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आआआआ    ����    घडलाघडलाघडलाघडला    तारीखतारीखतारीखतारीख    वेळवेळवेळवेळ    वववव    

ठकाणठकाणठकाणठकाण    ::::----        

�द.16/05/2022 रोजी 

07:00वा.चे वाजता�या सुमारास  

 

�दशा�दशा�दशा�दशा    वववव    अंतरअंतरअंतरअंतर    ::::----            

पुव�स 0.5 �कमी 

    

आआआआ    ����    दाखलदाखलदाखलदाखल    ::::----�द.16/05/2022 ] 

वेळ  08.30 वा 

 �टे.डा. न ं07 वर  

 

�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे    नावनावनावनाव: : : :     

�बोध मधुकर राठोड वय 45 वष� रा  

मांडवी ता �कनवट 
 

  

 

मयताचेमयताचेमयताचेमयताचे    नावनावनावनाव    ::::----            

एक अनोळखी पु$ष जातीचा �तदहे 

वय अंदाजे 45 वष& 
 

  

 

    �फया�दीस�फया�दीस�फया�दीस�फया�दीस    एफएफएफएफ    आरआरआरआर    चीचीचीची    �त�त�त�त    �दली�दली�दली�दली    

�कवा�कवा�कवा�कवा    नाहीनाहीनाहीनाही::::----    होयहोयहोयहोय    

 

  

 

उशीराचेउशीराचेउशीराचेउशीराचे    कारणकारणकारणकारण        ::::----     आज रोजी 

खबर �द'याने 
 

  

 

        मरणाचेमरणाचेमरणाचेमरणाचे    कारणकारणकारणकारण    ::::----     अ(ात 

कारणाव$न 

सादर िवनंती क*, वर नमूद तारीख वेळी व   ,ठकाणी 

यातील खबर दणेार यांनी पोलीस �टेशन सा येवुन 

कळिवल े क* मौजे मांडवी बस�थानक येथ े एक पु$ष 

जातीचा अनोळखी ईसम �1यू अव�थेत आह े  असे 

कळिव'याव3न मा सपोिन िशवरकर   साहबे यांच े

आदशेाने सदरचा आ� दाखल क3न पुढील तपास कामी 

wnpc/1366कनाके .यां�याकड े�दला . 

    गु$हागु$हागु$हागु$हा    दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार    --------------------PSO पोहकेॅा/1898 राठोड पो 

�टे मांडवी  मो 6 9921098931  

तपासीतपासीतपासीतपासी    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार    ----------------wnpc/1366कनाके पो �टे मांडवी   

मो.न.ं 9307138735 

पोपोपोपो    &टे&टे&टे&टे    �भारी�भारी�भारी�भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    ::::----    मा सहा7यक पोलीस िनरी8क 

िशवरक  साहबे  मो न ं9922322312 

 

             



iksLVs eqn[ksM  iksLVs eqn[ksM  iksLVs eqn[ksM  iksLVs eqn[ksM  xq j ua 111 @2022 dye 392]34 Hkknoh xq j ua 111 @2022 dye 392]34 Hkknoh xq j ua 111 @2022 dye 392]34 Hkknoh xq j ua 111 @2022 dye 392]34 Hkknoh fn 16fn 16fn 16fn 16----05050505----2022202220222022 
vvvv----
dzdzdzdz    

ftYgk@iksftYgk@iksftYgk@iksftYgk@iks----
Bk.ksBk.ksBk.ksBk.ks     

xqjuxqjuxqjuxqju    ?kMyk@xqUgk ?kMyk@xqUgk ?kMyk@xqUgk ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fn----osGosGosGosG    

xqjua @vkxqjua @vkxqjua @vkxqjua @vk----èèèè----
@dye@dye@dye@dye    

fQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksih    gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

01 ftYgk %& 
ukansM  
 
iks-LVs 
eqn[ksM  
  
 

xqjuxqjuxqjuxqju    ?kMyk?kMyk?kMyk?kMyk----    
15@05@2022 jksth 
23-00 ok lqekjkl 
ekSts fpdkGk f'kokj 
rk eqn[ksM ft ukansM 
        
fn’kk o varj fn’kk o varj fn’kk o varj fn’kk o varj     
nf{k.ksl 10 fdeh    
 
    
xqUgkxqUgkxqUgkxqUgk----    nknknknk----    rkrkrkrk----osGosGosGosG----        
fnukad 16@05@2022 
jksth ps osG 14%33  
oktrk uksan ua 15 oj  
    
 

xq j ua  
111 @2022  
dye 
 392]34 Hkknoh  
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&    
    vkdk'k firk vadq'k fxjs 21 
o"kZ O;olk; etqjh jkg.kkj 
U;kgGh rkyqdk eqn[ksM ftYgk 
ukansM eksckby uacj 
8411808060  
    
,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& ,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& ,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& ,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& 
gks;gks;gks;gks;    
    
vkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukao %&   
vKkr rhu vkjksih  
 
  vkjksih vVd %& ukgh vkjksih vVd %& ukgh vkjksih vVd %& ukgh vkjksih vVd %& ukgh     
    
xsyk ekyxsyk ekyxsyk ekyxsyk eky    
uxnh 6000 #i;s o 3000 
#i;s fderhps eksckbZy ,dw.k 
9000 #i;s pk eky         

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk----%&%&%&%&   
lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 
gk fulxZ /kkck ekGdkSBk fnolHkj dke d:u ekyd larks"k Bkdwj 
gs ckgsjxkoh ukansM xsY;kus g‚Vsy can d:u eh eksVkjlk;dyus  
/ka|kps iSls ?ksÅu ;sr vlrkuk fpdkGk xkoktoGhy f'kokjkr 
vpkud eksVkjlk;dy leksj rs rksaMkyk cka/kwu fQ;kZnhps vaxkoj 
fejph iwM Vkdwu fQ;kZnhps toG ;sÅu tcjhus f[k'kkrhy uxnh 
lgk gtkj #i;s o tquk okijrk rhu gtkj #i;s fderhpk 
eksckbZy vlk ,dw.k uÅ gtkj #i;kpk eky tcjhus pks:u usyk 
oxSjs fQ;kZnho:u xqUgk nk[ky 

nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&  
liksfu Jh oVk.ks lkgsc iksLVs eqn[ksM eksckbZy uacj 9823562807-  
rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %&     
iksyhl fujh{kd  Jh 'kekZ lkgsc   iksyhl LVs'ku jsYos eqn[ksM  
eksckbZy uacj +9822190321  
izHkkjh izHkkjh izHkkjh izHkkjh vf/kdkjhvf/kdkjhvf/kdkjhvf/kdkjh----    
iksyhl fujh{kd  Jh 'kekZ lkgsc   iksyhl LVs'ku jsYos eqn[ksM  
eksckbZy uacj +9822190321  
?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh     HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&  
iksyhl fujh{kd  Jh 'kekZ lkgsc   iksyhl LVs'ku jsYos eqn[ksM  
eksckbZy uacj +9822190321  
 gs fnukad 16@05@2022 ps 14%45 ok uksan ua- 17 oj jokuk 
HksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fn----    o osG %& HksV iq<s pkyq o osG %& HksV iq<s pkyq o osG %& HksV iq<s pkyq o osG %& HksV iq<s pkyq     

 



                       {ÉÉä.º]äõ. vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù MÉÖx½þªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú Ê¨ÉËºÉMÉ  xÉÆ. 07/2022 Ênù. 16/05/2022 
 

{ÉÉä.º]äõ.  Ê¨ÉËºÉMÉ xÉÆ. Ê¨ÉËºÉMÉ PÉb÷±ÉÉ  iÉÉ®úÒJÉ ´Éä³Ã JÉ¤É®ú näùhÉÉ®ú- 
 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ –  

vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù   Ê¨ÉËºÉMÉ xÉÆ. 
07/2022 
 
 

Ê¨ÉËºÉMÉ PÉb÷±ÉÉ  iÉÉ®úÒJÉ ´Éä³Ã--
-- Ênù- 11/05/2022 ®úÉäVÉÒ 
ºÉEòÉ³ýÒ 11-00 ´ÉÉVÉiÉÉSÉä 
ºÉÖ̈ ÉÉ®úÉºÉ ®úÉ½þiÉä PÉ®úÒ ¨ÉÉè 
+É]õÉ³ýÉ iÉÉ. vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù  
 
Ê¨ÉËºÉMÉ.nùÉJÉ±É iÉÉ.´Éä³Ãý-  
Ênù.16/05/2022 SÉä  
12-52 ´ÉÉ 
 º]äõ.b÷É.Gò.12 
  
 

¨É½þÉnùÉ¤ÉÉ<Ç |ÉEòÉ¶É 
±ÉÉÆb÷MÉäùúú, ´ÉªÉ 42 ´É¹ÉÇ 
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ PÉ®úEòÉ¨É ´É 
¨ÉVÉÖ®úÒ ®úÉ +É]õÉ³ýÉ iÉÉ. 
vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù   
 
 

½þ®ú{É±Éä±ÉÒ ´ªÉCiÉÒ –  
 

=Ê¶É®úÉSÉä EòÉ®úhÉ  
–+ÉVÉ {ÉÉ´ÉäiÉÉä ¶ÉÉävÉ 
PÉä́ ÉÖxÉ Ê¨É³ÖýhÉ xÉ +É±ªÉÉxÉä  
 
 
 
 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ – ºÉÉnù®ú Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, ´É®ú xÉ¨ÉÖnù iÉÉ ´Éä³ýÒ ´É 
Ê`öEòÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É JÉ¤É®ú näùhÉÉ®ú Ê½þxÉä {ÉÉäº]äõ ±ÉÉ ªÉä́ ÉÖxÉ 
JÉ¤É®ú Ênù±ÉÒ EòÒ, ÊiÉSÉÒ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ xÉÉ¨Éä MÉÉänùÉ´É®úÒ |ÉEòÉ¶É 
±ÉÉÆb÷MÉä ´ÉªÉ 20 ´É¹Éæ ®úÉ +É]õÉ³ýÉ iÉÉ vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù Ê½þ 
ÊnùxÉÉÆEò 11.05.22 ®úÉäVÉÒ ´Éä³ý 11.00 ´ÉÉ. EòÉähÉÉºÉ½þÒ 
EòÉ½þÒ BEò xÉ ºÉÉÆMÉiÉÉ ÊiÉSÉä ®úÉ½þiÉä PÉ¯ûxÉ ÊxÉPÉÖxÉ MÉä±ÉÒ 
+É½äþ. ´ÉMÉè®äú ¨ÉSÉEÖò®úÉSÉä +VÉÉÇ ´É¯ûxÉ ¨ÉÉ {ÉÉä ÊxÉ 
ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSªÉÉ +Énäù¶ÉÉxÉä Ê¨ÉºÉÓMÉ nùÉJÉ±É Eò¯ûxÉ {ÉÖføÒ±É 
¶ÉÉävÉEòÉ¨ÉÒ ´É SÉÉèEò¶ÉÒEòÉ¨ÉÒ {ÉÉä½äþEòÉì/1688 +Ébä÷ 
ªÉÉÆSÉäEòbä÷ Ênù±ÉÉ.  
 
nùÉJÉ±É Eò®úhÉÉ®ú -  `öÉhÉä +¨ÉÆ±ÉnùÉ®ú {ÉÉä.½äþ.EòÉ/1596 
¨ÉÖÆb÷±ÉÉäb÷÷÷ {ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù  
 
iÉ{ÉÉÊºÉEò +¨É±ÉnùÉ®ú- {ÉÉä½äþEòÉì/1688 +Ébä÷ù  xÉä̈ ÉhÉÖEò 
{ÉÉä.º]äõ. vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù. ¨ÉÉä.xÉÆ 9923692588 
 

{ÉÉä.º]äõ.|É¦ÉÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ –  
BºÉ.Ê½þ¤ÉÉ®äú ºÉ®ú {ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä. 9764574333 
 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö fyacxko xqju-84/2022 �ú»Ö´Ö 279,304 (†) ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü. 16/05/2022. 

†�Îú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö  

÷Öã̧ −Öü ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ,Ö ×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ¾Ö Æü×�ú�úŸÖ  

1 ×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö 
ü   

Hkkx 01 rs 05 
xqju 
-84/2022  
�ú»Ö´Ö  
279,304 (†) ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
 
 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö  :-  
×±úµÖÖÔ¤üß  -†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê. 
Ã™êü »ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ−Öê  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ,Ö :- 
×¤ü. 12/05/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 19.00 ŸÖê 
19.15 ¾ÖÖ  “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê ´Ö¸üôû�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
´ÖÖî•Öê ´Ö¸üôû�ú ×¿Ö¾ÖÖ¸ü  ŸÖÖ 
.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü ×¤ü¿ÖÖ- ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 
†ÓŸÖ¸ü 14 ×�ú.´Öß. ×²Ö™ü −ÖÓ 
04 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-  
 ×¤ü. -16/05/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû  15.49  
¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ −ÖÖê¤ü −ÖÓ. 15 
 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :-  
¸üÖ¬ÖÖ×�ú¿Ö−Ö ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö 
�ú¤ü´Ö   ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  ¿ÖêŸÖß   •ÖÖŸÖ- 
´Ö¸üÖšüÖ ¸üÖ. ´Ö¸üôû�ú (�Öã)  
ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü   
´ÖÖê. −ÖÓ. 9960364639 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß  
  

  ´ÖµÖŸÖ- ¹ý�ÖÖ´ÖÖ•Öß 
ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö �ú¤ü´Ö ¾ÖµÖ 49 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
´Ö¸üôû�ú (�Öã) ŸÖÖ.×•Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß  ×š�úÖ2Öß  
µÖÖŸÖß»Ö  µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß “ÖÖ ³ÖÖ‰ú −ÖÖ´Öê ¹ý�ÖÖ´ÖÖ•Öß 
ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö �ú¤ü´Ö Æêü ´ÖÖê.ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú MH-26/S- 6461¾Ö ü̧ 
¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öê ²ÖÃÖã−Ö −ÖÖÓ¤êü›ü Æãü−Ö ´Ö¸üôû�ú »ÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú 
Æüß ÆüµÖ÷ÖµÖß ¾Ö ×−ÖÂµÖ�úÖôû•Öß¯Ö2Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê÷ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öã−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ‰ú ²ÖÃÖã−Ö µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö»ÖÖ 
ÃÖ´ÖÖê¹ý−Ö •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾Öã−Ö ÷ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �ú¹ý−Ö 
ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü2ÖÖÃÖ �úÖ¸ü2Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö“Ö�ãú¸üÖ“Öê 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö  ´ÖÖ. ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−¾ÖµÖê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
 ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß-  
´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê −ÖÓ 9823288458. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  
¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö �êú.²Öß �êú•Ö÷Öß¸ü üü ÃÖÖ. ´ÖÖê −ÖÓ.8830763211. 
 ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»ÖÓ²Ö÷ÖÖ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü,ÖÖ¸ü- ¯ÖÖêÆêü�úÖÑ/2216 ÃÖã²²Ö−Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê 
9922971622.ü¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö.                             
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 कुंटूर आ� नं 

11/2022 

कलम 174 

crpc 

  

चेकिल�टची 

पुत�ता केली 

अगर कसे:- होय  

 

 

 

 

 आ� घडला----- 

 �दनांक 12/05/2022 चे  

19.00ते 19.30 वाजता चे दर�यान 

 

�ठकाण:-  �फया�दीचे घरी मौजे कुंटूर 

 

�दशा:-. पूव&स  02 के एम 

 

 

आ�ा दाखल �दनांक:-�द- 

16/05/2022 वेळ 17.25 वा �टे 

डा.नोद नं. 13वर  

 

 खबर देणार नाव:- द)ा*ेय 

नामदेव संगेवार वय 44 वष� धंदा 

टेलर राहणार कुंटूर 

 

फआर आय .त 

 �दली का :-होय  

 

मयताचे  नाव गणेश द)ा*य 

संगेवार वय 02 वष� राहणार कुंटूर 

 

मरणाचे कारन:- �फ/स येऊन 

उपचारादर�यान मृ3यू 

 

 

खुलासा,सादर िवनंती क4, नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

यातील    खबर देणार यांचा मुलगा गणेश द)ा*य संगेवार व 

दोन वष� यास याचे राहते घरी अचानक फ46स आ7याने 3याचा  

उपचार कामी स द नायगाव येथे घेऊन जात असताना 

र�3यातच मरण पावला वगैरे मजकुराचे खबरी व;न  मा स पो 

िन सा यां<या आदेशाने अमृ दाखल  

 

तपासीक अिधकारी:- पो ना िगते ब नं 2472 मो नं 

9158272932 

 

 पोलीस �टेशन .भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-

सपोिन महादेव पुरी साहबे पो.�टे. कुंटूर मो.नं.8668543100 

 

 माननीय पोलीस अधी@क साहबे यांचे सूचना .माणे 

 

 

 



iksLVs iksLVs iksLVs iksLVs lksu[ksM lksu[ksM lksu[ksM lksu[ksM     xq j ua 80 @2022 dye 392]457] 380] 34 Hkknoh xq j ua 80 @2022 dye 392]457] 380] 34 Hkknoh xq j ua 80 @2022 dye 392]457] 380] 34 Hkknoh xq j ua 80 @2022 dye 392]457] 380] 34 Hkknoh fn 16fn 16fn 16fn 16----05050505----2022202220222022 
vvvv----
dzdzdzdz    

ftYgk@iksftYgk@iksftYgk@iksftYgk@iks----
Bk.ksBk.ksBk.ksBk.ks     

xqjuxqjuxqjuxqju    ?kMyk@xqUgk ?kMyk@xqUgk ?kMyk@xqUgk ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fn----osGosGosGosG    

xqjua @vkxqjua @vkxqjua @vkxqjua @vk----èèèè----
@dye@dye@dye@dye    

fQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksih    gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

01 ftYgk %& 
ukansM  
 
iks-LVs 
lksu[ksM  
 

xqjuxqjuxqjuxqju    ?kMyk?kMyk?kMyk?kMyk----    
15@05@2022 jksth  
11-00 ok rs 01-30 ok 
ps  lqekjkl uqjuxj 
lksu[ksM  
        
fn’kk o varj fn’kk o varj fn’kk o varj fn’kk o varj     
mRrjsl 00 fdeh    
 
    
xqUgkxqUgkxqUgkxqUgk----    nknknknk----    rkrkrkrk----osGosGosGosG----        
fnukad 16@05@2022 
jksth ps osG 15%00  
oktrk uksan ua 18 oj  
    
 

xq j ua  
80 @2022  
dye 
 392]457] 380] 
34 Hkknoh  
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&    
    vkCnqy okfgn vkCnqy gfen 
o; 42 o"kZ O;olk; 
QksVksxzkQj jkg.kkj uqjuxj esu 
jksM lksu[ksM rk yksgk  
ft ukansM 
  
    
,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& ,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& ,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& ,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& 
gks;gks;gks;gks;    
    
vkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukao %&   
rhu  vKkr vkjksih  
 
  vkjksih vVd %& ukgh vkjksih vVd %& ukgh vkjksih vVd %& ukgh vkjksih vVd %& ukgh     
    
xsyk ekyxsyk ekyxsyk ekyxsyk eky    & & & &     
lksU;kps nkfxus vankts lkr 
rksGs o ia/kjk gtkj :i;s 
uxnh vlk ,dq.k 160000@& 
:i;s fdaerhpk eky      

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk----%&%&%&%&   
lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh o 
R;kaph iRuh eqykckGklg jk=h 08-00 oktrk tso.k d:u jk=h 11-
00 ok ?kjkps njokts <dyqu dqyqi u ykork ?kjkr >ksiys jk=h 01-
30 okt.;kps lqekjkl R;kaps rksaMkoj cWVjhpk mtsM iMY;kus tkx 
vkyh mBqu ikghys vlrk fQ;kZnhl fru vuksG[kh O;Drhus rksaMkyk 
:eky cka/kqu ?kjkr izos’k d:u ek>s :ee/;s ;soqu eyk pkdqpk 
/kkd nk[koqu eqyhyk ekj.;kph /kedh nsoqu :ee/khy dikVkrhy 
lksU;kps nkfxus vankts lkr rksGs o ia/kjk gtkj :i;s uxnh vlk 
,dq.k 160000@& :i;s fdaerhpk eky tcjhus pks:u usys- oxSjs 
etdqjkps tckc o:u ek liksfu lk- ;kaps vkns’kko:u xqUgk 
nk[ky- 
nk[ky dnk[ky dnk[ky dnk[ky dj.kkj %&j.kkj %&j.kkj %&j.kkj %&  
iksuk@ 955  dakcGs iksLVs lksu[ksM -  
rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %&     
iksmifu Jh ijhgkj lk iksLVs lksu[ksM eksua 9309758181 
izHkkjh vf/kdkjhizHkkjh vf/kdkjhizHkkjh vf/kdkjhizHkkjh vf/kdkjh----    
liksfu Jh fo-Mh Hkkslys iksLVs lksu[ksM eksua 9960157059 
?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh     HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&  
ek- mifoiksvf/k Jh ns’keq[k lk mifo ukansM ‘kgj  
eksua 9765390333 gs fnukad 16@05@2022 ps 11%56 ok uksan ua- 13 
oj jokuk 
HksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fn----    o osG %& HksV iq<s pkyq o osG %& HksV iq<s pkyq o osG %& HksV iq<s pkyq o osG %& HksV iq<s pkyq     

              



¯ÖÖê.Ã™êü. ˆ´Ö ü̧ß ÷Öã̧ ü−Ö 130/2022  �ú»Ö´Ö  379 ³ÖÖ¤ü¾Öß . 
¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  ÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö   Æü×�ú�úŸÖ 

ˆ´Ö¸üß  ÷Öã̧ ü−Ö 
130/2022 
�ú»Ö´Ö   
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
×¤ü. 18/04/2022  ¸üÖê•Öß 19.30 
ŸÖê 22.00 ¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ¯Ö¸ü 
ˆ´Ö¸üß ¾ÖÖ›üß  ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ²ÖÖê�úÖ¾ÖÖ¸ü 
µÖÖÓ“µÖÖ ×�ú¸üÖ&ÖÖ ¤ãü�úÖ&ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üã−Ö. 
 
×¤ü�ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü - ¤ü�Öß&ÖêÃÖ 2 
×�ú.´Öß. 
 
 ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü.  16/05/2022 “Öê  12.24 
¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤ü −ÖÓ. 11. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -  
 †ÖÖ�úÖ¿Ö ÃÖÓ•ÖµÖ �ÖÓ¤üÖ¸êü  ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü −Ö÷Ö¸ü ˆ´Ö¸üß 
ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üß  ´ÖÖê.−Ö.8830129369. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ¾Ö :-  †–ÖÖŸÖ  
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡Ô−Ö �Óú¯Ö×−Ö“Öß 
�úÖôûµÖÖ ¸üÓü÷ÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ .�ÎÓú´ÖÖÓ�ú MH 
26- BJ5808  ×�ú .† . 40,000 ¹ý 
•Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß  
  
 
 

 ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü † 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ÆüÖë›üÖ 
¿ÖÖ‡Ô−Ö �Óú¯Ö×−Ö“Öß �úÖôûµÖÖ ¸üÓü÷ÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ .�ÎÓú´ÖÖÓ�ú 
MH 26- BJ5808  ×�ú .† . 40,000 ¹ý “Öß 
²ÖÖê�úÖ¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ×�ú¸üÖ&ÖÖ ¤ãü�úÖ&ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¹ý−Ö  �úÖê&ÖßŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓ−Öß “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¿ÖÖê¬Ö 
‘Öê¾Öã−Ö ´ÖÖê.ÃÖÖ ×´Öôãû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü  ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê 
•Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö . 

 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :-HC/1691�ú¤ü´Ö  
´ÖÖê.−Ö.962658510. 
 
 
 

 

  



¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö ÷Öã.¸ü.−ÖÓ.82/2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34,³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 16/05/2022 

 

†�Îú ×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü “Öê-

−ÖÖÓ¾Ö 

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

÷Öã.¸.−ÖÓ ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß / †Ö¸üÖê¯Öß“Öê−ÖÖÓ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ Æü�úß�úŸÖ 

 
01 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
´Ö¸ü�Öê»Ö 

 
 
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ×šü�úÖ,Ö 
×¤ü.15.05.2022 
¸üÖê•Öß 09.00 ¾ÖÖ. ŸÖê 
10.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“µÖÖ 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖî•Öê 
ÃÖê¾ÖÖ¤üÖÃÖ −Ö÷Ö¸ü ŸÖÖÓ›üÖ 
×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ.¤êü÷Ö»Öæ¸ü  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÓ. 
×¤ü.16/05/2022 “Öê 
18.03 ¾ÖÖ. Ã™êü ›üÖ 
23  ¾Ö¸ü 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü 
¤ü×�Ö=ÖêÃÖ 10 ×�ú.´Öß.ü 

÷Öã.¸ü.−Ö. 
82/2022 
�ú»Ö´Ö 
324,323, 
504,506, 
34 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �Öæ²ÖÖ 
¸üÖšüÖê›ü ¾ÖµÖ 54 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ.ÃÖê¾ÖÖ¤üÖÃÖ −Ö÷Ö¸ü ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ.¤êü÷Ö»Öæ¸ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.7028237558 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê−ÖÖÓ¾Ö 
 
†™ü�ú †Ö¸üÖê̄ Öß-  
−ÖÖÆüß. 
 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü=Ö - †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ−Öê  

Æü�úß�úŸÖ 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß ×�ú −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ=Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖ ÷Ö™ü �Îú.39/121 R µÖÖ 
¿ÖêŸÖÖ´Ö¬µÖê ™ÒÑüŒ™ü¸ü ´ÖÖ¸ü=µÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü=ÖÖ¾Öºþ−Ö 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö=Ö´ÖŸÖ �úºþ−Ö †Ö¸üÖê¯Öß 
�Îú.01 µÖÖÓ−Öê ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �úºþ−Ö �ãú-ÆüÖ›üß“µÖÖ 
¤üÖÓ›ü¶−Öê ¯ÖÖšüßŸÖ ´ÖÖºþ−Ö, †Ö¸üÖê¯Öß �Îú.02 ×Æü−Öê 
¤ü÷Ö›üÖ−Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ÷Öã›ü‘µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖºþ−Ö, 
†Ö¸üÖê¯Öß �Îú.03 µÖÖ−Öê �úÖšüß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ 
ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖºþ−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸ü=µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ß 
•Ö²ÖÖ²Ö¾Öºþ−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü- ¯ÖÖê.−ÖÖ.94 ¿Öê�Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.7776067774 



पोिलस �टेशन �हमायतनगर आ�. नं. व कलम 13/2022 कलम 174 CRPC �दनांक 16/05/2022 

पो�टेचे नाव 

 
 

आ�. न.ं व 

कलम  

आ.�.घडला ता. वेळ व 

�ठकाण  

खबर देणार )य*+चे नाव प,ा व मो.-.  खुलासा 

�हमायतनगर आ�. न.ं व 

कलम 
13/2022 

कलम 174 

CRPC  

�दनांक10/05/2022 रोजी 

06:00 वा. समुारास वाड1 -. 

15 सरकार2 दवाखाना 

3व4णुपरु2 नांदेड  

 

 
 

आ.�.दाखल ता. वेळ, �ठकाण 

व �टेडा न5द -. :-

�दनांक16/05/2022 रोजी वेळ 

18:01 वा. न5द -. 19 वर 

 
 

 

उशीराचे कारण :- आज रोजी 

कागदप7े 8ा9 झा;याने.  

 

 

 
 
 

ए. के. बयास पो.हे.कॉ. 2093 पो�टे नांदेड 

>ामीण  

 

मयताचे नाव:-कैलास िभकु राठोड वय 

41 वषE रा. बळ2राम तांडा ता. 

�ह.नगर Fज. नांदेड  

 

मरणाचे कारण :- कोणते तर2 3वषार2 

औषध 3प;याने, उपचारा दरIयान 

मKृय.ु  

सादर 3वनतंी �क वर नमदु ताLरख, वेळ2 व �ठकाणी यातील खबर 

देणार यांनी खबर �दली क+, यातीलमयत �द. 08/05/2022 रोजी 

06:00 वा. चे समुारास राहते घर2 कोणतेतर2 3वषार2 औषध 

3प;याने Kयास उपचाराकामी स. द. भोकर येथे शLरक केले असता 

M.O.साहेबांनी 8थम उपचार कOन तेथुन प�ुढल उपचाराकामी स. 

द. नांदेड येथे शLरक केले असता तो �द. 10/05/2022 रोजी 06:00 

वाजताQया समुारास मरण पावला वगरैे कागदप7े 8ा9 झा;याने 

मा. स.पो.िन. साहेबांQया आदेशाने आ.�. दाखल कOन प�ुढल 

तपास कामी 3बट पो.हे.कॉ. 1662 कदम यांQयाकडे �दला. मो.-. 

7350671239   

 

 

दाखल करणार :- ना.पो.कॉ. 658 कS Tे पो. ठाणे अमंलदार 

पो�टे �हमायतनगर मो.-. 9823625150  

 

ठाणे 8भार2 अिधकार2 :- Wी. बी. बी. कांबळे पो.िन. पो�टे 

�ह.नगर मो.-. 8691880033 



पो.�टे िबलोली गु.र.नं.-113/2022 कलम 354,323, 504, 506, 34 भा.द.ंिव.  �द 16.05.2022 

 

पो.�टे चे 

नाव  

गु.र.न व कलम  गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण 

�फया�दीचे नाव व 

प�ा/आरोपीचे 

नाव व प�ा 

हक कत 

िबलोली  

भाग-5गु.र.नं.- 

113/2022 कलम 

354,323, 504, 

506, 34 भादिव 

गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण-

16.05.2022 चे12.00 ते 

12.30 वा चे दर%यान 

मौ.अंजनी िशवार पि*मेस 

12 �क.िम  

 गु,हा दाखल 

�द.16.05.2022 

चे18.02.वा. न/द नं 08 

वर. 

 

 

�फया�दीचे नाव-  

 

आरोपीचे नाव – 

 

  

सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी ही 

मौ.अंजनी िशवारात आपले शेतात काम करत असतांना यातील आरोपीतांनी 

संगणमत क1न ह ेशेत आमचे आह े तू आमचे शेतात का आलीस असे %हणुन 

िशवीगाळ क1न तु3या नव-याने मा3या नातीवर बला4कार केला आह े तुला 

तसेच करतो असे %हणुन अंगावर धावून येऊन झटापट क1न वाईट हतेूने 

9लाऊज फाडले व वाईट हतेूने दो,ही हात ध1न ओढले 4यात बांग=ा फुटून 

हातास ओरखडून र> िनघाले व वरील लोकांनी िजवंत जाळ?याची धमक  

�दली व िवनयभंग केला वगैरे मजकुराचे �फया�दीव1न मा. पो.िन. साहबे 

यांचे आदेशावAन गु,हा दाखल कAन पुढील तपासकामी पोउपिन सCयद यांचे 

कडे �दला आह.े 

तपािसक अिधकारी  

पोउपिन एम.झेड.सCयद पो.�टे.िबलोली मो.न. 9923700689 

दाखलकरणार-पोउपिन एस.एन रायपDले  मो.नं.9404366972 

Eभारी अिधकारी –  

िशवाजी अ?णा डोइफोडे पो.�टे.िबलोली.9823889037 
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गुरन 107/2022 

कलम  379 भा. 

द.वी  

   

 

 

 

 

 

 

 

 गु�हा घडला:- �दनांक 14/05/2022 

रोजी च े  14:45 त1े5:15 

वाज�या�या सुमारास डॉ�टर 

जवळगेकर हॉि!पटल गेट �या बाजूस 

लोहा ता. लोहा पूव%स 0.5 क&. िम 

 

गु�हा दाखल:-   �द.16/05/2022 वेळ 

18:17 वाजता !टेशन डायरी न)द 21 

वर 

 

FIR *त �दली:-   होय  

 

 

उिशरा च े कारण-�फया.दीन े आज 

पावेतो मोटार सायकलचा शोध घेतला 

असता ती िमळून आली नाही 2हणून 

आज रोजी पोलीस !टेशनला येऊन 

त4ारी जबाब �द5यान े

 �फया.दी चे नाव व प6ा-: िवकास माधवराव भोजले 

वय 27 वष. 8वसाय वै:क&य *ितिनधी (MR) रा. 

अ!थािनवास वीरसावरकर नगर पूणा. रोड       

मोबाईल नंबर 9665419386

96654193869665419386

9665419386 

  

 

 

आरोपी चे नाव व प6ा---1) अ=ात 

 

 

आरोपी अटक:-  नाही 

 

 

दाखल करणार:-NPC 491 लाटकर पो. !टे. लोहा मो 

न. 88 30 44 99 11 

 

   गेला माल-: ह)डा शाईन कंपनीचा मो. सा 4मांक 

MH 26 Bj -1830 जीची >कमत अंदाजे 60,000/-

?पय ेजुनी वापरती 

खुलासा;  

        सादर िवनंती क&,   वर नमूद तारीख वेळी व 

@ठकाण यातील �फया.दीची ह)डा शाईन कंपनीचा मो. सा 

4मांक MH 26 Bj -1830 जीची >कमत अंदाज े

60,000/-?पय े जुनी वापरती ही डॉ�टर जवळगेकर 

हॉि!पटल गेट �या लोहा बाजूस लोहा ता.लोहा येथ े

लावली असता  

  कोणीतरी अ=ात चोरBाने चोCन नेला आह े वगैरे 

मजकुराचे जबाबावCन  मा. स. स.पो.िन.साहबेां�या 

आदशेान े  गु�हा दाखल कCन पुढील तपास कामी HC 

408 कE F ेसाहबे यां�याकडे �दला  

 

तपासी अंमलदार-Hc 408 कE F े यां�याकडे �दला 

साहबे मो न. 9730726378 

 

पो.!टे. *भारी अिधकारी चे नाव व मो.4. 

    मा.पो.िन/ तांब े  साहबे . पो.!टे. लोहा मो. नं. 

9850188100 
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�कनवट  िमGसग 

Hमांक 

16/2022 

 

 

 

हरवलेिल  �दनांक वेळ व 

�ठकाण  :-  

�द. 13/05/2022 

रोजी    राIी 

11:30वाजताचे सुमारास 

राहते घरातून  मौजे 

 राजगडतांडा  

उ�रेस 15 �क.मी.    

 

िमGसग दाखल :- 

 �द. 16/05/2022 

वेळ  15:43वाजता 

�टे.डा. 19वर 

 

  

खबर देणाJयाचे नाव:-  

 इंदल िभका पवार  वय 45 वष�  

Lवसाय शेती रा. राजगडतांडा  

मो. नं.7498826936 

  

हरवलेDया  मिहलेचे नाव:-  

कोमल इंदल पवार  

वय 21 वषM राहणार राजगडतांडा 

   

�फया�दीस एफ आर ची Eत �दली Nकवा 

नाही:- होय 
 

हरवलेDया  मिहलेचे वण�न:- 

01)उंची 05फूट 03Oच पोशाख िपवPया 

रंगाची पंजाबी Qेस चेहरा गोल डोळे मोठे 

उजLा हातावर आई न/दवलेले भाषा 

बंजारी मराठी िशRण  BA2nd वष�  
 

उशीराचे कारण :-  िनरंक 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख यातील खबर देणार यांची 

मुलगी नामे कोमल इंदल पवार वय 21 वषM ही �द. 

13/05/2022 रोजी राIी 11:30 वाजताSया सुमारास 

कोणासही काही न सांगता घरातून िनघून न गेली आह.े वगैरे 

मजकुराचे अजा�व1न 

 स.पो. िन.वाठोर साहबेांSया आदेशाने िमिसग दाखल 

क1न  Hc-1052  ब/डलेवाड यांSयाकडे �दले. 

 

दाखल करणार :-  

 PSO / Npc2355   मारलेवाड सर पो.�टे. �कनवट 

मो.नं.7768853060 

 

तपासीअंमलदार:-    

 Npc-1052 ब/डलेवाड  पो.�टे. �कनवट 

 मो.नं.9923471052 
 

पो.�टे. Eभारी अिधकारी :- 

 मा पोलीस िनरीRक साळुंखे साहबे  मो. नं.9422242568 



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö fyacxko xqju-85/2022 �ú»Ö´Ö 85(1) ´Ö.¤üÖ�úÖ ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü. 16/05/2022. 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö  

÷Öã̧ −Öü ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ,Ö ×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ¾Ö Æü×�ú�úŸÖ  

×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö 
ü   

xqju-
85/2022 
�ú»Ö´Ö 85(1) 
´Ö.¤üÖ�úÖ 
 
 
 
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ,Ö 
:- ×¤ü. 16/05/2022 
¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 16.30 
¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö 
†Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÏÖÑ̄ Ö¸ü 
Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ .×•Ö. 
−ÖÖÓ¤êü›ü ü 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-  ×¤ü. -
16/05/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû  19.33  
¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ −ÖÖê¤ü −ÖÓ. 20 
 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :-  
¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖê ȩ̂ü  
¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−ÖÖî�ú¸üß  ¯ÖÖê−ÖÖ/2941 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™ü¿Ö−Ö 
Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö. 
−ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê. −ÖÓ. 
9960364639 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß-   
   

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß  ×š�úÖ2Öß  µÖÖŸÖß»Ö  −Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰ú−Ö ¤üÖ¹ý“µÖÖ †Ö´Ö»ÖÖ�ÖÖ»Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö 
†Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ µÖê¾Öã−Ö •ÖÖȩ̂ ü •ÖÖȩ̂ üÖŸÖ †Ö¸ü›üÖ †Öȩ̂ ü›ü �ú¹ý−Ö ÷Öî̧ ü×¿ÖÃŸÖ ¾ÖŸÖÔ−Ö 
�êú»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öß ¾Öîª�úßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ2Öß �êú»Öß Ë†ÃÖŸÖÖ ´ÖÖ ›üÖÓŒ™ü¸üÖÓ−Öß ŸÖÖê 
¤üÖ¹ý“µÖÖ †Ö´Ö»ÖÖ�ÖÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ2Ö ¯Ö¡Ö ¤êü»ÖËµÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ¾Öã¹ý¬¤ü 
ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ŸÖ±ìú ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»µÖÖ−Öê ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö“Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö  ´ÖÖ. 
ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−¾ÖµÖê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
 ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
9823288458. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö •ÖÆüÖ÷Öß¸ü¤üÖ¸ü üü ÃÖÖ. ´ÖÖê -
−ÖÓ.9822337382. 
 ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»ÖÓ²Ö÷ÖÖ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü,ÖÖ¸ü- ¯ÖÖêÆêü�úÖÑ/2216 ÃÖã²²Ö−Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê 
9922971622.ü¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö.                                           

                                                                                 

 



पोलीस �टेशन हदगाव   गुरनं. 155/2022 कलम 65(E),83 मु.�ो.अँ�ट �माणे �दनांक 16 /05/2022 

   पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

गु,हा रिज�टर 

नंबर व कलम 

गु,हा पना अ.T./EोUही/घडला 

व दाखल 

�फया�दीचे नाव व प�ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प�ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हक कत 

हदगाव   गुरनं. 

155/2022 

कलम 

65(E),83 

मु.Eो.अँWट 

Eमाणे 

 

 

 

 

 

गु,हा घडला �दनांक 

-�द.16/05/2022रोजी 17:00 

वाजताते सुमारास वायवळ 

4यांचे घरासमोर रोडवर 

मै.हरडफ ता.हदगाव 

 

�दशा : पि*मेस 10 

 

 

 

 गु,हा दाखल �दनांक:- 

16/05/2022 वेळ 19:52  �टे 

डा.नोद नं.  23 

वर                   

 

�फया�दीचे नाव :-   िवXनाथ बालाजी हबंडM 

वय 50वषM Lवसाय पोहकेाँ/2342 पो.�टे. 

हदगाव मो.नं.9284422052 

आरोपीचे नाव प�ा. 

एफआर आय Eत �दली. होय 
 

गेला माल 
 

िमळाला माल :- 1.900=00 देशी दा1 संIा 

GभगाSया 180 एम एल समतेSया 15 बॉटल 

E4येक  बॉटल  �कमती 60/-A  

2.500=00 नगदी शंभर Aपये दराSया पाच 

नोटा एकूण 1400/- A  

 आरोपी अटक :- �टे.डा.नं. वेळ वा. 

खुलासा----सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

�ठकाणी आरोिपतानी संगणमत क1न िवनापरवाना 

बेकायदेशीर री4या देशी दा1 Gभगरी सं\याSया 180 

एम एल समतेSया 15 बॉटल �कमती 900 Aपये व 

नगदी पाचशे Aपये िवH साठी बाळगून िमळून आला 

वगैरे �फया�दीव1न गु,हा दाखल क1न पुढील तपास 

कामी माननीय अिधकारी साहबे यांSया आदेशाने 

पोना/2005 नामवाडे    तपास अिधकारी पोना/2005 

नामवाडे मो .न. 7219064557 

 

दाखलकरणार:- पोना/799 जाधव पो.�टे.हदगाव मो.नं. 

8308100799 
 

 पोलीस �टेशन Eभारी अिधकार्याचे नाव गायकवाड 

साहबे पो.�टे.हदगाव मो.नं.8888717999 

 

 माननीय पोलीस अधीRक साहबे यांचे सूचना Eमाणे 

  



 

पोलीस �टेशन उ�माननगर      गुरन  94/2022कलम  324,323,504,506,34भादवी �दनांक16/05/2022 

   पोलीस 

�टेशनच ेनाव 

गुरव व कलम  गु�हा पना अ.�./�ो�ही/घडला व 

दाखल 

�फया�दीचे नाव व प�ा नाव व प�ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक!कत 

 उ!मान नगर गुरन94/2022 

कलम 324 ,323, 

504 ,506,34 

भादवी 

गु�हा घडला -- �दनांक 

15.05.2022 वा. चे दपुारी 

पंधराशे वाजता आरोपीच े

घरासमोर मौजे िशराढोण 

तालुका कंधार 

 

@ठकाण : मौजे िशराढोण 

तालुका कंधार 

 

 

 

�दशा :  4 क&मी पुव. 

 

 गु�हा दाखल �दनांक: �दनांक 

16.05.2022 वेळ 17.47वा 

!टेडा नं 18         

 

 

 �फया.दीचे नाव :-  

 

 

एफआर आय *त 

 �दली का :-होय  

 

 

 आरोपीचे नाव व प6ा :-  

आरोपी अटक :- 

खुलासा.-----सादर िवनंती क& वर नमूद तारीख वेळी व @ठकाणी 

यातील नमूद �फया.दी बाईही शेताचा धुरा का जाळला असे 

िवचार�यात गेली असता नमूद आरोपी Hयांनी संगणमत कCन हा 

*ामुIयान ेमाCन अनु4मांक एक यान ेदगडान ेमाCन नाकाच ेमधोमध 

माCन जखमी केले व अनु4मांक दोन हे दाबून धCन हा *ामुIयान े

मार5या व जीवे मार�या�या धम�या �द5या वगैरे मजकुरा�या 

जबाबावCन गु�हा दाखल कCन माननीय पोलीस साहबेां�या 

आदशेान ेतपास कामी यांची 22 27 महाबळे यां�याकडे �दला 

दाखल करणार :-ASI कE F ेपो!टे उ!मान नगर 

 तपासी अिधकारी -  Hc 2227 महाबळे मो.नं.8055292227 

 

 पोलीस !टेशन *भारी अिधकार्याच े नाव व मोबाईल नंबर:- 

मा.स.पो.िन दवेकते 9307343434 

 



पोलीस �टेशन उ�माननगर  गुरन  95/2022कलम  324,294,323,504,506,34भादवी �दनांक16/05/2022 

  पोलीस 

�टेशनच ेनाव 

गुरव व कलम  गु�हा पना अ.�./�ो�ही/घडला व दाखल �फया�दीचे नाव व प�ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प�ा आरोपी अटक 

होय नाही 

हक!कत 

उ!मान नगर गुरन 

95/2022 

कलम 324, 294 ,323 

,504,506,34 भादवी 

गु�हा घडला -- �दनांक 12.05.2022 

वा. रोजी सायंकाळी पाच वाजता �या 

सुमारास �फया.दीचे घरासमोरील 

र!Hयावर मौजे जांभCन तालुका लोहा 

 

@ठकाण : मौजे जांभ?न तालुका लोहा 

 

 

�दशा :  22 क&मी पुव. 

 

 

 गु�हा दाखल �दनांक: �दनांक 

16.05.2022 वेळ 19.07वा !टेडा न ं

21      

 

 

 �फया.दीचे नाव :-पांडुरंग व्यंकटी 

क)डेवाड वय तीस वष. धंदा 

चालक जात गोलेवार राहणार 

जांभCन तालुका लोहा मोबाईल 

नंबर 72 1971 1138  

 

 

एफआर आय *त 

 �दली का :-होय  

 आरोपीचे नाव व प6ा :-  

 आरोपी अटक :- 

खुलासा.----सादर िवनंती क& वर नमूद तारीख वेळी व @ठकाणी 

यातील �फया.दी नमूद आरोपी Hयांनी संगणमत कCन गावातील 

िमळाले5या पाच या जागे�या कारणावCन वाद कCन आरोपी 

4मांक एक यांनी *ामुIयान ेमारहाण केली व आरोपी 4मांक दोन 

यांनी पाय धCन खाली आपटले व आरोपी 4मांक तीन यांनी वीट 

माCन डोके फोडले व जखमी केले व माझी पLी व विहनी भांडणे 

सोडवासोडव कर�यासाठी आले असता Hयांना =ानेMर व मा?ती 

यांनी कापडान े माCन ढकलून �दले व अNील िशवीगाळ केली 

ितघांनी जीवे मार�या�या धम�या �द5या वगैरे जबाबावCन गु�हा 

दाखल कCन माननीय पोलीस साहबेां�या आदशेान े तपास कामी 

1119 Oीमंगले यां�याकडे �दला. 

दाखल करणार :-ASI कE F ेपो!टे उ!मान नगर 

 तपासी अिधकारी -  NPC 1119 Oीमंगलेमो.नं.9511645433 

 

 

 पोलीस !टेशन *भारी अिधकार्याच े नाव व मोबाईल नंबर:- 

मा.स.पो.िन दवेकते 9307343434 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö मांडवी गु	न नं:-37/2022 कलम:-324, 323,504,34भा. द. िव. द. 16/05/2022 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö  

÷Öã̧ −Öü ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ,Ö ×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ¾Ö Æü×�ú�úŸÖ  

मांडवी गुAन नं:-

37/2022 

कलम:-324, 

323,504,34भा. 

द. िव.  

 

गु,हा घडला ता. व वेळ :-  

 �द. 10/05/2022चे  19

:00वाजताचे सुमारास 

 

 

�ठकण:खंबाळा 

 

गु,हा  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. 16/05/2022चे 

18:46वा.  

न/द नंबर :-  14वर 

 

 

�फया�दी चे नाव :-  

आरोपी चे नाव   

FIR �दले का होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाही. 

चेकिल�ट ची पूत�ता केली आह े:- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी  यातील 

�फया�दीबाई यांचे घरी देवाचा काय�Hम असDयाने बकरे कापले 

�वयंपाक बनिवला यातील �फया�दीबाई ही �वयंपाक झाला 

जेवणासाठी माणसे बोलवा असे नवJयाला %हणाली असतात कशाचे 

जेवण %हणून फया�दीस िशवीगाळ क1न अंगावर मटणाची  भाजी 

टाकDया ने उजLा हातावर उजLा मांडीवर भाजDयामुळे दखुापत 

झाली आह ेव आरोपी क्र.2 िहने िशवीगाळ क1न केस ध1न थापड 

बुWWयाने मारहाण केली वगैरे �फया�दीSया जबाब व1न व 

स.पा◌े.िन. साहबेांSया आदेशाने गु,हा दाखल कर?यात आला 

दाखल करणार:- PSO-    Asi.मे_ाम साहबे.   मो.9850318247                     

तपािसक अिधकारी  पोहकेॅा/1657जांबुवंत कदम पो. �टे. मांडवी.     

मो. 7218242057 

पो. �टे. Eभारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन मDहारी दगुा�दास   िशवरकर पो. 

�टे. मांडवी.  मो. नं. 9922322312 

 

 

 



पो. �टे �कनवट िम�सग �.17/2022  �द. 16/05/2022 
 

पो. �टे. चे 

नाव  

गुरनं/ कलम  गु,हा घडला व दाखल  �फया�दीचे नाव व प�ा मो नं., व आरोपीचे नाव 

व प�ा. 

ह�ककत  

�कनवट  िमGसग H. 

17/2022 

 

 

 

 

 

हरवलेली तारीख वेळ �ठकाण 

 �द.14/05/2022 रोजी  सकाळी 

06:00   

वाजता सुमारास राहते घर मौजे 

राजगडतांडा  

ता. �कनवट  

  

िमGसग दाखल :-  

 �द. 16/05 

/2022    वेळ  19:24 वाजता 

�टे.डा. 23 वर 

 

उिशरा चे कारण: आज रोजी 

पो.�टे.ला येऊन तHार �दDयाने. 

 

खबर देणाJयाचे  नाव:- सौ. शांताबाई 

a.परसराम राठोड वय 45 वष� Lवसाय शेती 

रा.राजगड तांडा तालुका �कनवट  मो. नं.  

88 88328497 

 

हरवलेDया L> चे  

नाव :- धीरज परसराम राठोड वय 22 वषM  

रा. राजगडतांडा ता. �कनवट 
 

हरवलेDया L> चे:-  वण�न:-रंग काळा सावळा, 

बांधा सडपातळ , उंची05 फूट 05 इंच िशRण 

10 वी. पोशाख  जी,स पॅ,ट व िनPया रंगाचे 

शट� पायात चbपल. 
 

�फया�दीस एफ आर ची Eत �दली Nकवा नाही:- 

होय 

 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

यातील खबर देणार यांचा मुलगा नामे धीरज 

परसराम राठोड  वय  22 वष� हा कोणास काही न 

सांगता घ1न िनघून गेला आह.े वगैरे मजकुराSया 

अजा�व1न िमGसग दाखल क1न पुढील 

तपासकामी   Hc-1052  ब/डलेवाड यांSयाकडे 

�दले.  

दाखल करणार:-pso/ Npc-2355  मालMवाड सर  

मो.नं.-7768853060 

तपिशक अंमलदार:- Hc:-1052 ब/डलेवाड सर 

मो.नं.9923471052 

 

पो.�टे. Eभारी अिधकारी :-  मा. पोलीस िनरीRक 

साळुंखे साहबे मो.नं. 9422242568 

 

 



पो.�टे. कंधार .ग.ुर.न.150/2022 क.12(अ) महारा� जुगार अिधिनयम द.16/05/2022. 

 

पो.�टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम     गु�हा घडला दाखल �फया�दीचे नाव प�ा मो.�. व आरोपीचे नाव व 

प�ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक�कत 

  कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न. 150/2022 

कलम  12( अ) महारा" जुगार 

अिधिनयम.  

घडला:- 

�द.16/05/2022 चे 

15.15 वा.  कंधार ते 

घोडज रोड लगत 

जमजम Pयूस सEटर चे 

बाजूस कंधार 

पिQमेस                                                                                                                             

01. K. m.                        

. 

 

 

 

गु�हा दाखल:- �द. 

16/05/2022 वेळ. 

16.14 वाजता !टेशन 

डायरी न)द  25 वर.  

 

�फया�दीचे नाव :- इ�ान खूनसावली शेख  

वय 35 वष� *वसाय - नोकरी PC-913 

नेमणूक पोलीस �टेशन कंधार मो:- 

9922220171. 

 

FIR �त �दली का:- होय 

 

 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला माल:-  एकूण नगदी 510-/0पये. 

व जुगाराचे सािह2य. सह िमळून आला. 

 

खुलासा;  

           नमूद तारीख ,वेळी व @ठकाणी यातील आरोपी हा 

िवनापरवाना बेकायदशेीर   @रHया लोकांकडून पैसे घेऊन Hयांना एका 

कागदा�या िचSी वर आकडे िलTन दऊेन िमलन डे नावाचा मटका 

जुगार खेळत वर खेळत असताना ताUयात 510 ?पय े व जुगाराच े

सािहHय सह  िमळून आला वगैरे  �फया.द वCन गु�हा दाखल .  

 

 दाखल करणार:-ASI / कांगणे साहबे     पोलीस !टेशन कंधार          

मो. न.ं 7588152059 

         

तपासी अंमलदार:- ----HC/ 2259 Oीराम ेसाहबे       पो.!टे. कंधार 

मो.9604333256. 

 

पो.!टे. *भारी अिधकारी चे नाव व मो.4. 

              मा. पो.िन पडवळ साहबे.  

              मो. 4.9420841070. 

 

 

 



  

पोलीस �टेशन कुंडलवाडी   गुरनं.48/2022 कलम 294, 323 ,506, 34 भा.द.वी �दनांक 16/05/2022 

  पोलीस 

�टेशनचे नाव 

 गु�हा रिज�टर नंबर 

व कलम 

 गु�हा घडला व दाखल �फया�दीचे नाव व प�ा मोबाईल नंबर आरोपीचे 

नाव व प�ा आरोपी अटक होय नाही 

हक�कत 

कुंडलवाडी 
गुरनं.48/2022 

कलम 294, 323 

,506, 34 

भा.द.वी 

 

 

  

 

मीळाला माल -

—--- 

 

 

 गु�हा घडला �दनांक 

15/5/2022 चे 19-15 

वा.च.ेसुमारास  

 

 

@ठकाण:- �फया.�दचे 

घरासमोर सतरंजग5ली 

कुंडलवाडी 

 

 

 

 गु�हा दाखल �दनांक:- 

�द-16-5-2022 वेळ 17-27 

वा !टे डा.नोद न.ं14 

 �फया.दी :-  

बशीरिमया Vसेनिमया शेख वय 45 वष. 

8वसाय चालक रा.सतरंजग5ली 

कुंडलवाडी  

 

 

एफआर आय *त 

 �दली का :-होय  

  

 

आरोपीचे नाव ---- 

:-   

 

अटक  ता वेळ व !टे डा 4 वर :-   अटक 

नाही 

खुलासा,सादर िवनंती क&,नमुद ता वेळी व ठीकाणी यातील आरोपीतांनी 

संगणमत कCन �फया.दीस आपले घरासमोरील ठेवलेले दगड काढा अस े

2हणता आम�या घरासमोर नलाचे पाणी साचत अस5यामुळे आ2ही 

घरासमोर रेती िसमेट टाकलो ते वाळ5या नंतर दगड काढतो अस े 2हणता 

यातील आरोपीतानंी �फया.दी व Hयांच े भाऊ अहमेद Vसेन यांना थापडा 

बु�याने मारहाण कCन अNील िशवीगाळ कCन िजवे मार�याची धमक& 

�दली वैगेरे जबाब वCन गु�हा दाखल क?न तपास मा.स.पो.िन. साहबे यांच े

आदशेाने िबट पोहकेा टी.एम.बेग ब.नं .2407 यांच ेकडे �दला 

 

 तपासी अिधकारी :-  पोहकेा टी.एम.बेग ब.नं .2407  मो न ं

9823627012 

 

 

 पोलीस !टेशन *भारी अिधकार्याच े नाव व मोबाईल नंबर:-सपोिन  

के.एस.पठाण साहबे पो.!टे. कुंडलवाडी मो.नं. 8668361977  

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ ÝÖã¸ü®Ö 170/2022  Ûú»Ö´Ö  379  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.     ×¤ü. 16 /05/2022 
 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü  ÝÖã¸ü®Ö 
170/20
22  
Ûú»Ö´Ö  
379  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 13/05/2022  
¸üÖê•Öß  11.00 ŸÖê 12.00 ¾ÖÖ. 
“Öê ¤ü ü̧´µÖÖ®Ö ¾Öêôû ®ÖŒÛúß ®ÖÖÆüß 
×¿Ö¾Ö ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß ´ÖÓÝÖ»Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ 
³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü “ÖÖîÛú ®ÖÖÓ¤êü›ü  

 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ 
-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 16/05/2022 
¸üÖê•Öß  13.44 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ  021 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -- ×¾Ö÷ü»Ö 
ÃÖÜÖÖ¸üÖ´Ö ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü 
¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  
ÜÖÖ•ÖÝÖß ®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. 
µÖÖÛãú²Ö ÛúÖÑ»Ö®Öß ÛúÖîšüÖ  
¸üÖê›ü ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ ×•Ö. 
ØÆüÝÖÖê»Öß ´ÖÖê ®ÖÓ 
8888105188 

†Ö¸üÖê¯Öß  -- †–ÖÖŸÖ 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÛúŸÖ    ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß 
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö  MH 12  FQ 1416   
×Ûú´ÖŸÖß 30,000 •Öã.¾ÖÖ. †ÃÖ»Öê»Öß ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖê ü̧™ü¶Ö®Öê  “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ  »ÖêÜÖß 
†•ÖÔ †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê  ´ÖÖ. 
¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö ü̧  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö  ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ 
/2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü ´ÖÖê 
®ÖÓ -- 9423306245 

¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ ü --   ASI /  ÛúÖôêû ´ÖÖê ®ÖÓ  -- 
9657533899 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 32/2021      ×¤ü®ÖÖÓÛú 16/05/2022 

 

 

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

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü  

 

 

 

 

 

 ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 
32/2021  

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
15/05/2022 ¸üÖê•Öß  
08.00  ¾ÖÖ. IIB  
™ü¶ã¿Ö®Ö ¿ÖÖ´Ö®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü  

 

 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  
×¤ü®ÖÖÓÛú   
16/05/2022 ¸üÖê•Öß   
19.43 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ 
32  ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü   -- ÝÖÞÖê¿Ö  ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö  ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ  ®ÖÝÖ¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
7972376547 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  ¯ÖÏÖÓ•Ö»Ö  
ÝÖÞÖê¿Ö  ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö  ¾ÖµÖ19 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. 
×ÃÖ¨üÖÓŸÖ  ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓÍË¸ü  ¤êü›ü  

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- Ó̧üÝÖ- 
ÃÖÖ¾ÖôûÖ   , Ó̂“Öß  5 ±ãú™ü  4 ‡Ó“Ö , 
²ÖÖÓ¬ÖÖ -- •ÖÖ›ü   ,  †ÓÝÖÖŸÖ -  »ÖÖ»Ö 
Ó̧üÝÖÖ“ÖÖ ™üÖÑ¯Ö  ÛúÖóµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß ×•Ö®ÃÖ 

¯ÖÑ®™ü , ×¿ÖõÖÞÖ - 12¾Öß. ,³ÖÖÂÖÖ - ´Ö¸üÖšüß 
ØÆü¤üß  

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖ Ûúß, ŸµÖÖ“Öß 
´Öã»ÖÝÖß  ®ÖÖ´Öê ¯ÖÏÖ•ÖÓ»Ö ÝÖÞÖê¿Ö ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. 
×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÆüßÃÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/05/2022  
¸üÖê•Öß 08.00  ¾ÖÖ.  IIB  ™ü¶ã¿Ö®Ö ¿ÖÖ´Ö®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÃÖÖê›ü»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ŸÖß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öß ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê 
†•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ×¤ü»Öê ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.®Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê  
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö 
¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê ÛúÖ´Öß ²Öß™ü  ¯ÖÖê®ÖÖ  / 06 
ÆÓü²Ö›ìü   üüµÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»Öê  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖê®ÖÖ / 06 ÆÓü²Ö›ìü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
8972897411 

¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸Öü  - API  ÛúÖ²ÖÓôêû ´ÖÖê ®ÖÓ --- 
9657533899 



³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö †Ö´ÖÏ 27/2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC  ¯ÖḮ ÖÖÞÖê    ×¤ü®ÖÖÓÛú 16.05.2022 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü †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  †Ö´ÖÏ 
27/2022 
Ûú»Ö´Ö  174 
CRPC  
¯ÖÏ´ÖÖÞÖê  

 

´Ö¸üÞÖÖ“Öê  
ÛúÖ¸üÞÖ  --   
¤üÖºþ ×¯Ö¾Öã®Ö 
¯Ö›ü»µÖÖ®Öê ´ÖéŸµÖã 

†Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ - ×¤ü®ÖÖÓÛú 
16/05/2022 ¸üÖê•Öß 10.00 
¾ÖÖ. “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê 
™üÖÛúß•Ö¾Öôû ¾ÖÛÔú¿ÖÖÑ¯Ö  

 

†Ö´ÖÏ  ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
16/05/2022 ¸üÖê•Öß  
12.25 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ   
18 ¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  -- ÃÖÖÆüß»Ö  
×¬Ö¸ü•Ö ´ÖÖê ȩ̂ü ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ. 
¸üÖ•Ö®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö --  ¸üÖ•Öã 
³ÖÖ¸üŸÖ ÛúÖ²ÖÓôêû ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ. 
•ÖµÖ×³Ö´Ö ®ÖÝÖ¸ü  

ÆüÛúßÛúŸÖ -    ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ  µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß 
†•ÖÔ ×¤ü»ÖÖ Ûúß, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ´ÖÖ ®ÖÖ´Öê ¸üÖ•Öã ³Ö¸üŸÖ ÛúÖ²ÖÓôêû ¾ÖµÖ 
45 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß  ¸üÖ. ®ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¤üÖºþ ×¯Ö¾Öã®Ö 
¯Ö›ü»µÖÖ®Öê †“ÖÖ®ÖÛú ´ÖéŸÖ  Ã£ÖßŸÖßŸÖ×´Öôãû®Ö †Ö»Öê»ÖÖ 
†ÖÆêü.ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸üÞÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ—Öß ÛúÖêÞÖÖ×¾Öºþ¨ü ÛúÖÆüß ‹Ûú 
ŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî ȩ̂ü †•ÖÔ ×¤ü»µÖÖ®Öê  ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê  †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ²Öß™ü  ¯ÖÖê®ÖÖ / 489 
•Öã®ÖÝÖ ȩ̂ü µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»Öê . 

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

¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü   --  ASI  / ÛúÖ²ÖÓôêû ´ÖÖê ®ÖÓ – 
9657533899 



¯ÖÖê.Ã™êü.ˆ´Ö¸üß ÷Öã̧ ü−Ö 131/2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ8Ö  

 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö   
 

Æü×�ú�úŸÖ 

ˆ´Ö¸üß  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 
131/2022 
 �ú»Ö´Ö  
324,323, 
504,506 
³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

÷Öã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ×šü�úÖ8Ö  

×¤ü.  16/05/2022 “Öê  
19.30 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖî•Öê 
ŸÖÖ .ˆ´Ö¸üß   
 
×¤ü¿ÖÖ :- ¤ü×�Ö&ÖêÃÖ 12 ×�ú.´Öß 
. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü. 16/04/2022  “Öê 
21.54 ¾ÖÖ. 
 −ÖÖë¤ü −ÖÓ. 17 ¾Ö¸ü . 
 
 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-     
  
  
  
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ¾Ö-  
. 
ü 

 ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô ×Æü ‘Ö¸üß †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü µÖÓê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖßÃÖ 
²ÖÖÆêü¸ü ´Æü&Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö »ÖÖ÷Ö»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß 
ŸÖß“Öê ¯ÖŸÖß ‘Ö¸üß −ÖÖÆüßŸÖ  ŸµÖÖÓ−Öß †Ö»µÖÖ−Öê ²ÖÖê»ÖÖ †ÃÖê 
´Æü&ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ¤Ö¹ý“µÖÖ −Ö¿ÖêŸÖ ŸÖã 
÷ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ †ÖÆêüÃÖ ŸÖã»ÖÖ ¯ÖîÃÖê •ÖÖÃŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ´Æü&Öã−Ö 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹−Ö ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �úÖšüß−Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê 
�Öã²µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê ´Ö−Ö÷Ö™üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß 
¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü&µÖÖ“Öß  ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü  •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö . 
 

 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ÁÖß.“Öê¾Ö»Öê ÃÖÖÆêü²Ö 
´ÖÖê.−ÖÓ.8600303355. 
 
                

 



पोलीस �टेशन रामतीथ!  आ#.नं-14/2022 कलम 174 CRPC  $माने द  30.03.2022 

पो.!टेचे नाव आW व कलम  आW घडला ता. वेळ @ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

खबर दणेार नाव प6ा व मोदी न ं, आरोपीचे नाव 

व प6ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक&कत 

रामतीथ�  आT  नंबर- 

14/2022 

कलम 174 

CRPC 

Eमाणे 

 

मरणाचे 

कारण:- cदय 

िवकाराSया 

झटWयाने  

 आT घडीला वेळ व �ठकाण 

�द.13/.05/2022  चे 08.00 चे 

पूवd  नरशी कमळाबाई देशी 

दकुानाचे पाठी मागे  

 

�ठकाण :- कमळाबाई देशी 

दकुानाचे पाठी मागे 

 

�दशा :-पूवMस 7 �क. 

 

आT  दाखल  ता.वेळ:-  

�द 16/05/.2022 चे 

14.56वा.�टे.डा न/द H.15वर  

 

 खबर देनार नाव: सटवाजी ध/डीबा रामगोरे 

वय 54-वषM Lवसाय -शेती, रा. बेटमोगरा 

ता. मुखेड . 

 

 

 

 FIR Eत �दली का:- होय  

 

 

मयताचे नाव व प�ा :- ध/डीराम जळबा 

रामगोरे वय -38वष�, Lवसाय -चालक, रा. 

बेटमोगरा ता मुखेड  

 

आरोपी अटक:- 

 

  

खुलासा_  नमुद ता. वेळी व �ठकाणी यातील मयता 

नरसी येथे देशी दा1 चे दकुानाचे पाठीमागे 

GलबाSया झाडाखाली झोपला असता झोपेतच cदय 

िवकाराSया झटWयाने मरण पावला वगैरे खबर 

व1न मा.पो.िन.जाधव सा. यांचे आदेशाने आ. T. 

दाखल क1न पुढील तपास PSI शेख लतीफ साहबे 

यांचे कडे �दला आह.े  

 

दाखल करणार-HC-2062 कोरके पो�टे रामतीथ�  

 

तपािसक अंमलदार :psi लतीफ शेख पोलीस �टेशन 

रामतीथ� मो.नं.. 

 

 



पो.�टे.कनवट  गुरन- 89/2022   कलम- 457,380 भा. द.िव. $माणे  भा.द.िव. द.16/05/2022 

 

पो.�टे.चे 

नाव 

गुरन/ कलम गु,हा घडला/ दाखल  �फया�दीचे नाव वप�ा मो.नं.आरोपीचे 

नाव व प�ा  

ह�ककत 

�कनवट 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन- 89/2022    

कलम- 457,380 

भा. द.िव. Eमाणे 

गु,हा घडला-

�द.14/05/2022  रोजी 

सकाळी 09:00ते  

�द.16/05/2022 रोजी 

सकाळी 09:00 वा.पावेतो 

�फया�दीचे घरी धोबी गDली 

पि*मेस 01 �क.मी. 

 

गु,हा दाखल- 

�द.16/05/2022 रोजी वेळ 

23:15 वा. �टे.डा.H. 29 

वर. 

�फया�दीचे नाव -  

 

आरोपीचे नाव- 

 

 

दाखल करणार- 

NPC 2355 मालMवाड पो.�टे. �कनवट 

मो. नं. 7768853060. 

 

िमळाला माल- िनरंक 

 

खुलासा-सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

�ठकाणी यातील �फया�दीचे बांधकाम चालू असलेले नवीन 

घरी यातील आरोपीने घराचे कडीक/डा तोडून आत Eवेश 

क1न पा?याची टाक  व इलेिWeक सामान 21325 A.चा 

माल चो1न नेला आह.े वगैरे मजकुराचे जबाबाव1न  

मा.पो.िन.सा. यांचे आदेशाने गु,हा दाखल. 

 

तपािसक अंमलदार  

HC 1913 राठोड यांचे कडे �दला. मो.नं. 9767868500. 

 

गेला माल- 

पा?याची टाक  व इलेिWeक सामान एकुण 213251.चा 

Nक.अं. 

 

 

 



पो.�टे. मांडवी  िम&सग नं. 03/2022. द.16/05/2022 

पो.�टे.चे 

नाव 

गुरन/ कलम गु,हा घडला/ दाखल  �फया�दीचे नाव वप�ा 

मो.नं.आरोपीचे नाव व प�ा  

ह�ककत 

मांडवी िमGसग नं. 

03/2022 

 

िमGसग घडला ता. व 

वेळ :-  

 �द. 12/05/2022चे  

12:00वा 

 

 

�ठकण: Gलगीतांडा 

िमGसग दाखल ता. व 

वेळ :-  

�द. 16/05/2022चे 

20:00वा.  

न/द नंबर :-  15 वर 

 

 

 

�फया�दी चे नाव :-संतोष दलुाराम 

चौधरी वय 21 वष� रा. कनक  ता 

�कनवट मो.नं.9067389224 

हरवलेDया L> चे नाव  द�ा 

दलुाराम चौधरी वय 29 वष� रा. 

कनक  ता.�कनवट िज.नांदेड 

 

FIR �दले का होय/नाही :-  

 

 

आरोपी अटक :-  

 

 

चेकिल�ट ची पूत�ता केली आह े:- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी  यातील 

अज�दार संतोष दलुराम चौधरी व यांचा मोठा भाऊ नामे द�ा 

दलुराम चौधरी ह े मेf?याSया लgासाठी सासरवाडी Gलगीतांडा 

येथे गेले असता कनक ता येथे घरी परत आले नाही आ%ही 

आमSया नातेवाईकांकडे  आज पयhत शोध घेतला असता तो िमळुन 

आले नाही तसेच 4याचे सासरवाडी Gलगीतांडा येथे िवचार पु�तक 

केली  असता 4याSया मiये व मेf?यामiये पैशाचे कारणावAन 

भांडण झाले तेUहापासून तो िमळुन आला नाही वगैरे  �फया�दीSया 

जबाबाव1न िमGसग दाखल 

 

दाखल करणार:- PSO- asi /मे_ाम मो. 9850318247 

 

तपािसक अिधकारी----- पोहकेॅा/1657कदम पो. �टे. मांडवी 

मो.नं. 72182420 

पो. �टे. Eभारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन मDहारी दगुा�दास   िशवरकर 

पो. �टे. मांडवी.  मो. नं. 9922322312 

 

 



पो.�टे.तामसा    गुगुगुगु....रररर....नंननंंनं.54/2.54/2.54/2.54/2000022. 22. 22. 22. कलमकलमकलमकलम    380,454 380,454 380,454 380,454 भादवीभादवीभादवीभादवी द16/5/2022 

पो.�टे चे नाव गु.र.न.ंव कलम 

 

 

गु.र.न ंघ.ता.वेळ व 3ठकाण �फया�दी चे नाव  ह�ककत 

तामसा  गू.र.न 54/ 2022 

  

 

कलम 380, 454 

भादवी 

 

उिशराचे क  

 

गेला मालः 10 kँम 

सो,याची ,अग�ठ 

�कमती 50,000/ 

कपाटा जवळ 

बँगमiये ठेवलेले 

55,000/Aअसा 

एकुण 10,5000/ A 

माल चोरी गेDयाचा  

�द.16/5/2022चे 03. 

00वा.    ते �द. 

16/5/2022 रोजी 06.15 

वा. चे दर%यान �फया��दचे 

राहते घरी मोजे तामसा 

ता.हदगाव 

 

 

 

 

गु.दा.ता.वेळ.: 

-16/ 05 /2022चे  23.00 

वा. 

नोद न 19 

 

 

�फया�दी:अजु�न तुकाराम 

बोबले वय 49 वष� Lवसाय 

Lापार  रा. भाlयनगर 

तामसा िज. नादेड मो. H. 

9604470194 

 

 

Fir Eत �दली का?:-होय 

 

 

आरोपीचे नाव व प�ा:-- 

अmात 

सादर िवनंती क  वर नमुद ता.वेळी व �ठकाणी�क वर नमुद ता. 

वेळी व �ठकाणीयकोणी तरी अmात चोरnानी �फया��दचे घराचे 

मुoय दरवाजाचा आतील किडकोडा तोडून आतमiये Eवेश क1न 

घरातील कपाटामiये ठेवलेले 10 kँम सो,याची अग�ठ �कमती 

50.000/A नगदी 55,00/ A �कमतीचे असा एकुण 10,5000/ A 

चा मुpेमाल चोरी क1न नेला आह े  वैगैर �फया�द व1न मा. 

सपोिन सा. याचे आदेशाने गु,हा दाखल 

    

दाखल करणारःasi आडे पो�टे तामसा मो। क् 9527808877 

 

तपासीक अिधकारी  ◌ः पोहकेाँ कDयाणकर ब.न।2498पो�टे 

तामसा मो.9284038840 

 

पो.�टे.Eभारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:--

स.पो.नी.उजगरेपो  .�टे.तामसा मो नं:-8975359100 

 

 

 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    भोकरभोकरभोकरभोकर            गुगुगुगु....रररर....नननन.168/2022 .168/2022 .168/2022 .168/2022 कलमकलमकलमकलम    354354354354भादवीभादवीभादवीभादवी    सहसहसहसह    कलमकलमकलमकलम    8,12 8,12 8,12 8,12 पो�कोपो�कोपो�कोपो�को    �द�द�द�द.16.05.2022.16.05.2022.16.05.2022.16.05.2022    

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस

�टेशनचे�टेशनचे�टेशनचे�टेशनचे

नावनावनावनाव    

गुगुगुगु....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    

    

�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव    वववव    

पतागुपतागुपतागुपतागु....दादादादा....ताताताता....वेळ�ठकाणवेळ�ठकाणवेळ�ठकाणवेळ�ठकाण    वववव    

गुगुगुगु....दादादादा....ताताताता....वेळवेळवेळवेळ    

आरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनाव    वववव    पतापतापतापता    गु�हयाचीह�कगतगु�हयाचीह�कगतगु�हयाचीह�कगतगु�हयाचीह�कगत    

 

भोकर 

ग.ुर.न. 

168/2022 

कलम 

354भादवी सह 

कलम 8,12 

पो�को 

ग.ुघ.ता.व ेळ व �ठकाण�द. 

16.05.2022 

रोजीदपुारी15.00वा.सु. 

पाळजशेतिशवार 

 

 

 

 

गुदातावे ळ  

�दनांक16.05.2022चे21.4

8न�द �38वर 

 

 

 ह�रका िपताराजु गमेवाड 

वय 16 वषM  Lवसाय 

घरकाम रा. भुरभुसी 

ता.भोकर 

मो.7287989212 

 

 

 

1. आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    ::::---- 

2.     आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    अटकअटकअटकअटक    ::::----

अटक नाही 

 

सादर िवनंती �क, वर नमुद ता.वेळी व �ठकाणी यातील �फया"दी ितित#या 

शेताता म$ये गाय व वास% चार िवत अससतांना गाय व वास% �दसत 

नस'यान ेगाय व वास% शोधत असतांना यातील आरोपीना मेगंगा धर दासर 

वाड हात ेथ ेआला व �फया"दीस ,हणाला �क, ना'या म$ये गाय व वास% 

पाणी िपत आह.े घेवुन जा असे ,हणा'या न े �फया"दी िहना'याकड े जात 

असतांना तो �फया"दी#या पाठीमागे येवुन �फया"दी#या कंबरेला हातला वुन 

आपण बाजुला जावुत ,हणुन वाईट हतेुन �फया"दीस उचलुन घेवुन िवनय भंग 

क�रत असतानंा �फया"दीने आरडा ओरड केली असता तो पळवुन गेला.  वगैरे 

तHारी वAन जबाब वAन वर Eमाणे गु,हा दाखल कAन पुढील तपास मा. पोिन _ी. 

पाटील साहबे यांचे आदेशाने पो.उपिन. �दगाबंर पाटील, यांचे कडे दे?यात आले 

आह.े 

दाखल करणार:-पो.ह.ेकॉ. 433 लेखुळे मो. 9421766967 

तपािसक आमलदार – पो.उपिन. िड.पाटीलमो. 9850550670 

पो.�टे.4भारीपोलीस 

पो.िन.5ीपाटीलसाहबे,मो  9923104521  

    



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    भोकरभोकरभोकरभोकर            गुगुगुगु....रररर....नननन.166/2022 .166/2022 .166/2022 .166/2022 कलमकलमकलमकलम    279,337,338, 304 (279,337,338, 304 (279,337,338, 304 (279,337,338, 304 (अअअअ) ) ) ) भादवीभादवीभादवीभादवी    सहसहसहसह    कलमकलमकलमकलम        134/187 134/187 134/187 134/187 मोमोमोमो....वावावावा....काकाकाका....�द�द�द�द.16.05.2022 .16.05.2022 .16.05.2022 .16.05.2022     

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस

�टेशनचे�टेशनचे�टेशनचे�टेशनचे

नावनावनावनाव    

गुगुगुगु....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    

    

�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव    वववव    

पतागुपतागुपतागुपतागु....दादादादा....ताताताता....वेळ�ठकाणवेळ�ठकाणवेळ�ठकाणवेळ�ठकाण    वववव    

गुगुगुगु....दादादादा....ताताताता....वेळवेळवेळवेळ    

�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव    वववव    

आरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनाव    वववव    पतापतापतापता    

गु�हयाचीह�कगतगु�हयाचीह�कगतगु�हयाचीह�कगतगु�हयाचीह�कगत    

 

भोकर 

ग.ुर.न. 

166/2022 

कलम279,337, 

338, 304 (अ) 

भादवीसहकलम  

134/187 

मो.वा.का. 

ग.ुघ.ता.व े ळ व �ठकाण�द. 

04.05.2022रोजी19.00 

वा.सु. सोमठाणा साव"जिनक 

रोड वर 

 

 

गुदाता वे ळ ---------�दनांक 

16.05.2022 चे18.15न�द 

�34वर 

 

 

�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे    नावनावनावनाव    ----------------गो6वद 

विजर आड े वय 43 वष8 

9वसाय शेती रा. जांभळी 

ता.भोकर मो. 9960119643 

 

 

आरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनाव-------------------- 

 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    अटकअटकअटकअटक    ::::----अटक 

नाही 

 

 

सादर िवनंती �क, वर नमुद ता.वेळी व �ठकाणी यातील �फया"दी व 

:यांचा मयत भाऊ नामे शेषेराव असे दोघ े :याच ेमोटार सायकल वर 

पोटाये थुनगावाकड े येत असतांना सोमठाणा फा<ा जवळ आलो 

असता समो%न येणारा =क #या चालकान े:या#या ता>यातील वाहण 

भर धाववेगात व िन?काळजी पणाने चालवुन मलागंभीर जखमी क%न 

माझे भाऊ नामेशेषे राव यां#या मरणास कारणी भुत झाला वगैरे 

तHारी वAन जबाब वAन वर Eमाणे गु,हा दाखल 

 

दाखलकरणार:-पो.ह.ेकॉ. 433 लेखुळेमो. 9421766967  

 

तपािसकआमलदार – पो.ह.ेकॉ. 1653 दवेकांबळेमो. 9623979181 

पो.�टे.4भारीपोलीस-----पो.िन.5ीपाटीलसाहबे,मो  9923104521  

 

 

    



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    भोकरभोकरभोकरभोकर गुगुगुगु....रररर....नननन.167/2022 .167/2022 .167/2022 .167/2022 कलमकलमकलमकलम    279,337,338, 279,337,338, 279,337,338, 279,337,338, भादवीभादवीभादवीभादवी        �द�द�द�द.16.05.2022 .16.05.2022 .16.05.2022 .16.05.2022     

पोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टे

शनचेनावशनचेनावशनचेनावशनचेनाव    

गुगुगुगु....रररर....नननन....वकवकवकवक

लमलमलमलम    

    

�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव    वववव    

पतागुपतागुपतागुपतागु....दादादादा....ताताताता....वेळ�ठकाणवेळ�ठकाणवेळ�ठकाणवेळ�ठकाण    वववव    

गुगुगुगु....दादादादा....ताताताता....वेळवेळवेळवेळ    

आरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनाव    वववव    पतापतापतापता    गु�हयाचीह�कगतगु�हयाचीह�कगतगु�हयाचीह�कगतगु�हयाचीह�कगत    

 

भोकर 

ग.ुर.न. 

167/2022 

कलम 

279,337, 

338, 

भादवी 

ग.ुघ.ता.व े ळ व �ठकाण �द. 

28.04.2022रोजी14.30वा.सु. 

सुAानदी #या चढला रोड  वर 

 

 

 

गुदातावे ळ  

�दनांक 16.05.2022 चे 20.20 

न�द � 37वर 

 

 

�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव-------------------- 4काश 

िपता िसताराम जाधव वय 

45 वष8 9वसाय अँटो 

चालक रा. मसल 

गाता.भोकर मो. 

9637575806 

 

 

आरोपीचेआरोपीचेआरोपीचेआरोपीचे    नावनावनावनाव------------------------ 

 

 

सादर िवनंती �क, वरन मुद ता.वेळी व �ठकाणी यातील �फया"दी व 

�फया"दीचा भाऊ मसलगा येथुन भोकर कड े खाजगी कामासाठी 

मोटार सायकलवर येत असतांना सुAानदी#या चढावर आमची गाडी 

आली असतांना पाठी मागुन येणारा िवटीचा टे,पोDया चा  #या 

चालकान े :या#याता>यातील वाहण भर धाव वेगात व िन?काळजी 

पणाने चालवुन मला �करकोळ व गंभीरजखमी केल ेवगैरे तHारी वAन 

जबाब वAन वर Eमाणे गु,हा दाखल 

दाखलकरणार:-पो.ह.ेकॉ. 433 लेखुळेमो. 9421766967  

तपािसकआमलदार – पो.ह.ेकॉ. 1653 दवेकांबळेमो. 

9623979181 

 

पो.�टे.4भारीपोलीस-----पो.िन.5ीपाटीलसाहबे,मो  

9923104521  

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 285/2022 �ú»Ö´Ö 279,337 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 16/05/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :-  
285/2022 
�ú»Ö´Ö 
279,337  
³ÖÖ¤ü×¾Ö 
 
 
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ)Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 22/04/2022 “Öê 
¾Öêôû 14.30 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
›êü† ü̧ß “ÖÖî�ú ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
 ×¤ü¿ÖÖ :-  
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-
16/05/2022 “Öê ¾Öêôû  
01.06 ¾ÖÖ −ÖÖë.�Îú.03 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß :- CG 04 HU 8213 “ÖÖ “ÖÖ»Ö�ú 
−ÖÖ¾Ö ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖÆüßŸÖ −ÖÖÆüß 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  †Ö™ü�ú −ÖÖÆüß 
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   
   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 
 
 
ü ´ÖµÖŸÖ :-    
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ¸ü)Ö:-  †Ö•Ö¸üÖê•Öß MLC •Ö²ÖÖ²Ö 
¯ÖÏÖ¯ŸÖ   —ÖÖ»Öê ¾Ö¹ý−Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖBÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ×ŸÖ“µÖÖ ´Öã»Öß“µÖÖ ‡Ô¾Ö‡Ô 
µÖÖÓ−ÖÖ ³Öê™ãü−Ö ‘Ö ü̧Ö�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß 
¤ãü¬Ö›êü† ü̧ß “ÖÖî�úÖ•Ö¾Öôû †Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ »ÖÖŸÖã̧ ü 
±úÖ™üµÖÖ�ú›ãü−Ö µÖêBÖÖ ü̧ß ™Òü� “ÖÖ “ÖÖ»Ö�ú −ÖÖ¾Ö ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖÆüßŸÖ −ÖÖÆüß 
µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™Òü�ú ÆüµÖ÷ÖµÖ ¾Ö ×−ÖÂ�úÖôû•Öß¯ÖBÖÖ−Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö 
¾Öê÷ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öã−Ö ¬Ö›ü�ú ¤ê¾Öã−Ö •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö÷Öî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ¸:-  ASI ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßBÖ ´ÖÖê 
�Îú 9637355836 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1912 ×ŸÖ›ü�êú ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´ÖßBÖ ´ÖÖê �Îú 9421394862 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ)Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ› 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú. 
9823333377 

    

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 286/2022 �ú»Ö´Ö 392,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖ Æü �úÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 16/05/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
286/2022 
�ú´Ö»Ö´Ö 
392,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 
ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 
4/25 ³ÖÖÆü�úÖ  
 
 
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ)Ö-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/05/2022 
“Öê ¾Öêôû 22.15 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ �úÖ¯ÖãÃÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö 
�ëú¦ü “µÖÖ ÷Öê™üÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ 
×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ×¤ü¿ÖÖ :- ˆ¢Ö¸êüÃÖ 03 
×�ú´Öß  
 
 
Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
16/05/2022 “Öê ¾Öêôû 
12.49 ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú 19 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ÃÖµµÖ¤ü †×ŸÖ�ú ×¯ÖŸÖÖ ÃÖµµÖ¤ü 
ü̧¿Öß¤ü ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧ ü̧Ö 

¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü Æü ´Öã ND-4 ×ÃÖ›ü�úÖê 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 9130232380 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :- ŸÖß−Ö †−ÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´Ö 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  †Ö™ü�ú −ÖÖÆüß 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-    −Ö÷Ö¤üß 4,60,000 ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ×Öê−›ü–Ö 
�Óú¯Ö−Öß“Öß Ã�ãú™üß ×�ú´ÖŸÖß 70000 ¹ý ‹�ãú=Ö 
5,30,000 ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 
ü ´ÖµÖŸÖ :-    
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧)Ö:-   

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖBÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/05/2022 
ü̧Öê•Öß 22.15 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ �úÖ¯ÖãÃÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö �ëú¦ü “µÖÖ 

÷Öê™üÃÖ´ÖÖȩ̂  †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß−Ö †−ÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´Ö ´ÖÖê™üÖ ü̧ 
ÃÖÖµÖ�ú»Ö ¾Ö ü̧ µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ Ã�ãú™üß»ÖÖ �ú™ü ´ÖÖ¹ý−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ó÷ÖÖ¾Ö ü̧ »ÖÖ»ÖÖ ´Öß ü̧“Öß ¯ÖÖ¾Ö›ü ü̧ ±êú�ãú−Ö 
ŸÖ»Ö¾ÖÖ ü̧ß“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôûß»Ö ü̧Œ�ú´Ö ¾Ö 
Ã�ãú™üß †ÃÖÖ ‹�ãúBÖ 5,30,000 ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖß−Öê 
‘Öê¾Öã−Ö ÷Öê»Öê ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßBÖ ´ÖÖê �Îú 7774883192 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö �úÖê ȩ̂ ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßBÖ ´ÖÖê 
�Îú 8888836607 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ)Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ› 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú. 
9823333377 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 287/2022 �ú»Ö´Ö 325,323,504,506,34³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 16/05/2022 
¯ÖÖê.Ã
™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :-  
287/2022 
�ú»Ö´Ö 
325,323, 
504,506,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 
 
 
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ)Ö-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 20/04/2022 
“Öê ¾Öêôû 17.00 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¯ÖÖBµÖÖ“Öê 
™üÖ�úß•Ö¾Öôû ×ÃÖ›ü�úÖê ŸÖÖ 
×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
 ×¤ü¿ÖÖ :- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 03 
×�ú´Öß  
 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
16/05/2022 “Öê ¾Öêôû 
19.05 ¾ÖÖ −ÖÖë¤ü �Îú 33 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ÃÖŸµÖ´Ö ¾µÖÓ�ú™ü¸üÖ¾Ö ÆüÖ¢Öê ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �úÖ¸ü ›ÒüÖµÖ¾Æü¸ü ¸üÖ Ø•Ö¤ü´Ö−Ö÷Ö¸ü ÷ÖÖê̄ ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß 
ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 9960995669 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  †Ö™ü�ú −ÖÖÆüß  
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-     
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 
ü ´ÖµÖŸÖ :-    
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ¸ü)Ö:-  ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ‘Öê¾Öã−Ö 
ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏ�éúŸÖß šüß�ú —ÖÖ»µÖÖ−Öê †Ö•Ö¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖBÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¯ÖÖBµÖÖ“Öê ™üÖ�úß•Ö¾Öôû 
£ÖÖÓ²Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷ÖBÖ´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ •Öã−µÖÖ ³ÖÖÓ›üBÖÖ“Öê �úÖ ü̧BÖÖ¾Ö¹ý−Ö ×¿Ö×¾Ö÷ÖÖôû 
�ú¹ý−Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ ü̧ÆüÖBÖ �êú»Öß ¾Ö ±úÖ¾Ö›üµÖÖ“Öê 
¤üÖÓ›üµÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖšüßŸÖ ,¤Óü›üÖ¾Ö ü̧,ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê 
´Ö−Ö÷Ö™üÖ¾Ö ü̧ ¾Ö ¤üÖê−Æüß ¯ÖÖµÖÖ¾Ö ü̧ ´ÖÖ¹ý−Ö ¤üÖê−Æüß ¯ÖÖµÖ ±òúŒ“Ö ü̧ 
�êú»Öê ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧BµÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´ÖßBÖ ´ÖÖê �Îú 7774883192  
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ASI Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßBÖ ´ÖÖê �Îú 
9511851737 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ)Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ› 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú. 
9823333377 

    

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 288/2022 �ú»Ö´Ö 452,294,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 16/05/2022 
¯ÖÖê.Ã
™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
288/2022 
�ú»Ö´Ö 
452,294, 
323,504, 
506,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ)Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 16/05/2022 
“Öê ¾Öêôû 14.00 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
ü̧ÖÆüÖŸÖê ‘Ö ü̧ß •Öã−ÖÖ 

´Öã•ÖÖ´Ö¯Öêšü ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 ×¤ü¿ÖÖ :- ˆ¢Ö¸êüÃÖ 03 
×�ú´Öß 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
16/05/2022 “Öê ¾Öêôû 
20.45 ¾ÖÖ −ÖÖë¤ü �Îú 41 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  †Ö™ü�ú −ÖÖÆüß 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-     
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 
ü ´ÖµÖŸÖ :-    
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧)Ö:-   

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖBÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ −Ö¾Ö ü̧Ö ‘Ö ü̧ß ÆüÖ•Ö¸ü 
†ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷ÖBÖ´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ´ÖÖ÷Öß»Ö 
³ÖÖÓ›üBÖÖ“Öê �úÖ ü̧BÖÖ¾Ö¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧ÖŸÖ ‘ÖãÃÖã−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß»ÖÖ ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖµÖ“Öß ”ûß−ÖÖ»Ö ü̧ÖÓ›ü ŸÖã»ÖÖ —Ö¾ÖŸÖÖê 
†ÃÖê ´ÆüBÖã−Ö †Û¿»Ö»Ö ×¿Ö×¾Ö÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −Ö¾Ö-
µÖÖ»ÖÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ ü̧ÆüÖBÖ �ú¹ý−Ö ŸÖã́ ÆüÖ»ÖÖ ¤üÖ�Ö×¾ÖŸÖÖê 
†ÃÖê ´ÆüBÖã−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧BµÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö 
÷Öã−ÆüÖ  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßBÖ ´ÖÖê �Îú 7774883192 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´ÖßBÖ ´ÖÖê �Îú 9011079556 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ)Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ› 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú. 
9823333377 

    

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 289/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 16/05/2022 
¯ÖÖê.Ã
™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :-  
289/2022 
�ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 
 
 
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ)Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 09/05/2022 
“Öê ¾Öêôû 19.00 ŸÖê 
20.20 ¾ÖÖ“Öê ¤ü ü̧´µÖÖ−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
×²Ö»ÖÖ»Ö −Ö÷Ö ü̧ ŸÖÖ ×•Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 ×¤ü¿ÖÖ :- ˆ¢Ö¸êüÃÖ 05 
×�ú´Öß  
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
16/05/2022 “Öê ¾Öêôû 
22.13 ¾ÖÖ −ÖÖë �Îú 46 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¿Öê�Ö ÃÖ´Öß ü̧ ×¯ÖŸÖÖ ¿Öê�Ö ´ÖÖê‡Ô−Ö ¾ÖµÖ 
28 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯Öë™ü ü̧ ü̧Ö.×²Ö»ÖÖ»Ö −Ö÷Ö ü̧ ŸÖÖ 
×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 8530318885 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :- †–ÖÖŸÖ 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  †Ö™ü�ú −ÖÖÆüß 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-    Æüß¸üÖê �Óú¯Ö−Öß“Öß Ã¯Öê»ÖÓ›ü¸ü ¯»ÖÃÖ 
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú MH 26 BC 2060  ×�ú´ÖŸÖß 
55000 ¹ý  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 
ü ´ÖµÖŸÖ :-    
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧)Ö:-  ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ´ÖÖê ÃÖÖ “ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö 
‘Öê¾Öã−Ö †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê 
¾Ö¹ý−Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖBÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ Æüß¸üÖê �Óú¯Ö−Öß“Öß 
Ã¯Öê»ÖÓ›ü¸ü ¯»ÖÃÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú MH 26 BC 2060  
×�ú´ÖŸÖß 55000 ¹ý ×¤ü−ÖÖÓ�ú 09/05/2022 “Öê ¾Öêôû 
19.00 ŸÖê 20.20 ¾ÖÖ“Öê ¤ü ü̧´µÖÖ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖê ü̧ 
×²Ö»ÖÖ»Ö −Ö÷Ö ü̧ ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öã−Ö �úÖêBÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖê ü̧™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ¸:-  ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´ÖßBÖ ´ÖÖê �Îú 8390006100 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/616 “Ö�Îú¬Ö ü̧ ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßBÖ 
´ÖÖê �Îú 7020448411 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ)Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ› 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú. 
9823333377 

    

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 290/2022 �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 16/05/2022 
¯ÖÖê.Ã
™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :-  
290/2022 
�ú»Ö´Ö 4/25 
³ÖÖÆü�úÖ 
 
 
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ)Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 16/05/2022 
“Öê ¾Öêôû 20.30 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ×−Ö�Öß»Ö ¯ÖÖ−Ö 
¿ÖÖò¯Ö œü¾Öôêû �úÖò−ÖÔ ü̧ µÖê£Öê 
ü̧Öê›ü¾Ö ü̧   

×¤ü¿ÖÖ :- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 01 
�ú´Öß 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
16/05/2022 “Öê ¾Öêôû 
23.00 ¾ÖÖ −ÖÖë¤ü �Îú 47 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¸üÖ´Ö»Öã ÃÖã−Ö�ú´Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖê�ú¸üß ¯ÖÖê−ÖÖ/1266 ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßBÖ 
´ÖÖê �Îú 9850434273 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  �ú»Ö´Ö 41(†)(1) ÃÖß †Ö¸ü ¯Öß 
ÃÖß ¯ÖḮ ÖÖBÖê −ÖÖê™üßÃÖ  
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-     
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 
 
 
ü ´ÖµÖŸÖ :-    
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧)Ö:-   

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖBÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê¯Öß−Öê ×¤ü−ÖÖÓ�ú 16/05/2022 “Öê 
¾Öêôû 20.30 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ×−Ö�Öß»Ö ¯ÖÖ−Ö ¿ÖÖò¯Ö œü¾Öôêû 
�úÖò−ÖÔ ü̧ µÖê£Öê ü̧Öê›ü¾Ö ü̧  ‹�ú ŸÖ»Ö¾ÖÖ ü̧ Ã™üß»Ö“µÖÖ ¬ÖÖŸÖã“Öß 
×¾Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧× ü̧ŸµÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ 
×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ¸:-  ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´ÖßBÖ ´ÖÖê �Îú 8390006100 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/1396 †Ö›êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßBÖ 
´ÖÖê �Îú 9823151396 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ)Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ› 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú. 
9823333377 

    

 



पो.�टे. कंधार  गु.र.न.149/2022  कलम 324,323,504,506 भा.द.िव.  ,�द.16/05/2022. 

पो.�टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु,हा घडला दाखल �फया�दीचे नाव प�ा मो.H. व 

आरोपीचे नाव व प�ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

       हक कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न.149/2022  

कलम 324 ,323 

,504,506, भा.द.िव.  

घडला:- �द.15/05/2022 

रोजी चे 21.00 वा. 

सुमारास �फया�दीचे 

घरासमोरील रोडवर मौजे 

हाडोळी r तालुका कंधार  

दिRणेस 25 �क.मी.  

  

 गु,हा दाखल:- 

�द.16/05/2022 वेळ 

00.38 वा. �टेशन डायरी 

न/द  2 वर. 

 

दाखल करणार:----- Npc/ 

642 जाधव साहबे पो.�टे. 

कंधार.  

�फया�दीचे नाव:-  गणेश सुkाम कs tे 

वय  50  वष�  Lवसाय- नोकरी 

(िशRक) रा. हाडोळी r. कंधार.  

मोबाईल H. 9822109871. 

 

 

FIR Eत �दली का:- होय.  

 

आरोपी नाव व प�ा:-  

 

 

 

खुलासा;-----  सादर िवनंती क  वर नमूद ता. वेळी व  �ठकाणी 

यातील �फया�दी हा घराबाहरे बसला असता यातील आरोपी 

uाने तुझी बायको मा3यामुळे िनवडून आली मी आह े%हणून 

तुझी सरपंचक  चालते तुझे वडील चेअरमन आह ेमा3या 

बायकोचे नाव राशन काड� मधून तू का काढून टाकलास असे 

उvापासून kामपंचायतला कुलुप घालतो असे %हणून िशवीगाळ 

क1न जवळ पडलेDया दगडाने �फया�दीचे डोके फोडले व तुला 

काय करायचे ते कर तुझी बघून घेतो असे %हणून धमक  �दली 

वगैरे जबाब व1न  गु,हा दाखल. 

तपासी अंमलदार:- Npc/ 2730 टाकरस पो. �टे.कंधार 

मो.H...9373890469 

 

पो.�टे. Eभारी अिधकारी चे नाव व मो.H.  मा. सपोिन. 

लोणीकर साहबे पोलीस �टेशन कंधार              मो. 

.9422336474. 

 

 



पो. �टे. चे नाव 
लबगाव गुरण. 86/ 2022 कलम 323भादवी स ह कलम 3(1)(R) 3(1)(s) अ.जा.ज अ..�.का. 

पो. �टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम�सग घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम�सग घडला व 

दाखल  

�फया�दी चे नाव व प�ा व मो. नं. आरोपी 

चे नाव व प�ा, आरोपी अटक होय / नाही 

.  

                 ह�ककत  

�लबगाव 

:-गुरण. 86/ 2022 

कलम 323भादवी स 

ह कलम 3(1)(R) 

3(1)(s) अ.जा.ज 

अ..E.का. 

 

 

गु#हा घडला ता. व वेळ :- 

�द. 16-05-2022 रोजी दपुारी 16.00 

वाजता &या सुमारास कॅ(प फा)ाजवळ 

िनसार धाबा समोर रोडवर �लबगाव  

ता.िज.नांदेड �दशा पि,मेस0.1�क.मी. 

बीट नंबर 1 

 

 

-ठकाण :-कॅ(प फा)ाजवळ िनसार 

धाबा समोर �लबगाव �क.मी.िबट नबंर 

1ता. िज. नांदेड 

 

 

 

गु#हा  दाखल ता. व वेळ :- 

�द. 16-05-2022 चे 22.34वा. 

 

न0द नंबर :- 24वर 

 

 

 

�फया�दी चे नाव : सुनील पुंडिलकराव 

भुसावळे वय 38 

वष� �वसाय मजुरी जात महार 

राहणार नवी आबादी  लबगाव ता. िज 

.नांदडे मोबाइल नंबर 

8999658452ता. िज.नांदडे 

 

 

आरोपी चे नाव :-  

FIR �दले का होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाही. 

 

चेकिल$ट ची पूत�ता केली आह े:- 

सादर िवनंती क' वर नमूद तारीख वेळी व )ठकाणी यातील 

�फया�दी हा कॅ,प फाटयाजवळ  लबगाव कडे जात असताना 

िनसार धाबा कॅ,प फा/ाजवळ येथ े मा1या ओळखीच े व 

यां3यात भांडणे होत अस4याच े पा5न सोडव6यासाठी गेलो 

असता यातील आरोपी यांनी तुला काय करायचे आह ेतू बाजूला 

होय अस े ,हणून महार7ा असे ,हणून जातीवाचक िशवीगाळ 

क9न मा1या काना जवळ :या3या हातातील क7ान ेमु;ामार 

मारला वगैरे मजकुराचे जबाबाव9न गु=हा दाखल क9न पुढील 

तपास ?ीमती अच�ना पाटील ,S.D.p.o.एसडीपीओ नांदडे 

Aामीण हे करीत आहते 

 

तपािसक अंमलदार :- अच�ना पाटील s.D.p.o नांदडे Aामीण 

मोबाईल नंबर 9665479333 

दाखल करणार :- Psi केजगीर पो. $टे.  लबगाव मो.नं. 

8830763211 

पो. $टे. Cभारी अिधकारी 

नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. पवार  साहबे पो. $टे. 

िलबगाव  मो. नं. 98 23 28 84 58 

 

 



पो.�टे.कुंडवलाडी  गुरन 49/2022 कलम 294,323,506,34 भादिव �द16.05.2022 

पो.�टे.चे 

नाव 

गुरन  रिज�टर  

नंबर व कलम  

गु,हा घ.ता.वेळ व �ठकाण   �फया�दी व आरोपी ह�ककत  

कुंडलवाडी  गुरन 49/2022 

कलम 

294,323,506,34 

भादिव 

गु. घ.ता.वेळ व �ठकाण 

�द.15.05 2022 चे 19.00 वा. 

सुमारास �फया�दीSया घरासमोर 

सतरंजगDली कुंडलवाडी 

 

गु. दाखल ता. वेळ  व �ठकाण 

�द.16.05.2022 रोजी 23.31 

वाज �टेशन.डा. न/द H.18 

Eमाणे  

 

 

�फया�दी- मुनीर मैनोदीन 

पठाण वय 32 वषM Lवसाय 

Lापार राहणार सतरंजी गDली 

कुंडलवाडी तालुका िबलोली 

िजDहा नांदेड मोबाईल नंबर 

70 57 467603 

 

आरोपी  नाव- 

 

आरोपी अटक- िनरंक 

 

 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोिपतांनी संगणमत क1न �फया�दीचे घरासमोर साव�जिनक र�4यात 

ठेवलेली दगड काढा असे �फया�दी %हणता आरोपी1, 2. या दोघांनी 

�फया�दीस तु3या बापाचा र�ता आह ेका िछनालीSया मादरचोद तु3या 

मायला झवतो जा भडLा अशी अxील िशवीगाळ केली व  यांनी 

थापड बुWWयांनी मारहाण केली व जीवे मार?याची धमक  �दली वगैरे 

जबाब व1न गु,हा दाखल क1न पुढील तपास कामी सपोिन पठाण 

साहबे यांSया आदेशाने बीट अमलदार तैनात बेग बन 2407 यांSयाकडे 

दे?यात आले. 

 

दाखल करणार. ----Pso/ NPC/  1182 िगरी  

 

 तपासी अिधकारी HC बेग 9823627012 

 

 

 



पोलीस �टेशन अधा�पूर ग.ुर.न 125/2022  क 324.323.504.506.34 भादवी �द.16/05/2022 

पो �टे नाव  ग ुर न  कलम गुEहा �फया"दी व आरोपी  नाव खुलासा 

अधा"पूर. ग.ु र .न 125// 

2022कलम 

324.323.504.50

634 भा.द.वी. 

  

गुEहा घडला तारीख वेळी व 

�ठकाणी �दनांक �द.16/5/2022 

रोजीच े

16.30वा.सुमारास�फया"दीच े

आखाडया जवळील रोडवर 

मौ.कासारखेडा िशवार पशिचमेस  

20 कH.मी 

 

गुEहा दाखल �दनांक 16/5/2022 

न�द.न2ं1 वेळ 23.28 वा.                 

 �फया"दी  - बबलु6सघ केसर6सघ लागरी 

वय 40 वष ं 9ावसाय शेती रा. 

कासारखेडा ता.नांदडे 

हा.मु.अबचलनगर नांदडे. मो.न ं

8888555315  

 

आरोपी  

सादर िवनंती कH वर नमूद तारीख वेळी व �ठकानी 

यातील �फया"दी हा शेतातनु कुIJा कIन नांदडे 

जाKयाच े तयारीत असतांना आरोपीतांनी संगनमत 

कIन त ुआम#या िवI$द पो�टेला कांदा चोरीचा अज" 

का �दला तो मागे घ ेअसे ,हणुन �फ. िशवीगाळ क%न 

आ.�.01 याने :याचे हातातील झाडाचे मुळीन े

पाठीवर, मानेवर व डा9ा हातावर माIन दखुापत 

कIन िजवे मारKयाची धमकH �दली ,हणून गुEहा 

दाखल. 

दाखल करणार  asi वड  साहबे अधा"पूर मो न ं

9637101945 

माEय पोनी साहबेा#ंया आदशेाने पुढील तपास    

पो.ना 1279 चLहाण मो न.ं9356283717       

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  ÷Öã̧ ü−Ö 112/2022 , �ú»Ö´Ö 324, 323, 504, 506 ³ÖÖÓ¤ü×¾Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ ¯ÖÏ´ÖÖ2Öê  ¤üÖ�Ö»Ö. 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö ü̧Öê¯Öß 
†Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

  
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  

  ÷Öã̧ ü−Ö 112/2022 �ú»Ö´Ö 
324, 323, 504, 506 ,  
³ÖÖÓ¤ü¾Öß  4/25 ³ÖÖÆü�úÖ 
¯ÖÏ´ÖÖ2Öê  ¤üÖ�Ö»Ö. 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü. 15/05/2022 “Öê 
18.30 ¾ÖÖ ²ÖÖ±ú−ÖÖ ×™ü 
¯ÖÖÑ‡µÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
16.05.2022 ü̧Öê•Öß  
15.01ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü .›üÖ.−ÖÖë¤ü 
−ÖÓ 32 ¯ÖÏ´ÖÖ2Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -   ‡´ÖÏÖ−Ö �ÖÖ−Ö 
´ÖÆêü²Öã²Ö �ÖÖ−Ö ¯ÖšüÖ−Ö ¾ÖµÖ ¾ÖËµÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧ ü̧Ö ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
8888606061 
  
†Ö ü̧Öê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  -   
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -   ×−Ö¸Óü�ú   

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ−Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Ö−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÖ—Öê¾Ö ü̧  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ´Ö¤üŸÖ �êú»Öß ´Æü−Öã−Ö 
´Ö»ÖÖ ÃÖÖêÆêü»Ö�ÖÖ−Ö µÖãÃÖã±ú�ÖÖ−Ö ¯ÖšüÖ−Ö ü̧Ö ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ−Öê ´ÖÖ—Öê 
”ûÖŸÖß¾Ö ü̧ �ÖÓ•Ö¸ü−Öê ´ÖÖ¹ý−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôÍû �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ ü̧−µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷ÖÖî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ÷ÖÖȩ̂ êü µÖÖÓ“Öê �ú›êü 
×¤ü»ÖÖ. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧2ÖÖ ü̧ -¯ÖÖê.šüÖ2Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ×³ÖÃÖÖ›êü ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
´ÖÖê.−ÖÓ..  8007239289 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ� †×¬Ö�úÖ ü̧ß -ü ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ÷ÖÖê ȩ̂ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
�Îú 8010217748. 

 

 

 

 



 ¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  ÷Öã̧ ü−Ö 111/2022 , �ú»Ö´Ö 324, 323, 504, 506 , 34 ³ÖÖÓ¤ü×¾Ö  ¯ÖÏ´ÖÖ2Öê  ¤üÖ�Ö»Ö. 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö ü̧Öê¯Öß 
†Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›üüü 

 
 ÷Öã̧ ü−Ö 111/2022 
�ú»Ö´Ö 324, 323, 
504, 506 , 34 
³ÖÖÓ¤ü¾Öß  ¯ÖÏ´ÖÖ2Öê  
¤üÖ�Ö»Ö. 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü. 15/05/2022 “Öê 20.30 
¾ÖÖ “ÖÖî±úÖôÍûÖ “ÖÖî�ú −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
16.05.2022 ü̧Öê•Öß  01.20 ¾ÖÖ  
Ã™êü .›üÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ 06 ¯ÖÏ´ÖÖ2Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -  ×¤ü¯Ö�ú ü̧‘Öã−ÖÖ£Ö 
�ú¤ü´Ö ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ ´Ö•Öã̧ üß ü̧Ö 
×ÃÖ¬¤ü−ÖÖ£Ö¯Öã̧ üß “ÖÖî±úÖôÍûÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
 

  
†Ö ü̧Öê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  -   
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -   ×−Ö¸Óü�ú   

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ−Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê †Ö¸üÖê¯ÖßÃÖ µÖê£Öê »Ö÷Ö¾Öß 
�ú¹ý−Ö�úÖ †ÃÖê ´Æü−ÖÖ»µÖÖ−Öê µÖÖ �úÖ ü̧−ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß �Îú 01 µÖÌÖ−Öê 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôÍû �ú¹ý−Ö ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ²»Öê›ü−Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê™ü ü̧ß¾Ö ü̧ ¾Ö 
›üÖ¾Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ”ûÖŸÖß¾Ö ü̧ ´ÖÖ¹ý−Ö •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß �Îú. 02 , 03 
µÖÖ−Öß ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôÍû �ú¹ý−Ö •Öß¾Öê ´ÖÖ ü̧−µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷ÖÖî ȩ̂ü 
×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖÑ / 108 ÷Öã¼êü  µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧2ÖÖ¸ü -¯ÖÖê.šüÖ2Öê †Ó´Ö»Ö¤üÖ ü̧ ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö “Ö¾ÆüÖ−Ö ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö ´ÖÖê.−ÖÓ. 8605022055 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ� †×¬Ö�úÖ ü̧ß -ü ¯ÖÖêÆêü�úÖÑ / 108 ÷Öã¼êü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 9637266983 

 

 

 

 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    यिेथलयिेथलयिेथलयिेथल    दिैनकदिैनकदिैनकदिैनक    गू�हेगू�हेगू�हेगू�हे    अहवालअहवालअहवालअहवाल    �द�द�द�द        16.05.202216.05.202216.05.202216.05.2022 

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    

�टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    चेचेचेचे    

नावनावनावनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वववव    कलमकलमकलमकलम        ग.ूघ. ता. वेळ व �ठकाण �फया"दीचे नाव व पMा व मो न ं खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

दगेलूर  गूरनगूरनगूरनगूरन. 235 . 235 . 235 . 235 

/2022 /2022 /2022 /2022 कलमकलमकलमकलम    

12.12.12.12.अअअअ    मजुकामजुकामजुकामजुका        

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    !ठकाण!ठकाण!ठकाण!ठकाण::::--------    
�द. 16.05..2022 रोजी  

16.00 वा. सुमारास पा?याचे 

टाक  समोर  सोनार गDली कडे  

कडे जाणारे रोडवर 

 

 

 

गुगुगुगु. . . . दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न$दन$दन$दन$द    नंनंनंनं    

�द. 16.05.2022 रोजी  वेळ 

21.10  वा न�द न ं37  

 

    

�फया"दी – 

कृ?णा गंगाराम तलवारे वय 34 

वष" पो ना 580 न.े पो�टे दगेलुर 

9657707295 

 

आरोपी  -  

 

 

 

िमळाला माल –नगदी550/-% 

जुगाराच ेसािह:य  

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

           सादर Gवनती क , नमुद ता वेिळ व �ठकािण  

यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेिशर �र4या 

लोकाकडुन  पैसे घेवुन कागदावर आकड े िलPन 

आकडयावर पैसे लावुन क'यान  नावाचा मटका 

जुगार खेळत व खेळिवत असतानाजुगाराच ेसािह:य 

व नगदी 550 /- % च ेमाला सहिमळुन आला वगैरे 

�फया"द व%न गुEहा दाखल     

 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार::::----पो ना 833 तेलंग न.े पो �टे दगेलूर     

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार        

 पो ह ेकॉ 1636 िमरदोड ेन.े  पो�टे दगेलुर 

 

 

 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    यिेथलयिेथलयिेथलयिेथल    दिैनकदिैनकदिैनकदिैनक    गू�हेगू�हेगू�हेगू�हे    अहवालअहवालअहवालअहवाल    �द�द�द�द        16.05.202216.05.202216.05.202216.05.2022 

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    

�टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    चेचेचेचे    

नावनावनावनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वववव    कलमकलमकलमकलम        ग.ूघ. ता. वेळ व �ठकाण �फया"दीचे नाव व पMा व मो न ं खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

पोलीस 

�टेशन 

दगेलूर  

गूरनगूरनगूरनगूरन. 236 . 236 . 236 . 236 

/2022 /2022 /2022 /2022 कलमकलमकलमकलम    

12.12.12.12.अअअअ    मजुकामजुकामजुकामजुका        

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    !ठकाण!ठकाण!ठकाण!ठकाण::::--------    
�द. 16.05..2022 रोजी  

16.50  वा. सुमारास जुने  

बस�थानक  समोरील  रोडवर  

ओम मेडीकल चे बाजुला  बोळीत  

 

 

 

 

गुगुगुगु. . . . दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न$दन$दन$दन$द    नंनंनंनं    

�द. 16.05.2022 रोजी  वेळ 

21.24  वा न�द न ं40 

 

    

�फया"दी – 

कृ?णा गंगाराम तलवारे वय 34 

वष" पो ना 580 न.े पो�टे दगेलुर 

9657707295 

 

आरोपी   

 

 

 

िमळाला माल –नगदी 350/-% 

जुगाराच ेसािह:य    

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

           सादर Gवनती क , नमुद ता वेिळ व �ठकािण  

यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेिशर �र4या 

लोकाकडुन  पैसे घेवुन कागदावर आकड े िलPन 

आकडयावर पैसे लावुन क'यान  नावाचा मटका 

जुगार खेळत व खेळिवत असतानाजुगाराच े

सािह:य व नगदी 350 /- % चे माला सहिमळुन 

आला वगैरे �फया"द व%न गुEहा दाखल     

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार::::----पो ना 833 तेलंग  न.े पो �टे 

दगेलूर     

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार        

ASI कांबळे  न.े  पो�टे दगेलुर 

 

 

 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    यिेथलयिेथलयिेथलयिेथल    दिैनकदिैनकदिैनकदिैनक    गू�हेगू�हेगू�हेगू�हे    अहवालअहवालअहवालअहवाल    �द�द�द�द        16.05.202216.05.202216.05.202216.05.2022 

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    

�टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    चेचेचेचे    

नावनावनावनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वववव    कलमकलमकलमकलम        ग.ूघ. ता. वेळ व �ठकाण �फया"दीचे नाव व पMा व मो न ं खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

पोलीस 

�टेशन 

दगेलूर  

गूगूगूगू....रररर....नननन237/2022237/2022237/2022237/2022

लमलमलमलम    65 65 65 65 ईईईई    मदाकामदाकामदाकामदाका    

    

    

    

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    !ठकाण!ठकाण!ठकाण!ठकाण::::--------    
�द16.05..2022रोजी 16.00 

वा.चे सुमारास आरोपीचे घरा 

समोर साव� जिनक रोडचे कडे 

लासांगवी उमर ता देगलूर 

 

    

न$दनंन$दनंन$दनंन$दनं    

�द16.05.2022रोजीवेळ21.

44वान�दनं 45 

 

दाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणार::::----    

पोना 833  तेलंगपो�टेदेगलुर    

 

�फया'दीचे�फया'दीचे�फया'दीचे�फया'दीचे    नावनावनावनाव    वववव    प(ाप(ाप(ाप(ा––––सितशराम राव 

कदम वय 40 वष" 9वसाय पो.ना. 507न े

पो.�टे. दगेलुर मो.न.9764135401 

 

आरोपीचेआरोपीचेआरोपीचेआरोपीचे----------------    

    िमळालािमळालािमळालािमळाला    मालमालमालमाल----    

दशेीदाI 6भगरी संQाच ेएकून 180 ml 

#या 08 बाँटल Sकमती 60  I दरा 4मान े

एकून �क  480 I 4ो गुETाचा माल 

 

 

आरोपीअटकताआरोपीअटकताआरोपीअटकताआरोपीअटकता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न$दनंन$दनंन$दनंन$दनं:-- .नाही 

 

 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------सादर Gवनती क , नमुद ता वेिळ 

व �ठकािण यातील आरोपी िवना परवाना 

बेयकाय देशीर �र:या दशेी दाI 6भगरी 

संQाचे  180 ml #या काच े#या िशल बंद 

08बाट'या �क 480 -/ I 

ची चोरटी िव�H करKयाच ेउददशेाने 

जवळ बाळगून िमळून आाला वगैरे �फया�द 

व1न गू,हा दाखल 

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार    

पोहकेाँ 1984  सकनुरे पो�टे दगेलुर 

 

पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे    *भारी*भारी*भारी*भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नावनावनावनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::-------- 

पोिन 5ी माचरे साहबे 9821159844 

 

 



iksLVs eq[ksM vkiksLVs eq[ksM vkiksLVs eq[ksM vkiksLVs eq[ksM vk----    ezezezez----    uacj 23@2022 dye 174 flvkjihlh fnukad 16@05@2uacj 23@2022 dye 174 flvkjihlh fnukad 16@05@2uacj 23@2022 dye 174 flvkjihlh fnukad 16@05@2uacj 23@2022 dye 174 flvkjihlh fnukad 16@05@2022 
vvvv----dzdzdzdz    ftYgk@ftYgk@ftYgk@ftYgk@    

iksiksiksiks----Bk.ksBk.ksBk.ksBk.ks     
xqjuxqjuxqjuxqju    ?kMyk@xqUgk ?kMyk@xqUgk ?kMyk@xqUgk ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fn----osGosGosGosG    

xqjua @vkxqjua @vkxqjua @vkxqjua @vk----èèèè----
@dye@dye@dye@dye    

fQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksih    gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

01 ftYgk 
%& 
ukansM  
iks-LVs-  
eq[ksM 
  
 

vkvkvkvk----e`eè`e`----@@@@    ?kMyk?kMyk?kMyk?kMyk----    
 fnukad 
15@05@2022 jksthps 
jk=h 08%00  rs 
fnukad 16@5@2022 
ps ldkGh 07%00 
oktrkP;k lqekjkl 
e;rkps 'ksrkr 
Hkxuwj  f'kokj- 
    
    
vkvkvkvk----e`eè`e`----    nk[kynk[kynk[kynk[ky    rkrkrkrk----
osGosGosGosG----        
fnukad 16@05@2022 
jksth ps osG 19%28 
oktrk uksan ua 23 
oj 
    
 

vkvkvkvk----    ezezezez----    uacjuacjuacjuacj 
23@2022 dye 
174 flvkjihlh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %&  
vfuy mÙkejko f'kans o; 
37 o"kZ O;olk; 'ksrh 
jkg.kkj ds:j rkyqdk 
eq[ksM eksckbZy uacj 
7558361414- 
 
 
e;rkps uko o iÙkk %&e;rkps uko o iÙkk %&e;rkps uko o iÙkk %&e;rkps uko o iÙkk %&    
ckykth tstsjko f'kans o; 
40 o"kZ jkg.kkj ds:j 
rkyqdk eq[ksM- 
 
ej.kkps dkj.kej.kkps dkj.kej.kkps dkj.kej.kkps dkj.k    & 
 vaxkoj oht iMwu èR;w 
 
 
 

,Qvkj vk; çr  fnyh 
dk %& gks; 
    

   
 

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk----%&%&%&%&   
lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
e;r gk fnukad 15@5@22 jksth jk=h 0800- oktrk 
ikÅl ;s.;kph 'kD;rk vlY;kus 'ksrkdMs vk[kkMk 
vlY;kus lks;kchups dk< >kd.;klkBh o tukojk toG 
>ksi.;klkBh 'ksrkr xsyk vlrk jk=h oknGh ok&;klg 
ikÅl >kY;kus vpkud fotspk dMdMkV gksÅu vaxkoj 
oht iMwu ej.k ikoyk vkgs oxSjs o:u dks.kh lkgsc ;kaps 
vkns'kkus vkez nk[ky- 
nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW @1631 ikaMs iks-LVs- eq[ksM  
rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& iksgsdkW @1762 ok?kekjs  iks-LVs- 
eq[ksM eksckbZy uacj 7588068256 
izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&    iksyhl fujh{kd  Jh- xksckMs iks-
LVs- eq[ksM eks-ua- 8805957400 
?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh     HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %& 
iksgsdkW@1762 ok?kekjs eq[ksM eks-ua- 9923481762 
gs fn-16@05@2022ps 10-42-ok LVs-Mk- uacj 11- oj jokuk  
HksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fn----    o osG %&HksV pkyq vkgso osG %&HksV pkyq vkgso osG %&HksV pkyq vkgso osG %&HksV pkyq vkgs    

 

 



iksLVs eq[ksM xqjuaiksLVs eq[ksM xqjuaiksLVs eq[ksM xqjuaiksLVs eq[ksM xqjua %& 153@2022dye 363] 366¼v½] 506] Hkk-na-fo- lgdye 12 ckydkaps ySafxd 
vijk/kkiklwu laj{k.k 2012 

vvvv----dzdzdzdz    ftYgk@ftYgk@ftYgk@ftYgk@    
iksiksiksiks----Bk.ksBk.ksBk.ksBk.ks     

xqjuaxqjuaxqjuaxqjua    ?kMyk@xqUgk ?kMyk@xqUgk ?kMyk@xqUgk ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fn----osGosGosGosG    

xqjua @vkxqjua @vkxqjua @vkxqjua @vk----èèèè----
@dye@dye@dye@dye    

fQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksih    gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

01 ftYgk 
%& 
ukansM  
iks-LVs-  
eq[ksM 
  
 

xqjua@ xqjua@ xqjua@ xqjua@ ?kMyk?kMyk?kMyk?kMyk----    
 fnukad 
13@05@2022 jksth 
ldkGh 11%30 
oktrk fQ;kZnhps 
jkgrs ?kjkps toGwu 
ikBhekxs ekSts 
dketGxk rk-eq[ksM 
ft- ukansM  
 
 
    
xqjuaxqjuaxqjuaxqjua    nk[kynk[kynk[kynk[ky    rkrkrkrk----
osGosGosGosG----        
fnukad 16@05@2022 
jksth ps osG 21%36 
oktrk uksan ua  29 
oj 
    
 

xqjuaxqjuaxqjuaxqjua %&  
153@2022 
dye 363] 
366¼v½] 506] 
Hkk-na-fo- 
lgdye 12 
ckydkaps ySafxd 
vijk/kkiklwu 
laj{k.k 2012 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %&  
lathouh ,dukFk fcjknkj 
o; 17 o”ksZ O;olk; f’k{k.k 
tkr & ok.kh jk- dketGxk 
rk- eq[ksM ft- ukansM  
eks-ua - 8080215218 
,Qvkj vk; çr  fnyh ,Qvkj vk; çr  fnyh ,Qvkj vk; çr  fnyh ,Qvkj vk; çr  fnyh 
dkdkdkdk %& gks; 
 
vkjksihps uko %&vkjksihps uko %&vkjksihps uko %&vkjksihps uko %&    
 
vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&    ukgh ukgh ukgh ukgh     
    
mf’kjkps dkj.k %&mf’kjkps dkj.k %&mf’kjkps dkj.k %&mf’kjkps dkj.k %&    
 
    

eufLFkrh fBd ulY;kus 
fQ;kZnhus vkt jksth iks-LVs- 
yk ;sowu rdzkj fnyh vkgs -   
 

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk----%&%&%&%&   
lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksih ckykth laxzke ‘ksGds tkr& xoaMh ;kl fQ;kZnh 
vYio;hu vlY;kps ekfgr vlrkuk lq/nk fQ;kZnhl okjaokj 
Qksuoj cksywu yXukps vkfe”k nk[kowu cGtcjhus fQ;kZnhl 
R;kps eksVkj lk;dyoj clowu iGowu ukansM ;sFks ?ksowu xsyk 
oxSjs etdqjkps rdzkjh tckcko:u xqUgk nk[ky - 
nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %& iksmifu Jh- th-fOg- vUlkiqjs iksyhl 
mi fujh{kd iks-LVs- eq[ksM eks-ua-9130052062 
rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& th-Mh- dkGs iksyhl mi fujh{kd 
iks-LVs- eq[ksM eks-ua-9823807278 
izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&    iksyhl fujh{kd  Jh- xksckMs iks-LVs- 
eq[ksM eks-ua- 8805957400 
?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh     HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&  
1½ iksyhl fujh{kd  Jh- xksckMs iks-LVs- eq[ksM eks-ua- 
8805957400 
2½2½2½2½ th-Mh- dkGs iksyhl mi fujh{kd iks-LVs- eq[ksM eks-ua-
9823807278    
gs fn-16@05@2022ps 21%41 ok LVs-Mk- uacj 30oj jokuk  
HksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fn----    o osG %&HksV pkyq vkgso osG %&HksV pkyq vkgso osG %&HksV pkyq vkgso osG %&HksV pkyq vkgs    

 

 



 


