
पोलीस टेशन  उ मानगर यथेील दनिदन गु हयाचा अहवाल िदनाकं.03/08/2022 
  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर, आरोपीच ेनाव व प ा  

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरन ं

140/2022 

कलम  

448,323,427 

,504,506, 

34 भादंवी  

 
--------------------- 
गु ाच ेकारण 
मारहाण करण 
--------------------- 
उिशराच ेकारण :-- 
आज रोजी पो. टेला 
जबाब िद याने 
 

--------------------- 
िमळाला माल :- 
िनरंक  

 गु हा घडला िदनाकं 
िद.02/08/2022 ते 
1800वाजता सुमारास मौ. 
िफयादीचे  घरी मौ.वाका 
तालुका लोहा 
 
िदशा :- 
पूव 25 िकलोमीटर 
 
 गु हा दाखल िदनाकं: 
िद-03/08/2022 
 वेळ 01.02 वा  
टे.डा न द   02  वर 

 
---------------------------- 
 चके िल टची पतुता केली अगर 
कस े :-होय 
---------------------------- 
 

 िफयादीच ेनाव 
  
 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
---------------------- 
आरोपीच े नाव :- 
1)  
 ------------------------- 
 आरोपी अटक  :---  
आरोपी अटक नाहीत  
------------------------ 

खुलासा :-  
सादर िवनंती की, नमूद तारीख वेळेवर िठकाणी यातील िफयादी ही 
ितचे सुनेस घरी ठेवून गावातील कृ ण मंिदरा या मठात 
देवदशनासाठी गलेी व परत घरी आली ते हा नमूद आरोपीन ेदा  
िपऊन िफयादीचे घरात ितची सून एकटी असताना बळजबरीन े
घरात घुसून तु ही मा या मुलावर पो ट म ये केस का केले हणून 
जाब िवचार या िवचार यास घरी आला व िशवीगाळ क न 
घरातील सामान फेकून देऊन सामानाची नासधूस केली ते हा 
िफयादीने आरोपीस तू सामान का फेकून िदलास िशिवगाळ का 
करतोस हणून िवचारता आरोपीने िफयादीचे सुनेला ध ाबु ी 
क न एक एकास खतम क न टाकतो हणून िजवे मार याचे धमकी 
िदली वगैरे जबाबदाव न सदरचा गु हा दाखल क न माननीय 
सखुनी भारती साहबे यांचे आदेशाने पुढील तपासणी बीड पु हा 
 11 19 ीमंगल ेयां याकडे िदला 
---------------------- 
 दाखल करणार :--  hc- 1964 म के पो. टे उ माननगर 
तपासीक अिधकारी:-  npc 1119 ीमंगल ेपो ट उ माननगर 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नबंर:-  
स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.नं.8378989949 

 



पोलीस टेशन मरखले दिैनक गु ह ेअहवाल  िदनाकं 03/08/ 2022 

पोलीस 
टेशन 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा दाखल तारीख 
वळे व िठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व 
प ा 

 गु ाची थोड यात हकीकत 

मरखेल ग.ुर.न.ं 
153/2022  
कलम  
324,323,504 
,506,34  
भा द िव  

ग.ुघ.ता.वळे व 
िठकाण:-  
िदनांक 02/08/2022 
चे 22.00 वाजता 
सुमारास िफयादीचे 
राह या घरी मौजे 
हणेगाव 
ता.देगलरू 
 
 
ग.ुदा.ता.वळे व 
िदनाकं:-
03/08/2022 
वेळ 02.52वा . 
 टेडा नंबर 04 
वर 
 
 

िफयादी:-  
संजय िप.िव नाथ भुरे 
ता.देगलरू  
मो. नं. 
9096763863 
 
 
आरोपीच ेनाव :  
 

खुलासा - सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी हा 
जेवण क न याचे घरी बसला असता यातील आरोपी .1 हा दा  िपऊन घरी आला 
असता यातील िफयादीने आरोपी .1 यास हणाल े की मी तुला गे या वष  नवीन 
बांधकाम किरता पये 50000 िदल ेहोते,तु या वािहनीला दवाखा यात िवलाज करण े
आह.े याकिरता मला पैसे ची आव यकता आह.े त ेपैसे तू मला परत कर असे हणाल े
असता यातील आरोपी .1 याने िफयािदस िशवीगाळ क न हणाला की ,तुला कशाचे 
पैसे ायचे आह.े आता मा याकडे तुला दे याकिरता पैसे नाहीत. असे हणून िफयािदस 
पायातपाय घालून खाली पाडुन िफयादी या छातीवर बसून िफयादी या त डावर 
थापड बु याने मुका मार मारला व हातात दगड घेवून िफयादी या डो यावर 
,कपाळावर दगड मा न डोके फोडून दखुापत क न र  काढले व िफयादी याची 
बायको ही सोडव यासाठी अली असता यातील आरोपी .2 िहने िफयादी या मानेवर 
,त डावर थापड बु याने मु ा मारला व आरोपी 1 याने  िफयादीस  व यांचे 
पिरवारास खतम क न टाकतो हणून जीवे मार याची धमकी िदली.वगैरे त ारी 
जबाब व न मा.पो.िन. साहबे यांचे आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 
पो.ना.94 शेख यां याकडे िदला. 
गु हा दाखल करणार:-   NPC 1638 डोईजड पो टे मरखेल 
तपास अिधकारी:   पो.ना./94  शेख पो टे मरखेल  

भारी अिधकारी    पोिन ी अिनल चोरमल ेसाहबे  पो. टे. मरखेल 

 



पो. टे िबलोली भाग-6. गुरनः182/2022 कलम 12 (अ) म.ज.ुका   िद.02/08/.2022 
पो. टे च े
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व प ा/आरोपीचे नाव व प ा हकीकत 

िबलोली  गुरनः 
182/2022 
 कलम  
12 (अ) 
म.जु.का    

ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाणः- 
िद.02/08/2022 चे 23.20 वा क डलापुर 
रोडला हडी कारखा या पाठीमागे िबलोली 
िशवार मोक या जागेत.                                  
गु हा दाखल 
िद.03.08.2022  
चे 05.20  वा 
 टे.डा.नं. 04 वर. 
िमळाला माल  
आरोपी  1 यांचे ता यातुन 200/-  10 
नोटा आरोपी  2 यांचे ता यातुन 200/-  
9 नोटा आरोपी  3 यांचे ता यातुन 50/- 
 चे 10 नोटा आरोपी  5 हा 

घटना थळाव न पळुन जात असतांना याचे 
ता यातील REDMI कंपनीचा मोबाईल 
नंबर 21061119B1असे ि टकर असलेला 
िक.अ ं5000/- जु वा असे एकुण 9300/-  
चे मुदेमाल तसेच घटना थळाव न िहर ा 
रंगाचे दोन कॅट 52-52 प याचे व िन या 
िपव या रंगाचे 52-52 प याचे कॅट असे 
िमळुन आल े

िफयादीच ेनाव-  

मोहयो ीन ज रो ीन स यद वय 57 वष 

वसाय नौकरी पोउपिन पो. टे िबलोली 

मो.न ं9923700689 

 

आरोपीचेनाव- 
1)   

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व 
िठकाणी  यातील आरोपीतांनी िवनापरवाना 
बेकायदेिशर िर या गोलाकार बसुन ितरट 
नावाचा जुगार प यावर पैसे लावुन खेळत व 
खेळिवत असतांना नगदी 4300/-  एक 
मोबाईल व जुगाराचे साही य सह िमळुन आल े
हणुन वर पमाणे गु हा दाखल क न मा पो.िन 

साहबे यांचे आदेशांन े पुढील तपास कामी NPC 
2351 मुदेमवार यांचे कडे िदल.े 
 
तपािसकअंमलदार- NPC 2351 मुदेमवार   
पो. टे िबलोली मो.न9ं049778709 
 
दाखल करणार- 
पोहकेॉ/1963 िप.ए गुडमलवार  पो टे िबलोली 
मो.न.ं     8421453868 
 

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

 



पो. टे. कंधार ग.ुर.न.252/2022  कलम 457,380,34 भा.द.िव. ,िद.03/08/2022. 

पो. टे. च े
नाव 

     ग.ुर.न. व 
कलम 

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

       हकीकत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु.र.न. 
252/2022  
कलम 
457,380,34 
भा.द.िव.  

ग.ुघ.ता.वे.िठकाण:- 
िद.2/08/2022 रोजी  
वेळ रा ी 24.00 वाजता 
िफयादीचे डीजे चे 
दकुानात मौजे कु ळा 
तालुका कंधार  
 
दि णसे 22 िकमी . 
 
 गु हा दाखल:- 
 िद.3/08/2022 
 वेळ 11.50 वा 
. टेशन डायरी न द  14  
वर. 
 
 

िफयादीच ेनाव:- 
 संतोष िप. संभाजी मु कावाड वय 34  
वष  वसाय  शेती रा. कुरळा तालुका 
कंधार  िज हा नांदडे मोबाईल 

.8600420481. 
FIR त िदली का:- होय.  
 

आरोपी नाव व प ा:- 
1 
. 
आरोपी अटक :- आहते. 
िद.03/08/2022 वेळ 12.54 वा.  
न द नं. 17  वर 

खलुासा; 
           सादर िवनंती की वर नमूद ता. वेळी व  िठकाणी 
यातील आरोपीतांनी संगणमत क न यातील िफयादी हा 
दकुान बंद क न घराकड ेगेला असताना यातील आरोपीतांनी 
याचे सेटरच ेलॉक तोडून आत म ये वेश क न दकुानातील 

एक मफ  कंपनीची LCD  िकमत अंदाजे 25,000 पये 
चो न नेत असताना यांस लोकांनी पकडले वगैरे मजकुराचे 
त ारी जबाब व न  गु हा दाखल. 

 
दाखल करणार:---- 
HC/1735  बाबर साहबे पो. टे. कंधार. 
तपासी अमंलदार:-   
HC/ 2059 सानप सा. पो. टे.कंधार 
मो. .9421849989.. 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
   मा. पोिन. पडवळ साहबे पोलीस टेशन कंधार 
   मो. .9420841070. 

 



पो. टे िवमानतळ गुरनं.268 /2022 कलम 379 भारतीय दडं संिहता 1860 िद.03/08/2022 
िज हा 

वपो. टे.च े
नाव 

गु हा घडला/दाखल/ ा िद./वळे गरुन.ं वकलम िफयािद व 
आरोपी,नाव व प ा 

हकीगत शरेा 

िज हा 
नादंडे, 
पो. टे. 

िवमान-तळ 

ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण –  
 िदनांक 02/08/2022 चे राञी 11.00 ते 
िदनांक 03/08/2022 चे सकाळी 07.00 

वाजताचे दर यान ल�मीनारायण नगर 

येथीलिफया�दीचे राहते घरासमो�न ,नांदेड  

 

िदशा-   
उ रेस 3 िक.मी.  
 
गु हा दाखल ता.व वेळ- 
िद.03/08/2022 
वेळ 17.43  
टे.डा.न.ं29  

 

उशीराचे कारण – 
नांदेड शहरात व आजुबाजुला शोध घेतला 
िमऴुन आली नाही आज रोजी पो. टेला येवुन 
अज िद याने  
गेला माल -  बजाज कंपनीची प सर 
मोटारसायकल . MH -26-AZ-9629  िजचा 
चेसीस नंबर MD2A13EZ5GCF24244 व 
इंिजन नंबर.DKZCGF39944 िकमती अंदाजे 
70,000  ची जूनी वापरती  

  
 पो. टे 
िवमानतळ 
गुरन.ं 
268 /2022 
कलम  
379 भारतीय 
दडं संिहता 
186  

 

िफयादी-   
नागोराव वसंतराव 
जाधव,वय 32 
वष, वसाय 
नौकरी, ह.मू. 
ल मीनारायण 
नगर,नांदडे 
मोन.8007580146 
 
आरोपी- अ ात  
 

 

खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील अ ात आरोपीन े
यातील िफयादीची बजाज कंपनीची प सर 
मोटारसायकल . MH -26-AZ-9629  िजचा 
चेसीस नंबर MD2A13EZ5GCF24244 व 
इंिजन नंबर.DKZCGF39944 िकमती अंदाज े
70,000  ची जूनी वापरती घरासमोर हँ डल 
लॉक क न ठेवली असता  चो�न नेली आहे 

वगैरे  मजकुराचे अजा�व�न मा. पो.िन.काकडे 

सा. यांचे आदेशाने गु'हा दाखल क�न पुढील 

तपास पो. हे. का/2317 पावडे  यांचेकडे िदला 
.  
6)दाखल करणार –  
पोना/2609 आकमवाड मो.न.8805647079  
 
7)तपास करणार -   
पोहकेाँ/ 2317 पावड ेमो.न.8888842002  

----- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iksLVs ckjM nSfud xqUgs vgoky fn 03-08-2022  
ftYgk@ iks-

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

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

Ikks LVs 
ckjM  
 

 
vk e`  ?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn--03@08@2022 ps 
09%00  oktrk  
lqekjkl e;rkps 
‘ksrkr vkaC;kP;k 
>kMkyk ekS-fuo?kk 
f’kokj rk-eqn[ksM 
ft-ukansM  
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl  10 fd-eh- 
 
vk e` nk[ky-rk- 
osG- %&  
fn-03@08@2022  
osG 13-59  ok 
ukasn dz 16  oj  
 

 vk e`&  
14@2022 
 dye   
174  lhvkjihlh  
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  

ckykth ukenso  iokj o;  45 
o”ksZ  O;olk; ‘ksrh jk-fuo?kk  
rk*-eqn[ksM ft-ukansM eks ua-
9096633276 
 
 
Ek;rkps uko   %&  

lqn’kZu ckykth iokj o; 22 
o”ksZ O;olk; ‘ksrh jk-fuo?kk rk-
eqn[ksM ft-ukansM tkr ejkBk  
 
 
ej.kkps dkj.k  %&  
cWdsps dtZ ijrQsM gksr 
ulYksY;k dkj.kkus ‘ksrkrhy 
vkaC;kP;k >kMkyk nksjhus 
xGQkl ?ksoqu vkRegR;k  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh-oj ueqn rkfj[k osGh o fBdk.kh 
;krhy  e;r gk cWdsps vlysys dtZ ijrQsMgksr ulY;k 
dkj.kkus r.kkokr vlY;kus [kcj ns.kkj ;kaps ‘ksrkr tkoqu 
vkaC;kP;k >kMkyk nksjhP;k lkg;kus xGQkl ?ksoqu vkRegR;k 
dsyh vkgs oxSjs o#u vk è nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj &  

iksuk 460 ch Vh xqV~Vs iks-LVs-ckjM eks ua  8605150156 
 
 rikfld vaeynkj &  

iksmifu okuksGs iks-LVs-ckjM eks ua 8208506753  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& 
liksfu rqxkos iks-LVs-ckjM eks ua 9822179877 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 liksfu rqxkos iks-LVs-ckjM eks ua 9822179877o iksuk  796 
f’kaxjokM iks LVs ckjM  ;kauh   
fn-03@08@2022 jokuk  osG 16-59 ok LVs-Mk-uksan Ø 23  oj 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 

 
  



iksLVs mLekuuxj nSfud xqUgs vgoky fn 03-08-2022 
ftYgk@ iks-

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

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

Ikks LVs 
mLeku 
uxj 
 

 
xqUgk-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn--03@08@2022 ps 
11%30 oktrk  
dkilh cq-rs ekjrGk 
jksMoj foV HkV~Vh 
toG    
 
 
fn’kk o varj %&  
iqosZl  15  fd-eh- 
 
xqUgk nk[ky-rk- 
osG- %&  
fn-03@08@2022 
jksth osG 16-25  
ok ukasn dz 14 oj  
 

 xqjua &  
141@2022 
 dye  
 392 34 
Hkknafo  
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  

xksikG xaxkèkj ewj'ksVokj o; 
24 o"kZ O;olk; lkseku 
Qk;ukUl lfoZl çkbosV 
fyfeVsM ukansM QhYM 
v‚fQlj jk- yksgxko rkyqdk 
fcyksyh ftYgk ukansM eksckbZy 
uacj 9284695795 
 
vkjksih %&  

vKkr pkj vkjksih eksVj 
lk;dy Lokj  
 
vkjksih vVd %& ukgh- 
 
 
xsyk eky %& uxnh 30730@& 
: o c¡dsps nksu ikl cwd o 
brj dkxn i=s 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh-oj ueqn rkfj[k osGh o fBdk.kh 
;krhy  uewn fQ;kZnh gk Qk;ukUl ps olqyh d:u iqUgk olqyh 
dfjrk  dkilh ¼cq ½rs gk.khdMs tkr vlrkuk dkilh ¼ cq ½ rs 
ekjrGk jksMoj ohV Hkêh toG pkj vuksG[kh eksVkj lk;dy 
Lokjkus R;kaph eksVkj lk;dy Fkkacwu fQ;kZnhph ikBhojhy cWx 
nks?kkauh tcjhus dk<wu ?ksryh o nks?kkauh eksckbZy ns Eg.kwu èkedkoys 
oxSjs epdqjkps fQ;kZno:u xqUgk nk[ky 
nk[ky dj.kkj &  

iks- gs- dkW -2323 tkedj iks-LVs- mLekuuxj  
 eks ua  99709 75476 
 rikfld vaeynkj &  

ek- iks-mi-uh-dsaæs lkgsc  iks-LVs mLekuuxj   
eks-ua 9325976675  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&  
ek-l-iks-fu Hkkjrh lkgsc eks-u-8378989949 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
ek-mi fo iks vf/kdkjh Jh Fkksjkr lkgsc mi foHkkx  daèkkj eks- u 
9921442700  ek-l-iks-fu Hkkjrh lkgsc eks-u-8378989949  
ek- iks- mi- fu- iYysokM lkgsc 7350756405 
iksLVs mLekuuxj  
fn-03@08@2022 jokuk  osG 16-27 ok LVs-Mk-uksan 15Ø oj 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 

 



  पोलीस टेशन  उ मानगर यथेील दनिदन गु हयाचा अहवाल िदनाकं. 03/08/2022 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

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

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

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरन ं

142/2022 

कलम 

324,323,504 

,506,34भादंवी  

--------------------- 
गु ाच ेकारण 
मारहाण करण 
--------------------- 
  
िमळाला माल :- 
िनरंक  
 
--------------------- 

 गु हा घडला िदनाकं 
िद.02/08/2022 ते 21.30 वा. 
िठकाण :-हळदा बस थानक 
तालुका कंधार िज हा नांदेड 
---------------------------- 
िदशा :- 
पूवस 10 km  
-------------------------- 
 गु हा दाखल िदनाकं: 
-िद-03/08/2022 
वेळ17.49वा 
 टे.डा न द  16  वर 
---------------------------- 
 चेक िल टची पतुता केली अगर 
कस े :-होय 
---------------------------- 
---------------------------- 

 िफयादीच ेनाव  
नागनाथ िदगंबर आिज वाड 
वय 30 वष वसाय शेती 
रा.हळदा.ता.कंधार जात  
गवंडी मो.न ं9373477878 
---------------------- 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
---------------------- 
आरोपीच े नाव :- 
1)  
 ------------------------- 
 आरोपी अटक  :---  
 आरोपी अटक नाहीत  
------------------------- 

खुलासा :- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील  आरोप तानी संगणमत क न मागील 
भांडणाचे कारणाव न िशवीगाळ क न आ. .1.याने 
िफयादीचे डो यात दगड मा न द:ुखापत केली व 
आ. .2. याने दाबून ध न थापडा बु या मा न जीवे 
मार याची धमकी िदली वगैरे िफयादीचे जबाब व न 
गु हा दाखल क न तपास npc 127 मुंडे यां याकडे 
िदला 
 
तपास  
npc 127 मुंडे  पो. टे उ माननगर  
 

दाखल करणार :--   
hc- 2323 जामकर पो. टे उ माननगर 
------------------------- 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल 
नबंर:-  
स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर  
मो.न.ं  837898949 

 



पो. टे.हदगावं गरुन.ं236 /2022 कलम 498(अ),326,323,294,504,506,34 भादवी. 
पो. टे च े
नाव 

ग.ुर.न ं/ आम ृ ग.ुघ.ता.वेळ िठकाण िफयादी च े
नाव  

हिककत 

हदगांव  गु.र.नं :-  
236 /2022 
 कलम 
498(अ),326, 
323,294, 
504,506,34 
भादवी.  

 
िमळाला माल:- 
िनरंक 
 
गेला माल :- 
िनरंक 
 
 

ग.ुघ.ता.वळे िठकाण   
िदनांक 27/07/2022  रोजी दपुारी 01:00 
ते 01:30 वा.चे                                
सुमारास माझे माहरेी बोरगाव  

 
पि मसे 17 िक.मी.  
 
ग.ुद.ता.वळे िदनाकं:- 03.08.2022 
वेऴ 17.38 वा  
 टे डा न द  33 
  
 
 

िफयादी :-  
 

FRI त 
िदली का ? 
होय 
 

आरोपी चे 
नाव व प ा 
:-  
1 
  

 

खूलासा -----                                  
  सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील 
आरोिपतांनी संगनमत चारी यावर संशय घेवुन व मानसीक 
छळ तसेच लोखंडी राँडने डा ा हातावर मा न जबर 
दखुापत केली तसेच अि ल िशवगाळ क न िजवे मार याची 
धमकी िदली तसेच िफयादीचे दोन मले िहसकाउन घेवुन गेले 
हणुन वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न मा. पो.िन. सा. 

चे आदशेाने पुिढल तपास कामी पोउपिन चोपडे साहबे यांचे 
कड ेिदले. 
 
तपासीक अिधकारी याचं ेनाव :-  
पोउपिन चोपडे मो.नं.9049487708 
 

पो. टे. भारी अिधकारी याचं ेनाव व मोबाईल नंबर :- 
पो.िन.  गायकवाड साहबे मो.नं. 8888717999 
 

केलेला तपास :- मा.पोलीस अधी क यांचे सुचना  



पोलीस टेशन अधापरू ो ग.ुर.न 219/2022  कलम 65 ई माण.ेिद.3/08/2022 

पो टे 
नाव  

ग ुर न  कलम गु हा िफयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर गु. र .न 
219/2022 
 कलम 
 65 ई  
´Ö¯ÖÏÖê�úÖ  

 

गु हा घडला तारीख वेळी व 
िठकाणी  
िदनांक 03/08/2022 रोजी 
18.30वाजताचे सुमारास 
मोजे लोण येथील बस टँड 
या पाठीमागे तालुका 

अधापूर िज हा नांदडे  
 
पवूस तीन िकमी  
 
गु हा  दाखल तारीख  
3/08/2022 
वेळ 19.47 वा . 
 टे डा  33            

 िफयादी  ÷  
राजकुमार िकशनराव 
कांबळे व 41 वष 

वसाय नोकरी पोना 
ब ल नंबर 12 95पो ट 
अधापूर मोबाईल नंबर 
98 23 72 0 358 
 

आरोपी  ÷ 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
ठीकाणी यातील आरोपी हा िवनापरवाना 
बेकायदशेीर िर या दशेी दा  िभगरी सं ा 180 
एम एल या काचे या बारा बाट या िकमत 
840 पयाचा म** चोरटी िव ी कर या या 
उ ेशाने आपले ता यात बाळगलेला बाळ गेला 
होता वगैरे िफयाद व न वर माणे गु हा दाखल 

माणे गु हा दाखल  . 
दाखल करणार ÷ 
hc/1046 बोईनवाड पोलीस ठाणे अंमलदार 
पो टे अधापूर मोबाईल नंबर 98 81 79 10 38  
 

तपास- 
पो. ना 12 95 राजकुमार कांबळे मोबाईल नंबर 
98 23 72 03 58 

 



iksLVs bLykiqj nSfud xqUgs vgoky fn 03-08-2022 
  

पो टे गुर न 
वकलम  

िफयादी गुघ ता वळे विठकाण  खुलासा 

पो टे 
इ लापुर  

गुरन  

76/2022 
कलम  
498 
भादवी  

िफयादी  
शेषराव चंद  जाधव 
वय 50 वष  वसाय 
शेती रा नंदगाव तांडा 
ता िकनवट  
मोन 9356608738 
 
आरोपी  
राजु िप सुभाष राठोड 
 रा नंदगाव तांडा 
 ता िकनवट 
 

गघु ता वेळ व िठकाण  
िद 24/07/2022 चे 
01.00  ते 04 ०० वा 
आज पावेतो समारास 
िफयादीचे घ न नंगान 
तांडा येथुन  
 

पवुस 8 िकमी  
 

दाखल ता वळे :-  
िद 03/08/2022  
वेळ 20:15 वा 
 टेडा नेोद 25  

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने िफयादीचची मुलगी नामे िहस 
िववाहीत असुन तीस एक मुलगा एक मुलगी नवरा 
असतांना माहीत असुन सु दा तीला भुरळ पाडुन 
िवधीिनिस द संभोग कर या या उ ेशाने ित या 
नवया या ता यातुन पळवुन नेऊन आज पावेता◌ो 
लपवुन ठेवला आह े वगैरे व न मा Api सा 
यांचेआदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 
बीट asi शेख यांचेकड ेिदला  
 

दाखल करणार :- psi कांबळे  
 

तपास - asi शेख मो नं 9423438221 

 

  



पोलीस *टेशन िहमायतनगर येथील दैनंिदन गु'हे अहवाल िदनांक 03/08/2022  

पो*टेनाव  गुरणवकलम गु-घ-ता वेळ व िठकाण व 

दाखल ता वेळ  

िफया�दीचे नाव प3ा 

 आरोपीचे नाव  

हकीकत  

िहमायतनगर 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

गुरं न 

180/2022 

कलम 

 283  Ipc  

 

 

 

गु-घ-ता वेळ व िठकाण  

िदनांक.03/08/2022 

17:20 5या सुमारास परमे6र 

मंिदर साव�जिनक रोडवर 

चौकात  

 
 दाखल ता वेळ  

िदनांक 03/0 8 /2022  

19:35 वा  

टेडा नेोद  26 

 

  

 

िफया�दीचे नाव प3ा  नंदलाल 

चौधरी वय 36 वष: ;यवसाय नोकरी 

साहेबसपोपोलीस िनरी=क 

िहमायतनगर  

 मोबाईल ?मांक 

 97 64123018 

 

आरोपी. 
  
 

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळीव िठकाणी 

यातील यातील आरोपीने आपBया ताCयातील फळांDया 

घडा हा साव�जिनक र*5यावर लोकांDया जीिवतास 

धोका होईल अशा ि*थतीत उभा केलेला िमळून आला 

आहे वगैरे मजकुराDया िफया�दीव�न गु'हा दाखल 

क�न माननीय पोलीस िनरी=क साहेब यांDया 

आदेशाने पुढील तपास काम िबट Hc /2303 िसगंणवाड 

यांDयाकडे िदला आहे 
 
दाखल करणार -  Hc 1645 साखरे साहेब 
 
तपास काम  - िबट Hc /2303 िसंगणवाड 
 
Hभारी अिधकारी-  पोिन िबडी भूषनूर साहेब 

 

  

 



पोलीस टेशन रामतीथ  ग.ुर.न.ं122/2022 कलम 279, 304 अ,337.338 IPC  िदनाकं . 03/08/2022 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 गु हा रिज टर नबंर 
व कलम 

 गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ही/घडला ता.वळे व 
िठकाण 

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

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव. 
रामतीथ 

ग.ुर.न ं

.122/2022  

कलम  

279, 304अ, 

337.338 IPC  

 

चकेिल टची 
पतुता केली 
अगर कस:े- होय 
 
 

ग.ुघ.त.वेळ व िठकाण  
01/08/2022 चे  
12..30 .वा चे सु 
िठकाण :- ीराम सेटकर 
यांचे शेताजवळ लोहगाव 
येथ ेकारेगाव जाणारे 
रोडवर  
िदशा:- 
पूवस 15 की.मी 
 

गु हा दाखल: 
-िद. 03/08/2022 
वेळ 14.55 वा. 
टे.डा.नोद न.ं 19 वर          

 

उिशराच ेकारण :- 
मयताचे नातलग दःुखात 
अस यान ेआज रोजी 
पो. टे.ला आल ेव न 
दाखल 

 िफयादीच ेनाव:- 
 परमे र महाजन नवघरे 
वy-50- वष वसाय शेती 
जात मातंग रा. लोहगाव 
ता.िबलोली 
9579674575. 
 

FIR त िदली का:-होय 
  
आरोपी:- 
  
आरोपी अटक:- नाही  
 

मयताच ेनाव 
-बालाजी महाजन नवघरे 
वय 35 वष रा.लोहगाव 
ता.िबलोली 

खुलासा-सादर िवनंती की वर नमो तारीख वेळी िठकाणी यातील िफयादी 
व याचे भाऊ बालाजी यांनी िद.01-08-2022 रोजी 12.30 वा. बालाजी 
यांनी ी राम शेटकर यांची शेतात व रोडन ेजात असताना यातील टे पो 

मांक1. चा चालक मुसा रा टभुण  यांनी यांची ता यातील टे पो हाय 
गाय व िन काळजी पणान ेभरधाव वेगात चालून बालाजी यास जोराची 
धडक िद याने यासह नांदेड येथ े शरीर केल े असता उपचारात दर यान 
िदनांक 2 8 22 रोजी आठ तीस वाजता मयत झाली यांचे मरणास सदर 
टे पो चालक कारणीभूत ठरला वगैरे जबाब व न बाजूस माणे गु हा 
दाखल क न तपास मा..स.पो.नी. िदघे साहबे यांचे आदेशान ेनमूद माण े
गु हा दाखल क न PSI-शेख यांचे िदला आह.े  
 
दाखल करणार:-  
 PSI/राठोड पो. टे.रामतीथ 
 

तपासीक अमंलदार:- 
 PSI-शेख मो.न.9960161935. 

 

भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल :- 
सपोिन संकेत िदघे  पो. टे.रामतीथ मो.न.ं9834255985.. 

 



पो. टे.मनाठा आ. .न ं22/2022 कलम 174 crpc 

पो. टे 
च ेनाव 

आ . .न ंव 
कलम  

आ. .घ.ता.वळे व िठकाण खबर देणार चे नाव  हिककत 

मनाठा आ .नं. 
22/2022  
कलम  
174 crpc  
 

 आ. .घ.ता.वळे व िठकाण  
िदनांक 01/08/2022  
रोजी  वेळ 18:30 वा च े
सुमारास अडीच िलगे र 
महादवेाचे बारोव िवहीरीत 
मौजे िसबदरा ता.हदगांव 
 

आ. .दा.ता.वळे 
िदनांक:- 03/08/2022  
रोजी  16:23 वा 
.न द 19 वर  
 

उिशराच ेकारण:- 
 दःुखात अस यामुळे आज 
रोजी.पो. टे. येऊन त ार 
िद याने  आ.  दाखल 

खबर दनेार:- 
गजानन बालाजी च हाण   वय 25 
वष वसाय शेती रा.िसबदरा (म) 
ता.हदगांव िज.नांदडे 
.मो.न.ं9359774380 
 

FIR त िदलीप का ?   होय. 
 

मयताच ेनावं:-  
बालाजी िसताराम च हाण वय 52 
वष रा.िसबदरा ता.हदगांव 
िज.नांदडे   
  

मरणाच ेकारण:- 
शेतीचे नािपकी मुळे व कज 
झा यामुळे िवहीरीत उडी मा न 
आ मह या 

खुलासा - सादर िवनंती की वर नमुद ता.वेळी व िठकाणी 
यातील मयताने सोयािबन वा न गे याने झालेले नुकसान व 
कजाला कंटाळून  िवहीरीत उडी मा न आ मह या केली वगैरे 
जबाब व न  आ.मृ.दाखल क न पुढील तपास मा.APIसाहबे 
यां या आदशेाने पुढील चौकशी कामी HC 1694 पवार सर 
यां याकड ेिदला. 
तपासीक अिधकारी याचं ेनावं:-  
HC 1694  पवार सर साहबे  पो टे मनाठा 
 मो न.ं9922921694 
दाखल करनार – 
PSO NPC 2809 रावले साहबे पो. टे.मनाठा 
मो. .9867797144 
घटना थळी भटे:-  
मा.स.पो.िन.च हाण साहबे पो. टे.मनाठा 
मो.नं.7020408595 
िद.01/08/2022 रोजी रवाना वेळ 01:30 न द न.ं03     

 



पो. टे  नायगाव .आ.म.ृ न.ं29/2022 कलम 174.CrPC 

पो. टे.च े
नाव  

आ  व कलम आ .घ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफयादीच ेनाव/आरोपी च े
नाव व प ा 

हकीकत 

नायगाव आ  
29/2022 
कलम 
174crpc 
   
 
 
मर याच े
कारण:- 
दा चे नशेत 
कोणतेतरी 
िवषारी औषध 
िपऊन मृ यू 

 आ  घडला ता.वळे व 
िठकाण 
िद.27/07/202 
चे20:45 वाजता 
सुमारास सरकारी 
दवाखाना िव णुपुरी 
नांदडे  
आ  दाखल 
 िद 03/08/2022 रोजी 
वेळ 14:45  
न द मांक 16 
उिशरा च ेकारण. 
धािमक िवधी पूण 
के यानंतर आज रोजी 
पो टीला येऊन अज 
िद यावर 

खबर दणेार:-  
आनंदा िपता द ा वडजे 
वय 34 वष वसाय 
शेती राहणार गोदम 
गाव तालुका नायगाव  
मोबाईल नंबर 
7499282178 

 

मयताच ेनाव:- 
ीकांत द ा वडजे वय 

23 वष राहणार 
गोदमगाव तालुका 
नायगाव 
 

 

खुलासा:-सादर िवनंती की वर नमूद ता.वेळ व िठकाणी या तील 
मयत हा दा चे नशेत याचे राहते घरी कोणते तरी िवषारी औषध 
िप याने यास पुढील उपचार कामी नायगाव येथे आणले असता 
नायगाव येथील डॉ टरांनी या यावर थम उपचार क न पुढील 
उपचार कामे सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदडे येथे रेफर केले 
असता याचे वर उपचार चालू असताना तो िदनांक 27/07/2022 
रोजी 20: 45 वाजता मरण पावला आह ेवगैरे अजाव न माननीय 
पो.िन साहबे यांचे आदशेाव न आ  दाखल क न पुढील चौकशी 
कामी PSI वाघमारे साहबे यां याकडे िदले आहते  

आ  दाखल करणा याच ेनाव: 
-Hc/1808 िचतळे पोलीस टेशन नायगाव 
तपासीक  अमंलदार :- 
PSI आनंदा िकशन वाघमारेमो.नं 9096618261 

पो. टे. .अिध.नाव व मो.न:ं 
मा.पो.िन िशदे साहबे .मो.नं.8975769508 

 



पोलीस टेशन नायगाव भाग 1 to 5 crno 117/22 कलम भा द िव   िद   03/ 08/2022 

पो. टेच े
नाव 

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

िफयादीच ेनाव प ा व मोदी न ं
, आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाही 

हकीकत 

नायगाव  भाग 1 त5े 
गुरन ं 
117/2022 
कलम 
279,337, 
338,304 
(A)भादवी 

 गु हा घडला ता. वळे िठकाण  
िद 16/06/2022 चे 18:45 
वाजता नरसी ते नायगाव 
जाणारे रोडवर मौजे 
िपपळगाव पाटील जवळ 
िदशा :-  
दि णेस 02 िकमी 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:-  
िद 03/08/.2022 
चे  18:58 वा 
 टे.डा न द  20  वर  
 

उिशरा च ेकारण:_ 
 मयताचे नातेवाईक यांना 
पो टीला येऊन त ार न 
िद यामुळे आज रोजी आ ही 
सरकारतफ िफयादी होऊन 
िफयाद िद यान ेआज रोजी 
दाखल 

 िफयादीच ेनाव:-  
िवलास मोतीराम मु तापुरे वय 
54 वष वसाय HC/ 2006 
पो ट नायगाव  मोबाईल 
नंबर.9325850196 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीच ेनाव व प ा :- 
1) अ ात 
 
मयत:-  
 अशोक शंकरराव िशदे वय 42 
वष रा. नायगाव 
 
आरोपी अटक:-  नाही 
 
 
 

खुलासा_ वर नमुद ता.वेळी  व  िठकानी यातील िफयादी यांनी 
मयत अशोक शंकरराव िशदे वय 42 वष धंदा शेती राहणार 
नायगाव यास िदनांक 16/ 6/ 2022 रोजी नरसी त े नायगाव 
जाणारे रोडवर मौजे िपपळगाव पाटी जवळ मयत हामो.सा.वर 
बसून जात असताना यास अ ात वाहनाने भरधाव वेगात हाय 
काय िन काळजीपणाने जोराची धडक देऊन गंभीर जखमी के यान े
याची मरणास कारणीभूत झाला तशी मािहती मयताचे नातेवाईक 

यांना िदली असता मयताची प ी मंदाताई .अशोक िशदे राहणार 
नायगाव िहने िदनांक 25/07/2023 रोजी सदर घटना बाबत मला 
त ार ायची नाही असा लखेी अज िद यान े यातील िफयादी 
यांनी सरकारतफ िफयादी होऊन आज रोजी िफयाद िद याने 
बाजूस माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी माननीय पुण े
िशदे साहबे यां याकडे िदला 
 
दाखल करणार: 
-HC/2304 टो पे पो टे नायगाव  
 

तपािसक अमलंदार : 
-npc 349 सांगवीकर पो   टे  नायगाव  

 



पो. टे.हदगावं गरुन-ं  237/2022 कलम 341,327,323,504 भादिव , िदनाकं- 03/08/2022  
पो. टे चे 
नाव 

ग.ुर.न ं/ आम ृ ग.ुघ.ता.वळे िठकाण िफयादी चे नाव  हिककत 

हदगांव  ग.ुर.न ं:- 
237/2022  
कलम 
 341,327, 
323,504 
भादिव.  
 
िमळाला माल:- 
िनरंक 
 
गलेा माल :-
नगदी 65,900/- 
 (पास  हजार 

नऊशे पये ) 
 

ग.ुघ.ता.वळे िठकाण  
िदनांक- 03/08/2022 
रोजी 12.15वाजताचे 
सुमारास गावातील 
सावजिनक वळण 
र यावर धानोरा 
(वाळकी) ता.हदगांव  
 

दि णसे 12 िक.मी. 
 

ग.ुद.ता.वळे िदनाकं:- 
03.08.2022  
21.53 वा 
 टे.डा.नोद  38 
  
 

िफयादी :-  
िवकास िप.उ दव 
गायकवाड वय24 वष 

वसाय.िफ ड आँिफसर 
आिशवाद माय ो फायना स 
भोकर रा.शेकापुर ता.कंधार 
ह.मु.गांधीनगर भोकर 
मो. .9529029107 
 

FRI त िदली का ? होय. 
 
आरोपी चे नाव व प ा :- 

  

खलूासा -----                                   
वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िफयादीचे मिहला बचत गटातील वसुली केलेल नगदी 
65,900/- .िफयादीची मो.सा थांबवुन इ छापुवक 
डो यात क ाने दखुापत क न िशवीगाळ केली व 
बँगेतील रोख र म जबरद तीने काढुन घेऊन बँग 
फेकुन पळुन गेला वगैरे िफयाद व न मा.पो.िन 
साहबेांचे आदशेाने नमुद माणे गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी पो.उप.िन ी गायकवाड 
यांचेकड ेिदल े
PSO- NPC 1099 गायकवाड  
 तपासीक अिधकारी याचं ेनाव :-  
PSI गायकवाड मो.नं.7758864052  
पो. टे. भारी अिधकारी याचं ेनाव व मोबाईल नबंर  
 पो.िन.  गायकवाड साहबे मो.नं. 8888717999 

 



पोलीस ठाण ेमखुडे आम ृमािहती   िदनाकं 03/08/22 
पो टेच े
नाव  

ग ुर न न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं आरोपी नाव  
व प ा  

 हकीकत 

पो टे 
मुखेड  

 गुरं नं 
 232/2022 
 कलम 
324.323. 
504.506 
भादवी   
 

गु हा  घडला ता वळे:- 
िदनांक 02/8/22 रोजी 
वेळ दपुारी 16.00 
वाजताच ेदर यान 
िफयादीचे घरी मोजे 
मोटरगा तालुका मुखेड. 
 
 
 दाखल ता वळे:- 
 िद  03/8/22 रोजी 
13.55 वा 
 टे. डा . न द 15 वर  
---------------------  
 
 

िफयाद दणेारे नाव व प ा –  
आकाश िभमराव ज धळे व 22  
वष वसाय मजुरी राहणार 
डुबा कामा रे ी िज हा 
िनजामबाद ह.मु  मोटरगा 
तालुका मुखेड िज हा नांदडे 
.mob 7798975648. 
 
 आरोपीच ेनाव:-  
  
 
 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी हा याचे आजोबा वार यान े गावाकडे आला असता दपुारी 
सव नातेवाईकांसह घरी असताना यातील आरोपी हा दा  िपऊन 
िफयादीचे घरी येऊन दा  िप यासाठी िफयादीचे चुल याकडून पैसे दे 
हणून वाद घालत असताना िफयादी हा सोडिव यासाठी गलेा असता 

यातील आरोपीन े िफयादीस व िफयादीचे चुलता यास िशवीगाळ 
क न थापाडा बु यांनी मारहाण क न िफयादीचे डो यात दगड 
घालून डोके फोडून दखुापत केली व जीवे मार याची धमकी िदली 
वगैरे जबाब व न मा. पोलीस िनरी क साहबे यां या आदेशाने पु हा 
दाखल क न तपास पीएसआय जाधव सर यां याकडे िदले. 
 
गु हा दाखल  करणार–  
पो ना  2433 भुताळे टे मुखेड  . 
 
तपािसक  अिधकारी  :- 
psi  जाधव पो ट मुखेड .  मो नं. .9765860359. 
----------------------  
पो. टे . भारी. अिधकारी.  
पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न. 9850072078 
 

 



पोलीस टेशन नायगाव .गरुन 116/ 2022 कलम 379 भा द िव मान ेिद  03/08/.2022 

पो. टेच े
नाव 

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

िफयादीच ेनाव प ा व मोदी 
न ं, आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाही 

हकीकत 

 
नायगाव 

भाग 1 त5े 
गुरन ं 
116/2022 
कलम  
379, भादंिव  
 
 

 गु हा घडला ता. वळे िठकाण  
िद.  01/08/2022 चे 00.30 ते 
02/08/2022 चे 01.15 वाजता 
सुमारास जीवन पाटील यांचे शतेात मौजे 
िपपळगाव िशवारात ता.नायगाव   
 

िदशा :- 
दि णेस    01    िकमी 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:-  
िद 03/08/.2022 
 चे 18:58  वा  
टे.डा न द  20 वर  

 

गलेमाल:- कॉसलाईट कंपनीचे 100 
AMP मतेची िसलेट रंगाची असले या 
दोन बॅट या िकमती ित नग 5000/-
पये असे असलले ेदोन नागाची िकमत 

असे एकूण 10000/- हजार पये 
िकमतीची दोन बॅटरी 
िमळाला माल:- िनल 

 िफयादीच ेनाव:-  
कैलाश आनंदराव बेळगे वय 
तीस वष वसाय 
टेकनीिशअर िजओ कंपनी 
राहणार पानसरे नगर माकट 
ग ली तालुका नायगाव िज हा 
नांदेड जात िलगायत मोबाईल 

मांक.9021339951 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीच ेनाव व प ा :- 
अ ात 
 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
 
 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व  िठकाणी 
यातील िफयादी ह े िफयाद िदली की मौजे िपपळगाव 
िशवारातील जीवन पाटील यांचे शेतातील िजओ कंपनीचे 
टावर असून यावरील कॉसलाईट कंपनीची 100 
AMP मतेची िसलेट रंगाची असललेी दोन बॅट या जुनी 
वापरते िकमती अंदाजे ित नग 5000/- पये िकमतीचे असे 
एकूण दोन नग िकमती अंदाजे 10000/- पये मते या 
अ ात चोर ान े चो न ने याचे िफयाद व न बाजूस 

माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन.साहबे यांचे आदेशान े
बीट npc 349 सांगवीकर यांचे कडे िदला 
 
दाखल करणार:- 
 Hc/1808 िचतळे 
 
तपािसक अमलंदार :- 
 NPc 349 सांगवीकर  पो   टे नायगाव मो न ं 



 

पोलीस ठाण ेमखुडे         िदनाकं 03/08/22 

पो टेच े
नाव  

ग ुर न न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे 
मुखेड  

 गुरं नं 
 233/2022 
 कलम 
324.323. 
504.506 
भादवी   
 

गु हा  घडला ता वळे:- 
िदनांक 03/08/2022 रोजी 
सायंकाळी 04.00 
आरोपीचे घरासमोर 
वरताळातांडा तालुका 
मुखेड. 
 
 दाखल ता वळे:-  
िद  03/8/2022  
रोजी 19.54 वा 
 टे. डा . न द 29 वर  
 

िफयाद दणेारे नाव व प ा - 
िनळकंठ धा  राठोड व 26 वष 

वसाय शेती राहणार जांभळी 
तांडा तालुका मुखेड िज हा 
नांदडे मोबाईल मांक 
9850206341. 
 
. आरोपीच ेनाव:-   
1 
 
 
. 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादीने िदलेल ेपैसे माग यासाठी आरोपीताचे घरी गलेा 
असता यातील आरोपीन ेसंगणमत क न तुझे कशाचे पैसे आहते असे 
हणून िशवीगाळ क न थापडा बु याने न े मारहाण क न 

हातातील   दगडान े िफयादीचे डो यात मा न दखुापत केली व 
िजवे मार याची धमकी िदली वगैरे जबाब व न मा.पोलीस 
िनरी क साहबे यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी पोह ेका 12 65 गीत ेयां याकडे िदले. 
---------------------  
गु हा दाखल  करणार– 
 पो ना  2433 भुताळे टे मुखेड  . 
 
तपािसक  अिधकारी  : 
-psi  जाधव पो ट मुखेड . मो नं8007807771 
----------------------  
पो. टे . भारी. अिधकारी.  
पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न. 9850072078 
 

 



पो. टे मनाठा  ग.ुर.न ं123/2022 कलम 65 (ई) मु. ो.का.   िद 03/08/2022 

पो. टे 
च ेनाव 

गरुन ंव 
कलम  

गरुन.घ.ता.वळे व िठकाण िफयाद देणार च ेनाव  हिककत 

मनाठा गुरन 
123/2022 
कलम  
65(ई) 
मु. ो.का.   

गरुन.घ.ता.वळे व िठकाण 
िदनांक  03/08/2022 रोजी चे 
सकाळी20 :00 वा सुमारास 
तुकाराम ीप ी नाईक यांचे 
घरासमोर रोडवर मौजे माळझरा 
ता.हदगांव िज.नांदेड  
 
ग.ुदा.ता.वळे 
िदनांक:-03/08/2022 
वेळ 22:48 वा 
.न द न ं27वर  
 
िमळाला  माल:-  
देशी दा  िभगरी सं या या 180 
ml या 11 बॉटल िक.अं 770 -
/   
 

िफयादी:- 
 द ा य अं ीनंदन िगरी वय 50 
वष वसाय नौकरी पो.ह.ेकॉ 
ब.न ं2123 िगरी पो. टे.मनाठा 
ता.हदगांव नांदेड िज. नांदेड 
म .न. 9604822123 
    
FIR त िदलीप का होय. 
 
आरोपी:-  
 

सादर िवनंती िक वर नमुद तारीख वेळ व िठकाणी यातील नमुद 
आरोपीयान े आप या ता यात िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या 
चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने देशी दा  िभगरी सं या या 180 
ml या 11 बॉटल बाळगललेा िमळून आला  वगैरे िफयाद व न वर  

माणे गु हा दाखल क न  मा. स.पो.िन साहबे यांचे आदेशान ेपुढील 
तपास कामी HC-2123 िगरी  सर यांचे कडे िदला.  
 
तपासीक अिधकारी याचं ेनावं- 
HC-2123 िगरी   साहबे  पो टे मनाठा   मो न.ं9604822123 
 
दाखल करनारा- PSO NPC-2809 रावले सर   साहबे 
पो. टे.मनाठा म .न. 9867797144 
 
पो. टे. भारी अिधकारी याचं ेनावं व मोबाईल नबंर:- 
मा.स.पो.िन.साहबे पो. टे. मनाठा  मो. न.ं 
 

 

 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.266/2022 िदनांक03/08/2022 
पो टे चे 
नाव 

पो टे चे नाव गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण 

 िफयादी व आरोपी चे 
नाव  

हकीकत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

 गुरन 
266/2022 
कलम  
324, 323, 
504, 506 
भादवी 

गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण 

िदनांक  03/08/2022 रोजी 
19.00 वाजता सुमारास 
थेरबन तालुका भोकर सजु 
गणपत सुनकरवाड याचे घरा 
समोर मौजे थेरबन ता. भोकर 
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक  03-08-2022  
चे 21.17 वाजता टेशन 
डायरी न द मांक- 28 

िफयािद –  
बालाजी िपता गोिवद 
च हाण वय 35 वष 

वसाय मजुरी रा 
थेरबन ता भोकर िज. 
नादडे  
मोन 9604030340 

 
आरोपी –  
 

  खुलासा - सादर िवनती की, वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी याने िफयािदस दा  
िप यासाठी पैसे मागीतले असता िफयािदने माझे जवळ 
पैसे नाही असे हणता आरोपीने िफयािदस िशवीगाळ 
क न थापड बु याने मारहाण केली व हातात दगड 
घेवुन डो यात मा न डोके फोडले व िजवे मार याची 
धमकी िदली वगैरे मजकुराचे जबाब व न वर माणे 
गु हा दाखल क न मा. पो. िन साहबे यांचे आदशेाने 
पुढील तपास बीट पोहकेाँ 1653 दवेकाबळे याचे कड े
िदला. 

दाखल करणार :-     
ASI  दवणे       मो.नं. 9552500385        

तपासी अमलदार;-   
hc 1653 दवेकांबळे               

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



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 268/ 2022 Ûú  12   ( †) ´Ö.•Öã.ÛúÖ.       ×¤ü®ÖÖÓÛú 03/08/2022 
 

 
 
 

 

 ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêô
û ¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö  
268/ 2022 
Ûú   
12   (†) 
´Ö.•Öã.ÛúÖ.    

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --
×¤ü®ÖÖÓÛú 
02/08/2022 
¸üÖê•Öß 16.30 
¾ÖÖ. 
†Ö“ÖÖ¸üßÝÖÏÖˆÓ›ü 
¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß 
×¿Ö¾ÖÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
03/08/2022 
¸üÖê•Öß  01.39   
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ   05  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   
ÃÖã×®Ö»Ö †¿ÖÖêÛú ×³ÖÃÖê  ¾ÖµÖ  35 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ  
ˆ¯Ö×®Ö¸üßõÖÛú ®Öê´ÖÞÖãÛú  ¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö  ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê .®ÖÓ 9373332885 
 
†Ö¸üÖê¯Öß--  †Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü 
®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß  ×¾Ö®Ö¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖ¤êü¿Öß¸ü×¸üŸµÖÖ 
†Ó¤ü¸ü ²ÖÖÆü¸ü ®ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •ÖãÝÖÖ¸ü ¯Ö¢µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖê 
»ÖÖ¾Öã®Ö ÜÖêôûŸÖ ¾Ö ÜÖêôû×¾ÖŸÖ †ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ ×´Öôãû®Ö 
†Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ .¾ÖÝÖî¸êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Öºþ®Ö  
´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2294 ÆãÓü›êü 
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2294 ÆãÓü›êü ´ÖÖê ®ÖÓ – 7083182294 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü  
´ÖÖê ®ÖÓ -- 9421758084 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 269/ 2022 Ûú  379 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.   ×¤ü®ÖÖÓÛú 03/08/2022 
 

 ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö  
269/ 2022 
Ûú   
379 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.                                           

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
29/07/2022 “Öê 
22.00 ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤ü. 
30/07/2022 
“ÖêÃÖÛúÖôûß 06.00 
¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖêºþ®Ö 
¤üõÖŸÖÖ ®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ 
(ÜÖã) ÜÖÓ›üÖê²ÖÖ “ÖÖîÛú 
•Ö¾Öôû ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  
 ×¤ü®ÖÖÓÛú 03/08/2022 
¸üÖê•Öß  16.17   ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ   38  
¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -- 
¯ÖÏÛúÖ¿Ö  ÛúÖê›üà²ÖÖ ®Ö¸ü×Æü¸êü ¾ÖµÖ 32  ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ. ¤üõÖŸÖÖ ®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ 
(ÜÖã) ÜÖÓ›üÖê²ÖÖ “ÖÖîÛú •Ö¾Öôû ®ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê ®ÖÓ 9960972286 
 
†Ö¸üÖê¯Öß--  †–ÖÖŸÖ  
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö – 
 ×Æü¸üÖêÆüÖê®›üÖ Ã¯»Öë›ü¸üÛÎú´ÖÖÓÛú  MH 38/A 
4332  “Öê×ÃÖÃÖ ®ÖÓ  3j20F05408  
‡Ó•Öß®Ö ®ÖÓ 03J18E05493  ×Ûú´ÖŸÖß 
12,000 ºþ¯ÖµÖê 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ  
--  †Ö•Ö  ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö †•ÖÔ 
×¤ü»µÖÖ®Öê 
 
†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß . 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü 
®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß®ÖêŸµÖÖ“ÖêÛúÖÛúÖ  ×Ûú¿Ö®Ö ×¯Ö. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö 
‡ÓÝÖôêû µÖÖÓ“Öê  ®ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öß ×Æü¸üÖêÆüÖê®›üÖ 
Ã¯»Öë›ü¸üÛÎú´ÖÖÓÛú  MH 38/A 4332   ÊÖ  
ÛÎú´ÖÖÓÛúÖ“Öß ×ŸÖ“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ  ®Ö²ÖÓ¸ü “Öê×ÃÖÃÖ ®ÖÓ  
3j20F05408  ‡Ó•Öß®Ö ®ÖÓ 03J18E05493  
×Ûú´ÖŸÖß 12,000 ºþ¯ÖµÖê “ÖßÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö  ®Öê»Öß †ÖÆêü.     .¾ÖÝÖî¸êü 
´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê »ÖêÜÖß †•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  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ 
/2178 ÝÖÖêêüÞÖÖ¸üÛú¸ü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü –  
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2178  ÝÖÖêÞÖÖ¸üÛú¸ü 
´ÖÖê ®ÖÓ – 9689715358 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü— 
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /1781 ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü  
´ÖÖê ®ÖÓ -- 9657578281  
 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ÷Öã.¸ü.−ÖÓ 220/2022 �ú»Ö´Ö -379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ"Öê  

 

¯ÖÖê.Ã™êüê. 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã. ü̧.−Ö.¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

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

Æü�úß�úŸÖ ¿Öȩ̂ üÖ 

 
¯ÖÖê.Ã™êü.  
†¬ÖÖÔ̄ Öã ü̧ 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ 
220/22 
�ú»Ö´Ö-
379  

³ÖÖ¤ü¾Öß 
¯ÖÏ´ÖÖ"Öê. 

. 
 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú -
×¤ü.28.07.2022 ü̧Öê•Öß “Öê 
21.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ¤ü ü̧´µÖÖ�Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¾Æü ü̧Ö›üµÖÖŸÖ †Ó²ÖÖ•Öß−Ö÷Ö ü̧ 
†¬ÖÖÔ¯Öã ü̧ 
 
 ¯Öã¾ÖÔÃÖ †¬ÖÖÔ ×�ú.´Öß.  
 
÷Öã−ÆüÖ ¤Ö�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú -  
×¤ü.03/08/2022 
 “Öê 21.36 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ −ÖÓ.- 038 
 
 
 

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖ¾Ö- 
 ×¾Ö•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü ¡µÖÓ²Ö�ú¸üÖ¾Ö ¯Ö¡Öê ¾ÖµÖ -42 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ - ¿ÖêŸÖß  ü̧Ö. †Ó²ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü 
†¬ÖÖÔ¯Öã ü̧ ´ÖÖê.−ÖÓ.9403525840 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ - 
†–ÖÖŸÖ. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 
‹“Ö ‹±ú ×›ü»ÖŒÃÖ ÆüÖë›üÖ ´ÖÖê™üÖ ü̧ 
ÃÖÖµÖ�ú»Ö �ÎÓú MH-26 BM 
4349†Ó¤üÖ•Öê Ø�ú´ÖŸÖß 39000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-×−Ö Ó̧ü�ú 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ¸ü"Ö- 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ−Öß †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¿ÖÖê¬Ö 
‘Öê¾Öã−Ö †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö 
•Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ−Öê 

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ×¤ü.28.07.2022 ü̧Öê•Öß “Öê 
21.00¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  ŸÖê ×¤ü.29.07.2022 ü̧Öê•Öß“Öê 06.00 
¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �ÓË. mh-
26 bm 4349 ×Æü  ‘Ö ü̧Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¾Æü ü̧ÖÓ›üµÖÖŸÖ ÃÖÖê›ãü−Ö •Öê¾Ö−Ö 
¾Ö÷Öî̧ êü �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß —ÖÖê̄ Öß ÷Öê»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö 
�ÎÓúMH 26 BM 4349 ×Æü �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê 
“ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öê .  ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú ü̧Ö“Öê •Ö²ÖÖ²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü »ÖÖ µÖê¾Öã−Ö 
×¤ü»µÖÖ�Öê ¾Ö ü̧ ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧"ÖÖ ü̧- pso  ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ ü̧  ¯ÖÖê×»ÖÃÖ šüÖ�Öê 
†Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü.´ÖÖê.−Ö-7745047777. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß� †¬Öß�úÖ ü̧ß- 
¯ÖÖê.Æêü.�úÖò/2081 ´Ö•ÖÖ•Ö ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã ü̧ü  
´ÖÖê −ÖÓ- 9923400081. 
 
 ¯ÖÖê.Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †¬Öß�úÖ¸üß-  
¯ÖÖê ×−Ö ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã ü̧.         ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.7798834263. 
 

 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 475/2022  �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö.•Öã.�úÖ.  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã.¸ü.−Ö. :- 
475/2022  
�ú»Ö´Ö  
12(†) 
´Ö.•Öã.�úÖ.   

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ*Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
03/08/2022 
ü̧Öê•Öß “Öê 16.30 

¾ÖÖ ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö 
µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ‡Ô 
�úÖ™üµÖÖ“Öê 
¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öß»Ö 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
03/08/2022 “Öê 
¾Öêôû 18.09 ¾ÖÖ. 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.46 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- 
 ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ¯Ö¾ÖÖ ü̧ ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖêî�ú ü̧ß 
¯ÖÖê�úÖò/1073 ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß@Ö. ´ÖÖê.�Îú.8329275617 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
� 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  
�ú»Ö´Ö 41(†)(1) ÃÖß.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß.¯ÖÏ´ÖÖ@Öê −ÖÖê™üßÃÖ 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 1) 1230-00  �éúÂ�ÖÖ Æü×¸üÂÖ ³Ö÷ÖŸÖ µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 100 
¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 07 “Ö»Ö−Öß −ÖÖê™üÖ, 50 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öê 06 −ÖÖê™üÖ, 20 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öê 
07 −ÖÖê™üÖ ¾Ö 10 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öê 09 −ÖÖê™üÖ ŸÖÃÖê“Ö ‹�ú �úÖ²ÖÔ−Ö−Öê ×»ÖÆüß»Öê»µÖÖ 
�úÖ÷Ö¤üß �úÖ÷Ö¤ü †ÃÖã−Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ×“Öšüšüß¾Ö¸ü 
Milan-D(O) D•Ö.3/8/22-12.56 ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß 7/300 †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öß 
†ÃÖã−Ö ÃÖ¤ü¸ü �úÖ÷Ö¤üÖ“Öê ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ×“Öšüšüß¾Ö¸ü Milan-D(O) �ú•Ö.3/8/22-
1.100 ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß 7/400 †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öê  
2) 05-00 ‹�ú ²ÖÖò»Ö¯Öê−Ö ¾Ö ‹�ú ×−ÖôûµÖÖ ¸Óü÷ÖÖ“Öê �úÖ²ÖÔ−Ö ×�ú.†Ó.•Öã.¾ÖÖ. 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ@Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß ÆüÖ ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö 
ÃÖÖ‡Ô ¾Ö•Ö−Ö �úÖ™üµÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ÷ÖêŸÖ ×¾Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ × ü̧ŸµÖÖ 
»ÖÖê�úÖÓ�ú›ãü−Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã−Ö ×´Ö»Ö−Ö −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ 
•Öã÷ÖÖ ü̧ �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖ“Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×´Ö»Ö−Ö −ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ ü̧Ö“Öê 
ÃÖÖÆüßŸµÖ ¾Ö −Ö÷Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖê ‹�ãú@Ö 1235-
00 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öã¤ü¤êü´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ 
†ÖÆêü ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ.¤üÖ�Ö»Ö 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü*ÖÖ¸:-  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ×›ü.‹´Ö.×÷ÖŸÖê 
¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß@Ö ´ÖÖê.�Îú.8830309990. 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1884 ´Öã̄ Ö›êü ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß@Ö ´ÖÖê.�Îú. 8421435353. 
 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ*Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :  
´ÖÖ. ×¤ü¯Ö�ú ²ÖÖê ü̧ÃÖêü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9309737394 

                         
 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 476/2022 �ú»Ö´Ö 3,7 ×•Ö¾Ö−ÖÖ¾Ö¿µÖ�ú ¾ÖÃŸÖã †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/08/2022 
¯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. :-  
476/2022  
�ú»Ö´Ö  
3,7 
×•Ö¾Ö−ÖÖ¾Ö¿µÖ�ú 
¾ÖÃŸÖã †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ*Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
03/08/2022 
¸üÖê•Öß 12.05 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤êü÷Ö»Öã̧ ü 
−ÖÖ�úÖ ŸÖê 
´ÖÖ»Ö™êü�úôûß 
•ÖÖ@ÖÖ·µÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
‹´Ö.•Öß.†Ö¸ü. 
±ÓúŒ¿Ö−Ö ÆüÖò»Ö “Öê 
¯Öã¾ÖìÃÖ ¸üÖê›ü“µÖÖ 
¯Ö»Öß�ú›ãü−Ö 
¸üÖê›ü»Ö÷ÖŸÖ 
¯ÖÛ¿“Ö´Ö´Öã�Öß 
†ÃÖ»Öê»Öê ¤üÖê−Ö 
¿Ö™ü¸ü“Öê ¤ãü�úÖ−ÖÖŸÖ   
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 
03/08/2022 “Öê 
¾Öêôû 21.05 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú 60 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ´ÖÖ¬Ö¾Ö ×¾Ö�Îú´Ö ´ÖÖê¸êü ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖêî�ú¸üß ü(¾Ö×¸üÂšü 
×»Ö¯Öß�ú) ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖ.üü ÁÖß×−Ö¾ÖÖÃÖ ×²Ö»›üà÷Ö ±ú»Öò™ü −ÖÓ.403 
×¾Ö¿ÖÖ»Ö−Ö÷Ö¸ü ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú. 9850840017. 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú.1,2,3,4 ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 1) ¤ãü�úÖ−Ö �Îú.1 ´Ö¬µÖê †Ö¸üÖê̄ Öß ´ÖÖ»Ö�ú ¿Öê�Ö †Ö•Öß•Ö ¿Öê�Ö •Ö²²ÖÖ¸ü 
¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ −ÖÖî�ú¸ü †Ó�ãú¿Ö ÁÖß¸üÖ´Ö œü¾Öôêû µÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Ö¸ü÷ÖãŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê 6 ÷ÖòÃÖ LPG 
−Öê ³Ö¸ü»Öê»Öê ×ÃÖ»Öë›ü¸ü, 8 ×¸ü�úÖ´Öê ×ÃÖ»Öë›ü¸ü, ‹�ú 1.5 ‹“Ö.¯Öß.“Öß ×¾Ö¤üµÖãŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü,‹�ú 
×¾Ö¤üµÖãŸÖ ¾Ö•Ö−Ö �úÖ™üÖ ¾Ö ¾ÖÖÆü−ÖÖŸÖ ‡Ó¬Ö−Ö ´Æü�Öã−Ö ÷ÖòÃÖ ³Ö¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öê»Öß 
´Ö¿Ö−Ö¸üß †ÃÖê †Ó¤Ö•Öê ‹�ãú�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 63,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ ŸÖÃÖê“Ö  
2) ¤ãü�úÖ−Ö �Îú.2 ´Ö¬µÖê †Ö¸üÖê¯Öß ´ÖÖ»Ö�ú ÃÖµµÖ¤ü ´Öã•Ö´Öß»Ö ÃÖµµÖ¤ü ´Öî−ÖÖê¤üß−Ö ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ 
−ÖÖêî�ú¸ü ÃÖµµÖ¤ü †Ö¾Öê¿Ö ÃÖµµÖ¤ü ²ÖÖ²Öã µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Ö¸ü÷ÖãŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê 16 ÷ÖòÃÖ LPG −Öê 
³Ö¸ü»Öê»Öê ÃÖ»Öë›ü¸ü, ‹�ú 1.5 ‹“Ö.¯Öß.“Öß ×¾Ö¤üµÖãŸÖ ´ÖÖê™Ö¸ü,‹�ú ×¾Ö¤üµÖãŸÖ ¾Ö•Ö−Ö �úÖ™üÖ ¾Ö 
¾ÖÖÆü−ÖÖŸÖ ‡Ó¬Ö−Ö ´Æü�Öã−Ö ÷ÖòÃÖ ³Ö¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öê»Öß ´Ö¿Ö−Ö¸üß †ÃÖê †Ó¤üÖ•Öê ‹�ãú�Ö 
Ø�ú´ÖŸÖß 79,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê ‹�ãú�Ö Ø�ú´ÖŸÖ 1,42,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öã¤ü¤êü´ÖÖ»Ö 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧*Ö –  
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ@Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö@Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö 
†−Ö×¬Ö�éú´Ö¯Ö@Öê ¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö÷Ö ¾Ö ¯Ö÷Ö¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß 
−Ö•Ö¸ü “Öã�ú¾Öã−Ö “ÖÖȩ̂ ü†µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ÷ÖòÃÖ ÃÖ»ÖÓÓê›ü¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö 
�ú¹ý−Ö ‘Öê¾Öã−Ö ŸµÖÖ ‘Ö¸ü÷ÖãŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“ÖÖ LPG ÷ÖòÃÖ 
ÃÖ»ÖÓê›ü¸ü ´Ö¬Öß»Ö ÷ÖòÃÖ ÆüÖ ÷ÖòÃÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö@ÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖŸÖ 
‡Ó¬Ö−Ö ´Æü@Öã−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü@µÖÖÃÖÖšüß ²Ö−ÖÖ¾Ö™ü ×ÃÖÃ™ü´Ö ¾Ö 
ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖß ×´Öôãû−Ö †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧*ÖÖ¸:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ÃÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß@Ö ´ÖÖê �Îú 9823155291 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê.×−Ö.†¿ÖÖêê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß@Ö ´ÖÖê �Îú 9823333377 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ*Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : 
 ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 

 

 
 
 



¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 67/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/08/2022 
                             
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú ¾Ö ¾Öêôû 
Ã™êü.›üÖ.−ÖÖÓê¤ü 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 
67/2022 
  
 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-   
×¤  02/08/2022 
ü̧Öê•Öß    10.00 ¾ÖÖ“Öê 

ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö 
¯ÖÖ¾Ö ü̧»Öã´Ö ²Öôûß¸Ö´Ö¯Öã̧ ü 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü.ü  
 
   ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/08/2022 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 39 ¾Ö¸ü 
¾Öêôû   16.03 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  :-  
 ü̧Ø¾Ö¦ü ü̧´Öê¿Ö Ø•Ö¤ü´Ö  ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
×¿Ö�Ö,Öü ü̧Ö. ¯ÖÖ¾Ö ü̧»Öã´Ö ²Öôûß¸Ö´Ö¯Öã̧ ü 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü.ü ü 
 ´ÖÖê �Îú 9284648138 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  
ü̧ÖÆãü»Ö ü̧´Öê¿Ö Ø•Ö¤ü´Öüüúû ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔê ü ü̧Ö. 

¯ÖÖ¾Ö ü̧»Öã´Ö ²Öôûß¸Ö´Ö¯Öã̧ ü ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü.ü ü  
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :-  
Ó̧ü÷Ö- ÃÖÖ¾ÖôûÖ, ²ÖÖÓ¬ÖÖ- ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû, ˆÓ“Öß- 

5.2 ±ãú™ü, −ÖÖ�ú - ÃÖ ü̧ôû,†ÓÓ÷ÖÖŸÖ ×Æü ü̧¾µÖÖ 
Ó̧ü÷ÖÖ“Öê ¾Ö ²Ö ü̧´ÖÖê›üÖ ×¿Ö�Ö,Ö 10 ¾Öß, ³ÖÖÂÖÖ - 

´Ö ü̧Öšüß  

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ,Öß  µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü,ÖÖ¸ µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú 
−ÖÖ´Öê ¸üÖÆãü»Ö ¸ü´Öê¿Ö Ø•Ö¤ü´Öüüúû ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔê ü ¸üÖ. 
¯ÖÖ¾Ö¸ü»Öã́ Ö ²Öôûß¸Ö´Ö¯Öã̧ ü ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü.ü ü ÆüÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
02/08/2022 ¸üÖê•Öß 10.00 ¾ÖÖ “µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¸üÖÆüŸµÖÖ ‘Ö¹ý−Ö �úÖê,ÖÖ»ÖÖÆüß �úÖÆüß‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ 
×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»ÖÖ ŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß  ¾Ö÷Öî̧ êü �Ö²Ö¸üß 
†•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö . 

 
¤üÖ�Ö»Ö�ú¸ü*ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ›üß.‹´Ö.×÷ÖŸÖê  ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß@Ö ´ÖÖê �Îú 8830309990 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1884 ´Öã̄ Ö›êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß@Ö ´ÖÖê.�Îú. 8421435353. 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ*Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ ´ÖÖê.�Îú.9823333377 

                    

 

 



पोलीस *टेशन िहमायतनगर गु�न 178/2022 िदनांक3/8/2022  

पो*टेनाव  गुरणवकलम गुघतावेळविठकाणव

दाखलतावेळ  

िफया�दीचे नावप3ा 

 आरोपीचे नाव  

हकीकत  

िहमायतनगर 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

गुरं न 

178/2022 

कलम 

 283 ipc  

 

 

 

 

िदनांक.03/08/2022 

16:10 5या समुारास 

 परमे6र मंिदर 

साव�जिनक रोडवर 

चौकात  

 

 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/08/2022 
 “Öê ¾Öêôû 18.40 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤ü �Îú 24  
 

नंदलाल चौधरी वय 36 वष: 

;यवसाय नोकरी 

साहेबसपोपोलीस िनरी=क 

िहमायतनगर  

 मो ?मांक 
 9764123018 

 

 

आरोपी. 
 
  

सादर िवनंती वर नमदू तारीख वेळीचलो 

यातील आरोपी आपBया ताCयातील पान 

टपरी गाडा र*5यात थांबनू लोकांDया 

जीिवतास धोका होईल अशा ि*थतीत उभा 

केलेला िमळून आला आहे गु'हा दाखल क�न 

पढुील तपास आला आहे वगैरे व�न गु'हा 

दाखल क�न माननीय पोलीस िनरी=क 

साहेब यांDया आदेशाने पढुील तपास 

कामिबटHc /2303 िसंगणवाड यांDयाकडे 

िदला आहे 

 

 दाखल करणार  Hc 1645 साखरे साहेब 

Hभारी अिधकारी   

पोिन  सािहब   िबडी भषूनरूसाहेब 

 

  



             ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 293/2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34  ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.03/08/2022 
 

 
        

¯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 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
÷Öã¸ü−ÖÓ  
293/2022  
�ú»Ö´Ö 
324,323, 
504,506,34 
³ÖÖ¤ü¾Öß 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
:- ×¤ü.03/08/2022 
¸üÖê•Öß 20.00 ¾ÖÖ. “Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ »ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß 
“ÖÖî�ú, −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
ü¯ÖÛ¿“Ö´Ö  02  ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú.01. 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/08/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 22.41 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 30 ¾Ö¸ü. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
 ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö ´Öæ§êü¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 
34 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.LIC ‹•ÖÓ™ü 
¸üÖ.¾Öî¿ÖÖ»Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.9545526460. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
01ü. 
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö:- 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:- 
 †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öê ¾Öºþ−Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß ÃÖ÷Ö−Ö´ÖŸÖ �úºþ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ÃÖÖ›æü−Öê ŸÖæ 
ÃÖÖÃÖæ»ÖÖ ¯ÖîÃÖê �úÖ ´ÖÖ×÷ÖŸÖ»ÖêÃÖ ´Æü�Öæ−Ö ÆüÖŸÖÖŸÖß �ú›üµÖÖ−Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ 
´ÖÖºþ−Ö ¤æü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖ−Öê »ÖÖê�ÖÓ›üß 
÷Ö•ÖÖôûß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖšüßŸÖ ´ÖæŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ ¾Ö »ÖÖ£ÖÖ ´ÖÖºþ−Ö 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¸üŸÖ  ¯Öæ−ÆüÖ ¯Öî¿ÖêÃÖÖšüß †Ö»ÖÖÃÖ ŸÖ¸ü �ÖŸÖ´Ö �ú¸üŸÖÖê 
´Æü�Öæ−Ö ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Ößü ¾Ö÷Öî ȩ̂ •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öæ−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�úºþ−Ö ¯Öæœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü µÖÖÓ“Öê�ú›êü 
×¤ü»ÖÖ.  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß  ¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.�Îú.9421870108. 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155  •Ö´Ö¤üÖ›êü ü¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9284401800. 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 



        ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 292/2022 �ú»Ö´Ö 504,505(1)(²Ö),505(1)(�ú),505(2) ³ÖÖ¤ü¾Öß   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.03/08/2022 
 

 

  

¯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 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
÷Öã¸ü−ÖÓ  
292/2022  
�ú»Ö´Ö 
 504,505(1)(²Ö), 
505(1)(�ú), 
505(2) ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
. 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
:- ×¤ü.02/08/2022 ¸üÖê•Öß 
14.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
†ÖµÖ™üß†ÖµÖ “ÖÖî�ú, −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
 ü¯ÖÛ¿“Ö´Ö 02  ×�ú.´Öß.  
 ²Öß™ü �Îú.02 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/08/2022 
¸üÖê•Öß  
¾Öêôû 19.14  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 23  ¾Ö¸ü. 
  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
 −ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö �ú¤ü´Ö ¾ÖµÖ 
40 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.¿ÖêŸÖß ¸üÖ.´Öæ.�Ö›ü�úß 
¯ÖÖê.´Ö¸üôû�ú ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.9518314014. 
ü 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:- 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:-  
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸ü 
×¤ü»Öê ¾Öºþ−Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß ×´Ö›üßµÖÖ¿Öß ´Öæ»ÖÖ�ÖŸÖßŸÖ ×¿Ö¾ÖÃÖî×−Ö�ú 
´Ö¬µÖê ¾¤êüÂÖ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ−Ö �úºþ−Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ 
×²Ö‘Ö›ü¾Ö�µÖÖ“Öß ¾Ö ‹�ÖÖ¤üÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê 
×“Ö£ÖÖ¾Ö�Öß ¤êüˆ−Ö ´ÖÖ.†Ö.ÁÖß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �ú»µÖÖ�Ö�ú¸ü µÖÖÓ−ÖÖ 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �úºþ−Ö ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß  ¾Ö÷Öî ȩ̂ •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü 
−Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öæ−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ¯Öæœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß 
¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¤êü¾Ö�ú¢Öê ÃÖÖ.ü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¤êü¾Ö�ú¢Öê ÃÖÖ.  ¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.�Îú.8975761232 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1679  »ÖÖ´Ö¤üÖ›êüüü 
ü¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9850680909. 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü   ÷Öã.¸.ü−ÖÓ 267/2022 �ú»Ö´Ö  279,338 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ×¤ü-03/08/2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

†.�Ëú ¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

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

÷Öã.¸.ü−ÖÓ 
267/2022 
�ú»Ö´Ö  
279,338 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    
 ×¤ü ü-02.07.2022 “Öê 
¸üÖê•Öß 09.30 ŸÖê •Öã−ÖÖ 
´ÖÖëœüÖ ŸÖê ²ÖÖ±ú−ÖÖ ¸üÖê›ü 
¤ü¿Ö´Öê¿Ö −Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ü ¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü 03/08/2022 ¸üÖê•Öß   

¾Öêôû 14.08  
−ÖÖë¤üü �Îú.- 21 

×±úµÖÖÔ¤üß- 
†•ÖÔ−Ö¤üÖÃÖ ´ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ´Ö 
¤üÖ¤ü¾ÖÖ−Öß ¾ÖµÖ 61 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü  ¸üÖ. 
¤ü¿Ö´Öê¿Ö −Ö÷Ö¸ü −ÖÓÖ¤êü›ü ü 
´ÖÖê.−ÖÓ. 7517211841 
 
†¸üÖê̄ Öß  
  

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö  ±úßµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß−Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™Òòü¾Æü»ÃÖ ÆüµÖ÷Ö‡Ô ¾Ö 
×−ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê÷ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öã−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ 
¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ�ú “Öœü¾Öã−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ †Ó÷ÖšüÖ 
¾Ö ²ÖÖê™ü ŸÖÖê›ãü−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö    
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
 ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2427 ¸üÖšüÖê›ü   - 9764128102 
 
¤üÖ�Ö»Ö  -   
 ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2812 ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü 
 



 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü †ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã   55/22 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö†Ö¸ü¯ÖßÃÖß . ×¤ü-03/08/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 †Ö.´Öé  ‘Ö›ü»ÖÖ    
 ×¤ü ü-03/08/2022 “Öê 
¸üÖê•Öß 12.30 ÷Öã¹ý¤ü¾ÖÖ¸üÖ 
“ÖÖî¸üÃŸÖÖ   −ÖÖÓ¤êü›ü ü  
 
 
¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü-03/08/2022 
¾Öêôû  15.16¾ÖÖ. 
 −ÖÖë¤üü �Îú.- 23 

†ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã   
55/22 
 �ú»Ö´Ö 
 174 
×ÃÖ†Ö†Ö¸ü¯ÖßÃÖß . 

 

×±úµÖÖÔ¤üß-–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü 
†Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ¯ÖãµµÖ›ü  ¾ÖµÖ-
25 ¾ÖÂÖì ¸üÖ ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
´ÖµÖŸÖ  
  
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö - 
�úÖê�ÖŸµÖÖ ŸÖ×¸ üü•Öã−ÖÖ™ü 
†Ö•ÖÖ¸üÖ−Öê 
   

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö 
�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü µÖÖÓ−Öß �Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß �úß, ŸµÖÖÓ“Öê ´Öê›üß�ú»Ö “Öê 
¯ÖÖµÖ¸üß¾Ö¸ü †−ÖÖêôû�Öß ×³Ö�úÖ¸üß ¯Öã¹ýÂÖ - �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ×¸üü•Öã−ÖÖ™ü 
†Ö•ÖÖ¸üÖ−Öê ´Ö¸ü�Ö  
 ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü  ¾Ö÷Öî ȩ̂ü �Ö²Ö¸üß ¾Ö¹ý−Ö †Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2427¸üÖšüÖê›ü  µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü   
¯ÖÖêÆêü�úÖ-2812 ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü  ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2427 ¸üÖšüÖê›ü ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü  
 



 
 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü †ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã   56/22 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö†Ö¸ü¯ÖßÃÖß . ×¤ü-03/08/2022  

 

  

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

 †Ö.´Öé  ‘Ö›ü»ÖÖ    
 ×¤ü ü-03/08/2022 “Öê 
¸üÖê•Öß 16.00 ¾Ö›ü¸ü÷Ö»»Öß 
×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 ü ¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü-03/08/2022 
¾Öêôû  18.52 ¾ÖÖ. 
 −ÖÖë¤üü �Îú.- 28 

†ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã   
56/22  
�ú»Ö´Ö  
174 
×ÃÖ†Ö†Ö¸ü¯ÖßÃÖß . 

 

×±úµÖÖÔ¤üß- 
÷ÖÖêØ¾Ö¤ü »Ö�´Ö�Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ¸üÖ 
¾ÖµÖ-42 ¾ÖÂÖì ¾µÖ. ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ. 
¾Ö›ü¸ü÷Ö»»Öß ×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß −ÖÖÓ¤êü›ü 
 ´ÖÖê.−ÖÓ-9763084761 
 
 ´ÖµÖŸÖ -   
−ÖÖ÷Öê¿Ö »Ö�´Ö�Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ¾ÖµÖ 
31¾ÖÂÖì ¾µÖ. ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ. 
¾Ö›ü¸ü÷Ö»»Öß ×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß −ÖÖÓ¤êü› 
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö –  
÷Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã−Ö ´ÖÏŸµÖã 
   

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü µÖÖÓ−Öß �Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß �úß, 
ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖˆ ´ÖµÖŸÖ µÖÖ−Öê ¸üÖ÷ÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö 
−ÖÖ™üß»ÖÖ −ÖÖµÖ»ÖÖê−Ö ¤üÖê¸üß ²ÖÖÓ¬ÖËã−Ö ÷Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã−Ö 
´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ  
¾Ö÷Öî¸êü �Ö²Ö¸üß ¾Ö¹ý−Ö †Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2427¸üÖšüÖê›ü  µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü   
¯ÖÖêÆêü�úÖ-2812 ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü  ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2427 ¸üÖšüÖê›ü  ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
 



पोलीस *टेशन िहमायतनगर गुरन 179/2022  िदनांक 03/08/2022   

पो*टेनाव  गुरण व 

कलम 

गु घ ता वेळ व िठकाण व 

दाखल ता वेळ  

िफया�दीचे नाव प3ा 

 आरोपीचे नाव  

 

हकीकत  

िहमायतनगर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरं न 

179/2022 

कलम  

283  ipc  

 

 

 

गु घ ता वेळ व िठकाण  

िदनांक.03/08/2022 

17:10 5या सुमारास 

परमे6र मंिदर साव�जिनक 

रोडवर चौकात  

 

 

 
 दाखल ता वेळ  

िद 03/08/2022  

18:59 वा  

टेडा नेोद  25  

  

 

 

 

 

 

िफया�दीचे नाव प3ा 

 नंदलाल चौधरी वय 36 

वष: ;यवसाय नोकरी 

साहेबसपोपोलीस 

िनरी=क िहमायतनगर  

 मोबाईल ?मांक  

97 64123018 

 

 

आरोपी 
.  

सादर िवनंती वर नमदू तारीख वेळीचलो यातील आरोपी 

आपBया ताCयातील हरभJयाDया गाडा हासाव�जिनक 

र*5यावर लोकांDया जीिवतास धोका होईल अशा ि*थतीत 

उभा केलेला िमळून आला आहे आहे वगैरे व�न गु'हा 

दाखल क�न माननीय पोलीस िनरी=क साहेब यांDया 

आदेशाने पुढील तपास कामिबटHc /2303 िसंगणवाड 

यांDयाकडे िदला आहे 
 
 

 दाखल करणार  

Hc 1645 साखरे साहेब 

  

 

 Hभारी अिधकारी 

पोिन  सािहब  िबडी भूषनूरसाहेब 

 

 



iksLVs foekurG nSfud xqUgs vgoky fn 03-08-2022 
ftYgk@ iks-

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

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

Ikks- LVs- 
foekurG  
 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG fBdk.k-  
& fn 03-08-2022 jksth 
osG ldkGh 09-30 rs 
09-45 ok ps njE;ku 
fttkekrk dU;k 'kkGk ¼ 
çkFkfed½ xkaèkhuxj ukansM 
 
fn’kk o varj %&  
iqoZsl 2 fd-eh- 
 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG- %&  
fnukad 03@08@2022  
jksth ps 23%35ok 
 uksan ua- 37 oj  
 

 xqjua &  
269@2022 
dye  
363 
Hkknoh 
 
 
  
 

fQ;kZnhps uko %&  
Zs O;olk;& lqeu 
ckyxg̀ vè;f{kdk jk- lqeu 
ckyxg̀ jkeuxj ukansM  
eks-ua-  9960127595 
 
vkjksih %& vKkr 
 
vkjksih vVd %&  ukgh  
 
o.kZu& eqyhps uko &  
s ]o;&7 o"kZs] maph &3 QqV 
2bap ] jax  xksjk]psgjk &ykacV 
]ckaèkk &lMikrG ] iks"kk[k& 
fgjY;k jaxkps Vh 'kVZ ] Ldhu 
jaxkph pìh ] gkrkr ika<j+~;k 
jaxkpk  #eky ][kqu  
psgj+~;koj cj+~;kp fBdk.kh frG 
vkgs- ik;kr  ik;kr dkghgh 
ukgh-Hkk"kk &ejkBh letr 
ukgh] rksVd fganh Hkk"kk ;srs- 

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy lqeu ckyxg̀krhy eqyxh çosf'kdk ukes o;7 o"kZs gh 
fttkekrk dU;k 'kkGk  ¼ çkFkfed½ xkaèkhuxj ukansM ;sFks 'kkGsr 
xsyh vlrk frl dks.khrjh vKkr blekus dks.kR;krjh vKkr 
dkj.kko#u eqyhl Qql ykoqu ?ksoqu xsys vkgs- oxSjs etdqjkps 
vtkZo#u ek- iks-fu-dkdMs lk- ;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj &  
 iksmifu jsMsdj  eks-u-8275969006 iksLVs foekurG  
 

rikfld vaeynkj & 
 iksmifu xksaM iksLVs  foekurG  eks-u-7972560742   
 

 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&  
iks-fu dkdMs eks- ua-9923213112 iksLVs foekurG  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
iks-fu dkdMs eks- ua-9923213112 iksLVs foekurG  ] iksmifu 
jsMsdj  eks-u-8275969006 iksLVs foekurG ] iksmifu xksaM iksLVs  
foekurG  eks-u-7972560742   
 gs fnukad 04@08@2022 jksth ps  00%02 ok uksan ua- 02 oj 
jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyw 

 


