
                     

पो. टे िकनवट गुरन ं154/2022 कलम 353 भादिव िद.06/08/2022  

पो. टे च े
नाव  

गरुन/ं कलम  गु हा घडला व दाखल  िफयादीच ेनाव व प ा मो न.ं, व 
आरोपीच ेनाव व प ा. 

हिककत  

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

गुरन ं 
154/2022 
कलम  
353 भादिव  
 
: 

गु हा घडला 
िद05/08/2022 रोजी 
वेळ सायंकाळी 18.08 
वाजता चे सुमारास 
उपिज हा णालयात 
गोकुंदा िकनवट तालुका 
िकनवट 

 
िदशा व अतंर :-  
दि णेस 04 िकमी 
 
गु हा दाखल :-
िद.06/08/2022  
वेळ  01.16 वा  
टे.डा. नं 02वर  

 

िफयादीच ेनाव- 
 
 आरोपी नाव :- 
  
 
 िफयादीस एफ आर ची त 
िदली िकवा नाही:- होय 
 आरोपी अटक तारीख वेळ:-
िनरंक 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व   िठकाणी यातील िफयादी िह 
िद.05/08/2022रोजी 08.00 त े 20.00 पावेतो उपिज हा णालयात 
गोकुंदा येथे ुटी करत असताना यातील आरोपीन ेजोरजोरात आरडाओरडा 
क न हातातील टेथे कोप िहसकावून घेऊन फेकून िदला व तु ही पेशंट कसे 
काय तपासता असे हणून शासकीय कामात अडथळा आणला वगैरे मजकुराच े
िफयादव न मा पो िन  साहबेांच ेआदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 
पो उप िन पवार साहबे यां याकड ेिदला . 
चेकिल ट:  

 
 गु हा दाखल करणार  
पो.उप िन सावंत साहबे पो टे िकनवट मो.नं.9856935555 
तपासी अमंलदार  
पो.उप िन पवार साहबे पो टे िकनवट मो.नं.9850892665 

पो टे भारी अिधकारी :-  
मा. पोलीस िनरी क साळुंखे साहबे मो न ं9422242568 
 

 



पो. टे िकनवट गरुन ं155/2022 कलम 294,504,506 भादिव िद.06/08/2022  

पो. टे चे 

नाव  

गुरन/ं कलम  गु हा घडला व दाखल  िफयादीच ेनाव व प ा मो न.ं, व 

आरोपीच ेनाव व प ा. 

हिककत  

पो. टे. 
चे नाव 
िकनवट  

गुरन ं
155/2022 
कलम 
294,504,506 
भादिव  
 
: 

गु हा घडला 
िद05/08/2022 रोजी 
वेळ सायंकाळी 18.10 
वाजता चे सुमारास 
उपिज हा णालयात 
गोकुंदा िकनवट तालुका 
िकनवट 
 
िदशा व अतंर :- 
दि णेस 04 िकमी 
 
गु हा दाखल :-
िद.06/08/2022 
 वेळ  02.43 वा 
 टे.डा. नं 04 वर  
 

िफयादीच ेनाव- 
 
 आरोपी नाव :-  
 
 िफयादीस एफ आर ची त िदली 
िकवा नाही:- होय 
 
 आरोपी अटक तारीख वळे:-िनरंक 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व   िठकाणी यातील िफयादी बाईचे पती ह े
डॉ टर मॅडमला माझा मुलगा िद. 04/08/2022  रोजी सरकार दवाखाना गोकुंदा येथे 
उपचार कमी भरती केल ेआह े याचा ताप अजून पयत कमी झालेला नाही तु ही िवलास 
केला नाही असे हण यान े मला नामदेव मगर यांनी माझी प ी डॉ टर आह े तु ही 
वतःला लय शहाण े समजता का िछनालीचे हो तु ही लई माजलेत अशी असेल भाषेत 

िशवीगाळ केली व तु ही दवाखा या या बाहरे भेटा अधा ओरड केली तर मी तुम या 
िव  शासकीय कामात अडथळा िनमाण केला अशी पोिलसात केस करतो व तुमची बघून 
घेतो असे हणून िजवे मार याची धमकी िदली वगैरे मजकुराचे िफयादव न मा 
.िड.ओ.अिधकारी पो उप िन  सावंत साहबेांचे आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास 
पो उप िन मामीडवार साहबे यां याकडे िदला . 
 
गु हा दाखल करणार  
पो.ना./2355 मालवाड पो टे िकनवट मो.न.ं7768853060 
तपासी अमंलदार –  
पो.उप िन मामीडवार साहबे पो टे िकनवट मो.न.ं9850061133 
पो टे भारी अिधकारी :-  
मा. पोलीस िनरी क साळुंखे साहबे मो न ं9422242568 
 

 



पोलीस टेशन कुंटूर गुरन 140/ 2022 कलम 324.323.504,506 ,34 भा द िव  िद  06.08.2022 

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

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

हकीकत 

कुंटूर भाग 1 त5े गुरन ं 
140/2022  
कलम  
324.323.504, 
506,34 भा द िव  
 
गु हयाच ेकारण:- 
शेतातील धुर्यावर 
तन नाशक फवारणी 
के यावर 

 गु हा घडला ता. वळे िठकाण   

िद.05/.08/2022   
चे 09. 30 वाजता  
िठकाण :-   मौजे सालेगाव 
बस टॅ ड 
 
िदशा :- 
पूवस आठ  िकमी 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:-  
िद 06/08/.2022  
चे 13.30 वा  
टे.डा न द  12 वर  

 
उिशराच ेकारण. 
 दवाखा यात िवलास क न 
आज पो टेला हजर येऊन 
त ार िदली 

 िफयादीच ेनाव:- 
शंकर बालाजी ल हाळे वय 46 
वष वसाय शेती राहणार 
सालेगाव तालुका नायगाव 
मोबाईल नंबर 8378089016 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीच ेनाव व प ा :- 
 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व  
िठकानी यातील िफयादीने आरोपीस मा या 
शेतातील भदाडावरील तुरीवर तन नाशक फवारणी 
का केल े तूर जळालेली आह े असे िवचारले असता 
यातील आरोप नी संगणमत क न िफयादीस 
काठीने डा ा हाता या पोटरीवर मा न जखमी 
केल ेव थापडा भु याने मारहाण क न िशवीगाळ 
क न जीवे मार याची धमकी िदली व िफयादीचे 
मुलास मु ामार िदला .  वगैरे िफयादीचे जबाब 
व न  मा.सपोिन सा यांचे आदेशाने गु हा दाखल  
 
दाखल करणार 
 पोहे का 1797 पोले पो टे कुंटूर 
 मो नंबर 7588086761 
 
तपािसक अमलंदार :-  
पोना 2472 िग े   पो   टे कुंटूर 
 मो नं 9158272932 

 



पो. टे िबलोली भाग-5 गुरनः183/2022 कलम 279,337,338,304(अ) भादिव िद. 06.08.2022  
पो. टे चे 
नाव  

गु.र.न व कलम  गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व प ा 

हकीकत 

िबलोली  गुरनः 
183/2022  
कलम 
279,337, 
338,304(अ) 
भादिव 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण-
05/08/2022 चे 21.00 वा 
निवन बस थानक जवळ 
डॉ.अंकुशकर यांच े
दवाखा यासमोर रोडवर 
िबलोली पि मेस 1 िक.मी  
                                    
गु हा दाखल 
िद.06.08.2022 
चे 14.55 वा  
 टे.डा.नं.17 वर. 
 
मयताचे नावः  
संतोष िनपािनकर राःमु ड 
ता.िज.लातूर  
जखमीचे नावः भाकर दशन  

िफयादीच ेनाव-  

राज  ध डीबा कांबळे 

वय-51 वष वसाय-

सरकारी नौकरी राःमु ड 

ता.िज.लातूर     

  मो.न.ं 9422684062 

 

आरोपीचेनाव- 
 
 
आरोपी आटक – नाहीत 
 
 

सादर िवनतंी की वर नमुद ता,वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी यांन ेआपले ता यातील पांढ-या रंगाची कार हयगयीन े
व िन काळजीपणाने भरधाव वेगात चालवून रोडवर िफरणा-
या मयतास व सोबत िफरणा-या जखमी यास व मयतास धडक 
िदली यामुळे यातील संतोष िनपाणीकर ह ेजागीच ठार झाले 
व भाकर दशन यास गंभीर दखुापत क न कार घेवून िनघून 
गेला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न तपास कामी मा 
पो.िन साहबेांचे आदशेाने िबट पोउपिन/स यद यांचे कड ेिदला 
आह.े 
 
तपािसकअंमलदार-  
पोउपिन/स यद पो टे िबलोली मो. नं. 9923700689 
 

दाखल करणार- 
ASI शेख आयुब  पो टे िबलोली मो.न.ं9823628983 
 

भारी अिधकारी–  
िशवाजी अ णा डोइफोड ेपो. टे.िबलोली.9823889037 

 



पो. टे.िहमायतनगर गु.र.नं.186/2022 कलम 283 भा.द.िव. िद.06/08/2022 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

गु.र.नं.वकलम 
आ.मृ.नं. 

गु हाघडला तारीख वेळ िठकाण 
गु हा दाखल वेळ 

िफयादीचेनाव प ा 
मोबाईल नंबर 

खुलासा 

िहमायतनगर गु.र.नं. 
186/2022 
कलम  
283 
भा.द.िव 

 
 
गेलामाल  
 
िमळाला  
िनरंक 
 
 
 

गु हाघडला तारीख वेळ िठकाण  
िद.06/08/2022रोजी 

16.40 वा परमे र मंिदर 
सावजिनक रोडवर 
िहमायतनगर 
 
गु हादाखलः  
िद.06/08/2022 
चे 16.52 वा  
टे.डा.न दनं.13 वर 

 
. 
 

िफयादीचेनाव प ा 
 म.पो.ह.ेकॉ.1828 कोमल 
बालाजीकांगणे 
पो. टे.िहमायतनगर 
मो.नं.9921623333 
 
आरोपी  
 
आरोपीअटक नाही 
 

सादर िवनतंी की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीनेआप या ता यातील वाहनअॅपे ऑटो  
ही र याचेमधोमध लोकाचंे जीिवतास धोका िनमाण 
होईल अशा ि थतीत उभा केलेला िमळून आला वगैरे 
िफयादव न बाजुस माणेगु हा दाखल 
 
 गु हा दाखल करणारः 
PSO पो.ह.ेकॉ.1645 साखरेपो. टे.िहमायतनगर 
मो.नं.8378981645  
 
तपास अिधकारी 
मपो.ह.ेकॉ1828कांगणे पो. टे.िहमायतनगर 

मो.नं.9921623333 

 
पो टे भारी अिधकारी 
.पो.िन. ी.भुसनुरसाहबे  पो. टे.िहमायतनगर 
मो.नं.9834774799 

  

 

 



धमाबाद  ग.ुर.नं.177/2022 कलम 283 भा.द.वी.      िद. 06/08/2022 

पो. टे.नाव  ग.ुर.न.ंव 
कलम  

िफयादी नाव प ा वसाय गु हा घ.ता.वळे िठकाण                  हिककत 

धमाबाद ग.ुर.न.ं 
177/2022 
कलम  
283 
भा.द.वी. 
 
 
 
 
 
 
 
 

िफयादी :-   
माधव मारोतराव पाटील वय 51 
वष वसाय नौकरी 
पो.ह.ेका◌ॅ.2212 पौ. टे. 
धमाबाद िज.नांदेड 
मो. .9923696434 
 

आरोपी :- 

  
आरोपी :- अटक नाही  
 

गु हा घ.ता.वळे िठकाण :- 
िद.06/08/2022 रोजी 13:45 
वा.पोलीस टेशन समोरील 
गु कृपा मेिडकल समोरयेथील 
सावजिनक रोडवर धमाबाद  
 

ग.ुदा.ता.वळे व न द माकं :-
  िद. 06/08/2022 रोजी  
वेळ 15:060  
न द नंबर 23 वर 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतान े याचे ता यातील वाहन मांकाचा ऑप े ऑटो हा 
सावजिनक रोडवर उभा क न येणा या जाणा या वाह यास व 
लोकां या िजवीतास इजा व धोका िनमाण होईल अशा अव थेत 
थांबलेला िमळून आला वगैरे मजकुराचे जबाबाव न वर माण े
गु हा दाखल क न मा.पो.िन.साहबेांचे आदेशान े गु हा दाखल 
क न तपास िबट पो.ह.ेकॉ. 1928 वामी यांचे कडे िदला. 
 

तपास :-  
पो.ह.ेका◌ॅ.1928 वामी मो.नं.9823562983 

   
 

 

 



पोलीस टेशन दगेलरू  िदनाकं 06.08.2022  

पो. टे.नाव
  

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

दगेलरू गरून.  
371/2022 
कलम  
283 भादवी  

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद 06.08.2022 चे 16.00 वा. चे 
सुमारास नवीन ब थानक समोर 
सावजिनक रोडवर देगलुर ता. देगलुर   

 

 ग.ु दा. ता. वळे व न दन ं
िद.06.0..2022 रोजी वेळ   
17.08  वा.न द नं.  32 
 

िफयादीचनेाव व प ा 
रामचं  िकशनराव काळे वय 45 
वष वसाय पो.ना. 832 
पो.ठाणे दगेलुर 
 मोनं 8830899396 
 

आरोपीच ेनाव   
 

 

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीन े आप या ता यातील आप े�टो या चालकाने 
या या ता यातील वहान ह े निवन ब थानक देगलुर 

समोर सावजनीक रोडवर येणारे जाणारे वाहानास व 
रहदारीस अडथळा िनमाण होईल व वाशांचे िजवीतास 
धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत रोडचे म ये निवन 

ब थानक देगलुर समोर उभा क न िमुन आला वगैरे 
जबाब व न गु हा दाखल  
 
दाखलकरणार:-  
ASI सरोद े   .न.े पो. टे. देगलुर 
 

तपािसकअमंलदार-     
पोहकेॉ /1984 सकनुरे  पो. टे. दगेलुर 
 

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

 



पो. टे.धमाबाद      िद.06/08/2022 

पो. टे.च े
नाव 

ग.ुर.न.ंव 
कलम  

िफयदी नाव प ा वसाय ग.ुघ.ता.वळे िठकाण             हिककत 

धमाबाद गु.र.नं. 
178/2022 
कलम  
283 
भा.द.वी. 

िफयादी :-   
पुंडलीक माधवराव क  ेवय 32 
वष वसाय नौकरी 
पो.का◌ॅ.937 पौ. टे. धमाबाद 
िज.नांदडे 
मो. .9552514576 

 

आरोपी :-  
  
 

आरोपी :- अटक नाही 
 

गु हा घ.ता.वळे िठकाण :- 
िद.06/08/2022 रोजी 14:10 
वा. पानसरे चौक त ेिशवाजी 
चौक कड ेजाणा या  रोडवर साई 
समथ मेिडकल येथील सावजिनक 
रोडवर धमाबाद  

 

ग.ुदा.ता.वळे व न द माकं : 
-  िद. 06/08/2022 रोजी 
 वेळ 15:31 
 न द नंबर 24 वर 
  
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीतान े याचे ता यातील वाहन मांकाचा 
ऑपे ऑटो हा सावजिनक रोडवर उभा क न येणा या 
जाणा या वाह यास व लोकां या िजवीतास इजा व 
धोका िनमाण होईल अशा अव थेत थांबलेला िमळून 
आला वगैरे मजकुराच े जबाबाव न वर माणे गु हा 
दाखल क न मा.पो.िन.साहबेांचे आदशेाने गु हा दाखल 
क न तपास िबट ASI आबेद यांचे कड ेिदला. 
 

तपास :-  
ASI आबेद मो.नं. 9823027835 

 

          
 



 ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö DCR  ÷Öã̧ −Ö 128 /2022 �ú»Ö´Ö 283   ³ÖÖ¤ü¾Öß  ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 102,117 ´Ö.¯ÖÖê.�úÖ .×¤ü−ÖÖÓ�ú- 06/08/2022 
×•Ö»ÆÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã−ÆüÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú/ ¾Öêô 
 

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü&ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ  ¿Öȩ̂ üÖ  

Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö   
÷Öã̧  −Ö  
128 /2022 
 �ú»Ö´Ö 
 283   ³ÖÖ¤ü¾Öß  
ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
102,117 
´Ö.¯ÖÖê.�úÖ  
 
   
ü  
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö- 
Ø¤ü−ÖÖ�úÍ 06/08/2022 ¸üÖê•Öß 
17.30 ¾ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
Ø»Ö²Ö÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü µÖê£ÖËê 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö−Öß�ú ¸üÖê›ü ¾Ö¸ü  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ×¤ü¿ÖÖ- 
¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ  †ÓŸÖ¸ü- 0.5 
×²Ö™ü −ÖÓ 01 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô- 
Ø¤ü−ÖÖ�ú 06/08/2022  
 ¸üÖê•Öß    18.56¾ÖÖ. 
Ã™êü.›üÖ.−ÖÓ 18 ¾Ö¸ü         
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :-   
÷Ö•ÖÖ−ÖÓ−Ö  ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö 
�ÖÓ›üÖ÷Öôêû ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß ¯ÖêÖ�òúÖ 
2857¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö÷ÖÖÓ¾Ö  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÓÖ¤êü›ü  
´ÖÖê −ÖÓ 7517030867 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê  
ü    
 
†Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖÃÖ ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
41(†) (1) ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê 
−ÖêÖ™üßÃÖ ¤êü¾Öæ−Ö ÃÖÖê›ü0µÖÖŸÖ 
†Ö»Öê   ü  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ0Öß −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê 
Ø»Ö²Ö÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö Ø»Ö²Ö÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÃÖ Ã™Ñü›ü •Ö¾Öôû †Ö¯Ö»µÖÖ 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ÁÖß�éúÂ�Ö ¾Ö›üÖ¯ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ üß ÆüÖŸÖ÷ÖÖ›üÖ ÆüÖ ¾Ö¸üß»Ö ‡ÔÃÖ´Ö 
−ÖÖ´Öê ÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö−Öß�ú ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ×•Ö¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬ÖÖê�úÖ ˆŸ¯Ö®Ö 
ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ×¸üŸÖß−Öê ˆ³ÖÖ �úºþ−Ö ¾µÖ¾ÖÓÃÖÖµÖ �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×´Öôæû−Ö 
†Ö»ÖÖ  ´Æü�Öæ−Ö ´ÖÖ—Öß ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¹ý¬¤ü �ú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö 102,117 ´Ö¯ÖÖê�úÖ ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ ¾Ö¸ü 
¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÷Öæ−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ÷Öæ−ÆüµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÁÖß •ÖÆüÖÓ×÷Ö¸ü¤üÖ¸ü µÖÖÓ−ÖÖ ×¤ü»ÖÖ . 
 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß  †×¬Ö�úÖ¸üß 
 ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö.  9823562807 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü 
ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö  •ÖÆüÖ×÷Ö¸ü¤üÖ¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ. 8767342530 
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü— 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2436 ¿Öê¼êü ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.8275627246 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö DCR  ÷Öã̧ −Ö 129 /2022 �ú»Ö´Ö 283   ³ÖÖ¤ü¾Öß  ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 102,117 ´Ö.¯ÖÖê.�úÖ .×¤ü−ÖÖÓ�ú- 06/08/2022 
×•Ö»ÆÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã−ÆüÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú/ ¾Öêô 
 

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü&ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ  ¿Öȩ̂ üÖ  

Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö   
÷Öã̧  −Ö 
 129 /2022 
 �ú»Ö´Ö 
283   ³ÖÖ¤ü¾Öß  
ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
102,117 
´Ö.¯ÖÖê.�úÖ  
 
   
ü  
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö- 
Ø¤ü−ÖÖ�úÍ 06/08/2022 ¸üÖê•Öß 
17.40 ¾ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
Ø»Ö²Ö÷ÖÖÓ¾Ö �Ñú´¯Ö ±úÖ™üÖ ü µÖê£ÖËê 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö−Öß�ú ¸üÖê›¾Ö¸ü  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ×¤ü¿ÖÖ- 
¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ  †ÓŸÖ¸ü- 0.5×²Ö™ü 
−ÖÓ 01 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô- 
Ø¤ü−ÖÖ�ú 06/08/2022   
¸üÖê•Öß    19.14  ¾ÖÖ. 
Ã™êü.›üÖ.−ÖÓ 19¾Ö¸ü         
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :-   
÷Ö•ÖÖ−ÖÓ−Ö  ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö �ÖÓ›üÖ÷Öôêû 
¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß 
¯ÖêÖ�òúÖ 2857¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö÷ÖÖÓ¾Ö  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÓÖ¤êü›ü  
´ÖÖê −ÖÓ 7517030867 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖÃÖ ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
41(†) (1) ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê −ÖêÖ™üßÃÖ 
¤êü¾Öæ−Ö ÃÖÖê›ü0µÖÖŸÖ †Ö»Öê    

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ0Öß −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê 
Ø»Ö²Ö÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ0ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö Ø»Ö²Ö÷ÖÖÓ¾Ö �Ñú´¯Ö ±úÖ™üÖ µÖê£Öê  
†Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ±úôûÖ“Öê �òú¸êü›ü ¾Ö ›üÖ»Öß ÆüµÖÖ ‡ÔÃÖ´Ö ü  ÆüÖ 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö−Öß�ú ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ×•Ö¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬ÖÖê�úÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖê‡Ô»Ö 
†¿ÖÖ ×¸üŸÖß−Öê ˆ³ÖÖ �úºþ−Ö ¾µÖ¾ÖÓÃÖÖµÖ �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×´Öôæû−Ö 
†Ö»ÖÖ  ´Æü0Öæ−Ö ´ÖÖ—Öß ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¹ý¬¤ü �ú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö 102,117 ´Ö¯ÖÖê�úÖ  ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê  ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÷Öæ−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ÷Öæ−ÆüµÖÖ“ÖÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÁÖß •ÖÆüÖÓ×÷Ö¸ü¤üÖ¸ü µÖÖÓ−ÖÖ ×¤ü»ÖÖ . 
 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß  †×¬Ö�úÖ¸üß  
ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö. 9823562807 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü 
ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö  •ÖÆüÖ×÷Ö¸ü¤üÖ¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ. 8767342530 
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü— 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2436 ¿Öê¼êü ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.8275627246 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ आ  नबंर 20/2022 कलम174 crpc  िद06/08/2022 

पो. टेच ेनाव आ  व कलम आ  घडला ता. वेळ िठकाण व 
दाखल ता. वेळ 

खबर देणार नाव प ा व 
मोन ं,  

हकीकत 

रामतीथ आ   
20/ 2022  
कलम  
174 crpc 

 
उिशरा च ेकारण-  
आज रोजी पो टेला 
येऊन जबाब िद याने 

 
 मरणाच ेकारण :- 
 िवषारी औषध िपऊन 
उपचार चाल ूअसताना 
मृ यू 

 आ  घडला ता. वेळ 
िठकाण   
िद. 29/07/2022  चे 
12.00वाजता सुमारास 
िफयादीचे घरी मौजे भोपळा 
तालुका नायगाव  
 
पि मेस 04िकमी 

 
आम ृदाखल  ता.वळे:-  
िद 06/08/.2022  
चे  19.10 वा 
 टे.डा न द  15 वर  
 
 
 

 खबर दणेार  नाव:- 
 द ा िशवाजी बावणे 
वय 20 वष वसाय 
शेती राहणार भोपळा 
तालुका नायगाव  
मोनं 7517933015 
 
 
मयताच ेनाव :-  
िशवाजी िकशन बावणे 
वय 50 वष राहणार 
भोपाळा तालुका 
नायगाव 
 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील मयत ह े िदनांक 29.07.2022रोजी 12.00वाजता 
यांचे राहत े घरी घराच े छतावरील म म ये तन नाशक 

कोणत े तरी िवषारी औषध िप याने िप याने ओरड याने 
यास सद नायगाव केले व पुढील उपचार कामे सरकारी 

दवाखाना िव णुपुरी नांदडे येथे शरीर केले व िव णुपुरी 
नांदडे येथे शरीक के याने उपचार दर यान िदनांक 
01.08.2022रोजी 13.00 वाड मांक15 म ये मरण 
पावले वगैरे व न िफयादी दखुात अस यान े आज रोजी 
पो टे येऊन जबाब िद याने अमृ दाखल क न पुढील 
कारवाई HC2062 कोरके कड ेिदला  
 
दाखल करणार  
PSI राठोड मो न 9423137924 
 

तपािसक अमलंदार :-  
HC2062 कोरके मो नं. 9421296127 

 



पोलीस टेशन कुंटूर ो गरुण ंन ं141/2022   कलम 65 ई म ु ो का  माण   िद.06/8/2022 

पो. टेच े
नाव 

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

िरपोट /खबर देणार नाव प ा व 
मयताच ेनाव व प ा 

खलुासा  

कुंटूर ो गरुण ं
 141/2022  
कलम 
 65 ई  मु ो का  
          
गु हयाच ेकारण :-  
िबनापरवाना 
बेकायदेशीर िर या  देशी  
दा    व िवदेशी दा  
बाळगललेा िमळून आला 
हणुन गु हा दाखल 

 
िमळाला माल:- 
देशी  दा  िभगरी सं ाचे 
180  ml या 19 
िसलबंद बाटल   िकमती 
1330 /-  चा माल . 
 

 गु हा  घडला ता. वळे 
िठकाण   

िद.06/8/2022 चे 
16.30 वासता या 
सुमारास 
िठकाण –  मौजे पाटोदा 
ते बरबडा जाणारी 
रोडवर िज प शाळा 
पाटोदा 
 
िदशा :-. पि मेस 
अठरा िकलोमीटर  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 
िद 06/08/2022 चे  
19.00 वा टे.डा न द 

 17 वर  
 

 खबर देणार नाव:-  
ल मण माधवराव 
सोनकांबळे वय 50 वष 

वसाय नोकरी पो ह ेका 
2315 पो टे कुटूर मोबाईल 
नंबर 9049117415 
 
 आरोपीच ेनाव व प ा:   
आरोपी अटक :- 
  कलम 41 अ 1 crpc माणे 
नोटीस देऊन सोड यात आल े

खुलासा_सादर िवनंती की वर नमुद ता.वेळी  व  िठकाणी यातील 
आरोपीन े पाटोदा येथे िपशवीम ये नायलॉन या िवनापरवाना 
बेकायदेशीररी या देशी दा  िभगरी सं ा या 180 ml या 19 
काचे या सीलबंद बाट या िकमती 1330 /- पयांचा मालाची 
चोरची िव ी कर या या उ ेशाने आपल ेता यात बाळगलेला िमळून 
आला हणून मा सपोिन सा यांचे आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील 
तपास कमी  यांचेकडे दे यात आल े
 
 
दाखल करणार :--   
hc 1797 पोल ेपो टे कुंटुर 
 
तपािसक अमलंदार :- 
 पो ह ेका 1708 िनखाते पो टे कुंटुर मो न 8806148989 

 



माडंवी  िद.6/08/ 2022 

पो. टे.चे 
नाव 

गुरन/ 
कलम 

गु हा घडला व दाखल िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर व आरोपीच ेनाव व प ा 

हकीकत 

पो. टे.चे 
नाव - 
मांडवी  

गुरन  
62/2022 
कलम  
283 ipc 
 
 
 

गु हा घडला- 
 िद. 6/08/ 2022 रोजी  
14.00वा बस थानक 
मांडवी तालुका िकनवट 
िज हा नांदेड 
 
 
गु हा दाखल िदनाकं -   
6/08/2022चे वेळ 
17.08वा सायंकाळी  
टे.डा 16 मांक वर  

िफयादीच ेनाव-  
िनतेश वामनराव लेनगुळे वय 
30 वष वसाय नोकरी  
Pc/848  नेमणूक  
 पो. टे.मांडवी नांदेड  
मो. . 9130480195 
 
आरोपीच ेनाव – 
  
 
अटक नाहीत 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळेवर िठकाणी यातील आरोपी हा 
आपल े ता यातील ऑटो हा िवनाकारन मु य र यावर येणा या जाणा या 

वाशांना ास होईल व एखांदा अपघात होईल अशा ि थतीत उभा केलेला 
िमळून आ यान ेवगैरे मजकुराची िफयादीव न सदरचा गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामे सपोनी िशवरकर साहबे यां या आदेशाने  nlpc 
/1366कनाके यांचे कडे िदला. 
 
 
दाखल क रणार- 
Pso- Hc 1657 टदम मो. . 7218242057 
 
 तपासी अमंलदार-   
nlpc /1366कनाके   पो. टे.मांडवी 

 

  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê −üÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö 120/2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü 06/08/2022 

†.
�Îú. 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê -
ÖÖ¾Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ&Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ü̧×•ÖÃ™ü ü̧ ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ  ¿Öȩ̂ üÖ 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

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

 
 ÷Öã .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ'Ö:-   
×¤ü. 02/08/2022 
¸üÖê•Öß“Öê ÃÖ�úÖôûß 09.00 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ×¾Öšü»Ö 
−Ö÷Ö¸ü  −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Öü ŸÖÖ 
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 
 
×¤ü¿ÖÖ-  
¯Öã¾ÖìÃÖ 01 ×�ú ×´Ö 
 
÷Öã.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
×¤ü.06/08/2022 
“Öê 15.31 ¾ÖÖ 
 −ÖÖë¤ü �Îú.16 ¾Ö¸ü  
 

 
÷Öã̧ ü−Ö :---  
120/2022 
 �ú»Ö´Ö  
324,323 
,504,506,34  ³ÖÖ¤ü¾Öß 
ý   
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü&Ö:--   
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úºþ−Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü 
×¤ü»µÖÖ−Öê †Ö•Ö¸üÖê•Öß ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö 

 
×±úµÖÖÔ¤üß:-  
  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß:--- 
 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ:- 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,  −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ×šü�úÖ0Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ¹ý´ÖÖ ¾Ö 
»ÖÖ‡Ô™ü ¾Ö ¯ÖÖ0Öß  ¤êü0µÖÖ“Öê �úÖ0ÖÖ¾Öºþ−Ö  †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú 
1 µÖÖ−Öê  ×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ �úÖšüß ´ÖÖ¸ü»µÖÖ−Öê 
›üÖêŒµÖÖŸÖ ²Öë›ü  †Ö»Öê †ÖÆêü. ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú 02. 
µÖÖÓ−Öß  ×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ“Öê 
¯ÖŸÖßÃÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ0Ö �úºþ−Ö 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖêôû �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öế ÖÖ¸ü0µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß  
¾Ö÷Öî̧ êü †Ö•Ö¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™ê»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ−Öê  
´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖÓ ú¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü'ÖÖ¸ü /--  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2006 ´ÖãÃŸÖÖ¯Öã̧ êü 
¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê −ÖÓ  9325850996 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :-  ¯ÖÖê−ÖÖ/349 ÃÖÖÓ÷Ö×¾Ö�ú¸ü  
¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.−Ö -7875643333 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê −üÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ÷Öã¸ü−Ö 121/2022 �ú»Ö´Ö 279,337,338, ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü 06/08/2022 

 

  

†.
�Îú. 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê -
ÖÖ¾Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ&Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ü̧×•ÖÃ™ü ü̧ ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê 
ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ  ¿Öȩ̂ üÖ 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

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

 
 ÷Öã .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ'Ö:-   
×¤ü. 27/07/2022 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡ÖËß 
21.00 ¾ÖÖ ÷Ö›ü÷ÖÖ ŸÖ ´Öã�Öê›ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖÆüµÖÖ¦üß ¬ÖÖ²µÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü  
 
×¤ü¿ÖÖ- 
 ¤ü�Öß−ÖêÃÖ 16 ×�ú ×´Ö 
 
÷Öã.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
×¤ü.06/08/2022 
“Öê 16.54 ¾ÖÖ  
−ÖÖë¤ü �Îú.17¾Ö¸ü  
 

 
÷Öã̧ ü−Ö :---  
121/2022  
�ú»Ö´Ö 
 279,337 
,338 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
ý   
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü&Ö:-- 
 †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ−Öê 
†Ö•Ö¸üÖê•Öß ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß:-  
³ÖÖ÷Ö¾ÖÓŸÖ “ÖÖÓ¤ã ÃÖ¸üÖê¤êü ¾ÖµÖ 
38 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ ÃÖß¸üÃÖß (²Öã.) ŸÖÖ 
�ãú¬ÖÖ¸ü ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 
9356418042 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß:--- 
 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ:- 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,  −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ×šü�úÖ0Öß µÖÖŸÖß»Ö  
ÆüÖµÖ¾ÖÖ “ÖÖ “ÖÖ»Ö�ú ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö  ¸êüŸÖß−Öê 
³Ö¸ü»Öê»ÖÖ ÆüÖµÖ¾ÖÖ ÆüÖ ÆüÖµÖ÷ÖÖ‡Ô ¾Ö ×−ÖÂÖ�úÖôûŸÖß¯Ö−Öê ×¸ü¾ÖÃÖÔ 
‘Öê¾Öã−Ö †Ö´Ö“Öß ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷ÖÓ−Ö ×ãµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖêŸÖ 
†ÖÃÖ−Öê»µÖÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú MH-26AJ-8078»ÖÖ ¬Ö›ü�ú 
×¤ü»µÖÖ−Öê ´Ö»ÖÖ ×�ú¸ü�úÖêôû ´ÖÖ¸ü»Ö÷Ö»ÖÖ ¾Ö ´Öê¾Ö−ÖÖ Ó̧ü×•ÖŸÖ 
�úÖÓ²Öôêû µÖÖÓ“Öê ›üÖêŒµÖÖÃÖ .ŸÖÖê›üÖÃÖ ¾Ö ¤üÖêê−Æüß ÆüÖŸÖÖÃÖ •Ö²Ö¸ü 
´ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü'ÖÖ¸ü /--  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2006 ´ÖãÃŸÖÖ¯Öã̧ êü   ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
 ´ÖÖê −ÖÓ  9325850996 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :- 
 ¯ÖÖê̂ ¯Ö ×−Ö  ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü  ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö   
´ÖÖê.−Ö - 9096618241 

 



पोलीस टेशन मुखडे दिैनक गु ह ेअहवाल िदनाकं 06/08/2022 

 पोलीस 
टेशन  

 ग ुघडला व दाखल तारीख िफयादी व आरोपी खलुासा शरेा 

मुखेड  गुरण- 
234/22 
कलम  
65 ई  
म ो का  

ग ुघ ता वेळ व िठकाण 
िदनांक िद.06/08/202 
रोजी  11.00 वाजता 
आरोपीचे राहत े
घरासमोरील अंगणातील 
ताठ ाच े मम ये मोजे 
बावलगाव तालुका मुखेड 
िज हा . 
 
ग ुदा ता वळे िदनाकं 
06/08/2022  
चे 12.37 
 टे डा न 16 वर. 
 
 
 

िफयादी- 
िशवाजी शंकरराव आडबे वय 34 
वष पो का बन नंबर 278 पोलीस 
टेशन मुखेड िज हा नांदडे 

 मो मांक 88 56 93 888. 
 
आरोपी- 
 
िमळाला माल– 
दशेी दा  िभगरी सं ा या शील बंद 
काचे या 15 बॉटल िकमती 900 
पयाचा ोिवशन गु ाचा माल. 

 

खुलासा- 
      सादर िवनंती की नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी बाई िहन ेिवनापरवाना बेकायदशेीर 
िर या दशेी दा  िभगरी सं ा या 180 एम एल 

मते या सीलबंद 15 बॉटल िकमती 900 पयाचा 
माल चोरटी िव ी कर याचे उ शेाने ता यात 
बाळगून िमळून आली वगैरे िफयाद व न गु हा 
दाखल क न माननीय पोलीस िनरी क साहबे 
यां या आदशेाने पोना 26 36 िचचोरे यां याकड े
िदले. 
 

दाखल करणार__ 
 पोह ेका ब ल नंबर 2433  भुताळे  
पोलीस टेशन मुखेड. 
 

तपासीक अंमलदार करणार- 
 पोना 2636 िचचोरे पोलीस टेशन मुखेड. 

 

 



 पो. टे. कंधार   आ.म.ृन.36/2022कलम 174 CRPC  िद.06/08/2022. 

पो. टे. च े
नाव 

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

               हकीकत  
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न. 

36/2022  

कलम 

 174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला :- 
िद.06/08/2022  चे 
14.00 ते 14.30 वा. चे 
सुमारास मौजे ीगणवाडी 
िशवार पा याचे  
त याजवळ  
 
दि णसे 20 िकमी. 
 
आ .मृ.दाखल:- 
िद.06/08/2022 
वेळ 17.38 वा. 
टेशन डायरी न द 22 वर.  

 

खबर देणार :- 
 िशवाजी िपता वैजनाथ फुलवळे वय 
35 वष वसाय शेती राहणार 

ीगणवाडी तालुका कंधार िज हा 
नांदेड मो. नं.9404362160. 
 
 मयताच ेनाव व प ा, :-  

ंकटी शामराव फुलवळे वय 65 वष 
रा. ीगनवाडी तालुका कंधार िज हा 
नांदेड. 
 
 मरणाच ेकारण :-  
MSEB चे पोल वरील िव ुत तार 
मयताचे व हशीचे अंगावर तुटून पडून 
शॉक लागनू मृ यू 
 
 
 

खुलासा :-  सादर िवनंती की, वर नमूद       तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील  मयत हा याची हसै पाणी पाज यासाठी 
यांचे शेतालगत असलले े त याला घेऊन गलेा असताना 

MSEB चे िव ुत तार अचानक तुटून पडून मयताचे व 
हशैीचे अंगावर पड यान े शॉक लागनू दोघेही मरण पावल े

वगैरे खबरी व न  आमृ दाखल . 
 
दाखल करणार:-  
hc/1735 बाबर टेशन कंधार. 
 
तपासीक अमंलदार :- 
 Ncp/2730 टाकरस नेमणूक पोलीस टेशन.  कंधार मो. :- 
9373890469. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
  मा. पो. नी पडवळ सा. पो . टे.  कंधार  

 



iksLVs fduoV xqjua  &- 156@2022 dye 302] 504] 506 Hkk-n-fo- fn  06-08-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

Ikks- LVs- 
fduoV   

xqjua-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-   
fn-06@08@2022 jksth 
ps nqikjh  12-45 
oktrkps lqekjkl  
vkjksihP;k ?kjh 
ukykxM~Mk jkeuxj 
fduoV rk-fduoV  
 
 
fn'kk o varj %& 
mRrjsl 01 fd-eh- 
  
 
 
xqjua nk[ky-rk-osG-  
fn  06-08-2022  
ps 17-28 ok  
uksan ua-34 

xqjua  & 
- 156@2022 
 dye 
 302] 504] 506 
Hkk-n-fo-  
 
 
 
  
 

fQ;kZnhps uko& 
 
vkjksihps uko%&  
  
 
fo/khla?k”kZxzLr ckyd  %& rkC;kr 
vkgs 
 
e;rkps uko & 
Hkkjr jkefd'ku MksbZQksMs o; 28 o"kZ 
jk- ukykxìk jkeuxj fduoV 
 tkr& vaèk vkfnoklh 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
e;r gk fn- 06@08@2022 ps nqikjh iko.ks ,d okt.;kps lqekjkl 
'kstkjh fnyhi rksMlke ;kauk R;kpk foèkh la?k"kZxzLr eqyxk fr#irh 
rksMlke gk ekjgk.k djr vlrkuk- e;rkus ukes Hkkjr  MksbZQksMs  gs 
eè;LFkh  dj.;klkBh tkÅu letkowu lkaxr vlrkuk- ;krhy 
foèkhla?k"kZxzLr ckydkaus  R;kps iWUVP;k  f[k'kkrhy NksVk pkdw dk<wu 
pkdwus ukdkoj ek:u R;kapk [kqu dsyk vkgs- rlsp fQ;kZnhl 
f'kohxkG d:u thos ekj.;kph èkedh fnyh- oxSjs etdqjkps tckc 
o:u xqUgk nk[ky - 
 
nk[ky dj.kkj &  
iksmifu lkoar  iks-LVs-fduoV eks ua 9850935555 
 

 rikfld vaeynkj & 
iksmifu iokj  iks- LVs- fduoV eks ua 9850892665  
  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& 
iksfu lkGqads iks-LVs-fduoV eks ua  9422242568  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &liksfu okBksjs iks LVs fduoV eks ua  
9923282854 o iksmifu iokj iks- LVs- fduoV eks ua 9850892665  
 gs fnukad 06@08@2022 jksth ps 13%15 ok uksan ua-26  oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr %& HksV iq<s pkyq  

 

  



पो. टे. मा र  भाग1 त े5गरुन 79/2022  कलम,143,147,148,149324,452,504,506,भा द िव   िदनाकं-06-08-2022 

 
पो. टे.
नाव 

गरुन/अ ..  
/कलम  

गरुन/आ ,पनाका घडला व 
दाखल 

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

 

पो. टे  
मा  र  

गरुन, 
79/2022  
कलम, 
143,147,148, 
149,324,452 
,504,506, 
 भा. द. िव. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वळे व िठकाण :-  
िद 01-08-2022 
सं याकाळी21.00वाचेदर
यानमौजेमौजे 

धानोरा(िदगडी )तालुका 
मा र दि णेस 41 िकमी 
ता  मा र   
 

ग.ुदा.ता.वळे :- 
िद.06/08/2022 
 रोजी चे 18.53  
टे.डा.नोद 12 वर 

 

िवलबंाच ेकारण :-  
िफयादी ने आज उपचार  
क न पो टेला हजर 
आ यान े  

िफयादी :-  
सुमेध िव णू भगत वय 27 वष 

वसाय शेती राहणार धानोरा 
(िद.)तालुका मा र  tkr ckS/n  

 मो.नबर 7972491865 
 

आरोपी  :- 
   
 

िफयादीस Fir ची त िदली िकवा 
नाही :- होय 
 

आरोपी अटक ता.वळे :- नाह  

खलुासा  सादर िवनंती की,वर नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील आरोपी 
तानी गैर काय ाची मंडळी जमवून िफयादीस आम या माग या केस म ये 
सा  का िदलास हणून िफयादीस िशवीगाळ क  लागल े िफयादी यांना 
समजून सांग याचा य  केला असता ते न ऐकता िफयादीस मारहाण 
कर यास सु वात केली सवजण िफयादीचे घरात बोलत असताना वरील सव 
जण जमाव जमून एकदम िफयादीचे घरात घुसून आ हाला थापडा बु या न े 
व दगडान ेबेदम मारहाण कर यास सु वात केली िफयादीस ंकिपल गणेश घलु े
यांनी पाठीवर पायावर दगडाने मु ामार मारला यावेळी िफयादीचे 
आतेभाऊ सुनील व दीप,बहीण मायाबाई मे ना अिनल, भाचा शैलशे 
यानंीसोडवा सोडवा करीत असताना यांना पण वरील लोकांनी बेदम 
मारहाण क न दहशत िनमाण क न जीवे मार या या धम या िद या 
याम ये बहीण मायाबाई िह या डा ा दंडावर व उज ा मांडीवर मा न 

दंडास जबर मार लागून दखुापत झाली आह े िफयादीचे वगरैे जबाबाव न 
माननीय पोनी साहबे यांचे आदेशाननेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 
hc/764 बी. एनजाधवयां याकडे िदला  
 

दाखल करणार : psi/आ ाम पो. टे. मा र मो. नं9518305274 
त.अमंलदार  :- पो. हकेां/764 बी एनं जाधव पो. टे.मा र 9405693764 
पो. टे. भारी अिध.:- पो िन िर ेसाहबे  पो. टे  मा र मो.न.9923388510 

 



उमरी  CR no 204 कलम 65  ई. िदनांक 08/08/2022 

पो ट 
च े
नाव  

गुरण /पणाका /िमिसग /व 
कलम 

गु हा /आ / प ाका /िमिसग घडला 
व दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा 
मोबाईल नबंर व आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक 

होय/ नाही 

हिककत 

उमरी गु न/  
204/ 2022 
 कलम  
65 इ मदाका 
 
िमळाला माल / 
देशी दा  िभगरी 
सं ाचे 18 बॉटल १८० 
एम एल येकी 70 
पये माण ेिकमत 

अंदाजे 1260 . चा 
माल 
 

ो गरुंन घडला तारीख वळे 
िठकाण/ 
िदनांक 06/08/2022 चे 15.45 
वाजता मौजे अ दलुापूर जाणारे 
रोडवर अथव िकराणाचे समोरील 
अशोकाचे झाडाजवळ तालुका 
उमरी 
 
िदशा व अतंर/  
दि णेस 5 िकमी 
 

ो गरुंन दाखल तारीख वळे 
िठकाण/ 
िद. 06/08/2022  
चे 17.36 वाजता 
 न द नंबर 16. 

िफयादीच ेनाव/ 
 रव  राज  करे वय 
36वष वसाय नोकरी 
सपोनी  पो ट उमरी 
 मोबाईल नंबर 
7983354377.. 
 
आरोपीच ेनाव/  
 

खलुासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या चोरटी िव ी 
कर या या उ ेशान े देशी दा  िभगरी सं ाचे 180 एम.एल. चे 
िकमती 1260  ता यात बाळगून िमळून आली .वगैरे 
िफयादीव न गु हा दाखल क न मा. पोिन साहबे यां या 
आदेशान े. Hc 2354 गेडाम यांचे कडे िदला. 
 
त.अमंलदार  :-  
Hc 2354 गेडाम  पो. टे उमरी  

 



पो. टे. कंधार   आ.मृ.न.37/2022कलम 174 CRPC  िद.06/08/2022. 

पो. टे. च े
नाव 

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

               हकीकत  
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न 

.37/2022  

कलम  

174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला :- 
िद.30/07/2022  चे 
07.09 वा. चे सुमारास 
लाईफ केअर हॉि पटल 
नांदेड 
 
उ रेस 40 िकमी. 
 
आ .मृ.दाखल:- 
िद.06/08/2022 
वेळ 21.47 वा 
. टेशन डायरी न द 30वर.  
 

खबर देणार :-  
पो.ना.एस. ए. वाघमारे 
 ब न. 2547 पो. टे. िशवाजीनगर 
नांदेड . 
 
 मयताच ेनाव व प ा, :-  
मिलकाजुन बाबुराव एरडे  वय 48 
वष रा. कौठा  ता.कंधार िज.नांदेड. 
 
 मरणाच ेकारण :-  
अचानक त येत खराब होऊन. 
 
 
 
 
 

खुलासा :-  सादर िवनंती की, वर नमूद       तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील  मयत हा याची अचानक त येत 
खराब झा याने यास याचे नातेवाईकांनी िवलाज 
कामी शरीर केल े असता याचे वर िवलाज चाल ू
असताना मरण पावला वगैरे मजकुराने mlc कागदप  
आज रोजी ा  झा यान े मा. पो. िन साहबे यां या 
आदेशान ेआ  दाखल. 
 
दाखल करणार:-  
hc/1735 बाबर टेशन कंधार. 
 
तपासीक अमंलदार :-.  
Hc 1959 वहारे नेमणूक पोलीस टेशन.  कंधार  
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
  मा. पो. नी पडवळ सा. पो . टे.  कंधार मो . .  

 

  



पो. टे िबलोली भाग-6. गुरनः184/2022 कलम 12 (अ) म.जु.का   िद.06/08/.2022 

पो. टे चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व प ा 

हकीकत 

िबलोली  पो. टे 
िबलोली 
गुरनः 
184/2022  
कलम  
12 (अ) 
म.जु.का    

 
 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाणः-
िद.06/08/2022 चे 
21.30 वा मुखीद भाई 
यांचे िटनशेड जवळ,बोधन 
रोड,िबलोली पुवस 01 
िक.मी  
                                      
गु हा दाखल 
िद.06/08/2022  
चे 21.55  वा 
टे.डा.नं. 27 वर. 

 
िमळाला माल- 
780/-  नगदी व सॅमसंग 
कंपनीचा मोबाईल असा 
एकुण 2780/-  चा 
माल. 

िफयादीच ेनाव-  

मारोती सायल ुमु ेमवार  

वयः35 वष  

वसायः पोना/2351 

पो. टे.िबलोली.. 

मो.न.ं 9049778709 

आरोपीचेनाव- 
 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील 
आरोपीतांनी िवनापरवाना बेकायदिेशर िर या िमलन नाईट 
मटका मोबाईल वॉ सअपवर घेतांना मटका मोबाईल सॅमसंग 
कंपनीचा एक व नगदी 780/-  असा एकुण 2780/- पये सह 
िमळून आला हणुन गु हा दाखल क न मा पो.िन साहबे यांच े
आदशेांने पुढील तपास कामी NPC/2542 सोनकांबळे यांचे 
कड ेिदले. 
 
तपािसकअंमलदार- 
NPC/2542 सोनकांबळे पो. टे िबलोली मो.नं9822172300 
 
दाखल करणार- 
ASIशेख आयुब पो. टे.िबलोली मो.न.ं     9823628983 
 
भारी अिधकारी –  

िशवाजी अ णा डोइफोड ेपो. टे.िबलोली.9823889037 

 



iksLVs uk;xko nSfud xqUgs vgoky fn 06-08-2022 
ftYgk@ iks-

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

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

Ikks- LVs- 
uk;xko   

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-   
fn-05@08@2022 jksth 
ps 22-00 ok rs  
fn 06@08@2022 jksth 
07-15 ok ps njE;ku 
osG uDdh ukgh 
fQ;kZnhps lkbZ Lej.k 
fdjk.kk nqdkukr 
uk;xko   
 
fn'kk o varj %& 
iqosZl v/kkZ QykZax  
  
 
xqUgka nk[ky-rk-osG- 
fn  06-08-2022  
ps 18-41 ok  
uksan ua-18  oj  

xqjua  & 
122@2022 
 dye 
457]380 
Hkk-n-fo-  
 
 
 
  
 

fQ;kZnhps uko& 
izoh.k ek/ko lksekokj o; 43 o"kZ 
O;olk; O;kikj  jk-uk;xko  
ft- ukansM  tkr & dkseVh   
eks- ua- 9423305834 
 
vkjksihps uko%&  
 vKkr pksjVs  
 
vkjksih vVd ukgh 
 
xsyk eky  
 lq;Zk Nki tnkZ 20 ckWDl fdaerh 
1]40]000@& : flxkjsV ps 30 iqMs 
fderh 1]18]000@& o uxnh 
10]000@& o Mh,,p,;q daiuhps 
MhOghvkj fdaerh 2000@& : vlk 
,dq.k 2]70]000@& :  
 
feGkyk eky %& fujad  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh ] fn fn-05@08@2022 jksth ps 22-00 
ok rs  fn 06@08@2022 jksth 07-15 ok ps njE;ku dks.khrjh vKkr 
pksjV;kaus ek>s lkbZ Lej.k fdjk.kk nqdkukps ojhy ik;kps VkWojps xsV 
ps dqyqi rksMqu vkr izos’k d:u fdjk.kk nqdkukrhy lq;kZ Nki tnkZ 
o flxkjsV ps ikdhV o uxnh Mh,,p,;q daiuhps MhOghvkj vlk 
,dq.k 2]70]000@& : pk eky pksjhl xsyk vkgs- oxSjs etdqjkps 
tckck o:u xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl ek iksfu lk gs djhr 
vkgs- 
 

nk[ky dj.kkj &  
iksgsdkW@2006 fOg-,e-eqLrkiqjs iksLVs uk;xko eksua 9325850996 
 

 rikfld vaeynkj & 
iksfu Jh vfHk”ksd f’kans iksLVs uk;xko eksua 8975769508 
  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& 
iksfu Jh vfHk”ksd f’kans iksLVs uk;xko eksua 8975769508 
  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 Ekk- Jh fodzkar xk;dokM lk mifo /kekZckn dWEi fcyksyh  
eks ua 9021772022 ] iksfu Jh vfHk”ksd f’kans iksLVs uk;xko  
eksua 8975769508 
 gs fnukad 06@08@2022 jksth ps 18%40 ok uksan ua-19 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr %& HksV iq<s pkyq  

 

  



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 272/ 2022 Ûú 457,380  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.  ×¤ü®ÖÖÓÛú 06/08/2022 
 

 

  

 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 
ÝÖã¸ü®Ö  
272/ 2022  
Ûú 
457,380  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --  
×¤ü®ÖÖÓÛú 06/08/2022  
“Öê ¸üÖ¡Öß 01.00 ŸÖê 
04.00¾ÖÖ ¤ü¸ǘ µÖÖ®Ö  
²ÖÓ¬Öü®Ö ²ÖÑÛú  ¾µÖÛÓú™êü¿Ö 
®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ ¯ÖÖ™üß 
´ÖÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-   
×¤ü®ÖÖÓÛú 06/08/2022 
¸üÖê•Öß  14.51  ¾ÖÖ. 
 Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ   14  
¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   
´ÖÓÝÖê¿Ö †¿ÖÖêÛú ×®ÖÛú´Ö ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  ²ÖÑÛúàÝÖ µÖã×®Ö™ü ´ÖÑ®Öê•Ö¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ¿ÖÖÜÖÖ  ´ÖÖê ®ÖÓ 9007613857 
 
†Ö¸üÖê¯Öß-- †–ÖÖŸÖ  
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö --   
†ÖÑ±úßÃÖ ´Ö¬Öß»Ö †ÖµÖ.¯Öß. ÛÑú´Öê¸üÖ ›üß 
.¾Æüß .†Ö¸ü. ×Ûú´ÖŸÖß 16,000  
ºþ¯ÖµÖÖ“Öê 
 
†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß . 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÛúÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÃÖ»Öê»Öê ²ÖÓ¬Ö®Ö ²ÖÑÛú 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ¿Ö™ü¸üŸÖÖê›ãü®Ö †ÖÑ±úßÃÖ“ÖêÛãú»Öã¯ÖŸÖÖê›ãü®Ö †ÖŸÖ 
¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ûúºþ®Ö †ÖµÖ ¯Öß. ÛÑú´Öê¸üÖ ›üß.¾Æüß.†Ö¸ü ×Ûú´ÖŸÖß  
16,000 ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê 
“ÖÖêºþ®Ö ®Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ  †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê  ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêêÆêüÛúÖÑ /2178 
ÝÖÖêÞÖÖ¸üÛú¸üµÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  
  ¯ÖÖêêÆêüÛúÖÑ /2178 ÝÖÖêÞÖÖ¸üÛú¸ü  ´ÖÖê ®ÖÓ --9689715358  
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ ü 
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 1781 ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ – 9657578281 
 



पो टे तामसा आ. .न.ं17/2022 कलम 174 सी.आर.पी.सी  िदनाकं -06.07.2022 

पो. टे 
च ेनाव  

आ  न ं व कलम  आ. .घ.ता.वळे व िठकाण खबरदेणार च ेनाव हिककत 

तामसा आ .नं:--
17/2022 
कलम:--  
174 
सी.आर.पी.सी 
 
मरणाच ेकारनः- 
डो याला मार 
लागुन ु यु. 

आ. .घ.ता.वेळ व िठकाण  
िदनांक:--02.08.2022 
सकाळी 10.30 
वा.स.द.िव णुपुरी वाड नं 15 
नांदडे. 
 
 
ग.ुद.ता.वळे िदनाकं:--
06.08.2022 
चे 13.10 वा 
.न द नं 15 वर . 

 
उशीराच ेकारण –  
आज रोजी पो टे ला MLC 
पत्रक ा  झा याने आ  
दाखल. 

खबरदणेार:-- 
 जयिसग रतन आड ेवय 
65 वष वसाय शेती रा 
पाथरड तांडा तालुका 
हदगाव िज.नांदडे.  
मो नं- 8261848707 
 
FIR त िदली का? :--
होय. 
 
मयताच ेनाव व प ा:--  
संजय जयिसग आड े वय 
30 वष वसाय शेती रा. 
पाथरड तांडा तालुका 
हदगाव  िज नांदडे. 

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील  
जबाब दणेार यांचा मयत मुलगा हा घरावरील प ात एम सी 
लाव यासाठी घरावर गेला असता याचा पाय घस न 
डो यावर पड याने यास मार लाग यान े औषध उपचार 
करणे कामी स.ल.िव णुपुरी नांदडे येथ े दाखल केले असता 
उपचारादर यान तो मरण पावला वगैरे जबाब वा न आ  
दाखल . 

 
दाखल करणार- 
 ASI डुडूळे साहबे मोनं -9022037761 
 

तपासीक अिधकारी याचं ेनाव :- 
HC 1646 सुयवंशी  पो. टे तामसा नंबर:--9923451146 
 
पो. टे भारी अिधकारी याचं ेनाव व मोबाईल नबंर:-- 
दळवी स.पो िन. पो टे.तामसा मो नं:--7744827771 
 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 480/2022 �ú»Ö´Ö 498(†),504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã. ü̧.−Ö.     ÷Öã. ü̧.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ 

÷Öã.¸ü.−Ö. :-  
480/2022  
�ú»Ö´Ö 
498(†),504
,506,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ2Ö-  
×¤ü 25/06/2019 ŸÖê 
×¤ü.29/05/2022 “Öê 
¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ ü̧ß 
×¾ÖÂ,Öã¯Öæ ü̧ß 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü  06/08/2022 
¾Öêôû 21.16 ¾ÖÖ 
−ÖÖë¤ü �Îú 56 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
�  
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü2Ö -  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ,Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö,Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ×ÆüÃÖ ŸÖã—Öê ´ÖÖÆêü¹Æãü−Ö ŸÖã—µÖÖ »Ö÷−ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ 
�Ö“ÖÔ †Ö´Æüß �êú»ÖÖ ŸÖã—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ−Öß �úÖÆüß �Ö“ÖÔ 
�êú»ÖÖ −ÖÖÆüß †Ö´Æüß •ÖÖê �úÖÆüß �Ö“ÖÔ �êú»ÖÖ ŸµÖÖ 
�Ö“ÖÖÔ“Öê ¯ÖîÃÖê ŸÖã ŸÖã—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ�ú›ãü−Ö ‘Öê¾Öã−Ö µÖê ŸÖã—ÖÖ 
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ �úÖÆüß ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö −ÖÖÆüß ŸÖã ¾Öê›üß †ÖÆêüÃÖ 
�úÖÆüß �úÖ´ÖÖ“Öß −ÖÖÆüß ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ¤ãüÃÖ ü̧ß 
´Öã»Ö÷Öß �ú¹ý−Ö †Ö,ÖŸÖê †ÃÖê ´Æü,Öã−Ö »ÖÆüÖ,Ö ÃÖÆüÖ,Ö 
�úÖ ü̧,ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ¿ÖÖ× ü̧ ü̧ß�ú ¾Ö 
´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú ”ûôû �êú»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü2ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �êúÓ¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß,Ö ´ÖÖê �Îú 8390006100 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2391 ü̧Ö´Ö¤üß−Ö¾ÖÖ ü̧üü ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß,Ö ´ÖÖê �Îú 9545515510. 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ2Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : 
 ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 
 

                        



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 481/2022 �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖ.Æü.�úÖ. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−Ö.     ÷Öã.¸ü.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ 

÷Öã.¸ü.−Ö. :-  
481/2022  
�ú»Ö´Ö 
 4/25 
³ÖÖ.Æü.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ2Ö-  
×¤ü 06/08/2022 “Öê 
22.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“µÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¯ÖÖ¾Ö ü̧»Öã́ Ö 
“ÖÖêî�ú ²Ö×ôû ü̧Ö´Ö¯Öã ü̧ 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
¯Öã¾ÖìÃÖ 01 ×�ú´Öß 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü 06/08/2022 “Öê  
¾Öêôû 23.38 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤ü �Îú 61 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- 
 ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß ¯ÖÖê.�úÖò.1073 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß,Ö   
´ÖÖê.�Îú. 8329275617. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- †Ö¸üÖê¯Öß  ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÖÆêü 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  
»ÖÖê�ÖÓ›üß ¯ÖÖŸµÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß  15 ‡Ó“Ö †ÃÖã−Ö ´Öãšüß 
•Ö¾Öôûß»Ö ¯ÖÖŸµÖÖ“Öß ¹Óý¤üß 1.5 ‡Ó“Ö ¾Ö ¯Öãœüß»Ö ³ÖÖ÷Ö 
×−Ö´ÖãôûŸÖÖ †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ“Öê »ÖÖ�ú›üß ´Öãšüß“Öß »ÖÖÓ²Öß 
3.5 ‡Ó“Ö †ÃÖã−Ö ‹�ãúAÖ »ÖÖÓ²Öß 18.5 ‡Ó“Ö  
 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ,Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê  µÖÖ−Öê ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧× ü̧ŸµÖÖ �úÖôûß ´Öò−Ö 
†ÃÖ»Öê»ÖÖ ¾Ö »ÖÖ�ú›üß ´Öãšü †ÃÖ»Öê»ÖÖ �ÖÓ•Ö ü̧ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ 
•µÖÖ“Öê ¾Ö,ÖÔ−Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯ÖÖŸµÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß 15 ‡Ó“Ö †ÃÖã−Ö ´Öãšüß 
•Ö¾Öôûß»Ö ¯ÖÖŸµÖÖ“Öß ¹Óý¤üß 1.5 ‡Ó“Ö ¾Ö ¯Öãœüß»Ö ³ÖÖ÷Ö ×−Ö´ÖãôûŸÖÖ 
†ÃÖã−Ö ŸµÖÖ“Öê »ÖÖ�ú›üß ´Öãšüß“Öß »ÖÖÓ²Öß 3.5 ‡Ó“Ö †ÃÖã−Ö ‹�ãú,Ö 
»ÖÖÓ²Öß 18.5 ‡Ó“Ö ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ 
¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü2ÖÖ¸:-  
¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �êúÓ¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß,Ö ´ÖÖê �Îú 8390006100 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- 
 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ ȩ̂ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß,Ö  
´ÖÖê �Îú 9823827173. 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ2Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.  
´ÖÖê �Îú 9823333377 

 
  



              ¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  ÷Öã̧ ü−Ö.199/2022  �ú»Ö´Ö 420,465,467,468,471,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ&Öê  ¤üÖ�Ö»Ö. 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

       ¯ÖÖê.Ã™êü. 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ   
÷Öã̧ ü−Ö. 
199/2022   
�ú»Ö´Ö 
420,465, 
467,468, 
471,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü.30.07.2018 
¸üÖê•Öß 11.00 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ŸÖê 
†Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ÃÖµµÖ¤üÖ−Ö 
´ÖÖêÆü»»ÖÖ ¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü 
×šü�úÖ0Öß. 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
×¤ü.06.08.2022 
¸üÖê•Öß  02.12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
Ã™êü .›üÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ 05 
¯ÖÏ´ÖÖ0Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  - 
 ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ÃÖÖêÆêü»Ö †²¤ãü»Ö ¸ü̂ ±ú ¾ÖµÖ 28 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ.ÃÖµÖ¤üÖ−Ö 
´ÖÖêÆü»»ÖÖ,−Ö÷Ö¸êüÀ¾Ö¸ü ´ÖÓ¤üß¸ü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ,−ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.8888588385. 
 
  
†Ö¸üÖê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  - 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ−Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö0Ö´ÖŸÖ �úºþ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö  ŸµÖÖÓ“Öê 
−ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓ−ÖÖ ¸êü»¾Öê×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖ  −ÖÖî�ú¸üß »ÖÖ¾ÖŸÖÖê ´’û0Öã−Ö ¾Ö �ÖÖê™êü ¤üÃŸÖÖ‹ê¾Ö•Ö 
ŸÖµÖÖ¸ü �úºþ−Ö ¾Ö ²Ö−ÖÖ¾Ö™üß�ú¸ü0Ö �úºþ−Ö £Ö�ú¾Öæ−Ö �ú¸ü0µÖÖÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öê»Öê 
�ÖÖê™êü �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö Æêü �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öê �Ö¸êü ´Æü0Öã−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü �úºþ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö 
ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ±úÃÖ¾Ö0Öã�ú �êú»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ´ÖãŸµÖê̄ ÖÖê›ü 
ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü- -DO -¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ´ÖÖ¸ü�ú¾ÖÖ›ü ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.8329319593. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß  
 ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ´ÖãŸµÖê̄ ÖÖê›ü ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.9146579102  

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  ÷Öã̧ ü−Ö.200/2022  �ú»Ö´Ö 324,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

              
¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  
÷Öã̧ ü−Ö. 
200/2022  
�ú»Ö´Ö 
324,504, 
506,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ 
ŸÖÖ.¾Öêôû ×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü.06.08.2022 
¸üÖê•Öß  09.30 ¾ÖÖ 
“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¤êü÷Ö»Öã̧ ü−ÖÖ�úÖ »Öê²Ö¸ü 
¯ÖÖò‡Õ™ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
×¤ü.06.08.2022 
¸üÖê•Öß  14.07 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü .›üÖ.−ÖÖë¤ü 
−ÖÓ 21 ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê 
¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  - 
 ‡Ố ÖÏÖ0Ö �ÖÖ−Ö ×¯Ö †ÖµÖæ²Ö �ÖÖ−Ö ¯ÖšüÖ0Ö ¾ÖµÖ 28 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öæ̧ üß ¸üÖ.“ÖÖî±úÖôûÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9975048892 
 
  
†Ö¸üÖê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  - 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ−Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö0Ö´ÖŸÖ �úºþ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã �ú´Öß ³ÖÖ¾ÖÖŸÖ �úÖ´Ö �úÖ 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö ´Ö»ÖÖ ¤üÖºþ ×¯Ö0µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖê �úÖ ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß´Æü0Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû 
�êú»Öß ¾Ö »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖ−Öê ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú›ü¶Ö−Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �úºþ−Ö 
¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß.¾Ö ŸÖã»ÖÖ �ÖŸÖ´Ö �ú¸üŸÖÖê ´’û0Öã−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü0µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß.¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê 
×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ²Öß™ü ¯ÖÖêÆêü�úÖò-1988 ´ÖÖ−Öê�ú¸ü 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü- -PSO-ASI ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.8855042722. 
  
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü -  ¯ÖÖêÆêü�úÖò-1988 ´ÖÖ−Öê�ú¸ ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.9767002111. 

 

             

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  ÷Öã̧ ü−Ö.201/2022  �ú»Ö´Ö 457,380,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ ¯ÖÏ´ÖÖ&Öê  ¤üÖ�Ö»Ö. 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

              
¯ÖÖê.Ã™êü. 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  ÷Öã̧ ü−Ö 
.201/2022  
�ú»Ö´Ö 
457,380,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö 4/25 
³ÖÖÆü�úÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê  
¤üÖ�Ö»Ö. 
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü.06.08.2022 
¸üÖê•Öß  02.00 ŸÖê 
04.00 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ Æü¸üß†Öế Ö 
−ÖÖ÷Ö¸üß ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ 
,×¾Ö−Ö�ú¸ü 
�úÖò»Ö0Öß,−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
×¤ü.06.08.2022 
¸üÖê•Öß  17.53 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
Ã™êü .›üÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ 28 
¯ÖÏ´ÖÖ0Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -  
−ÖÖ÷Öê¿Ö ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö �úÖê�ãú»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−Ö÷Ö¸üÃÖê¾Ö�ú ¸üÖ.×¾Ö−Ö�ú¸ü �úÖò»Ö0Öß,−ÖÖÓ¤êü›ü Æü.´Öã.−µÖÖµÖ−Ö÷Ö¸ü 
�úÖîšüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.8888346265 
  
†Ö¸üÖê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  - †–ÖÖŸÖ. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  -   
Dell �Óú¯Ö−Öß“Öê »Öò̄ Ö™üÖò̄ Ö Ø�ú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê -
18,000/- ºþ¯ÖµÖê •Öã.¾ÖÖ. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ−Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ ÃÖÆüÖ ŸÖê ÃÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö0Ö´ÖŸÖ �úºþ−Ö 
ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú ¾Ö ºþ´ÖÖ»Ö »ÖÖ¾Öæ−Ö ¾Ö ŸµÖÖ¯Öî�úß ‹�úÖ †Ö¸üÖê̄ Öß 
•Ö¾Öôû ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ  †÷−Öß¿ÖÃ¡Ö ÃÖÖ¸ü�Öê ×¤üÃÖ−ÖÖ ȩ̂ü 
×¸ü¾ÖÖò»¾Ö¸ü ÆüŸµÖÖ¸ü ²ÖÖôû÷Öæ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê Æü×¸ü†Öế Ö −ÖÖ÷Ö¸üß ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¤üÖ¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö �úÖë›üÖ ŸÖÖê›æü−Ö †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �úºþ−Ö Dell 
�Óú¯Ö−Öß“Öê »Öò̄ Ö™üÖò̄ Ö Ø�ú´ÖŸÖß 18,000/- ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ •Öã ¾ÖÖ “ÖÖêºþ−Ö 
−Öê»Öê .¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÷ÖÖê™ü�êú  
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü- -¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ´Öã−Öß¸ü ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9923697166. 
  
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü -  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÷ÖÖê™ü�êú ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.9146663355. 

                         


