
iksLVs eqdzekckn xq j u o dye 182-@ 2022dye Hkknoh 354-354¼v½354Mh-34-Hkknoh--3¼1½¼MCY;q½-3¼2½¼Ogh-,a½- 
v-tk-t-ç- dk;nk fnukad 26@07@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

 
Ikks- LVs- 
eqdzekckn 
 

 
xqjua -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fn-
23@07@2022 osGh 
11-00oktrkps 
lqekjkl 
fQ;kZnhP;k 
?kjkleksj ekSts 
fgIijukGh  rk 
eq[ksM  
 
] 
xqUgk nk[ky-rk-
osG- fnukad 
26@07@2022 
jksth ps 03%32 
ok uksan ua- 02 oj  
 

xq j u o dye 
182-@ 2022dye 
Hkknoh 354-
354¼v½354Mh-
34-Hkknoh--
3¼1½¼MCY;q½-
3¼2½¼Ogh-,a½- v-
tk-t-ç- dk;nk 
- 
 
 
 

fQ;kZnhps  ukao    %&  
vkjksihps uko  %& 1  
 
 

vkjksih  
vVd&fnukad 26@07@2022 jksth 
ps 07%29 ok uksan ua- 14 oj vVd  
  
mf'kjkpsdkj.k%&vkEgh vkeP;k 
bTtrhyk ?kkc:u vkEgh dks.kkyk 
lkafxrya ukgh ijarq rs vfèkd =kl 
nsÅ ykxys R;k lkBh vkEgh vkt 
jksth iks-LVs-yk ;sÅu rØkj fnyh 
vkgs 

[kqyklk%& lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihrkuh  lax.ker d:u fQ;kZnh gh dksGh 
¼Vksdjh dksGh ½tkrhph vkgs vls ekghr vlrkuk gh 
fQ;kZnhpk vkjksihus okjaokj ikBykx d:u fryk okbZV 
b'kkjs d:u okbZV mís'kkus gkrkr gkr èk:u v'yhy pkGs 
djhr gksrk oxSjs tckck o:u xqUgk nk[ky 
 

nk[ky dj.kkj & l-iks-uh-&,l-;q-tkèko  iks-LVs eqØekckn 
eks ua-8999881900 
 
 rikfld vaeynkj & ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh 
Jh- ,l-ch- lkaxGs  lkgsc  mifoHkkx nsxyqj  eks-uacj 
9823524529   
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& l-iks-uh-&,l-;q-tkèko  iks-LVs 
eqØekckn eks ua-8999881900 
 
 

?kVukLFkGh  HksV  ns.kkjs vf/kdkjh %& ek- mifoHkkxh; 
iksyhl vf/kdkjh Jh- ,l-ch- lkaxGs  lkgsc  mifoHkkx 
nsxyqj  eks-uacj 9823524529   ] l-iks-uh-&,l-;q-tkèko  
iks-LVs eqØekckn eks ua-8999881900  gs fnukad 
26@07@2022 jksth  ps 04%19 ok uksan ua- 05 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  



 
पोलीस टेशन Naigaon .गुरन 111/ 2022 कलम 279,337,338,भा द िव माने िद  26.07.2022 

पो. टेचे 
नाव 

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

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

हकीकत 

कुंटूर भाग 1 त5े गुरन ं 
111/2022 कलम  
279,337, 
,338, भादिव 
 

गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण:- िद 17/07//2022 चे 
07:30 ते 08:00 दर यान मौजे 
कोलंबी गावाजवळ वळणावर 
पि मेस 15 िकमी 
 
िदशा :- पि मेस 15 िकमी 
 
उिशराचे कारण:- आज रोजी 
mlc  जबाब Asi काळे यांनी 
हजर के याव न. 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- िद 
26/07/.2022 चे 00:35 वा 
टे.डा न द  02 वर  

 
 
   

 िफयादीचे नाव:- िदनेश द ा ेय 
जाधव वय 21 वष वसाय 
खाजगी नोकरी राहणार आल ू
वडगाव तालुका नायगाव 
मो.न.9689568099 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीचे नाव व प ा :- 
 चा चालक   नाव मािहत नाही 
 
जखमीचे नाव:- िदनेश द ा य 
जाधव वय 21 वष राहणार 
आलुवडगाव तालुका नायगाव 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व  िठकानी यातील 
िफयादी व याचा िम  असे नांदेड येथे नेट परी ा देऊन मौजे आल ू
वडगाव कडे जात असताना मौजे कोलंबी गावाजवळ वळणावर मोसा 
थांबवून लघवी किरता उतरत असताना यास याचे मो.साला 
पाठीमागून मो.सा या चालकाने याची मो.सा भरधाव वेगान े
हायगाय.िन काळजीपणे चालवून िफयादी व याचा िम  यास 
जोराची धडक देऊन गंभीर दखुापत क न िफयादीचे डो याचे 
खालचे हाड फॅक्चर व िफयादीचा िम  बालाजी इंगोल े यास 
िकरकोळ जखमी केल ेवगैरे MLC जबाब ASI काळे यांनी पो टेला 
हजर केले व न गु हा दाखल क न पुढील तपास मा.पो.िन.राख. 
साहबे यांचे आदेशाव न पुढील तपास HC/2040शेख यां याकडे 
दे यात आल.े 
 
दाखल करणार:- hc/1808 िचतळे.मो.न ं8087574887 
 
तपािसक अमंलदार :- HC /2040 शेख पो.   टे नायगाव  मो 
नं.8793872040 

 

 



पो. टे िवमानतळ गुरनं 260 /2022 कलम 379 भारतीय दडं संिहता 1860 िद.26/07/2022 

िज हाव
पो. टे.
चनेाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा
िद./वळे 

गरुन.ं वकलम िफयािद व 
आरोपी,नाव व प ा 

हकीगत 

िज हा 
नांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण - िदनांक 
25/07/2022 चे 
20.30 ते िदनांक 
26/07/2022 चे 
06.30 वाजताच े
दर यानमहबेूबनगर 
बायपास येथील राहते 
घरासमो�न,नांदेडपुव�

स 03 िक.मी. 
 

 

 

गु हा दाखल ता व 
वेळ- िदनांक 
26/07/2022 
वेळ10.28वा 
टे.डा.नं.11 

 

                                                                                  
पो. टे िवमानतळ गुरनं 260 
/2022 कलम 379 भारतीय दडं 
संिहता 1860 
 

 

 

 

गेला माल -  िहरो कंपनीची 
पेलडर मोटारसायकल . MH 

26-BF-7205 का या रंगाची 
व पाढरे प े असलेली  िजचा 

चेचीस नंबर 
MBLHAR078HHE59066  व 
इंिजन न.ं 
HA10AGHHE63965 माँडल 
2017 िकमंती अंदाजे 50,000 
हजार . ची जुनी वापरती  

िफयादी-  कृ णा 
ल मणराव 
राठोड,वय 32 
वष, वसाय 
मराठा हाँटेल व 
बार कूक 
रा.महबेूबनगर,नांदे
ड  
मो.न.88882356
89 
 

 

आरोपी- अ ात 

खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील अ ात आरोपीन ेयातील िफयादीची िहरो 
कंपनीची पेलडर मोटारसायकल . MH 26-BF-7205 

का या रंगाची व पाढरे प े असलेली  िजचा चेचीस 

नंबर MBLHAR078HHE59066  व इंिजन 
नं.HA10AGHHE63965 माँडल 2017 िकमंती अंदाज े
50,000 हजार . ची जुनी वापरती अ ात चोरटयान े
चो न नेली आह े वगैरे  मजकुराचे अजा�व�न मा. 

पो.िन.काकडे सा. यांचे आदेशाने गु#हा दाखल. 

दाखल करणार – पोना/2609 आकमवाड 
मो.न.8805647079 

तपास करणार -  पोहकेा/ँ 1792 लोखंड े  मो.न. 
9527810006 
 

 

 

                                    

 

 

 

 



 

(DCR) भाग 1 त े5  पो. टे. कंधार ग.ुर.न.229/2022 व कलम 363 IPC िद.26/07/2022 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न229/
2022व 
कलम 363 
IPC 
िद.26/07/
2022. 
 

घडला:- िद.25/07/2022 चे 
15.00 .वा. िफयादीची शेत 
ते घरापयत चा र याव न 
मौजे दी स ता.कंधार पूवस 
20 िक.मी  
 
 गु हा दाखल:- 
िद.26/07/2022 वेळ 
14.00 टेशन डायरी न द 
16 वर 
 
दाखल करणार:- 
 Hc 2259 ीरामे पो  टे. 
कंधार 
मो.94217 61652. 
 

िफयादीचे नाव:- बालाजी तुकाराम 
कांबळे वय 55 वष वसाय-  शेती 
रा.  िद स बु ता. कंधार 
मो. . 8591974810 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:- अ ात 
 
उिशराचे कारण:- 
 
 आरोपी अटक:-  
 
 
गेला माल:-  

खुलासा; 
    सादर  िवनंती की यातील नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादीची मुलगी कु.अजंना बालाजी कांबळे अंदाजे 
वय १५ वष रा. दी स बु कंधार िज.नांदेड हीच कोणीतरी 
अ ात आरोपीन ेअ ात कार यासाठी पळून नेल ेआह.े वगैरे 
मजकुराची िफयादीव न गु हा दाखल . 
 
तपासी अंमलदार: पोउपिन.मुखेडकर पो. टे. कंधार मो. . 
8308840873 
  
पो टे. भारी चे नाव व मो. . 
 मा. पो. नी.पडवळ साहबे.94208 41070 
 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
 

 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖêÆüÖ †Ö´ÖÏ. 22/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ×¤ü. 26/07/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.“
Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Öò/†´Öé/¯Ö−ÖÖ
�úÖ/ 

×´ÖÃÖà÷Ö/ �ú»Ö´Ö 

÷Öã̧ ü−Öò/†´Öé/¯Ö−ÖÖ�úÖ/×´ÖÃÖà÷Ö 
‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

»ÖÖêÆüÖ †Ö´ÖÏ.22/2022 
�ú»Ö´Ö-174 ×ÃÖ 
†Ö ü̧ ¯Öß ÃÖß 

†Ö ´ÖÏ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ Ö:- 
 ×¤ü.21/07/2022 “Öê 22.20 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖ ü̧�úÖ ü̧ß 
¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ ×¾ÖÂ Öã̄ Öã̧ üß −ÖÖÓ¤êü›ü 
  
†Ö ´ÖÏ ¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú ¾Ö ¾Öêôû:-
26/07/2022 “Öê 15.02 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤ü −ÖÓ. 22 
 
´Ö ü̧,ÖÖ“Öê �úÖ ü̧,Ö:- ¯ÖÖµÖ ‘ÖÃÖ¹ý−Ö 
¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ›üÖêŒµÖÖÃÖ ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ  
—ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû  ´ÖæŸµÖæ 

�Ö²Ö¸ü ¤êü ÖÖ¸Ö“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖü 
:- ‹ÃÖ. �êú. ²ÖµÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆü/2093 −Öế Ö Öã�ú  
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ Öê ÷ÖÏÖ×´Ö Ö −ÖÖÓê¤ü›ü  
 
 
 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ :-  
÷Ö,Ö¯ÖŸÖ ²ÖÖ²ÖÖ Ó̂›üÖ›êü ¾ÖµÖ 60 
¾ÖÂÖì ü̧Ö.»ÖÖëÆüÖ ü̧ ÷Ö»»Öß »ÖÖêÆüÖ 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.  −ÖÖÓ¤êü›ü 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖ×¾Ö−ÖµÖ ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ. ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ Öß µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú ×¤ü.09/07/2022 ü̧Öê•Öß 22:00 
¾ÖÖ ÃÖã ŸµÖÖ“Öê ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö ü̧Ö“Öê ”ûŸÖÖ¾Ö ü̧ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖ ‘ÖÃÖ¹ý−Ö 
¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖÃÖ ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ ÆüÖê¾Öã−Ö ŸÖê •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê 
µÖ¿ÖÖê¤üÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¿Ö ü̧ß�ú �êú»Öê ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÂ Öæã̄ Öã ü̧ß ÃÖ ¤ü 
−ÖÖÓê¤êü› µÖê£Öê ¿Ö ü̧ß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ 
×¤ü.21/07/2022 “Öê 22:00 ¾ÖÖ ÃÖã ´Ö ü̧ Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü. ¾Ö÷Öȩ̂ êü ‹´Ö 
‹»Ö ÃÖß �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú ü̧Ö“Öê �Ö²Ö ȩ̂ü¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖê.†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê †Ö´ÖÏ ¤üÖ�Ö»Ö  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †´Ö»Ö¤üÖ ü̧:- ¯ÖÖêÆü/408 �ëú¦êü  ´ÖÖê−ÖÓ 9730726378 
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß  †×¬Ö�úÖ ü̧ß µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö −ÖÓ²Ö ü̧---- 
¯ÖÖê.×−Ö. ŸÖÖÓ²Öê  ÃÖÖê.´ÖÖê.−Ö. 9850188100 
 
³Öê™ü ¤êü ÖÖ¸êü †×¬Ö�úÖ ü̧ß µÖÓÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �Îú´ÖÖÓ�ú :- 
 
�êú»Öê»ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ:------- 
 
´ÖÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê ÃÖã“Ö−ÖÖ :--------------------- 

 



                          
¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖêÆüÖ †Ö´ÖÏ. 23/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ×¤ü. 26/07/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Öò/†´Öé/¯Ö−Ö
Ö�úÖ/ 

×´ÖÃÖà÷Ö/ 
�ú»Ö´Ö 

÷Öã̧ ü−Öò/†´Öé/¯Ö−ÖÖ�úÖ/×´ÖÃÖà÷Ö 
‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ, †Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú 

ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü×�ú�úŸÖ 

»ÖÖêÆüÖ †Ö´ÖÏ.23/202
2 �ú»Ö´Ö-174 
×ÃÖ †Ö ü̧ ¯Öß ÃÖß 

†Ö ´ÖÏ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ Ö:- 
 ×¤ü.26/07/2022 “Öê 05.00 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖ ü̧�úÖ ü̧ß 
¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ ×¾ÖÂ Öã̄ Öã̧ üß −ÖÖÓ¤êü›ü 
  
†Ö ´ÖÏ ¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú ¾Ö ¾Öêôû:-
26/07/2022 “Öê 15.50 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤ü −ÖÓ. 24 
 
´Ö ü̧,ÖÖ“Öê �úÖ¸ü,Ö:-   �úÖê ÖŸÖêŸÖ ü̧ß 
×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÏÖ¿Ö−Ö �êú»µÖÖ−Öê 
´ÖéŸµÖæ 

�Ö²Ö¸ü ¤êü ÖÖ¸Ö“Öê −ÖÖÓ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖü :- ‹ÃÖ. �êú. 
÷ÖÖê™ü´Ö¾ÖÖ›ü 
¯ÖÖêÆü/2715 −Öế Ö Öã�ú  
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ Öê ÷ÖÏÖ×´Ö Ö 
−ÖÖÓê¤ü›ü  
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
:-  �ãú. ×−Ö�úßŸÖÖ 
ˆ¢Ö´Ö •ÖÖ´Ö÷Öê ¾ÖµÖ 15 
¾ÖÂÖÔ ü̧Ö. ×¿Ö¾Ö,Öß 
•ÖÖ´Ö÷ÖÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ 
×•Ö. −ÖÓÖ¤êü›ü  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖ×¾Ö−ÖµÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ. ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ �ãú. ×−Ö�úßŸÖÖ ˆ¢Ö´Ö •ÖÖ´Ö÷Öê ¾ÖµÖ 15 ¾ÖÂÖÔ ü̧Ö. ×¿Ö¾Ö,Öß 
•ÖÖ´Ö÷ÖÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. −ÖÓÖ¤êü›ü Æüß  ×¤ü.20/07/2022 ü̧Öê•Öß 07.00 ¾ÖÖ. 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ  �úÖê ÖŸÖêŸÖ ü̧ß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖ−Öê ×ŸÖÃÖ  
ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ �úÖ´Ö  ÷ÖÏÖ´Öß Ö ¹ý÷ ÖÖ»ÖµÖ »ÖÖêÆüÖ µÖê£Öê ¿Ö ü̧ß�ú �êú»Öê. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧ ŸÖê£Öã−Ö 
¯Öãœüß»Ö ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ �úÖ´Öß ÃÖ ü̧�úÖ ü̧ß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ ×¾ÖÂ Öã̄ Öæ ü̧ß −ÖÖÓ¤êü›ü ¿Ö ü̧ß�ú �êú»Öê 
†ÃÖŸÖÖ ŸÖß ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧Ö ¤ü ü̧´µÖÖ−Ö ×¤ü.26/07/2022 ü̧Öê•Öß  05.00 ¾ÖÖ. “Öê 
¤ü ü̧´µÖÖ−Ö  ¾ÖÖò›Ôü �Îú. 15 ´Ö¬µÖê ´Ö ü̧ Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü. ¾Ö÷Öȩ̂ êü ‹´Ö ‹»Ö ÃÖß  
−ÖÓ.9102/2022 “Öê �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖê.†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê †Ö´ÖÏ ¤üÖ�Ö»Ö  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †´Ö»Ö¤üÖ ü̧:- ¯ÖÖêÆü/2325 ×�ú¸ü¯Ö Öê  ´Ö Öê. −ÖÓ. 9881708474 
 
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß  †×¬Ö�úÖ ü̧ß µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö −ÖÓ²Ö ü̧---- 
¯ÖÖê.×−Ö. ŸÖÖÓ²Öê  ÃÖÖê.´ÖÖê.−Ö. 9850188100 
 
³Öê™ü ¤êü ÖÖ¸êü †×¬Ö�úÖ ü̧ß µÖÓÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �Îú´ÖÖÓ�ú :- 
�êú»Öê»ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ:------- 
´ÖÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê ÃÖã“Ö−ÖÖ :--------------------- 
 

 

 



पो. टे. भोकर ग ुर न 259/ 2022 कलम 379 भा द िव िद.26/07/2022 

पो. टे 
च े

नाव 

ग ुर न .व 
कलम 

ग ु.घ.ता.वळे व िठकाण िफयादी च ेनाव खलुासा  

भोकर  ग ुर न.ं 
259/202
2 कलम 
379 
भादिव  
 
 
 
 
 
 
 

ग ु.घ.ता.वेळ व ठीकान :- 
िद.24/07/2022 
रोजी वेळ 18:00 ते 19:00 वा 
चे दर यान नातेवाईक गंगा साद 
सयाजी देवकते यांचे बोरगाव 
शेत िशवारातील धुर्यावर ता. 
भोकर िज. नांदेड 
 
ग ु.दा.ता.वेळ : िद.26/07/ 
2022 
रोजी 16:10 वा. 
टे.डा. .22वर. 

 
गेला माल :- लडर लस मो. 
सा. . MH 26 BH 2163 
 
िमळाला माल :- िनरंक  

िफयादीच ेनाव  :  
माधव काश करंडेकर 
वय 29 वष वसाय 
िकराणा दकुान नोकर 
रा. िर ा ता. भोकर िज 
नांदेड मो. न. 
9673144636 
 
 
आरोपी :-  अ ात  
 
 
उिशरा ये याचे कारण 
:- आज रोजी पो. टे. 
ला येऊन त ार 
िद यान े 
 

खलूासा :- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी याची मोटरसायकल लडर लस मो. सा. . 
MH 26 BH 2163 ही नातवेाईक नामे गंगा साद सयाजी दवेकत े

ां या बोरगाव रोडवरील शेतातील धुर्यावर लावून शेतात गेला 
असता परत येऊन पाहता याचे मोटरसायकल कोणीतरी अ ात 
चोर ान े चो न ने याच े यान े याच े नातेवाईक व िम ा या 
मदतीने शोध घेतला असता िमळून आले नस यान ेपो टे भोकर येथे 
चोरी गे या चा अज िद याव न  मा.स. पो. िन.साहबे यांच े
आदशेाने वर माणे गु हा दाखल क न पुढील शोध वा तपास 
कायवाही कामी िबट अंमलदार पो. ह े का / 1653 दवेकांबळे 
यां याकड ेिदला  
दाखल करनार :   PSO HC /2058 ल टवार सर    पो. टे.भोकर  
तपासीक अमंलदार:  पो. ह ेका / 1653 देवकांबळे  पो. टे.  भोकर  
पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर 
मो.न.ं9923104521 
 

 

 



DCR)  पो. टे. कंधार ग.ुर.न.230/2022 कलम 12 (A) म.ज.ु का.िद.26/07/2022. 

पो. टे. च े
नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

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

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न.230/2

022 कलम 

12 (A) म.जु. 

का.िद.26/07

/2022. 

 

गु हा घडला:- 
िद.26/07/2022 रोजी 
16.30वाजता कंधार ते घोडज 
जाणारे    सावजनीक रोडवर 
कंधार.   पि म 2 िकमी                                                                        
 
गु हा दाखल:- 
िद.26/07/2022 
वेळ 17.30 वाजता टेशन 
डायरी न द 25वर.  
 
दाखल करणार:-HC /  2259 

ीरामे  साहबे नेमणूक पोलीस 
टेशन कंधार. 

मो.9421392709 

िफयादीच ेनाव :-  राजाराम उ म 
गणाचाय वय 55 वष वसाय 
नोकरी  पो टे कंधार तालुका कंधार 
मो न. 9823391570 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:-  
 आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला  माल:-  नगदी 460 पये 
व मटका जुगाराच ेसािह य 

खुलासा; नमूद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े िवनापरवाना बेकायदशेीरिर या  
क याण नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळवीत 
असताना ता यात नगदी 460 पये व मटका 
जुगाराच े सािह यासह िमळून आला असे 
िफयादव न   गु हा  दाखल. 
           
तपासी अंमलदार:- hc2059 सानप            सर 
पो. टे.  कंधार     मो.8446632059 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ सा. 
              मो. .9420841070. 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
केलेला तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

  



 

(DCR)  पो. टे. कंधार गु.र.न.231/2022 कलम 12 (A) म.ज.ु का.िद.26/07/2022. 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न.231/202

2 कलम 12 (A) 

म.जु. का.  

घडला:- 
िद.26/07/2022 रोजी 
16.50 वाजता महाराणा 

ताप ते पशुवै कीय 
दवाखाना जवळ रोडवर 
मौजे  कंधार. 
  पि म 1 िकमी                                                                        
 
गु हा दाखल:- 
िद.26/07/2022 
वेळ 17.43वाजता 
टेशन डायरी न द 26 

वर.  
 
 
 

िफयादीचे नाव :-  ानंद दामोदर 
लामतुरे  वय 43 वष वसाय 
नोकरी  पोलीस अिधकारी कायालय 
उपिवभाग कंधार ता.कंधार  
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:-  
 
 आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला  माल:-  नगदी 1220 पये 
व मटका जुगाराचे सािह य 

खुलासा; नमूद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या  क याण नावाचा मटका जुगार 
खेळत व खेळवीत असताना ता यात नगदी 1220 पये व 
मटका जुगाराचे सािह यासह िमळून आला असे िफयादव न   
गु हा  दाखल. 
   
दाखल करणार:-HC /  2259 ीरामे  साहबे नेमणूक पोलीस 
टेशन कंधार. मो.9421392709 

तपासी अंमलदार:- asi गणाचाय    सर पो. टे.  कंधार     
मो.+919823391570 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ सा. 
              मो. .9420841070. 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. . 
केलेला तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



पोलीस टेशन मरखेल ग ुर न 149/2022कलम 379 भा.द.वीिद .26/07/2022 

पो टेच े

नाव 

ग ुर न न ंव 

कलम 

गु हा घडला त◌ावेळ  िठकाण  

व दाखल ता . वळे 

फीयािद नाव प ा व  मो 

न,ं आरोपी नाव  व प ा 
हकीकत 

मरखेल गु र  नं 

/कलम 

149/2022 
कलम 379 

भादवी. 

 

 

 

 

 

 

गु हा घडला ता वळे:-  िदनाकं  
- िद 25/07/2022 18.00 ते 
26/07/2022चे 06.00 वा.चे 
दर यान मौ.मरखेल िशवारात 
िफयादीचे.शेतगट .266 म ये 

 िदशा :-पुवेस 02 िकमी 

 

 गु हा दाखल ता वळे:-  

िद  26/07/.2022 चे 16.19 

वा टे. डा . न द  20 वर  

 

 

फीयािद नाव व प ा-  

गंगाधर मरीबा पांढरे 
वय 60 वष वसाय 
शेती राहणार मरखेल 

मो.नं.9890377904 

FIR त िदली का:- होय 

 

आरोपीचे नाव  व प ा 
:- अ ात 

अटक आरोपी -  िनरंक 

खुलासा:- सादर िवनंती की,नमुद तािरख वेळी 
व िठकाणी यातील िफयादी चे शेत गट .266 
मधील िविहरीतील 5HP ची वर नमुद 
पाणबुडी िव ुत मोटार िक.अं 15000/-  ची 
कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली 

वगैरेव न बाजूस माणे गु हा दाखल . 

तपािसक अंमलदार:  पोना 526 पोिलस टेशन  

मरखेल  मो नं. 9823144893 

गु हा दाखल करणार - पो.ह.ेका◌ॅ 2505 कदम 

पो टेमरखेलमो.नं. 9923606729 

पो. टे . भारी. अिधकारी.  

पो.िन चोरमले. मो.न.9604870117 

 

 



 

पोलीस टेशन अधापरू ग.ुर.न. व कलम- 214/2022 कलम 65  (ई), मु. ो.का िद.26/07/2022 

अ. . ग.ुर.न.व 
कलम 

गु हा घडल ंव दाखल 
तारीख 

िफयादीच ेनाव खबर दणेार 
आरोपीच ेनाव व प ा 

हकीकत 

 पो. टे. 

अधापरू 

ग.ुर.न. व 
कलम- 
214/202
2 कलम 
65  (ई), 
मु. ो.का . 

गु हा घडला िदनाकं-
26/07/2022रोजी 
वेळ  15.40 वाजता  
मौजे खैरगाव 
िशवारात माट 
िचकन िबयाणी 
हॉटेलचे पाठीमागे 
मोकळे जागेत पूवस 
10 िकमी 
 

गु हा दाखल िदनाकं-  
िदनांक 26/07/ 
2022 चे   17.58 
वा. टेडा.नं . 20 

िफयादीच ेनाव-  अिवनाश 
बालाजी खरबे  वय 47 वष 

वसाय नोकरी पोलीस नाईक 
पो टे अधापूर 
  मो न. 9421466039 
 
आरोपीच ेनाव व प ा-  
िमळाला माल-   दशेी दा  
िभगरी सं ा लेबल असले या  
180 ML या  िसलबंद एकूण 
08 सीलबंद  काचे या बॉट या 

ित बॉटल िकमत 70/- पये 
माणे एकूण 560/- पयाचा 

माल. 

खलुासा- सादर  िवनंती की नमूद तारीख वेळ व िठकाणी 
यातील आरोपी हा  िवनापरवाना बेकायदशेीरिर या  
दशेी दा  िभगरी सं ाचे 180ml या 08सील बंद काचे या 
बॉट या िकमती 560/- पयाचा माल. 
 चोरटी  िव ी कर याच े उ शेाने आपले ता यात बाळगुन 
तेथ े जागीच सोडून पोिलसांना पा न गेला.वगैरे मजकुराचे 
िफयादीव न गु हा दाखल . 
 
तपासी अंमलदार-  NPC/134 घोरपड े
मो.न.8806500054 
 
दाखल करणार- PSI वड पो. टे.अधापूर. 
मो.न. 9637101945 

 

 



पो. टे िबलोली भाग-6 गुरनः178/2022 कलम 283 भादिव िद. 26.07.2022 

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 
भाग-6 
गुरनः178
/2022 
कलम 
283 
भादिव 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण-
26/07/2022 चे 
13.10 वा जुने 
बस थानक 
िबलोली पि मेस 
1 िक.मी  
 
                                      
गु हा दाखल 
िद.26.07.2022चे 
15.25वा  
टे.डा.नं.19 वर. 

िफयादीच ेनाव- चं मणी 

जळबाजी सोनकांबळे 

वय 42 वष वसाय 

नौकरी पो.ना 2542 

पो. टे िबलोली    

  मो.नं. 9822172300 

 

आरोपीचेनाव-  
 
आरोपी आटक – नाहीत 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता,वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने याचे ता यातील ऑटो ही सावजिनक मेन रोडवर 
जुने बस थानक येथ ेउभी क न येणारे जाणारे वाहणास 
अडथळा िनमाण क न लोकांचे िजवीतास धोका िनमाण 
होईल अस ेउभी केलेला िमळुन आला हणुन गु हा दाखल 
क न तपास कामी मा पो.िन साहबेांचे आदशेाने िबट पो.ना 
2351 मुदमेवार यांचे कड ेिदला आह.े 
तपािसकअंमलदार- एम.एस मुदमेवार पो.ना.2351 पो टे 
िबलोली मो. नं. 9049778709 
दाखल करणार-पो.ना 2561 बादवेाड  पो टे िबलोली 
मो.नं.8806404509 

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

 

 



पो. टे िबलोली भाग-6 गुरनः179/2022 कलम 283 भादिव िद. 26.07.2022 

 

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 
भाग-6 
गुरनः179/
2022 
कलम 283 
भादिव 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण-
26/07/2022 चे 
13.40 वा जुने 
बस थानक 
क डलवाडी रोड 
िबलोली पि मेस 1 
िक.मी  
 
                                      
गु हा दाखल 
िद.26.07.2022चे 
17.23 वा  
टे.डा.नं.20 वर. 

 

िफयादीच े नाव- चं मणी 

जळबाजी सोनकांबळे वय 42 

वष वसाय नौकरी पो.ना 

2542 पो. टे िबलोली    

  मो.नं. 9822172300 

 

आरोपीचेनाव-  
आरोपी आटक – नाहीत 
 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता,वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने याचे ता यातील ऑटो ही जुने बस थानक येथ े
सावजिनक मेन रोडवर जुने बस थानक येथे उभी क न 
येणारे जाणारे वाहणास अडथळा िनमाण क न लोकांचे 
िजवीतास धोका िनमाण होईल असे ि थतीत उभी केलेला 
िमळुन आला हणुन गु हा दाखल क न तपास कामी मा 
पो.िन साहबेांचे आदशेाने िबट पो.ना 2351 मुदेमवार 
यांचे कडे िदला आह.े 
तपािसकअंमलदार- एम.एस मुदमेवार पो.ना.2351 पो 
टे िबलोली मो. नं. 9049778709 

दाखल करणार-पो.ना 2561 बादवेाड  पो टे िबलोली 
मो.नं.8806404509 

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

 



पो. टे. मा र गरुन73/2022कलम 354,452,506 भादिव िदनांक -   26/07/022 

पो. टे.चे
नाव 

गरुन/ कलम गु हाघडला व दाखल िफयादीचनेाव व 
प ामोबाईलनबंर व 
आरोपीचनेाव व प ा 

हकीकत 

पो. टे.
चेनाव - 
मा र 

गुरन 
73/2022 
कलम 354 
,452, 
506 
भादिव 

 

 

 

 

 

 

 

गु हाघडला- 

िद. 25/07/ 2022 
रोजी22:30वाजताचेिफ
यादी याराहतेघरमौजेलां
जी 

 

 

गु हादाखल िदनांक -   
26/07/022चे 
13:29 टे.डा09 मांकव
र 

 

 

 

िफयादीचेनाव:- 

 

 

आरोपीचेनाव:-  

खुलासा:- 

सादर िवनतंी की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी 

ही पिरवारासह घराचे दार आडवा क न घरात 

झोपली असताना आरोपीन ेवाईटउ शेाने िफयािदचे घराचे 

दारास लाथ मा न घरात घसुून िफयादीचे साडीचा पदर 

ओढून िवनयभंग केला व लडेने कापून खतम क न टाकतो अस े

हणून जीवे मार याची धमकी िदली वगैरे मजकूर यांच े

जबाबव नवर माणेगु हादाखलक नमाननीयपोनीसाहबेयां या 

आदशेाने पुढील तपासकामी बीट HC79 ए के राठोड यां याकड े
िदला 

दाखल क रणार- 

PSO HC 34 एमबीच हाणपो टेमा रमोन 9284799597 

तपासकरणार :-HC 79 एकेराठोडपो टेमा रमोन 8999149220 



 

पो टे मुखडे  गरुण २२४/२०२२कलम  ३९२,३४,  भा द िव.िदनाकं २६/७/२०२२ 

पोलीस 
टेशन 

मखुडे 

ग.ु र न ंव 
कलम 

ग ुघडला व दाखल तारीख िफयादी व आरोपी खलुासा 

पोलीस 
टेशन 

मुखेड 

ग ुर न 
२२४/२०२२ 
कलम  
३९२,३४,  
भा द िव. 
 
 

गु हा घडलावेळ व 
िठकाण- िद 
२४/०७/२०२२ रोजी 
२२:०० वा राजेश बार 
रे टॉरंट . ता. मुखेड 
------------------ 
 
गु हा दा - िद. 
२6/७/२०२२   
१९: ११वाजता टे डा 
नंबर १५ वर 
 
------------------ 
 
 उिशराचे    कारण- 
िफयादीची त येत ठीक 
नस यान ेआज रोजी 
येऊन पो टेला त ार 
िद यान.े 

िफयादी चे नाव:- राजेश िपता 
शंकरराव गजलवाड वय ३० वष 

वसाय हॉटेल चालक राहणार 
वाि मक नगर मुखेड िज हा नांदेड 
मोनं, ९३०९७०१४३४. 
---------------  
 
आरोपी नाव:- अनोळखी चार ईसंम 
------------------ 
गेला माल:- ६ दहा ॅम वजनाचे 
सो याची चैन िकमती १८०००/- 
दाखल करणार पोउपिन िज. िड. 
काळे  मुखेड मो क् 
९८५००७२०७८. 
 
------------------ 
तपास- पो.िन ी v.v.गोबाडे      मो 
नं, ८८०५९५७४०० .  मुखेड 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी   
यातील िफयादी हा याचे राजेश बार रे टॉरंट मुखेड या हॉटेल वर 
असताना यातील चार अनोळखी आरोपीतानी संगणमत क न 
िफयादीचे हॉटेलवर जाऊन दा  घेऊन पैसे न देता हॉटेल या 
बाहरे जाऊ लाग यान े  िफयादीने यांना दा चे पैसे मािगतल े
असता तुझे कायके पैसे देने का असे हणून यातील एका आरोपीने 
िफयादीत चाकू काढून दाखवून व दसु या आरोपीन े िफयादीचे 
ग यातील सहा ॅम वजनाचे सो याचे चेन िकमती 
१८०००/ पये बळजबरीने काढून घेऊन मोटरसायकलने पळून 
गेल ेवगैरे मजकुराची िफयादीव न गु हा दाखल . 
 
----------------- 
मा. पो िन , गोबाडे साहबे मोन 8805957400 
 
-------------------  



 

 

(DCR)  पो. टे. माळाकोळी.गु.र.न.77/2022 कलम 65 (ई) म.ु ो.ऍ ट िद. 26/07/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

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

        
हकीकत 

माळाकोळी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न. 77/2022 

कलम 65(ई) मु ो 

ऍ ट 

गु हा घडला:-  
 
िद. 26/07/2022 रोजी च े
15:15 वा. मौ. सावरगाव 
येथील बस थानक जवळ 
असले या िचचे या 
झाडाखाली उ रेस 12 
िकमी तालुका लोहा 
 
 
 
 
गु हा दाखल:-  
 
िद. 26/07/2022 वेळ. 
19:02 वाजता टेशन 
डायरी न द 22  वर.  
 

िफयादीचे नाव :-  बजरंग िपराजी क लेवार 
वय  47 वष वसाय नोकरी नापोका 954 
नेमणूक पो टे माळाकोळी मोबाईल नंबर 
8888832047    
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 
आरोपी नाव व प ा 
 दाखल करणार: NLPC 2623 गु े 
          पोलीस टेशन माळाकोळी 
        
 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
 
िमळाला माल:- देशी दा  िभगरी सं ा या 
180 ml एकूण 7 बॉटल िकमत 420 पये 
चा माल. 

खुलासा:-सादर िवनंती की वर नमूद तािरख वेळ व िठकाणी यातील 
आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या देशी दा  िभगरी 
सं यां या 180ML या एकूण 7 बॉटल ित 60 पये माणे एकूण 
िकमती 420 पयांचा ो गु ाचा मालाची चोरटी िव ी 
कर या या उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला हणून गु हा 
दाखल क न मा.API  प लेवाड साहबे यां या आदेशाने पुढील 
तपास कामी Hc/1888 िशरसागर सर यांच ेकडे िदला आहे 
         
           
तपासीक अंमलदार:-HC/1888 िशरसागर   पो. टे.माळाकोळी  
   मो.+91 9823842188 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:- 
              मा. सहा यक पोलीस िनरी क 
              डोके साहबे 
              मो. .-8652147575 
 
भेट देणारे अिधकारी च ेनाव मो. . 
केलेला तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 

 



पोलीश टेशन मनाठा  गु.र.ण. 119/2022 कलम 279,304 ( अ) भा द िव 134,134 (अ) ब 184 MV ACT दी.26/07/2022   

 पोलीस टेशन चे 
नाव 

गु. र.न व कलम गु हा घडला 
दाखल िदनांक व वेळ 

िफयादी व आरोपी यांचे 
नाव व प ा  

      हिकगत 

मनाठा  
ता.हदगाव  

गु.र.ण.119/2022 
कलम 279,304 ( अ) 
भा द िव 134,134 
(अ) ब 184 MV 

ACT 
 

 
 
 

 
 
 
 
आरोपी अटक:- िनरंक 

गु हा घडला ता वेळ 
िठकाण :- िद. 
15/07/2022 चे दपुारी 
03.45 त े3.50 या 

सुमारास दरबार 
धा यासमोर पूवस 18 
िकमी मौजे बरड शेवाळा 
हादगाव 
 

 
गु हा दाखल:- िद. 
25/07/2022  चे 
16:28 वा. टेशन 
डायरी न द 11 वर  
 

 
दाखल करणार  :- HC 
1750 दवेडे सर  पो. टे. 
मनाठा 

िफयादीचे नाव :-  
 
आरोपीचे नाव :-  
उिशराचे कारण :- मनास 

ध ा बस यान ेव आजारी 
पडले होते आज रोजी 
त ार िदली. 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी बाईचा नवरा नाम े सतीश टोपलेवार ,भाया 
संतोष टोपलेवार ,जाऊ सुरेखाबाई टोपलेवार हे मोटरसायकल 
नंबर MH 26 P 7210 या गाडीने  भानेगाव ता.   हदगाव येथ े

जात असताना हदगाव कडून येणारे बोलेरो पीक अप या 
चालकाने भरधाव वेगात हायगई व िन काळजीपणान ेबेकदरपणे 
चालवून हदगाव ते वारंगा जाणारे हायवे रोडवर दरबार धा या 
जवळ जखमी केले व ितघांचाही मृ यूस कारणीभूत झाला आह ेव 
धडक िद यानंतर जखम ना कोणतीही वै कीय मदत न पुरिवता 

पोिलसांना मािहती न दतेा आपले वाहन घेऊन पळून गेला आह े
यामुळे िफयादीचे मनाला ध ा बस यान े ते हापासून आजारी 

पडले होते आता बरे वाटत अस यान ेआज रोजी त ार िद ली 
वगैरे जबाबा व न बाजूस माणे गु हा दाखल क न पुढील 
तपास कामी  पो उप िन  िच ेवार सा. यांचे कडे िदला. 
तपासी अंमलदार :    पो.उप. िन.चीटेवार साहबे पो. टे. मनाठा 

 

 



 

पो ट चे नाव मुदखेड भाग 1त5े  164/2022 कलम  354 अ (1)(I) 504,506 भा द वी िदनांक  26/07/2022  

पो ट चे 
नाव 

 गुरन व कलम    गु हा 
/आ /पनाका/घडला 
तारीख वेळ व िठकाण 

  िफयादीचे नाव /खबर देणार 
/आरोपीचे नाव व प ा 

हकीकत  

मुदखेड भाग 1ते5 
164/2022 
कलम 
354अ(1)(I) 
504,506  
भा द िव 
 
 
 
 
 
दाखल 
करणार:- HC 
1731 शेख  

गु हा  /घडला /तारीख 
वेळ व िठकाण /-िदनांक 
25/07/2022  रोजीचे 
11.00  वा सुमारास 
तहसील कायालय 
मुदखेड  
 
  दि णेस 02 िकलो 
मीटर   
 
 
 
गु हा दाखल तारीख 
वेळ-िदना़ंक 
26/07/2022 वेळ 
18.25  टे.डा.23 

िफयादी :-   
आरोपी :-   
 
 
ज  माल  :-  
 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीन ेिफयादी बाईस ितचे जवळ जाऊन 
मा याशी मै ी कर तु या गरजा पूण करतो व 
भागवतो तुला कशाचीही कमी पडू देत नाही असे 
हणून ित यासोबत शारीिरक संबंध थािपत 

कर या या उ ेशान े हणाला असता ती   तु याशी 
मला मै ी करायची नाही मी काम क न पोट भरते 
मला काही असे खपत नाही असे हणाल ेअसता तीस 
तू मा याशी चांगल े का बोलत नाहीस हणून 
दमदाटी क न िशवीगाळ केली वगैरे  बाजूस माणे 
गु हा दाखल   केला तपासीक अमलदार- HC 2255 
कवठेकर मो नं 8766442488 

 

 

 



पो ट चे नाव मुदखेड आ  नंबर   13/2022 कलम  174 CRPC    िदनांक   26/06/2022  

पो ट चे 
नाव 

 गुरन व कलम    गु हा /आ /पनाका/घडला 
तारीख वेळ व िठकाण 

  िफयादीचे नाव /खबर देणार 
/आरोपीचे नाव व प ा 

हकीकत  

मुदखेड आ  नंबर 
13/2022 
कलम 174 
CRPC  
 
 
 
 
दाखल करणार 
:- िज. एन. शेख 
पो ह ेका 1731  
पो टे  मुदखेड 

आ   /घडला /तारीख वेळ व 
िठकाण /-िदनांक 
24/07/2022  रोजीचे 
17:00  वा चे सुमारास   
नदीत आमदरुा ता. मुदखेड  
िज हा नांदेड  
 
पि मेस 15  िकलो मीटर   
 
 
 
 आ   दाखल तारीख वेळ-
िदना़ंक 26/07/2022 वेळ 
14◌ः41  टे.डा.19 

 खबर देणार :- गजानन िपता 
आनंदा पवार  वय 30 वष 

वसाय शेती राहणार आमदरुा 
तालुका मुदखेड िज हा नांदेड    
मोबाईल मांक 9325589483 
 
 मयताचे नाव  :-  1)  अंकुष उफ   
िशवाजी आनंदा पवार वय 21 वष 

वसाय मजुरी राहणारा आमदरुा 
तालुका मुदखेड 
 
 
उिशरा चे कारण  :-  आज रोजी 
पो टेला कागदप  आ यान े
 
 
  

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील  मयताचे वडील आनंदा पवार राहणार 
आमदरुा  यांनी  आपला मयत मुलगा  अंकुश उफ 
िशवाजी आनंदा पवार  वय 21 वष यास काहीतरी 

वसाय कर हणून  तुळजाभवानी े िडट सोसायटी 
माजलगाव  या बँकेतून  एक लाख पाच हजार पये  
कज काढून िदल ेहोते   यास  विडलांनीच बँकेचे पैसे    
भर   हणालेन े याच भरण ेझाले नस याने आमदरुा 
मशानभूमी या गोदावरी नदीत उडी मा न पा यात 

बुडून मरण पा न आ मह या केला आह ेवगैरे मयताचा 
भाऊ गजानन आनंदा पवार वय 30 वष वसाय 
शेती राहणार आमदरुा याचे खबर व न आ  दाखल 
केला आह े
 
 तपासीक अमलदार- पो. ह.े का. कवठेकर   मो न ं
8766442488 

 

 

 



पो. टे. िकनवट गुरन  149/2022 कलम 326,324323,504,506,34भा.द.िव  िद.26/07/2020 

पो टे चे नाव गुरन 
/कलम 

गु हा घडला व दाखल िफयादीचे नाव व प ा 
मो.न.ंवआरोपीचे नाव व प ा 

हािककत 

पो टे चे नाव- 
िकनवट  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन 149/ 
2022 
कलम 
326,324,
323,504,
506,34 
भा.द.िव. 

माणे  
  

गु हा घडला - 
िद.-22/07/2022 
रोजी सायंकाळी  
19:00 वा. चे सुमारास 
िफयादीचे घरासमोर 
द नगर घोटी िकनवट 
उ रेस 0.5 िकमी 
 
गु हा दाखल - 
 िद. 26/07/2022 
रोजी 16:44 वाजता 
टे.डा. मांक  

18 वर 
 

िफयादीचे नाव- 
. 
 
 
आरोपीचे नाव-  
. 
 
उिशराचे कारण- आज रोजी 
वै कीय उपचार क न येऊन 
पो. टे.ला येऊन त ार 
िद यान.े 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न तु ही आमचे िवरो दात पोलीस 
टेशन येथे त ार का िदली या कारणाव न िफयादीस 

आरोपी .1 याने याचे हातातील लोखंडी रॉडन े माझे 
डो यात मा न, डोके फोडून,र  काढून गंभीर जखमी केले व 
सा ीदार ह ेम य थी होऊन भांडण सोडिवणेस आल ेअसता 
आरोपी .2  याने हातातील कु हाडीने डा ा हाताचे तळ 
हातावर मा न जखमी केल े व डो याचे मागील बाजूस 
मा न गंभीर जखमी केले व आरोपी .3 व 4 यांनी इतर 
सा ीदार यांना िशवीगाळ करीत थापड बु याने व लाथांनी 
मारहाण क न जर पु हा पोलीस टेशन येथे त ार िदली तर 
जीवे मार या या धमकी िदली. वगैरे मजकुराचे जबाब व न 
मा.पो.िन. साहबेां या आदेशान ेगु हा दाखल. 
 
दाखल करणारा - 
Psi -एच.पी.घुल.े मो.नं.9325767770. 
 
तपासी अंमलदार - 
सी.पो.िन. वाठोरे  यांचेकडे िदला. 
मो.न.ं9923282854. 

 



         पोलीस टेशन मनाठा    गु.र.ण. 120/2022 कलम 33 (2),33(अ)  महारा  वै कीय वसाय आधी िनयम सन 1961 दी.26/07/2022    

 पोलीस 
टेशन चे 

नाव 

गु. र.न व कलम गु हा घडला 
दाखल िदनांक व 
वेळ 

िफयादी व आरोपी यांचे नाव व 
प ा  

      हिकगत 

मनाठा  
ता.हदगाव  

गु.र.ण. 120/2022 
कलम 33 (2),33(अ)  
महारा  वै कीय 

वसाय आधी िनयम सन 
1961 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
आरोपी अटक:- िनरंक 

गु हा घडला ता वेळ 
िठकाण :- िद. 
26/07/2022 चे 
दपुारी 02.45 
वा.मौ.िनमगाव 

गावात िनमगाव ता. 
अधापूर  
 
 
गु हा दाखल:- िद. 
26/07/2022  चे 

17:54 वा. टेशन 
डायरी न द 12 वर  
 
 
दाखल करणार  :- 

HC 1750 दवेडे 
सर  पो. टे. मनाठा   

िफयादीचे नाव :- ॉ टर. 
संजय यादवराव मुरमुरे वय 42 
वष नोकरी तालुका आरो य 
अिधकारी हदगाव िज हा 
नांदडे राहणार पारस नगर 

नांदडे मो. नंबर 
9011330733 
 
आरोपीचे नाव :-  

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी तान े याचे कडे कस याही 

कारची िड ी नसताना खाजगी वै कीय वसाय क न 
जनतेकडून चुकी या मागाने पैशाची लुबाडनूक केली. 
आरोपी कडे खाजगी वसाय कर यासाठी लागणारी पदवी 

न दणी माणप  आढळून आले नाही यांना सूचना दऊेनही 
वसाय चालू ठेवला यांचे लाव य दवाखा यात 

ऑलोपाथी औषधी आढळून आ यान ेज  केले वगैरे जबाब 
व न बाजूस माणे गु हा दाखल क न माननीय सपोनी 
साहबे यांचे आदशेान े पुढील तपास आ ही सपोनी च हाण 
करीत आहोत. 

तपासी अंमलदार :   सपोनी च हाण साहबे पो. टे. मनाठा 

 

 



                                                                                     
     ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö DCR  ÷Öã̧  −Ö 120 /2022 �ú»Ö´Ö 12(†)  ´Ö.•Öã.�úÖ.×¤ü−ÖÖÓ�ú- 26/07/2022 

†.�Îú. ×•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   
DCR  ÷Öã̧  −Ö 120 
/2022 �ú»Ö´Ö 
12(†)  ´Ö.•Öã.�úÖ  
 
 
   
ü  
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  
×šü�úÖ�Ö- Ø¤ü−ÖÖ�úÍ 
26/07/2022 ¸üÖê•Öß 
16.30 ¾ÖÖ 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ×¤ü¿ÖÖ- 
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ  †ÓŸÖ¸ü- 1 
×²Ö™ü −ÖÓ 01 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-Ø¤ü−ÖÖ�ú  
26 /07/2022  ¸üÖê•Öß    
20.35¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ.−ÖÓ 18    
¾Ö¸ü         
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:-  
•Öã÷ÖÖ ü̧Ö“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ. 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :- �úÖë›üß²ÖÖ  
²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö �êú•Ö÷Öß¸ü ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì  
¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö −Öê´Ö/Öã�ú ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö 
´ÖÖê −ÖÓ  8830763211 
 
 
†Ö¸üÖê¯Öß −ÖÖ´Öê  
 

  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÓ−ÖŸÖß ×�ú ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ/Öß  µÖÖŸÖß»Ö  †Ö¸üÖê¯Öß Æêü ×¾Ö−ÖÖ 
¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ ×¸üŸµÖÖ ×´Ö»Ö−Ö 
†Öê̄ Ö−Ö, ÁÖß¤êü¾Öß †Öê̄ Ö−Ö, ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ ü̧ 
, 
−ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã÷ÖÖ ü̧ »ÖÖê�úÖ›ãü−Ö ¯ÖîÃÖê  ‘Öê¾Öã−Ö 
×“ÖšüµÖÖ¾Ö ü̧ †Ö�ú›êü ×»ÖÆãü−Ö ¤êü¾Öã−Ö �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ •Öã÷ÖÖ ü̧Ö“Öê 
ÃÖÖÆüßŸµÖÖ ÃÖÆü ×´Öôãû−Ö †Ö»Öê  ¾Ö÷Öî̧ êü 
´Ö•Ö�ãú ü̧Ö“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ÁÖß 
¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö �êú•Ö÷Öß ü̧ ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß  †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
ÃÖÖÆêü²Ö. ´ÖÖê.9823288458 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü 
ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö •ÖÆüÖ÷Öß¸ü¤üÖ¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö 
´ÖÖê.−ÖÓ.8767342530 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü-¯ÖÖêÆêü�úÖò/21266 
¬ÖÖê›ü÷Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê. 

 

 

 



 

DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.233/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.26/07/2022 . 

पो. टे. 
चे नाव 

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

       हकीकत 

  कंधार 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .गु.र.न. 

233/2022  

कलम 283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.26/07/2022 चे 
18.15  वा. महाराणा 

ताप  चौक सावजिनक 
रोडवर कंधार  
पूवस 1  िकमी 
 
 
 

गु हा दाखल :- 
िद.26/07/2022 वेळ. 
20.31 वाजता टेशन 
डायरी न द  35 वर.  
 

िफयादीचे नाव :- आिद य िनवृ ी राव 
लोणीकर वय 34 वष वसाय - नोकरी 
सपोिन. पो. टे. कंधार मो:- 

9422336474 . 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 

● आरोपी नाव व प ा :-   
 
 दाखल कारणर:- Hc / 2259 ीरामे 
साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 
     

आरोपी अटक:- नाही 
िमळाला माल:-  
 

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

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

पो. टे. कंधार मो:- 9421849989. 
 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 

              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे 
मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 

 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 



 

          DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.232/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.26/07/2022 . 

पो. टे. 
चे नाव 

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

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 .गु.र.न. 

232/2022  

कलम 283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.26/07/2022 चे 
18.10  वा. महाराणा 

ताप  चौक सावजिनक 
रोडवर कंधार  

पूवस 1  िकमी 
 
 
 
गु हा दाखल :- 
िद.26/07/2022 वेळ. 

20.20 वाजता टेशन 
डायरी न द  34 वर.  
 

िफयादीचे नाव :- आिद य िनवृ ी राव 
लोणीकर वय 34 वष वसाय - नोकरी 
सपोिन. पो. टे. कंधार मो:- 
9422336474 . 
 

 
FIR त िदली का:- होय 
 
 

● आरोपी नाव व प ा :-   
 

 दाखल कारणर:- Hc / 2259 ीरामे 
साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 
     
 
आरोपी अटक:- नाही 

 
िमळाला माल:-  
 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व 
िठकाणी यातील  आरोपीन े याचे ता यातील ऑटो  हा  
रोडवर सामा य नागिरकांना व इतर वाहनांना धोका िकवा 
आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला िमळून आला आह े
वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.   

 
           
तपासी अंमलदार:- Asi/ गणाचाय साहबे पो. टे. कंधार 
मो:- 9823391570. 
 
 

 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. 

.9420841070. 
 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.234/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.26/07/2022 . 

पो. टे. 
चे नाव 

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

       हकीकत 

  कंधार 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .गु.र.न. 

234/2022  

कलम 283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.26/07/2022 चे 
18.25  वा. मा. कोटाचे 

समोर कंधार येथे 
सावजिनक रोडवर   
पि मेस 1  िकमी 
 
 
 

गु हा दाखल :- 
िद.26/07/2022 वेळ. 
20.45 वाजता टेशन 
डायरी न द  36 वर.  
 

िफयादीचे नाव :- िशवाजी एकनाथराव 
सानप वय 51 वष वसाय - नोकरी 
पोहकेाँ.2059 पो. टे. कंधार मो:- 

9421849989 . 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 

● आरोपी नाव व प ा :-   
 
 दाखल कारणर:- Hc / 2259 ीरामे 
साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 
     

आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला माल:-  
 

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

िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला िमळून 
आला आहे वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.   
 
           
तपासी अंमलदार:- Asi/ गणाचाय साहबे पो. टे. कंधार 
मो:- 9823391570. 

 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. 

.9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

      

 



         DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.235/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.26/07/2022 . 

पो. टे. 
चे नाव 

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

       हकीकत 

  कंधार 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .गु.र.न. 

235/2022  

कलम 283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.26/07/2022 चे 
18.25  वा. मा. कोटाचे 

समोर कंधार येथे 
सावजिनक रोडवर   
पि मेस 1  िकमी 
 
 
 

गु हा दाखल :- 
िद.26/07/2022 वेळ. 
20.57  वाजता टेशन 
डायरी न द  37  वर.  
 

िफयादीचे नाव :- संदीप िवनायक 
िचचोरे वय 29  वष वसाय - नोकरी 
पोकाँ. 189 पो. टे. कंधार मो:- 

8999037114 . 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 

आरोपी नाव व प ा :-   
 
 
 
 दाखल कारणर:- Hc / 2259 ीरामे 

साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 
     
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

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

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

 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. 

.9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 255/ 2022 Ûú. 498 (†) ,323,504,506,34  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.    ×¤ü®ÖÖÓÛú 26/07/2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö 255/ 
2022 Ûú. 
498 (†) 
,323,504, 

506,34  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
26/07/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
08 ´ÖÆüß®µÖÖ“Öê ¯Öã¾Öá 
ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Ö ¾Öêôû ®ÖŒÛúß 
®ÖÖÆüß 

 

 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
26/07/2022 ¸üÖê•Öß 
19.34 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 
26  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  

†Ö¸üÖê¯Öß— 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛ  ®ÖÖÆüß 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖ®Öê ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ 
Ûúºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÑÛêú“Öê »ÖÖê®Ö“Öê ¯ÖîÃÖê 
15,40,000 ( ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ »ÖÖÜÖ “ÖÖôûßÃÖÆü•ÖÖ¸ü ºþ¯ÖµÖê 
±úŒŸÖ ) ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓÛú›ãü®Ö  ³Ö¸ü ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü 
5,00,000 ºþ ´ÖÖÆêüºþ®Ö †Ö®Ö ´ÆüÞÖã®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû 
Ûúºþ®Ö £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓ®Öê ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖÛúºþ®Ö ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ¤êü¾Öã®Ö  ¿ÖÖ¸üß¸üßÛú ¾Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú  
”ûôûÛêú»ÖÖ ¾ÖÝÖî¸êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ ×¤ü»µÖÖ®Öê ¾Ö 
´ÖÆüß»ÖÖÃÖÆüÖµµÖ ÛúõÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖõÖÛú ÃÖÖ.®ÖÖÓ¤êü›ü •ÖÖ 
ÛÎÓú 1784/2022 ®ÖÖÓ¤êü›ü ×¤ü®ÖÖÓÛú 23/07/2022 “Öê 
¯Ö¡ÖÛú †ÖÞÖ»µÖÖ®Öêü´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÁÖß †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê  
†Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö  ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê®ÖÖ / 
489 •Öã®ÖÝÖ¸êü   µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --  ¯ÖÖê®ÖÖ /489 •Öã®ÖÝÖ¸êü  ´ÖÖê ®ÖÓ – 
8830464424 

 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü--  ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /352 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9370339310 



³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö†Ö´ÖÏ 40/2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê     ×¤ü®ÖÖÓÛú 26.07.2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êüêü †Ö´ÖÏ  ¾Ö Ûú»Ö´Ö †Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

  ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö†Ö´ÖÏ 
40/2022 Ûú»Ö´Ö  
174 CRPC  
¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 

 

 

´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ -- 
²ÖÖ£Öºþ´Ö ´Ö¬µÖê ¯ÖÖµÖ  
‘ÖÃÖºþ®Ö ¯Ö›ü»µÖÖ®Öê 
›üÖêŒµÖÖÃÖ ´ÖÖ¸ü 
»ÖÖÝÖ»µÖÖ®Öê ´ÖéŸµÖã 

†Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
25/07/2022 
¸üÖê•Öß   ¾ÖÖ. 
¸üÖê•ÖßÃÖÛúÖôûß 
06.00 ¾ÖÖ. 
×¤ü¯ÖÛú 
®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã  
®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

†Ö´ÖÏ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ 
-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
25/07/2022 
¸üÖê•Öß   01.02 
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ   003  ¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  --
ÃÖ¤üÖ®ÖÓ¤üÝÖÓÝÖÖ¬Ö¸üÆüÖê®Ö¯Ö
ÖÜÖ¸êü ¾ÖµÖ 42  
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. 
×¤ü¯ÖÛú ®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ 
²Öã ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9404067767 

 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö -- 
¯ÖÏế ÖÖ®ÖÓ¤ü ÝµÖÖ®Ö²ÖÖ 
ÛúÖ²ÖÓôêû ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖÔ 
¸üÖ. ×¤ü¯ÖÛú 
®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã  
®ÖÖÓ¤êü›üü ü 

ÆüÛúßÛúŸÖ -   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»ÖÖÛúß, 
´ÖÖ—ÖÖ ´Öê¾ÆüÞÖÖ ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ²ÖÖ£Öºþ´Ö ´Ö¬µÖê  ¯ÖÖµÖ ‘ÖÃÖºþ®Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ŸµÖÖÃÖ 
ÃÖ¸üÛúÖ¸üß ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ ×¾ÖÂÞÖã¯Öã¸üß ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¿Ö¸üßÛúÛêú»Öê †ÖÃÖŸÖÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê ´Ö¸üÞÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ 
ÛúÖêÞÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ  †£Ö¾ÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÃÖ»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †•ÖÔ ×¤ü»Öê®Öê ´ÖÖ. 
¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê  †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ²Öß™ü  
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2178   ÝÖÖêÞÖÖ¸üÛú¸ü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê  

 

. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --  ¯ÖÖêêÆêüÛúÖÑ /2178 ÝÖÖêÞÖÖ¸üÛú¸ü  ´ÖÖê ®ÖÓ – 
9689715358 

 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü   -- ¯ÖÖê®ÖÖ /1145 ™üÖÛú ´ÖÖê ®ÖÓ  -- 9552672100 



DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.237/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.26/07/2022 . 

पो. टे. 
चे नाव 

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

       हकीकत 

  कंधार 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .गु.र.न. 

237/2022  

कलम 283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.26/07/2022 चे 
18.35  वा. िशवाजी 

चौक कंधार येथे 
सावजिनक रोडवर   
दि णेस 100 िमटर 
 
 
 

गु हा दाखल :- 
िद.26/07/2022 वेळ. 
22.31  वाजता टेशन 
डायरी न द  39  वर.  
 

िफयादीचे नाव :- राजाराम उ मराव 
गणाचाय वय 56  वष वसाय - 
नोकरी सपोउपिन पो. टे. कंधार 

 मो :- 9823391570 . 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 

● आरोपी नाव व प ा :-   
 
 
 दाखल कारणर:- Hc / 2259 ीरामे 
साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 

     
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  
आरोपीन े याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व 
इतर वाहनांना धोका िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला 

िमळून आला आहे वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.   
 
           
तपासी अंमलदार:-. Hc/ 2059 सानप साहबे पो. टे. कंधार मो:- 
9421849989. 
 

 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. 

.9420841070. 

 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 
 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 459/2022  �ú»Ö´Ö 4,5 ´Ö.•Öã.�úÖ.  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/07/2022 
¯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. ü̧.−Ö. :- 
459/2022  
�ú»Ö´Ö 4,5 
´Ö.•Öã.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ'Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
25/07/2022 
¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ¾ÖÖ 
“µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¾ÖÃÖÓã¬Ö¸üÖ �úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ 
¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öß»Ö ‹�úÖ 
¿Ö™ü¸ü´Ö¬µÖê   
 
×¤ü¿ÖÖ:- 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
26/07/2022 “Öê 
¾Öêôû 02.59 ¾ÖÖ. 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.06 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ÷Ö9Öê¿Ö †¿ÖÖê�ú ÷ÖÖê™ü�êú ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.�Îú.9146663355 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- �ú»Ö´Ö 41(†)(1) ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß.¯ÖḮ ÖÖ9Öê −ÖÖê™üßÃÖ 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- µÖÖŸÖß»Ö ¾Ö¸üß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ�ú›êü  GOLDEN LOTTO 
SKILL GAME »ÖÖò™ü¸üß •Öã÷ÖÖ¸Ö“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü −Ö÷Ö¤üß ¸üŒ�ú´Ö 46,920/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü 
×´Öôãû−Ö †Ö»Öê. 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧'Ö -  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ9Öß µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ 
±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãü−Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã−Ö GOLDEN 
LOTTO SKILL GAME »ÖÖò™ü¸üß •Öã÷ÖÖ¸ 
×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü −Ö÷Ö¤üß ¸üŒ�ú´Ö 46,920/- 
¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´Öôãû−Ö †Ö»Öê ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü'ÖÖ¸:-  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö/³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß9Ö ´ÖÖê.�Îú.9637355836 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/1271 ÃÖÖŸÖÖ¸êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß9Ö ´ÖÖê.�Îú. 9823024794 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ'Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. ×¤ü¯Ö�ú 
²ÖÖȩ̂ üÃÖêü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9309737394 

                         
 
 

 

 

 



 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 460/2022  �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß.  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/07/2022 

¯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. ü̧.−Ö. :- 
460/2022  
�ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ.¤ü.¾Öß.   

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ'Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
14/07/2022 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 08.00 
¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ »ÖÖŸÖã̧ ü ±úÖ™üÖ ŸÖê 
�úÖîšüÖ •ÖÖ9ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÷Ö¹ý›üÖ 
¬ÖÖ²µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü −ÖÖÓ¤êü› 
ü 
  
×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 05 ×�ú´Öß 
†ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü  ÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
26/07/2022 “Öê ¾Öêôû 18.15 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.30 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ×−Öôû�Óúšü ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö �úÖôêû ü¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖßü ¸üÖ.•Öã−ÖÖ �úÖîšüÖ ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.ü ´ÖÖê. �Îú. 
7038541013. 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- †Öê̄ ÖÖê �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 
10,000/- ¹ý.•Öã.¾ÖÖ.  ¾Ö −Ö÷Ö¤üß 750/- ¹ý. †ÃÖÖ ‹�ãú/Ö 
10750 ¹ý¯ÖµÖê “ÖÖ ´ÖÖ»Ö  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ¸ü'Ö - ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý−Ö 
 
 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ9Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö Ã»Öß¯Ö 
ÆüÖê¾Öã−Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �ÖÖ»Öß ¯Ö›ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×¤ü¯Ö�ú ×−Ö¾Öé¢Öß¸üÖ¾Ö 
µÖê»Öã̧ ü�ú¸ü ¸üÖ.ÆüÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
¯Ö›ü»Öê»Öê †Öê̄ ÖÖê �Óú¯Ö−Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 
10,000/- ¹ý.•Öã.¾ÖÖ. ¾Ö −Ö÷Ö¤üß 750 ¹ý. †ÃÖÖ ‹�ãú9Ö 
10750/- ¹ý¯ÖµÖê “ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¾Ö ¸üŒ�ú´Ö “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»ÖÖ †ÖÆêü 
¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧'ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß9Ö 
´ÖÖê �Îú 8390006100 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö/†Ö−ÖÓ¤ü ×²Ö“Öê¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß9Ö ´ÖÖê �Îú 9561038001 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ'Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9823333377 

 
 

 

 

 



 

 

                                                   ¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 62/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/07/2022 
                                
¯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 
62/2022 
 
 
 
 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
26/07/2022 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 43 
¾Ö¸ü ¾Öêôû   23.41 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-   
×¤  26/07/2022 ¸üÖê•Öß  
ÃÖÖµÖÓ�úÖôû“Öê   05.00 
¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ‘Ö¹ý−Ö 
×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»Öß †ÖÆêü.  ND 
32  8/1,2  ‡“”ûÖ¯ÖãŸÖá 
Æü−Öã́ ÖÖ−Ö ´ÖÓ¤üß¸ü  ÆüÖ›ü�úÖê 
−ÖÖÓ¤êü›üü.ü  
×¤ü¿ÖÖ:-  

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  :-  ¾µÖÓ�ú™ü ÷µÖÖ−ÖÖê²ÖÖ “Ö´Ö�ãú ȩ̂ü ü ¾ÖµÖ 
74 ¾ÖÂÖÔ ü ¸üÖ. ND 32  8/1,2  ‡“”ûÖ¯ÖãŸÖá 
Æü−Öã́ ÖÖ−Ö ´ÖÓ¤üß¸ü  ÆüÖ›ü�úÖê ŸÖÖ. ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.ü ü ´ÖÖê �Îú 
9823204538, 9371097916 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- ÷ ü. 
 
 Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :- Ó̧ü÷Ö- ÃÖÖ¾ÖôûÖ, 
²ÖÖÓ¬ÖÖ- ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû, Ó̂“Öß- 5 ±ãú™ü, †ÓÓ÷ÖÖŸÖ ¯ÖÖÓœü¸üÖ 
™üÖò̄ Ö ¾Ö Ø¯Ö�ú �ú»Ö¸ü“Öß ¯ÖÑ−™ü, �ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¸ü 
»ÖÖ÷Ö»Öê»Öß �ÖãAÖ 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖAÖß  µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êüAÖÖ¸ −ÖÖ´Öê ¾µÖÓ�ú™ü ÷µÖÖ−ÖÖê²ÖÖ 
“Ö´Ö�ãú ȩ̂ü ü ¾ÖµÖ 74 ¾ÖÂÖÔ ü ¸üÖ. ND 32  8/1,2  ‡“”ûÖ¯ÖãŸÖá 
Æü−Öã́ ÖÖ−Ö ´ÖÓ¤üß¸ü  ÆüÖ›ü�úÖê ŸÖÖ. ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.ü µÖÖÓ−Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
�Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß ×�ú,ŸµÖÖÓ“Öß −ÖÖŸÖ −ÖÖ´Öê :- ÆüÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
26/07/2022 “Öê ¾Öêôû ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 05.00 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ �úÖêAÖÖ»ÖÖÆüß �úÖÆüß‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üÖŸÖã−Ö ×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»Öß  ¾Ö÷Öî̧ êü �Ö²Ö¸üß †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö 
¤üÖ�Ö»Ö . 

 
¤üÖ�Ö»Ö�ú¸ü'ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß9Ö ´ÖÖê �Îú 7774883192 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1912 ×ŸÖ›ü�êú ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´ÖßAÖ ´ÖÖê �Îú 9421394862 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ'Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ 
´ÖÖê.�Îú.9823333377 
 

            

 
 



पो. टे. चे नाव गु न नं.  :- 60/2022  कलम :-12 अ  सह कलम 110 मु.जु.का िद. 26/07/2022 

पो. टे. चे 
नाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका / 
िमिसग घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िमिसग घडला व दाखल  िफयादी चे नाव व प ा व मो. नं. 
आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी अटक 
होय / नाही 
.  

                 हिककत  

मांडवी गु न न.ं  :- 60/2022 
 
कलम :-12 अ  सह कलम 
110 मु.जु.का 
 
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 26/07/2022 रोजी 14,15 वा.चे सुमारास उमरी 
बाजार ते नवरगाव जाणारे रोडवर 
 
 
  
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 26/07/2022 रोजी 18..06वा.  
 
न द नंबर :- 14 वर  
 
उिशराचे कारण --  
िमळाला माल-- 1 ) 00.00टाइम बाजार मट याचे आकडे 
िलिहले या िच ा एक िन या रंगाची बालपेन एक 
काबनचा तुकडा 2) 2000.00 पये यात  500 पये दराचे 
1 नोट 100 दराचे  7 नोटा,50 पये दराची 6 नोटा  20 
दराचे 17 नोटा 10 दराचे 16 नोटा  एकूण  2000/- पये  
3) 4000.00 Relmi A एक िन या रंगाचा मोबाईल 
4) 260.00 यात 100 दराचे 2 नोटा 10 दराचे 6 नोटा व 
मटका जुगाराचे सािह य असा एकूण 6,260/- पयाचा 
मु ेमाल 
 
 
 

िफयादी चे नाव :- रिव केशव कोडमवार 
वय 32 वष  वसाय नोकरी पोलीस 
िशपाई ब.नं.166 नेमणुक पोलीस 
टेशन मांडवी मो. क्.9067835316 

आरोपी च ेनाव :-  
  
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
आरोपी अटक :- िनरंक 
 
 
 

सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  
यातील आरोपीतांनी  वताच ेआिथक फाय ासाठी उमरी 
बाजार ते नवरगाव जाणारे रोडवर टाईम बाजार नावाचा 
मटका जुगार खेळत व खेळिवत असताना नगदी 6,260 
पये व मटका जुगाराचे साही यासह िमळून आला वगैरे 

िफयाद व न मा..सपोिन िशवरकर सा.यांच ेआदेशाने 
कलम 12 अ मु.ज.ुका. माने 
 गु हा दाखल.क न िबट  hc 1657 कदम यांचे कड ेिदला. 
 
दाखल करणा --नापोका 29 मडावी पो. टे.मांडवी 
मो.9422116433 
 
तपािसक अं.-- Hc 1657 कदम सा.पो टे मांडवी 
मो. नं. 7218242057 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- .सपोिन िशवरकर साहबे पो. टे.  
मांडवी मो. नं.9922322312 
 
 
 

      



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ  255/2022 �ú»Ö´Ö  379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü-26/07/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
÷Öã̧ ü−ÖÓ  
255/2022 
�ú»Ö´Ö  
379³ÖÖ¤ü¾Öß 
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
ü-09/07/2022 
¸üÖê•Öß “Öê19.00 ŸÖê 
09.00 ¾ÖÖ ŸÖê ×¤ü 
11/07/2022 
11.00¸üÖê•Öß ¾ÖÖ “Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¸êü»¾Öê 
Ã™êü¿Ö−Ö ×¸üöÖ¾Öì¿Ö−Ö 
†Öò×±úÃÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü  
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü-26/07/2022 

¾Öêôû 16.57¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 017 

×±úµÖÖÔ¤üß- ¸üÖÆãü»Ö ×¯Ö ˆ¢Ö´Ö 
ÃÖÖôû¾Öê  
¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖÔ ¾ÃÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−ÖÖî�ú×¸ü  ¸üÖ. ²Öê»ÖÖ−Ö÷Ö¸ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖêêê −Ö 
9561012441 
†¸üÖê¯Öß- †–ÖÖŸÖ  
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -´ÖÖê ÃÖÖ �Ëú 
‹´Ö ‹“Ö 30›ü²»Öã 6944 
×�ú †Ó 2000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß  

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ/Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†•ÖÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öß µÖÖ´ÖÖ ÷»ÖÖò›üß‹™ü¸ü-´ÖÖê ÃÖÖ �Ëú ‹´Ö 
‹“Ö 30›ü²»Öã 6944 ×�ú †Ó 2000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¸êü»¾Öê 
Ã™êü¿Ö−Ö ×¸üöÖ¾Öì¿Ö−Ö †Öò×±úÃÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü  »ÖÖ¾Öã−Ö ¯Öã/ÖÖÔ µÖê£Öê  
¸êü»¾Öê−Öê ›üµÖã™üß ÃÖÖšüß ÷Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ  
�úÖê/ÖßŸÖ×¸ü †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü 
†•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö.   
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê−ÖÖ 1273¸üÖˆŸÖ  µÖÖÓ−ÖÖ ×¤ü»ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9823341515 
 
¤üÖ�Ö»Ö-•Öß ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö Ø¿Ö÷Öê ´ÖÖê −ÖÓ 7972733404 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü -¯ÖÖê−ÖÖ 1273¸üÖˆŸÖ  ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9823341515 
 
 



 
 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 256/2022 ³ÖÏ.¯ÖÏ.†×¬Ö 1988 “Öê �ú»Ö´Ö  7  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/07/2022 
¯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 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß ü̧Ö²ÖÖ¤ü 
÷Öã̧ ü−ÖÓ 256/2022 
³ÖÏ.¯ÖÏ.†×¬Ö 1988 

“Öê �ú»Ö´Ö  7 
 

´ÖÖ÷Ö�ÖË×ß-5000/- 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü−ÖÖÓ�ú ×¤ü- 
26/07/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû- 14.00  ŸÖê 
15.30 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã´ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 

¤üÖ�Ö»Ö- 
26/07/2022 
¾Öêôû  22.49 ¾ÖÖ. −ÖÖÓê¤ü �Îú.-28 

×±úµÖÖÔ¤üß-ÃÖ¤ãÔü»Ö×ÃÖ‘Ö ×Æü̧ üÖØÃÖ¬Ö ±úÖê•Öß   ,¾ÖµÖ 
73 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ ²Ö›ü¯Öã ü̧Ö 
³Ö÷ÖŸÖ×ÃÖ‘Ö¸üÖê›ü  −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−Ö.70390160538 
 
 
 
†Ö¸üÖê¯Öß :-  
 
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ/Öß   µÖÖŸÖß»Öé 
»ÖÖê�úÃÖê¾Ö�ú †Ö ü̧Öê¯Öß µÖÖ−Öß ×±úµÖÖÔ×¤ü µÖÖ“Öê ×¾Ö¹ý¬¤ü �ú»Ö´Ö 
111×ÃÖ†Ö ü̧¯ÖßÃÖß −ÖÖê™üßÃÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¹ý−Ö ×−Ö�úÖ»Öß �úÖ´Öß 
¹ý5000/- »ÖÖ“Öê“Öß ´ÖÖ÷Ö×/Ö �êú»Öß. ¾Ö÷Öȩ̂ êü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê  ¯ÖÖê×−Ö ÁÖß 
¸üÖÆãü»Ö ¯Ö�ÖÖ»Öê »ÖÖ“Ö»Öã“Ö¯ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Öü µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»ÖÖ  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü/ÖÖ¸ü- Gpsi/ ¾ÖÖµÖ.‹»Ö.‡Ô•Öôû�ú¸ü −Öê´Ö/Öã�ú-¯ÖÖê 
Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß   êü¯ÖÖê×−Ö ÁÖß ¸üÖÆãü»Ö ¯Ö�ÖÖ»Öê »ÖÖ“Ö»Öã“Ö¯ÖŸÖ 
×¾Ö³ÖÖ÷Öü   −ÖÖÓ¤êü›ü9823654510 
 

 
 
 
 
 
 



 
                                    ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 281/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.26/07/2022 

 

 
                                         

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘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 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
 
÷Öã¸ü−ÖÓ 281/2022 
�ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
ü¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ  02  ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú.02. 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- 
�úÖê/ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖê¸ü™üµÖÖ−Öê »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ 
šüß�úÖ/ÖÖ¾Öºþ−Ö ´ÖÖê.ÃÖÖ. 
“ÖÖê¸üß �êú»Öß. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü.19/07/2022 ¸üÖê•Öß“Öê 
14.30 ¾ÖÖ. ¸üÖê•Öß  ´Ö×−ÖÂÖ 
³ÖÖ‰ú �úÖ¾Öôêû µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖêÖ¸ü 
÷Ö/Öê¿Ö−Ö÷Ö¸ü, −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/07/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 14:37 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 14 ¾Ö¸ü. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ‹�ú ×Æü¸üÖê 
ÆüÖë›üÖ Ã¯Öê»ÖÓ›ü¸ü ¯»ÖÃÖ 
�Óú¯Ö−Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú MH-
26-AJ-9906 
•Öã.¾ÖÖ.Ø�ú.20,000/- 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- -- 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  ×¾Ö•ÖµÖ 
¾µÖ�Óú™üß »ÖÖÓ›ü÷Öê ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß 
¸üÖ.¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê −ÖÓ. 
8888275855 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:- †–ÖÖŸÖ 
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:- 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:- †Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öê 
¾Öºþ−Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ/Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê −Ö´Öæ¤ü ´ÖÖêÃÖÖ ´Ö×−ÖÂÖ �úÖ¾Öôêû 
µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖ¸üß ÷Ö/Öê¿Ö −Ö÷Ö¸ü µÖê£Öê ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ˆ³Öß �ú¹ý/Ö 
ŸµÖÓÖ“µÖÖ µÖê£Öê �ú»Ö¸ü“Öê �úÖ´Ö �ú¸ü/µÖÖÃÖ ÷Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖÓ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö 
“ÖÖê¹ý/Ö −Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü 
¯ÖÏ´ÖÖ/Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯Öæœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ/2042 ¿Öêôû�êú 
µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖê−ÖÖ/2042 ¿Öêôû�êú  ¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.�Îú.9075786011 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  ASI ‘Öã÷Öê ü¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß-
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú. 9822720567 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 



                               ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 282/2022 �ú»Ö´Ö 354 (†) ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.26/07/2022 
 

 
 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘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 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
 
÷Öã¸ü−ÖÓ 282/2022 
�ú»Ö´Ö 354 (†)  
³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
ü¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ  01  ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú.04. 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- 
¾ÖÖ‡Ô™ü ˆ¤êü¿ÖÖ−Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖŸÖ ¬Ö¹ý/Ö 
†Öêœü»ÖÖ 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü.25/07/2022 ¸üÖê•Öß 
13:00 ¾ÖÖ. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ 
´ÖÆüÖ×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ −ÖÖÓ¤êü›ü(´Ö¸üÖšüß 
×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖ) −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/07/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 22:56¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 23 ¾Ö¸ü. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- -- 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  ¯  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:- 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:- †Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü 
×¤ü»µÖÖ−Öê 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ/Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ �úÖò»Öê•Ö µÖê£Öê 
´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ¯†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ŸÖßÃÖ ¿Ö¸üß¸ü ÃÖã�ÖÖ“Öß 
´ÖÖ÷Ö/Öß �ú¹ý/Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ˆ¤êü¿ÖÖ−Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖÃÖ ¬Ö¹ý/Ö 
×ŸÖ“ÖÖ ×¾Ö−ÖÓµÖ³ÖÓ÷Ö �êú»ÖÖ ´Æü/Öã−Ö ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý/Ö ¾Ö¸ü 
−Ö´Öã¤ü ¯ÖḮ ÖÖ/Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý/Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯Öæœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×−Ö. ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêû 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»Öêê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö/ ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêû  ¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.�Îú. 9588685155 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1679 »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü 
ü¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú. 9850680909 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 


