
पो. टे.हदगांव गुरनं- आ. .नं39/2022 कलम 174 िसआरपीसी िदनांक-07.09.2022 

पो.�टेचेना

व 

ग.ुर.न ं/ आम ृ आम/ृगु.घ.ता.वेळिठकाण िफया�दीचेनाव हिककत 

हदगांव  
आ. .न ं
39/2022  
कलम 
 174 िसआरपीसी 
 
 
 
 
 

िदनांक :- 30/08/2022 
रोजी15.00 वा.वाड .30 
सरकारीदवाखानािव णुपूरी
नांदडेदि णेस65 िक.मी 
 
 
आमृ /गु.द.ता.वेळिदनांक:-
07.09.2022 
वेळ12.05वा टे.डा. 19 
 
 
उिशराचे कारण :-
आजरोजीकागदप पो. टे.
लाहाजरआ यान े
 
 

खबरदणेार :- 
ड लु.के.कांबळे पो.ना.2801 
नेमणुकपो. टे. ामीणिज.नांदडे 
 
 
FRI त िदली का ?होय. 
 
मयताचेनाव :- 
िकशनराव जळबा सोनकांबळे वय 
66 वष रा.िभमाईनगर हदगांव 
ता.हदगांव िज.नांदडे 
 
 
मरणाचे कारण :----
राहतेघरीसंडासम येपड यानेउप
चारदर यानमु य ु
 

खूलासा -----           सादर िवनंती की यातील मयत हा 
आपले राहते घरी संडास म ये पड याने यांनी उपचार 
कामी सरकारी दवाखाना हदगांव नांदडे येथे शरीक केल े
असता,उपचार चालु असतांना िदनांक 30/08/2022 
रोजी15.00 वा.वाड .30 म ये स.द.नांदडे येथे मरण 
पावला आह.ेवगैरे मजकुराची RMLC 

.JCB/6912/2022 माणे मा.स पो.िन पांढरे साहबे 
यांनी कागद प  हजर के यान े
मा.पो.िन.पवारसाहबेयांचेआदशेानेआ. .दाखलक नतपास
कामीिबटHC 2342 हबंडयांचेकडदेे यातआले. 
 
दाखल करणारा  
(PSO)-पोना /227 िभस े
तपासीकअिधकारीयाचंेनाव :- 
HC 2342 हबंडमो.न.ं 9284422052 
पो. टे. भारी अिधकारी याचंे नाव व मोबाईल नंबर :-  
पो.िन.  पवार साहबे मो.नं. 8806994154 
 

 

 



पोलीस टेशन िबलोली   गरुन 199/2022 कलम 294,323,506 भादवी  िदनाकं 07/09/2022 

  पोलीस 
टेशनच े

नाव 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा पना 
अ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

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

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
िबलोली  

 
भाग 6 गुरन 
199/2022 
 कलम 
294,323,506 
भादवी  

 
 
 
 
 

गु हा घडला िदना◌ंकं:- 
िद.06/09/2022 चे 00.00 
वा.चे. सुमारास आनंद बाल 

ाम व ती ह मौजे सगरोळी 
ता. िबलोली िदशा  
 
दि णसे 17 की.मी. 
 
 

 गु हा दाखल िदनाकं:- 
िद 07/09/ 2022 रोजी 
 वेळ 12.40 वा  
टे डा.नोद न ं 16 वर   

 

 
 

 

िफयादीच ेनाव –  

 
एफआर आय त  िदली का :-होय  
 
 आरोपीच ेना◌ंवं-   
  
 
 आरोपी अटक -- आरोपी अटक नाही 

खुलासा, सादर िवनंती िक , वर  नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीन े व तीगृहात येऊन िफयादी व सा ीदार यांना 
िवनाकारण तुम या मायला झवतो अशी अ ील िशवीगाळ क न 
संतोष कलेवार यांना लाथाबु यांनी मुकामार िदला व जीवे 
मार याची धमकी दीली वगैरे जबाब आज रोजी िदल े व न वर 

माणे गु हां दाखल मा..पोिन साहबे यांचे आदेशान े 
दाखल करणार:-पोहकेा/1963 िप.ए.गुडमलवार पो टे िबलोली मो न ं
8421453868 
 
तपास करणार-  
पोहकेा/ 2049 आंबेवार पो टे िबलोली मो न ं9423615487 

 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नबंर:- 
पो.िन. डोईफोडे साहबे पो. टे.िबलोली मो.न.ं9823889037 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 



पोलीस टेशन मुखडे गुरण- २७२/२२ कलम ३२४.३२३.५०४.५०६.३४  भा द िव िदनाकं ०७/0९/२०२२ 
 

 पोलीस टेशन 
मखुडे  

 ग ुघडला व दाखल 
तारीख 

िफयादी व आरोपी खलुासा 

मुखेड गुरण-  
२७२/20२२  
कलम 
३२४.३२३ 
.५०४.५०६. 
३४  
भा द िव . 

ग ुघ ता वेळ व िठकाण 
िदनांक 
िद.०६/९/२०२२ रोजी 
१८:०० वा   वा च.े 
सुमारास मोजे दबड े
िश र िफयादीचे 
माहरेी. 
 
ग ुदा ता वळे िदनाकं 
०७/0९/२०२२ 
चे १३. ४१ 
टे डा  न द  १६ वर 

 
 
 

िफयादी-  
 
आरोपी- 
 
 

खुलासा-सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळ व िठकानी 
यातील आरोपी यांनी संगणमत िफयादी व िफयादीच ेवडीलास 
पैसे दणेे घेणे या कारणाव न िशवगाळ क न काठीन ेपायावर 
हातावर मारहाण क न दखुापत क न जीवे  धमकी िदली  
वगैरे जबाब व न गु हा दाखल. 

 
दाखल करणार-  
पोना २६३६ िचचोरे  पोलीस टेशन मुखेड.   मो 
९९२३१९२६३६. 

 
तपास-    
पोह ेका १२६५  गीते  पो टे मुखेड मो .  ८००७८०७७७१.     
 
 

 
  



पो. टे. उ माननगर  आ.मृ.न. 34/2022    कलम  174 CRPC  िद. 07/09/2022 

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  
 

   
उ मान 
नगर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न.  

34 /2022  

कलम  

174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- 
िद.28/08/2022 रोजी 
सकाळी16.15वाजता 
शासकीय णालय 
िव णुपुरी नांदेड 
 
 
आ .मृ.दाखल:-  
िद 07/09/2022 
वेळ 13.33 वा. 
. टेशन डायरी न द  13वर   
 

खबर देणार :  
ध डीबा नागोराव िशदे वय 48 वष 

वसाय शेती राहणार दही कळंबा 
तालुका कंधार िज हा नांदेड 
मोबाईल नंबर 90 22 53 ५३५५ 
जात मराठा 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 मयताच ेनाव व प ा :- 
 परमे र ध डीबा िशदे वय 23 वष 
राहणार दही कळंबा तालुका कंधार 
 
मरणाच ेकारण:- 
यातील मयत हा कापसाला फवारणी 
करत ेवेळेस िपचकारी चे झाकण 
उघडून िवषारी औषध उडून त डावर 
व त डात पड यान ेउपचार दर यान 
मृ यू 

खलुासा;  
           वर नमूद तारीख वेळी व  िठकाणी यातील मयत 
मुलगा नामी परमे र ध डीबा िशदे हा शेतातील कापसाला 
फवारणी मारत असताना अचानक िपचकारीचे झाकण 
उडा यान े कीटकनाशक औषध त डावर व त डात पड यान े
याचा उपचार दर यान िदनांक 28.08.2022 रोजी 16.55. 

रोजी वृ  झाला आह े आ ही दखुात अस यान े आज रोजी 
पो टला येऊन जबाब िदला वगैरे जबाब आव न सदरचे अमृत 
दाखल क न माननीय सकुंनी भारतीय साहबेांचे आदेशान े
पुढील तपासताना याची 24 99 भारतीय यां याकडे िदला. 
     
दाखल करणार:- 
 PSO HC 1005 बोईनवाड पो ट उ मान नगर 
तपासी अमंलदार:   
HC 2499 भारती पो ट उ मान नगर 
 मोबाईल नंबर 9579854437 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
 सपुनी भारती साहबे पो ट उ मान नगर  
मोबाईल नंबर 8378989949 

 



iksLVs ej[ksy xqju 180@2022 dye 363 Hkknoh fn 07-09-2022 
ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko &  
iks LVs  
ej[ksy 
 
 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn 06@09@2022 
jksth 09-30- ok-ps 
lqekjkl fQ;kZnhps 
?k:u ekSts yks.kh 
 
fn’kk o varj 
if’pesl 08 fd eh 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG- %&  
fn 07@09@2022  
ps 12%30 ok  
uksan ua-15 oj  
 

 xqju 
180@2022 
dye  
363 Hkknoh 
 
  

fQ;kZnh ukao %&  
ukjk;.k xksfoanjko 
dkGs o; 33 o"kZ  
tkr- ejkBk O;olk; 
'ksrh jk-yks.kh  
rk- nsxywj  
eks-ua 9324246312- 
 
 
vkjksih %& vKkr 
  
vkjksih vVd & ukgh 
 
vigj.k eqyhps uko %&  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh  
;krhy  fQ;kZnhus iksLVs yk ;sowu tckc fnyk dh ek>h eqyxh gh 
?k:u 'kkGsyk pkyys vls lkaxq.k xsyh rh ?kjh ijr vkyh ukgh 
frpk frP;k eSf=.khdMs ] ukrsokbZdkdMs 'kks/k ?ksryk vlrk rh 
vn;ki ikosrks feGwu vkyh ukgh fryk dks.khrjh vKkr bZlekus 
vKkr dkj.kklkBh  ek>s laerh f'kok; ek>s j[kokyhrqu iGwu 
usys vkgs oxSjs tckc o:u ek-iksfu lkgsc ;kaps vkns'kkus xqUgk 
nk[ky d:u iq<hy rikl liksfu Jh eís lkgsc ;kaps dMs fnyk 
 

nk[ky dj.kkj & 
 liksmifu eBirh iksLVs ej[ksy eksua 9689152492 
rikfld vaeynkj &  
liksfu enns iksLVs ej[ksy eksua 9049758000 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
iksfu Jh xqVVs lk iksLVs ej[ksy eksua 8830564618 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
iksfu Jh xqVVs lk iksLVs ej[ksy eksua 8830564618 
liksfu enns iksLVs ej[ksy eksua 9049758000 
-gs fnukad&07@09@2022 jksth osG 13-49 ok  uksan ua-19 oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw- 

 



पो टे तामसा  गु.र..न.ं88/2022 कलम:--283 भा.द.वी  िदनाकं 07.09.2022 

पो. टे 
च ेनाव  

ग.ुर.न ं व 
कलम  

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

तामसा गु.र.नं:-- 
88/2022 
कलम:-- 
283 
भा.द.वी.  
 

 ग.ुघ.ता.वळे व िठकाण  
िदनांक:-07.09.2022 चे  
12.30 वाजता चे सुमारास 
नवीन बस थानक  सावजिनक 
रोडवर  तामसा ता.हदगाव 
िज.नादडे  
 

 
ग.ुदा.ता.वळे – 
 िदनांक:--07.09.2022  
चे 14.06 वा 
.न द नं  13 वर . 
 
 
 

िफयादी:--   
राजे र िव ाबंर 
गूंडवेाड  वय 26  वष 

वसाय नौकरी नापोका 
NPC 1692  
 पो टे तामसा  
मोनं◌ः--9764050006 
 
 
FIR त िदली का? :--
होय. 
 
आरोपी च ेनाव व प ा :-
-   

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी याितल आरोपी 
ने याच ेता यातील आपे आटो हा सावजिनक रोडवर धोकादायक 
िर या रहदरीस अडथळा िनमाण होईल आशा ि थतीत उभा केलेला  
िमळुन आला वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल. 
 
दाखल करनार –  
hc 83 राठोड पो टे तामसा मो.न.9960425932 

 
तपासीक अिधकारी याचं ेनाव :- 
 HC 2498 क यानकर  मोबाईल नंबर:- 9284038840 
 
पो. टे भारी अिधकारी याचं ेनाव व मोबाईल नबंर:- 
- स.पो िन. पो.दळवे  टे.तामसा मो न:ं--7744827771 
  

 

  



पोलीस टेशन रामतीथ आ  नबंर 22/2022 कलम174 crpc  िद07/09/2022 

पो. टेच े
नाव 

आ  व कलम आ  घडला ता. वेळ िठकाण 
व दाखल ता. वळे 

खबर देणार नाव प ा व 
मोन ं,  

हकीकत 

रामतीथ आ   
22/ 2022  
कलम 
 174 crpc  
 
 
 
उिशरा च ेकारण-
mlc no 
6947/2022 आज 
रोजी ा  
झा याने 
 
  

आ  घडला ता. वेळ िठकाण  
िद. 27/08/2022  चे 
11.00वाजता राहत ेघरी 
िवषारी औषध िप याने 
उपचारादर यान िद 
03.09.2022 
चे09.00सुमारास स द 
िव णुपुरी नांदडे 
 
आम ृदाखल  ता.वळे:- 
 िद 07/09/.2022 
 चे  15.27वा 
 टे.डा न द  17 वर  
 
 

 खबर दणेार  नाव:-  
एस के बयास 
HC2093नांदडे ामीण 
 
मयताच ेनाव :-  
िदलीप तुळशीराम 
गायकवाड 34 वष रा 
पाचिपपळी तालुका 
िबलोली 
  
मरणाच ेकारण :- 
िवषारी औषध िप याने 
दोन नंबर के यान े
 

खुलासा- सादर िवनंती की यातील मयत हा िदनांक 
27.08.2022रोजी 11.00वा सुमारास याचे राहत े घरी 
मौजे पाचिपतळी येथे कोणते तरी िवषारी औषध िप यान े
यास उपचार कामी स.द िव णुपुरी नांदडे येथे शरीर केल े

असता उपचाराद यान  िदनांक03.09.2022 रोजी 
09.00.वा मरण पावले बाबत आज रोजी पो टेला येऊन 
जबाब िद यान ेapiिदघे साहबे यांचे आदशेाने दाखल क न 
पुढील कारवाई किरता HC2476 पठाण कड ेिदला आह े
 
  
दाखल करण:- 
1371िशद ेमो न 9551514548  
 
तपािसक अमलंदार :- 
HC2476पठाण मो न.ं 9823027725 

 

  



पो. टे. कंधार     आ.मृ.न.49/2022   कलम 174 CRPC  िद.07/09/2022. 

पो. टे. च े
नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

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

               हकीकत  
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न.  

49/2022  

कलम 

 174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- 
िद.02/09/2022  चे  
18.20 वाजता  
सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदेड  
   
उ रेस 40 िकमी. 
 
आ .मृ.दाखल:- 
िद.07/09/2022  
वेळ 11.49 वा. टेशन 
डायरी न द  12  वर.  
 
 
 

खबर देणार :-  
पोना.ि ह. टी. ितडके ब.न.ं1947 
नेमणूक पोलीस टेशन नांदेड 

ामीण . मोबाईल नंबर. नाही. 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 मयताच ेनाव व प ा,, :-   
अिनल िवनायक मोरे वय 28 वष 
रा. आंचोली तालुका नायगाव 
िज हा नांदेड. 
 
 उिशरा च ेकारण :- 
 डेथ एम एल सी कागदप  आज 
रोजी ा  झा याने .  
 
मरणाच ेकारण :- अचानक मृ यू.  

खुलासा;  
           सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व  िठकाणी यातील मयत 
हा कंधार येथील याचे घरी झोपला असताना तो उठत नस याने यास 
िवलाज कामी  सरकारी दवाखाना  िव णुपुरी येथ ेशरीक केल ेअसता तो  
मरण पावला वगैरे मजकुराचे डेथ एम एल सी कागदप  आज रोजी ा  
झा याने मा.पो.िन. साहबेांचे आदेशान ेआ.मृ. दाखल. 
 
दाखल करणार:- -- 
 Hc/1735 बाबर  साहबे पोलीस टेशन कंधार. 
 
तपासीक अमलदार:-- --/  
गणाचाय साहबे नेमणूक पोलीस टेशन.  कंधार मो.  :- 9823391570. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
मा. पो. िन. पडवळ साहबे  पो . टे.  कंधार मो . . 9420841070.  
 

 

   



iksLVs HkkX;uxj nSfud xqUgs vgoky fn 07-09-2022 
ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko &  
iks LVs  
HkkX;uxj 
 
 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn 01@09@2022 jksth 
ps 12-00 ok- rs fn 
06@09@2022 jksth 
19-30 ok ps 
lqekjkl fQ;kZnhps 
jkgrs ?kjkleksj 
efgiruxj ukansM 
;sFks  
 
fn’kk o varj 
if’pesl 02 fd eh 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-  
fn 07@09@2022  
ps 13%13 ok  
uksan ua-22 oj  
 

 xqju 
312@2022  
dye  
354]452 
]341]504]506 
Hkknoh lgdye 
12 ckydkps 
ySafxd vR;kpkj 
vf/kfu;e 
¼iksLdks½ 
  

fQ;kZnh ukao %&  
 
vkjksih %&  
 
vkjksih vVd & ukgh 
 
mf’kjkps dkj.k %&  
vkt jksth fQ;kZnhus 
iksLVsyk ;soqu rdzkj 
fnY;kus 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh  ;krhy  
fQ;kZnh gh  fn 01@09@2022 jksth ds-,e ikVhy fon;ky; ukansM ;sFks ik;h tkr 
vlrkauk vksG[khpk eqyxk jLR;kr HksVyk o R;kus ek>k jLrk vMoqu okbZV 
gsrqus ek>k gkr /kjyk o Eg.kkyk dh] eyk rqyk cksyk;ps vkgs- rq ek÷;k lkscr 
py vls Eg.kkyk rsOgk eh R;kps gkrkyk >Vdk ek:u eh rq÷;k lkscr ;sr ukgh 
o eyk rq÷;k lkscr cksyk;ps ukgh vls Eg.kqu eh ek÷;k ‘kkGsr xsys fn 
06@09@2022 jksth 07-30 ok ps lqekjkl ?kjkr ;soqu gkr /k:u okbZV mnns’kkus 
vks<kvks< d: ykxyk R;k osGsl ek>s vkbZ ] vktksck] o vkth vls feGqu 
R;kl lksMfo.;kpk iz;Ru djhr vlrkuk rks f’kohxkG djhr gksrk oxSjs 
etdqjkps tckc iksLVsyk ;soqu fnY;kus ek iksfu vk<s lk- ;kaps vkns’kkus xqUgk 
nk[ky- 
nk[ky dj.kkj &liksfu Jh vkj-,l ikVhy iksLVs HkkX;uxj eksua 8149673591 
rikfld vaeynkj & iksmifu Jh cksuokM iksLVs HkkX;uxj eksua 9820978959 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
iksfu Jh vk<s lk iksLVs HkkX;uxj  eksua 9552082544 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 iksfu Jh vk<s lk iksLVs HkkX;uxj  eksua 9552082544]   
liksfu Jh vkj-,l ikVhy iksLVs HkkX;uxj eksua 8149673591   
gs fnukad&07@09@2022 jksth osG 14-11 ok  uksan ua-24 oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  
fnukad&07@09@2022 jksth osG 15-16 ok  uksan ua-26 oj vkod 

 

  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ³ÖÖ÷Ö-6 ÷Öã.¸ü.−ÖÓ 267/2022 �ú»Ö´Ö -283 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê  

   

¯ÖÖê.Ã™êüê. 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã. ü̧.−Ö.¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤Ö�Ö»Ö 
ŸÖÖ ü̧ß�Ö  

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖ¾Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü#ÖÖ ü̧ / 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ ¿Öȩ̂ üÖ 

 
¯ÖÖê.Ã™êü.  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 

³ÖÖ÷Ö-6÷Öã.¸ü.−ÖÓ 
267/2022 

 
�ú»Ö´Ö- 
283 

³ÖÖ.¤ü.×¾Ö  
. 

 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú -
×¤ü.07.09.2022¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 12.15 ¾ÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
µÖê£Öß»Ö MSEB †Öò±úßÃÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê ØÆü÷ÖÖÖê»Öß 
•ÖÖ-ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÷Öã¹ý�úã̄ ÖÖ 
×�ú¸Ö-ÖÖ ¤ãü�úÖ-Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  
 
ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 500 ´Öß™ü¸ü. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤Ö�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú -  
×¤ü.07.09.2022  
“Öê 1400 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ −ÖÓ.- 031 
 

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖ¾Ö-  
�ú»µÖÖ-Ö ¸üŸ−ÖÖ�ú¸ü ¯ÖÖÓ›êü   
¾ÖµÖ -41 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß 
¯ÖÖê.−ÖÖ.²ÖÓ.−ÖÓ.2470 −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ-9325167405 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  
 

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ-Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö †Öò̄ ¯Öê †ò™üÖê ÆüÖ mseb 
†Öò±úßÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê ØÆü÷ÖÖê»Öß •ÖÖ-ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÷Öã¹ý�ãú¯ÖÖ ×�ú¸üÖ-ÖÖ 
¤ãü�úÖ-Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ØÆü÷ÖÖÖê»Öß�ú›êü ŸÖÖë›ü�ú¹ý−Ö ¸üÃŸµÖÖ“Öê 
×¤ü¿Öê−Öê ¯Ö×¸üÃ£ÖËßŸÖß�ú›êü ¤ãü»ÖÔ�Ö �ú¹ý−Ö ¯ÖÖ™üß´ÖÖ÷Öã−Ö µÖê-ÖÖ-µÖÖ •ÖÖ-ÖÖ-µÖÖ 
¾ÖÖÆü−ÖÖÓ−ÖÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ ¬ÖÖê�úÖ Ø�ú¾ÖÖ †™ü�úÖ¾Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ×¸üŸÖß−Öê 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ .¾Ö÷ÖËî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê 
±úßµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü#ÖÖ¸ü- pso  ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü  ¯ÖÖê×»ÖÃÖ šüÖ-Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü ¯ÖÖê 
Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü.´ÖÖê.−Ö-7745047777. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß� †¬Öß�úÖ¸üß- 
¯ÖÖê.Æêü.�úÖò/1839 �úÖÓ²Öôêû ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ´ÖÖê−ÖÓ-1823342366 
 ¯ÖÖê.Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬Öß�úÖ¸üß-  ¯ÖÖê ×−Ö ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê Ã™êü 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü.         ü ´ÖÖê −ÖÓ-7798834263. 

 
 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ³ÖÖ÷Ö-6 ÷Öã.¸ü.−ÖÓ 266/2022 �ú»Ö´Ö -283 ³ÖÖ¤ü¾Öß  

¯ÖÖê.Ã™êüê. 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã. ü̧.−Ö.¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤Ö�Ö»Ö 
ŸÖÖ ü̧ß�Ö  

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖ¾Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü#ÖÖ ü̧ / 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ ¿Öȩ̂ üÖ 

 
¯ÖÖê.Ã™êü.  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 

³ÖÖ÷Ö-6 
÷Öã.¸ü.−ÖÓ 

266/22 
³ÖÖ¤ü¾Öß ü. 
�ú»Ö´Ö-
283 

³ÖÖ.¤ü.×¾Ö  
. 

 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú -
×¤ü.07.09.2022¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 11.45 ¾ÖÖ.³ÖÖê�ú¸ü 
±úÖ™üÖ µÖê£Öê ³ÖÖê�ú¸ü •ÖÖ-ÖÖ¸êü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ×¿Ö¾Ö−Öȩ̂ üß ÆüÖò™êü»Ö 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
³ÖÖê�ú¸ü ±úÖ™üÖ ŸÖê ³ÖÖê�ú¸ü 
•ÖÖ-ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¤üÖ³Ö›ü 
×¿Ö¾ÖÖ¸ü  
 
¤ü×�Ö#ÖêÃÖ 06 ×�ú.´Öß   
 
 ÷Öã−ÆüÖ ¤Ö�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú -  
×¤ü.07.09.2022 
 “Öê 12.49 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ −ÖÓ.- 025 
 
 
 

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖ¾Ö-  
�ú»µÖÖ-Ö ¸üŸ−ÖÖ�ú¸ü ¯ÖÖÓ›êü  ¾ÖµÖ -
41 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß 
¯ÖÖê.−ÖÖ.²ÖÓ.−ÖÓ.2470 −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ-9325167405 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  
 

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ-Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¯ÖÏÖê 
�ÎÓú.mh-26/‡²Ö-9689 ÆüÖ ³ÖÖê�ú ü̧ ±úÖ™üÖ µÖê£Öê ³ÖÖê�ú ü̧ 
•ÖÖ-ÖÖ ȩ̂ü ü̧Öê›ü¾Ö¸ü ×¿Ö¾Ö−Öȩ̂ üß ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ü̧Öê›ü¾Ö¸ü 
³ÖÖê�ú ü̧ ±úÖ™üÖ ŸÖê ³ÖÖê�ú ü̧ •ÖÖ-ÖÖ ȩ̂ü ü̧Öê›ü¾Ö¸ü ³ÖÖê�ú ü̧�ú›êü êü ŸÖÖë›ü�ú¹ý−Ö 
ü̧ÃŸµÖÖ“Öê ×¤ü¿Öê−Öê ¯Ö×¸üÃ£ÖËßŸÖß�ú›êü ¤ãü»ÖÔ�Ö �ú¹ý−Ö ¯ÖÖ™üß´ÖÖ÷Öã−Ö 

µÖê-ÖÖ-µÖÖ •ÖÖ-ÖÖ-µÖÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ−ÖÖ �ÖŸÖß ¯ÖÖêÆü“Öê»Ö ¾Ö µÖê-ÖÖ-µÖÖ 
•ÖÖ-ÖÖ-µÖÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ−ÖÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ , ¬ÖÖê�úÖ Ø�ú¾ÖÖ †™ü�úÖ¾Ö ÆüÖê‡Ô»Ö 
†¿ÖÖ × ü̧ŸÖß−Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ü̧ÃŸµÖÖ¾Ö ü̧ ˆ³ÖÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö 
†Ö»ÖÖ .¾Ö÷ÖËî̧ êü ´Ö•Ö�ãú ü̧Ö“Öê ±úßµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧#ÖÖ ü̧- pso  ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü  ¯ÖÖê×»ÖÃÖ šüÖ-Öê 
†Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü.´ÖÖê.−Ö-7745047777. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß� †¬Öß�úÖ ü̧ß-¯ÖÖê.Æêü.�úÖò/1839 �úÖÓ²Öôêû ¯ÖÖê Ã™êü 
†¬ÖÖÔ¯Öã ü̧ü ´ÖÖê−ÖÓ-1823342366 
 ¯ÖÖê.Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †¬Öß�úÖ ü̧ß- ¯ÖÖê ×−Ö ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê 
Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã ü̧.         ü ´ÖÖê −ÖÓ-7798834263. 

 
 



¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö−Ö:-Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  गुरन276/2022 कलम379 भादिविद.07.092022 

 

¯ÖÖêÃ™êü-
Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  

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

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

Æü×�ú�úŸÖ 

 

Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  
 
 

भाग 1 ते5 

गुरन276/2022 

कलम379 भादिव 
 
 
 
 

गेलामाल :- 

सोलारपंपाचे�टाटरजुने

वापरतेिकंमती1100/- 

*पयेचे 
 
 

िमळालामाल :- िनरंक 
 
 

 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:-  

िदनांक31/08/20

22 चे18.00 

वातेिदनांक01/09
/2022 

रोजीचे11.00 

वाजे-यादर.यानमौ

.उंचेगाव (बू) 

शेतिशवार 

 

उ6रेस 36 िक.मी. 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö ×šü�úÖ�Ö 

िद.07.09.2022 

वेळ16.34 वा 

�टे.डा.8 28 
 

 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê−ÖÖ¾Ö  --

रामरावबाबूरावदेशमुख

वय47 

वष;<यवसायशेतीरा.उं

चेगाव (बू) 

ता.हदगांव मो.नं. 
8888324149 
 

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

†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö-. अ>ात 
 

 

खलुासाःसादरिवनंतीकीवरनमुदतारीखवेळीविठकाणीयातीलअ

ज�दारयांनीआपलेशेतातसोलारपंपसेटलावलेAयापंपाचे�टाटरिद. 

/08/2022 चे18.00 वातेिदनांक0१/09/2022 

रोजीचे11.00वाजे-यादर.यानशेतातनूकोCहीतरीअ>ातचोर

Dयानेचो*ननेलेआहेवगैरेअजा�वFनमा.पो.िनसाहेबयांचेआदेशाने

गुCहादाखलकFनपूढीलतपासकामीNPC 900 

सातपूतेयांचेकडेिदला. 
 
 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸--NPC 900 सातपूतेमो.नं.8329976264 

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

 

 



पो.�टे िवमानतळ गुरन ं305  /2022कलम 12 (अ) महाराH जुगार अिधिनयम 
अ. 

. 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा िद./वेळ गुरन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत शरेा 

 िज हानांदेड, 

पो. टे. 

िवमानतळ 

ग.ुघ.ता.वेऴ व िठकाण - 

िदनांक 07/09/2022 रोजी 

14.30 वाजताचे समुारास 

लKमी नगरगAलीतील 

साव�जनीक मोकLया जागेत 

नांदेड पवु;स 03 िक.मी  

 

 

गCुहा दाखल ता व वेळ -

िद.07/09/2022  

�टे.डा.न.ं25  

वेळ 17.03 
 

िमळाला माल- 

 मटका जुगाराचे साहीMय व 

नगदी 2130/- Fपये  

 

पो.�टे िवमानतळ 

गरुन ं 305  

/2022कलम 12 

(अ) महाराH 

जुगार अिधिनयम 

िफया�दी- 

बालाजी द6ाNय तेलगं, 

वय 40 वष;, <यवसाय- 

पोना / 1138, नेमणुक 

�थािनक गCुहे शाखा, 

नांदेड, मोबाईल 8मांक 
8888807638.  

 

आरोपी –  

 

खुलासा -सादर िवनतंी की, वर नमदु तारीख 

वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हा  िवनापरवाना 

बेकायदेिशरिरMया लोकांकडुन पसैे घेवनु 

आकडयावर पसैे लावनु कAयाण नावाचा मटका 

जुगार खेळत व खेळिवत असताना जुगाराचे 

साहीMय व नगदी 2130/- Fपयासह िमळून 

आला वगरैे मजकुराचे िफया�दवFन मा.  

पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने गCुहा दाखल 

कFन पढुील तपासकामी HC 1792 लोखंडेयांचेकडे 

िदला  
 

दाखल करणार – 

NPC 2609 आकमवाड मो.8805647079 
 

तपास करणार – 

HC 1792 लोखंडे मो.9527810006 

 

 

 
 
 



पोलीस टेशन मखुडे िदनाकं 09/09/ .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 ग.ुर.न ं
274/2022 
कलम 
 283, 
भा द िव  

 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वळे व िठकाण:- 
 िद 07/09/2022 
रोजी   11:15वाजता 
गो डन बेकरी समोर मुखेड 
 

ग.ुदा.ता.वळे व िदनाकं:-
07/09/2022 
वेळ 15:31वा  
. टेडा नंबर 25 वर 
 
 
 
 

िफयादीच ेनाव:- 
केदार रावसाहबे उमाटे वय 
28वष िश णाथ  पोलीस 
उपिनरी क नेमणूक पोलीस 

िश ण क  नािशक  
मो.न.ं 7387824777 
 

आरोपीच ेनाव:- 

 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी यांचे ता यातील केळीचा हातगाडा मुखेड ते नरसी जाणारे 
रोडवर गो डन बेकरी समोर मुखेड येथे सावजिनक रोडवर रहदारीचे 
िठकाणी मानवी  जीिवतास धोका होईल अगर अ य कोण याही ीला 
दखुापत होईल िकवा अडथळा होईल असा लावलेला िमळुन आला वगैरे 
मजकुराचे िफयादी व न मा.पो.िन  साहबे यांचे आदेशान े गु हा 
दाखल  क न तपास पोहकेा-1631पांडे यांचेकडे िदला आह.े 

 
गु हा दाखल करणार:- 
 पोना 2636िचचोर पो. टे मुखेड  मो नं.9923192636 

 
तपास अिधकारी 
 पोहकेा -1631पांडे   पो टे मुखेड 
 

भारी अिधकारी  
पोिन गोबाडे साहबे पो टे मुखेड मो नंबर 8805957400 

 

  



पोलीस टेशन मुखडे िदनाकं 09/09/ .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 ग.ुर.न ं
275/2022 
कलम 
 283, 
भा द िव  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वळे व िठकाण:-  
िद 07/09/2022 
रोजी   10:50वाजता 
तहसील कायालय मुखेड 
 

ग.ुदा.ता.वळे व िदनाकं:-
07/09/2022 
वेळ 15:50वा . 
 टेडा नंबर 26वर 
 
 
 
 
 
 

िफयादीच ेनाव: 
-िस ाथ िव नाथ वाघमारे वय-
36वष पोलीस अंमलदार ब.न ं
1054 नेमणूक पोलीस टेशन 
मुखेड मो.नं.9284845893 
 
 

आरोपीच ेनाव:- 

 
 

  

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी यांचे ता यातील नारळाचा हातगाडा मुखेड ते नस  
जाणारे सावजिनक रोडवर रहदारीचे िठकाणी मानवी जीिवतास धोका 
होईल अगर अ य कोण याही ीला दखुापत होईल िकवा अडथळा 
होईल असा लावललेा िमळुन आला वगैरे मजकुराचे िफयादी व न 
मा.पो.िन  साहबे यांचे आदेशाने गु हा दाखल  क न तपास पोना-
1001 जाधव यांचेकडे िदला आह.े 
 

गु हा दाखल करणार:-  
पोना 2636िचचोर पो. टे मुखेडमो नं.9923192636 
 
तपास अिधकारी  
पोना-1001 जाधव पो टे मुखेड 
 

भारी अिधकारी  
पोिन गोबाडे साहबे पो टे मुखेड मो नंबर 8805957400 

 

  



¯पोलीस टेशन दगेलरू येिथल दिैनक गू ह ेअहवाल िद 07.09.2022 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वळे व िठकाण िफयादीचनेाव व प ा व मोन ं खलुासा:--- 

गरून.  
427/2022 
 कलम 
 65 ( ई)   
म ोॲ ट  

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद. 07.09.2022 रोजी 12.30 वाजताचे 
सुमारास मौ. दरेगाव येथे सावजिनकरोडचे 
बाजुस अंजली िकराणा दकुाना जवळ ता. 
देगलुर   
 
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद. 07.09.2022 रोजी  
वेळ 15.27  वा.  
न द मांक 26 
वर   
 

िफयादीचनेाव व प ा-  आनंद 
काश मळाळे API  न े

पो. टे.दगेलुर  
मो.न.  9518799390 
 
आरोपीच ेनाव- 

 
िमळाला माल – 
 दशेी दा  िभगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 एम.एल. या 05 
बाँटल िक. 350/-  चा माल   

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदिेशर िर या दशेी दा  िभगरी 
सं ा असे लेबल असले या 180 एम.एल. या 05  बाँटल िक. 
350/-  चा ो.गु ा चा माल सह िमळुन आला चोरटी 
िव ी कर या या उ शेाने ता यात बाळगुन िमळुन आला 
वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
 
दाखलकरणार-  
 ASI  शेख .न.े पो टे देगलुर 
  

तपािसकअमंलदार-     
पो.ना. 2332 प लेवाड  ने. पो टे दगेलुर 

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

 

  



पोलीस टेशन मुखडे ग.ुर.न ं277/2022 कलम 283,भा द िव िदनाकं 09/09/ .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 ग.ुर.न ं
277/2022  
कलम  
283,भा द िव  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वळे व िठकाण:-  
िद 07/09/2022 
रोजी   11:30वाजता िज हा 
पिरषद शाळा मुल ची समोर 
मुखेड 
 

ग.ुदा.ता.वळे व िदनाकं:-
07/09/2022 
वेळ 17:27वा . 
 टेडा नंबर 30वर 
 
 

िफयादीच ेनाव:- 
सिचन िकशनराव मु ेपवार 
वय 36 वष पोलीस 
अंमलदार ब.न.ं 26 44 
नेमणुक-पोलीस टेशन 
मुखेड  
मो.न.ं9966687743 
 

आरोपीच ेनाव:- 

 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी यांचे ता यातील सफरचंद  चा हातगाडा मुखेड त े नस  
जाणारे सावजिनक रोडवर िज हा पिरषद शाळा मुल ची समोर मुखेड 
रोडवर रहदारीचे िठकाणी मानवी   जीिवतास धोका होईल अगर अ य 
कोण याही ीला दखुापत होईल िकवा अडथळा होईल असा 
लावललेा िमळुन आला वगैरे मजकुराचे िफयादी व न मा.पो.िन  साहबे 
यांचे आदेशान ेगु हा दाखल  क न तपास पोना-2636िचचोरे यांचेकडे 
िदला आह.े 
 

गु हा दाखल करणार:-  
पोना 2636िचचोर पो. टे मुखेड मो न.ं9923192636 
तपास अिधकारी  
पोना-2636िचचोरे पो टे मुखेड 

भारी अिधकारी  
पोिन गोबाडे साहबे पो टे मुखेड मो नंबर 8805957400 
 

 



पो. टे.िहमायतनगर आ.मृ.नं .32/2022 कलम  174 CRPC िद.07/09/2022 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

गु.र.नं.वकलम 
आ.मृ.नं. 

गु हाघडला तारीख वेळ 
िठकाण गु हा दाखल वेळ 

िफयादीचेनाव प ा 
मोबाईल नंबर 

खुलासा 

िहमायतनगर .आ.मृ.न ं
.32/2022 
कलम 
 174 CRPC 

 
 
 
म णाचे कारण 
कोणतेतरी िवषारी 
औषध िपऊन मृ यू 
 
 
 
 
 
 
 
 

िद.05/09/2022 

रोजी 08.00वाजता 

स.द.िव णुपूरीनांदेड 
वाड .09 
 
 
गु हादाखलः. 
िद.07/09/2022 
चे 16.01 वा  
टे.डा.न द.12 

वर 
 
. 
 

खबर देणार 
ड यू के कांबळे पो.ना. 2801 
पोलीस टेशन नांदेड ामीण 
 
 
मयताचे नाव----- 
शंकर नारायण िशरिगरे वय 43 
वष रा.खडकी बाजारता. 
िहमायतनगर िज हा नांदेड 
 
 
 
आरोपी अटक  
 
 
  

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी विठकाणी यातीलमयत हा 
याचे शेतात नािपकी झा याने तो याचे शेतात िदनांक 24. 8 

.22 रोजी 16.00 वाजता चे सुमारास कोणते तरी िवषारी 
औषध िप यान े यास उपचारासाठी सरकारी दवाखाना 
िहमायतनगर व सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथे शरीर 
केल असतातो उपचार दर यान िदनांक 5.9. 2022 रोजी 
08.00 वाजता वाड नंबर 09  म ये मरण पावला वगैरे MLC 
No 6876/2022 चे कागदप  आज रोजी 
पो. टे.ला ा झा यानेबाजूस माणेआ.मृदाखल 
  
गु हा दाखल करणारः 
PSO पोह.ेकॉ.1795 ठाकरेपो. टे.िहमायतनगर 
मो.न9ं421761309 
 

तपास अिधकारी 
म पो.उप.िन.जाधव मॅडम पो. टे.िहमायतनगर 

मो.न.ं9403220648 
 

पो टे भारी अिधकारी---- 
पो.िन. ी.भुसनुरसाहबेपो. टे.िहमायतनगर 
मो.न.ं9834774799  

 



पोलीस टेशन कुंडलवाडी गरुन 95/2022 कलम  283 भादवी भादवी िद 07-09-2022 
        

 पोलीस टेशनच े
नाव 
 

 गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

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

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

हकीकत  

पोलीस 
टेशनचे नाव 

_ कुंडलवाडी 

भाग 6 

 गुरन नं  

95/2022 

कलम  

283 

भादवी  

गु हा घडला ता वळे व 
िठकाण :- 
 िद 07/09/2022 
 17-25 वा सुमारास 
चुंगी नाका कुंडलवाडी 
ता िबलोली  िज नांदेड  
 
गु हा दाखल िदनाकं :-             
िद  07/09/2022  
वेळ  18-59 वा  
टे डा.नोद न.ं 24 वर  

 
एफ आय आर त िदली 
का- होय 
 
 

िफयादी :-  
शेख नजीर मदार वय 33 वष 

वसाय नौकरी पो काँ बं न ं
2069 नेमनुक पो टे कुंडलवाडी 
ता िबलोली िज नांदेड मो न ं
7840903686 
 
 आरोपी:-  
 
 
आरोपी अटक- नाही 
 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े आप या ता यातील अँटो सदरचा अँटो हा भर रस याम ये 
येनारे जानारे लोकांना व वाहनास अडथळा व अपघात होईल अशा 
प तीन ेरस याचे मधोमध उभा केलेला िमळाला वगैरे िफयाद व न गु हा 
दाखल क न मा सपोनी पठाण सा यांचे आदेशान े पुठील तपास  
HC/2407 बेग साहबे यांचेकडे िदले 
  
दाखल करनार- 
PSO/NPC/ 1687 जमजाळ   सा मो न ं9975726838 
 
तपास  
 HC/2407 बेग साहबे 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकाराच ेनाव व मोबाईल नबंर:- 
सपोिन पठाण सा साहबे पो. टे. कुंडलवाडी मो.नं.8668361977 
 

 



पोलीस टेशन कुंडलवाडी   गुरन 96/2022 कलम 283 भादवी भादवी िद 07-09-2022 

      
पोलीस 
टेशनच े

नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

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

हकीकत  

कुंडलवाडी भाग 6 गुरन नं 

96/2022 कलम 283 

भादवी  

गु हा घडला ता वेळ व िठकाण :- िद 
07/09/2022 17-30 वा सुमारास 
चुंगी नाका कुंडलवाडी ता िबलोली  
िज नांदेड  
 
गु हा दाखल िदनांक :-             िद  
07/09/2022 वेळ  19-03 वा टे 
डा.नोद नं. 25 वर  
 
दाखल करनार- 
PSO/NPC/ 1687 जमजाळ   सा 
मो नं 9975726838 
 
एफ आय आर त िदली का- होय 
 
 
आरोपी अटक- नाही 

िफयादी :- शेख नजीर मदार 
वय 33 वष वसाय नौकरी पो 
काँ बं नं 2069 नेमनुक पो टे 
कुंडलवाडी ता िबलोली िज 
नांदेड मो नं 7840903686 
 
 
 
 आरोपी:-  
 
 
 
 
 
 
 
 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
आप या ता यातील अँटो सदरचा अँटो हा भर रस याम ये येनारे जानारे 
लोकांना व वाहनास अडथळा व अपघात होईल अशा प तीने रस याच े
मधोमध उभा केलेला िमळाला वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल क न मा 
सपोनी पठाण सा यांचे आदेशाने पुठील तपास  HC/2407 बेग साहबे यांचेकड े
िदले 
  
पोलीस टेशन भारी अिधकाराच ेनाव व मोबाईल नंबर:-सपोिन पठाण सा 
साहबे पो. टे. कुंडलवाडी मो.नं.8668361977 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 

 

 

 



पो टे मनाठा गु.र..नं. 144/2022 कलम:--283 भा.द.वी माणे.िदनांक 07.09.2022 

पो. टे चे 
नाव  

ग.ुर.न ं व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण िफयादी चे नाव हिककत 

मनाठा ग.ुर.न:ं-- 144/2022 
 
कलम:-- 283 
भा.द.वी.  

 िदनांक:-07.09.2022 
चे  12:30 िचचग हाण 
रोडवर पूवस 14 िकमी 
बीट मांक 1 ता.हदगाव 
िज.नादेड  
 
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ –  
िदनांक:--07.09.2022 
चे 18:30 वा. टे.डायरी 
न द नं  20  वर 
 
 
 

िफयादी:--  संभाजी नारायण 
नरवाडे वय 52  वष वसाय 
नौकरी पोका 3001 पो टे. 
मनाठा मोनं◌ः- 
8605019739 
 
 
FIR त िदली का? :--होय. 
 
आरोपी चे नाव व प ा :--   

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी न े याचे ता यातील आपे आटो हा रोडचे म यभागी 
उभा क न रोडन े येणा या जाणा या वाहनास अडथळा 
िनमाण होईल व वाशां या जीिवतास धोका िनमाण 
करीत असताना िमळून आला वगैरे िफयादी व न वर 

माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास  ASI पवार सा. 
यांचे कडे िदला. 
 
दाखल करनार -   पो ह ेकॉ 2111 ितडके पो. टे.मनाठा  
 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :- ASI पवार सर  
मोबाईल नंबर:-  
 
 

 

 

 



पो. टे. लोहा गुरन 173/2022 कलम 498(अ) 323,504,506,34 भा द िव. 
पो. टे. चे नाव गुरण व कलम     गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 
               हकीकत  
 

  लोहा  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

गुरन 

173/2022 

कलम 

498(अ),323

,504,506, 

34 भा द िव. 

 
 

 

 

 

 

 

 गु हा घडला:- िदनांक -
14/06/2021रोजी पासुन ते आज 
पावेतो िफयादीचे सासरी इंिदरा 
नगर अहमदपूर तालुका अहमदपूर 
िज हा लातूर व माहरेी हळदव 
तालुका लोहा िज हा नांदेड  
   
 
गु हा दाखल:- 
    
िद.07/09/2022 वेळ 19.46 
वाजता टेशन डायरी न द 21 वर 
 
FIR त िदली:-   होय  
   
 उिशरा चे कारण= मिहला 
सहा यक क  नांदेड येथे तर 
तडजोड न झा याचे प क घेऊन 
आज िदनांक 07.09.2022 रोजी 
ते लोहा येथ े येऊन त ारी जबाब 
िदला व न  
 

 िफयादी चे नाव व पता -  
 
  
आरोपी च ेनाव व प ा--  
 
 
आरोपी अटक:-नाही 
 
 
 
                                                  

खुलासा;  
        सादर िवनंती की,   वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी 
संगणमत क न िफयादीस तु या माहे न लॉट खरेदीसाठी 4,00,000/- पये घेऊन 
ये असे हणून िफयादीचा सासरी व ितचे माहेरी शारीिरक मानिसक छळ क न 
उपाशीपोटी ठेवून िफयादीस िशवीगाळ क न लाथाबु यांनी मारहाण केली व 

ूटी कर यासाठी अहमदपूरला कशी येतेस तुझी बघून घेतो असे हणून धमकी 
िदली व आरोपी यांनी कप ाचे दकुान टाक यासाठी िफयादी वर दबाव टाकून 
िफयादी कडून SSC बँक उदगीर येथून 89,000/- पयाचे कज काढून घेतल े व 
िफयादी या मैि ण कडून खाजगी   20, 000/- पयांचे कज िफयादी कडून काढून 
घेतल ेकप ाचे दकुान न टाकता आरोपी यांनी पूण कजाचे पैसे खच केल ेवगरैे  मा.  
पो. नी. तांबे साहेबां या आदेशाने गू हा दाखल  
 
तपासी अंमलदार=ASI बगाडे   मोबाईल नंबर 9881708474 
 

 दाखल करणार:-NPC 999 येमेकर पो. टे. लोहा मो न.9923670999 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .-----    मा.पो.िन/ तांबे  साहेब . पो. टे. 
लोहा मो. नं. 9850188100 
 
 
 
 

 

 



पोलीस टेशन मुखेड गु.र.नं273/2022 कलम 283,भा द िव  माणे  िदनांक 09/09/ .2022 
पोलीस 
टेशन 

गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

गु हा दाखल तारीख वेळ व िठकाण त ारदार यांचे नाव व प ा  गु ाची थोड यात हकीकत 

मुखेड ग.ुर.न2ं73/2022 
कलम 283,भा द िव  

माणे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण:- िद 
07/09/2022 रोजी   सं याकाळी 
10:40 वाजता पंचायत सिमती मुखेड 
समोर रोडवर 
 
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ व िदनांक:-
07/09/2022 
वेळ 15:09वा . टेडा नंबर 23वर 
 
 
 
गु हा दाखल करणार:- पोना 
2636िचचोर पो. टे मुखेड 
मो न.ं9923192636 
 
 

िफयादीचे नाव:- गजानन द ा 
काळे वय 36वष पोिलस 
उपिनरी क नेमणूक पोलीस 
टेशन मुखेड िज.नांदेड मो 

नं.9850072078 
 
 
 
आरोपीचे नाव:-  
  
 
 
 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीतांनी यांचे ता यातील ॅ ह स ही 
मुखेड त े नरसी जाणारे रोडवर पंचायत सिमती कायालय 
मुखेड समोर रोडवर रहदारीचे िठकाणी मानवी जीिवतास 
धोका होईल अगर अ य कोण याही ीला दखुापत 
होईल िकवा अडथळा होईल असा लावलेला िमळुन आला 
वगैरे मजकुराचे िफयादी व न मा.पो.िन  साहबे यांचे 
आदेशान ेगु हा दाखल  क न तपास पोहकेा 1793 राठोड 
यांचेकडे िदला आह.े 
 
 
तपास अिधकारी पोहकेा 1793 राठोड   पो टे मुखेड 
 

भारी अिधकारी  
पोिन गोबाडे साहबे पो टे मुखेड मो नंबर 8805957400 
 
 

 



पोलीस टेशन मुखेड गु.र.नं276/2022 कलम 283,भा द िव  िदनांक 09/09/ .2022 
पोलीस 
टेशन 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

गु हा दाखल तारीख वेळ व िठकाण त ारदार यांचे नाव व प ा  गु ाची थोड यात हकीकत 

मुखेड गु.र.नं276/2022 
कलम 283,भा द 
िव  माण े

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण:- िद 
07/09/2022 रोजी   
11:05वाजता यशराज बार समोर 

मुखेड  
 
 
गु.दा.ता.वेळ व िदनांक:-
07/09/2022 

वेळ 17:15वा . टेडा नंबर 29वर 
 
 
 
 
गु हा दाखल करणार:- पोना 

2636िचचोर पो. टे मुखेड 
मो न.ं9923192636 
 

िफयादीचे नाव:-पंिडत रामजी 
राठोड वय 56 वष पोलीस 
हवालदार ब.नं.1793 नेमणूक 

पोलीस टेशन मुखेड 
मो.न.ं9075991793 
 
 
 

 
आरोपीचे नाव:- 
 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी यांचे ता यातील केळीचा हातगाडा मुखेड ते नस  
जाणारे यशराज  बार समोर मखुेड सावजिनक रोडवर रहदारीचे 

िठकाणी मानवी  जीिवतास धोका होईल अगर अ य कोण याही 
ीला दखुापत होईल िकवा अडथळा होईल असा लावलेला िमळुन 

आला वगैरे मजकुराचे िफयादी व न मा.पो.िन  साहबे यांचे आदशेान े
गु हा दाखल  क न तपास पोना-1001 जाधव यांचेकडे िदला आह.े 
 

 
 
तपास अिधकारी पोना-1001 जाधव पो टे मुखेड 
 
 

भारी अिधकारी  

पोिन गोबाडे साहबे पो टे मुखेड मो नंबर 8805957400 
 
 

 

 

 



 

पो ट चे नाव उमरी CR no 223/2022  कलम 379 भादिव 07/09/2022 

पो ट 
चे नाव  

गुरण /पणाका 
/िमिसग /व कलम 

गु हा /आ / प ाका /िमिसग 
घडला व दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल 
व प ा आरोपी अटक होय/ 
नाही 

हिककत 

उमरी  CR no 

223/2022  

कलम 379 

भादवी 

07/09/2022 

 

िदशा व अंतर/ 
पि मेस 01 
िकमी. 

गुरंन घडला तारीख वेळ 
िठकाण/िदनांक 06/09/2022 
चे 20.00 ते 
दी.07/09/2022 चे 06.00 
वा. पावे तो तलाव उमरीचे 
काठावर तालुका उमरी. 
 
 
गुरंन दाखल तारीख वेळ / 
िद. 07/09/2022 चे 15.32 
वाजता न द नंबर 15 
 
 

िफयादीचे नाव/ गणेश शंकरराव 
मदने वय 41 वष  वसाय 
नोकरी िलिपक नगर पिरषद 
उमरी  मोबाईल नंबर 
9423657303.. 
 
 
 
आरोपीचे नाव/ अ ात 
 

खुलासा----सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील सौर ऊजचा पाईप खांब पाडून यावरील सौर ऊजचे पॅनल 
बॅटरी व लाईट असा 21,000  चे वरील सोलर चो न नेल े.वगैरे 
जवाब व न मा. पोिन भोसले साहबे यां या आदे यान ेhc 2164 
भालेराव  यांचे कडे िदला. 
 
तपासीक अंमलदार-----मो.न. 7030221125. 

 

 

 



पो. टे. िसदखेड  ग.ुर.नं.118/2022 कलम 283 भा.द.वी. तारीख:- 07/09/2022 

पो टे च े
नाव 

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

िफयाद हिककत 

 िसदखेड    ग.ुर.न.ं118/2022 
कलम 283 भा.द.वी.    

  

  

िमळाला माल :-नाही 

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण 
: -िदनांक 
07/09/2022 रोजी चे 
वेळ 11.40 वा.चे 
सुमारास मौजे सारखणी 
येथील वसंतरावनाईक 
चौक सारखणी रोडवर 
रोड या 
म यभागी  दि णेस 12 

िक.मी. िबट 2 

  

दाखल तारीख:- 

07/09/2022 

न द  18वऴ 19.40 वा. 

  

  

  

िठकाण- मौजे सारखणी 
ता.िकनवट 

  

 

िफयादी/ खबर देणार-
  हिकम खाँन सुलेमान खाँन 
पठाण वय 51 वष वसाय 
नौकरी पोहकेाँ 2106 नेमणुक 
पोलीस टेशन िसदखेड 
िज.नांदेड मो.नं 
9309574775    

  

आरोपी --  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 
(अ) माणे नोटीस 

  

  

खुलासा ---सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी 
याती ल आरोपी यांन े आपल े ता यातील अँटो याचा पािसग 
ह े रोड या म यभागी धोकादायकिर या उभा क न सावजिनक 
रहदारीस मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण केला.वैगरे 
िफयािद व न भादवी कलम 283  माणे मा. Api यांचे 
आदेशान ेगु हा दाखल क न पिुढल तपास कामी पोहकेाँ 2106 
पठाण सा 9309574775 यांचेकडे दे यात आला 
  

  

 दाखल करणार :-पो.ह.ेकाँ. 1835 एच.आर.मडावी 
मो.नं.9421768484 
 

तपािसक अंमलदार- पो.ह.ेकाँ. 2106 

एच.एस.पठाणपो. टे.िसदखेड मो.नं. 9309574775 

  

  

पो टे भारी अिधकारी-िब.पी.ितडके सपोिन पो टे िसदखेड 
मो नं 9823156052 

  

  

  

 

 
 



 

पो. टे.िसदखेड. गु.र.न 119/2022 कलम 12 (अ) म.जु.का तारीख:- 07/09/2022 

  

पो टे च े
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

पो. टे.िसदखेड भाग 6 गु.र.न 
119/2022 कलम 12 (अ) 
म.जु.का       
  

  

िमळाला माल :-710=00 

1)  100 पये दरा या  04 

नोटा, 50 पये दरा या 04 

नोटा, 20 पये दरा या 05 

नोटा व 10 पये दराची 01 नोट 
असा एकुण 710 पये.2) मटका 
जुगारा या दोन िच ा पिह या 
िचठीवर वरचे बाजुस िमलन डे व 
याखाली 55/100 व शेवटचा 

आकडा 22/100 तसेच दसु-या 
िचठीवर िमलन डे व याखाली 
9/100व शेवटचा आकडा 4/100 
असे िलहलेले असा एकुण 710 

पयाचा माल िमळुन आला. 

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण 
: -िदनांक 07/09/2022 
रोजी वेळ 14.25 वा.च े
सुमारास मौजे हरडप 
येथील  िलबाच े
झाडाखाली ता.मा र 
पि मेस27 िकमी. बीट 
नं 03 

  

दाखल तारीख:- 

07/09/2022 

न द  18वऴ 19.40 वा. 

  

  

  

िठकाण- मौजे हरडप 
ता.मा र 

  

दाखल करणार :-

पो.ह.ेकाँ. 1835 

एच.आर.मडावी 
मो.न.ं9421768484 

िफयादी/ खबर देणार- गजानन 
रामा कुमरे वय 53 वष वसाय 
नौकरी पो.ह.ेकाँ. ब.न.ं 2471 

नेमणुक पोलीस टेशन 
िसदखेड  िज.नांदेड  मोबाईल नंबर 
7744002471 

  

आरोपी --  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) 
माणे नोटीस 

  

  

खुलासा --- सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपी 
हा लोकांकडुन पैसे घेवुन िमलन डे नावाचा मटका जुगारावर लोकांकडुन पैसे 
घेवुन  खेळत व खेळिवत असतांना जुगाराचे सािह य व रोख र म 710 
पयासह िमळुन आला वगैरे व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी मा स पो िन साहबे यांचे आदेशाने पो.ह.ेकाँ. 2471 कुमरे साहबे 
यांचेकडे दे यात आला  मो न.ं 7744002471 

  

  

  

तपािसक अंमलदार- पो.ह.ेकाँ. 2471 जी.आर.कुमरेपो. टे.िसदखेड 
मो.न.ं7744002471 

  

  

पो टे भारी अिधकारी-िब.पी.ितडके सपोिन पो टे िसदखेड मो नं 
9823156052 

  

  

 



पोलीस टेशन ई लापूर गुरन.  87/2022कलम 12(अ) मु. जु. का.  माणे.  िद.07/09/2022 
 

पो. टेचे.
नाव. 

ग.ुर.न.ंव कलम. ग.ुघ.ता.वेळ.व िठकाण िद. 
अंतर. 

िफयादीचे नाव प ा मो.नं.व. 
आरोपीचे नाव प ा मो नं. 

खुलासा 

ई लापरु.  गुरन. 
 87/2022 
कलम 12(अ)  
मु. जु. का.  

माणे.  

िद.07/09/2022 चे15:00 
वाजता सुनील ेसेस कले शन 
कापड दकुान जवळ इ लापूर.  
 
 
 
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ. 
िद.07/09/2022 
वेळ :18:31 टे.डा.28. 
 
िमळाला  माल-- िमळाला माल 
690/- पये रोख र म व मटका 
जुगाराचे सािह य असा एकूण 
िकमती अंदाजे  
 
- 

िफयादीचे नाव 
स.पो.िन. रघुनाथ तुळशीराम 
शेवाळे वय 42 वष वसाय 
सपोिन. पोलीस टेशन 
इ लापरू. मो. न.ं 
9405524001. 
 
आरोपीचे नाव 
 
 
 
 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े टाईम बाजार ओपन मटका नावाचा जुगारा या 
आक ावर पैसे लावून टाईम बाजार नावाचा जुगार खेळत 
व खेळवीत असताना 690 पये रोख र म व मटका 
जुगाराचे सािह य िमळून आला हणून नमूद माणे गु हा 
दाखल क न पुढील तपास माननीय सपोिन साहबे यां या 
आदेशान ेASI त डेवाड यां याकडे िदला आह.े  
तपासीक अमलदार. 
ASI- िशवाजी महाजन त डेवाड.  
मो. नं.  
8080308059 
दाखल करणार 
LPSI गंगूबाई नरतावार मो. न.ं 7875971606. 

भारी अिधकारी. 
स.पो.िन. आर.टी. शेवाळे. मो. नं. 9905524001. 

   



 

पो. टे.िसदखेड --आ. .नं 10/2022 कलम 174 िस.आर.पी.सी. तारीख:- 07/09/2022 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

िसदखेड पो. टे.िसदखेड --

आ. .नं 10/2022 

कलम 174 

िस.आर.पी.सी.  

  

  

िमळाला माल :-नाही 
  

उशीराचे कारण :- 

आज रोजी पो. टे.ला 
कागदप  आण याने 
आ. .दाखल 

आ. .घ.ता.वेऴ व 
ठीकाण---
िद.18/08/2022 चे 
वेऴ 12.00 

वाजताचे सुमारास 
शासकीय णालय 
यवतमाळ  
  

दाखल तारीख:- 

07/09/2022 

न द  15वऴ 16.46 
वा 
  

दाखल करणार :-

पो.ह.ेकाँ. 1835 

एच.आर.मडावी 
मो.नं.9421768484 

िफयादी/ खबर दणेार- 
डाँ.अंकुर झाडतेफ वाँड 
बाँय िवने रसुयभानजी 
ड गरेवय 52 वष वसाय 
नौकरी शासकीय णालय 
यवतमाळ िज.यवतमाळ  
  

 मयताचे नांव –  शंकर 
महादवे वाघाडवेय 40 वष 
रा. िसदखेड ता.मा र िज 
नांदडे 

  

  

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

  

  

खुलासा --- सादर िवनतंी िक वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील मयत हा आपेल शेत िशवारात 
जाऊन  कोणतेतरी िवषारी औषध ाशन क न यास उपचार 
कामी ा.आ.क  िसदखेड तसेच ामीण णालय मा र येथ े
उपचार क न पुढील उपचार कामी सरकारी दवाखाना 
यवतमाळ येथ ेिवलाज कामी रेफर केले असता यातील मयत हा 
उपचारा दर यान स.द.यवतमाळ येथे मरण पावला.वगैरे 
आ. .पो. टे.यवतमाळ शहर यथेे 00/2022 कलम CrPC 
174 माणे दाखल होवुन वगैरेचे आ. .चे कागदप  आज 
रोजी ना.पो.काँ.2188 यांनी पो. टे.ला आण याव न 
आक मात मु यु दाखल क न मा. स.पो.िन.साहबे यांचे 
आदशेा वये िबट npc 2188 क डापलकुलवार याचंे कड े
िदला.मो.नं. 9822436834 

  

  

तपािसक अंमलदार- ना.पो.काँ. 2188 

एस.के.क डापलकुलवार पो. टे.िसदखेड 
मो.नं.9822436834 

  

  

पो टे भारी अिधकारी-िब.पी.ितडके सपोिन पो टे िसदखेड 
मो नं 9823156052 

  

  

  



  

पो. टे.िसदखेड --आ. .नं 11/2022 कलम 174 िस.आर.पी.सी.       िद 07/09/2022 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

पो. टे.िसदखेड --

आ. .नं 11/2022 

कलम 174 

िस.आर.पी.सी.       

  

  

िमळाला माल :-नाही 
  

उशीराचे कारण :- 

आज रोजी पो. टे.ला 
कागदप  आण याने 
आ. .दाखल 

आ. .घ.ता.वेऴ व 
ठीकाण---
िद.24/07/2022 चे 
वेऴ 08.35 

वाजताचे सुमारास 
शासकीय णालय 
यवतमाळ  
  

दाखल तारीख:- 

07/09/2022 

न द  16वऴ 16.56 
वा 
  

दाखल करणार :-

पो.ह.ेकाँ. 1835 

एच.आर.मडावी 
मो.नं.9421768484 

िफयादी/ खबर दणेार- 
डाँ.शेरीनतफ वाँड 
बाँयओम काश रामजी 
वे ीवय 50 वष वसाय 
नौकरी शासकीय णालय 
यवतमाळ िज.यवतमाळ 

  

 मयताचे नांव –
  सौ.वेणुबाई िदलीप 
मडावीवय 50 वष रा. 
चोरड पालाईगुडाता.मा र 
िज नांदडे 

  

  

मरणाचे कारण :- 

ग याचा ास अस यान े
तीस स.द.यवतमाळ येथे 
उपचारादर यान मरण 
पावलीआह.े 

  

  

खुलासा ---सादर िवनंती िक वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील मयत हीस ग याचा ास अस याने तीस 
स.द.यवतमाळ येथे उपचार कामी शेरीक केले असता यातील 
मयत ही उपचारा दर यान स.द.यवतमाळ येथे मरण पावली 
आह.ेवगैरे आ. .पो. टे.यवतमाळ शहर येथे 00/2022 

कलम CrPC 174 माणे दाखल होवुन वगैरेचे आ. .चे 
कागदप  आज रोजी ना.पो.काँ.2188 यांनी पो. टे.ला 
आण याव न आक मात मु यु दाखल क न मा. 
स.पो.िन.साहबे यांच ेआदशेा वये िबटHC/2106 पठाण यांच े
कड ेिदला.मो.नं. 9309574775 

  

   

तपािसक अंमलदार- पो.ह.ेका.ँ 2106 एच.एस.पठाण 
पो. टे.िसदखेड मो.नं.9309574775 

  

  

पो टे भारी अिधकारी-िब.पी.ितडके सपोिन पो टे िसदखेड 
मो नं 9823156052 

  

 

 

 



 

पोलीस टेशन अधापरू ग.ुर.न.268/2022   कलम 65(इ) महारा  दा बदंी अिधिनयम िद07/09/2022 

अ. .  गु.र.न.व 
कलम 

गु हा घडल ंव दाखल तारीख िफयादीच ेनाव खबर दणेार 
आरोपीच ेनाव व प ा 

      हकीकत 

 अधापूर भाग 1त5े 
ग.ुर.न. व 
कलम- 
264/2022 
कलम 65(इ) 
महारा  

दा बंदी 
अिधिनयम 

गु हा घडला िदनांक-
07/09/2022रोजी वेळ   20:45 
 वाजता हॉटेल िवशाल शेजारी 
मोक या जागेत िशवाजी चौक 
मालेगाव मालेगाव िशवामौजे 
मालेगाव िशवार  

 
  दीशा व आंतर पि मेस 
15िक.मी.   
 
 

 
गु हा दाखल  िदनांक 07/09/ 
2022चे वा. 22.18 टेडा.नं .  

मांक_43   
 
 

िफयादीच ेनाव- संतोष शामराव 
सूयवंशी वय 53 वष वसाय 
नोकरी  HC ब.न.2202 नेमणूक 
पोलीस टेशन अधापूर 
 
 

आरोपी नाव.----  

 
िमळाला माल—--दशेी दा  
िभगरी सं ा या 180ML या 
10बॉटल िकमती अंदाज े700/ 

पय े

खुलासा  सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी ने िवना परवाना बेकायदेशीर िर या ो गु ाचा माल दशेी 
दा  िभगरी सं या या 180 एम एल या 10 सीलबंद बॉटल 
िकमती 700 पये माल चोरटी िव ी कर याचे उ ेशाने ता यात  
बाळगुन िमळून आला वगैरे िफयादीव न माननीय पोलीस िनरी क 
साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल क न बीट ना.पो.का.2803 

चाटे यां याकडे दे यात आला मोबाईल नंबर 9673111588 
  

तपासी अमंलदार-N PC 1295 चाटे मो..न.9673111588 

दाखल करणार- NPC 2363 राठोड मो. न.7385191916 
 

पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो नं.7798834253 

 

 



पोलीस टेशन कुंडलवाडी   ो गु र न 97/2022 कलम 65 (ई)  म ो अँ ट िद 07-09-2022 
        

 पोलीस टेशनचे 
नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

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

िफयादीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 
नाही 

हकीकत  

_ कुंडलवाडी ो. गु .र. न . 

97/2022 कलम 

65(ई) म ो अँ ट  

गु हा घडला ता वेळ व िठकाण :- िद 
07/09/2022 1 रोजी 17-30 वा 
सुमारास िफयादीच े राहते घराचे 
बाजूला अंगनात मौ संगम ता 
धमाबाद िज नांदेड  
 
गु हा दाखल िदनांक :-             िद  
07/09/2022 वेळ  22-10 वा टे 
डा.नोद नं. 28 वर  
 
दाखल करनार- 
PSO/NPC/ 1687 जमजाळ   सा 
मो नं 9975726838 
 
एफ आय आर त िदली का- होय 
 
 
 
आरोपी अटक- नाही 

िफयादी :- अ ◌ुणा पांडुरंग ीवा तव 
वय 43 वष वसाय नौकरी ना पो काँ बं 
नं 1314 नेमनुक पो टे कुंडलवाडी ता 
िबलोली िज नांदेड मो नं 
 
 
 
 आरोपी:-  
 
िमळाला माल- 980-00एका 
नाँयलाँन या िपशवीत देशी दा  िभगरी 
सं ा असे लेबल असलेले काचे या 
180ML मते या 14 बाँटल येक 
बाँटल िकमती 70  िकमती अ.  
 
 
 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
याच ेघराचे बाजुला अंगनात एका नाँयलाँन या िपशवीत देशी दा  िभगरी 

सं ा असे लेबल असलेले िसलबंद काचे या 180 ML  मते या 14 बाँटल 
येक बाँटल िकमती 70  दरा माणे असा एकुन 980 पयांचा माल 

िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या चोरटी िव ी कर याचे उदेशाने बाळगुन 
िमळुन आला वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल क न मा सपोनी पठाण सा यांच े
आदेशाने पुठील तपास  HC/1921 कदम साहबे यांचेकड े िदले व आरोपीस 
CRPC कलम 41 (अ) माने नोटीस देवुन सोड यात आले 
  
पोलीस टेशन भारी अिधकाराचे नाव व मोबाईल नंबर:-सपोिन पठाण सा 
साहबे पो. टे. कुंडलवाडी मो.नं.8668361977 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 

 



पोलीस टेशन ई लापुर गु.र.नं.88/2022 कलम.283 भा.द.िव. माणे. िद.07/09/2022. 
 

पोलीस 
टेशन चे 

नाव. 

ग.ुर.न.ंव.कलम. ग.ुघ.ता.वेळ.िठकाण 
िद.अंतर. 

िफयादीचे नाव प ा मो.नं. आरोपीचे 
नाव प ा मो.नं. 

खुलासा. 

ई लापरु ग.ुर.न.ं88/2022 
कलम.283 
भा.द.िव.  

ग.ुघ.ता.वे.िठका ण िद. 
07/09/2022 रोजी 16:00 
वाजता िजजाऊ चौक 
रोडवर पोलीस टेशन 
इ लापरू.  
 
 
 
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ. टे.डा.नंबर. 
िद. 07/09/2022 
वेळ. 19:15 
टे. डा. नं. 30 

िफयादीचे नाव 
नारायण िशवाजीराव पांचाळ व 36 
वष वसाय पो. कॉ. ब.नं. 1383 
पोलीस टेशन इ लापरू  मो. न.ं  
9011038084 
 
 
आरोपीचे नाव. 
 
 
 
 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी आ पे ऑटो मिह ा अ फा 
पॅसजर चा चालक याने भर र यात ऑटो उभा 
क न येणारे जाणारे वाहनांना अडथळा होईल व 
लोकां या जीिवतास धोका िनमाण होईल अशा 
प तीन ेसावजिनक रोडवर उभा क न वाहतुकीस 
अडथळा िनमाण केला हणून वगैरे जबाब व न 
माननीय एपीआय साहबे यां या आदेशान े तपास 
कामीASI शेख यां याकडे िदला आह.े  
 

दाखल करणार. -----LPSI- गंगुताई  नतावार मो. 
नं.7875971606 
 
तपासी अिधकारी------ASI- अ वर शेख मो. नं. 
9423438221 

भारी अिधकारी.-----API-मा. आर. िट. शेवाळे 
मो. नं. 9405524001 
 

 



पो. टे.रामितथ गुरन 142/2022 कलम 65 ई म ोका िद 07/09/2022 

पो. टे चे 
नाव 

नंबर 
ग.ुर.न.व 
कलम 

ग.ूघ.ता.वेळ व िठकाण  िफयादी चे नाव व प ा 
मोबाईल  

हिककत 

रामतीथ 142/22 
कलम 
65(ई)म ो 
का  

ग.ूघ.ता.वेळी व िठकाणी :िदनांक 
07/09/2022  रोजी 18:50, वाजत 
शेतकरी  धा या या पाठीमागे 
मोक या रानात िबजूर िशवारात  ता 
िबलोली  
 
 
ग ू.दा.ता.वेळ :  
िद..07/09/2022रोज21:44 टे.डा.न.ं
24वर 
    
 
 
िमळाला माल := देशी दा  िभगरी 
सं ाचे 180 एम एल चे 48 बॉटल 
िकमत अंदाजे 28 80  माल   

 िफयादी : ंकट हनमंतराव 
बोडके वय 38 वष वसाय 
नोकरी बोका 25 38 पो टे 
रामतीथ ता िबलोली िज हा 
नांदेड मोबाईल नंबर 
9552554644 
 
 
आरोपीचे नाव :-  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोप नी िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या देशी 
दा  िभगरी सं ाचे 180 एम एल चे 48 बॉटल िकमत 28 
80 पये या मालाची चोरटी िव ी कर या या उ ेशान े
ता यात बाळगलेला िमळून आला वगैरे मजकुराचे िफयाद 
व न गु हा दाखल  
 
दाखल करणार पोना 1371िशदे पो. टे. रामतीथ 
 
तपासणी अंमलदार =पोना1371िशदे 
मो नंबर 9552514548 
 
पो. टे. भारी अिधकारी .यांचे नाव :  सपोिन ी िदघ े
साहबे मो,नं9834255985 
 
 

 

 



पोलीस टेशन ई लापुर  गु.र.नं.89/2022 कलम.283 भा.द.िव. माणे.    िद.07/09/2022. 
पोलीस 
टेशन चे 

नाव. 

गु.र.नं.व.कलम. गु.घ.ता.वेळ.िठकाण 
िद.अंतर. 

िफयादीचे नाव प ा मो.नं. आरोपीचे 
नाव प ा मो.नं. 

खुलासा. 

ई लापुर गु.र.नं.89/2022 

कलम.283 
भा.द.िव. माण.े  

गु.घ.ता.वे.िठकण 

िद. 07/09/2022 
रोजी 16:00 वाजता 
पोिणमा हॉटेल 
समोर इ लापूर.  
 
 

 
 
 
गु.दा.ता.वेळ. टे.डा.
नंबर. 

िद. 07/09/2022 
वेळ. 19:20 
टे. डा. नं. 31 

िफयादीचे नाव 

नारायण िशवाजीराव पांचाळ व 
36 वष वसाय पो. कॉ. ब.नं. 
1383 पोलीस टेशन इ लापूर  
मो. न.ं  
9011038084. 
 

 
आरोपीचे नाव.---- 
.  
 
 

 
 
 

वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यातील 

आपे ऑटो पॅसजर चा चालक याने भर र यात ऑटो उभा क न येणारे 
जाणारे वाहनांना अडथळा होईल व लोकां या जीिवतास धोका िनमाण 
होईल अशा प तीने सावजिनक रोडवर उभा क न वाहतुकीस अडथळा 
िनमाण केला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 
माननीय API साहबे यां या आदशेान ेिबट ASI िनवळे यां याकडे िदला 
आह.े 

 
दाखल करणार. ----LPSI- गंगुताई  नतावार मो. नं. 
7875971606. 
तपासी अिधकारी-----ASI- सुभाष िनवळे  
मो. न.ं 9423441526. 

 
 

भारी अिधकारी.----API-मा. आर. िट. शेवाळे 
मो. न.ं 9405524001. 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.346/22 कलम 306 ,34  भा.द.वी.    िदनांक 07/09/2022 

पो टे चे 
नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम. 

 गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
िदनांक 

िफयादी व आरोपी चे नाव  हकीकत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम.346/2022 
कलम 306 

,34  भा.द.वी.     

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
िदनांक 25- 11- 2022   चे  18:00 
वाजता दर यान मौजे िदवशी खुद 

तालुका भोकर िज हा नांदडे िफयादी व 
मयताचा राह या घरी  
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   07-09- 2022 चे 21:00 
वाजता टेशन डायरी न द मांक 36 

 
मरणाचे कारण:- िवषारी औषध ाशन 
के यामुळे  

िफयादी : -  
 
 

आरोपीचे नाव:-  

खुलासा 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व  िठकाणी यातील 
िफयादी बाईचा नवरा व यातील आरोपी यां यात शेता या 

वाटणी साठी सुमारे एक वषापासून वाद चालू होता याम य े
ितचे पतीस भांडणात िदर व सासरा यांनी मारहाण केली 
यां या जखमा झा या होता  यानंतर यान ेकोणतीतरी िवषारी 

औषधे िदनांक 25/11/2021  रोजी िप यान े यांचा मृ य ूझाला 
या यातील आरोपी यांनी  संगणमत क न िफयादी बाई या 

नवर्यास ास दऊेन यांचे मरणास कारणीभूत झाले आह े

सीआरपीसी कलम 156 (3)  माणे  गु हा दाखल    
 
दाखल करणार-- ASI दवणे मो.नं. 9552500385        
 
तपासी अमलदार;-पोलीस उपिनरी क िदगंबर पाटील साहबे 

मोबाईल नंबर 98 50 55 06 70             
 

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

 
 



 
 

पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.347/22 कलम 363 भा.द.वी.     िदनांक 07/09/2022 

पो टे चे 
नाव 

गु हा रिज टर नंबर व  गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
 

िफयादी व आरोपी चे नाव  हकीकत 

भोकर गु हा रिज टर नंबर व 
कलम.347/2022 
कलम 363 भा.द.वी.     

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
िदनांक 07- 09- 
2022   चे  सकाळी 06:00 वाजता 
सुमारास िफयादीचे राहत े घ न 
भीम टेकडी बस थानक समोर 
भोकर  
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   07 -09- 2022 चे 21:55 
वाजता टेशन डायरी न द मांक 
38 
 
गेला माल :- 1)दोन सो या या 
अंग ा ित  5 ाम वजना या 
2)तीन चांदी या अगं ा 
3)हातातील चांदीचे ासलेट4) 
कानातील सो याचे टोन 5)एटीएम 
काड व मोबाइल सह  

िफयादी : -  
आरोपीचे नाव:- अ ात  

खुलासा------सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख 
वेळी व  िठकाणी यातीलिफयादी बाई ची मुलगी 
िदनांक 07/09/2023 रोजीचे 06:00 वाजता या 
सुमारास हीस  घरातील सोने चांदी व एटीएम काड 
सह कोणीतरी अ ात ीन े फूस लावून पळवून 
नेल े   वगैरे मजकुराचे त ारी जबाबाव न 
माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या 
आदेशान े  गु हा दाखल    
दाखल करणार-- ASI दवणे मो.नं. 
9552500385        
तपासी अमलदार;-  पोलीस उपिनरी क अिनल 
कांबळे साहबे मोबाईल नंबर 90 96 25 43 
58           
 

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

 



 

पोलीस टेशन कुंटूर ो.गुरनं. 157/2022 कलम  65(ई),83 म.दा.का. माणे िदनांक. 07.09.2022 
  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर व कलम  गु हा घडला ता .  वेळ 
िठकाण व दाखल ता. वेळ 

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

हकीकत 

 कुंटूर गुरनं 157/2022 कलम 

65(ई), 83 म.दा.का. माणे 

 
 
 
 
 गु ाचे कारण : :- 
िबनापरवाना बेकायदशेीर 

िर या  िवदशेी दा   
बाळगलेला हणुन गु हा 
दाखल 
 
 

 
िमळाला माल:- 
दशेी िभगरी सं ा 180 ml 
या 29 व िवदशेी 180 

ml/150 दा या 19 बोटल  
एकूण 48 बॉट स िकमती 

5330/ पये माल  

 गु हा घडला िदनांक 
07.09.2022 चे 20.15 
वा  
 
िठकाण :- मौजे कहाळा 

खु. नरसी ते नांदडे रोड 
वरील कैव य धा यावर 
 
िदशा : उ रेस 24 
िकलोमीटर  
 

 
 
 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद-
.07.09.2022 टे डा.नोद 

नं. 19 वर वेळ 23.21 वा. 
 
 
 चेक िल टची पुतता केली 
अगर कसे  :-होय 

 िफयादीचे नाव  व प ा:- रमेश 
मोहनराव िनखात े वय 56 वष 

वसाय नोकरी नेमणूक पो टे कुंटूर 
मो न ं8806148989  
 

 
एफआर आय त  िदली का :-होय  
 
 आरोपीचे नाव व प ा:-  
 
 

 आरोपी अटक :-  
 Crpc कलम 41 (अ) (1) माणे 
नोटीस दवेुन सोड़ यात आले  

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी आपले ता यात.     िबनापरवाना 
बेकायदशेीर िर या िवदशेी व देशी दा  िभगरी सं ा  
180 ml/150 मते या  48 सीलबंद बॉटल  िकमती 
5330/- पये या ो गु हया या मालाची चोरटी िव ी 

कर याचे उदशेाने   जवळ बाळगलेला िमळून आला 
हणुन वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल क न    

मा..सपोिन सा यांचे आदशेान ेपुढील तपास कामी बीट.  
याचे कडे िदला  
 
 

 तपासी अमंलदार :-   कंधारे पोहे का 11 98   पो टे 
कुंटुर मो न 8856080025 
 
 
  

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.254/2022 �ú»Ö´Ö12 † ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öã÷ÖÖ¸ü  ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1887 ×¤ü 07.09.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ- 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

÷Öã̧ ü−ÖÓ.254/2022 
�ú»Ö´Ö12 † 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öã÷ÖÖ¸ü  
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú 
†×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 
1887. 

 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ-Ö--×¤ü.07.09.2022 
¸üÖê•Öß  ÃÖ�úÖôûß 13.30 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê  ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  
×ÃÖ¨ü−ÖÖ£Ö¯Öã̧ üß ¯ÖÖ-µÖÖ“Öê 
™üÖ�úß•Ö¾Öôû ´ÖÖê�úóµÖÖ  
•ÖÖ÷Öê¾Ö¸ü “ÖÖî±úÖôûÖ −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ-Ö- 
×¤ü.07.09.2022 ¸üÖê•Öß 
17.29 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú. 
22¯ÖÏ´ÖÖ-Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--   ÃÖ×»Ö´Ö²Öê÷Ö 
•Ö»ÖÖ»Ö²Öê÷Ö ¾ÖµÖ52 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−ÖÖê�ú¸üß ÃÖÆüÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö −Öế Ö-Öã�ú 
Ã£ÖÖ×−Ö�ú ÷Öã−Æêü ¿ÖÖ�ÖÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê 
−ÖÓ 9890276426. 
†Ö¸üÖê×¯Ö  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-- •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö −Ö÷Ö¤üß 1670/- ¹ý¯ÖµÖê  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü 
−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ-Öß µÖÖŸÖß»Ö  
†Ö¸üÖê×¯Ö−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×ÃÖ¸ü 
×¸üŸµÖÖ »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãü−Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê‰ú−Ö 
†Ö�ú›ü¶Ö¾Ö¸ü  ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾Öã−Ö  ™üÖ‡Ố Ö 
²ÖÖ•ÖÖ¸ü −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ  †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ  •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ  
¾Ö −Ö÷Ö¤üß  ¹ý¯ÖµÖê 1670/- ¹ý¯ÖµÖêÃÖÆü 
×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü  ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ 
¾Ö¹ý−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖ 108 ÷Öã¼µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -  ¯ÖÖêÆêü�úÖ 108 
÷Öã¼êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü-ÖÖ¸ü  -- ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2438 
×−Ö¸ü›êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.255/2022 �ú»Ö´Ö12 † ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öã÷ÖÖ¸ü  ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1887 ×¤ü 07.09.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ- 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

÷Öã̧ ü−ÖÓ.255/2022 
�ú»Ö´Ö12 † 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öã÷ÖÖ¸ü  
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú 
†×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 
1887. 

 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ-Ö--
×¤ü.07.09.2022 
¸üÖê•Öß  ÃÖ�úÖôûß 
13.45 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê  
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ �ÖÖ»ÖÃÖÖ 
ÆüÖÑ™êü»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
²ÖÖ±ú−ÖÖ �úÖÑ−ÖÔ̧ ü  •Ö¾Öôû 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ´ÖÖê�úóµÖÖ 
•ÖÖ÷ÖêŸÖ −ÖÖÓ¤êü›ü . 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ-Ö- 
×¤ü.07.09.2022 
¸üÖê•Öß 17.45¾ÖÖ.Ã™êü 
›üÖ �Îú. 23¯ÖÏ´ÖÖ-Öê 
¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--  ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü  ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö  
�ú¤ü´Ö ¾ÖµÖ48 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ 
2343 −Öế Ö-Öã�ú Ã£ÖÖ÷Öã¿ÖÖ  −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê −ÖÓ 
9923064343. 
 
 
†Ö¸üÖê×¯Ö 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-- •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö 
−Ö÷Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê 2470/- ¹ý¯ÖµÖê. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü 
ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ-Öß µÖÖŸÖß»Ö  
†Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖ−Öß  ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×ÃÖ¸ü 
×¸üŸµÖÖ »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãü−Ö ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾Öã−Ö ´Ö¬Öã̧ ü  
´ÖÖÙ−Ö÷Ö  ¾Ö ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  ´Ö™ü�úÖ 
•Öã÷ÖÖ¸ü  �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ  †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ  
•Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ  ¾Ö −Ö÷Ö¤üß  ¹ý¯ÖµÖê 
2470/- ¹ý¯ÖµÖêÃÖÆü ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü  
´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2364 ¾ÖÖ›üßµÖÖ ü̧ 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -  ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2364 
¾ÖÖ›üßµÖÖ¸ü  −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü-ÖÖ¸ü  -- ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2438 ×−Ö¸ü›êü 
−Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.256/2022 �ú»Ö´Ö 65 ‡Ô  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü  ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1949 ×¤ü 07.09.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ- 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

÷Öã̧ ü−ÖÓ.256/2022 
�ú»Ö´Ö 65 ‡Ô  
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü  
¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 
1949. 

 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ-Ö--
×¤ü.07.09.2022 
¸üÖê•Öß  15.45¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
ŸÖ×−Ö¿Ö ›êü»Öß ×−Ö›üÃÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÷ÖÖêØ¾Ö÷Ö²ÖÖ÷Ö  
�ú›êü •ÖÖ-ÖÖ·µÖÖ  
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ-Ö- 
×¤ü.07.09.2022 
¸üÖê•Öß 18.55¾ÖÖ.Ã™êü 
›üÖ �Îú. 28¯ÖÏ´ÖÖ-Öê 
¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--   ‹�ú−ÖÖ£Ö  ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö 
´ÖÖê�ú»Öê ¾ÖµÖ48 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖê�ú¸üß 
¯ÖÖêÆêü�úÖ436  −Öế Ö-Öã�ú ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê −ÖÓ  9423669795. 
†Ö¸üÖê×¯Ö-- ÷  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö--  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß  
ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö ‹»Ö �úÖ“Öê“µÖÖ 
‹�ãú-Ö17  ²ÖÖÑ™ü»µÖÖ ‹�ãú-Ö Ø�ú´ÖŸÖ 
1190/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü 
−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ-Öß µÖÖŸÖß»Ö  
†Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖ−Öß  ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×ÃÖ¸ü ×¸üŸµÖÖ  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß  
ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö ‹»Ö �úÖ“Öê“µÖÖ 
‹�ãú-Ö17  ²ÖÖÑ™ü»µÖÖ ‹�ãú-Ö Ø�ú´ÖŸÖ 
1190/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû÷Öã−Ö  ŸµÖÖ“Öß “ÖÖê¸ü™üß ×¾Ö�Îúß  
�ú¸ü−µÖÖ“Öê ˆ¤êü¿ÖÖ−Öê ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö 
†Ö»ÖÖ .¾Ö÷Öî̧ êü  ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö  
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖ 
2364 ¾ÖÖ›üßµÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -  ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2364 
¾ÖÖ›üßµÖÖ¸ü  −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü-ÖÖ¸ü  -- ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2438 
×−Ö¸ü›êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

               



 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.257/2022 �ú»Ö´Ö 324.323.504.506.34 ³ÖÖ¤ü¾Öß. ×¤ü 07.09.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ-Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
 

÷Öã̧ ü−ÖÓ.257/2022 
�ú»Ö´Ö 
324.323.504. 
506.34 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ-Ö --Ø¤ü−ÖÖ�ú 
07/09/2022 ¸üÖê•Öß 
10.30 ¾ÖÖ. ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
†»Ö†×•Ö•Ö �úÖò»Öê•Ö“Öê �ÖÖ»Öß 
¾Ö »Öế Ö¸ü †Ö‡ÔÃÖ×�Îú´Ö ¯ÖÖò»ÖÔ̧ ü 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖ»Ö™êü�ú›üß¸üÖê›ü ¤êü÷Ö»Öã̧ ü 
−ÖÖ�úÖ −ÖÖÓ¤êü›ü. 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ-Ö- 
×¤ü.07.09.2022 ¸üÖê•Öß 
19.57 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú. 
31¯ÖÏ´ÖÖ-Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--   ¿Öê�Ö 
†•ÖÆü¸ü ×¯Ö. ¿Öê�Ö 
ŸÖÖ•ÖÖê×ª−Ö ¾ÖµÖ 16 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö-Ö ¾Ö 
�ÖÖ•Ö÷Öß  −ÖÖî�ú¸üß ¸Ö. 
¤ü÷ÖÖÔ̧ üÖê›ü �ú´ÖÖ−Ö ™üÖµÖ¸ü²ÖÖê›Ôü 
¤êü÷Ö»Öã̧ ü −ÖÖ�úÖ, ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.9370411345 
 
 
†Ö¸üÖê×¯Ö-- 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü 
ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ-Öß µÖÖŸÖß»Ö  †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖ−Öß 
ÃÖÓ÷Ö-Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã Æü´ÖÖ¸üÖ −ÖÖ´Ö 
×¯ÖÏ−ÃÖß¯Ö»Ö ÃÖ¸ü �úÖê  ŒµÖã ²ÖÖê»ÖÖ †ÃÖê ´Æü−Öã−Ö  
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯Ö  µÖÖ−Öê  »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯ÖÓ“Ö−Öê  
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  �ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö •Ö�Ö×´Ö �êú»Öê ¾Ö 
‡ÔŸÖ¸ü ¤üÖê‘Öê µÖÖÓ−Öß »ÖÖ�ÖÖ ²ÖãŒµÖÖ−Öß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ×´Ö¡ÖÖÃÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �ú¹ý−Ö 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü−µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß .¾Ö÷Öî̧ êü  ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö  ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖ 1821 ¸üÃÖã»Ö 
¿Öê�Ö   µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -  ¯ÖÖêÆêü�úÖ 1821 ¸üÃÖã»Ö 
¿Öê�Ö   −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü-ÖÖ¸ü  -- ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2438 ×−Ö¸ü›êü −Öê 
¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

 

                



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 337/2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö¯ÖÏÏ´ÖÖ�Öê  ×¤ü−ÖÖÓ�ú.07/09/2022 

 

 

¯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 

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

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
÷Öã̧ ü−ÖÓ. 
337/2022 �ú»Ö´Ö 
324,323,504,506
,34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö¯ÖÏÏ´ÖÖ5Öê   
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 02 
×�ú.´Öß.  ²Öß™ü �Îú. 01 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü.07/09/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 18:00  ¾ÖÖ.“Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ŸÖêÆü¸üÖ−Ö÷Ö¸ü 
÷Öê™ü−ÖÓ.2,ü −ÖÖÓ¤êü›üü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 07/09/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû23.03  
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.38 ¾Ö¸ü 
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-
−ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ¯Ö¸ü‘Ö�Öê 
¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾Ö.´Ö•Öã̧ üß,¸üÖ.ŸÖêÆü¸üÖ−Ö÷Ö¸ü 
×²ÖÜ»›ü÷Ö −ÖÓ.B ‘Ö¸ü 
−ÖÓ.205 ŸÖêÆü¸üÖ−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›üü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9689146010 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
 †™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö:-   
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:-†Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö  
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü 
¤üÖ�Ö»Ö. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö,¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ-Öß µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö-Ö´ÖŸÖ 
�ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ´Ö−Ö÷Ö™üÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß 
�ú›üµÖÖ−Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ý−Ö ›üÖê�êú ±úÖê›ü»Öê ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß 
¯ÖÓ“ÖÖ−Öß ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•Öã“Öê �ÖÖÓ¤üµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö ¾Ö 
×¾Ö™üÖ−Öê,”ûÖŸÖßŸÖ ,¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö ´ÖãŒ�úÖ´ÖÖ¸ü ¤êü¾Öã−Ö 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö ŸÖã»ÖÖ �ÖŸÖ´Ö �ú¸üŸÖêÖ ´Æü-Öã−Ö •Öß¾Öê 
´ÖÖ¸ü-µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß  ¾Ö÷Öî̧ êüü ŸÖ�ÎúÖ¸üß 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×−Ö.›üÖò.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß 
¯ÖêÖ−ÖÖ-2753 ×»ÖµÖÖ�úŸÖ ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤ü»ÖÖ. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖêÖ−ÖÖ-2753 ×»ÖµÖÖ�úŸÖ  
ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  
´ÖÖê.−ÖÓ.9923799345 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü:-¯ÖÖêÆüê�úÖò/1629 Æîü²ÖŸÖ�ú¸ü 
¯ÖÖê. Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9922951629 
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 ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ üÖÓ 316/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü-07/09/2022 

 
 
 
 

¯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 

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

×¤ü-07/09/2022 
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
÷Öã¸üÖÓ 316/2022 
�ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß  

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
07/09/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 08.00 ¾ÖÖ 
¤ü¸ü´µÖÖÖ ØÆü÷ÖÖê»Öß ÷Öê™ü 
µÖê£Öß»Ö ±æú»Ö ´ÖÖ�ìú™ü -
ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-04/09/2022 
¾Öêôû 12.45¾ÖÖ. ÖÖë¤üü 

�Îú.- 012 

×±úµÖÖÔ¤üß- ×¤üÖê¿Ö 
²ÖÖ¯Öæ¸üÖ¾Ö•Öß ¯ÖÖ™üß»Ö  ¾ÖµÖ 
49¾ÖÂÖì ¾µÖ ¿ÖêŸÖß  ¸üÖ 
†ÖÂ™üß  Æü ´Öæ ÷Ö5Öê¿Ö 
 Ö÷Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ü 
   
9527766789 
†¸üÖê¯Öß-†–ÖÖŸÖ 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - �úß.†.  
37000/-¹ý. “  

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ5Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ±úßµÖÖÔ¤üß“Öß  ØÆü÷ÖÖê»Öß ÷Öê™ü µÖê£Öß»Ö ±æú»Ö 
´ÖÖ�ìú™ü »ÖÖ ±æú»Öê ‘Öê5µÖÖÃÖÖšüß ÷Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ 
ŸµÖÖ“µÖÖ ¿Ö™üÖÔ“Öê ¾Ö¸ü“Öê ×�Ö¿ÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»ÖÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô“Öê �ú¾Æü¸ü´Ö¬µÖê 12000/-
�úÖê5ÖßŸÖ×¸ü -†–ÖÖŸÖ 
“ÖÖê ü̧™üµÖÖÖê Ö•Ö¸ü “Öæ�ú¾ÖæÖ “ÖÖêºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêü ¾Ö÷Öî¸êü 
¾Ö¹ýÖ ±úßµÖÖÔ¤ü ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ÷ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ /11  ´ÖÖê.ÖÓ.8805007511 
¤üÖ�Ö»Ö -  ¯ÖÖêÖÖ 1207´ÖÖê.ÖÓ. 8888873282 
 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 6 ¯ÖÖê  ÷Öã̧ üÖÓ 317/2022 �ú»Ö´Ö 12(†) ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™üÒ•Öã÷ÖÖ¸ ü�úÖµÖ¤üÖ ×¤ü-07/09/2022 

 
 
 
 

¯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 

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

÷Öã̧ üÖÓ 317/2022 
�ú»Ö´Ö 12(†) 
´Ö•Öã�úÖ 

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
07/09/2022  “Öê ¸üÖê•Öß 
11.35 ÃÖß™üß ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ  ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-07/9/2022 

¾Öêôû 15.40¾ÖÖ. ÖÖë¤üü 
�Îú.- 16 

×±úµÖÖÔ¤üß- ºþ¯Öê¿Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü 
¤üÖÃÖ ü̧¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ42 
¯ÖÖêÆêü�úÖ/686¸üÖ.Ã£ÖÖ÷Öã¿ÖÖ -
ÖÖÓ¤êü›ü ü   
7776060686 
 
 
†¸üÖê̄ Öß- 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 1220/-- 
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ    

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ5Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß Öê »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãüÖ ¯ÖêÃÖê ‘Öê¾ÖãÖ ŸµÖÖÓÖÖ 
´Ö™üŒµÖÖ“Öê †Ö�ú›üµÖÖ“Öê ×“ÖšüµÖÖ ¤êü¾ÖãÖ †Ö¸üÖê¯Öß �ú 
02µÖÖÓ“Öê ÃÖÖÓ÷Ö5µÖÖ¾Ö¹ýÖ™üÖ‡Ô´Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  
•Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö÷Ö¤üß 
1220/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ 
†Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öê ȩ̂ü ü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ   ´ÖÖê.8805007511 
 
¤üÖ�Ö»Ö -¯ÖÖêÖÖ 1207´ÖÖê.ÖÓ. 8888873282 
 
 



 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 6 ¯ÖÖê  ÷Öã̧ üÖÓ 318/2022 �ú»Ö´Ö 12(†) ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™üÒ•Öã÷ÖÖ¸ ü�úÖµÖ¤üÖ ×¤ü-07/09/2022 

 

 
 
 
 
 
 

¯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 

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

ê  ÷Öã̧ üÖÓ 3182022 
�ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö•Öã�úÖ 

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
07/09/2022  “Öê ¸üÖê•Öß 
11.45 •ÖãÖê ²ÖÃÖ Ã™êü¿ÖÖ 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ  ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-07/9/2022 
¾Öêôû 16.45¾ÖÖ. ÖÖë¤üü �Îú.- 

18 

×±úµÖÖÔ¤üß- •ÖÃÖ¾ÖÓŸÖØ¿Ö÷Ö 
Æü•Öã̧ üÖØÃÖ‘Ö ¿ÖÖÆãü ¾ÖµÖ36¾ÖÂÖÕê 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö.Ã£ÖÖ÷Öã¿ÖÖ -
ÖÖÓ¤êü›ü ü   
9923053013 
 
 
 
†¸üÖê̄ Öß- 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 940/-- ¹ý¯ÖµÖê 
¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ    

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ5Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß Öê »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãüÖ ¯ÖêÃÖê ‘Öê¾ÖãÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö™üŒµÖÖ“Öê 
†Ö�ú›üµÖÖ“Öê ×“ÖšüµÖÖ ¤êü¾ÖãÖ †Ö¸üÖê¯Öß �ú 02µÖÖÓ“Öê ÃÖÖÓ÷Ö5µÖÖ¾Ö¹ýÖ 
™üüÖ‡Ô´Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  •Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
Ö÷Ö¤üß 940/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ 
¾Ö÷Öê¸êü ü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ÷ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ   ´ÖÖê.8805007511 
 
¤üÖ�Ö»Ö -¯ÖÖêÖÖ 1207´ÖÖê.ÖÓ. 8888873282 
  



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ¯ÖÖê  ÷Öã̧ üÖÓ 319/2022 �ú»Ö´Ö 12(†) ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™üÒ•Öã÷ÖÖ¸ ü�úÖµÖ¤üÖ ×¤ü-07/09/2022 

 

 
 
 

¯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 

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

×¤ü-07/09/2022 
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
³ÖÖ÷Ö 6 ¯ÖÖê  ÷Öã̧ üÖÓ 
319/2022 �ú»Ö´Ö 
12(†) ´Ö•Öã�úÖ 

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
07/09/2022  “Öê ¸üÖê•Öß 
13.50 ²ÖÖ¯Öã ´ÖÖ�Õúê™ü 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ  ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-07/9/2022 

¾Öêôû 18.47¾ÖÖ. ÖÖë¤üü 
�Îú.- 23 

×±úµÖÖÔ¤üß- •ÖÃÖ¾ÖÓŸÖØ¿Ö÷Ö 
Æü•Öã̧ üÖØÃÖ‘Ö ¿ÖÖÆãü 
¾ÖµÖ36¾ÖÂÖÕê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö.Ã£ÖÖ÷Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ü  
9923053013 
 
 
†¸üÖê̄ Öß- 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 23370/-
- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖÆüßŸµÖ    

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ5Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß Öê »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãüÖ ¯ÖêÃÖê ‘Öê¾ÖãÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö™üŒµÖÖ“Öê 
†Ö�ú›üµÖÖ“Öê ×“ÖšüµÖÖ ¤êü¾ÖãÖ †Ö¸üÖê¯Öß �ú 02µÖÖÓ“Öê 
ÃÖÖÓ÷Ö5µÖÖ¾Ö¹ýÖ ™üüÖ‡Ô´Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  •Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö÷Ö¤üß 23370/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
•Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öê ȩ̂ü ü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ   ´ÖÖê.8805007511 
¤üÖ�Ö»Ö -¯ÖÖêÖÖ 1207´ÖÖê.ÖÓ. 8888873282 
  



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÖê  ÷Öã̧ üÖÓ 320/2022 �ú»Ö´Ö 12(†) ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™üÒ•Öã÷ÖÖ¸ ü�úÖµÖ¤üÖ ×¤ü-07/09/2022 

 

 

¯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 

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

×¤ü-07/09/2022 
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
³ÖÖ÷Ö 6 ¯ÖÖê  ÷Öã̧ üÖÓ 
320/2022 �ú»Ö´Ö 
12(†) ´Ö•Öã�úÖ 

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
07/09/2022  “Öê ¸üÖê•Öß 
17.40 ²ÖÖ¯Öã ´ÖÖ�Õúê™ü 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ  ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-07/9/2022 
¾Öêôû 20.06¾ÖÖ. ÖÖë¤üü 
�Îú.- 27 

×±úµÖÖÔ¤üß- ´ÖÖÖê•Ö ²ÖÖ¯ÖãØ¿Ö÷Ö 
¯Ö¸ü¤êü¿Öß ¾ÖµÖ38ÖÂÖÕê 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖêÖÖ 152¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü ü   
9923106209 
 
 
†¸üÖê̄ Öß- 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 850/-- 
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ   

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ5Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß Öê »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãüÖ ¯ÖêÃÖê ‘Öê¾ÖãÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö™üŒµÖÖ“Öê 
†Ö�ú›üµÖÖ“Öê ×“ÖšüµÖÖ ¤êü¾ÖãÖ Ö ™üüÖ‡Ô´Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  
•Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö÷Ö¤üß 850/- 
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öê ȩ̂ü ü 
¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ÷ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ 419  ´ÖÖê.9923619820 
¤üÖ�Ö»Ö -¯ÖÖêÖÖ 1207´ÖÖê.ÖÓ. 8888873282 
  



पोलीस टेश नदगेलूर AD no. 24/2022 क 174crpc   माण ेिद  7/09/2022 

पोलीस टे

शनचनेाव 

ग.ूर.न.वकलम आ. मृ. .घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोन ं खुलासा:--- 

दगेलूर ग.ूर.न.वकलम 
:--- 
 
 AD  no 

24/2022 क 
174crpc   

माण े
 

आ म ृघ. ता. वळे व िठकाण:-- 
7/09/2022 रोजी  16.00  वा 
सुमारास  पुव   खबर  दनेार  याचंे  
बांधकाम  चालु असले या तुकाराम 

नगरी  ता दगेलुर  
 
  
 

आ. म.ृ दा. ता. वळे व न दन ं
िद 07 .09 .2022 रोजी वेळ  
20.51  वान दन ं32  
 

दाखलकरणार:- 
ASI  शेख ने पो . टे. दगेलुर 

 

 

खबरदणेार:-   संतोष  मधुकर  
नापलावार  वय 41 वष  – 

ापार रा . तळग ली  दगेलुर  मो 
नं 9422174550 

 

  मयताचे नाव – अनोळखी  पु ष  
वय अंदाजे 40 वष  
 
 

मरनाचेकारण – 
PM झाले नाही  
 

आरोपीअटकता. वळे व न दन:ं-- . 
 
 

खुलासा:---सादर िवनती की,   नमुद ता रीख वेळी िठकाणी यातील  
खबर  दनेार  यांचे  बांधकाम  चालु असले या तुकाराम नगरी  ता 
दगेलुर या िठकाणी  रोडलगत  एक अनोळखी  पु ष  वय 40 वष  
मृत  अव थेत आढळुन आला  खबर िद याव न  

वर मान ेआ  दाखल  
 

तपािसकअमंलदार 
पो उप िन मोरे सर  
नेपो टेदगेलूर . 

 

पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं--9821159844 
पोिन  माछरे  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



पो. टे.रामितथ गुरन 143/2022 कलम 65 ई म ोका िद 07/09/2022 

 

 

 

¯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 

रामतीथ 143/22 
कलम 65(ई)म ो का  

गू.घ.ता.वेळी व िठकाणी 
:िदनांक 07/09/2022  
रोजी 22::15 वाजता 
खतगाव रोडवर पटे यांचे 
शेताजवळ ता िबलोली  

 
 
गू .दा.ता.वेळ : िद..07/09/ 
2022रोज23:38 टे.डा.नं.3
0वर 

    
 
 
िमळाला माल := दशेी दा  
िभगरी सं ाचे 180 एम एल 
चे 20बॉटल िकमत अंदाजे 

1400  माल   

 िफयादी : = ंकट हनमंतराव 
बोडके वय 38 वष वसाय 
नोकरी बोका 25 38 पो टे 
रामतीथ ता िबलोली िज हा 
नांदडे मोबाईल नंबर 

9552554644 
 
 
आरोपीचे नाव :=  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोप नी िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या दशेी दा  िभगरी 
सं ाचे 180 एम एल चे 20 बॉटल िकमत 1400 पये या 
मालाची चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने ता यात बाळगलेला 
िमळून आला वगैरे मजकुराचे िफयाद व न गु हा दाखल  

 
दाखल करणार पोना 1371िशद ेपो. टे. रामतीथ 
 
तपासणी अंमलदार =PSI इंगळे 9552514548 
 

पो. टे. भारी अिधकारी .यांचे नाव :  सपोिन ी िदघे साहबे 
मो,न9ं834255985 
 
 



 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 544/2022  Ûú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 07/09/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 

®ÖÖ¾Ö 
ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 

¤üÖÜÖ»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
544/2022  
Ûú»Ö´Ö 
324,323,50
4,506,34 
³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/09/2022 
¸üÖê•Öß “Öê 20.30 

¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
ŸÖ£ÖÖÝÖŸÖ ®ÖÝÖ¸ü 
»ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü.   
 

×¤ü¿ÖÖ:- 
  

ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
07/09/2022 “Öê 
¾Öêôû 10.37 

¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.10 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ×¾Ö®ÖêÖ¤ü ¤ü¿Ö¸ü£Ö ÃÖÖê®ÖÛúÖÓ²Öôêû 
¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß ü̧Ö. 
ŸÖ£ÖÖÝÖŸÖ ®ÖÝÖ¸ü »ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.ÛÎú.8459181787 

†Ö¸üÖê¯Öß :-  
†Ö¸üÖê¯Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ¯ÖŸ®Öß ¾Ö ´Öã»ÖßÃÖÆü ‘Ö¸üß Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ´ÖÖÝÖß»Ö ³ÖÖÓ›üÞÖÖ“Öê 
ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖŸ®ÖßÃÖ ¾Ö ´Öã»ÖßÃÖ ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû 
Ûú¹ý®Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖ®Öê ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûêú»Öß ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß ÛÎú.03 µÖÖ®Öê 
ÛúÖ“Öê“Öß ×¿Ö¿Öß ‘Öê¾Öã®Ö µÖê¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ý®Ö ›üÖêÛêú 
±úÖê›ãü®Ö •ÖÜÖ´Öß Ûêú»Öê ¾ÖÝÖ¸êüü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö ×•Ö.‹®Ö.³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Öü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9637355836 
 

 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Ûú¤ü´Öû ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9881475004 

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

                         

 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 545/2022  Ûú»Ö´Ö 498 A, 323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 07/09/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö 

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

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
545/2022  
Ûú»Ö´Ö 498 
A, 
323,504,50
6,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ´ÖÖÆêü 

†ÖòŒ™üÖê²Ö ü̧ 2020 

ŸÖê 15/01/2021 

¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê †òÝÖÏß 
ÛúÖò»Öê•Ö ÝÖÖêôêûÝÖÖ¾Ö 
¸üÖê› ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 
®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö ÜÖî. 
×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü.  

 

×¤ü¿ÖÖ:- 
  

ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
07/09/2022 “Öê 
¾Öêôû 12.14 

¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.14 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  
†Ö¸üÖê¯Öß :-  
†Ö¸üÖê¯Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:- ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×ŸÖ“Öê ÃÖÖÃÖ¸ü“Öê »ÖÖêÛú µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ŸÖã ×¤üÃÖÖµÖ»ÖÖ ÛúÖôûß †ÖÆêüÃÖ 
ŸÖã»ÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÛúÖ´Öê •Ö´ÖŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖã®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû 
Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûêú»Öß ¾Ö ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ŸÖã—ÖµÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãü®Ö 
2,50,000/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖê®Öê ‘Öê¾Öã®Ö µÖê ´ÆüÞÖã®Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üßÛú ¾Ö 
´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ”ûôû Ûú¹ý®Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß ¾Ö 
•Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖß®Öê ‘Ö¸üÖŸÖã®Ö ÆüÖÛú»Öã®Ö ×¤ü»Öê ¾ÖÝÖ¸êüü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö ×•Ö.‹®Ö.³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Öü ¯ÖÖêÃ™êü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9637355836 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1133 ¯Öê¤êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ 
´ÖÖê ÛÎú 8208999464 

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

 
 
 
 
 
 



 
¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 546/2022  Ûú»Ö´Ö 325,323,504 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 07/09/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ 
¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß“Öê 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
546/2022  
Ûú»Ö´Ö 
325,323,50
4 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/09/2022 ¸üÖê•Öß 
17.00 ¾ÖÖ. “µÖÖ 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ²ÖÖ³ÖãôûÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 

×¤ü¿ÖÖ:-  
  

ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
07/09/2022 “Öê 
¾Öêôû 13.40 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.19 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ×¤üÝÖÓ²Ö¸ü ´ÖÃÛêúü ¾ÖµÖ 40 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ü̧Ö. ²ÖÖ³ÖãôûÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.ÛÎú.9730959495 
 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
 

†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö¸ÓüÛú  
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß®Öê ´ÖÖ—ÖµÖÖ •Ö¾Öôû µÖê¾Öã®Ö ´ÖÖÝÖß»Ö ¤üß›ü ´ÖÆüß®µÖÖ¯Öã¾Öá 
Ûãú¡ÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“ÖÖ ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö ´Ö»ÖÖ ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö 
²ÖÖ³Öôûß“µÖÖ »ÖÖÛú›üÖ®Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ý®Ö ›üÖêÛêú ±úÖê›ãü®Ö 
•ÖÜÖ´Öß Ûêú»Öê ¾Ö ›üÖ¾µÖÖ ÜÖã²µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ´ÖãŒÛúÖ ´ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ ¾Ö ˆ•Ö¾µÖÖ 
ÆüÖŸÖÖ“Öê ´ÖÝÖÝÖ™üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý®Ö ±òúŒ“Ö¸ü Ûêú»Öê ¾ÖÝÖ ȩ̂üü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö 
†ÖÆêü  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö ×•Ö.‹®Ö.³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Öü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9637355836 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1749 ³ÖÖ¸üŸÖßü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê 
ÛÎú 9096270187 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

 
 
 
 
 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 547/2022  Ûú»Ö´Ö 279,337,338 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 07/09/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ 
¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß“Öê 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
547/202
2  Ûú»Ö´Ö 
279,337,
338 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
19/08/2022 ¸üÖê•Öß 
20.00 ¾ÖÖ. “µÖÖ 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
ˆÃ´ÖÖ®Ö®ÖÝÖ¸ü Ûú›ãü®Ö 
µÖêÞÖÖ ȩ̂ü ›üÖ¾Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
ÝÖãÓ›êüÝÖÖ¾Ö 
¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ¯Ö¯ÖÖ•Ö¾Öôû 
®ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 

×¤ü¿ÖÖ:-  
  

ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
07/09/2022 “Öê 
¾Öêôû 16.52 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.33 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- †Ö®ÖÓ¤ü ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÝÖ ³ÖÖ¸üÛú¸üü ¾ÖµÖ 40 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Æü´ÖÖ»Öß ü̧Ö. ØÃÖ¤üÝÖß ŸÖÖ.†Æü´Ö¤ü¯Öã¸ü 
×•Ö.»ÖÖŸÖã¸ü Æü.´Öã. ÝÖãÓ›êüÝÖÖ¾Ö ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ¯Ö¯ÖÖ•Ö¾Öôû 
®ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü.. ´ÖÖê.ÛÎú.7028323439. 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö¸ÓüÛú  
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:- ×±úµÖÖÔ¤üß †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü Ûú¹ý®Ö 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ Æü´ÖÖ»Öß“Öê ÛúÖ´Ö Ûú¹ý®Ö ¹ý´ÖÛú›êü ¯ÖÖµÖß ¸üÖê›ü“µÖÖ 
²ÖÖ•Öã®Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö “µÖÖ 
“ÖÖ»ÖÛúÖ®Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö Æüß ÆüµÖÝÖ‡Ô ¾Ö 
×®ÖÂÛúÖôû•Öß¯ÖÞÖÖ®Öê “ÖÖ»Ö¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ÃÖ´ÖÖê¹ý®Ö •ÖÖê¸üÖ“Öß ¬Ö›üÛú 
¤êü¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÝÖã›ü‘µÖÖ“µÖÖ ÜÖÖ»Öß ´ÖÖ¸ü »ÖÖÝÖã®Ö 
±òúŒ“Ö¸ü —ÖÖ»Öê ¾Ö ›üÖ¾Öê ›üÖêôûµÖÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖÝÖã®Ö •ÖÜÖ´Öß Ûêú»Öê 
†ÖÆêü  ¾ÖÝÖ¸êüü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö ×•Ö.‹®Ö.³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Öü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9637355836 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1749 ³ÖÖ¸üŸÖßü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê 
ÛÎú 9096270187 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

 
 
 
 
 
 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 548/2022  Ûú»Ö´Ö 498 A, 323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 07/09/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ 
¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß“Öê 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
548/2022  
Ûú»Ö´Ö 498 
A, 
323,504,50
6,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
22/05/2011 ŸÖê 
´ÖÖ“ÖÔ 2022 ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ¾Ö 
´ÖÖÆêü¸üß ‹®Ö.›üß.42 
•Öê.2 ÆüÖ›üÛúÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü.   
 

×¤ü¿ÖÖ:-  
  

ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
07/09/2022 “Öê 
¾Öêôû 22.14 

¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.41 

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

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã—
ÖµÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ®Öß »ÖÝ®ÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖÆüß ÜÖ“ÖÔ Ûêú»ÖÖ ®ÖÖÆüß ŸÖã †Ö´Ö“µÖÖ 
‘Ö¸üÖŸÖ ¿ÖÖê³ÖŸÖ ®ÖÖÆüßÃÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖã®Ö ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾Öã®Ö 
»ÖÝ®ÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖã´Æüß Ûú´Öß ¯ÖîÃÖê ×¤ü»Öê ŸÖã´Æüß ¯Öã®ÆüÖ ¯ÖÖ“Ö »ÖÖÜÖ ¹ý¯ÖµÖê 
×¤ü»Öê ŸÖ¸ü“Ö ŸÖã»ÖÖ ®ÖÖÓ¤ü×¾ÖŸÖÖê ®ÖÖÆüßŸÖ¸ü ®ÖÖÓ¤ü¾Öã®Ö ‘ÖêÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß ¾Ö 
´Öã»ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ŸÖã—ÖµÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÛú›ãü®Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã®Ö µÖê 
´ÆüÞÖã®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûú¹ý®Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üßÛú ¾Ö 
´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ¡ÖÖÃÖ ¤êü¾Öã®Ö ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß ¾ÖÝÖ¸êüü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö 
†ÖÆêü  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  ¯ÖÖê®ÖÖ/3378 Ûëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ 
´ÖÖê ÛÎú 8390006100 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö Ø¿Ö¤êüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9511851737  

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

 
 
 
 
 
 
 



 

पो. टे मनाठा. गु.रन145/2022 कलई) ा. .व◌ा◌ं तीबंदअिधिनयम1960सहकलम5(अ)9,11महारा ाणीअिधिनयम1976(सुधारणा2 

पो. टे 
चे नाव 

गुरन ंव कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयाद देणार चे नाव  हिककत 

मनाठा गु र न 145/2022 

कलई) ा. .व◌ा◌ं तीबंद

अिधिनयम1960सहकल

म5(अ)9,11महारा ा

णीअिधिनयम1976(सु
धारणा2 

 िदनांक  07/09/2022 रोजी च◌े 
20.00 मोजे भरड शेवाळा टनवर 
सावजिनक रोडवर पूवस पंधरा 
िकलोमीटर op बरडिशवाळा 

 

गु.दा.ता.वेळ िदनांक:-
07/09/2022 

वेळ 23.56 वा.न द नं 27वर  

िमळाला माल ____पाच बैल जातीच े
जनावरे अंदाजे िकमत 1,50,000/व 
एक लोिडग िपकप िकमत अंदाजे 3, 
00000  असे एकूण 4,50,000/ 

िफयादी:- आनंदा ल मण 
वाघमारे वय 38 वष पोलीस 
िशपाई ब ल नंबर 31 32 ने 
पो टे मानाठ तालुका हादगाव 
िज हा नांदेड मो न 
9689900211 

 

FIR त िदलीप का होय. 

 

आरोपी:-  

सादर िवनंती िक वर नमुद तारीख वेळ व िठकाणी यातील आरोपीने यांची 
ता यातील अशोक लेलँड िपकअप लोिडग वाहन म ये पाच बैल जातीच ेजनावरांना 
िनदयतेने क बून घेऊन ंदी या मानाने पुरेसे नस यामुळे वाजवी िर या हालचाल 
करता येणार नाही अशा वाहनातून वेदनादायी प तीने सदरचे जनावरे 
क लीसाठी घेऊन जात असताना व यां याकड े कोण याही वाहतुकीचा परवाना 
नसताना वाहतूक करताना िमळून आला वगैरे िफयाद व न वर  माणे गु हा 
दाखल क न  मा. स.पो.िन साहबे यांचे आदेशाने पुढील तपास कामी िबट Asi 
पवार सर यांचे कड ेिदला.  

तपासीक अिधकारी यांचे नांव-ASI 
पव◌ारसरसाहबेपो. टे.मनाठाम .न.9922921694 

दाखल करनारा- PSO HC-2111 ितडके सर   साहबे पो. टे.मनाठा म .न. 
9767242111 

पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहबे पो. टे. 
मनाठा  मो. नं. 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

 
 
 
 
 



 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 313/2022  Ûú.  160 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.      ×¤ü®ÖÖÓÛú 07/09/2022 
 

 

 
 
 
 
 

 ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝ
Ö¸ü 

¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ
¸ü ÝÖã¸ü®Ö 
313/202
2  Ûú.  
160 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.                                                                 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
07/09/2022 ¸üÖê•Öß“Öê  
¾Öêôû  21.30 ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ  ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ¯Ö 
ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü Œ»Ö²Ö 
ÃÖÖµÖ®ÃÖ ÛúÖÑ»Öê•ÖÛú›êü 
•ÖÖÞÖÖ¸êü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú  
¸üÖê›ü¾Ö¸ü  

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
07/09/2022 ¸üÖê•Öß  
23.12 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ  46 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   »ÖÆãü ¸üÖ´Ö•Öß ‘ÖãÝÖê ¾ÖµÖ 56 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö×®Ö¸üßõÖÛú  
®ÖêÞÖÞÖãÛú ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9423614653 

†Ö¸üÖê¯Öß— 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú †ÖÆêü. 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÖµÖ®ÃÖ ÛúÖÑ»Öê•ÖÛú›êü •ÖÖÞÖÖ¸êü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ ¾ÖÖ¤ü Ûúºþ®Ö •ÖÖê¸üÖ•ÖÖê¸üÖŸÖ †Ö¸ü›üÖ 
†Öê¸ü›üÖÛúºþ®Ö ‹Ûú´ÖêÛúÖÓ®ÖÖ £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓ®Öß ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖÛúºþ®Ö 
†Ö¯ÖÃÖÖŸÖ —ÖãÓ•ÖÛúºþ®Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú  ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ³ÖÓÝÖ Ûú¸üßŸÖ 
†ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»Öê ¾ÖÝÖî¸êü  ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öß  ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Öºþ®Ö 
´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê®ÖÖ /489  •Öã®ÖÝÖ¸êü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü 
×¤ü»Öê 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖê®ÖÖ  /489 •Öã®ÖÝÖ¸êü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
8830464424 

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

 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 67/2022     ×¤ü®ÖÖÓÛú 07/09/2022 
 

 
 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ×´ÖÃÖàÝÖ ×´ÖÃÖàÝÖ 
.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 

šüßÛúÖÞÖ 

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ
¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 
67/2022 

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/09/2022 
¸üÖê•ÖßÃÖÛúÖôûß 
09.00 ¾ÖÖ. ¸üÖÆüŸÖê  
‘Öºþ®Ö  ×¾Ö÷ü»Ö 
´ÖÓ¤üß¸üÛú´ÖÖ®Ö  
•Ö¾Öôû ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü 
“ÖÖîÛú ®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-
-  ×¤ü®ÖÖÓÛú   
07/09/2022 
¸üÖê•Öß 20.29  
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ   
34 ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü--  ¾µÖÛÓú™üß »Öõ´ÖÞÖÃÖã¸üÛúÖ¸ü 
¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸üß  ®ÖÖîÛú¸üß 
¸üÖ. ÛúÖÓ›ü»Öß ŸÖÖ. ³ÖÖêÛú¸ü  ×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9923932724 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  
»Öõ´ÖÞÖ¾µÖÛÓú™ü¸üÖ¾Ö ÃÖã¸üÛúÖ¸ü¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß ®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. ×¾ÖšËü™ü»Ö 
´ÖÓ¤üß¸üÛú´ÖÖ®Ö •Ö¾Öôû ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü “ÖÖîÛú ®ÖÖÓ¤êü›ü 

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- ¸ÓüÝÖ- ÃÖÖ¾ÖôûÖ       
, ˆÓ“Öß  5 ±ãú™ü 3 ‡Ó“Ö , ²ÖÖÓ¬ÖÖ  -- 
ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû     ,“ÖêÆü¸üÖ -- ÝÖÖê»Ö  ×¿ÖõÖÞÖ  
¯Ö¤ü×¾Ö¤ü¸ü  6) ³ÖÖÂÖÖ -- ØÆü¤üß  ,´Ö¸üÖšüß 
‡ÓÝÖÏ•Öß 7) †ÓÝÖÖŸÖ »ÖÖ»Ö ¾Ö ÛúÖóµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öê 
“ÖÖÑÛú»Öê™üß ¿Ö™Ôü ×•Ö®ÃÖ ™üÖê¯Öß  8) ¯ÖÖµÖÖŸÖ  --  
ÃÖÑ®›ü»Ö “Ö¯¯Ö»Ö †ÖÆêü.  

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ÜÖ²Ö¸ü 
¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ®ÖÖ´»Öõ´ÖÞÖ¾µÖÛÓú™ü¸üÖ¾Ö ÃÖã¸üÛúÖ¸ü¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß ®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. ×¾ÖšËü™ü»Ö ´ÖÓ¤üß¸üÛú´ÖÖ®Ö •Ö¾Öôû ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü 
“ÖÖîÛú ®ÖÖÓ¤êü›üÆüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖŸ®ÖßÃÖ   ×´Ö¡ÖÖ»ÖÖ ³Öê™ãü®Ö µÖêŸÖÖê ´ÆüÞÖã®Ö ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»ÖÖ 
†ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛúÖÛú›êü ¿ÖÖê¬ÖÖ¿ÖÖê¬ÖÛêú»ÖßŸÖÖê ×´Öôãû®Ö 
†Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß .†Ö•Ö  ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. 
¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö 
¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2014  ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü  
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9423306245 

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



 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 68/2022       ×¤ü®ÖÖÓÛú 07/09/2022 
 

 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ×´ÖÃÖàÝÖ ×´ÖÃÖàÝÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

×´ÖÃÖÖÓÝÖ 
®ÖÓ 
68/202
2 

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/09/2022 
¸üÖê•ÖßÃÖÛúÖôûß 
09.30 ¾ÖÖ. ¸üÖÆüŸÖê  
‘Öºþ®ÖÃÖÆüµÖÖêÝÖ ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  
×¤ü®ÖÖÓÛú   
07/09/2022 ¸üÖê•Öß 
22.34  ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÓ   45 ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü--  †Ö®ÖÓ¤üÖ  
¤ü¢Ö¸üÖ´ÖÛúÖêÛú ȩ̂ü ¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê ®ÖÓ -
- 8805852764 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  
†ÖÀ¾Öß®Öß ×¯Ö. †Ö®ÖÓ¤üÖÛúÖêÛú ȩ̂ü 
¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖÔ ÃÖÆüµÖÖêÝÖ ®ÖÝÖ¸ 
ü®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 8805852764 

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- 
Ó̧üÝÖ- ÝÖÖê¸üÖ        , Ó̂“Öß  5 

±ãú™ü 5 ‡Ó“Ö , ²ÖÖÓ¬ÖÖ  -- 
´Ö•Ö²ÖãŸÖ      ,“ÖêÆü¸üÖ -- ÝÖÖê»Ö  
×¿ÖõÖÞÖ  ¤üÆüÖ¾Öß ,†ÓÝÖÖŸÖ 
Ó̧üÝÖÖ“Öê ¯ÖÓ•ÖÖ²Öß ›ÒêüÃÖ , ¯ÖÖµÖÖŸÖ 

“Ö¯¯Ö»Ö †ÖÆêü.   

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß 
†•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÝÖß ®ÖÖ´Öê†ÖÀ¾Öß®Öß ×¯Ö. 
†Ö®ÖÓ¤üÖÛúÖêÛú ȩ̂ü ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖÔ ÃÖÆüµÖÖêÝÖ ®ÖÝÖ¸ ü®ÖÖÓ¤êü›üÆüß 
¯Öã•ÖÖÆüÖÑÃ™êü»Ö µÖê£ÖêÛúÖ´ÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖê ´ÆüÞÖã®Ö ‘Öºþ®Ö ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»ÖßŸÖß 
¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öß ®ÖÖÆüß ×ŸÖ“ÖÖ †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛúÖÛú›êü ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ ŸÖß  ×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÃÖ»µÖÖ®Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö  »ÖêÜÖß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö 
¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™  ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /206 ´Öî»Ö¾ÖÖ›ü  
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /206 ´Öî»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
8888802387 

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



 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö® Ö†Ö´Öé 51/2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC  ¯ÖḮ ÖÖÞÖê    ×¤ü®ÖÖÓÛú 07.09.2022 

 
 
 
 
 

¯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´Öé 
51/2022 
Ûú»Ö´Ö  
174 
CRPC  
¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 

†Ö´Öé‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
07/09/2022 
¸üÖê•Öß15.55  ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
®ÖÃÖ¸ü¯Öã¸ü 
×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ȩ̂ü»¾Öê 
¯Ö™ü¸üß¾Ö¸ü  ®ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö´Öé¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ 
-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
07/09/2022 
¸üÖê•Öß 23.50 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  
47  ¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  -- ÃÖ¯ÖÖê×®Ö 
†Ö¸ü.‹ÃÖ .¯ÖÖ™üß»Ö ®Öê´ÖÞÖãÛú 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü  ®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö  -- ‹Ûú ¯ÖãºþÂÖ 
•ÖÖŸÖß“Öê †®ÖÖêôûÜÖß ¯ÖÏêŸÖ ¾ÖµÖ 
†Ó¤üÖ•Öê ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê   

  

´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ --  ȩ̂ü»¾Öê 
¯Ö™ü¸üß“µÖÖ ÜÖÖ»Öß ¯Ö›ãü®ÖÛú™ãü®Ö  
´ÖéŸµÖã 

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 
ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»ÖßÛúß  ‹Ûú ¯ÖãºþÂÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ †®ÖÖêôûÜÖß ‡ÃÖ´Ö ¾ÖµÖ 
†Ó¤üÖ•Öê 30 ¾ÖÂÖÔ  ÆüÖ ȩ̂ü»¾Öê  ¯Ö™ü¸üß“µÖÖ ÜÖÖ»Öß ¯Ö›ãü®ÖÛú™ãü®Ö 
´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“ÖÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö “ÖÖîÛú¿Öß ¾Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÛúÖ´ÖßÃÖ¯ÖÖê×®Ö ¯ÖÖ™üß»Ö  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  -- ÃÖ¯ÖÖê×®Ö / ¯ÖÖ™üß»Ö ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
8149673591 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ  -- 
94120758084 



पो. टे.मनाठा गुरनं 145/2022कलई) ा. . ती बंद अिधिनयम1960सह 
कलम5(अ)9,11महारा ाणीअिधिनयम1976(सुधारणा2 िद.8/09/2022  

 
 
 

¯ÖÖêÃ™êüêü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

मनाठा गुरन ं
145/2022

कलई) ा. .
तीबंदअिध

िनयम196
0सहकलम5
(अ)9,11म
हारा ाणी
अिधिनयम
1976(सुधा
रणा2 

 

गु हा घडला तारीख 
वेळ व िठकाण 

िद 7/09/ 2022 
रोजीचे 20.00 
मोजेभरडशेवाळाटन
वरसावजिनकरोडवर
पूवसपंधरािकलोमीट
रopबरडिशवाळा 

 

 गु हा दाखल तारीख 
वेळ िदनांक -
07/09/2022 वेळ 
23.56वा.न दन2ं7व
र 

 

िफयाद देणार नांव व प ा 

आनंदाल मणवाघमारेवय38वष
पोलीसिशपाईब लनंबर3132ने
पो टेमानाठतालुकाहादगाविज
हानांदेडमोन9689900211 

   आरोपीचे नांव व प ा 

 

थोड यात 
सादरिवनंतीिकवरनमुदतारीखवेळविठकाणीयातीलआरोपीने यां
चीता यातीलअशोकललेडँिपकअपलोिडगवाहन मांकएमहचेम ये
पाचबैलजातीचेजनावरांनािनदयतेनेक बूनघेऊन ंदी यामानानपेुरे
सेनस यामुळेवाजवीिर याहालचालकरतायेणारनाहीअशावाहनातू
नवेदनादायीप तीनेसदरचेजनावरेक लीसाठीघेऊनजातअसताना
व यां याकडेकोण याहीवाहतुकीचापरवानानसतानावाहतूककरता
नािमळूनआलावगैरेिफयादव नवर माणेगु हादाखलक नमा.स.
पो.िनसाहबेयांचेआदेशानेपुढीलतपासकामीिबटAsiपवारसरयांचेक
डेिदला 

   दाखल करणार----PSOHC-2111ितडके सर साहबे 
पो. टे.मनाठा म .न.9767242111 

  तपािसक अंमलदार-----ASIपवार सर साहबे पो. टे.मनाठा 
म .न.9922921694 

 

 



पोलीस टेशन हदगाव गुर न-277/2022 कलम 294,323,506,34 भादवी  मान ेिद  07/09/2022 

पो. टेचे 
नाव 

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

िफयादीचे नाव प ा व मो. 
नं , , आरोपी अटक  

हकीकत 

हदगाव गुरं.नं-277/2022 
कलम 294 
,323,506,34 

भादवी  मान े 
 

गु हा घडला वेळ व िठकाण :-   
 
िद. 07/09/2022 चे 17.00 वा चे 

सुमारास िफयादीचे घरासमोर  मौजे 
गुरफळी तालुका हदगाव 
जी.नांदडे  उ रेस  11km    
 
िदशा :- .उ रेस  11 km 

 

गु हा  दाखल  ता.वेळ:- िद:- 
07/09/2022 चे  21.07 वा. टे.डा न द 

 38 वर  
 

   

िफयादीचे नाव नाव :-
   भारती िस ाथ दवणे वय 
25 वष वसाय मजुरी रा. 

गुरफळी ता.हदगाव मोबाईल 
नंबर 9623370358 
 

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

आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा,---  सादर िवनंती की वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील िफयादी ही घरी असताना 
नमूद आरोपी यांनी संगणमत क न िफयादी यां या 

भांडे घास याची घासणी आरोपी तांचे शेळीन े
खा यान ेिफयादी यांना सांगत होती तुमची शेळी 
ने माझी घासनी खा ली अस े हणताच नमूद 
आरोपीतांनी िफयादीला छी नाल रां ड दसु या 
पासून झवून अस े हणून अ ील भाषेत िशवीगाळ 
क न ध ा बु ी केली व थापडाने मारहाण क न 

जीवे मार याची धमकी िदली वगैरे जबाबा व न 
वर माण े गु हा दाखल क न पुढील तपास 
मा.पो.िन.साहबे यांचे  आदशेान े HC 2817 मुंिडक 
यां याकडे दे यात आले आह.े 
दाखल करणार :-  सपोऊपनी अरिवद राठोड 

पोलीस टेशन हादगाव 
 
तपािसक अमंलदार :- HC 2817 मुंिडक मो. 
7774032817 

 
 
 

 

 



पो. टे.लोहा ग.ुर.न.174 /2022 कलम  354,354(अ),354 (ड),509,506 भा. द. वी सह कलम 8,12 बालकाचे लिगक गु ापासून संर ण कायदा 2012 माणे 
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लोहा 

 

 

 

ग.ुर.न.174 
/2022 कलम  
354,354(अ),3
54 
(ड),509,506 
भा. द. वी सह 
कलम 8,12 
बालका चे लिगक 
गु ा पासून 
संर ण कायदा 
2012 माण े

ग.ु घ. ता. वे 
दोन वषापासून ते िदनांक 5/ 

9/ 2022 चे 10.00 

वाजेपयत  िफयादी 

पानभोशी तालुका कंधार 

येथील शाळेत येताना व 

घरी जाताना िफयादीचे घरी 

िचखलभोशी तालुका कंधार 

िज हा नांदेड व महादेव 

मंिदराकडे जाताना मौजे 

पानभोशी तालुका कंधार 

 
ग.ु दा. ता. व वेळ  
 िद. 07 /09 /2022  वेळ  
23.00 वाजता टेशन 
डायरी न द 24  वर 

िफयाद देणा याचे नाव 
 
आरोपीचे नाव व---  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 

िफयादी मुलगी ही शाळेत जात असताना व शाळेतून घराकडे जात 

असताना ित या मागे मागे जाऊन ितचा पाठलाग क न 30 इशारे करीत 

होता िफयादीची इ छा नसताना सु ा िफयादी जवळ जात होता िफयादी 

मुलगी अकरावी वगात िशकत असताना इंटरनेट मधून घराकडे सोडतो असे 

हणून िफयादीस मोटरसायकलवर बसून पानभोसी येथील  महादेव 

मंिदराकडे नेल ेव ित यासोबत जोडीने फोटो काढले काढलेले फोटो तु या 

आई-विडलांना दाखवीतो नाहीतर मा याशी फोनवर बोलत रहा अशी 

धमकी िदली व तुझी फोटो फेसबुकवर टाकतो व नातेवाईक मैि णी या 

हा सअप वर फोटो पाठवून तुझी बदनामी करतो असे हणून ास देत 

होता िफयादीच े आई-वडील शेतात गेले असता आरोपी अचानक 

िफयादी या घरी आला व वाईट हतेूने िफयादीचा हात पकडला व 

गालगु ी घेऊन िफयादी सोबत जबरद ती कर याचा य  क न 

िफयादीचा िवनयभंग केला यानंतर आरोपीने िफयादीस दु न मोबाईलवर 

फोन कर व मा याकड ेये असे इशारे करीत होता यानंतर िफयादीचे फोटो 

हायलर कर याची व िफयादी या भावाला मार याची धमकी िदली वगैरे 

जबाब व न मा पो. िन. तांबे साहबे यांच े आदेशाने नमूद माणे गु हा 

दाखल क न पुढील तपास पो. िन. ी तांबे सा वतः करीत आहते       

दाखल करणार---  मपोउपिन रेखा काळे मँडम  मो न. 
9922391720 
 



पोलीस टेशन हदगाव गुर न-278/2022 कलम 294,323,506,,34 भादवी  माने िद  07/09/2022 

पो. टेचे 
नाव 

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

िफयादीचे नाव प ा व मो. 
नं , होय/  नाही 

हकीकत 

हदगाव गुरं.नं-278/2022 
कलम 294 ,323 
,506,34 भादवी   
 

गु हा घडला वेळ व 
िठकाण :- िद. 
07/09/2022 चे 17.00 
वा चे सुमारास िफयादीचे 
घरासमोर  मौजे गुरफळी 
तालुका हदगाव 
जी.नांदेड  उ रेस  11km
    
िदशा :- .उ रेस  11 km 
 
गु हा  दाखल  ता.वेळ:- 
िद:- 
07/09/2022 चे  21.57 
वा. टे.डा न द  41वर  
 

   

िफयादीचे नाव नाव :-   
 

 FIR त िदली का:- होय  

 
आरोपी नाव व प ा:-  
 

आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा,---  सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफयादी ही शे या च न घरी आली 
असता यातील नमूद आरोपीतांनी संगणमत क न 
िफयादी स तुम या शे या ग लीत का सोडता हणत 
असताना आरोपीनी िफयादीस छीनाल रांड असे हणून 
अ ील भाषेत िशवीगाळ क न थापड बु यांनी 
मारहाण केली व जीवे मार याची धमकी िदली वगैरे 
जबाबा व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील 
तपास मा.पो.िन.साहबे यांचे  आदेशान े PSI गायकवाड 
साहबे  यां याकडे दे यात आल ेआह.े 
दाखल करणार :-  सपोऊपनी अरिवद राठोड पोलीस 
टेशन हादगाव 

 
तपािसक अमंलदार :- PSI गायकवाड  मो. 
8308161089 

 

 
 
 



पोलीस टेशन हदगाव गुर न-279/2022 कलम 65 ई  म. दा. का.  माने िद  07/09/2022 

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

िफयादीचे नाव प ा व मो. न ं, 
आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी अटक 
होय/  नाही 

हकीकत 

हदगाव गुर न-
279/2022 
कलम 65 ई  म. 
दा. का.  माने 
 

गु हा घडला वेळ व िठकाण :-   
 
िद. 07/09/2022 चे 19.30 वा 
चे सुमारास आरोपीचे 
घरासमोरील मोक या जागेत 
मौजे कोथळा तालुका हदगाव 
जी.नांदेड  उ रेस  05km    
 
 

िदशा :- .उ रेस  05 km 
 
गु हा  दाखल  ता.वेळ:- िद:- 
07/09/2022 चे  22.25वा. 
टे.डा न द  43 वर  

 

   

िफयादीचे नाव नाव :-  संजय तुकाराम 
गायकवाड वय 55 वष पोलीस 
उपिनरी क पो टे हदगाव मोबाईल 
नंबर 8308161089 
 

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

आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा,-----           सादर िवनंती की वर नमूद 
तारीख वेळी व िठकाणी यातील यातील आरोपी 
हा िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या आप या 
ता यात देशी िभगरी सं ा या 180एम एल 

मते या बारा बॉटल चोरटी िव ी कर या या 
उ ेशान ेिकमती 840 पयाचा ो. गु ाचा माल 
वतः या ता यात बाळगललेा िमळून आला वगैरे 

जबाबा व न वर माणे गु हा दाखल क न 
पुढील तपास मा.पो.िन.साहबे 
यांचे  आदेशान े HC2817 मुंिडक यां याकडे 
दे यात आल ेआह.े 
दाखल करणार :-  सपोऊपनी अरिवद राठोड 
पोलीस टेशन हादगाव 
 
तपािसक अमंलदार :- HC2817 मुंिडक मो. 
7774032817 

 


