
 
पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.320/2022 िदनाकं 30/08/2022 

पो टे च ेनाव गु हा घडला   / गु हा दाखल    िफयादी व आरोपी च े
नाव  

हकीकत 

पोलीस टेशन 
भोकर  
रिज टर नबंर  
320/2022  
 कलम   
289 भा.द.वी. व 

ाणी अ याचार 
ितबंधक कायदा 

1960 चे कलम 
11(1)(h)(i)(i) 
नुसार   

गु हा घडला तारीख वळे िठकाण 
िदनांक 26-08- 2022 चे    23:00 
वाजता ते िदनांक 27/08/2022 च े
08:00 वाजे दर यान भोकर शहरात 
रोडवर िफरणारे मोकाट जनावरे      
 
 
गु हा दाखल तारीख वळे 
िदनांक   30 -08- 2022 
 चे 00:50  वाजता  
टेशन डायरी न द मांक 03   

     
    

िफयादी :- 
 दवेानंद कामाजी कदम 
वय 45 वष वसाय 
नोकरी पोलीस नाईक 
ब ल नंबर 2529 
नेमणूक पोलीस टेशन 
भोकर मोबाईल नंबर 
98 34 22 19 25  

 

आरोपीच ेनाव :- 
 

खुलासा  :- सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीन े याच े दोन कारवड या या मालकीच े जनावर 
मागील सहा त े सात मिह यापासून पालक व नाका न यांना अ  
पाणी िनवारा न दतेा र यावर बेवारस मोकाट जनावरे सोडून 
हायगई  िन काळजीपणाचे कृ य केले व शहरातील नागिरकां या 
िजवाला धोका िनमाण केला आिण शहरातील वाहतुकीस अडथळा 
िनमाण केला    वगैरे मजकुराच े त ारी जबाबाव न 
माननीय  पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने   गु हा दाखल    
 

दाखल करणार— 
H.C.1653 दवेकांबळे        मो.नं. 96 23 97 91  81        

 

तपासी अमलदार;- 
NPC.2401 जाधव   मो  9850493110 

 

भारी अिधकारी— 
माननीय पोलीस िनरी क पाटील  सा  मो न ं9923104521    
 

 

 



 

पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.321/22 िदनाकं 30/08/2022 
पो टे च ेनाव गु हा घडला/ गु हा दाखल  िफयादी व आरोपी च े

नाव  
हकीकत 

पोलीस टेशन भोकर 
 रिज टर नंबर 
321/2022  
 कलम   
289 भा.द.वी. व 

ाणी अ याचार 
ितबंधक कायदा 

1960 चे कलम 
11(1)(h)(i)(i) 
नुसार        

गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण 

िदनांक 26-08- 2022 
चे    23:00 वाजता ते 
िदनांक 27/08/2022 चे 
08:00 वाजे दर यान 
भोकर शहरात रोडवर 
िफरणारे मोकाट 
जनावरे      

 
गु हा दाखल तारीख वळे 
िदनांक   30 -08- 2022 च े
01:08  वाजता टेशन 
डायरी न द मांक 04   
     
    

िफयादी :-  
दवेानंद कामाजी कदम 
वय 45 वष वसाय 
नोकरी पोलीस नाईक 
ब ल नंबर 2529 
नेमणूक पोलीस टेशन 
भोकर  
मो नं 9834221925  
 

आरोपीच ेनाव :- 
 

खुलासा 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीन े याच े
दोन कारवड या या मालकीच े जनावर मागील सहा ते सात मिह यापासून 
पालक व नाका न यांना अ  पाणी िनवारा न दतेा र यावर बेवारस मोकाट 
जनावरे सोडून हायगई  िन काळजीपणाच े कृ य केले व शहरातील 
नागिरकां या िजवाला धोका िनमाण केला आिण शहरातील वाहतुकीस 
अडथळा िनमाण केला    वगैरे मजकुराच े त ारी जबाबाव न 
माननीय  पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने   गु हा दाखल    
 

दाखल करणार— 
H.C.1653 दवेकांबळे     मो.न.ं 96 23 97 91  81        

 
तपासी अमलदार;- 

 NPC.2401 जाधव   मोबाईल मांक 98 50 49  31 10               
 

भारी अिधकारी— 
 माननीय पोलीस िनरी क पाटील  साहबे  मोबाईल नंबर 9923104521    

 

 



 
पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.322/22 िदनाकं 30/08/2022 

 पो टे 
चे नाव 

ग.ुर.न.ंवकलम 

 

गु हा घडला तारीख वळे िठकाण 

 

िफयादी व आरोपी 
चे नाव  

 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा रिज टर 
नंबर  
322/2022  
कलम.  
379 
भा.द.वी.        

गु हा घडला तारीख वळे िठकाण 

िदनांक  27- 08- 2022 रोजी 
रा ी  22:30 वाजता पासून ते िदनांक 
28/08/2022 चे 06:00 वाजता 
िफयादी या  िकराया या घरासमो न 
शनी मंिदराजवळ भोकर  

पि म 2 िकलोमीटर  
गु हा दाखल तारीख वेळ 

िदनांक   30-08-2022 
 13:04 वाजता 
 टेशन डायरी न द मांक. 17  

गेला  माल :- 
मोटरसायकल मांक MH-26-
BN.2682 िजजा चेचीस नंबर 
MBLHAR080LHMA0407 व इंिजन 
नंबर HA10AGJM09130 जुनी 
वापरते िकमत अंदाजे 40,000/- हजार 
पयांची  

िफयादी :- 
गजानन नागनाथ 
बोडलावर  22 वष 

वसाय खाजगी 
नोकरी राहणार 
सुजलेगाव तालुका 
नायगाव ह ली 
मु ाम शनी 
मंिदराजवळ भोकर 
मोबाईल नंबर 78 
20 81 96 32   
 

आरोपी:- अ ात  

खुलासा 

सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी हा याची मोटारसायकल मांक 
MH-26-BN-2682 िहरो लडर कंपनीची याचे 
िकराया चे घरासमो न लावून झोपला असता यातील 
अ ात आरोपीने यांची मोटरसायकल चो न नेली 
आह े  वगैरे िफयाद व न माननीय पोलीस िनरी क 
साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल     
 

दाखल करणार— 
-H.C.1815 मंचलवार   मो.नं. 9527795167     

 

तपासी अमलदार:-   
ASI.बा ेवाढ    मो   92 84 49 76 45            

 

भारी अिधकारी— 
पो.िन. पाटील साहबे  मो नंबर  9923104521 

 



 

 

पो.टे.िहमायतनगर दैिनक ग�ुहे अहवाल 2022 

पोलीस 

टेशनचे 

नाव 

गु.र.नं.वकलम 

आ.म.ृनं. 

गु�हाघडला तारीख वेळ 

िठकाण गु�हा दाखल वेळ 

िफया)दीचेनाव प*ा 

मोबाईल नंबर 

खुलासा 

िहमायत 

नगर 

आ.म.ृनं. 
30/022 

कलम 

 174 

सी.आर.पी.सी. 
 

 

 

 

 

 

 

 

गु�हाघडला तारीख वेळ 

िठकाण  

िद.19.8.2022रोजी13.30 

वा सरकारी दवाखाना 

िव4णुपुरी नांदेड वाड) 

5.15 

 

 

गु�हा दाखलः  

िद.30/08/2022 

चे 13.01 वा  

टे.डा.न:द.21  वर 

 

. 

 

िफया)दीचेनाव प*ा 

एस.के.बयासपो.हे.कॉ./

2093 पोलीस 

टेशननांदेड=ामीण 

 

 

मयताचे नावः 

बालाजी िप.मारोती 

देशमाने वय 30 

वष?रा.िसंरजणी 

ता.िहमायतनगर 

िज.नांदेड 

 

 

 

 

 

  

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी विठकाणी यातील मयत 

हा िद.07/08/22रोजी 20.00  वाजताचेसुमारास Cयाचे शेतात 

कोणते तरी िवषारी औषध िपFयाने Cयास उपचारासाठी 

सरकारी दवाखाना िहमायतनगर व सरकारी दवाखाना 

िव4णुपुरी नांदेड येथे शरीर केले असता तो उपचारादरJयान 

िदनांक 19 .8. 2022 रोजी 13 30 वाजता वाड) नंबर 15 

मKये मरण पावलावगैरे MLCचे कागदपL आज रोजीपो.टे.ला 

MाN झाFयाने बाजूस Mमाणे आ.म.ृ दाखल 

 

तपास अिधकारी 

म.पो.हे.कॉ1828कागणेपो.टे.िहमायतनगर मो.न.ं9921623333 

 

गु�हा दाखल करणारःPSO 

पो.हे.कॉ.1795ठाकरेपो.टे.िहमायतनगर मो.नं.7218111599 

 

पोटे Mभारी अिधकारी 

.पो.िन.Rी.भुसनुरसाहेबपो.टे.िहमायतनगर मो.न.ं9834774799 

 

 



 

पो.टे.िहमायतनगर दैिनक गु�हे अहवाल 2022 

पोलीस टेशनचे 

नाव 

गु.र.नं.वकलम 

आ.म.ृनं. 

गु�हाघडला तारीख वेळ 

िठकाण गु�हा दाखल वेळ 

िफया)दीचेनाव प*ा 

मोबाईल नंबर 

खुलासा 

िहमायतनगर आ.म.ृनं. 
31/2022 

कलम  

174 

सी.आर.पी.सी. 
 

 

 

 

 

 

 

िद.24.8.2022 रोजी 

13.00 वाजता सरकारी 

दवाखाना िव4णुपुरी 

नांदेड वाड) 5.15 

 

 

गु�हा दाखलः  

िद.30/08/2022 

चे 13.19 वा 

टे.डा.न:द.22 वर 

 

. 

 

िफया)दीचेनाव प*ा 

डSलु.के.कांबळे 

पो.ना.2801 पोलीस 

टेशन नांदेड =ामीण 

 

 

मयताचे नावः 

िवजय िप.जयराम 

वाघमारे वय 45वष? 

रा.सोनारी 

ता.िहमायतनगर 

िज.नांदेड 

 

 

 

 

  

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी विठकाणी 

यातील मयत हा िद.22/08/22रोजी 16.00  

वाजताचेसुमारास Cयांने Cयाचे शेतामKये कोणते तरी 

िवषारी औषध िपFयाने Cयास उपचारासाठी सरकारी 

दवाखाना िहमायतनगर व सरकारी दवाखाना 

िव4णुपुरी नांदेड येथे शरीर केले असता तो 

उपचारादरJयान िदनांक24.8. 2022 रोजी 13 

00वाजता वाड) नंबर 15 मKये मरण पावलावगैरे 

MLCचे कागदपL आज रोजी पो.टे.ला MाN झाFयाने 

बाजूस Mमाणे आ.म.ृ दाखल 

 

गु�हा दाखल करणारः 

PSO पो.हे.कॉ.1795 ठाकरे पो.टे.िहमायतनगर 

मो.न.ं7218111599 

तपास अिधकारी 

पो.हे.कॉ1893पोटे पो.टे.िहमायतनगर 

मो.न.ं9067901830 

पोटे Mभारी अिधकारी 

.पो.िन.Rी.भुसनुर साहेब पो.टे.िहमायतनगर 

मो.न.ं9834774799 

  



 

 

पो. टे.िसदखडे --आ. .न ं09/2022 कलम 174 CRPC    िद.30/08/2022               
                                                                                                                                                                                            

पो टे चे 
नाव 

गुरन ंव कलम गु हा /आ  
/पनाका  घडला व दाखल 

            िफयाद                                     हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

पो. टे.िसदखेड 
--आ. .नं 
09/2022 
कलम  
174 CRPC 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

आ. .घ.ता.वेऴ व 
ठीकाण--- 
िद. 29/08/2022 चे 
वेऴ न ी नाही 
अ ात िठकाणी 
दहलेी िशवरात 
पुवस 2 िक मी  
िब ट 1 

  

िठकाण-दहलेी ता, 
िकनवट  
  

  

दाखल तारीख 
30/08/2022  
वऴ 14.07 वा. 
न द  13  

खबर दणेार –  

नरिसग आश ा स लावार 
वय 55 वष रा. दहलेी  ता, 
िकनवट  िज नादंडे 

  

  

 

मयताचे नांव –  

 िनलेश  नरिसग स लावार 
वय 33 वष रा.  दहलेी  ता, 
िकनवट  िज नांदडे 
 
 

मरणाचे कारण-    
िवषारी औषध ाशन क न 
मरण पावला आह.े 
 

  

 

खुलासा ---  सादर िवनंती िक वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िनलेश  नरिसग स लावार वय 33 वष हा 
अ ात िठकाणी  शेत िशवारात जाऊन मयत हा 
प ी  आपघाताम ये मरण पाव याने या कारणा व न 
कोणतेतरी िवषारी औषध ाशन क न दहलेा िशवारात मरण 
पावला आह.े   वगैरे व न आक मात मु यु दाखल क न मा. 
स.पो.िन.साहबे यांचे आदशेा वये िबट npc 2188 
क डापलकुलवार यांचे कड ेिदला.मो.नं. 9822436834 
  

     दाखल करणारे –  
 npc 2188 क डापलकुलवार   मो.नं. 9822436834 
  

तपािसक अंमलदार-  
npc 2188 क डापलकुलवार पो. टे.िसदखेड  मो.नं. 
9822436834 
  

पो टे भारी अिधकारी- 
भालचं  प ाकर ितडके सपोिन पो टे िसदखेड मो नं 
9823156052   
 

 

 



 
   

पो. टे. लोहा  .गु.र.न 168  /2022कलम  65 E  ो हीबीशन  िद. 30/08/2022 

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 

  
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 

168/2022 

कलम  

65 E 

मु ोका  

गु हा घडला:-  
िद.30/08/2022 रोजी 12.30 
वा  सुमारास लोहा ते पालम 
जाणारे मु य र याचे शेजारी 
बालाजी मंिदर समोर लोहा 
 
गु हा दाखल:- 
 िद.30/08/2022 रोजी 
 वेळ 15.41 वाजता 
 टेशन डायरी न द  22 वर.  
 

िफयादीच ेनाव :  
बालाजी द ा य तेलगं वय 40 वष वसाय नोकरी 
नापोका बकर नंबर 11 38 नेमणूक थािनक गु ह े
शाखा नांदेड मोबाईल मांक 88 88 80 76 38 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:-   
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला माल:-  
िभगरी सं ा या 180 एम एल या 96  बाँटल िकमत 
6720 /-  पये 

खुलासा; नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील आरोपीन े
िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या दोन पांढ या पो यात 
खाकी कागदी बॉ स म ये देशी दा  िभगरी सं ा या 
कंपनीचे देशी दा या सीलबंद काचे या एकूण 96 बॉटल 
180 एम एल ची येकी िकमत 70 पये माण ेिकमत 
एकूण 67 20/-  पये चा माल चोरटी िव ी कर याचे 
उ ेशान े ता यात बाळगलेला िमळून आला. वगैरे 
िफयादीव न मा. पो. िन. साहबेां या आदेशान े बाजूस 

माणे गु हा दाखल.  
        
 दाखल कारणर :- 
 पोना 491 लाठकर पो टे लोहा मोन  88 30449911 
     
तपासी अमंलदार   
Hc 2107 खाडे मो. न 9823703017 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
मा. पो. िन. ी तांबे साहबे    मो. .9850188100 
 



 

 

पो टे इ लापुर गुरन 84/2022 कलम 65 (ई) मदाका िद 30/8/2022 

पो. टे. चे नाव पो टे गरुन व कलम िफयादी ग ुघ ता वळे विठकाण हकीकत 
 

इ लापुर गुरन  
84/2022 

 कलम 
 65(ई)मदाका 

िफयादी  
रघुनाथ तुळसीदास शेवाळे 

वय 42 वष वसाय सपोिन 
पो टे इ लापुर मो 
9405524001 

 
आरोपी :- 

 

 
िमळाला माल :- 

15 िलटर हातभ ीची दा  
िकमती 900 पये ित 60  

दरा माणे 

ग ुघ ता वेळ विठकाण   
िद 30/8/2022 च े
15:35 वा मौजे 

नंदगावतांडा रहात े
घराच ेबाथ म म ये 

 
 
 
 
 

ग ुदा ता वळे टेडा  :- 
 िद 30/8/2022 
 वेळ 16:20 वा  

टेडा 22 
 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी 
यातील नमुद आरोपीतान े याचे राहात े घरी 
पांढया रंगाच े लॉ टीकचे कँनम य े हातभ ीची 
गावठी दा ची चोरटी िव ी करीत असतांना 
िवनापरवाना बेकायदिेशरिर या ता यात बाळगुन 
िमळुन आला हणुन वरील जबाबा माणे गु हा 
दाखल क न मा api साहबेांचे आदशेाने पुढील 
तपास कामी बीट asi शेख यांचेकड ेदे यात आला 

 
दाखल करणार :- 

asi लुंगारे 
 

तपासीक अंमलदार:- 
 asi शेख मोन 9423438221 

 

    



 

 

पोलीस टेशन मरखेल भाग 6 गुरन.ं171/2022 कलम 283भा.द.वी िदनांक 30/08/2022 

  पोलीस 
टेशनच े

नाव 

 गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

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

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

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
मरखेल 

गुरन ं

 171/2022 

कलम  

283 भा.द.वी  

  
 
 

 गु हा घडला 
िदनांक.30/08/2022 चे रोजी चे 
13.10 वा.चे सुमारास मौजे 
देगलुर ते हनेगाव रोडवर हनेगाव 
बस थानक  
 
 
गु हा दाखल िदनाकं: 
-िद-30/08/2022  
वेळ 17.44 वा  
टे डा.नोद न.ं35 वर    

 
 
 

 िफयादीचनेाव :- 
 पो.का◌ॅ.258 यानोबा िव ल क  वर 31 
वष टेशन मरखेल 
 मो.नं 9075333226 
 
आरोपी:- 
 
एफआर आय त  िदली का :-होय  
 
अटक  ता  वळे व टे डा  . आरोपी अटक 
/ नोटीस. नोटीस िदली  

खुलासा,सादर िवनंती की,नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े  या या ता यातील आ पे देगलुर ते हाणेगाव 
रोडवर हाणेगाव बस थानक येथे र या या मधोमध 
लोकां या जीिवतस धोका व वाहनास अडथळा हो या या 
ि थतीत उभा केलेला िमळून आला हणुन वर माण ेगु हा 
दाखल. 
चकेिल टची पतुता केली अगर कस:े- होय  
  
दाखल करणार:- 
पो ना 2381 एमेकर  पो टे मरखेल  
मो न ं7798621867 
तपास:-  
पो ना 94 शेख मो.नं 7776067774 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल 
नबंर:- 
पोिन  गु े साहबे मो.नं.8830564618 

 



 

पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.323/22 िदनाकं 30/08/2022 

पो टे 
चे नाव 

पो टे चे नाव गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण 

िफयादी व आरोपी चे 
नाव  

 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा रिज टर नबंर  
323/2022 
 कलम. 
452,354  भा.द.वी.
        

गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण 

िदनांक  30- 08- 2022 रोजी 
दपुारी   15:30 वाजता 
सुमारास िफयादीची राहते घरी 
हा मी नगर भोकर 
उ रेस  एक िकलोमीटर   
 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

िदनांक   30-08-2022 
17:54 वाजता टेशन डायरी 
न द मांक. 31  
 

  
 

   
 

िफयादी :- 
 

आरोपी:- 
  

खुलासा 

सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी बाई आपले घरात पलंगावर झोपली 
असताना यातील आरोपी याने वाईट उ ेशाने घरात 

वेश क न िफयादी बाई झोपले या िठकाणी जाऊन 
ितचे छातीवर बसून ितची छाती दाबुन ितचा 
िवनयभंग केला व ित या भावनेस    ध ा 
पोहोचला   वगैरे िफयाद व न माननीय पोलीस 
िनरी क साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल     

दाखल करणार--- 
H.C.1815 मंचलवार     मो.नं.  9527795 67     

तपासी अमलदार:-   
ASI.बा ेवाढ  मो  92 84 49 76 45            

भारी अिधकारी— 
पो.िन. पाटील साहबे  मोबाईल नंबर  9923104521 

 



 

पोलीस टेशन मरखेल भाग 6 गुरन.ं172/2022 कलम 283भा.द.वी  िदनांक  30/08/2022   

  पोलीस टेशनच ेनाव 
 
 

 गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

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

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

हकीकत 

पोलीस टेशनचे 
 नाव मरखेल 

गुरन ं

172/2022 

कलम  

283 भा.द.वी  

  
चकेिल टची 
पतुता केली 
अगर कस:े- होय  
 
 

 गु हा घडला 
िदनांक.30/08/2022 चे 
रोजी चे 13.30 वा.चे 
सुमारास देगलरु त ेहनेगाव 
रोडवर मौजे मरखेल 
बस थानक  
 
गु हा दाखल िदनाकं:- 
िद-30/08/2022 
 वेळ 17.52वा  
टे डा.नोद न.ं36वर    

 
 

 िफयादीचनेाव :-  
पो.का◌ॅ.258 यानोबा िव ल 
क  वर 31 वष टेशन मरखेल 
मो.न ं9075333226 
 
आरोपी:- 
  
 
एफआर आय त िदली का :-होय  
 
  
अटक  ता  वळे व टे डा  . 
आरोपी अटक / नोटीस. नोटीस 
िदली  

खुलासा,सादर िवनंती की,नमुद ता वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीन े या या ता यातील आ प ेदेगलूर ते 
हाणेगाव रोडवर मरखेल बस थानक येथे र या या 
मधोमध लोकां या जीिवतस धोका व वाहनास 
अडथळा हो या या ि थतीत उभा केलेला िमळून 
आला हणुन वर माण ेगु हा दाखल. 
 
दाखल करणार:- 
पो ना 2381 एमेकर पो टे मरखेल  
मो न ं7798621867 
 
तपास:-  
पो ना 526 पुरी मो.नं 9823144893 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल 
नंबर:-पोिन  गु े साहबे मो.नं.8830564618 
 

 

 



 

पोलीस टेशन मरखले ग ुर न ंनबंर 173/2022  कलम 12 (अ) म ुज ूका  िद 30/08/2022 

पो टेच ेनाव  ग ुर न न ंव कलम गु हा घडला ता. वळे  िठकाण  व 
दाखल ता . वळे 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे मरखेल  गु र न 
 173/2022  
कलम  
12 (अ) म जु का  

 ग ुघ ता वळे व िठकाण  
िद.30.08.2022 वेळ13.10 
वाजता या सुमारास हनेगाव 
येथे साई बार या पाठीमाग े 
-------------------++  
 
 िदशा :-  पि म 10  िकमी. 
 
------------------ 
  ग ुर न ं दाखल ता वळे:- 
 िदनांक 30/08/२०२२ रोजी 
 वेळ  18.26 
न द    39 
---------------------- 
 

िफयादी .-  
नारायण िपता पांडुरंग यंगले वय 
32वष पो का 2864 पो टे 
मरखेल मो नं 8261006044 
 --------------------+ 
 
FIRपर्त िदली का:- होय 
--------------------+  
आरोपीच ेनाव - 
 ----------------------- 
    
िमळाला माल -जुगाराचे सािह य 
व नगदी 700/- पय े

खुलासा: खुलासा सादर िवनंती की वर नमूद 
तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी ने 
लोकांकडून पैसे घेऊन िच ा वर आकडे 
िल न दऊेन क याण नावाचा मटका जुगार 
खेळत व खेळत असताना जुगाराचे सािह य व 
नगदी 700 पया सह िमळून आला वगैरे 
िफयादीव न गु हा दाखल 
------------------------ 
 
दाखल करणार.--   
पो ना 2381 एमेकर 
 
तपािसक  अिधकारी  : 
 पो ना 94 शेख 7776067774 
----------------------  ० 
 
 
 

 

 
  



 

 

पोलीस टेशन मरखले ग ुर न ंनबंर 174/2022  कलम 12 (अ) म ुज ूका  िद 30/08/2022 

पो टेच े
नाव  

ग ुर न न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे 
मरखेल  

गु र न 
174/2022 
कलम  
12 (अ)  
म जु का  

 ग ुघ ता वळे व िठकाण  
िद.30.08.2022 वेळ14.00 
वाजता या सुमारास हनेगाव येथे 
साई बार या पाठीमाग े 
-------------------++  
 िदशा :-   
पि म 10  िकमी. 
 
------------------ 
  ग ुर न ं दाखल ता वळे:- िदनांक 
30/08/२०२२ रोजी वेळ  18.42 
न द    42 
---------------------- 
 

िफयादी .-  
गजानन हरी जोगपेठे वय 31वष पो 
का 1003 पो टे मरखेल 
 मो नं 9665767614 
 --------------------+ 
 
FIR त िदली का:- होय 
--------------------+  
आरोपीच ेनाव - 
 ----------------------- 
िमळाला माल – 
जुगाराचे सािह य व नगदी 1200/-

पय े

खुलासा: खुलासा सादर िवनंती की वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील आरोपी ने लोकांकडून पैसे 
घेऊन िच ा वर आकडे िल न दऊेन क याण नावाचा 
मटका जुगार खेळत व खेळत असताना जुगाराचे सािह य 
व नगदी 1200 पया सह िमळून आला वगैरे 
िफयादीव न गु हा दाखल 
------------------------ 
 
दाखल करणार.— 
 पो ना 2381 एमेकर 
 
तपािसक  अिधकारी  :  
पो ना 94 शेख 7776067774 
 
 
 
 

 

  



 

 

पोलीस टेशन दगेलरू यिेथल दिैनक गू ह ेअहवाल िद.30/08/2022 

पोलीस टेशनचे
नाव 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वळे व  
िठकाण 

िफयादीचनेाव व प ा व 
मोन ं

खुलासा:--- 

दगेलरू गरून. 
409/2022 
कलम 
महारा  

ादिेशक 
िनयोजन व 
नगर रचना 
अिधिनयम 
1966 चे 
कलम 52 
 
 
 
 
 

ग.ू घ. ता. वळे व 
िठकाण:-- 
िद.23.06.2022 
चे  15.30 वा 
सुमारास बापु 
माकट दगेलुर 
मधील गट क 
15/26 म ये   
 
ग.ु दा. ता. वेळ व 
न दन ं
िद.30/08/2022 
रोजीवेळ  18.06 
वा. न दन.ं 31 
वर 
 
 

िफयादीचनेाव व – 
सितश गंगाराम कांबळे 
वय 49 वष वसाय– 
नगरपािलका दगेलुर 
बांधकाम िलपीक  ता 
दगेलुर  
मोनं . 9028633397  
 
आरोपी – 
 

खलुासा:-- 
सादरिवनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील आरोपीने 
गट क 15/22 म ये अनािधकत बांधकाम केलेले िमळुन 
आले बाबत आकाश गोरख वाघमारे थाप य अिभयंता 
नगरपािलका दगेलुर यांनी िद 23/6/2022 रोजी दपुारी 
03.30 वा च ेसुमारास एकुन 180.82 चौ.की.मी जा तीचे 
बांधकाम केलेले आह ेबाबतचा थळ िनरी ण िरपोट सादर 
केला आह ेवगैरे व न गु हा दाखल 
 
दाखल करणार:- 
asi सरोद े  पो. टे. दगेलुर 
 

तपािसक अंमलदार–  
पोउपिन कांबळे  पो टे दगेलूर मोन 
 

पो टे भारी अिधकारी नाव व मोन:ं-- 
पोिन ी माचरे साहबे मोनं 9821159844 

 

  



 

 

पोलीस टेशन मरखले ग ुर न ंनबंर 175/2022  कलम 12 (अ) म ुज ूका  िद 30/08/2022 

पो टेच े
नाव  

ग ुर न न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे 
मरखेल  

गु र न 
175/2022 
कलम  
12 (अ)  
म जु का  

 ग ुघ ता वळे व िठकाण  
िद.30.08.2022 
वेळ15.00वाजता या सुमारास 
हनेगाव येथे साई बार या 
पाठीमाग े 
-------------------++  
 
 िदशा :-  पि म 10  िकमी. 
 
------------------ 
  ग ुर न ं दाखल ता वळे:- 
 िदनांक 30/08/२०२२ रोजी 
 वेळ  19.31 
न द   45 
---------------------- 
 

िफयादी .-  
नारायण िपता पांडुरंग यंगले वय 
32वष पो का 2864 पो टे मरखेल 
मो नं 8261006044 
 --------------------+ 
 
FIR त िदली का:- होय 
--------------------+  
 
आरोपीच ेनाव - 
  
----------------------- 
िमळाला माल  
-जुगाराचे सािह य व नगदी 500/-

पय े

खुलासा: खुलासा सादर िवनंती की वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील आरोपी ने लोकांकडून पैसे 
घेऊन िच ा वर आकडे िल न दऊेन क याण 
नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळत असताना 
जुगाराचे सािह य व नगदी 500 पया सह िमळून 
आला वगैरे िफयादीव न गु हा दाखल 
------------------------ 
दाखल करणार.--   
पो ना 2381 एमेकर 
 
तपािसक  अिधकारी   
: पो ना 94 शेख 7776067774 
----------------------  ० 
 
 
 

 

  



 

 

पोलीस टेशन कुंडलवाडी  गुरन 90/2022 कलम 283 भादवी  िद 30-08-2022 

 पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 

 गु हा 
रिज टर 

नबंर व कलम 

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

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

हकीकत  

पोलीस 
टेशनचे नाव 

_ कुंडलवाडी 

गुरन 

90/2022 

कलम 

 283 

भादवी 

गु हा घडला ता वळे व 
िठकाण :- िद 
30/08/2022 रोजी वेळ 
18-20 वाजता अँटो ं  AP 
25 x 8883 हडेगेवार 
चौक कुंडलवाडी  
 
गु हा  दाखल िदनाकं :-             
िद  30/08/2022  
वेळ  20-32 वा 
 टे डा.नोद नं. 25 वर  
 
 
 
 

िफयादी- 
 शेख नजीर मदार वय 33 
वष वसाय नौकरी पो काँ  
2869 नेमणूक पो टे 
कुंडलवाडी ता िबलोली  
 
एफ आय आर त िदली का- 
होय 
 
आरोपी-  
 
आरोपी अटक- नाही 
 
 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमुद ता  िठकाणी  यातील आरोपीन े
आप या ता यातील अँटो हा हडेगेवार चौक कुंडलवाडी येथ ेरस याम ये 
येनारे जानारे लोकांना व वाहनास अडथळा व अपघात होईल अ या 
प तीन े र याम ये मधोमध उभा क न असले या िमळुन आला हणून 
वगैरे िफयाद  व न वर मान ेगु हा दाखल क न  मा सपोनी पठाण सा 
यांचे आदेशान ेपुठील तपास कामी िबट HC/2407 बेग यांचेकडे  
 
 दाखल करनार- 
PSO/NPC/1191 आडे   सा मो न ं8806267380 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नबंर: 
-सपोिन पठाण सा साहबे पो. टे. कुंडलवाडी मो.नं.8668361977 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 

 

 



पोलीस टेशन धमाबाद  िद 30-08-2022 

 

  

पो. टे.धमाबाद 
गुरन  नं. 
 205/2022 
 कलम 
  65 ई महारा  
दा बंदी कायदा 

ग.ु घडला तारीख वेळ  
. िदनांक 30/08/2022 रोजी 
वेळ  18-45 वाजता सुमारास 
रे वे टेशनचे पाठीमागील 
टीन शेडम ये 
 
ग.ु दाखल तारीख वेळ 
 िदनांक 30/08/2022 
 चे  220-36  
न द न. 30 
      
 
 

िफयादी – 
  सूयकांत गोिवदराव नागरगोजे वय 50 वष 

वसाय नोकरी  पोह ेका 2016 नेमणूक पो टे 
धमाबाद मो.9421762333 
 
आरोपीच ेनाव = 
  
िमळाला मला- 1= 1200/- पयाचा माल एका 
िनळसर रंगाची फायबर टाकी याम ये आंबट उ  
वास येत असलेली हातभ ीची गावठी दा  12 
िलटर येकी एक िलटर 100 पये माण.े 
2= 00-00 तीन फायबर या कॅन म ये आंबट उ  
वास येत असलेल ेगुळ िमि त रसायन येक 
याम ये 25 िलटर एकूण 75 िलटर.é 

खुलासा-सादर िवनंती की यातील नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
नमूद यातील आरोपीन े िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या 
हातभ ीची गावठी दा  25 िलटर िकमती 2500/- पयाचा 
माल िकमती  चोरटी व िव ी कर या या उ ेशान े  बाळगून व 
िमळून आला वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल. 
 
दाखल करणार  
पोह ेका 1703 भालेराव  पो टे धमाबाद मो. 9423440226 
 
तपासी अमंलदार – 
HC 2336 जाधव पो टे धमाबाद मो.नं.  9421841380 
 
पोलीस िनरी क  िहबारे सर पो टे धमाबाद.  
मो. 9764574333 
 
 



 
iksLVs /kekZCkkn nSfud  xqUgs vgoky fn 30-08-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

Ikks LVs 
èkekZckn  
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn 30@08@2022 
jksth 08-00 oktrk 
fQ;kZnhP;k 
?kjkleksj ekSts 
lk;[ksM rk-/kekZCkkn 
   
fn'kk o varj%& 
if'pesl 15 fdeh  
 
xqUgk nk[ky-rk- 
osG- %&  
fn 30-08-2022  
ps 17%41 ok  
uksan ua- 27 oj  

 xqjua & 
204@2022  
dye 
143]147]149] 
324]323]504] 
506 Hkknfo lg 
dye 
3¼ƒ½¼vkj½¼,l½&3 
¼2½¼Ogh,½ vuqlwfpr 
tkrh tekrh 
vR;kpkj dk;nk   
 
+ 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
Jhfuokl jkeyq yksykiwj o; 
39 o"kZ O;olk; 'ksrh  
jkg.kkj lk;[ksM  
Rk- èkekZckn ftYgk ukansM  
eks- 8080714189  
tkr eusjokjyw 
 
vkjksih %&  
 
 
vkjksih vVd %& ukgh  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o ;krhy 
vkjksihrkus xSjdk;|kph eaMGh teowu fQ;kZnhP;k ?kjkleksj ;s 
tk dj.;klkBh vlysyk jLrk can dk dsys vkgkr vls 
fopkjys vlrk ;krhy vkjksihrkus eusjokjyw tkrhpk vkgsl rw 
y; iq<s iq<s djk;ykl js gjke[kksjk rq>k ;sFkwu  dqByk jLrk 
vkgs rqEgh ybZ ektY;k dk; vkEgkyk loky djrksl vls 
Eg.kwu tkrhokpd  f'kohxkG dsyh o ekrhph <sdGs Qsdwu 
dkBhus fQ;kZnhP;k MksD;kr ek:u t[keh dsys o f'kohxkG 
d:u ftos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs etdqjkps tckcko#u 
xqUgk nk[ky- 
nk[ky dj.kkj  
iksmifu okMsdj iksLVs èkekZckn eks- 9067081223  
rikfld vaeynkj %&  
ek- foØkar xk;dokM lj mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh 
mifoHkkx èkekZckn eks- 9423193741 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
iksfu lat; fgckjs iksLVs /kekZCkkn eksua 9764574333  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
ek- foØkar xk;dokM lj mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh 
mifoHkkx èkekZckn eks- 9423193741 ] iksfu lat; fgckjs iksLVs 
/kekZCkkn eksua 9764574333 gs fn-30@08@2022 jksth  osG 17-41 
ok  uksan ua-27 oj jokuk   
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq   

 

   



 

iksLVs f’kokthuxj nSfud  xqUgs vgoky fn 30-08-2022 
 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps uko 
& 
f’kokthuxj 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn-29@08@2022 
jksth 22%00 oktrk 
lqekjkl ftykuh 
gkWVsytoG ubZ 
vkcknh lkoZtfud 
jksMoj ukansM  
 
fn’kk o varj &  
 
iqosZl 02 fd-eh- 
chV dz- 01 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG- %&   
fn 30@08@2022 
ps 18%06  ok 
LVs-Mk-uks-ua-34 oj- 
 

 xq- j- ua-  
324@2022 
 dye 
326]323]]504] 
506]34 Hkknoh  
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  
‘ks[k jbZl fi- ‘ks[k 
Qk:[k o; 26 o”kZ 
O;olk; pkyd jk- 
Hkkth e<bZ nkrkj ubZ 
vkcknh ukansM   
tkr eqLyhe    
 
vkjksihps  ukao %&  
 
vkjksih  vVd %& ukgh 
 
mf’kjkps dkj.k %&  
fQ;kZnhus vkt jksth 
iksLVsyk ;soqu fQ;kZn 
fnY;kus xqUgk nk[ky 
 
  

[kqyklk %& ojhy ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh  xjhc uokt 
;k ikuiêh okY;kl okn ?kkyhr vlrkauk fQ;kZnhus R;kps lkscr dk okn ?kkyr 
vkgs- o R;kauk f’kohxkG d: udk vls Eg.kqu letkoqu lkaxr vlrkauk 
vkjksihrkauh rq vkEgkl letkoqu lkax.kkjk dks.k Eg.kqu fQ;kZnhl f’kohxkG 
d:u vkjksih thou mRre ;kus eyk nkcqu /kjys o vfuy xPps ;kaus R;kps 
gkrkrhy [katjus ek>s mtos ik;kps ekaMhoj ek:u xaHkhj nq[kkir dsyh o 
vuksG[kh nksu ble ;kauh fQ;kZnhl f’kohxkG d:u FkkiMk cqD;kauh ekjgku 
d:u thos ekj.;kph /kedh fnyh vkgs- oxSjs etdqjkps rdzkjh tckcko:u  
iksfu dk’khdj  ;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky  
 
nk[ky dj.kkj &  
 liksmifu f’kans  iksLVs f’kokthuxj eks-ua- 9579308012 
 

 rikfld vaeynkj&  
iksmifu lksudkacGs  iksLVs f’kokthuxj  eks-ua- 9588685155 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu  dk’khdj  iksLVs f’kokthuxj  eks-ua- 9527988931 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh %& 
 ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- fl/ns’oj ns’keq[k  mifoHkkx ukansM ‘kgj  
eks-ua- 9765390333 iksfu  dk’khdj  iksLVs f’kokthuxj  eks-ua- 9527988931 
gs fnukad 30@08@2022 jksth ps 07%54 ok uksan ua-  14 oj joku 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &    
fnukad 30@08@2022 jksth ps 18%59 ok uksan ua-  35 oj ijr     

 
  



 

  

 पो. टे. कंधार ो  .गु.र.न.  277/2022 कलम    65(E) , म. दा . का.    िद.30/08/2022. 

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 

  ो .गरुन - 

277/2022 

कलम 

 65 (ई) 

म.दा.का 

गु हा घडला :- 
 िद. 30/08/2022 चे 
14.40 वाजता  गोणार 
ते खंडगाव (ह) जाणारे 
डांबरी रोडवर िशवाजी 
चौक गोणार  
पवूस 25 िक.मी. 
 
गु हा दाखल:- 
 िद. 30/08/2022   
वेळ  20.08  वाजता 
टेशन डायरी न द 34 

वर.  
. 
 

िफयादीच ेनाव :--  
बापूराव मरीबा वहारे वय 49 वष 

वसाय-  नोकरी पोहकेा 1959 पो . टे . 
कंधार मो . न ं. 9604333256. 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व   प ा :-  
आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला माल : 
- देशी दा  िभगरी सं ा कागदी  लेबल 
असले या 180 ml मते या   काचे या  
सीलबंद एकूण 12 बाट स िकमत अंदाजे 
720 पयाचा माल. 

खुलासा; नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी  यातील आरोपीन े
िवनापरवाना बेकादेशीर री या  देशी दा  िभगरी सं ा कागदी  लेबल 
असले या 180 ml मते या   काचे या  सीलबंद एकूण 12 बाट स 

येकी िकमत 60 पये माणे एकूण  720 पयाचा ो गु ाचा 
माल चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने ता यात बाळगललेा िमळून 
आला वगैरे िफयादीव न पो. िन. साहबेां या आदेशान ेबाजूस माण े
गु हा दाखल . 
         
दाखल कारणर :-  
Asi/ कागणे पोलीस टेशन कंधार   
 
तपासी अमंलदार :- 
 HC/ 1959 वहारे पोलीस टेशन कंधार. मो.न. 9604333256. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
 मा.  पो िन . पडवळ  साहबे   मो. .9420841070. 
 
 

 

 



 

iksLVs eqdzekckn nSfud  xqUgs vgoky fn 30-08-2022 
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 

 
 
मु ामाबाद  

गुरन 
209/2022 
कलम 
 65 (E) 
 म दा का  
 

ग.ुघ.ता.वळे िठकाण 
िदनांक 30/08/2022 रोजी  
15:40 वा  मौजे दापका तांडा एक 
ईसम आप या प ाचे घरासमोर 
मोक या जागेत . ता मुखेड  
 
गु हा दाखल तारीख वळे िदनाकं 
30/08/2022 
वेळ 20:05 वाजता 
न द नंबर 35 वर 
 
िमळाला माल :-   
 लाि टक या .तीन कॅन येक 
.कॅन पाच िलटर मते या  
हातभ ीची गावठी दा  15 िलटर 

येकी100/- पये दरान े एकूण 
1500/- पये चा माल  
  

िफयादीच ेनाव . 
ताहरे िप गलुामनबी शेख वय 
51 वष वसाय नौकरी 
पोहकेा 1677 नेमणूक पो ट 
मु ामाबाद मोबाईल नंबर 
8421437070 
 
 
आरोपी :-  
 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील एक 
ईसम आप या प ाचे घरा समोर .मोक या जागेत तीन कॅन पाच 
िलटर मतेचे . लाि टक कॅन आप या जवळ बाळगललेा िमळून 
आला िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या हातभ ीची गावठी दा   
15 िलटर ित 01 िलटर 100 .- पये दरान ेिजचा आंबट उ ट वास 
येत असललेा िक.अ.1500/- पयाचा . ो गु ाचा माल.ितची 
चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने बाळगलेला िमळून आला वगैरे 
िफयाद व न गु हा दाखल क न  मा. सपोिन साहबे यां या 
आदेशान ेगु ाचा तपास  पोहकेा 953 पठाण          यां याकडे 
दे यात आला  
 
दाखल करणार   
 पोहकेा 2068 कागंण े पो. टे  मु ामाबाद  मो न 8459537419 
 

तपास अिधकारी  
 पोहकेा 935 पठाण पोलीस ठाणे मु माबाद   
मो न ं 9623663100 
 

पो. टे. भारी अिधकारी 
सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 
पोलीस ठाणे मु माबाद 

 



                          

      पोलीस टेशन मुखडे िदनाकं 30/08/ .2022 

पोलीस 
टेशन 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व 
िठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हकीकत 

मुखेड गु.र.नं 
263/2022  
कलम 
324,323,504, 
506,34, 
भा द िव   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण:- 
 िद 27/08/2022 रोजी   
सं याकाळी 07:00 
वाजता िफयादी चे 
घरासमोर मौजे-
एकलारा  
 
ग.ुदा.ता.वळे व िदनाकं:-
30/08/2022 
वेळ 13:24वा  
. टेडा नंबर 23वर 
 
 
 
 

िफयादीच ेनाव:-  
खुशाल दौलत कांबळे 
वय.26वष वसाय 
मजुरी रा.एकलारा 
ता.मुखेड िज. नांदडे  
मो.नं. 7507178451  
 
 
आरोपीच ेनाव:- 
 
 
 

खुलासा सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी ह ेघरासमोर प ीसह बसला असता यातील आरोपीतांनी 
संगणमत क न त ु आमचे मे ह याच े धा यावर कामाला का जात 
नाहीस हणून िशवीगाळ क न थापडाबु याने मारहाण केली व 
हातातील काठीन ेमा या डा ा हाताच ेकोपयावर मा न दखुापत 
केली व िजवे मार याची धमकी िदली वगैरे मजकुराचे िफयादी 
व न मा.पो.िन  साहबे याचंे आदशेाने गु हा दाखल  क न तपास 
पोहकेा 1631 पांड ेयांचेकड ेिदला आह.े 

 
गु हा दाखल करणार:-  
पोहकेा◌ॅ 2433भुताळे पो. टे मुखेड  मो नं.9850571142 
 

तपास अिधकारी  
पोहकेा ,1631 पांड े पो टे मुखेड 
 

भारी अिधकारी  
पोिन गोबाड ेसाहबे पो टे मुखेड मो नंबर 8805957400 

 

  



 

पोलीस टेशन मरखले ग ुर न ंनबंर 176/2022  कलम 65(ई) म दा का  िद 30/08/2022 

पो टेच े
नाव  

ग ुर न न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे 
मरखेल  

गु र न 
176/2022 
कलम 

 65( ई)  
म दा का  

ग ुघ ता वळे व िठकाण 
30.08.2022 
वेळ15.15वाजता या 
सुमारास मौजे मरखेल 
पा या या टाकीजवळ 

-------------------++  
 िदशा :-   
पि म .500िकमी. 
 
------------------ 
  ग ुर न ं दाखल ता वळे:- 
िदनांक 30/08/२०२२ रोजी 
वेळ  20.14  
न द   47 
---------------------- 
 

िफयादी  
नामदवे िशवाजी मद ेवय 
42 वष वसाय सहा यक 
पोलीस िनरी क पो टे  
मरखेल  
mob 9049918000 
 --------------------+ 

FIR त िदली का:- होय 
--------------------+  
आरोपी  
----------------------- 
   
िमळाला माल  
13 िलटर गावठी हातभ ी 
दा  िकमत 1300 पये 

खुलासा:  सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वळेी व 
िठकाणी यातील आरोपी आप या ता यात 
बेकायदेशीरिर या गावठी हातभ ी दा  आंबट उ  वास 
येत असलेली एकूण 13 िलटर हातभ ी दा  ित िलटर 
100 पये दराने एकूण 1300 पयाचा ो गु ाचा माल 
चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने िमळून आला वगैरे 
िफयादीव न माननीय पोनी साहबे यां या आदशेाने बाजूस 

माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास बीट पो ना 526 
पुरी यां याकडे िदला------------------------ 

 
दाखल करणार.— 
 पो ना 2381 एमेकर 
 
तपािसक  अिधकारी  :  
पो ना 526 पुरी 9823144893. 
----------------------  ० 
 
 
 

 



 ¯ÖÖê.Ã™êü ´ÖÖÆãü¸ ¯ÖÏÖê ÷Öã.¸ü.−Ö. 92/2022 �ú»Ö´Ö-65(±ú) ´Ö ¯ÖÏÖê �úÖ   ×¤ü.30/08/2022                

¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

üü   ÷Öã.¸ü.−ÖÓ. 
�ú»Ö´Ö . 

÷ÖãÆüÖ/†Ö.´Öé./¯Ö−ÖÖ�úÖ/×´ÖØÃÖ÷Ö 
‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

´ÖÖÆãü¸ü üü÷Öã.¸ü.−ÖÓ . 
92/2022 
�ú»Ö´Ö-
65(±ú)  
´Ö ¯ÖÏÖê �úÖ  
 
÷Öã−ÆüµÖÖ“Öê 
�úÖ¸ü�Ö ×²Ö−ÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü 
×¸üŸµÖÖ •Ö¾Öôû 
²ÖÖôû÷Ö»ÖÖ 
´Æü�Öã−Ö. 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö ×šü�úÖ2Ö-
×¤ü.30/08/2022 ¸üÖê•Öß 
19.30 ¾ÖÖ ´ÖÖêî ¯Ö¾Ö−ÖÖôûÖ 
�ÖÖ»Ö“ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ü  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-
×¤ü.30/08/2022 
¾Öêôû-21.29¾ÖÖ 
.−ÖÖë¤ü-  15 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
1)5600 ¹ý“Öê ŸÖß−Ö ¯Ö¡ÖÖ“Öê 
›ü²µÖÖŸÖ ¾Ö ×−ÖôûµÖÖ ¯»ÖÖÛÃÃ™ü�ú 
�òú−Ö´Ö¬µÖê ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öê ¸üÃÖÖµÖ−Ö 
†Öò²Ö™ü ˆ÷ÖÏ ¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖ 
†ÃÖ»Öê»Öß †Ó¤üÖ•Öê 80 ×»Ö™ü¸ü 
±úÃÖ±úÃÖŸÖê ¸üÃÖÖµÖ−Ö  
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß- ÃÖã×¿Ö»Ö 
÷ÖÖê¯Öß“ÖÓ¤ü ¸üÖšüÖê›üü 

¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖê�ú¸üß 
¯ÖÖê�úÖò/3215 

¯ÖêÖÃ™êüü. ´ÖÖÆæü¸ ´ÖÖê.�Îú 
8805570143 

†Ö¸üÖê̄ Öß :- ü  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †™ü�ú  -
- 

�Öã»ÖÖÃÖÖ 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß šüß�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ÷ÖÖ¾Öšüß 
ÆüÖŸÖ³Ö™üß“Öß ¤üÖ¹ý ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê 
´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öê 80 ×»Ö™ü¸ü ±úÃÖ±úÃÖŸÖê ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö ¾Ö¸üß»Ö 
×�ú�ú´ÖŸÖßê“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ¯ÖÏÖê ÷Öã−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¸ü™üß 
×¾Ö�úß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê �ú²•ÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ 
×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Öê÷Öî ȩ̂ü ê×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö  ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö 
ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
�úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ/777 †Ö›êü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü2ÖÖ¸ü:- (pso)¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö †Ö¡ÖÖ´Ö ÃÖÖÆêü²Öü 
Ã™êü¿Ö−Öü.´ÖÖÆãü¸ü.´ÖÖê.−Ö.7218795494 
 ¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üßµÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ. : 
¯ÖÖê×−Ö ‹−Ö ‹»Ö ×¸üšüšüêü.´ÖÖê.−Ö. 9923388510 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †´ÖÓ»Ö¤üÖ¸ü:-  
¯ÖÖê−ÖÖ/777 ü ´ÖÖê −ÖÓ7020105812 

 



                
 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 306/ 2022 Ûú  379  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.     ×¤ü®ÖÖÓÛú 30/08/2022 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  

 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  
306/ 
2022 
 Ûú  
 379  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
14/08/2022 ¸üÖê•Öß  
07.30¾ÖÖ ŸÖê 08.30 
“ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö 
¸üÖê›ü ÃÖÖ¾Ö»Öß ²ÖßµÖ¸ü 
²ÖÖ¸ü “µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü  
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ-   
×¤ü®ÖÖÓÛú 
30/08/2022 ¸üÖê•Öß  
22.15 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  45 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  
 ¸üÖ•Öê¿Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß  ³Ö¦êü ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß ®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. 
×¯Ö¸ü²Öã¸üÖÞÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê ®ÖÓ 8010878286 
 

†Ö¸üÖê¯Öß-- †–ÖÖŸÖ   
 

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  --   
±Ñú¿Ö®Ö ¯ÖÏÖê .´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»Ö  ÛÎ ´ÖÖÓÛú  
MH 26 BZ 2861  ÛúÖóµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß 
×•Ö“ÖÖ  “ÖêÃÖßÃÖ ®Ö²ÖÓ¸ü 
MBLJAW1471HK614  ¾Ö ‡Ó×•Ö®Ö  
®Ö²ÖÓ¸ü  JAO6EWLHK97295  
†ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß •Öã®Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ØÛú´ÖŸÖ 
†Ó¤üÖ•Öê 20,000 ºþ¯ÖµÖÖ“Öß 
 

ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ -- †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö  ŸÖÛÎúÖ¸üß †•ÖÔ ×¤ü»µÖÖ®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¤üß µÖÖÓ®ÖßŸµÖÖ“Öß ±Ñú¿Ö®Ö ¯ÖÏÖê 
´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»ÖÛÎú´ÖÖÓÛú  MH 26 BZ 2861  ÛúÖóµÖÖ 
¸ÓüÝÖÖ“Öß ×•Ö“ÖÖ  “ÖêÃÖßÃÖ ®Ö²ÖÓ¸ü MBLJAW1471HK614 
¾Ö ‡Ó×•Ö®Ö  ®Ö²ÖÓ¸ü  JAO6EWLHK97295  †ÃÖÖ 
†ÃÖ»Öê»Öß •Öã®Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ØÛú´ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 20,000 
ºþ¯ÖµÖÖ“ÖßÆüß ´ÖÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ÃÖÖ¾Ö»Öß ²ÖÖ¸ü “ÖêÃÖ´ÖÖê¸ü 07.30 
¾ÖÖ. »ÖÖ¾Öã®Ö ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüßÝÖê»ÖÖê ¾Ö 08.30 ¯Ö¸üŸÖ 
µÖê¾Öã®Ö ¯ÖÖÆüß»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»ÖÆüßÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü.¾ÖÝÖî¸êü  ´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  ¯ÖÖê®ÖÖ06 ÆÓü²Ö›ìü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --   
¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 8972897411  
 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 1076 ÃÖµµÖ¤ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9834849924 



 
पो. टे  माडंवी िद.   30/08/२०२2 

पो. टे. च े
नाव  

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

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

िफयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं 
आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी अटक 
होय / नाही 

                 हिककत  

 मांडवी गु न नं.  : 
- 68/2022 
कलम :- 
 324,427, 
504,506,34 भादवी 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 28/08नं/ 22 रोजी 18.00 
ते18.30 .चे सुमारास  आरोपीचे 
िकराणा दकुाना समोर िनराळा 
तांडा पि मसे 15  िकमी 
िठकाण : िनराळा तांडा 
 
गु हा  दाखल ता. व वळे :-  
िद.   30/08/२०२2  
चे 21.58 वा.  
न द नंबर :- 18  वर  
 
उिशराच ेकारण – 
आिदलाबाद येथील सरकारी 
दवाखा यात उपचार क न आज 
रोजी पोिलस टेशन येवुन त ार 
िदली. 
 
 

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

सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील 
िफयादीचा मुलगा आरोपीचे िकराणा दकुानावर शगदाणा आणन े
कामी गलेा असता दकुानावर गद  अस यान े दकुाना समोरील 
लाकडी बाजेवर बसला असता यातील आरोपीन ेतु बाजेवर का 
बसला या कारणाव न िफयादीचे मुलास िशवीगाळ क न 
लाथाबु यांन े मारहाण केले यानंतर यातील िफयाद िहन े
आरोपी .1 यास मा या मुलाला का मारहाण केल े असे 
िवचारले असता यातील आरोपी .1 ते 3 यांनी  संगणमत 
क न िफयादीत पकडून ितचे डो यात आ. .1 याने हातातील 
काठीने डो यात मा न डोके फोडुन गंभीर दखुापत केली व 
िशवीगाळ क न िजवे मार याची धमकी िदली.व सदर या 
भांडणात िफयादीचे ग यातील मंगळसू  तुट यान े जमीनीवर 
पडल े ते कोठे पडल े मला माहीत नाही .वगैरे जबाबाव  
मा.सपोिन िशवरकर साहबे यांचे आदेशान े गु हा दाखल क न 
तपास  पोउपिन पठाण सा. याकडे िदला. 
दाखल करणार— सपोउपिन मे ाम मो.9850318247 
तपास— नापोका  29 मडावी पो टे मांडवी मो.9422116433 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव :-  
.स.पो. िन. िशवरकर पो. टे. मांडवी मो. नं. 9922322312 

 
  



 

 

¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ü ÝÖã¸ü®Ö 206/ 2022 Ûú  65 ‡Ô ´Ö.¤Ö कायदा. ×¤ü®ÖÖÓÛú 30/08/2022 
 

पो. टे.धमाबाद 
 गुरन  नं. 
206/2022  
कलम 
  65 ई महारा  
दा बंदी कायदा 

ग.ु घडला तारीख वळे  
. िदनांक 30/08/2022 
रोजी वेळ  21-15 वाजता 
सुमारास साईबाबा चौक ते 
एलबीएस कॉलेज कड े
जाणारे रोडवर तालुका 
धमाबाद 
 
ग.ु दाखल तारीख वेळ 
िदनांक 30/08/2022  
चे  23-00  
न द न. 37 
      
 
 
 

िफयादी –  
 आबेद गौसोिदन स यद वय 
53 वष वसाय नोकरी   
ASI नेमणूक पो टे धमाबाद  
मो. 9588697588 

 
आरोपीच ेनाव = 
  

 
िमळाला मला-  
 1680/- एका नायलॉन या 
िपशवीम ये दशेी दा  
िभगरी सं ा असलेले लेबल 
24 बाट या येकी िकमत 
70 पये माणे 

खुलासा-सादर िवनंती की यातील नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी नमूद यातील आरोपीने िवनापरवाना 
बेकायदशेीरिर या  दशेी दा  िभगरी सं ा से लेबल 
असलेले 180 ml चा 24 बाट या येकी िकमत 70 पये 

माणे असा एकूण1680/- पयाचा माल िकमती  चोरटी व 
िव ी कर या या उ ेशाने  बाळगून व िमळून आला वगैरे 
िफयाद व न गु हा दाखल. 
 
दाखल करणार  
पोह ेका 1703 भालेराव  पो टे धमाबाद मो. 
9423440226 
 
तपासी अंमलदार  
-ASI कारा मुंगे पो टे धमाबाद मो.नं.  9823184089 
 
पोलीस िनरी क  िहबारे सर पो टे धमाबाद.  
मो.  9764574333 

 
  



 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  ÷Öã̧ ü−Ö 239 /2022  �ú»Ö´Ö  65 (‡Ô) ´Ö.¤üÖ.�úÖ. ×¤ü.30/08/2022  
¯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 
239 /2022  

�ú»Ö´Ö  
 65 (‡Ô) 
´Ö.¤üÖ.�úÖ.  

 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ 
ŸÖÖ.¾Öêôû ×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü.30/08/2022 
ü̧Öê•Öß 19.15 ¾ÖÖ “Öê 

ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ  •Öã−ÖÖ÷ÖÓ•Ö 
ŸÖê ¤êü÷Ö»Öã̧ ü−ÖÖ�úÖ �ú›êü 
•ÖÖ/ÖÖ·µÖÖ 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ü̧Öê›ü¾Ö ü̧, 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö ,−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
×¤ü.30/08/2022 
“Öê 21.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
Ã™êü .›üÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ 037 
¯ÖÏ´ÖÖ/Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -  
−Ö ü̧Æü̧ üß ¬Ö´ÖÖÔ•Öß �úÃŸÖã̧ êü ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖê�ú ü̧ß ¯ÖÖê−ÖÖ-1915 ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.9764029751 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  - 
   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  
 180 ML “µÖÖ 10 ²ÖÖò™ü»µÖÖ •µÖÖ¾Ö ü̧ 
ü̧ÖòµÖ»Ö Ã™òü÷Ö »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�úß 

180/- ºþ¯ÖµÖê ¯ÖÏ´ÖÖ
Öê ‹�ãú
Ö Ø�ú´ÖŸÖß 
1800/- ºþ 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ/Öß µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öæ¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ  ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
×¾Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ × ü̧ŸµÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú ü̧/µÖÖ“Öê 
ˆ§êü¿ÖÖ−Öê 180 ML “µÖÖ 10 ²ÖÖò™ü»µÖÖ •µÖÖ¾Ö ü̧ ü̧ÖòµÖ»Ö 
Ã™òü÷Ö »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�úß 180/- ºþ¯ÖµÖê ¯ÖÏ´ÖÖ
Öê 
‹�ãú
Ö Ø�ú´ÖŸÖß 1800/- ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö •Ö¾Öôû 
²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôæû−Ö †Ö»ÖÖ.¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖã−Ö ÃÖ¤ü̧ ü ÷Öã−ÆüµÖÖ“ÖÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ²Öß™ü ¯ÖÖêÆêü�úÖò-1821 
¿Öê�Ö ü̧ÃÖæ»Ö µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü.  
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧/ÖÖ ü̧-  
¯ÖÖêÆêü�úÖò-2438 ×−Ö¸ü›êü ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö,−ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.−ÖÓ.9860113604. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�  †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  
 ¯ÖÖêÆêü�úÖò-1821 ¿Öê�Ö ¸üÃÖæ»Ö ¯ÖÖêê.Ã™ê.ü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö,−ÖÖÓ¤êü›ü.  
´ÖÖê.−ÖÓ-9096184902 

 
  



 
 

पो. टे िवमानतळ गुरनं 296/2022 कलम 65 (ई) मुं. पो. का.  
 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हा घडला/दाखल/ ा िद./वेळ गरुन.ं वकलम िफयािद व 
आरोपी,नाव व प ा 

हकीगत शरेा 

1)  

नादंडे, 
पो. टे.  

िवमान-तळ 

गु.घ.ता.वेऴ व िठकाण – 
 िद. 30.08.2022 रोजी18.10 

वाजता  चे सुमारास चUंलोक 

हॉटेल चे बाजूस गFलीमधील 

रोडवर नांदेड पुवVस 2km  

 

 

गु हा दाखल ता.वेऴ व िठकाण -
िद.30/08/2022  
वेळ 19.48 वाजता  
टे.डा.न.ं47  

 

 

िमळाला माल – 
  एक पांढ या रंगाचे िपशवी 
म ये दशेी दा  िभगरी सं ा अस े
लेबल असलेले 180एम एल चे 
एकून 14 िसलबंद बॉटल येकी 
70/- . माणे. िक.अं. 980/-
पयाचा माल  

 

 

  
पो. टे 
िवमानतळ 
गुरनं 
296/2022 
कलम  
65 (ई) मुं. 
पो. का. 

माणे  

 

िफयादी- 
माधव चांदोजी 
नागरगोजे वय 39 
वष पो.ना. 
591नेमणूक पो. टे. 
िवमानतळ नांदडे 
8412879395 
 

 

 

आरोपी-  
  
 

 खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील आरोपी  हा िवना 

परवाना बेकायदेशीर िरCया देशी दाX िभंगरी 

संLा असे लेबल असलेले 180एम एल चे 

एकून 14 िसलबंद बॉटल MCयेकी 70/- X. 

Mमाणे िकं.अं. 980/- X चा माल  बेकायदेशीर 

िरCया  बाळगुन िव5ी करीत असताना िमळुन 

आला आहेत वगैरे मजकुराचे िफया)दवXन 

मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने गु�हा 

दाखल कXन पुढील तपासकामी पोना/591 

नागरगोजे यांचेकडे िदला. 
 
दाखल करणार-  
सपोउपिन क याणकर -मो. नं.9623551038 
 
तपास करणार -   
पोना/591 नागरगोज ेमो. नं.8412879395 
 

 

 
  



 

पो.टे िवमानतळ गरुनं .297/2022 कलम  394,323,504,34 IPC 
 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चनेा
व 

गु हा घडला/दाखल/ ा िद./वळे गरुन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत भटे िदले या अिधका-
याचं ेनाव व भटेीचा वळे 

शरेा 

1)  

नादंेड, 
पो. टे.  

िवमान-तळ 

 

ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण - 

िद.26/08/2022 रोजी 

सायकंाळी 17.00 

वाजZया[या समुारास 

िफया)दीचे घरासमोर कामठा  

नांदेड पवुVस 05 िक.मी  
 

ग�ुहा दाखल – 

िद.30/08/2022  

वेळ 22.57 

टे.डा.न.ं72 
 

 

उशीराचे कारण – 

आज रोजी उपचार कXन 

पो.टेला येवनु   जबाब 

िदFयाने  
 

 

 

 

 

 

 

  
पो.टे 

िवमानतळ 

गरुन ं 
.297/22 

 कलम  
394,323 

504,34 

IPC 

 

िफया)दी- 

सतीश िप.बडंु 

पयुडवय-18 वषV धंदा-

शेती रा.कामठा 

माळटेकडीता 

.िज. नांदेड 

मो.8805353495 
 

 

आरोपी- 
  

खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमदु 

तारीख वेळी व िठकाणी यातील 

िफया)दी हा Cयाची बैलजोडी घेवुन 

मंदीरासमोXन जात असंताना  

आ.5ं.1  याने तुझे बैल िनट घेवुन 

पुढे बघुन जा तु लई माजलास अशी 

िशवीगाळ केली .ते\हा िफया)दी हा  

िश\या का देता असे Jहणाला असंता 

यातील आरोपीतांनी संगणमत कXन    

लोखंडी रॉड,काठीने व थापडबु]याने 

मारहाण कXन  िफया)दीचे िखशातील 

15,000/- Xपये जबरीने काढुन 

घेतले व िफया)दीचा चुलता   भांडण 

सोडवZयास आला असता Cयास पण 

लाथाबु]यांनी मारहाण केली वगैरे 

मजकुराचे जबाबवXन 

मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने 

गु�हा दाखल कXन पुढील तपास 

कामी पोउपिन बुरकुले सा.यांचेकडे 

िदला  

दाखल करणार- 

पोउपिन जाधव मो.नं.8007580146 

तपास करणार – पोउपिन बुरकुल े

मो.नं.9623652730 

   

 

 

घटनाथळी भेट 

िद.30/08/202

2 वेळ 

23.00वा. 

टे.डा.नं.73 

पो.िन.काकडे 

मो.नं. 
9923131121  

,पोउपिन जाधव 

मो.नं. 
8007580146 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

पोलीस टेशन मु ामाबाद दिैनक गु ह ेअहवाल  िदनाकं 30/08 / 2022 

पोलीस 
टेशन 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व 
िठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हकीकत 

मु माबाद गु.र.नं 
.210/2022 
 कलम  
324,294, 
323 
 भा द िव   

ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण:- 
िद.24/08/2022रोजी 
.सायंकाळी 06.00 वाजता 
.धुरपतमाय मंिदरा जवळ 
राजुरा (बु )ता. मुखेड 
 
ग.ुदा.ता.वळे व िदनाकं:-
30/08/2022 
वेळ 23:05. वा 
 टेडा नंबर 39 वर 
 
उिशरा च ेकारण:- 
आज रोजी पो टे ला येऊन 
त ार िद यान े
 
 

िफयादी:-  
बंडोपंत चंदर वाघमारे वय 
40 वष वसाय मजुरी 
जात मांग रा.राजरुा(बु) 
ता.मुखेड िज. नांदडे  
मो न 9730247106 
 
 

 
आरोपीच ेनाव :  
 
 

खुलासा :- सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादीची लाईट तोडलेली अस याने िफयादीने लाईन यान चे 
हाताखाली काम करणारे खाजगी ईसम (आरोपी) यांने .िफयादीस 
लाईट जोडणे साठी खचा करावा लागेल असे◌े हट याने िफयादीने 
यास तुला खचा काय हणून दऊे असे हणताच आरोपीने 

िफयादीस अ ील िशवीगाळ क न काठीन े डो यात व हातावर 
मा न जखमी केले तरी यांचेवर कारवाई करावी वगैरे व पाचे 
िफयाद व न मा.सपोिन जाधव साहबे यांच े आदशेाने 
. माणेपोनागु हा दाखल क न तपास पोना 1402 .मह कर यांचे 
कड ेिदला 
 

गु हा दाखल करणार:-  
पोहकेा◌ॅ 2068 कागंणे पो टे मु ामाबाद मो नं 8459537419 
तपास अिधकारी:-  
पोना.1402 .मह कर पो टे मु माबाद मो न.9765391402 

भारी अिधकारी  
सपोिन सं ाम उ व जाधव पो टे मु माबाद  
मो नंबर  8999881900 

 
  



 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 1 ŸÖê 5 ÷Öã.¸.ü−ÖÓ 306/2022 �ú»Ö´Ö 354,354 ›ü ,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ  

 

†.�Ëú ¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

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

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
³ÖÖ÷Ö 1 ŸÖê 5 ÷Öã.¸.ü−ÖÓ 
306/2022  
�ú»Ö´Ö 
 354,354 ›ü ,506 
³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
4/25 ³ÖÖÆü�úÖ  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    
 ×¤ü ü79/08/2022  “Öê ¸üÖê•Ö 
21.45 ¾ÖÖ “Öê  “Öê ÃÖã´ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
÷ÖÓ÷ÖÖ“ÖÖôû  −ÖÖÓ¤êü›ü   
 
  ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü30/08/2022 

¾Öêôû00.43 ¾ÖÖ.  
−ÖÖë¤üü �Îú.- 04 

×±úµÖÖÔ¤üß- 
 
 
†¸üÖê̄ Öß-  
ü  
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ8Öß 
µÖÖŸÖß»Ö   Ö†Ö¸üÖê¯Öß−Öê ´ÖÖ÷Öß»Ö ¤üÖê−Ö ´ÖÆüß−µÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö 
±úßµÖÖÔ¤üß“ÖÖ “ÖÖê¹ý−Ö ¯ÖÖšü»ÖÖ÷Ö �ú¹ý−Ö ±úßµÖÖÔ¤üßÃÖ 
†Ö¸üÖê¯ÖßÃÖ ²ÖÖê»Ö−µÖÖ“Öß ‡Ô“ˆÖ −ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ±úÖê−Ö ¤êü¾Öã−Ö ´ÖÖ�Ôú−›êüµÖ ´Ö÷Ö¤üß¸üÖŸÖ 
¤üÂÖÔ−ÖÖÃÖÖšüß ÷Öê»µÖÖ−Ö÷ÖŸÖ¸ü †Ö¸üÖê¯Öß−Öê ±úßµÖÖÔ¤üßÃÖ 
¾ÖÖ‡Ô™ü ÆêüŸÖã−Öê ¯ÖÖÆãü−Ö �ÖÓ•Öß¸ü ‘Öê¾Öã−Ö ±úßµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã�µÖÖ 
‘Ö¸üÖ“Öê ¯Ö¡Öê ˆ“Ö»Öã−Ö ŸÖã—µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖŸÖÖê ¾Ö 
50000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ÃÖã¯ÖÖ¸üß ¤êü¾Öã−Ö ŸÖã—µÖÖ ¯ÖŸÖß“ÖÖ 
�úÖ™üÖ �úÖœüŸÖÖê ´Æü8Öã−Ö ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß  ¾Öî÷Ö¸êü 
†•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö   ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
psi/†Ö÷Ö»ÖÖ¾Öê   ´ÖÖê.−ÖÓ-9890630130 
¤üÖ�Ö»Ö  
 gpsi/×¿ÓÖ÷Öê ü  ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü  



                                                

  

                                                       ¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 1 ŸÖê 5 ÷Öã.¸.ü−ÖÓ 307/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

 

  

†.�Ëú ¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ8Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö šüß�úÖ8Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

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

     ¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 
1 ŸÖê 5 ÷Öã.¸.ü−ÖÓ 
307/2022 
�ú»Ö´Ö 
 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ   
 ×¤ü ü29/08/2022  
“Öê ¸üÖê•Öß 16.50 ŸÖê 
17.30  ¾ÖÖ “Öê 
²ÖÃÖÃ™òü−›ü  −ÖÖÓ¤êü›ü   
 
  ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü30/08/2022 

¾Öêôû 19.11 ¾ÖÖ.  
−ÖÖë¤üü �Îú.- 33 

×±úµÖÖÔ¤üß- 
 
 
†¸üÖê̄ Öß- †–ÖÖŸÖ 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 
‹�ú ŸÖÖêôûµÖÖ“Öß 
ÃÖÓÖê−µÖÖ“Öß ‹�ú¤üÖ−Öß 
•Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß  
�úà.†.40000/- 
¹ý¯ÖµÖê 
 
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ8Öß 
µÖÖŸÖß»Ö  ±úßµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô Æüß ²ÖÃÖÃ£ÖÖ−Ö�úÖŸÖã−Ö 
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü �ú›êü •ÖÖ8ÖêÃÖÖšüß ²ÖÃÖ´Ö¬µÖê “ÖœüŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ÷Ö¤üá“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê¾Öã−Ö −Ö•Ö ü̧ “Öã�ú¾Öã−Ö 
�úÖê8ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öê- ‹�ú ŸÖÖêôûµÖÖ“Öß 
ÃÖÓÖê−µÖÖ“Öß ‹�ú¤üÖ−Öß “ÖÖê¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ»Öß † ¾Öî÷Ö ȩ̂ü 
†•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö   ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖ/1020 †Ö›êü üü ü´ÖÖê.−ÖÓ-9823467191 
 
¤üÖ�Ö»Ö   
¯ÖÖêÆêü�úÖ/2812 ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü 



 

éé̄ ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÏÖê  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 3082022 �ú»Ö´Ö  65 ‡Ô ´Ö.¤üÖ.�úÖ ×¤ü-30/08/2022 

 
  

†.�Ëú ¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ8Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö šüß�úÖ8Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

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

×¤ü-30/08/2022 ¯ÖÖê 
Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÏÖê  
÷Öã̧ ü−ÖÓ  
3082022 �ú»Ö´Ö  65 
‡Ô ´Ö.¤üÖ.�úÖ 
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ  
  ×¤ü ü-30/08/2022  
“Öê ¸üÖê•Öß 18.50  ¾ÖÖ 
“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß     
 
 
¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü 30/08/2022 
¾Öêôû22.02 ¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü 

�Îú.- 47 

×±úµÖÖÔ¤üß- 
¿Ö¸ü¤ü“ÖÓ¦ü ¯ÖÓ›üßŸÖ “ÖÖ¾Ö¸êü  
¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖÔ  ¾µÖ.−ÖÖê�ú¸üß 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ −ÖÖ‡Ô�ú ²ÖŒ�ú»Ö 
−ÖÓ-1353 −Öê-¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  
−ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê −ÖÓ-9049319533 
†¸üÖê̄ Öß-  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
-Ø¿Ö¤üß ¦ü¾µÖ ³Ö¸ü»Öê»Öê 40 
¯ÖÏ×ŸÖ  ¯ÖÖò�úß™ü   1 
×»Ö™ü¸ü“Öê 40¯ÖÖò�úß™ü 
�úà.†.1600/- 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
×šüü�úÖ8Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß ¦ü¾µÖ ³Ö¸ü»Öê»Öê 40 
¯ÖÖò�úß™ü  �úà.†.1600/-  ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  
Ã¾ÖŸÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öã−Ö ×ŸÖ“Öß “ÖÖê¸ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôûã−Ö †Ö»ÖÖ ¾Öî÷Ö¸êü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö   ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖ/452ˆŸÖ�ú¸üü ü  ´ÖÖê.−ÖÓ-9921155166 
 
¤üÖ�Ö»Ö  
 ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2812 ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 



                                         
 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 527/2022 �ú»Ö´Ö 160 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 30/08/2022 
¯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. :- 
527/2022   
�ú»Ö´Ö  
160 ³ÖÖ¤ü¾Öß  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ0Ö- 
×¤−ÖÖÓ�ú. 29/08/2022   
¸üÖê•Öß “Öê ¾Öêôû  15.00 
¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö 
²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ “ÖÖî�ú 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
30/08/2022    
“Öê 01.03 ¾ÖÖ  
−ÖÖÓê¤ü �Îú. 03 ¾Ö ü̧  

×±úµÖÖÔ¤ß  :- 
 ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü •Öôû²ÖÖ•Öß �ú¤ü´Öû ¾ÖµÖ 55 
¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß
Ö.  
´ÖÖê.�Îú. 9284351496. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 41(†)(1) 
¯ÖÏ´ÖÖ
Öê −ÖÖê™üßÃÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê›ü
µÖÖŸÖ †Ö»Öê 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×−Ö¸Óü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö¸Óü�ú 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ
Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê 1) 2) †ÃÖê ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö 
²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ “ÖÖî�úÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ —ÖÓã•Ö 
�ú¹ý−Ö ‹�ú´Öê�úÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ
Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö 
†Ö»Öê ü¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü0ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß
Ö ´ÖÖê.�Îú. 8390006100 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/616 “Ö�Îú¬Ö¸ü  ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß
Ö ´ÖÖê.�Îú. 7020448411 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ0Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :  
´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 ÷Öã. ü̧.−Ö. 528/2022 �ú»Ö´Ö 498(†),323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 30/08/2022 
 

¯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. :- 
528/2022   
�ú»Ö´Ö 
498(†), 
323,504 
,506,34 
³ÖÖ¤ü¾Öß  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ0Ö- ÷Öê»µÖÖ 
¤üÆüÖ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖã−Ö 
ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
30/08/2022   
“Öê 15.35 ¾ÖÖ -
−ÖÖÓê¤ü �Îú. 23 
¾Ö¸ü  

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×−Ö¸Óü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö¸Óü�ú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü0Ö - ×±úµÖÖÔ¤üß †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�úÖ
Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÖÆãü−Ö 
¯Ö®ÖÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾Öã−Ö µÖê, ´Æü
Öã−Ö ¤üÖ¹ý ×¯ÖÆãü−Ö µÖê¾Öã−Ö 
¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú ”ûôû �ú¹ý−Ö ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾Öã−Ö 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ
Ö �êú»Öß ¾Ö ŸÖã»ÖÖ 
�ÖŸÖ´Ö �ú¹ý−Ö ™üÖ�úŸÖÖê †ÃÖê ´Æü
Öã−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü
µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß  ü¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü0ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß
Ö 
´ÖÖê.�Îú. 9637706877 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›ü  ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß
Ö ´ÖÖê.�Îú. 9730192361 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ0Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´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 ÷Öã. ü̧.−Ö. 529/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 30/08/2022 
¯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. :- 
529/2022   
�ú»Ö´Ö  
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ0Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 29/08/2022 
¸üÖê•Öß 19.45 ¾ÖÖ. “µÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
�úÖò»Öê•ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×ÃÖ›ü�úÖê 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
30/08/2022    
“Öê 23.18 ¾ÖÖ  
−ÖÖÓê¤ü �Îú. 44 ¾Ö ü̧  

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
�ú−ÆêüîµÖÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 
23 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾Ö�ú  
¸üÖ.�úÖ¯ÖÃÖß ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú. 9960296995. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- †–ÖÖŸÖ  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú.MH-26-BK-
9712  “ÖÖê¸üß ÷Öê»Öß †ÖÆêü 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×−Ö¸Óü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö¸Óü�ú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü0Ö – 
 ×±úµÖÖÔ¤üß †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�úÖ
Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖê™Ö¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú. MH-26-
BK-9712 ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ −ÖÓ.MD625GF13J1B02404 ¾Ö ‡Õ×•Ö−Ö 
�Îú.JF1BJ1501088 †¿Öß †ÃÖ»Öê»Öß Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß �úÖò»Öê•ÖÃÖ´ÖÖê¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê µÖê£Öê ˆ³Öß �ú¹ý−Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ×™ü ÆüÖ‰úÃÖ µÖê£Öê 
“ÖÆüÖ ×¯Ö8µÖÖÃÖÖšüß ÷Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê8ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß 
†ÖÆêü ü¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü0ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ×•Ö.‹−Ö.³ÖÖ»Öȩ̂ Ö¾Öü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß
Ö ´ÖÖê.�Îú. 9637355836 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1749 ³ÖÖ¸üŸÖß  ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß
Ö 
´ÖÖê.�Îú. 9096270187 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ0Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´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 †Ö.´Öé.−Ö. 97/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 30/08/2022 
                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

†Ö.´ÖËé. †Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü8ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. 
¾Ö ´Ö¸ü8ÖÖ“Öê �úÖ¸ü8Ö  

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

†Ö.´Öé.−Ö. 
97/2022  
�ú»Ö´Ö   
174 
×ÃÖ.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ Ö-   
×¤üú 30/08/2022  
ü̧Öê•Öß “Öê ¾Öêô ÃÖ�úÖôûß 

08.00û ¾ÖÖ. “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¾ÖÖ›Ôü �Îú.15 
ÃÖ ü̧�úÖ ü̧ß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ 
×¾ÖÂ'Öã̄ Öæ ü̧ß,−ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê  
 
×¤ü¿ÖÖ:-   
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 06 ×�ú.´Öß. 
 

¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 

×¤ü  30/08/2022 “Öê 
¾Öêôû  18.18   
−ÖÖê �Îú 33 

�Ö²Ö¸ü ¤êü ÖÖ¸:-   
´ÖÖ»ÖêÀ¾Ö ü̧ ¿ÖÓ�ú ü̧ ü̧Ö¾Ö ´ÖÖȩ̂ êü ¾ÖµÖ 
21  ¾ÖÂÖÔ  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö'Ö 
ü̧Ö.¯ÖÓ�ú•Ö−Ö÷Ö ü̧ ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö 

ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 ´ÖÖê.�Îú. 8830820531 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :- 
  ¿ÖÓ�ú ü̧ ü̧Ö¾Ö ‡ ü̧²ÖÖ•Öß ´ÖÖê ȩ̂ü ¾ÖµÖ 
72 ¾ÖÂÖì  ü̧Ö.¯ÖÓ�ú•Ö−Ö÷Ö ü̧  
¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö  ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
´Ö¸ü ÖÖ“Öê �úÖ¸ü Ö :-  

¯ÖÖµÖ ‘ÖÃÖ¹ý−Ö ¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ´ÖãŒ�úÖ 
´ÖÖ ü̧ »ÖÖ÷Ö»µÖÖ−Öê ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ 
¤ü ü̧´µÖÖ−Ö ´ÖéŸµÖã  
 

  

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ'Öß  
µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü'ÖÖ ü̧ −ÖÖ´Öê ´ÖÖ»ÖêÀ¾Ö ü̧ ¿ÖÓ�ú ü̧ ü̧Ö¾Ö ´ÖÖê ȩ̂ü ¾ÖµÖ 
21  ¾ÖÂÖÔ  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö'Ö ü̧Ö.¯ÖÓ�ú•Ö−Ö÷Ö ü̧ ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. µÖÖÓ−Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö �Ö²Ö ü̧ ×¤ü»Öß ×�ú ŸµÖÖ“Öê 
¾Ö×›ü»Ö −ÖÖ´Öê ¿ÖÓ�ú ü̧ ü̧Ö¾Ö ‡ ü̧²ÖÖ•Öß ´ÖÖȩ̂ êü ¾ÖµÖ 72 ¾ÖÂÖì  
ü̧Ö.¯ÖÓ�ú•Ö−Ö÷Ö ü̧  ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö  ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. Æêü ×¤ü−ÖÖÓ�ú 

30/08/2022 “Öê ¾Öêôû 10.00 ¾ÖÖ. ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö ü̧ß ¯ÖÖµÖ 
‘ÖÃÖ¹ý−Ö †Ó÷Ö'ÖÖŸÖ ¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ ü̧ »ÖÖ÷Ö»µÖÖ−Öê ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ 
¤ü ü̧´µÖÖ−Ö ÃÖ ü̧�úÖ ü̧ß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ ×¾ÖÂ'Öã̄ Öæ̧ üß −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ´Ö ü̧'Ö 
¯ÖÖ¾Ö»Öê  ¾Ö÷Öî̧ êüêüü �Ö²Ö ü̧ß¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
−Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ'Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧0ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸üü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß
Ö ´ÖÖê.�Îú. 9637706877 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß
Ö ´ÖÖê �Îú 9011079556 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ0Öê ¯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 

 


