
पोलीस टेशन  उ मानगर येथील दनिदन गु हयाचा अहवाल िदनाकं. 29/08/2022 

  पोलीस 
टेशनच े

नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर, आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय /नाही 

हकीकत 

उ माननगर गुरनं 

148/2022 

क.306,  34भादवंी  

 

गु ाच ेकारण 
दा  िपऊन डो यातील 
उवा मार याचे िवषारी 

औषध िप यान े
उपचारादर यान मृ य ू

--------------------- 
उिशराच ेकारण :-- 
 
गेला माल :--  

िमळाला माल :- िनरंक  
 
 

 गु हा घडला िदनाकं 
िद.28/08/2022 ते 11ooवा. 

सयू 
िठकान  राहते घरासमोर मौजे 
वाका तालुका लोहा,ता.,कंधार 
िज हा नांदडे 
िदशा :-पूवस 10 

 

 गु हा दाखल िदनाकं:- 
िद-29/08/2022 
वेळ03.53वा टे.डा न द  

02 वर 

 

 चेक िल टची पतुता केली 
अगर कस े :-होय 
 
 
 

 िफयादीचे 
  

एफआर आय त  िदली का :-होय  
 
आरोपीच े नाव : 

 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक 
नाहीत  

 

खुलासा- सादर िवनंती की यातील िफयादी बाईचा मयत नवरा दा  िप याचे सवयीचा 
असून मयता ने सकाळी 10.00वाजता आरोपीचे िकराणा दकुाना व न दशेी दा  िवकत 

घेऊन आरोपीचे दकुाना समोरच बसून दा  िपऊ लाग याने आरोपीने दा  िप यास 
िवरोध केला असता वाद होऊन मयतास आरोपीन ेलोकासमोर थापडा , भु याने, लाथाने, 
मारहाण केली ते हा िफयादीन ेभांडणे सोडून मयत पतीस घरी घेऊन गेली न.तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील मयत हा.नमुद दो ही ही आरोपीन ेमला लोकांसमोर मारहाण क न 
माझा अपमान केला बेईजती केली मी तरी मरेन िकवा मारणा या तरी मारेल हणून घ न 

िनघून गेला व दा  व डो यातील उवा मार याचे िवषारी औषध आणून मयत वतःहाचे 

घरासमोर आला व मारहाणी मुळे झालेला अपमान व बेईजतीमुळे नमूद दो ही  आरोपीचे 
ासास  कंटाळून दा  िपऊन उवा मार याची िवषारी औषध िपऊन आरोपीची त ार 

कर यासाठी मयतपो. टे. उ मानगर येथे आला व पोिलसास मी िवष पीलेआह.ेअस े
सांिगतला यामुळे पोिलसांनी उपचारा कामी सद. िव णुपुरी नादंडे येथे शरीक येथे 
केले.उपचारा दर यान िदनांक 28/08/2022 चे सकाळी11.30. मरण पावला आह ेवगैरे 

जबाब व न व सदरRmlc- sdp-6866/2022 व न सदर चा गु हा दाखल क न महा 
स.पो.नी.साहबेांचे आदशेाने पुढील तपास.कामी.मा.psi प लीवाड साहबे यां याकडे 
िद या.क न  
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नबंर:- 
 स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.नं.837898949 

दाखल करणार :-- 
  hc- 1964 म के पो.. टे उ माननगर 
 

 

 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.307/22 कलम. 188 भा.द.वी.व महारा  पोलीस अिधिनयम (सधुािरत) 1951 च ेकलम 136 व कलम 130/177 मोटर 
वाहन कायदा         िदनाकं 29/08/2022 

पो टे च े
नाव 

गु हा रिज टर नबंर व 
कलम 

गु हा घडला तारीख 
वळे िठकाण 

 

िफयादी व आरोपी च ेनाव  हकीकत 

भोकर गु हा रिज टर नंबर व 
कलम  
307/22 
 कलम. 
 188 भा.द.वी.व 
महारा  पोलीस 
अिधिनयम (सुधािरत) 
1951 चे कलम 136 व 
कलम 130/177 मोटर 
वाहन कायदा         

गु हा घडला तारीख 
वळे िठकाण 
िदनांक  28- 08- 
2022 रोजी   16:00 
वाजता त े 17:00 
वाजता या सुमारास 
भोकर शहरात ल जी 
चौक भोकर पि मेस 
एक  िकलोमीटर  
 
गु हा दाखल तारीख 
वळे 
िदनांक   29-08- 
2022 00:26 वाजता 
टेशन डायरी न द 
मांक. 03 

 
  

िफयादी :- 
िवकास बालिसग राठोड वय 42 
वष वसाय नोकरी पोलीस 
नाईक बक्कल नंबर 52 नेमणूक 
पोलीस टेशन भोकर मोबाईल 
नंबर 8007464857 
आरोपी:- 

खुलासा----सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील नमूद आरोपी तान े माननीय 
िज हािधकारीसाहबे  नांदडे यांनी िमरवणुकात  डी.जे. 
वापर यास मनाई आदशे जारी केले असता यांच ेउ लंघन 
केले व पोिलसांनी िदलेली सूचना आदशेाचे पालन केल े
नाही िनवडणुकात वाहनासोबत कागदप े बाळगले 
नाहीत  वगैरे जबाबाव न माननीय पोलीस 
िनरी क  साहबेान ेआदशेाने गु हा दाखल       
दाखल करणार— 
-H.C.1815 मंचलवार     मो.नं. 9527795167     
तपासी अमलदार:-  
NPC 2401जाधव                मोबाईल 

मांक  9850493110            
 

भारीअिधकारी— 
पो.िन. पाटील साहबे  मोबाईल नंबर  9923104521 
 



पो टे चे नाव मदुखडे गरुन 178/2022 कलम 188 भादवी सह कलम 134,135, 136 मा. पो.का तसचे पयावरण सरं ण अिधिनयम कलम 15 माण ेिदनाकं 

29/08/2022 

पो टे चे नाव  

 

गरुन/आ /पनाका /िमिसग व कलम  गु हा /आ /पनाका /िमिसग घडला व 

दाखल  

िफयादी च ेनाव खबर देणार/आरोपीच ेनाव व प ा हकीकत  

 मुदखेड 

 

 

 

गुरन 

 178/2022  

कलम  

188 भादवी सह कलम 

134,135, 136 मा. पो.का 

तसेच पयावरण संर ण 

अिधिनयम कलम 15 माणे 

 

गु हा घडला –  

िदनांक  28/08/2022  

चे 16.10  वा. पयत साठेनगर व 

नवी आबादी मुदखेड ते उमरी टी 

पॉइंट मुदखेड दि णेस दोन िकमी 

माग मराठा ग ली गुजरी रे वे 

टेशन िशवाजीनगर 

 

गु हा दाखल –  

िदनांक 29/08/2022 

 च े01.22 वा 

 न द नंबर 02 

िफयादी च ेनाव – 

 

आरोपी च ेनाव - 

 

 

खुलासा -सादर िवनंती की वर नमूद ता. वेळी व िठकाणी यातील 

आरोपी यांनी अ णाभाऊ साठे जयंती िमरवणूक ॅ टर नंबर एम एच 

26 के 7780 वर साऊंड िसि टम लावून व आयचर टे पो वर पण 

आपले साऊंड िसि टम लावून याचा आवाज मोठा क न िमरवणूक 

काढून रा य शासनाने जारी केले या शासन िनयमाच ेपालन न करता 

िमरवणूक काढून साऊंड िसि टम वाजिवत असताना व माननीय 

िज हािधकारी साहबे नांदेड यांचे जमावबंदी आदेशाचे उ लंघन क न 

साऊंड िस टीमवर मो ाने गाणे लावून िमरवणूक काढून व पोिलसाच े

आदेशाचे उ लंघन क न िमरवणूक काढून पयावरणाचे उ लंघन केले 

आह ेवगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.  

 

दाखल करणार  

- HC /1731 शेख पो टे मुदखेड  

 

तपािसक अमंलदार  

 HC 1585 गीते नेमणूक पोलीस टेशन मुदखेड   

मो.नंबर 8329115398 

 

 

 



iksLVs fgek;ruxj vke` 29@2022 dye 174 lhvkjihlh fnukad 29@08@2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko 
&fgek;r 
uxj 

vkè -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn- 28@08@2022 
jksth 11%00 ok- rs 
18%00 oktrkP;k 
njE;ku ekS- iksVk 
[kqnZ e;rkP;k 
jkgR;k ?kjh- 

 
 

 
 
 
vkè   nk[ky-rk-
osG- %& 
 fn- 29@08@2022 
jksth 04%13 ok- 
LVs-Mk- Ø- 04 

vke ̀
%&29@2022 
dye 174 
lhvkjihlh  
 
 
 
 
 
 
 
 

[kcjns.kkjps  ukao %& ckykth 
ekjksrh fpYVsokj o; 35 o"ksZ 
O;olk; iksfyl ikVhy iksVk 
[kqnZ rk- fg-uxjk eks-Ø- 
8005446355  
 
 
Ek;rkps   ukao %&  
 
ej.kkps dkj.k %&osMlj 
i.kkr xGQkl ?ksÅu ej.k 
ikoyh vkgs-  
 
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd oj ueqn rkfj[k] osGh o fBdk.kh 
;krhy e;r fgus jkgR;k ?kjh i=kP;k rqGbZyk osMlj i.kkr 
xGQkl ?ksÅu ej.k ikoyh vkgs- oxSjs [kcjho#u cktql çek.ks 
vk-ez- nk[ky d#u ek- iks-fu- lkgsckaP;k vkns'kkus iqf<y rikl 
fcV iks-gs-d‚- 1893 iksVs ;kaP;kdMs fnyk vkgs- 
  

nk[ky dj.kkj & 
iksgsdkW@ 1645 lk[kjs iksLVs fgek;ruxj eks ua 8378981645  
 

rikfld vaeynkj&  
iks-gs-dks- 1893 iksVs iksLVs fg-uxj eks-Ø- 9067901830  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 iks-fu- Hkqluqj o e-iks-mi-fu- tk/ko eW- eks-Ø- 9403220648 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh %&  
e-iks-mi-fu- tk/ko eWMe eks-Ø- 9403220648 o lkscr e-iks-gs-
d‚- 1828 dkax.ks eWMe eks-Ø- 9921623333 jokuk osG fn- 
28@08@2022 23%57 ok- Lrs-Mk- Ø- 18 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &   HksV iq<s pkyq  

 



पो. टे. लोहा  आ.म.ृन. 31/2022    कलम  174 CRPC  िद.29/08/2022 

पो. टे. च े
नाव 

     आ  न ं. व 

कलम 

   आ मृ घडला व दाखल खबर देणायाच ेनाव प ा मो. . 
व मयताच ेनाव व प ा  

            हकीकत  
 

   
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   आ.मृ.न. 

31/2022 

 कलम  

174 CRPC 

  आ.म.ृघडला:-  
िद 22/ 08/2022 रोजी 
23.45 वा. सरकारी 
दवाखाना िव णुपुरी नांदेड 
येथ ेवाड नंबर 30 
 
 
आ .मृ.दाखल:- 
िद.29/08/2022, 
वेळ 14.34 वा. 
टेशन डायरी न द 27 वर 

 

खबर देणार : -  
ही. टी. ितडके पो. ना.1947 

पोलीस टेशन नांदेड ामीण 
मोबाईल नंबर 9158720007 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
मयताच ेनाव व प ा-  
उ म मरीबा कांबळे 55 वष 
राहणार पानभोसी तालुका कंधार 
िज हा नांदेड  
 
 मरणाच ेकारण – 
 डा ा पायाची जखम जा त 
चीघळत अस यान े
उपचारादर यान मृ यू  
 

खुलासा;  
           सादर िवनंती की ,वर नमूद तारीख वेळी व ठीकानी 
यातील खबर देणार यांनी खबर िदली की यातील मयत  उ म 
मरीबा कांबळे 55 वष राहणार पानभोसी तालुका कंधार िज हा 
नांदेड यास पंधरा िदवसापूव  याचे डा ा पायात काटा मोडला 
( घुसला ) होता याची जखम जा तच िचघळत अस यान े यास 
िद.20.08.2022 रोजी 18.00 वा. सुमारास यांचे राहत ेघ न 
उपचार कामे सदैव िव णुपुरी नांदेड येथ े शारीक केले असता 
उपचारादर यान तो िद.22.08.2022 रोजी 23.45 वाजता 
मरण पावला  वगैरे MLC प क व कागदप   पो टेला  ा  
झा याने मा.पो. िन.साहबे यां या आदेशान ेआ.मृ.  दाखल. 
दाखल करणार:-  
नपोका 999 एमेकर   पोलीस टेशन लोहा 
 मो.न. 9923015483 
तपासी अमंलदार  - 
 HC 2483 साखरे मोबाईल नंबर 9823015483 
 भारी अिधकारी- 
 पो. िन. तांबे मोबाईल नंबर 9850188100 

 

  



पोलीस टेशन  उ मानगर गरुन1ं49/2022 कलम 324,323,504भादंवी  िदनांक.29/08/2022 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 

 गु हा रिज टर नबंर 
व कलम 

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

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

हकीकत 

उ माननगर गुरन1ं49/2022 

कलम 324 ,323 

,504 भादंवी  

 
--------------------- 
गु ाचे कारण 
मारहाण करण 
--------------------- 
उिशराचे कारण :-- 
आज रोजी पो. टेला 
जबाब िद याने 
 
--------------------- 
गेला माल :--  
--------------------- 
िमळाला माल :- 
िनरंक  
 
--------------------- 

 गु हा घडला िदनाक 
 िदनांक 28. 8 .2022 रोजी रा ी  
सात तीस वाजताची सुमारास 
िफयादीचे राहते घरी मौजे दाताळा 
तालुका कंधार 
िठकाण :- 
मौजे दाताळा तालुका कंधार 
िदशा :-दि ण 06 िकलोमीटर 
गु हा दाखल िदनांक:-िद-
29/08/2022 वेळ 12.41 वा टे.डा 
न द    16वर 
---------------------------- 
 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  
:-होय 
---------------------------- 
दाखल करणार :--  HC 1005 
बोईनवाड पो. टे उ माननगर 
---------------------------- 

 िफयादीचे नाव 
 एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
आरोपीचे  नाव :  
 ------------------------- 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी 
अटक नाहीत  
 

खुलासा :-  
सादर िवनंती की, नमूद तारीख वेळेवर िठकाणी 
यातील आरोपीन ेिफयादीस व िफयादीचे प ीस जुने 
भांडणाचे कारणाव न िशवीगाळ क न मारहाण 
केली व िफयादीचे डो यात दगड मा न डोके फोडल े
व दखुापत केली हणून गु हा दाखल क न 
एमपीएससी 25 36 राठोड यां याकडे िदला. 
तपासीक अिधकारी:-  पोना 25 36 राठोड 
पो ट उ माननगर 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:- स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर 
मो.न.ं8378989949 
 
मा. पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे:- 



 
पोलीस टेशन मदुखेड आ  - 17/2022 कलम 174Crpc िदनाक. 29/8/2022   

 

पोलीस 
टेशनच े

नाव  

गरुन व 
कलम 

 गरुन घडला.ता. वळे. िठकाण. िफयादीच ेनाव खलुासा 

मुदखेड आ  - 
17/2022 
कलम 
174Crpc  
 
 

गरुन घडला.ता. वळे. िठकाण. 
िदनाक. 29/8/2022  वेळ 
11.00वा. चे पूव  मौजे 
डोनगाव िशवार खबर 
दणेा याचे शेतात  

 
पूवस 05िक.मी  
 
गरुन - दाखल ता.वेळ. िदनांक. 
29/8/2022 
रोजी.  16.41 वा. 
 टे डा. 19 वर  
 
मनाच ेकारण- गळफास घेऊन 
मृ यू 

खबर दणेार – 
 शादलु िपताजीलानी शेख 
वय26 वष वसाय शेती 
राहणार डोणगाव ता.मुदखेड 
मो. माक 9130291155  

 
मयताच ेनाव-  
हदैर िपता जीलानी शेख वय35 
वष राहणार डोणगाव . 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील खबर दणेार हा नेहमी माणे गाई साठी चारा 
आणणे कामी वतःचे शेतात गेला असता याचा भाऊ मयत 
हा िलबाचे झाडास दोरीन ेगळफास घेऊन मरण पाव याचे 
िदसून आ यान े याच े सिव तर जबाबव न आ  दाखल 
मा. पोनी ी शमा साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल 
पुढील तपास 
 
 
दाखल करणार_----- npc 2136वांचेवाड पो ट मुदखेड 
मो.न.7218872336 
  
तपास- Hc 1922 रघुवंशी यां याकड ेिदला  
मोबाईल मांक- 982308 1922 
 
 



पोलीस टेशन िकनवट ो गरुन .  :- 172/2022 कलम :- 65 (ई ) (बी )(फ ) 81,83 म. दा. का.िद. 29-08-2022 

पो. टे. चनेाव  गरुन / आ.म ृ/ 
पनाका / ो गरुन व 
कलम  

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

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

                 हिककत  

िकनवट   ो गुरन .  :- 
 172/2022  
कलम :- 
 65 (ई ) (बी ) 
(फ ) 81,83  
म. दा. का. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 गु हा घडला ता. , 
वळे व  िठकाण :- 
िद. 29/08/ 2022 
रोजी 15.00वा. चे 
सुमारास मौजे 
दहगेाव दि णेस     
ता. िकनवट  
 
 
 गु हा दाखल ता. व 
वळे :-  
िद. 29-08-2022 
 चे 17.51 वा.  
न द नंबर :- 026 
 
 

िफयादी च ेनाव:-  
बाळासाहेब नरोजी पांढरे   वय 54 वष 

वसाय नोकरी पोहकेा / 1805 नेमणूक पो टे 
िकनवट तालुका िकनवट  
मोबाईल नंबर 7745001805 
आरोपी – 
  
 िमळाला माल - एका का या रंगाचे 15 िलटर 

मतेचे प ी 09ड बे याम ये मोह फुल िमि त 
रसायन अंदाजे 126 िलटर व एका पांढर्या 
रंगाचे 20 िलटर मते या लाि टकचे कॅनम ये 
अंदाजे 17 िलटर हातभ ीची गावठी दा  आंबट 
उ ट वास येत असललेी एकूण िकमती 23,560 
/- पयाची  
FIR िदल ेका होय/नाही :- होय. 
आरोपी अटक :- -- 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी यांनी मोहफुल िमि त रसायन व हात भ ीची 
गावठी दा  काढून तीची चोरटी िव ी कर या या उ ेशान े
15 िलटर मते या 09 प ी ड यांम ये 126 िलटर दा  
मोहफुलाचे रसायन व एका पांढर्या रंगाचे 20 िलटर 

मते या लाि टक या कॅनम ये 17 िलटर हातभ ीची 
गावठी दा  आंबट उ ट वास येत असलेली असे एकूण 
23,560 पयाची िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या असे 
ता यात बाळगून िमळून आल े वगैरे मजकुरा या 
िफयादीव न माननीय पो. िन साहबे यां या आदेशान ेगु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी पो. ह.े का.1805/पांढरे 
यांचे कडे िदला   
दाखल करणार :-  npc/ 2355 मारलेवाड पो. टे. िकनवट 
 मो. न.ं 7768853060 
तपािसक अमंलदार :-  पो. ह.े कॉ /1805 पांढरे 
पो. टे.िकनवट मो. नं 7745001805 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नबंर :-  
मा. पो. िन. साळुंखे साहबे पो. टे. िकनवट   
मो. नं. 9422242568 

 



पोलीस टेशन िकनवट गरुन/आ.म ृ171/2022 कलम 379 IPC  िदनाकं 29/08/2022 
पो. टे.च े
नाव 

गुरन/आ.म.ृ/पनाका/िमस ग 
घडला व कलम 

गुरन/आ.म.ृ/पनाका/िमस ग 
घडला व दाखल 

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

हा िककत                 

 
िकनवट 

गरुन/आ.म ृ
171/2022 
 कलम  
379 IPC माणे 

गु हा घडला –  
दी.22/08/2022 
रोजी रा ी 01.00 त े
िद. 23/08/2022 
रोजीच े04.00 
वाजता या सुमारास 
िफयादीचे घरासमो न 
मौजे भेधडा  
दि णेस 25 िकमी  
 
गु हा दाखल – 
 िदनांक 29/08/2022 
 12.18 वा.  
टे. डा. . 19 

  
 

िफयादी –  
ल मण गणेशराव ह पल ेवय 32 वष 

वसाय नोकरी राहणार बोधडी 
तालुका िकनवट िज हा नांदडे 
मोबाईल मांक 9960658751  
 
आरोपी - अ ात  
 
गलेा माल - ह डा कंपनीची 
मोटरसायकल जीची िकमत अंदाजे 
.25000/- जु.वा   

 
उिशरा च ेकारण –  
आज पावेतो शोध घेऊन आज रोजी 
पो टेला येउन अज िद याने 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील अ ात आरोपीन े िफयादी ची ह डा कंपनीची 
सीबी शाईन गाडी मांक एम. एच 26 a झालं 4046 
चेिसस मांक me 4jc651hg 7419699 कलर 
काळा एक लाल प ा असलेली ितची िकमत अंदाजे 
25,000 /- पये असलेली कोणीतरी चो न नेली आह े
वगैरे मजकुराच े अजावर माननीय पो.िन.साहबे यांच े
आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी hc / 
1805 पांढरे यां याकड ेिदला  
 
दाखल करणार – 
NPC/ 2355 मारलेवाड पो टे िकनवट 
7768853060 
 
तपास –  
hc / 1805 पांढरे 7745001805 

 

  



पोलीस टेशन मदुखडे गरुन -179/2022 कलम 12 अ म. जु का. 29/8/2022 
पोलीस 
टेशनच े

नाव 

.गरुन व कलम गरुन घ. ता. वळे. व िठकाण िफयादीच ेनाव खलुासा 

मुदखेड .गुरन -
179/2022 
कलम 12 अ 
म. जु का. 
 
 
 
 
 

गरुन घ. ता. वळे. व िठकाण  
िदनांक -  29/8/2022 रोजी वेळ 14.10 वा. 
चे. सुमारास िसमरन लोथ सटर या पाठीमागे 
मोक या जागेत बस थानक मुदखेड 
 दि णसे 1 की मी.  
गरुन - दाखल ता.वळे 
. िद. 29/8/2022 
रोजी 19.08  वा.  
टे डा.24 वर 

 
िमळाला माल –  
10 . दराचे25नोटा 20 . दराचे 25नोटा 
50 . दराचे 09 नोटा 100  दराचे 15नोटा 
200  दराचे 02नोटा 500  दराचे 02नोटा 
असे ऐकुन नगदी 4100 .२) 500 एक इंटे स 
कंपनीचा मोबाईल की 500 .जू. वा. ३) 
िदनाक 29/8/22 रोजीची md नाव व आकडे 
असललेी िच ी 4600 एकूण पयाचा माल  
 

िफयादी –  
दशरथ गोिवदराव तलदेवार वय 
35 वष वसाय सहा यक पोलीस 
िनरी क ने.वाचक उपिवभागीय 
पोलीस अिधकारी कायालय नांदेड 

ामीण मो. न.9284301747 
 
आरोपी- 
 

वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी व 
सा ीदार यांना िमळाले या गु  मािहती व न आरोपीन े
खेळत व खेळवीत असले या िठकाणी छापा मारला असता 
आरोपीन ेिमलन डे नावाचा मटका सह मटका जुगार खेळत 
व खेळवीत असताना िमळून आला याचे ता यातून नगदी 
4100  व  एक इंटे स कंपनीचा मोबाईल जु.वा. िमलन डे 
नाव असलले ेआक ाची िच ीसह िमळून आला हणून मा. 
पो.नी. साहबे यां या आदेशान ेगु हा दाखल 
 
दाखल करणार-  
pso  npc 2136 वंचेवड  मो. . 7218872336 
 
तपास- 
 NPC 1375 ठाकूर  मोबाईल मांक. 7774051375 
 
 



iksLVs yksgk vke` 32@2022 dye 174 lhvkjihlh fn 29-08-2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko  
 
yksgk 

vkè -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn 18-08-2022 
jksth ldkGh 19-30 
ok- l-n- fo".kqiqjh 
ukansM okMZ uacj 15  
 
 
fn’kk o varj 
mÙkjsl  31 fdeh 
 
 
vkè   nk[ky-rk-
osG- %& 
 fn- 29@08@2022 
jksth 16%16 ok- 
LVs-Mk- Ø- 31 oj  
 

vke ̀ 
32@2022 
dye  
174 
lhvkjihlh  
 
 
 
 
 

[kcjns.kkjps  ukao %&  
,e- ds- xksVeokM 
iksgsdkW@2715 iksyhl 
LVs'ku ukansM xzkeh.k 
 
 
Ek;rkps   ukao %&  
 
 
mf'kjkps dkj.k %& 
lnj e;rkps ,e,ylh 
dkxni= vkt jksth  
fn 29-08-2022 iksLVsyk 
çkIr >kys o:u  
   
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy e;r gh fn-13-08-2022 jksth ps 
 11-00 ok- ps lqekjkl ekSts [kMd ekatjh rkyqdk yksgk xkokrhy 
frps jkgrs ?kjh dks.krs rjh fo"kkjh vkS"kèk çk'ku dsY;kus rhl 
mipkj dkeh l- n- yksgk ;sFks 'kjhd dsys rsFkwu iq<hy mipkj 
dj.ks dkeh l- n- fo".kqiqjh ukansM ;sFks 'kjhd dsys vlrk rh 
mipkjknjE;ku fn-18-08-2022 jksth 19-30 ok- okMZ Øekad 15  
eè;s ej.k ikoyh oxSjs ,e,ylh dkxni=ko:u ek-iks- fu- lkgsc 
;kaP;k vkns'kkus vk e` nk[ky  
nk[ky dj.kkj & 
iksuk@999 ;sesdj iksLVs yksgk eksckbZy uacj 9823670999 
rikfld vaeynkj& 
iksmifu js[kk dkGs iks LVs yksgk  eksckbZy uacj 9922391720 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 iks-fu- rkacs lk- iks- LVs- yksgk eks- u- 9850188100 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh %&  
Ekk-Jh Fkksjkr lk- mifoiksvf/k mifo da/kkj eksua 9921442700] 
iks-fu- rkacs lk- iks- LVs- yksgk eks- u- 9850188100] iksmifu js[kk 
dkGs iks LVs yksgk gs fn- 29@08@2022 ps 16%30 ok- Lrs-Mk- Ø- 32 
oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &   HksV iq<s pkyq  
 

 



पो. टे िवमानतळ गरुन ं295/2022 कलम12 ( अ)महारा  जुगार कायदा िद-29//08/2022 
िज हा 

वपो. टे.च े
नाव 

गु हा 
घडला/दाखल/ ा िद./वे

ळ 

गरुन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व 
प ा 

हकीगत 

           
िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेऴ व 
िठकाण -िदनांक 
29/08/2022 रोजी 
17.20 वा आ	त 

हॉटेलचे 

बाजुसगायकवाड 

यां�या िब�डींगचे 

जवळ पुव�स 02 

िकम ी  

 

 

गु.दाखल ता वेऴ व 
िठकाण-  िदनांक 
29/08/2022 वेऴ 
19.17 टे.डा.नं.36 
 

 

 

 

 

गुरनं 
295/2022 
कलम12 ( अ) 
महारा  जुगार 
कायदा  
 

 

 
िमळाला माल - 
नगदी र म व 
मटका जुगाराच े
िच या, पेन व 
नगदी असा 
1510/- . चा 
ऐवज 

 

िफयादी-दारािसग 
ल छमाजी राठोडवय ५१ 
वष, पोहकेॉ / 2166नमेणुक 
पो.#टे. िवम ानतळनांदेड. 

म ो.नं.9823357541 

 

 

 

 

आरोपी-  

खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हा िवना 
परवाना बेकायदशेीर िर या क याण नावाचा 
मटका जुगाराच े आकड े पै यावर लावुन 
हारिजतीचा जुगार खेळत व खेळिवत असताना 
जुगाराच े साही य व नगदी 1510-  सह 
िमळुन आला आह ेवगैरे मजकुराच ेिफयादव न 
मा.पो.िन.काकड े सा.यांच े आदशेान े गु हा 
दाखल क न पुढील तपासकामी ASI कु ळेकर 
यांचेकडे िदला  
 
दाखल करणार -NPC 2609 आकमवाड 
मो.नं.8805647079 
 
तपास करणार -ASI कु ळेकर 
मो.नं.9923696704 
 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मरखेल गुर नं नंबर 170/2022 कलम65(ई) मदाका िद29/08/2022 

पो टे च े
नाव 

गु र न न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मोनं, आरोपी 
नाव  व प ा 

हकीकत 

मरखेल गुरन 
170/2022 
65( ई) मदाका 

गुघ ता वेळ व िठकाण 

िदनांक 29.08.2022 
वेळ14:30 वाजता या 
सुमारास भतुन िहपरगा 
येथील बस थानक 

िदशा :-  दि णेस15िकमी. 

 

गुरनं दाखल ता वेळ:- 
िदनांक 29/08/२०२२ 
रोजी वेळ16:27 

न द  --30 

िफयादी मधूकर पंढरीनाथ जायभाय े
वय 56 वष वसाय पोउपिन पो टे 
मरखेल mob 8975841122 

 

 FIR त िदली का:- होय 

आरोपी---  

िमळाला माल --- 

दशेी दा  िभगरी सं ा ब असलेल े
180 ML मतेचे 9 बॉटल िकमंत 
630 पयाचा 

खुलासा:सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी आप या ता यात िवनापरवाना 
बेकायदशेीरिर या दशेी दा  िभगरी सं ा ब असललेे 
180 ML मतेचे 9 बॉटल िकमंत 630 पयाचा ो 
गु ाचा माल चोरटीिव ी कर या या उ शेान े िमळून 
आला वगैरे िफयादी व न माननीय पोनी साहबेयां या 
आदशेाने बाजूस माणे गु हा दाखल 

दाखल करणार.--  सपोउपिन मठपती 

तपािसक अिधकारी : पोहकेॉ 2505 कदम मोन ं

9923606729 

 

 

 

 

 



{ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉ ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  MMÉÉ ÖÖ®® úúhhÉÉ  226600//22002222  EEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ  1122  ++..  ¨̈ÉÉ..VVÉÉ ÖÖ ..EEòòÉÉªªÉÉnnùùÉÉ  ||ÉÉ¨̈ÉÉÉÉhhÉÉ ää    ÊnùxÉÉÆEò 29/08/2022 
 

++..GGòò..  MMÉÉ ÖÖ®® úúhhÉÉ.. úúEEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ  
´́ÉÉ  
++ÊÊvvÉÉÊÊxxÉÉªªÉÉ¨̈ÉÉ    

MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  ..PPÉÉbb÷÷±±ÉÉÉÉ  iiÉÉÉÉ  
´́ÉÉ ää³³ýý  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉ  
//nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  

ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùù ÒÒSSÉÉ ää    xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ  ´́ÉÉ  {{ÉÉkkÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ ää  xxÉÉ ÆÆ  
++ÉÉ®®úú ÉÉ ää ää {{ÉÉÒÒSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ´́ÉÉ  {{ÉÉkkÉÉÉÉ  ++ÉÉ®®úúÉÉ ää {{ÉÉÒÒ  ++]]õõEEòò  
½½þþÉÉ ää ªªÉÉ  xxÉÉÉÉ½½þþ ÒÒ    

llÉÉÉÉ ääbb÷÷CCªªÉÉÉÉiiÉÉ  ½½þþEEòòÒÒMMÉÉiiÉÉ  

{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää    
¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  

MMÉÉ ÖÖ®® úúhhÉÉ  
226600//22002222  
EEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ  1122  
++..  
¨̈ÉÉ..VVÉÉ ÖÖ ..EEòòÉÉªªÉÉnnùù ÉÉ   
||ÉÉ¨̈ÉÉÉÉhhÉÉ ää      

MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ    PPÉÉ    iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýý   
´́ÉÉ  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉ--   
ÊÊnnùù..2299//0088//22002222  
®®úúÉÉ ääVVÉÉÒÒ  1155..3300   
´́ÉÉÉÉVVÉÉiiÉÉÉÉSSÉÉ ää  ººÉÉ ÖÖ ¨̈ÉÉÉÉ®®úú ÉÉººÉÉ  
++ÊÊ½½þþ±±ªªÉÉÉÉ¤¤ÉÉÉÉ<<ÇÇ  
½½þþÉÉ ää³³ýýEEòò®®úú  SSÉÉÉÉ èèEEòò,,  
¤¤ÉÉººÉÉºº]]ÄÄ õõbb÷÷,,  ¨̈ÉÉÉÉ ää]]õõ®® úúMMÉÉÉÉ  
  
MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  nnùù ÉÉ..  iiÉÉÉÉ.. ´́ÉÉ ää³³ýý  
::--  
ÊÊnnùù  1166  //0022//22002222  
®®úúÉÉ ääVVÉÉÒÒ  ´́ÉÉ ää³³ýý  1155..0077   
´́ÉÉÉÉ      ºº]]ää õõbb÷÷ ÉÉ  GGòò..  1188  
´́ÉÉ®®úú                    
  

ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùù ÒÒSSÉÉ ää    xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ----  ¤¤ÉÉ³³ýýÒÒ®®úú ÉÉ¨̈ÉÉ  
¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉÉÉ®®úú ÉÉ´́ÉÉ  ººÉÉ ÖÖ ªªÉÉ ÇÇ ´́ÉÉ ÆÆ¶¶ÉÉÒÒ  ´́ÉÉªªÉÉ  3399  ´́ÉÉ¹¹ÉÉ ææ  
´́ªªÉÉ´́ÉÉÉÉººÉÉªªÉÉ  xxÉÉÉÉ èèEEòò®®úúÒÒ      {{ÉÉÉÉ ää ..EEòòÉÉ ìì//22666611   
{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷    ¨̈ÉÉÉÉ ää  xxÉÉ ÆÆ  ..  88338800008811335588  
  
++ÉÉ®®úú ÉÉ ää ÊÊ{{ÉÉSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ----      
  
  

JJÉÉ ÖÖ±±ÉÉÉÉººÉÉÉÉ  
ººÉÉÉÉnnùù®® úú  ÊÊ´́ÉÉxxÉÉ ÆÆ iiÉÉÒÒ  EEòòÒÒ,,´́ÉÉ®®úú  xxÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖnnùù  iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýýÒÒ  ´́ÉÉ  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉÒÒ    ªªÉÉÉÉÊÊiiÉÉ±±ÉÉ      ++ÉÉ®®úú ÉÉ ää {{ÉÉÒÒ  
½½þþÉÉ  ¤¤ÉÉ ääEEòòÉÉªªÉÉnnää ùù ÊÊ¶¶ÉÉ®®úú  ÊÊ®®úú iiªªÉÉÉÉ  ºº´́ÉÉiiÉÉ::SSÉÉ ää  ¡¡òòÉÉªªÉÉnnùùªªÉÉººÉÉÉÉ`̀öö ÒÒ  ±±ÉÉÉÉ ääEEòòÉÉ ÆÆEEòòbbÖÖ ÷÷ xxÉÉ  {{ÉÉ èèººÉÉ ää  PPÉÉ ää ´́ÉÉ ÖÖ xxÉÉ  
EEòò±±ªªÉÉÉÉhhÉÉ  ´́ÉÉ  ÊÊ¨̈ÉÉ±±ÉÉxxÉÉ  xxÉÉÉÉ ´́ÉÉÉÉSSÉÉ ää  ¨̈ÉÉ]]õõCCªªÉÉÉÉSSÉÉ ää  ++ÉÉEEòòbbää ÷÷   EEòòÉÉMMÉÉnnùù ÉÉ ´́ÉÉ®®úú  ÊÊ±±ÉÉ½½ÖÖ þþ xxÉÉ  ¨̈ÉÉ]]õõEEòòÉÉ  
VVÉÉ ÖÖ MMÉÉÉÉ®®úú  JJÉÉ ää³³ýýiiÉÉ  ´́ÉÉ  JJÉÉ ää³³ýýÊÊ´́ÉÉiiÉÉ  ++ººÉÉiiÉÉÉÉxxÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉ]]õõEEòòÉÉ  VVÉÉ ÖÖ MMÉÉÉÉ®® úúÉÉSSÉÉ ää  ººÉÉÉÉ½½þþ ÒÒiiªªÉÉººÉÉ½½þþ  ´́ÉÉ  
xxÉÉMMÉÉnnùù ÒÒ  552200  //  ¯̄ûû{{ÉÉªªÉÉ ää  SSªªÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ±±ÉÉÉÉººÉÉ½½  þþ ÊÊ¨̈ÉÉ³³ÖÖ ýýxxÉÉ  ++ÉÉ±±ÉÉÉÉ  ++ÉÉ½½ää þþ ..  ´́ÉÉ èè MMÉÉ®® ää úú  
ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùù ´́ÉÉ¯̄ûûxxÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ..  {{ÉÉÉÉ ää ÊÊxxÉÉ    ººÉÉÉÉ½½ää þþ ¤¤ÉÉ  ªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ++ÉÉnnää ùù¶¶ÉÉÉÉxxÉÉ ää  MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  nnùù ÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  EEòò°°üüxxÉÉ  
{{ÉÉ ÖÖfføø ÒÒ±±ÉÉ  iiÉÉ{{ÉÉÉÉººÉÉEEòòÉÉ¨̈ÉÉÒÒ  {{ÉÉÉÉ ää½½ þþ ääEEòòÉÉ ìì  11776622  ´́ÉÉÉÉPPÉÉ¨̈ÉÉÉÉ®® ää úú  ººÉÉÉÉ½½ää þþ ¤¤ÉÉ  
{{ÉÉÉÉ ää ..ºº]]ää õõ ..¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷,,¨̈ÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉÉÉ<<ÇÇ±±ÉÉ  xxÉÉ ÆÆ ¤¤ÉÉ®®úú   
99992233448811776622    

nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  EEòò®® úúhhÉÉÉÉ®® úú--    BBSSÉÉ..BBººÉÉ.. ´́ÉÉÉÉPPÉÉ¨̈ÉÉÉÉ®® ää úú    {{ÉÉÉÉ ää½½ þþ//11776622                                        
iiÉÉ{{ÉÉÉÉÊÊººÉÉEEòò  ++ÆÆ ¨̈ÉÉ±±ÉÉnnùù ÉÉ®®úú  ::--    {{ÉÉÉÉ ää½½ þþ ääEEòòÉÉ  11776622  ´́ÉÉÉÉPPÉÉ¨̈ÉÉÉÉ®® ää úú ÷÷   {{ÉÉÉÉ ää ..ºº]]ää õõ ..¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷,,¨̈ÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉÉÉ<<ÇÇ±±ÉÉ  
xxÉÉ ÆÆ ¤¤ÉÉ®®úú            99992233448811776622                                          
  
{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ||ÉÉ¦¦ÉÉÉÉ®® úúÒÒ  ++ÊÊvvÉÉEEòòÉÉ®® úúÒÒ::--´́½½þþ ÒÒ.. ´́½½ þþ ÒÒ..MMÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉÉÉbbää ÷÷ ,,{{ÉÉÉÉ ää±±ÉÉÒÒººÉÉ  ÊÊxxÉÉÊÊ®®úúIIÉÉEEòò,,{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷    
¨̈ÉÉÉÉ ääGGòò..88880055995577444400  

 

 

 



पोलीस  ठाण े मु ामाबाद  गरुन 208/2022 कलम 65 (E) म दा का माण ेदाखल  िदनाकं 29/08/2022 

पोलीस ठाण े
 
 
 
 
मु ामाबाद     
. .             
.         

गुरन व 
कलम 

ग.ुदा.ता.वेळ व िठकाण त ार देणार यांचे 
नाव व प ा मो.न. 

हकीकत 

गरुन 
208/2022 
 
कलम 65 
(E) म दा 
का माण े
दाखल 
 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वळे िठकाण  िदनाकं 29/08/2022 
रोजी  15:50 वा  मौजे गोजेगाव आरोपी 
बाईचे राहत े घरा समोरील ओसरी म ये ता 
.मुखेड  
िमळाला माल :-  एका लाि टक या यान 
म ये  50 िलटर मते या हातभ ीची गावठी 
दा  10िलटर येकी100/- पये दराने  
एकूण 1000/- पये चा माल  
 
गु हा दाखल तारीख वळे िदनांक 
29/08/2022 
वेळ 18:16 वाजता 
न द नबंर 23 वर 
 

िफयादीच े नाव 
गुनाजी मारोती 
सुरनर वय 53 वष 

वसाय नौकरी 
पोहकेा 2000 
नेमणूक पो ट 
मु ामाबाद मोबाईल 
नंबर 7447271727 
 
आरोपी :-  
 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी 
बाईने आपल े राहत े घरा समोरील ओसरी म ये िवनापरवाना 
बेकायदेशीर गावठी िर या हातभ ीची गावठी दा   10 िलटर ित 
01 िलटर 100 .- पये दरान े िजचा आंबट उ ट वास येत असललेा 
िक.अ.1000/- पयाचा . ो गु ाचा माल.ितची चोरटी िव ी 
कर या या उ ेशान ेबाळगललेा िमळून आली वगैरे िफयाद व न गु हा 
दाखल क न  मा. सपोिन साहबे यां या आदेशान े गु ाचा तपास 
पोना 811 यालावार  यां याकडे दे यात आला  
 
दाखल करणार --पो. टे मु ामाबाद  पोहकेा 1776 जाधव मु ामाबाद 
मो न 8605430645 
 
तपास अिधकारी -- पोना 811 यालावार पोलीस ठाण ेमु माबाद  
मो नंबर 7262845922 
 
पो. टे. भारी अिधकारी----सपोिन/ सं ाम उ व जाधव 
मो.न.8999881900 
पोलीस ठाणे मु माबाद 
 
 



पो ट उमरी  CR no 216/2022  कलम 457,380. भादिव 01/07/2022 
पो ट चे 
नाव  

गुरण /पणाका 
/िमिसग /व कलम 

गु हा /आ / प ाका /िमिसग 
घडला व दाखल 

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

हिककत 

उमरी 
 
 
 

 CR no 

216/2022  

कलम 457,380 

 

 
गेला माल/ 
साडेसौदा ॅम 
सो याचे दािगन ेव 
नगदी रोख र म 
पाचशे पये असा 
एकूण 30,500 
पयाचा माल 

 

गरुंन घडला तारीख वेळ 
िठकाण/िदनाकं 
29/08/2022 रोजीचे 01 
.00 वां ते 06.30 चे पुव  
िसधी रहा या घरी. 
 
 
गुरंन दाखल तारीख वेळ / 
िद.  29/08/2022 चे 
17.34 वाजता न द नंबर 
16. 
 
 

िफयादीचे नाव/ शामराव पुंडिलक 
वाघमारे वय 63 वष  वसाय 
शेती  राहणार िसधी उमरी 
तालुका मोबाईल 
नंबर.8459238557. 
 
 
 
आरोपी/ अ ात 
 

खुलासा------- 
सादर िवनंती की यातील नमूद आरोपीन े नमूद वेळी व 
िठकाणी िफयादीचे राहते घरातील कपाटाचे लॉकर तोडून 
कानातील घोस फुल े सहा ॅम ग यातील मंगळसू  सहा 

ॅम कानातील फुल ेदीड ॅम एक ाम सो याचे मनी असे 
एकूण साडे चौदा ॅमचे सो याचे दािगन े अंदाजे 30,000 
हजार पये िकमत नगदी 500 एकूण 30,500 पयाचा 
माल अ ात चोर ान ेचो न नेला. वगैरे जवाबाव न मा. 
पोिन भोसले साहबे यां या आदे यान ेhc 465 सवई यांचे 
कडे िदला. 
 
तपासीक अंमलदार  - hc 465 सवई -मो.न 
9689202996.. 
 

 

 

 

 



  
पो. टे. च ेनाव: िकनवट   आ. . .23/2022कलम 174 Crpc माण े   िदनाकं 29/08/2022 

पो. टे. 
च ेनाव 

अ.म/ृपनाका/ 
िमिसग घडला 
व दाखल 

गरुंन/िमिसग/घडला व 
दाखल  

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

हकीकत 

िकनवट आ. . .23/202

2 
कलम174 Crpc 

माण े     
 
 

आ. .घडलातारीख वेळ व 

िठकाण :- 
िदनांक    29/08/2022रो
जीचे 
वेळ अंदाजे सायंकाळी 
06:30त े7:30 
वाजता या सुमारास राहते 

घरी साठे नगर  उ रेस  
500 िमटर          
 
 
दाखल  वेळ िदनांक:- 

29/08/2022 
22:12 वाजता 
 टे.डा. . 
29 वर 
 
 

खबर दणेारा :-  

  गजानन गंगाराम गायकवाड वय 
39 वष वसाय नोकरी  
 रा. साठे नगर िकनवट 
मो. न.ं9356734949 
 
मयताचे नाव   :-  संतोष गंगाराम 

गायकवाड वय 32 वष राहणार 
साठे नगर िकनवट 
 
मरनाचे कारण: --राहते घरी 
प याचे खाली लावलेले लाकडास 

साडीन े गळफास घेऊन मरण 
पावला. 
 
   
 

खुलासा :-सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी खबर दणेार यांचा 

भाऊ संतोष गंगाराम गायकवाड व 39 वष राहणार साठे नगर िकनवट हा वतःचे 
राहते घरी प याचे खाली लावलेले लाकडास साडीन ेगळफास घेऊन मरण पावले 
बाबत. वर नमूद खबर दणेार यां या अजाव न मा.पो.िन. साहबे यां या आदशेाने 
सावंत साहबे यां या आदशेाने आ. . दाखल क न तपास कामी बीट 
NPC/1326चौधरी यां याकडे िदला. 
 

दाखल --करणार:  Pso/  Npc-2355  मारलेवाड पो. टे. िकनवट  
मो.न.7768853060 
 
तपशीक अंमलदार :- NPC/1326  चौधरी पो. टे. िकनवट  मो.नं. 
9158134034 

  
भारी अिधकारी--मा.  पो. िन. साळुंख ेसाहबे  मो.नं. 9422242568 

 



 

पोलीस टेशन कुंटूर.ग.ुर.न.ं 152/ 2022 कलम 294,323,504,506,34 भादवंी माण ेिद  29.08.2022 

पो. टे
चे 
नाव 

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

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

हकीकत 

कुंटूर भाग 1 ते5 गुरन1ं52/ 2022 कलम 
294,323,504,506,34 भादंवी 

माणे 
 
गु हयाचे कारण:-शेती या 
कारणाव न अ ील िशवीगाळ 
क न  
थापड बु यांनी मारहाण व जीवे 
मार याची धमकी िदली.  
 
उिशरा चे कारण-आज रोजी पो टला 
येऊन त ारी जवाब िदले व न 
 
  

 गु हा घडला ता. वेळ 
िद.27/08/2022  चे 11.00  
वा  
 
िठकाण :- िफयादीचे राहत े
घरी घरासमोर 
मोजे बळेगाव 
 िदशा :  उ रेस 10 िक मी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- िद 
29/08/2022 चे  20.33 वा 
टे.डा न द  17 वर  

 
  
 

 िफयादीचे नाव:-  
मुकुंदराव नागोजी बेलकर वय 73 
वष वसाय शेती रा. बळेगाव 
नायगाव नायगाव मोबाईल नंबर 
95 94 180 168 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
 
आरोपी अटक :-  नाही  

 खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व 
िठकाणी यातील   आरोपी . एक याने िफयादीस 
हणाला की तुमची शेती मा या नावावर क न 
ा हणून िफयादी या अंगावर पळत येऊन थापड 

बु याने मारहाण क न तू कसला सासरा असे 
हणून मादरचोत तु या मायचा भोसडा असे 

अ ील िशवीगाळ केली माझी दसुरी प ीस िवजय 
मला हीस आरोपी  दोन व तीन यांनी थापडा 
बु यांनी मारहाण केली व जीवे मार याची 
धमकी िदली वगैरे जबाब व न गु हा दाखल 
माननीय सपोिन साहबे यां या आदेशान े गु हा 
दाखल  
दाखल करणार पो.ना.2655 िशदे पो टे कुंटूर 
 
तपािसक अमंलदार :-  पो.ह.ेकॉ. 1181 कुमरे 
साहबे टे कुंटूर मो नं  8208788324 



पो टे भोकर गुरन 308/2022 कलम289 भादवी व ाणी अ याचार ितबंध कायदा 1960 चे कलम 11(1)(h)(i)(j) नुसार 

कायदिेशर 

पो टे चे 
नाव  

 गु.घ.ता.वेळ.        िठकाण  गुरन /कलम  िफयािद व आरोपीचे नाव          हािककत 

पो टे 
भोकर  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण-

िदनांक 26.08.2022 रोजी 
रा ी 23.00 वा. ते िदनांक 
27.08.2022 चे 08.00 वाजे 
दर यान भोकर शहरात 
रोडवर िफरणारे मोकाट 
जनावरे  
 
गु हा दाखल ता वेळ िठकाण 
दाखल – वेळ 16.51 
टेडा-36  

 
 

गुरन 308/2022 

कलम289 

भादवी व 
ाणी 

अ याचार 
ितबंध 

कायदा 1960 चे 
कलम 
11(1)(h)(i)(j) 

नुसार 
कायदिेशर 
 

िफयादी -दवेानंद 
कामाजी कदम वय 45 

वष वसाय नौकरी 
पोना/2529 नेमणुक 
पोलीस टेशन भोकर 
मो.नं. 9834221925. 

आरोपी - 

खुलासा,सादर िवनंती की, वरील नमुद तािरख वेऴी व 
िठकाणी यातील आरोपीने याचे दोन कारवड  या या 
मालकीचे जनावर मागील सहा ते सात मािह यापासुन 
पालकत व नाका न यांना अ  पाणी िनवारा न दतेा 
र यावर बेवारस सोडुन हयगई व िन काऴजी पणाचे 
कृ य केल े.व शहरातील नागिरकां या िजवास धोका 
िनमाण केला  आिण शहरातील वाहतुकीस अडथऴा 
िनमाण क न मोकाट जनावर सोडुन िदल ेवगैरै व न 
गु हा दाखल क न मा. पोिन साहबेाचे आदशेाने 
पोहकेाँ/2090पांढरे यांचेकड ेिदला  
 
तपािसक अमंलदार--- पोहकेाँ/2090पांढरे 
 

 

 

 

 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.²ÖÖ¸ü›ü  ÷Öã.¸ü.−ÖÓ.62/2022 �ú»Ö´Ö 143,147,149,452,324,504,506  ³ÖÖ.¤Óü.×¾Ö. ¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 3(1)(r)(s) †.•ÖÖ.•Ö.†×¬Ö−ÖßµÖ´Ö 
 

  
¯ÖÖê.Ã™êü.
“Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ. ¾Ö �ú»Ö´Ö  .÷Öã.¸ü ü−Ö.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ3Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

²ÖÖ¸ü›ü ÷Öã.¸ü.−ÖÓ.62/2022 �ú»Ö´Ö 
452,324,143,147, 
149,504,506  ³ÖÖ.¤Óü.×¾Ö. ¾Ö ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö 3(1)(r)(s) 
†.•ÖÖ.•Ö.†×¬Ö−ÖßµÖ´Ö  
 
 

¤üÖ�Ö»Ö-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú-29/08/2022 
Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤ü- 25¾Ö¸ü ¾Öêôû:- 
20.52 ¾ÖÖ.. 
    
 

÷Öã−ÆüÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü.27/08/2022 
¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 
18.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  ´ÖÖî•Öê ²ÖÖ¸ü›ü 
†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü −Ö÷Ö ü̧ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß 
. 

×¤ü¿ÖÖ †ÓŸÖ¸ü :- 
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 1 ×�ú.´Öß. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß “Öê −ÖÖ¾Ö- ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ×¾Ö÷ü»Ö †Öšü¾Ö»Öê 
¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-´Öã•Ö¸üß •ÖÖŸÖ-²ÖÖî¬¤ü 
¸üÖ.†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü −Ö÷Ö¸ü ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9850989178 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-  
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü3Ö- †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ×±úµÖÖÔ×¤ü−Öê 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �ú¹ý−Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. »ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü 
×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :  
−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú. 09 µÖÖÓ−Öß ×±úµÖÖÔ¤üß 
µÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÃÖ »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß¸ü †��ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�úß ´Ö¬µÖê —
Öë›üÖ ×±ú¸ü¾Ö�µÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ²ÖÖ¸ü›ü ²ÖÃÖÃ£ÖÖ−Ö�úÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖ−Öê 
´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �ú¹ý−Ö ¾Ö ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †Ö¸üÖê̄ Öß ŸÖÖÓ−Öß ÷Öî̧ ü�úÖµÖªÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾Öã−Ö 
×±úµÖÖÔ×¤ü“µÖÖ ‘Ö¸üßÌ •ÖÖ¾Öã−Ö ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖæ−Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯ÖÓ“Ö−Öê ¾Ö �úÖšüß−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö 
�ú¹ý−Ö ›üÖê�êú ±úÖê›ü»Öê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÆüÖ¸êü, ¬Öê›êü »Öß ´ÖÖ•Ö»ÖÖŸÖ �úÖ †ÃÖê 
•ÖÖŸÖß¾ÖÖ“Ö�ú ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �êú»Öß. ¾Ö÷Öî̧ êü“Öß ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ŸÖã÷ÖÖ¾Öê ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß  
´ÖÖ.ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß †“ÖÔ−ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ´Öò›ü´Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü3ÖÖ¸ü −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ- ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÁÖß.ŸÖã÷ÖÖ¾Öê ¯ÖÖê.Ã™êü ²ÖÖ ü̧›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9822179877 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ·µÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.:- ´ÖÖ.ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
†×¬Ö�úÖ¸üß  †“ÖÔ−ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ´Öò›ü´Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö  ´ÖÖê.-9665479333 
 
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß −ÖÖ¾Ö.¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ :- ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÁÖß.ŸÖã÷ÖÖ¾Öê ¯ÖÖê.Ã™êü ²ÖÖ ü̧›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9822179877 
 
 

 



 

{ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉ ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  MMÉÉ ÖÖ®®úúhhÉÉ    226622//22002222  EEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ  6655  ((  <<ÇÇ))..  ¨̈ÉÉ½½þþÉÉ®®úúÉÉ¹¹]]ÅÅ õõ  nnùùÉÉ°°üü¤¤ÉÉ ÆÆnnùùÒÒ  ++ÊÊvvÉÉÊÊxxÉÉªªÉÉ¨̈ÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 29/08/2022 
++..GGòò..  MMÉÉ ÖÖ®® úúhhÉÉ.. úúEEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ  ´́ÉÉ  

++ÊÊvvÉÉÊÊxxÉÉªªÉÉ¨̈ÉÉ    
MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  ..PPÉÉbb÷÷±±ÉÉÉÉ  iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýý  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉ  
//nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  

ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùù ÒÒSSÉÉ ää    xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ  ´́ÉÉ  {{ÉÉkkÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ ää  xxÉÉ ÆÆ  
++ÉÉ®®úú ÉÉ ää ää {{ÉÉÒÒSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ  {{ÉÉkkÉÉÉÉ  ++ÉÉ®®úúÉÉ ää {{ÉÉÒÒ  
++]]õõEEòò  ½½þþ ÉÉ ää ªªÉÉ  xxÉÉÉÉ½½þþ ÒÒ    

llÉÉÉÉ ääbb÷÷CCªªÉÉÉÉiiÉÉ  ½½þþEEòòÒÒMMÉÉiiÉÉ  

{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää    
¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  

MMÉÉ ÖÖ®® úúhhÉÉ    
226622//22002222  EEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ   
6655  ((  <<ÇÇ))..  
  ¨̈ÉÉ½½þþÉÉ®®úú ÉÉ¹¹]]ÅÅ õõ  nn ùùÉÉ°°üü¤¤ÉÉ ÆÆnn ùù ÒÒ  
++ÊÊvvÉÉÊÊxxÉÉªªÉÉ¨̈ÉÉ  

MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  PPÉÉ  iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýý    ´́ÉÉ  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉ--      
ÊÊnnùùxxÉÉÉÉ ÆÆEEòò  2299//0088//22002222  ®®úú ÉÉ ääVVÉÉÒÒ  
2211..3300            ´́ÉÉÉÉ  SSÉÉ ää  ººÉÉ ÖÖ ¨̈ÉÉÉÉ®®úú ÉÉººÉÉ  
ÊÊVVÉÉ±±½½þþ ÉÉ  {{ÉÉÊÊ®®úú ¹¹ÉÉnnùù  ¨̈ÉÉ ÖÖ±±ÉÉÓÓSSÉÉÒÒ  ¶¶ÉÉÉÉ³³ýýÉÉ  
ººÉÉ¨̈ÉÉÉÉ ää ®® úú,,  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  iiÉÉ ää  xxÉÉ®®úúººÉÉÒÒ  VVÉÉÉÉhhÉÉÉÉ®® ää úú  
®®úúÉÉ ääbb ÷÷ ´́ÉÉ®®úú,,  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷      iiÉÉÉÉ..¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  ÊÊVVÉÉ  
xxÉÉÉÉ ÆÆnnää ùùbb ÷÷  
  
  
MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  nnùù ÉÉ..  iiÉÉÉÉ..´́ÉÉ ää³³ýý  ::--  
ÊÊnnùù..2299//0088//22002222  ®®úúÉÉ ääVVÉÉÒÒ  ´́ÉÉ ää³³ýý   
2211..5555      ´́ÉÉÉÉ      ºº]]ää õõbb÷÷ ÉÉ  GGòò..    3366   
´́ÉÉ®®úú    
                  
     
  

ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùù ÒÒSSÉÉ ää    xxÉÉÉÉ´́ÉÉ  MMÉÉVVÉÉÉÉxxÉÉxxÉÉ  ÊÊ ´́ÉÉVVÉÉªªÉÉ  
++xxººÉÉÉÉ{{ÉÉ ÖÖ®® ää úú  {{ÉÉÉÉ ää  =={{ÉÉ  ÊÊxxÉÉ  {{ÉÉÉÉ ää ..ºº]]ää õõ ..¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  
¨̈ÉÉÉÉ ää  xxÉÉ ÆÆ  99113300005522006622  
  
  
++ÉÉ®®úú ÉÉ ää {{ÉÉÒÒ--    
ÊÊ¨̈ÉÉ³³ýýÉÉ±±ÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ±±ÉÉ  ::--  nnää ùù ¶¶ÉÉÒÒ  nnùù ÉÉ°°üü  
ËË¦¦ÉÉMMÉÉ®®úú ÒÒ  ººÉÉ ÆÆ jjÉÉÉÉSSªªÉÉÉÉ    118800  BB¨̈ÉÉ..BB±±ÉÉ  
SSªªÉÉÉÉ  1166  ÊÊººÉÉ±±ÉÉ¤¤ÉÉ ÆÆnnùù    ¤¤ÉÉÉÉ ìì]] õõ±±ÉÉ  ||ÉÉiiªªÉÉ ääEEòòÒÒ  
7700  °°üü{{ÉÉªªÉÉ ää  nnùù®® úúÉÉxxÉÉ ää  BBEEÖÖ òòhhÉÉ  996600//--
°°üü{{ÉÉªªÉÉ ää  
  

JJÉÉ ÖÖ±±ÉÉÉÉººÉÉÉÉ  
ººÉÉÉÉnnùù®® úú  ÊÊ ´́ÉÉxxÉÉ ÆÆ iiÉÉÒÒ  EEòòÒÒ,,´́ÉÉ®®úú  xxÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖnnùù  iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýýÒÒ  ´́ÉÉ  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉÒÒ    ªªÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  
++ÉÉ®®úú ÉÉ ää {{ÉÉÒÒxxÉÉ ää  ÊÊ´́ÉÉxxÉÉÉÉ{{ÉÉ®®úú ´́ÉÉÉÉxxÉÉÉÉ  ¤¤ÉÉ ääEEòòÉÉªªÉÉnnää ùù ÊÊ¶¶ÉÉ®®úú ÊÊ®®úúiiªªÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷  iiÉÉ ää  xxÉÉ®®úúººÉÉÒÒ  
VVÉÉÉÉhhÉÉÉÉ®® ää úú  ®®úú ÉÉ ääbb÷÷ ´́ÉÉ®®úú,,  ¨̈ÉÉ ÖÖ±±ÉÉÓÓSSÉÉÒÒ  ÊÊVVÉÉ±±½½þþÉÉ  {{ÉÉÊÊ®® úú¹¹ÉÉnnùù  ¶¶ÉÉÉÉ³³ýýÉÉ  ººÉÉ¨̈ÉÉÉÉ ää®® úú,,  
¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  ªªÉÉ äällÉÉ ää  iiªªÉÉÉÉSSÉÉ ää    iiÉÉÉÉ¤¤ªªÉÉÉÉiiÉÉ  nnää ùù¶¶ÉÉÒÒ  nnùùÉÉ°°üü  ¦¦ÉÉMMÉÉ®®úúÒÒ  ººÉÉ ÆÆ jjÉÉÉÉ  SSªªÉÉÉÉ  
118800  BB¨̈ÉÉ..BB±±ÉÉ..  IIÉÉ¨̈ÉÉiiÉÉ ääSSªªÉÉÉÉ  EEòòÉÉSSÉÉ ääSSªªÉÉÉÉ    ÊÊººÉÉ±±ÉÉ¤¤ÉÉ ÆÆnnùù  1166  ¤¤ÉÉÉÉ ìì]] õõ±±ÉÉ  
||ÉÉiiªªÉÉ ääEEòòÒÒ  7700  °°üü{{ÉÉªªÉÉ ää  nnùù®® úú ÉÉxxÉÉ ää  BBEEÖÖ òòhhÉÉ  996600//--  °°üü{{ÉÉªªÉÉ ää  ||ÉÉÉÉ ää ÎÎ ´́½½ þþ  
MMÉÉ ÖÖ xxÁÁÉÉSSÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ±±ÉÉ  SSÉÉÉÉ ää®® úú]]õõ ÒÒ  ÊÊ´́ÉÉGGòòÒÒ  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉSSÉÉ ää  ==qqää ùù ¶¶ÉÉÉÉxxÉÉ ää  iiÉÉÉÉ¤¤ªªÉÉÉÉiiÉÉ  
¤¤ÉÉÉÉ³³ýýMMÉÉ±±ÉÉ ää±±ÉÉÉÉ  ÊÊ¨̈ÉÉ³³ÖÖ ýýxxÉÉ  ++ÉÉ±±ÉÉÉÉ  ´́ÉÉMMÉÉ èè®® ää úú  ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnn ùù  ´́ÉÉ°°üüxxÉÉ    MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  
nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  EEòò°°üüxxÉÉ    ¨̈ÉÉÉÉ..{{ÉÉÉÉ ää ÊÊ..xxÉÉ  ººÉÉÉÉ½½ää þþ ¤¤ÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ++ÉÉnnää ùù ¶¶ÉÉÉÉxxÉÉ ää  MMÉÉ ÖÖ xxÁÁÉÉSSÉÉÉÉ  
iiÉÉ{{ÉÉÉÉººÉÉ  ººÉÉ½½þþ ÉÉ..{{ÉÉÉÉ ää=={{ÉÉ  ÊÊxxÉÉ..  ¦¦ÉÉÉÉ®®úúiiÉÉÒÒ    ÷÷  ªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ääEEòòbbää ÷÷   nnää ùùhhªªÉÉÉÉiiÉÉ  ++ÉÉ±±ÉÉÉÉ    
nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  EEòò®® úúhhÉÉÉÉ®® úú----    {{ÉÉÉÉ ää½½ ää þþEEòòÉÉ  776622  ´́ÉÉÉÉPPÉÉ¨̈ÉÉÉÉ®® ää úú ää ÷÷   ¨̈ÉÉÉÉ ää ..xxÉÉ ÆÆ ..  
99992233448811776622  
iiÉÉ{{ÉÉÉÉººÉÉ  ++ÊÊvvÉÉEEòòÉÉ®®úú ÒÒ--  ººÉÉ½½ þþÉÉ..{{ÉÉÉÉ ää ..ÉÉ..ÊÊxxÉÉ..¦¦ÉÉÉÉ®® úúiiÉÉÒÒ  {{ÉÉÉÉ ää ..ºº]]ää õõ ..¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷   
¨̈ÉÉÉÉ ää ..xxÉÉ ÆÆ ..99776644117744330077  
                                                                                                
{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ||ÉÉ¦¦ÉÉÉÉ®® úúÒÒ  ++ÊÊvvÉÉEEòòÉÉ®®úú ÒÒ::--´́½½þþÒÒ..´́½½ þþ ÒÒ..MMÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉÉÉbbää ÷÷ ,,{{ÉÉÉÉ ää±±ÉÉÒÒººÉÉ  
ÊÊxxÉÉÊÊ®® úúIIÉÉEEòò,,{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷  ¨̈ÉÉÉÉ ääGGòò..88880055995577444400  
  

 



पोलीस टेशन कुंडलवाडी     ो ग ुर न 89/2022 कलम 65(ई)  महारा  दा बंदी कायदा िद 29-08-2022 

        
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 आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत  

कुंडलवाडी ो गु र न 89/2022कलम 

65(ई)  महारा  दा बंदी 

कायदा 

गु हा घडला ता वेळ व िठकाण :- िद 
29/08/2022 रोजी वेळ 20-00 वाजता 
सुमारास आरोपीचे राहते घराचे रोडच े
बाजुस नराग ली कुंडलवाडी  
 
गु हा  दाखल िदनांक :-             िद  
29/08/2022 वेळ  22-47 वा टे 
डा.नोद नं. 26 वर  
 
एफ आय आर त िदली का- होय 
 
 
 
आरोपी अटक- नाही 

िफयादी- तैनात म सब बेग वय  51 वष 
वसाय नौकरी पो ह ेकाँ 2407 नेमणूक पो टे 

कुंडलवाडी ता िबलोली मो नं 9823627012 
 
 
आरोपी-  
िमळाला माल- 600=00 एका लाि टक या 
पांढ या रंगा या पो यात 01 िलटर मतेचे 30 
िशिदचे पाँकीटे याचा आंबट उ ट वास येत 
असलेला येक पाँकेटची िक 20/-  दरा माणे 
असे एकुन िक अ 600/-   
 
 
 
 
 
 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमुद ता  िठकाणी यातील 
आरोपीने आपले ता यातील लाि टक या पांढया रंगा या 
पो यात 1 िलटर मतेचे 30 पाँकीटे एकुन िकमती 600/- पये 
िकतीचा ि हशन गु ाचा माल िवनापरवाना बेकायदेशीर 
िर या ितची चेरटी िव ी कर याचे उदेशाने जवळ बाळगलेला 
िमळुन आला हणून वगैरे िफयाद  व न वर माने गु हा दाखल 
क न  मा सपोनी पठाण सा यांचे आदेशाने पुठील तपास कामी 
िबट HC/2407 बेग यांचेकडे  
व आरोपीस CRPC कलम 41(अ)  माने नोटीस देवुन 
सोड यात आले 
दाखल करनार- 
PSO/HC/1687 जमजाळ  सा मो नं 997572683 
  
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-
सपोिन पठाण सा साहबे पो. टे. कुंडलवाडी 
मो.नं.8668361977 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 

 

I 



 

पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 407 / 2022 कलम 12 अ मजुका  िद 29.08.2022 

पो टे ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 
दगेलरू गरून. 407 / 2022 

कलम 12 अ मजकुा   
ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद. 29.08.2022 रोजी वेळ 
१७.५०  वा करडखेड त ेमरखेल 
जाणारे रोड च े बाजूला दत टी 
हाउस चा बाजूला   
 
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद.२९.0८..2022 रोजी 
वेळ२१.५५  वा.न द न ं 40 
 
 
दाखलकरणार:- 
पो. ना /५०७ कदम  .न.े पो टे 
दगेलुर 
 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा 
आनंद काश मळाळे  वय ४६ वष 
स. पो. िन.     ने दगेलुर मोनं 
९५१८७९९३९० 
 

आरोपीच ेनाव  
  
 
आरोपीअटकता. वळे व न दन:ं-- 
.नाही 

 
 
िमळाला माल – नगदी ६७० . व 
मटका जुगाराच ेसाही य   
 

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीन े  िवनापरवाना 
बेकायदिेशरिर या वता या फाय ासाठी 
आक ावर पैसे लावुन क याण नावाचा 
मटका जुगार खेळत व खेळिवत असताना 
मटका जुगाराच ेसाही य व नगदी  ६७०/-
. व मटका जुगाराच ेसाही य  सह िमुळन 

आला वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल .. 
 

तपािसक अंमलदार -  पोना / २३३२ 
प लेवाड  पो.ठा. दगेलुर  
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
 
पो िन ी माछरे साहबे   9821159844  
 



 

¯पोलीस टेशन दगेलरू गरून. ४०६/२०२२कलम ६५ ई  म ो ट िद २९.0८.2022 

पो टे ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 
दगेलरू गरून. ४०६/२०२२कलम 

६५ ई  म ो ट  
ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद २९.0८.2022 रोजी वेळ 
१७.३५ चे सुमारास खानापुर दगा 
बार समोर  
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद. २९.0८..2022 रोजी वेळ   
२०.५१ वा.न दन ं ३८ 
दाखलकरणार 
: पो. ना . ५०७ कदम      .ने. 
पो टे देगलुर 
 

िफयादीचनेाव व प ा-  ानोबा 
रघुनाथ क  े वय 52 वष वसाय 
पोहकेॉ 2462   पो. टे. दगेलुर 
मो.न. 9923692462 
 

आरोपीच ेनाव- 
 
िमळाला माल – दशेी दा  िभगरी 
सं ा असे लेबल असले या 180 
एम.एल. या १०बाँटल प येिक 70 
 दरा माणे  िक. ७००/-  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 
१० बाँटल िक. ७००/-  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  
 

तपािसकअमंलदार-    पोहकेॉ 2462 क  े  
ने. पो टे दगेलुर 

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

 
 



 
 

पोलीस टेशन भोकर गुरन 309/2022 कलम289 भादवी व ाणी अ याचार ितबंध कायदा 1960 चे कलम 11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर  

 
पो टे चे 
नाव  

 गु.घ.ता.वेळ.        िठकाण  गुरन /कलम  िफयािद व आरोपीचे नाव          हािककत 

पो टे 
भोकर  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण-
िदनांक 26.08.2022 
रोजी रा ी 23.00 वा. ते 
िदनांक 27.08.2022 चे 
08.00 वाजे दर यान 
भोकर शहरात रोडवर 
िफरणारे मोकाट 
जनावरे  
 
गु हा दाखल ता वेळ 
िठकाण दाखल – 

िदनांक    29/08/2022 
वेळ 18.00 
टेडा-40   

 
 

गुरन 309/2022 
कलम289 
भादवी व ाणी 
अ याचार 

ितबंध कायदा 
1960 चे कलम 
11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर 
 

िफयादी -दवेानंद 
कामाजी कदम वय 45 
वष वसाय नौकरी 
पोना/2529 नेमणुक 
पोलीस टेशन भोकर 
मो.नं. 9834221925. 
 
आरोपी - 

खुलासा,सादर िवनंती की, वरील नमुद तािरख वेऴी व 
िठकाणी यातील आरोपीने याचे दोन कारवड  या या 
मालकीचे जनावर मागील सहा ते सात मािह यापासुन 
पालकत व नाका न यांना अ  पाणी िनवारा न दतेा 
र यावर बेवारस सोडुन हयगई व िन काऴजी पणाचे 
कृ य केल े .व शहरातील नागिरकां या िजवास धोका 
िनमाण केला  आिण शहरातील वाहतुकीस अडथऴा 
िनमाण क न मोकाट जनावर सोडुन िदले वगैरै व न 
गु हा दाखल क न मा. पोिन साहबेाचे आदशेाने 
पोहकेाँ/2090पांढरे यांचेकड ेिदला  
 
तपशीक अंमलदार--- पोहकेाँ/2090पांढरे 
 



पोलीस टेशन भोकरगुरन 310/2022 कलम289 भादवी व ाणी अ याचार ितबंध कायदा 1960 चे कलम 11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर  

 
पो टे चे नाव   गु.घ.ता.वेळ.        िठकाण  गुरन /कलम  िफयािद व आरोपीचे नाव          हािककत 

पो टे भोकर  गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण-िदनांक 
26.08.2022 रोजी 
रा ी 23.00 वा. ते 
िदनांक 27.08.2022 
चे 08.00 वाजे 
दर यान भोकर 
शहरात रोडवर 
िफरणारे मोकाट 
जनावरे  
 
गु हा दाखल ता वेळ 
िठकाण दाखल – 

िदनांक    29/08/2022 
वेळ 18.05 
टेडा-41  

 
 

गुरन 310/2022 
कलम289 
भादवी व ाणी 
अ याचार 

ितबंध कायदा 
1960 चे कलम 
11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर 
 

िफयादी -दवेानंद 
कामाजी कदम वय 45 
वष वसाय नौकरी 
पोना/2529 नेमणुक 
पोलीस टेशन भोकर 
मो.नं. 9834221925. 
 
 
आरोपी - 
 

खुलासा,सादर िवनंती की, वरील नमुद तािरख 
वेऴी व िठकाणी यातील आरोपीने याचे दोन 
कारवड  या या मालकीचे जनावर मागील सहा 
ते सात मािह यापासुन पालकत व नाका न यांना 
अ  पाणी िनवारा न दतेा र यावर बेवारस सोडुन 
हयगई व िन काऴजी पणाचे कृ य केल े .व 
शहरातील नागिरकां या िजवास धोका िनमाण 
केला  आिण शहरातील वाहतुकीस अडथऴा 
िनमाण क न मोकाट जनावर सोडुन िदल े वगैरै 
व न गु हा दाखल क न मा. पोिन साहबेाचे 
आदशेाने पोहकेाँ/2090पांढरे यांचेकड ेिदला  
 
तपशीक अंमलदार--- पोहकेाँ/2090पांढरे 
 
 

 



पोलीस #टेशन भोकरगरुन 311/2022 कलम  289 भादवी व (ाणी अ+याचार (ितबंध कायदा 1960 चे कलम  11(1)(h)(i)(j) 

नसुार कायदेिशर 

पो टे चे नाव   गु.घ.ता.वेळ.        
िठकाण 

 गुरन /कलम  िफयािद व आरोपीचे नाव          हािककत 

पो टे भोकर  गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण-िदनांक 
26.08.2022 रोजी 
रा ी 23.00 वा. ते 
िदनांक 27.08.2022 चे 
08.00 वाजे दर यान 
भोकर शहरात 
रोडवर िफरणारे 
मोकाट जनावरे  
 
गु हा दाखल ता वेळ 
िठकाण दाखल – 

िदनांक    29/08/2022 
वेळ 18.14 
टेडा-42 

 
 

गुरन 311/2022 

कलम289 भादवी 
व ाणी 
अ याचार 

ितबंध कायदा 
1960 चे कलम 
11(1)(h)(i)(j) 

नुसार कायदिेशर 
 

िफयादी -दवेानंद कामाजी कदम 
वय 45 वष वसाय नौकरी 
पोना/2529 नेमणुक पोलीस टेशन 
भोकर मो.नं. 9834221925. 
 
 

आरोपी - 
 

खुलासा,सादर िवनंती की, वरील नमुद 
तािरख वेऴी व िठकाणी यातील आरोपीने 
याचे दोन कारवड  या या मालकीचे 

जनावर मागील सहा ते सात मािह यापासुन 
पालकत व नाका न यांना अ  पाणी 
िनवारा न दतेा र यावर बेवारस सोडुन 
हयगई व िन काऴजी पणाचे कृ य केल े .व 
शहरातील नागिरकां या िजवास धोका 
िनमाण केला  आिण शहरातील वाहतुकीस 
अडथऴा िनमाण क न मोकाट जनावर 
सोडुन िदले वगैरै व न गु हा दाखल क न 
मा. पोिन साहबेाचे आदशेाने 
पोहकेाँ/2090पांढरे यांचेकड ेिदला  
 
तपशीक अंमलदार--- पोहकेाँ/2090पांढरे 
 
 

 
 
 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 312/2022 कलम289 भादवी व ाणी अ याचार ितबंध कायदा 1960 चे कलम 11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर 

 
पो टे चे 
नाव  

 गु.घ.ता.वेळ.        िठकाण  गुरन /कलम  िफयािद व आरोपीचे नाव          हािककत 

पो टे 

भोकर  
गु.घ.ता.वेळ व िठकाण-

िदनांक 26.08.2022 

रोजी रा ी 23.00 वा. ते 
िदनांक 27.08.2022 चे 
08.00 वाजे दर यान 
भोकर शहरात रोडवर 
िफरणारे मोकाट 
जनावरे  
 
गु हा दाखल ता वेळ 
िठकाण दाखल – 
िदनांक    29/08/2022 वेळ 
18.20 
टेडा-43 

 
 

गुरन 312/2022 

कलम289 भादवी व 
ाणी अ याचार 
ितबंध कायदा 1960 

चे कलम 11(1)(h)(i)(j) 

नुसार कायदिेशर 
 

िफयादी - दवेानंद 
कामाजी कदम वय 45 

वष वसाय नौकरी 
पोना/2529 नेमणुक 
पोलीस टेशन भोकर 
मो.नं. 9834221925 
 
. 

आरोपी - 
 

खुलासा,सादर िवनंती की, वरील नमुद तािरख वेऴी 
व िठकाणी यातील आरोपीने याचे दोन कारवड  
या या मालकीचे जनावर मागील सहा ते सात 

मािह यापासुन पालकत व नाका न यांना अ  
पाणी िनवारा न दतेा र यावर बेवारस सोडुन हयगई 
व िन काऴजी पणाचे कृ य केले .व शहरातील 
नागिरकां या िजवास धोका िनमाण केला  आिण 
शहरातील वाहतुकीस अडथऴा िनमाण क न मोकाट 
जनावर सोडुन िदल े वगैरै व न गु हा दाखल क न 
मा. पोिन साहबेाचे आदशेाने पोहकेाँ/2090पांढरे 
यांचेकड ेिदला  
 
तपशीक अंमलदार--- पोहकेाँ/2090पांढरे 
 
 

 
 
 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 313/2022 कलम289 भादवी व ाणी अ याचार ितबंध कायदा 1960 चे कलम 11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर 

पो टे चे 
नाव  

 गु.घ.ता.वेळ.        िठकाण  गुरन /कलम  िफयािद व आरोपीचे नाव          हािककत 

 भोकर  गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण-िदनांक 
26.08.2022 रोजी 
रा ी 23.00 वा. ते 
िदनांक 27.08.2022 चे 
08.00 वाजे दर यान 
भोकर शहरात रोडवर 
िफरणारे मोकाट 
जनावरे  
 
गु हा दाखल ता वेळ 
िठकाण दाखल – 

िदनांक    29/08/2022  
वेळ 18.56 टेडा-48 
 
 

गुरन 313/2022 
कलम289 भादवी व 

ाणी अ याचार 
ितबंध कायदा 

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

िफयादी -दवेानंद कामाजी 
कदम वय 45 वष वसाय 
नौकरी पोना/2529 नेमणुक 
पोलीस टेशन भोकर मो.नं. 
9834221925. 
 
 
आरोपी -  
 

खुलासा,सादर िवनंती की, वरील नमुद तािरख 
वेऴी व िठकाणी यातील आरोपीने याचे दोन 
कारवड  या या मालकीचे जनावर मागील 
सहा ते सात मािह यापासुन पालकत व 
नाका न यांना अ  पाणी िनवारा न दतेा 
र यावर बेवारस सोडुन हयगई व िन काऴजी 
पणाचे कृ य केल े .व शहरातील नागिरकां या 
िजवास धोका िनमाण केला  आिण शहरातील 
वाहतुकीस अडथऴा िनमाण क न मोकाट 
जनावर सोडुन िदले वगैरै व न गु हा दाखल 
क न मा. पोिन साहबेाचे आदशेाने 
पोहकेाँ/2090पांढरे यांचेकड ेिदला  
 
तपशीक अंमलदार--- पोहकेाँ/2090पांढरे 
 
 
 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर  गुरन 314/2022 कलम289 भादवी व ाणी अ याचार ितबंध कायदा 1960 चे कलम 11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर 

पो टे च े
नाव  

 गु.घ.ता.वेळ.        
िठकाण 

 गुरन /कलम  िफयािद व आरोपीच ेनाव          हािककत 

भोकर  गु.घ.ता.वेळ व िठकाण-
िदनांक 26.08.2022 
रोजी रा ी 23.00 वा. त े
िदनांक 27.08.2022 चे 
08.00 वाजे दर यान 
भोकर शहरात रोडवर 
िफरणारे मोकाट जनावरे  
 
गु हा दाखल ता वेळ 
िठकाण दाखल – 
िदनांक    29/08/2022  
वेळ 21.14  
टेडा-49 

 
 

गुरन 314/2022 
कलम289 भादवी व 

ाणी अ याचार 
ितबंध कायदा 

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

िफयादी -दवेानंद कामाजी 
कदम वय 45 वष वसाय 
नौकरी पोना/2529 
नेमणुक पोलीस टेशन 
भोकर मो.न.ं 
9834221925. 
 
आरोपी - 
 

खुलासा,सादर िवनतंी की, वरील नमुद तािरख वेऴी व िठकाणी 
यातील आरोपीने याचे दोन कारवड  या या मालकीच ेजनावर 
मागील सहा त ेसात मािह यापासुन पालकत व नाका न यानंा 
अ  पाणी िनवारा न दतेा र यावर बेवारस सोडुन हयगई व 
िन काऴजी पणाचे कृ य केल े.व शहरातील नागिरकां या िजवास 
धोका िनमाण केला  आिण शहरातील वाहतकुीस अडथऴा 
िनमाण क न मोकाट जनावर सोडुन िदले वगैरै व न गु हा दाखल 
क न मा. पोिन साहबेाचे आदशेाने पोहकेाँ/2090पांढरे यांचेकड े
िदला  
 
तपशीक अंमलदार--- पोहकेाँ/2090पांढरे 
 
 

 

 
 
 

                               पोलीस टेशन नायगांव ोगुरन.ं 127/2022 कलम  65(ई) मु ो अ ट माणे िदनांक. 29.08.2022 
 



  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर, 
होय /नाही 

हकीकत 

नायगांव  गुरन ं 127/2022 कलम 

65 (ई),म ो अ ट माण े

 
 
 
 
 गु ाचे कारण : :- 
िबनापरवाना बेकायदेशीर 
िर या  िवदेशी दा   
बाळगललेा हणुन गु हा 
दाखल 
िमळाला माल:- 
देशी दा  िभगरी सं ा 
180 ml या 15 बोटल 

येकी बॉटल ची िकमत 
70 पये माण े .1050/ 
पयाचा माल िक.अं. 

 

 गु हा घडला िदनांक 
29.08.2022 चे 
19:12  वाजताची 
सुमारास महा मा फुले 
यांनी जाणारे  रोडवर 
पानटपरी लगत 
नायगाव िठकाण :- 
नायगाव 
 
िदशा :  उ रेस अधा 
िक.मी. िकलोमीटर  
 गु हा दाखल िदनांक:-
.29.08.2022  टे 
डा.नोद नं. 25 वर वेळ 
21:23 वा  
 
 

 िफयादीचे नाव  व प ा:- िवलास 
मोतीराम मु तापुरे वय 56 वष वसाय 
नोकरी  पोहकेा 2006 नेमणूक पो टे 
नायगाव मो नं 9325850996  
 
एफआर आय त िदली का :-होय  
 आरोपीचे नाव व प ा:-  
 आरोपी अटक :- सदरची आरोपीस 
CRPC  कलम 41 (अ) (1) माण े 
नोटीस देवुन सोड़ यात आल े. 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीन े आपल े ता यात.     
िबनापरवाना बेकायदेशीर िर या. देशी दा     
180 ml मते या 15 सीलबंद बॉटल  
िकमती 1050/- पये चा ो गु हया या 
मालाची चोरटी िव ी कर याचे उदेशान े  
जवळ बाळगललेा िमळून आला आह े. वगैरे 
िफयाद व न गु हा दाखल क न    
मा.पो.िन.साहबे यांचे आदेशाने पुढील 
तपास कामी बीट. NPC-349 सांगवीकर  
यांचे कडे िदला .  
 
दाखल करणार :-  पोहकेॉ/ASI काळे 
. टे.नायगाव मो.न.9823035769  
 
 तपासी अमंलदार :-  NPC-349 
सांगवीकर पो. टे.नायगाव मो न ं
7875643333  

 

 



पोलीस टेशन दगेलरू गरून. ४०८ / २०२२ कलम 12 अ मजकुा  िद 29.08.2022 

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

देगलरू गरून. ४०८ / २०२२ 
कलम 12 अ मजकुा   

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद. 29.08.2022 रोजी वेळ 
१८.३०वा. फेरोजदीन टॉकीज 
मेडेवार यांचे हाटेल चा बाजूला 
ता. देगलूर   
 
 
ग.ु दा. ता. वळे व न दन ं
िद.२९.0८..2022 रोजी 
वेळ२२.३५  वा.न द नं  4२ 
 
दाखलकरणार:- 
पो. ना /५०७ कदम  .न.े पो टे 
देगलुर 
 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा 
सूिनल िव नाथ प े   वय ४३ वष 

. पो.ना. ६२५     न े देगलुर मोनं 
९०४९५६६०९९ 
आरोपीच ेनाव  
  
 
आरोपीअटकता. वेळ व न दन:ं-- .नाही 
 
िमळाला माल – नगदी ४७० . व 
मटका जुगाराचे साही य   
 

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीन े 
िवनापरवाना बेकायदेिशरिर या वता या फाय ासाठी आक ावर 
पैसे लावुन क याण नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळिवत असताना 
मटका जुगाराचे साही य व नगदी  ४७०/- . व मटका जुगाराचे 
साही य  सह िमुळन आला वगरैे िफयाद व न गु हा दाखल .. 
 
तपािसक अमंलदार -  पो.ह.ेकॉ. /१६३६ िमरदोडे   पो.ठा. देगलुर  
 
 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
 
पो िन ी माछरे साहबे   9821159844  
 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ.323/2022 �ú»Ö´Ö 279,323  ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü 92(B)¤ü ¸üÖ‡Ô™ü †Öò±ú ¯ÖÃÖÔ−Ö ×¾Ö£Ö ×›üÃÖ†ò×²Ö»Öß™üßÃÖ †òŒ™ü 
2016 ¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ×¤ü−ÖÖÓ�ú.29/08/2022 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü  
 
 
 
 
 
 
 

÷Öã¸ü−ÖÓ 323/2022 
�ú»Ö´Ö 279,323  
³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü 92(B)¤ü 
¸üÖ‡Ô™ü †Öò±ú ¯ÖÃÖÔ−Ö ×¾Ö£Ö 
×›üÃÖ†ò×²Ö»Öß™üßÃÖ 
†òŒ™ü 2016  
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 01 ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú. 03 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü5Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ5Ö :- 
×¤ü.29/08/2022 ¸üÖê•Öß  
¸üÖ˜Öß 16:30 ŸÖê 17:00  
¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ÷ÖÖê�ãúôû−Ö÷Ö¸ü 
“ÖÖî�úüü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 29/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû23.16  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.36¾Ö¸ü 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-ÃÖÓ•ÖµÖ 
ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ²ÖÖê‡Ô−Ö¾ÖÖ›ü  ¾ÖµÖ 40 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.´Ö•Öã¸üß ¸üÖ.×²ÖÜ»›ü÷Ö 
−ÖÓ.‹.7 ‘Ö¸ü �ÎÓú.202 ŸÖêÆü¸üÖ−Ö÷Ö¸ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Î..950349325 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ5Ö:-   
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü5Ö:- †Ö•Ö 
¸üÖê•Öß  ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü 
×¤ü»Öß.  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖBÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖÆü�úÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖÃÖÆü ÷ÖÖê�ãúôû−Ö÷Ö¸ü 
“ÖÖî�úÖŸÖã−Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ ¯ÖÖ×šü´ÖÖ÷Öã−Ö µÖêBÖÖ¸üß 
™Òü¾Æü»ÃÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö ¬ÖŒ�úÖ ×¤ü»ÖÖ ÃÖ¤ü¸ ™Òü¾Æü»ÃÖ“µÖÖ 
“ÖÖ»Ö�úÖ−Öê ×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ²ÖãŒµÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¸üÆüÖBÖ �êú»Öß ¾Ö 
×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ †Ó¬Öê �úÆüÖÑ �êú †ÃÖê ²ÖÖê»Öã−Ö †¯Ö´ÖÖ−ÖÖÃ¯Ö¤ü ¾ÖÖ÷ÖBÖã�ú 
×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî ȩ̂ •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸üBÖê �úÖ´Öß ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö/ ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ 
ÃÖÖÆêü²Öü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß-  ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö/ ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ ÃÖÖÆêü²Öü  ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.8308470270 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü5ÖÖ¸ü - ¯ÖÖêÆüê�úÖò/882  ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß  ¯ÖÖê. Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 7722007988 
 
šüÖ5Öê ¯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 



 

पोलीस टेशन भोकर गुरन 315/2022 कलम289 भादवी व ाणी अ याचार ितबंध कायदा 1960 चे कलम 11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर 

 
पो टे चे 
नाव  

 गु.घ.ता.वेळ.        िठकाण  गुरन /कलम  िफयािद व आरोपीचे नाव          हािककत 

पो टे 
भोकर  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण-
िदनांक 26.08.2022 
रोजी रा ी 23.00 वा. त े
िदनांक 27.08.2022 चे 
08.00 वाजे दर यान 
भोकर शहरात रोडवर 
िफरणारे मोकाट जनावरे  
 
गु हा दाखल ता वेळ 
िठकाण दाखल –×¤ü−ÖÖÓ�ú 
29/08/2022  वेळ 
21.31 
टेडा-51 

 
 

गुरन 315/2022 
कलम289 भादवी व 

ाणी अ याचार ितबंध 
कायदा 1960 चे कलम 
11(1)(h)(i)(j) नुसार 
कायदिेशर 
 

िफयादी -दवेानंद कामाजी कदम वय 
45 वष वसाय नौकरी पोना/2529 
नेमणुक पोलीस टेशन भोकर मो.न.ं 
9834221925. 
आरोपी - 

खुलासा,सादर िवनंती की, वरील नमुद तािरख वेऴी 
व िठकाणी यातील आरोपीने याचे दोन कारवड  
या या मालकीच े जनावर मागील सहा त े सात 

मािह यापासुन पालकत व नाका न यांना अ  पाणी 
िनवारा न दतेा र यावर बेवारस सोडुन हयगई व 
िन काऴजी पणाचे कृ य केले .व शहरातील 
नागिरकां या िजवास धोका िनमाण केला  आिण 
शहरातील वाहतकुीस अडथऴा िनमाण क न मोकाट 
जनावर सोडुन िदले वगैरै व न गु हा दाखल क न 
मा. पोिन साहबेाचे आदशेाने पोहकेा/ँ2090पांढरे 
यांचेकड ेिदला  
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß-  पोहकेाँ/2090पांढरे 
 
 
 

 
 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 316/2022 कलम289 भादवी व ाणी अ याचार ितबंध कायदा 1960 चे कलम 11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर 

 
पो टे चे 
नाव  

 गु.घ.ता.वेळ.        िठकाण  गुरन /कलम  िफयािद व आरोपीचे नाव          हािककत 

पो टे 
भोकर  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण-
िदनांक 26.08.2022 
रोजी रा ी 23.00 वा. 
ते िदनांक 27.08.2022 
चे 08.00 वाजे दर यान 
भोकर शहरात रोडवर 
िफरणारे मोकाट जनावरे  
 
गु हा दाखल ता वेळ 
िठकाण दाखल –×¤ü−ÖÖÓ�ú 
29/08/2022  वेळ 
21.57 
टेडा-53 

 
 

गुरन 316/2022 
कलम289 भादवी व ाणी 
अ याचार ितबंध कायदा 
1960 चे कलम 
11(1)(h)(i)(j) नुसार 
कायदिेशर 
 

िफयादी -दवेानंद कामाजी 
कदम वय 45 वष वसाय 
नौकरी पोना/2529 नेमणुक 
पोलीस टेशन भोकर मो.न.ं 
9834221925. 
आरोपी - 

खुलासा,सादर िवनंती की, वरील नमुद तािरख वेऴी व 
िठकाणी यातील आरोपीन े याचे दोन कारवड  या या 
मालकीचे जनावर मागील सहा त े सात मािह यापासुन 
पालकत व नाका न यांना अ  पाणी िनवारा न दतेा 
र यावर बेवारस सोडुन हयगई व िन काऴजी पणाचे कृ य 
केले .व शहरातील नागिरकां या िजवास धोका िनमाण केला  
आिण शहरातील वाहतुकीस अडथऴा िनमाण क न मोकाट 
जनावर सोडुन िदले वगैरै व न गु हा दाखल क न मा. पोिन 
साहबेाचे आदशेाने पोहकेा/ँ2090पांढरे यांचेकड ेिदला  
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß-  पोहकेा/ँ2090पांढरे 
 
 
 

 
 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 317/2022 कलम289 भादवी व ाणी अ याचार ितबंध कायदा 1960 चे कलम 11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर 

पो टे चे 
नाव  

 गु.घ.ता.वेळ.        िठकाण  गुरन /कलम  िफयािद व आरोपीचे नाव          हािककत 

पो टे 
भोकर  

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण-िदनांक 
26.08.2022 रोजी 
रा ी 23.00 वा. ते 
िदनांक 
27.08.2022 चे 
08.00 वाजे दर यान 
भोकर शहरात 
रोडवर िफरणारे 
मोकाट जनावरे  
 
गु हा दाखल ता वेळ 
िठकाण दाखल – 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 29/08/2022 

वेळ 22.24  
टेडा-54 

 
 

गुरन 317/2022 
कलम289 भादवी 
व ाणी अ याचार 

ितबंध कायदा 
1960 चे कलम 
11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर 
 

िफयादी -दवेानंद कामाजी 
कदम वय 45 वष 

वसाय नौकरी 
पोना/2529 नेमणुक 
पोलीस टेशन भोकर 
मो.नं. 9834221925. 
आरोपी - 

खुलासा,सादर िवनंती की, वरील नमुद तािरख वेऴी व 
िठकाणी यातील आरोपीने याचे दोन कारवड  या या 
मालकीचे जनावर मागील सहा ते सात मािह यापासुन 
पालकत व नाका न यांना अ  पाणी िनवारा न दतेा 
र यावर बेवारस सोडुन हयगई व िन काऴजी पणाचे 
कृ य केले .व शहरातील नागिरकां या िजवास धोका 
िनमाण केला  आिण शहरातील वाहतुकीस अडथऴा 
िनमाण क न मोकाट जनावर सोडुन िदले वगैरै व न 
गु हा दाखल क न मा. पोिन साहबेाचे आदशेाने 
पोहकेाँ/2090पांढरे यांचेकड ेिदला 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß-  पोहकेा/ँ2090पांढरे 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन भोकर गुरन 318/2022 कलम289 भादवी व ाणी अ याचार ितबंध कायदा 1960 चे कलम 11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर 

पो टे चे 
नाव  

 गु.घ.ता.वेळ.        िठकाण  गुरन /कलम  िफयािद व आरोपीचे नाव          हािककत 

पो टे 
भोकर  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण-
िदनांक 26.08.2022 
रोजी रा ी 23.00 वा. 
ते िदनांक 27.08.2022 
चे 08.00 वाजे दर यान 
भोकर शहरात रोडवर 
िफरणारे मोकाट जनावरे  
 
गु हा दाखल ता वेळ 
िठकाण दाखल –×¤ü−ÖÖÓ�ú 
29/08/2022  वेळ 
22.41 
टेडा-55 

 
 

गुरन 318/2022 
कलम289 भादवी व 

ाणी अ याचार 
ितबंध कायदा 1960 

चे कलम 
11(1)(h)(i)(j) नुसार 
कायदिेशर 
 

िफयादी -दवेानंद कामाजी 
कदम वय 45 वष वसाय 
नौकरी पोना/2529 नेमणुक 
पोलीस टेशन भोकर मो.न.ं 
9834221925. 
 
आरोपी -  
 

खुलासा,सादर िवनतंी की, वरील नमुद तािरख वेऴी व 
िठकाणी यातील आरोपीन े याचे दोन कारवड  या या 
मालकीचे जनावर मागील सहा ते सात मािह यापासनु 
पालकत व नाका न यांना अ  पाणी िनवारा न दतेा 
र यावर बेवारस सोडुन हयगई व िन काऴजी पणाचे कृ य 
केले .व शहरातील नागिरकां या िजवास धोका िनमाण केला  
आिण शहरातील वाहतुकीस अडथऴा िनमाण क न मोकाट 
जनावर सोडुन िदले वगैरै व न गु हा दाखल क न मा. पोिन 
साहबेाचे आदशेाने पोहकेा/ँ2090पांढरे यांचेकड ेिदला 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß-  पोहकेाँ/2090पांढरे 
 
 
 
 
 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 319/2022 कलम289 भादवी व ाणी अ याचार ितबंध कायदा 1960 चे कलम 11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर 

 
पो टे चे 
नाव  

 गु.घ.ता.वेळ.        िठकाण  गुरन /कलम  िफयािद व आरोपीचे नाव          हािककत 

पो टे 
भोकर  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण-
िदनांक 26.08.2022 
रोजी रा ी 23.00 वा. ते 
िदनांक 27.08.2022 चे 
08.00 वाजे दर यान 
भोकर शहरात रोडवर 
िफरणारे मोकाट जनावरे  
  
गु हा दाखल ता वेळ 
िठकाण दाखल –×¤ü−ÖÖÓ�ú 

29/08/2022  वेळ 22.58 
टेडा-56 

 
 

गुरन 
319/2022 
कलम289 
भादवी व ाणी 
अ याचार 

ितबंध कायदा 
1960 चे कलम 
11(1)(h)(i)(j) 
नुसार कायदिेशर 
 

िफयादी -दवेानंद कामाजी 
कदम वय 45 वष वसाय 
नौकरी पोना/2529 
नेमणुक पोलीस टेशन 
भोकर मो.नं. 
9834221925. 
आरोपी - 

खुलासा,सादर िवनंती की, वरील नमुद तािरख वेऴी व 
िठकाणी यातील आरोपीने याचे दोन कारवड  या या 
मालकीचे जनावर मागील सहा ते सात मािह यापासुन 
पालकत व नाका न यांना अ  पाणी िनवारा न दतेा 
र यावर बेवारस सोडुन हयगई व िन काऴजी पणाचे कृ य 
केले .व शहरातील नागिरकां या िजवास धोका िनमाण केला  
आिण शहरातील वाहतुकीस अडथऴा िनमाण क न मोकाट 
जनावर सोडुन िदले वगैरै व न गु हा दाखल क न मा. पोिन 
साहबेाचे आदशेाने पोहकेाँ/2090पांढरे यांचेकड ेिदला  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß-  पोहकेाँ/2090पांढरे 

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.237/2022 �ú»Ö´Ö 143.147.148.149.324.354.294.323.504. ³ÖÖ¤ü¾Öß . ×¤ü 29.08.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
 

 
÷Öã̧ ü−ÖÓ.237/
2022 
�ú»Ö´Ö 
143.147.
148.149.
324.354.
294.323.
504. 
³ÖÖ¤ü¾Öß 

 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö--
×¤ü.28.08.2022 ¸üÖê•Öß  
ÃÖÖÓµÖ�úÖôûß 
05.45¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê  
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÖÑ̄ Öã»Ö¸ü ²Öê�ú¸üß 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¤êü÷Ö»Öã̧ ü −ÖÖ�úÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü.29.08.2022 ¸üÖê•Öß 
02.50 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú. 
07  

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--   
†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  ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü Æêü ¸üÃŸµÖÖ−Öß ¯ÖÖ‡Ô 
¸üÖê›ü−Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö�Ö´ÖŸÖ 
�ú¹ý−Ö ÷Öî̧ ü�úÖµÖªÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß  •Ö´Öã−Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ÆüÖŸÖ ¬Ö¹ý−Ö  
ŸÖã ²ÖÆãüŸÖ �Öã²ÖÃÖã̧ üŸÖ ×¤ü�ÖŸÖß ´Æü−Öã−Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ÆêüŸÖã−Öê ÆüÖŸÖ ¬Ö¹ý−Ö 
‹�ú¤üÖ  ³Öê™ü †ÃÖê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê ¾Ö ×ŸÖ“Öê †Ö‡ÔÃÖ ”ûß−ÖÖ»Ö¸üÖÓ›ü  
²Ö““Öß�úÖê ¯ÖÖ»Ö−ÖÖ  −ÖÆüß ÆüÖêŸÖÖ ØÆü¤ãü »Ö›ü�êú �êú ÃÖÖ£Ö  ×±ú¸üŸÖß  
ŸÖã—Öê ¿Ö´ÖÔ −ÖÆüß †ÖŸÖß †ÃÖê ´Æü−Öã−Ö †Û¿»Ö»Ö  ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû 
�ú¹ý−Ö ¾Ö �úÖ™üß−Öê ¤ü÷Ö›üÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»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  
¯ÖÖêã̄ Ö×−Ö ²Öê÷Ö µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ²Öê÷Ö  −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  -- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö  ×²ÖÃÖÖ›êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.238/2022 �ú»Ö´Ö 324.323.504.427.506.34. ³ÖÖ¤ü¾Öß . ×¤ü 29.08.2022 

 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
 

÷Öã̧ ü−ÖÓ.238/
2022 
�ú»Ö´Ö 
324.323.
504.427.
506.34. 
³ÖÖ¤ü¾Öß 

 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ�Ö--
×¤ü.28.08.2022 
¸üÖê•Öß  ÃÖÖÓµÖ�úÖôûß  
ÃÖÆüÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê  
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
²ÖÖ•ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü.29.08.2022 
¸üÖê•Öß 22.36¾ÖÖ.Ã™êü 
›üÖ �Îú. 50¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 
¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--   ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü †Ö¾Öê•Ö ×¯Ö 
´ÖÖêÆü´´Ö¤ü »ÖŸÖß±ú ¾ÖµÖ29 ¾Ö¸Ëü,ê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´ÖÃÖÖ»Öê ¤ãü�úÖ−Ö  “ÖÖ»Ö×¾Ö−Öê ¸üÖ ˆ´Ö¸ü �úÖò»Ö−Öß 
¤êü÷Ö»Öã̧ ü−ÖÖ�úÖ ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê −ÖÓ 
9975059870 
 
. 
†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  �úÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖÖ¾ÖÖ 
ÃÖÖê²ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ  ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê  
¤ãü�úÖ−ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü  µÖê‰ú−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû  �ú×¸üŸÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ³ÖÖ¾ÖÖÃÖ  
†Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖÑ›ü  ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß  ¾Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö 
£ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖ−Öê  ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü−µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¤ãü�úÖ−ÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ−ÖÖ“Öß −ÖÖÃÖ¬ÖãÃÖ �êú»Öß  ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖÖê›ü¾Ö−µÖÖÃÖ ÷Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ  µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¯Ö�Ö 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ý−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÷ÖÖȩ̂ êü µÖÖÓ“Öê�ú›êü 
×¤ü»Öê.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  -- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö   ÃÖ¯ÖÖêã̄ Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü  −Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß -- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÷ÖÖȩ̂ êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü. 
  

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 305/ 2022 Ûú  392,34   ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ×¤ü®ÖÖÓÛú 29/08/2022 
 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 63/2022    ×¤ü®ÖÖÓÛú 29/08/2022 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸
ü ÝÖã¸ü®Ö 
305/ 
2022 Ûú  
392,34   
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  --
×¤ü®ÖÖÓÛú 
28/08/2022 
¸üÖê•Öß  23.15 
¾ÖÖ. ¸üÖ•ÖÛúÖÑ®ÖÔ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
29/08/2022 
¸üÖê•Öß  21.53 
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  
39 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   

†Ö¸üÖê¯Öß-- ¤üÖê®Ö †®ÖÖêôûÜÖß 
‡ÔÃÖ´Ö  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  --  Xiome 
MI A3  ¯ÖÖÓœü-µÖÖ Ó̧üÝÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×Ûú´ÖÓŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 
13000 /- “ÖÖ  

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß 

 

 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûúºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖêÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö Xiome MI  
A3  ¯ÖÖÓœü-µÖÖ Ó̧üÝÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×Ûú´ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 13000 “ÖÖ ¤üÖê®Ö 
†®ÖÖêôûÜÖß  ‡ÔÃÖ´Ö ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»Ö ¾Ö¸ü µÖê¾Öã®Ö •Ö²Ö¸üß®Öê ×ÆüÃÖÛúÖ¾Öã®Ö “ÖÖêºþ®Ö 
‘Öê¾Öã®Ö ÝÖê»Öê  †ÖÆêüŸÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÆêü ›üÖÑŒ™ü¸ü †ÃÖã®Ö †Öê¯Öß›üß †ÖÃÖ»µÖÖ®Öê 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã ¿ÖÛú»Öê ®ÖÖÆüßŸÖ ¾ÖÝÖî ȩ̂ü  ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ  †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü 
»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ¾ÖÖšüÖê ȩ̂ü ´ÖÑ›ü´Ö  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ¾ÖÖšüÖê ȩ̂ü ´ÖÑ›ü´Ö ´ÖÖê ®ÖÓ -- 7709071326 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ¯ÖÏÖê.¯ÖÖê. ˆ¯Ö.×®Ö. ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9921533111 



 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü †ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã   68/22 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö†Ö¸ü¯ÖßÃÖß . ×¤ü-29/08/2022 

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

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 
63/2022           

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
28/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¸üÖ¡Öß 22.00 ¾ÖÖ. –
ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  
×¤ü®ÖÖÓÛú   
29/08/2022 ¸üÖê•Öß  
17.29 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ   
28 ¾Ö¸ü 

  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü-- ´ÖÖ¸üÖêŸÖß  
×“Ö´Ö®ÖÖ•ÖßÝÖÖê¸üšêüÛú¸ü ¾ÖµÖ 67 ¾ÖÂÖÔ  
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ ×®Ö¾Öé¢Ö ¸üÖ. –
ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9373382732 

 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  
ÃÖ×“Ö®Ö  ´ÖÖ¸üÖêŸÖßÝÖÖê¸üšêüÛú¸ü ¾ÖµÖ 
32 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.   

–ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü ü ®ÖÝÖ¸  ®ÖÖÓ¤êü›ü ü  

 

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

6 ‡Ó“Ö , ²ÖÖÓ¬ÖÖ --´Ö•Ö²ÖãŸÖ   
,“ÖêÆü¸üÖ -- ˆ³ÖÖ ×¿ÖõÖÞÖ 12 ¾Öß   
,³ÖÖÂÖÖ  ´Ö¸üÖšüßØÆü¤üß 

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ®ÖÖ´Öê ÃÖ×“Ö®Ö  ´ÖÖ¸üÖêŸÖßÝÖÖê¸üšêüÛú¸ü 
¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.  –ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü ü ®ÖÝÖ¸  ®ÖÖÓ¤êü›ü ü ÆüÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 28/0/2022  
¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 22.00 ¾ÖÖ. –ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¤üÖºþ ×¯Ö¾Öã®Ö 
×¾ÖÞÖÖÛúÖ¸üÞÖ ‘Ö¸üß µÖê¾Öã®Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖŸ®Öß¿Öß ¾Ö ‘Ö¸ü“µÖÖÓ¿Öß ¾ÖÖ¤ü Ûúºþ®Ö 
×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ×´Öôãû®Ö 
†Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ  †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö 
×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™ ®ÖÖ¯ÖÖêÛúÖÑ 
/209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê. .  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ®ÖÖ¯ÖÖêÛúÖÑ /209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû  ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
8805013480 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9423306245 



 

 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 304/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü-29/08/2022 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

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

¯ÖÖê.Ã™êü. 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 

−ÖÖÓ¤êü›ü 

 

 †.´Öé  ‘Ö›ü»ÖÖ    

×¤ü ü-

29/08/20202 “Öê 

¸üÖê•Öß 15.00¾ÖÖ “Öê 

ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ÷ÖÖµÖ˜Öß  

´ÖÓ×¤ü¸üÖ•Ö¾Öôû 

÷ÖÖê¤üÖ¾Ö×¸ü −Ö×¤ü 

¯ÖÖ˜ÖÖŸÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ü 

¤üÖ�Ö»Ö- 

×¤ü-29/08/2022 

¾Öêôû  19.27 ¾ÖÖ. 

−ÖÖë¤üü �Îú.- 22 

†ÖŒÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã 
−ÖÓ.68/22 �ú»Ö´Ö 
174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  

 

×±úµÖÖÔ¤üß- ¿Öê�Ö Æü²Öß²Ö ¿Öê�Ö 
†�ÖËß»Ö ¾ÖµÖ-26 ¾ÖÂÖì,¾µÖ ´ÖÖÃÖê 
´ÖÖ¸üß ´Ö•Öã×¸ü ÷ÖÖë¾Ö¬ÖÔ−Ö ‘ÖÖ™ü ™êü�ú›üß 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê −ÖÓ 8888974802 

 

´ÖµÖŸÖ - †−ÖÖêôû�Öß ¯Öã¹ýÂÖ ×³Ö�úÖ¸üß 
¾ÖµÖ †Ó¤üÖ•Öê 45 ŸÖê 50¾ÖÂÖì  

´Ö¸üBÖÖ“Öê �úÖ¸üBÖ - ¯ÖÖBµÖÖŸÖ ²Öã›ãü−Ö 

´ÖãŸµÖã  

   �Öã»ÖÖÃÖÖ,---ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖBÖß µÖÖŸÖß»Ö 

�Ö²Ö¸ü ¤êüBÖÖ¸ü µÖÖÓ−Öß �Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß �úß, µÖÖŸÖß»Ö ×³Ö�úÖ¸üß ¯Öã¹ýÂÖ    ¾ÖµÖ †Ó¤üÖ•Öê 
45 ŸÖê 50¾ÖÂÖì ÆüÖ ¯ÖÖBµÖÖŸÖ² Öã›ãü−Ö ´ÖãŸµÖã ´Ö¸üBÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ ¾Ö÷Öî¸êü �Ö²Ö ü̧ß 

¾Ö¹ý−Ö †Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 

¯ÖÖê−ÖÖ /845 µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ - ¯ÖÖê−ÖÖ /845 ´ÖÖê.−ÖÓ. 9921629005 

¤üÖ�Ö»Ö †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü - •Öß¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ ‡Ô•Öôû�ú¸ü 9561038797 

 



 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

¯ÖÖê.Ã™êü. 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 

−ÖÖÓ¤êü›ü 

 

ü÷Öã̧ ü−ÖÓ 
304/20
22 �ú»Ö´Ö 
379 
³ÖÖ¤ü¾Öß  

 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 

ü-22/06/2022  “Öê 

¸üÖê•Öß 12.00 ŸÖê 

06.00 ¾ÖÖ “Öê 

ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ´Öê×›ü�ú»Ö 

ÃÖ´ÖÖê¸ü ¤ãü�úÖBÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  

   ¤üÖ�Ö»Ö  

×¤ü-29/082022 

¾Öêôû 16.48¾ÖÖ. 

−ÖÖë¤üü �Îú.- 018 

 

 

×±úµÖÖÔ¤üß-×¾Ö•ÖµÖ ×�ú¿Ö−Ö 
²Ö−ÖÃÖÖê›êü ¾ÖµÖ 25¾ÖÂÖì ¾µÖ 
�ÖÖ•Ö÷Öß −ÖÖî�ú×¸ü  ¸üÖ 
ÆüÃÃÖÖ¯Öã¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ü   

´ÖÖê −ÖÓÓ -7219113321 

†¸üÖê̄ Öß-†–ÖÖŸÖ 

÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - �úß.†.  
30000/-¹ý. “Öß •Öã−Öß 
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö  

           �Öã»ÖÖÃÖÖ,----ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖBÖß 

µÖÖŸÖß»Ö ±úßµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú.‹´Ö.‹“Ö-26 ²Öß•Öß 8676 
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �úß.†.  30000/-¹ý. “Öß •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß Æüß 
�úÖê5ÖËßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ  “ÖÖêÖ™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß ¾Ö÷Öî ȩ̂ü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ 

¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê−ÖÖ/412 ´ÖÖê.8329585283 

¤üÖ�Ö»Ö - •Öß¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ ‡Ô•Öôû�ú¸ü 9561038797 

‡Ô•Öôû�ú¸üü 

 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 305/2022 �ú»Ö´Ö 386.379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü-29/08/2022 

 

 

                                 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

¯ÖÖê.Ã™êü. 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 

−ÖÖÓ¤êü›ü 

 

ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 
305/2022 
�ú»Ö´Ö 
386.379 
³ÖÖ¤ü¾Öß  

 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-

26/04/2022  “Öê 

¸üÖê•Öß 14.00 ŸÖê  ¾ÖÖ “Öê  

ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ×ˆ“µÖÖ 

‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü •Öß¾Ö−Ö 

¯»ÖÖ•ÖÖ †¯ÖÖ™Õü´Öê−™ü 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü  

   ¤üÖ�Ö»Ö  

×¤ü-29/082022 

¾Öêôû 19.37¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü 

�Îú.- 023 

×±úµÖÖÔ¤üß- †×³Ö•ÖßŸÖ †¿ÖÖê�ú 
ÃÖÖế ÖµµÖÖ ¾ÖµÖ 32¾ÖÂÖì ¾µÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ü −ÖÖÓ¤êü›ü ü   

´ÖÖê −ÖÓÓ -9890820623 

†¸üÖê̄ Öß 

÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -  

           �Öã»ÖÖÃÖÖ,-----ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖBÖß µÖÖŸÖß»Ö 

±úßµÖÖÔ¤üß µÖÖ“Öß †Ö‡Ô †¹ýBÖÖ †¿ÖÖê�ú ÃÖÖế ÖµµÖÖ µÖÖÓ“Öê ¤æü�úÖ−ÖÖ“Öê ²Öò�ú †Öò±ú ²Ö›üÖê¤üÖ 
¿ÖÖ�ÖÖ ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü “Öê ŸÖß−Ö �úÖȩ̂ êü “Öê�ú “ÖÖê¹ý−Ö  ±úßµÖÖÔ¤üßÃÖ •Öß¾Öê ´ÖÖ¸üBµÖÖ�Ö“Öß 

¬Ö´Ö×�ú ¤êü¾Öã−Ö ‹ë¿Öß Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê �ÖÓ›üBÖß ´ÖÖ÷ÖßŸÖ»Öß ¾Ö ¤üÆüÖ Ö Æü•ÖÖ¸ü ¹ý−ÖµÖê �ÖÓ›üBÖß 

Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öß †ÖBÖß ¯Ö¸üŸÖ ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ÃÖ¢Ö¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê �ÖÓ›üBÖß  ´ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖ»ÖµÖÖ−Öê 

¾Ö÷Öî¸êü•Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ´ÖÓœüÖôêû ´ÖÖê−ÖÓ8237703777 

¤üÖ�Ö»Ö - •Öß¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ ‡Ô•Öôû�ú¸ü 9561038797 

‡Ô•Öôû�ú¸üü 

 



              ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 526/2022 �ú»Ö´Ö 279,337,427  ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 29/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
526/2022   
�ú»Ö´Ö 
279,337, 
427 ³ÖÖ¤ü¾Öß  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ)Ö- 
×¤−ÖÖÓ�ú. 29/08/2022  
¸üÖê•Öß ¾Öêôû ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 
06.15 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¸ü¾Öß−Ö÷Ö¸ü �úÖîšüÖ ²Öê�ú¸üß 
¤ãü�úÖ−ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
29/08/2022   “Öê 
22.45 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú. 39 
¾Ö¸ü  

×±úµÖÖÔ¤ß  :- “ÖÓ¦ü´Ö−Öß ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü �úÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 33 
¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö<Ö ¸üÖ. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü¾ÖÖ¤üß 
×´Ö¿Ö−Ö ×ÃÖ›ü�úÖê ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.�Îú. 
7020279228 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
 
 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ<Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê™Ö¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú.MH-26-X-6033 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖã−Ö 
‹�ú™Üö ×ÃÖ›ü�úÖê µÖê£Öã−Ö −ÖÖÓ¤êü›ü�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ¸ü¾Öß−Ö÷Ö¸ü �úÖîšüÖ ²Öê�ú¸üß 
¤ãü�úÖ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö µÖê<ÖÖ¸üß TATA �Óú¯Ö×−Ö“Öß 
�úÖ¸ü �Îú. “µÖÖ �úÖ¸ü “ÖÖ»Ö�úÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö �úÖ¸ü ÆüµÖ÷Ö‡Ô ¾Ö 
×−ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö<ÖÖ−Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê÷ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö»ÖÖ 
¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö ¬Ö›ü�ú ¤êü¾Öã−Ö •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö“Öê −Öã�úÃÖÖ−Ö �êú»Öê 
ü¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü)ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß<Ö ´ÖÖê.�Îú. 
8390006100 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ×•Ö.‹−Ö.×÷ÖŸÖê  ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß<Ö ´ÖÖê.�Îú. 
9158762002 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ)Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 
 
 

 


