú¸üü 
 



 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ üÖÓ 223/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü-24/06/2022 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²
ÖÖ¤ü 
ÖÖÓ¤êü›ü 
 

÷Öã̧ üÖÓ 
223/2022 
�ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß  

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
17/06/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 23.00 ŸÖê 
18/06/2022 “Öê 
06.30 ¾ÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ü 
¸üÖšüÖê›ü ×Ö¾ÖÖÃÖ �úÖ»Öê•Öß 
™êü�ú›üß ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-24/6/2022 
¾Öêôû 20.14¾ÖÖ. ÖÖë¤üü 

�Îú.- 24 

×±úµÖÖÔ¤üß-  
¯ÖÖÓ›êü ×−Öôû�Óúšü 
¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö  ¸üÖ.¸üÖšüÖê›ü ×-
Ö¾ÖÖÃÖ �úÖ»Öê•Öß ™êü�ú›üß 
¸üÖšüÖê›ü ´ÖÖ÷ÖÔ ÖÖÓ¤êü›ü ü   
9557248489 
†¸üÖê̄ Öß-†–ÖÖŸÖ 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - �úß.†.  
30000/-¹ý. “Öß •ÖãÖß 
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ´ÖÖê™üÖ ü̧ 
ÃÖÖµÖ�ú»Ö  

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ8Öß µÖÖŸÖß»Ö 
±úßµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú.‹´Ö.‹“Ö-26 
‹.›ü²»Öã �úÖôûµÖÖ ¸Óü÷ÖÖ“Öß ±òú¿ÖÖ ¯ÖÏÖê ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö 
�úß.†.  30000/-¹ý. “Öß •ÖãÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß Æüß 
�úÖê�ÖËßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ  “ÖÖêÖ™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß ¾Ö÷Öî ȩ̂ü 
†•ÖÖÔ¾Ö¹ýÖ ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ÷ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/845 ¸üÖšüÖê›ü ´ÖÖê.9921629005 
¤üÖ�Ö»Ö -asi ‡Ô•Öôû�ú¸üü 
 


