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पो. टे. कंधार गु.र.न.224/2022  कलम 454,380,34 भा.द.िव.  ,िद.21/07/2022. 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु.र.न.224/2022  
कलम 454, 380 
,34,भा.द.िव.  

ग.ुघ.ता.वे.िठकाण:- 
िद.19/07/2022 रोजी चे 
दपुारी 13.30 ते 16.30 
वाजता दर यान िफयादीचे 
घरी मौजे िशरशी खू. तालुका 
कंधार   
पूवस 28  िकमी. 
 
 
 गु हा दाखल:- 
िद.21/07/2022 वेळ 02.32 
वा. टेशन डायरी न द  04  
वर. 
 
 
 

िफयादीचे नाव:- संभाजी गणपत कदम वय 
45  वष  वसाय  चालक  रा. िशरशी खू. 
तालुका कंधार  िज हा नांदेड मोबाईल 

.9112031390. 
 
FIR त िदली का:- होय.  
आरोपी नाव व प ा:-  
 
आरोपी अटक :- आरोपी . 1 व 2 अटक 
आहते. 
गेला माल  :- सो याची एक का या 
म याची पोत वजन सोने अंदाजे 7 gm 
िकमती अंदाजे 28,000 . 
 
िमळाला माल :-  िनरंक. 

खुलासा;-----  सादर िवनंती की वर नमूद ता. वेळी व  िठकाणी 
यातील आरोपीतांनी संगणमत क न िफयादीचे घराचे छताचे 
सोब यातून घरात वेश क न घरातील ड याम ये ठेवललेी 
सो याची एक का या म याची पोत वजन सोने अंदाजे 7 gm 
िकमती अंदाजे 28,000 पयाची सो याची पोत चो न नेली 
आह ेवगैरे जबाब व न  गु हा दाखल. 
 
तपासी अंमलदार:-  Hc/1959 वहारे सा. पो. टे.कंधार 
मो. ..9604333256. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .   मा. पोिन. पडवळ 
साहबे पोलीस टेशन कंधार     मो. .9420841070. 
 
दाखल करणार:----HC/2259  ीरामे साहबे पो. टे. कंधार.. 
. 
केलेला तपास:-  
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



पो. टे. मु ामाबाद गुरन 173/2022 कलम 65 (E) म दा का माणे दाखल ,िद.21/07/2022. 
 . 

 

 

पोलीस ठाण े
मु ामाबाद     . .             
.         

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व िठकाण त ार दणेार यांचे नाव व 
प ा मो.न. 

हकीकत 

गुरन 173/2022 
 

कलम 65 (E) म दा 
का माणे दाखल 
 
 
 
 

 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ िठकाण 
 

िदनांक 20/07/2022 रोजी  19:10 वा 
बस थानक समोर चमन म ये मोक या 
जागेत मु ामाबाद ता .मुखेड  
 
 
िमळाला माल :- 

09 िलटर गावठी हातभ ी दा   ित 
िलटर 100/- पये दराने गु ाचा माल 
 
एकूण 900/- पये 
 

गु हा दाखल तारीख वेळ िदनांक 
21/07/2022 
वेळ 01:09 वाजता 
न द नंबर 02 वर 

िफयादीचे नाव : शरीफ 
हबीबखा पठाण वय 55 

वष वसाय नोकरी 
पोहकेॉ 935 नेमणूक 
मु माबाद 
मो.न.ं9623663100 
 
 

आरोपी :-  
 

 वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी बाई  िवनापरवाना 
बेकायदशेीर िर या गावठी हातभ ी दा  बस थानक समोर चमन म ये 

मोक या जागेत मु ामाबाद येथे चोरटी िव ी करीत असताना बाळगुन 
िमळून आली  हातभ ीची दा  09 िलटर िकमती 900/- पये दा  
वतःचे फाय ासाठी   चोरटी िव ी कर या या उ ेशान े ता यात 

बाळगुन  िमळून आली वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल क न  मा. 
सपोिन साहबे यां या आदशेान ेगु ाचा तपास पोहकेा  19 96 आडेकर            
यां याकडे दे यात आला  

 
दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद  पोहकेा 1677 ताहरे शेख मु ामाबाद  
मो न 8421437070 
 
तपास अिधकारी पोहकेॉ 1996 आडेकर पोलीस ठाणे मु माबाद  

मो नंबर 9881815115 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  सपोिन/ सं ाम उ व जाधव 
मो.न.8999881900 
पोलीस ठाणे मु माबाद 
 



 

पोलीस टेशन िबलोली आ  नं.07/2022 कलम 174crpc िदनांक 21/07/2022 

  पोलीस 
टेशनचे नाव  

गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

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

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

हकीकत 

-िबलोली आ  नं 
07/2022 
कलम 174 
crpc 
  
चेकिल टची 
पुतता केली 
अगर कसे:- 
होय  
 
 
 

आ  घडला िदनांक वेळ 
िद.21/07/2022 चे 06.00 
वा. 
 
िठकाण:-मयताचे राहत ेघरी 
मौ.बामनी ता िबलोली 
 
िदशा:- दि णेस 12 की.मी. 
 

आ  दाखल िदनांक:-िद- 
21/07/2022 वेळ 13.00 
वा टे डा.नोद न.ं 11 वर  
 

खबर देणार नाव:- चं कांत 
हनमंतराव बादेवाड वय 32 वष 

वसाय शेती राहणार बामणी बु. 
तालुका िबलोली मोबाईल नंबर 
9665560507 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
मयताचे  नां◌ंव- गोिवद िपराजी 
भादेवाड वय 30 वष वसाय 
शेती राहणार बामणी बु. तालुका 
िबलोली  
मरणाचे कारन:- गळफास घेवुन 
मृ यू 
 

खुलासा,-----सादर िवनंती की, नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील    मयत हा याचे राहते घरी गळफास 
घेऊन मरण पावला आह ेवगैरे आजाव न वर माने आ  
दाखल क न मा.पो िन साहबे यांचे◌े आदेशान े पुढील 
तपास पोहकेा/1985 िशदे यांचेकडे िदला. 
 
दाखल करणार- पोहकेा/1963 गुडमलवार सा पो टे 
िबलोली मो नं 8421453868 
 
तपासीक अिधकारी:- HC/1985 िशदे पो टे िबलोली 
मो.न.ं7721005064 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:- पोिन डोईफोडे साहबे पो. टे. िबलोली मो.नं. 
9823889037 

 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 
 

 
 



पो. टे. लोहा  .गु.र.न 138 /20 22कलम  65 E  ो हीबीशन  िद. 21/07 /2022 

पो. टे. 
चे नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

  लोहा 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

गु.र.न. 138 /2022 

कलम 65 E मु ोका  

गु हा घडला:- 
िद.21/07/2022रोजी  

10.30वा.सुमारास   
बाडर धा या समोर  
रोडवर खांबेगाव िशवार  
ता लोहा िज हा नांदडे    
पि मेस 4  िक. मी.  

 
 
गु हा दाखल:- 
िद.21/7/2022 रोजी 
वेळ 11.56 वाजता 
टेशन डायरी न द  

15वर.  
 

िफयादीचे नाव : -  माधव परसराम डफडे वय 32  
वसाय नौकरी बन 2606 नेमणूक पोलीस टेशन 

लोहा मोन  
9673649210 
 
FIR त िदली का:- होय 
 

आरोपी नाव व प ा:-    
 दाखल कारणर :- पोना 491  लाटकर पो टे लोहा मोन 
8830449911 
                     
आरोपी अटक:- नाही 
 

िमळाला माल:- िभगरी सं ा या 180 एम एल या 11  
बाँटल िकमत 715 /- पये 
 

खुलासा; नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकादशेीर िर या दशेी दा  दशेी दा  िभगरी सं ा या 

180  ml या  एकूण 11 बॉटल िकमत अंदाजे 715 पयाची दा  
चोरटी िव ी कर या या उदशेान े  जवळ बाळगलेला  िमळून 
आलाआह.े वगैरे िफयादीव न मा. पो. िन. साहबेां या आदशेान ेबाजूस 

माण ेगु हा दाखल.  
           

तपासी अंमलदार  Asi बगाडे मोन 7775901279  
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .  मा. पो. िन. ी तांबे साहबे  
              मो. .9850188100  
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 

 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



पो.�टे िवमानतळ ,नांदेड ग.ुर.न. 253/2022 कलम 379 IPC 

 

 

 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चने गु हा घडला/दाखल/ ा िद./वेळ  

 

 
गुरन.ं वकलम 

िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत 

1 2 3 4 5 6 
1)  

नादंेड, 

पो. टे. 
िवमान-तळ 

ग.ु घ. ता.वेळ व िठकाण – िद  

30.06.2022 रोजी चे राञी  

09.00 ते िद 01.07.2022 रोजी 

चे सकाळी 07.00 वा चे 

दर�यान घराचे गेटचे समो!न 

िव"ठलनगर  नांदेड 

 

िदशा व अतंर –पवू&स   2  km 

 

ग'ुहा दाखल ता. वेळ -िद 

21.07.2022 रोजी वेळ -14.00 

वा �टे.डा.35 

 

 

 

ग.ुर.न. 

253/2022  

कलम 379 

IPC 

िफया+दी-  तकुाराम बळीराम सयु+वशंी 

वय29वष& .यवसाय -मजुरी रा. हरडप 

ता. हदगाव ह.म.ु रा. िव"ठलनगर 

नांदेड मो /. 9075506326 

 

आरोपी-अ1ात 
 

गेला माल - मोटार सायकल /  MH-

26-BS-1849 चेसीस न.ं 

MBLHAW097KHA12719 इंिजन 

न.ं HA10AGKHA33253 जुनी 

वापरती िकंमत अदंाजे 75,000/- 

!पयाची 
 

उशीराचे कारण-- शोध घेवनु िमऴुन 

न आ9याने आज रोजी त/ार िदली. 
 
 

खुलासा - सादर िवनतंी की, वर नमदु तारीख वेळी व 

िठकाणी यातील िफया+दीची �;लेडर 35पांढ=या कलरची 

मोटार सायकल /  MH-26-BS-1849 चेसीस न.ं 

MBLHAW097KHA12719 इंिजन न.ं 

HA10AGKHA33253 जुनी वापरती िकंमत अदंाजे 

75,000/-  !पयाची  मोटारसायकल  कोणीतरी अ1ात 

चोर>याने चो!न नेली आहे.वगरैे जबाबाव@न पो.िन. काकडे 

साहेब यांचे आदेशाने वर Aमाणे ग'ूहा दाखल क@न िबट 

अमंलदार पोना/ 631 देशमखु  यांचेकडे िदला. 

 

दाखल करणार – ASI क9याणकर   मो.न.ं 9623551038 

 

तपास करणार  -पोना/  631 देशमखु  मो.न.ं 9923647631 

 

 

 

 

 

 



(DCR) AD पो. टे. कंधार AD Ad.no 29/2022व कलम 174 CRPCिद.21/07/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ 29/2022 

कलम-174 CRPC  

आ.मृ.घडला:-िद.19/07/2022 चे  
वेळ 22.40 वा.स.द.िव णुपुरी 
नांदेड   
 
आ.मृ.दाखल:- 
िद.21/07/2022रोजी वेळ 
15.15न द . 25वर  
 

िफयादीचे  नाव   िड.बी.राऊत 
पो.ना.1273 पो टे वजीराबाद नांदेड      
मो. 
 
 
मयताचे नाव व प ा:-    ल मण 
माधवराव कळसकर वय 55  वष 
रा.नवरंगपरुा कंधार   
 
 
 
 मरणाचे कारण:-   िवषारी औषध 
िपवुन उपचारा दर यान मृ यु  
 
दाखल करणार : Asi कागण े सा.पो टे 
कंधार मो.नं  

खुलासा;--------- सादर िवनंती की  यातील 
मयत ियनी िद.17/07/2022रोजी 14.00 वा. 
कोणतेतरी औषध िपि यने यास उपचार कामी 
स.द.िव णुपुरी येथ े शरीक केल े असता िद. 
19/07/2022 रोजी 22.40 वा.मरण पावला 
असे खबरी व न     मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशान े
आमृ दाखल क न     तपास  asi गणाचाय काळे 
सा यांचेकडे िदला .  
           
तपासी अंमलदार:- Asi गणाचाय   सा.  पो. टे. 
कंधार मो.नं 
                  
पो ट भारी अिधकारी चे नाव व  
    मा.PI पडवळ सा. मो. . 9420841070 
 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ÷Öã.¸ü.−ÖÓ 208/2022 �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 

 
¯ÖÖê.Ã™êü.  
†¬ÖÖÔ̄ Öã ü̧ 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ 
208/22 
³ÖÖ¤ü¾Öß ü. 
�ú»Ö´Ö-
379  
. 
 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú -
×¤ü.20.07.2022 ü̧Öê•Öß “Öê 
21.30 ŸÖê ×¤ü.21.07.2022 
ü̧Öê•Öß“Öê 07.00 ¾ÖÖ.“Öê ¤ü ü̧´µÖÖ−Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö ü̧Ö ÃÖ´ÖÖê¹ý−Ö 
†Ó÷Ö−ÖÖŸÖã−Ö ¯Öã¾ÖìÃÖ 10 ×�ú.´Öß. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤Ö�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú -  
×¤ü.21/07/2022 “Öê 14.54 
¾ÖÖ.Ã™êü›üÖ −ÖÓ.- 14 
 
 
 

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖ¾Ö- †×•ÖŒµÖ ×³Ö´Ö ü̧Ö¾Ö 
¤êüÃÖ´Öã�Ö ¾ÖµÖ -29 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ - 
¿ÖêŸÖß  ü̧Ö. »ÖÆüÖ−Ö ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ¯Öã¸ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9545155188. 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ - 
†–ÖÖŸÖ. 

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ2Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ×¤ü.20.07.2022 ü̧Öê•Öß “Öê 21.30 ŸÖê 
×¤ü.21.07.2022 ü̧Öê•Öß“Öê 07.00 ¾ÖÖ.“Öê ¤ü ü̧´µÖÖ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ü̧ÖÆüŸÖê 
‘Ö ü̧Ö ÃÖ´ÖÖê¹ý−Ö †Ó÷Ö−ÖÖŸÖã−Ö ×Æü ü̧Öê ¯ÖÖÑ¿Ö−Ö ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö−Öß“Öß ´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö 
�Îú ‹´Ö.‹“Ö.26 ²Öß‹»Ö 9250 Ø�ú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 55,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê2ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öê †ÖÆêü. 
  ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú ü̧Ö“Öê •Ö²ÖÖ²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü »ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ×¤ü»µÖÖ2Öê ¾Ö ü̧ ¯ÖÏ´ÖÖ2Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧#ÖÖ ü̧- pso  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ ü̧  ¯ÖÖê×»ÖÃÖ šüÖ2Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ ¯ÖÖê 
Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã ü̧.´ÖÖê.−Ö-7745047777. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß� †¬Öß�úÖ ü̧ß-¯ÖÖê.−ÖÖ./1295 �úÖÓ²Öôêû ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ¯Öã ü̧ü ´ÖÖê −ÖÓ- 
9823720359 . 
 
 ¯ÖÖê.Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †¬Öß�úÖ¸üß- ¯ÖÖê ×−Ö ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê Ã™êü 
†¬ÖÖÔ¯Öã ü̧.         ü ´ÖÖê.−ÖÓ.7798834263. 
 



पोलीस टेशन कुंटूर गुरनं. 127/2022कलम  461,380 भा द िव माणे िदनांक. 21.07.2022     
  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

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

हकीकत 

कुंटूर गुरन ं227/2022 कलम 

461,380 ipc  

 
 
 गु ाचे कारण : :- 
चोरी 
 
 
गेला मला :- ऑईल 
िफ टरचे 13 लेट hp 
पा याची मोटार  
सि हस वायरच े बंडल 
नळाच े पाईप असा 
एकूण 61,000/ पये 
चा मला  

 गु हा घडला िदनांक 
05.07.2022 चे 13 .00वा सु ते 
िद 10/07/2022 वा चे 10.30 
दर यान  
 
िठकाण :- मौ कु णूर midc  
 
िदशा : पि म 15 िकलोमीटर  
 
 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद-
.22.07.2022 टे डा.नोद 
नं15वर वेळ 15.56 
 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कस े :-होय 
 

 िफयादीचे नाव प ा :- िवजय 
दादाराव िशद े वय 25 वष 

वसाय मायनेजर मोबाईल 
मांक 9146687696 रा. उमरा 

ता लोहा. िज. नांदडे  
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
 आरोपीच ेनाव व प ा:- अ ात  
 
 आटक आह े:- नाही  

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी 
यातील अ ात आरोपीने चोर ान े
कपंनी या पाय या चडून िभतीव न िटन 
प ाचे सड म ये वेश क न सड मधील 
कपंनीच े सािह य चो न नेल े िकमती 
61,000/- पया या माल चो न नेल े
वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न    
मा..सपोिन सा यांचे आदशेाने पुढील तपास 
कामी hc 1181 कुमरे याच ेकड ेिदला  
 
 तपासी अमंलदार :-  hc/1181 कुमरे पो 
टे कुंटूर मोबाईल मांक 8208788324 

 
 मा. पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना 

माणे:- 

 



पोलीस टेशन उ माननगर गु.रन.132/2022कलम324,323,504,506,34IPC. माणेिदनांक 21.07-2022. 
  पोलीस टेशनचे 
नाव उ माननगर 
 

गु हा रिज टर नंबर व कलम गु हा पना का/ अ. ./ ो ही/घडला व 
दाखल 

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

हकीकत 

..उ माननगर ग.ुर न. 132/ 2022 कलम 
324,323,504,506,34 IPC 
. माण े
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
गु हा घडला तारीख वेळ व 
िठकाण:- िदनांक 
..19.07.2022 चे 18.00 
वा कापसी बु. िफयादीचे 
शेतात  
 

दाखल तारीख वेळ 
िद 21/07/2022 
टे डा.नोद न ं13 

वेळ 15.39 वाजता 
 

िदशा व अंतर :- पूवस  
15.िकलो िमटर 
 

 
 

 

िफयादी.. बाबाराव मारोती 
वडवळे वय 52 वष वसाय 
शेती राहणार कापसी बु कु 
मोबाईल मांक 
7875940584 
 
FRI.. त 
 िदली का :-होय  
 आरोपी :-  
उिशराचे कारण . उपचार 
क न आज रोजी पो टे ला 
येऊन त ार िद यान े 
  

हकीकत.  सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील नमूद आरोपी यांनी संगणमत क न 
िफयादीस धुरा फोड याचे कारणाव न आरोपी मांक एक 
याने काठीन े पायावर ,पाठीत मारल े आरोपी मांक दोन 
याने त डावर थापड मारली व आरोपी मांक तीन िहन े
ढकलून िदले व िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमकी 
िदली वगैरे िफयादीव न गु हा दाखल क न माननीय पो. 
नी दवेकात ेसाहबे यांचे आदशेाने पुढील तपास किरता NPC 
1119 ीमंगले यां याकड ेिदला 
 तपासी अिधकारी:- NPC 1119 ीमंगले  साहबे  पो टे 
उ मान नगर मो. न 9511645433 

दाखलकरणार :-PSO HC 2323 जामकर साहबे पो. टे  उ मान 
नगर मो. न 8412810045 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल पोनी ी 
देवकाते साहबे 9307343434 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 



 

पो. टे. चे नाव  िलबगाव  गु न नं.  :- 119/2022 कलम :- 122. 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िमिसग 
घडला व कलम  

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

िफयादी चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 
नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 
.  

                 हिककत  

िलबगाव गु न न.ं  :- 
119/2022 
कलम :- 122. 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 21-07-2022चे  01. 06वा. 
सुमारास  
 
िठकाण :-  ता. िज. नांदेड  पूवस 
16िक.मी. िबट नंबर 2 
  
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 21-07-2022 चे   04 
.10 वा. टेडा. नंबर 05 
 
न द नंबर :-  05 
 वर  
 
दाखल करणार :- PSO Hc 2426 
शेटे. मोबाईल नंबर 9923303894 

िफयादी चे नाव :- आिशष वसंतराव 
िप लेवार वय 44 वष वसाय नोकरी 
पु हा 17 26 पो ट िलबगाव मोबाईल 
नंबर 99 70 88 59 39 
 
आरोपी चे नाव :-      
 FIR िदल ेका होय/नाही :- होय. 
 
आरोपी अटक :- crpc 41(1)( अ ) माणे 
नोटीस देऊन मु ता 
 
चेकिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील आरोपी ह ेसूया त ते सूय दय 
यां या दर यान सायाळ पाट  बस टॉप जवळ 
हॉटेल या बाजूला ऑल सावलीत आपला चेहरा 
झाकून अंधारात दबा ध न आपल े अि त व 
लपवून र याने जाणा या येणा या लोकांना 
अडवून यांना लुट याचा उ ेशान े संशया पद 
ि थतीत आहते वगैरे मजकुराचे िफयादीव न 
वरील माणे गु हा दाखल मा.स.पो.िन. पवार 
साहबे यांचे आदेशान े पुढील तपास कामी  ASI  
दामोदर यांचेकडे िदला.  
 
तपािसक अंमलदार :- ASI  दामोदर पो. टे. 
िलबगाव  मो. नं .9823971641 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. पवार साहबे 
पो. टे. िलबगाव  मो. न.ं 9823288458. 
 



 

पोलीस टेशन उ माननगर AD नं.26/ 2022 कलम 174 CRPC माण ेिदनांक 21.07.2022. 

पोलीस टेशनच े
नाव उ माननगर 

 

गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

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

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर आरोपीचे नाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

उ माननगर   AD नं.26/ 
2022 कलम 
174 CRPC 

माणे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

आ. . घडला तारीख वेळ व 
िठकाण-17.07.2022 चे 22.42 
वाजता सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदेड वाड मांक 50 
येथ ेउपचारादर यान मृ यू 
दाखल तारीख वेळ-----िद 
21/07/2022 टे डा.नोद नं 14 
वेळ 16.13 वाजता 

 
मरणाचे कारण- .. शेतीतील 
लाईटचा तार तुटून अंगावर 
पड यान े शॉक लागनू उपचारात 
दर यान मृ यू 

 
उशीरचे कारण.... नातेवाइकांनी 
आज रोजी पो ट ला येऊन जबाब 
िद यान ेअमृ दाखल 

खबर देणार.... साईनाथ 
गंगाधर वतळे वय 22 वष 

वसाय िश ण राहणार 
आलगेाव तालुका कंधार 
मोबाईल नंबर 97 65 39 
87 67 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 

 मयत... गंगाधर मोतीराम 
वतळे वय 51 वष 

वसाय शेती राहणार 
आलगेाव तालुका कंधार 
 

  

हकीकत.-------सादर िवनंती की द  17.07.2022 रोजी यातील नमुद 
िफयादीचे वडील गंगाधर वर तळे ह े 18.00 वाजता शेतीत काम करीत 
असताना यांची अंगावर लाईटचा तार तुटून पडून शॉक लाग यान े यांना 
उपचाराकिरता सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथे दाखल केले असता 
उपचारात दर यान मृ यू पावला असा जबाब आज रोजी नमूद िफयादीने आज 
रोजी पो टेला येऊन िद यान ेवर माणे आ  दाखल क न पुढील तपास पो. 
नी देवकाते साहबे यांचे आदेशाने NPC 127 मुंडे यां याकडे िदला 
 
 तपासी अिधकारी:- NPC 127 मुंढे मो. न 9421390003 पो. टे उ मान 
नगर  
दाखलकरणार :-PSO HC 2323 जामकर मो. न 8412810045 
पो. टे  उ मान नगर 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल सपोनी ी देवकाते 
साहबे 9307343434 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 



पो. टे. कंधार AD Ad.no 30/2022व कलम 174 CRPCिद.21/07/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ 30/2022 

कलम-174 CRPC  

आ.मृ.घडला:-िद.21/07/2022 
रोजी चे  वेळ 14.47वा चे पुव  
वेळ न ी नाही. 
 
आ.मृ.दाखल:- 
िद.21/07/2022रोजी वेळ 
18.43न द . 33वर  
 

िफयादीचे  नाव   मारोती गुडंु 
गायकवाड वय 23 वष वसाय चालक 
रा.जंगमवाडी ता.कंधार िज. नांदेड      
मो.9420731928 
 
 
 
मयताचे नाव व प ा:-   गोिवद गुंडु 
गायकवाड वय 38 वष वसाय मजुरी 
रा.जंगमवाडी ता.कंधार िज.नांदेड    
 
 
 
 मरणाचे कारण:-   गळफास घऊेन मृ यु  
 
दाखल करणार : Asi कागण े सा.पो टे 
कंधार मो.नं  

खुलासा;----   सादर िवनंती की  नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील मयत ियनी िद.21/07/2022रोजी 
14.47वा. चे पुव  जंगमवाडी िशवार गोिवद परोडवाड 
यांचे शेताम ये िलबाचे झाडाला द ती व दोरीन ेगळफास 
घेऊन मरन पावला असे असे खबरी व न     
मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशान ेआमृ दाखल क न     तपास  
Hc 2059 सानप   सा यांचेकडे िदला .  
           
तपासी अंमलदार:- Hc 2059 सानप   सा.  पो. टे. कंधार 
मो.न ं
                  
 
पो ट भारी अिधकारी चे नाव व  
    मा.PI पडवळ सा. मो. . 9420841070 
 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
 
 

 



                                                                                                                            
 पो. टे िवमानतळ ,नादंेड ग.ुर.न. 254/2022 कलम 379 IPC  िद.21/07/2022 

 

 

िज हावपो. टे.चने गु हा घडला/दाखल/ ा िद./वेळ गुरन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत 
 
नादंेड, 
पो. टे. 
िवमान-तळ 

ग.ु घ. ता.वेळ व िठकाण –   
िद  20.07.2022 रोजी 
20.30 ते िद 
21.07.2022 रोजी चे 
सकाळी 08.00 वा चे 
दर यान घराचे गेटचे 
समो न कारे रनगर 
नगर तरोडा (बु) नांदेड 
येथुन 
 
िदशा व अंतर –उ से   3 
km 
 
गु हा दाखल ता. वेळ -िद 
21.07.2022 रोजी वेळ -
17.20 वा टे.डा.39 
 
 
 

ग.ुर.न. 
254/2020 
कलम 379 
IPC 

िफयादी-   आकाश थामे र 
िनबुंळकर वय28वष . शेती 
रा. कारे रनगर नगर 
तरोडा (बु) नांदेड मो. नं. 
7620789998 
आरोपी-अ ात 
गेला माल -  का या रंगाची 
बुलेट मोटार सायकल  
CG-07-CC-5229   चेिसस 
नं. 
ME3U3S5F1MA17399
9,इंिजन नं. 
U3S5F1MA492382 अशी 
िकमत अंदाजे 2,15,000/-  
पयाची जुनी वापरती 

खुलासा - सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादीची का या रंगाची बुलेट  मोटार सायकल  CG-07-CC-
5229   चेिसस नं. ME3U3S5F1MA173999,इंिजन न.ं 
U3S5F1MA492382 अशी िकमत अंदाजे 2,15,000/-  पयाची जुनी 
वापरती बुलेट मोटारसायकल ही कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली 
आह.े.वगैरे जबाबाव न पो.िन. काकडे साहबे यांचे आदेशान ेवर माण े
गू हा दाखल क न िबट अंमलदार  पोहकेॉ/ 2735 खंदारे  यांचेकडे िदला. 
 
 
दाखल करणार – ASI क याणकर   मो.नं. 9623551038 
 
 
तपास करणार  - पोहकेॉ/2735 खंदारे मो.नं. 8551059899 



 

पो. टे.िहमायतनगर गु.र.नं.169/2022कलम 143,323,504,506भा.द.िव. िद.21/07/2022 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

गु.र.न.ंवकलम 
आ.मृ.नं. 

गु हाघडला तारीख वेळ िठकाण 
गु हा दाखल वेळ 

िफयादीचेनाव प ा 
मोबाईल नंबर 

खुलासा 

िहमायतनगर गु.र.न.ं169/2022कलम 

143,323,504,506भा

.द.िव. 
 
 
 
तपासीअंमलदार 
ना.पो.कॉ.आवुलवार 
ब.न.ं1966 
पो. टे.िहमायतनगर 
मो.न.ं9763255035 
 
 
 
 
 
 

िद.21/07/2022 रोजी 14.35 
वाजताचे सुमारासिफयादीचे 

घरासमोरमौ.धानोराता.िहमायतनग
र 

उ रेस 10 िक.मी. 
 
गु हादाखलः िद.21/07/2022 
चे 18.12वा  
टे.डा.न दनं.22 

वर 
 
. 
पो टे भारी अिधकारी 
.पो.िन. ी.भुसनुरसाहबेपो. टे.िहमा
यतनगर 
मो.न.ं9834774799 

 
आरोपी ------ 
 
आरोपीअटक----नाही 
 
 

सादर िवनंती की वर नमुद या वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीतांनीगरैकायदयाची मंडळी 
जमवुन िफयादी चे घरासमोर आल े व िफयादी 
स हणाले की आ ही तुम याघरासमोर 
असले या नालीवरआम या घराकडे जा या 
ये यासाठी नालीवर दगड टाकून र ता केला 
आह ेतु ही आ हाला नाली म ये टाकलेल े दगड 
का काढ यास सांगता याकारणाव न िफयादीस 
व  ती या नातीस िशिवगाळ 
क नलाथाबु यांनीपोटातपाठीवर गालावर 
मा नमु ा मार िदला व िफयादीबाईस ढकलून 
िदलेवगैरे मजकुराचे जबाब व न बाजुस 

माणेगु हा दाखल 
 
गु हा दाखल करणारः PSO   पो.ह.ेकॉ.1795 
ठाकरे पो. टे.िहमायतनगर मोबाईल नंबर 
7218111599 

 



 

पोलीस टेशन ई लापूर  .  गुरन.73/2022 कलम 379,34 भा.द.िव. माणे. िद.21/07/2022 

पो. टेचे.
नाव. 

ग.ुर.न.ंव 
कलम. 

ग.ुघ.ता.वेळ.व 
िठकाण िद. अंतर. 

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

गेललेा  माल खुलासा 

ई लापरु.  गुरन. 
 73/2022 
कलम 
379,34 
भा.द.िव. 

माणे.  

मलकजाम त े
कुंटाळा जाणारे 
रोडचे बाजूस 
िफयादीचे 
शेताजवळ िदनांक 
िद.20/07/2022 
रोजीचे 10:30 त े
16:30 वा. चे 
दर यान.  
 
 
गु हा दाखल 
तारीख वेळ. 
िद.21/07/2022 
वेळ :13:30 
टे.डा.37 

िफयादीचे नाव 
संदीप कािशराम राठोड वय 27 
वष वसाय शेती राहणार 
मलकजाम तांडा तालुका िकनवट 
िज हा नांदेड मो. नं. 
9325547884 
 
आरोपीचे नाव 
दोन अ ात इसम नाव माहीत 
नाही.  
 
 
 
 
 

 गेललेा माल 
एक िहरो लडर कंपनीची 
मोटरसायकल मांक TS-18-
6206 अशी असललेी िकमती 
35000/-  ची जुनी वापरती.  
 
िमळाला माल 
िनल.  
 
 
 
 
तपासीक अमलदार. 
HC-2204 बालाजी पाटील मो. 
नं.  
9765999899. 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी हा यांचे आते भावा या नावावर 
असललेी मोटर सायकल घेऊन शेताचे कामास गेला 
असता कोणीतरी दोन अ ात चोर ांनी याची 
मोटर सायकल चोरी क न घेऊन गेल े वगैरे 
िफयादीव न नमूद माण े गु हा दाखल क न 
माननीय सपोिन साहबे यां या आदेशान े पुढील 
तपास कामी HC-2204 पाटील सर यां याकडे 
दे यात आला आह.े  
दाखल करणार-------NPC-1321संदीप साळवे 
मो. नं. 8380986771 
 

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

 

 



 

पो. टे िवमानतळ आ.म.ृन.ं 20/2022 कलम  174 CRPC िद 21.07.2022 

  पोलीस टेशनचे नाव 
उ माननगर 
 

गु हा रिज टर नंबर व कलम गु हा पना का/ 
अ. ./ ो ही/घडला व 
दाखल 

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

हकीकत 

 
िवमान-तळ 

आ.मृ.घडला ता वेऴ  व िठकाण 
-िद 20.07.2022 रोजी वेळ 
18.00 वा चे सुमारास उपचारा 
दर यान स.द. िव णुपुरी नांदेड 
येथ े 
िदशा व अंतर –दि णेस 15 km 
 
आ  दाखल ता. वेळ - िद 
21.07.2022रोजी वेळ 20.10 
वा टे.डा.45 
 
 

आ.म.ृन.ं 
20/2022 कलम  
174 CRPC 

खबर देणार – MO साहबे 
सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदेड  
 मयताचे नाव – 
मरणाचे कारण – वता न 
पड यान े  
 
 
 
 
 

खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील मयत ही घरी वता न पड यान ेउपचारा 
दर यान मरण पाव याची MLC ा  झा याने स.द. 
िव णुपुरी नांदेड येथील MLC no 9073/2022 माणे 
मा. पो. िन. काकडे साहबे यांचे आदेशान ेआ  दाखल क न 
पुढील चौकशी व तपास कामी hc 1792 लोखंडे यांचेकडे 
िदल.े 
 
 
दाखल करणार –ASI क याणकर मो. नं. 9623551038 
तपास करणार-hc 1792 लोखंडे  मो.नं.9527810006 

 

 

 



पो. टे. रामतीथ  गूरन    119/ 2022कलम 279,304(अ)337,338 . भा द िव िद.21/07/2022 

पो. टे चे 
नाव 

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

रामतीथ गूरन  119/2022 
कलम.279,304(अ)
337,338भा द िव. 
 

 
 
 
 
िमळाला माल:- 
 

 

गू.घ.ता.वेळ व ठीकान :- 
िद.21/07/2022रोजी 16.00वा 
सुमारास दगुाव ते लोहगाव जाणारे 
रोडवर सुरेश शंकर बावलगावे 

यां या शेतात जवळ पूवस 16 िकमी 
. 
 
 
 
गू.दा.ता.वेळ : 

िद.21/07/2022रोजी 
19:.20वा. टे.डा.  18वर. 
 
उिशरा चे कारण:- 
 

 
 
 

िफयादीचे नाव  :- राजू 
नारायण नागरे   वय 35वष 

वसाय, शेती. राहणार , 
दगुाव ता, िबलोली जी, 

नांदडे    मो.7350642761 
 
आरोपी चे नाव :-  
 
 
 

 
 
 

खूलासा :- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील 
िफयादी चे वडील यातील मयत नारायणराव नागरे वय 60 वष ह े
िदनांक21/07/2022 रोजी 16.00 वाजता या दर यान लुना मांक 
MH 26 BT 8603 वर बसून दगुाव ते लोहगाव कडे रोडणे येत 

असताना पाठीमागून ईरटीका कार चा चालक सदरची कार ही हाय 
िन काळजीपण भरधाव वेगात चालून पाठीमागून धडक िद यान ेमयत 
नारायण नागरे यां या मृ यूस कारणीभूत ठरला तसेच अपघाताची 
काहीएक मािहती न दतेा पळून गेला िनघून गेला वगैरे जबाब व न 
गु हा दाखल क न मा.सपोिन िदघे साहबे यांचे आदशेान ेपुढील तपास 
कामी PSI शेख साहबे यां याकडे िदले.  

दाखल करनार :  PSO. Psi राठोड. सर  पो. टे. रामतीथ 
मो.9423137924 
 
तपासीक अंमलदार:-  Psi शेख साहबे पो. टे.रामतीथ मो. 
 

भारी अिधकारी :- मा.Api  
िदघे साहबे. पो टे. रामतीथ मो.9834255985 

 

 



 

पोलीस टेशन नायगाव  crno 108/22 कलम भा द िव मान ेिद21/ 07/2022 
पो. टेचे नाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ िठकाण व दाखल 

ता. वेळ 
िफयादीच ेनाव प ा व मोदी नं , आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाही 

हकीकत 

नायगाव  भाग 1 ते5 गुरनं  

108/2022 
कलम 
279,337, 
338,भादवी 

 िद 23/06/2022 चे 20.00  

वाजता समुारास द नगर बस 
टॉप नरसी रोड नायगाव 

 
 
 

 
िदशा :- दि णेस 03 िकमी 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- िद 
21/07/.2022चे 16.51  वा 

टे.डा न द   17वर  
 
 
उिशरा चे कारण:_ आज रोजी 
िवलाज क न पो टेला येउन 

जबाब िद यान े
 
  

 िफयादीचे नाव:- दिेवदास सूयभान 

माळेगावे वय 36 वष वसाय नोकरी 
राहणार.औराळ.पो टे राजुरा ( बु )तालुका 
मुखेड िज हा नांदडे ह.मु. जांभळे नगर 
नायगाव मोबाईल नंबर.9765211001 
 

 
 FIR त िदली का:- होय  
 
 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
जखमी- दिेवदास सूयभान माळेगाव वय 

36 वष राहणार जांभळे नगर नायगाव 
 
आरोपी अटक:-  
नाही 

खुलासा_ वर नमुद ता.वेळी  व  िठकानी यातील आरोपीने याचे 

ता यातील लडर लस मोसा वर जखमीस पाटी मागे बसवुन 
चालवीत असताना मो.सा भरधाव वेगाने हायगाय व 
िन काळजीपणान े चालिव यान े रोडवरील  िसमटचे दभुाजका 
वर जाऊन आपटले असता िफयादी/जखमीचे डो यास, कानावर 
गंभीर मार लागून र  िनघाले तसेच गालाव, खु यावर नाकावर 

व इतर िठकाणी मार लागून जखमी होणेसआरोपी कारणीभूत 
झाला जखमी स.द नायगाव स.द. िव णुपुरी येथे उपचार केला 
तसेच जुबली हे स हदैराबाद येथे उपचार क न आज रोजी 
पो टला हजर येऊन जबाब िद याव न गु हा दाखल क न 
पुढील चौकशी कामी NPC/ 349 सांगवीकर यांचे कडे दे यात 
आले. 

 
 
दाखल करणार:-HC/2304 टो प ेपो टे नायगाव  
 
तपािसक अमंलदार :-npc 349 सांगवीकर पो   टे  नायगाव 

मो न.ं 

 



पो टे मुखेड  गुरण २२२/२०२२ गु र न २२२/२०२२ कलम ४९८,( अ) ३२३,५०४,५०६,३४, भा द िव.िदनांक २१/७/२०२२ 

 

 पोलीस 
टेशन 

मुखेड  

गु. र नं व कलम गु घडला व दाखल तारीख िफयादी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गु र न 
२२२/२०२२ 
कलम ४९८,( अ) 
३२३,५०४,५०६,
३४, भा द िव. 

 
 

गु हा घडलावेळ व िठकाण- िद 
२६/०६/२०१९ पासून 
िद.१२/०६/२०२२  रोजीचे  
१६:०० वा पािवतो  िफयादीचे 
सासरी व माहरेी पुणे व माहरेी 

मोजे येवती येथे ता. मुखेड 
------------------ 
 
गु हा दा - िद. २१/७/२०२२  
१९: ५४वाजता टे डा नंबर २० 
वर 

 
------------------ 
 
  
 

 
 

िफयादी चे नाव  
 
---------------  
 
आरोपी नाव:-  

 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी यांनी संगणमत क न िफयादी बाई त ू
माहरेा न गॅरेज टाक यासाठी दोन लाख पये घेऊन ये हणून 
मारहाण क न िशवीगाळ क न उपाशीपोटी ठेवून शारीिरक व 
मानिसक छळ क न िजवे मार याची धमकी दऊेन घरातून 

हाकलून िदले तसेच िफयादीचे माहरेी मोजे येवती येथे येऊन 
िफयादीचे वडीलास तुमचे मुलीच नांदवुंन यायचे असेल तर 
गॅरेज टाक यासाठी दोन लाख पये ा असे हणून ध ाबु ी 
केली वगैरे जबाब व न गु हा दाखल . 
 
----------------- 

मा. पो िन , गोबाडे साहबे मोन 8805957400 
 
-------------------  

 

 



पोलीस  ठाण ेमु ामाबाद    गुरन 174/2022 कलम 65 (E) म दा का माणे दाखल .    
पोलीस टेशन मुखेड  गु. र नं व कलम गु घडला व दाखल तारीख िफयादी व आरोपी खुलासा 

मु ामाबाद     . .             गुरन 174/2022 
कलम 65 (E) म दा का 

माणे दाखल 
 
 
 
 
 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ िठकाण 
 
िदनांक 20/07/2022 रोजी  19:30 
वा बा-हाळी मेन रोड सतीश 
ऑटोमोबाईल लगत अमलेट या 
गा ा वर मौजे बा-हाळी  ता .मुखेड  
 
 
 
 
 
िमळाला माल :- 
 
देशी दा  िभगरी स ा असे लेबल 
आसले या 19 िसलबद बॉटल िकमत 
 
एकूण 1425/- पये चा माल  
 
 
 
 
 

िफयादीचे नाव : बाबा राव भुजगंराव 
बंडगर वय 54 वष पोहकेॉ 2209 पोलीस 
टेशन मुखेड सल  उपिवभागीय पोिलस 

अिधकारी कायालय मुखेड  
मो.नं.9823962121 
 
 
आरोपी :-  
 

 वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी याने िवनापरवाना 
बेकायदेशीर िर यादेशी दा  िभगरी स ा आसे लेबल आसले या  19 िसलबद 
बॉटल िकमती 1425 /- पये चा माल  वतःचे फाय ासाठी   चोरटी िव ी 
कर या या उ ेशाने ता यात बाळगुन  िमळून आला  वगैरे िफयाद व न गु हा 
दाखल क न  मा. सपोिन साहबे यां या आदेशाने गु ाचा तपास पोना 1402 
मह कर            यां याकड ेदे यात आला  
 
तपास अिधकारी ---पोना 1402 मह कर  पोलीस ठाणे मु माबाद  
मो नंबर 9765391402 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ िदनांक21/07/2022 
वेळ 01:14 वाजता न द नंबर 03 वर 
 
 
दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद पोहकेा 1677 ताहरे शेख मु ामाबाद मो न 
8421437070 
 
पो. टे. भारी अिधकारी 
सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 
पोलीस ठाण ेमु माबाद 
 
 

 
 



 

 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ˆ´Ö¸üß   ÷Öã̧ ü−Ö 194/2022  �ú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

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

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö   
 

Æü×�ú�úŸÖ 

ˆ´Ö¸üß  ÷Öã̧ ü−ÖÓ  
194/2022 
�ú»Ö´Ö  283  

³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

÷Öã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ×šü�úÖ(Ö  
 
×¤ü.21/07/2022 ¸üÖê•Öß  15.20 
¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¯ÖÏÖÑ̄ Ö¸ü ˆ´Ö¸üß 
�úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖÑ‡™ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü . 
 
×¤ü¿ÖÖ :- ¤ü×�Ö)ÖêÃÖ 02  ×�ú.´Öß . 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü.  21/07/2022  “Öê  17.10 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ. 20 ¾Ö¸ü . 
 
 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö    
×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÆüÖîÃÖ ȩ̂ü    ¾ÖµÖ  31 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  −ÖÖî�ú¸üß  ¯ÖÖê¿Öß /513  
¯ÖÖê.Ã™êü.ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üß  
 ´ÖÖê.−Ö. 9921038987. 
  
  
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ¾Ö-  
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ)Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ²Öã»µÖ¸üÖê ¾ÖÖÆü−Ö 
� ×Æü ¸üÖê›ü “Öê ´Ö¬µÖê ³ÖÖ÷Öß »ÖÖ¾Öã−Ö µÖê)ÖÖ¸êü  •ÖÖ)ÖÖ¸êü 
¾ÖÖÆü)ÖÖÃÖ †›ü£ÖôûÖ/†¯Ö‘ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ Ã£ÖßŸÖßŸÖ  
ˆ³ÖÖ �êú»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ . ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê  †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö . 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1691 �ú¤ü´Ö  
´ÖÖê.−ÖÓ.9421768528. 
 
                    
  
 



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ˆ´Ö¸üß   ÷Öã̧ ü−Ö 195/2022  �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´Ö.¯ÖÏÖê.�úÖ  

  

¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

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

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö   
 

Æü×�ú�úŸÖ 

ˆ´Ö ü̧ß  ÷Öã̧ ü−ÖÓ  
195/2022 

�ú»Ö´Ö    
65 (‡Ô) 
´Ö.¯ÖÏÖê.�úÖ  

  
 

÷Öã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ×šü�úÖ(Ö  
 
×¤ü.21/07/2022 ü̧Öê•Öß  16.25 ¾ÖÖ “Öê 
¤ü ü̧´µÖÖ−Ö ¯ÖÏÖÑ̄ Ö ü̧ ˆ´Ö ü̧ß �úÖ ȩ̂ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖÑ‡™ü 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ×™ü−Ö ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¿Öê›ü ´Ö¬µÖê . 
 
×¤ü¿ÖÖ :- ¤ü×�Ö)ÖêÃÖ 02  ×�ú.´Öß . 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü.  21/07/2022  “Öê  18.46 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ. 24  ¾Ö ü̧ . 
 
 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  
ü̧Ö´Ö“ÖÓ¦ü ¯Öã ü̧³ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖµÖ 35¾ÖÂÖÔ 

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß  ¯ÖÖê¿Öß /3129 
¯ÖÖê.Ã™êü.ˆ´Ö ü̧ß  ŸÖÖ.ˆ´Ö ü̧ß  
 ´ÖÖê.−Ö.  9960038024. 
  
 †Ö ü̧Öê̄ Öß −ÖÖ¾Ö-  
  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö –  
 ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ  180 Ml 
“µÖÖ 14 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖÑ™ü»Ö  ×�ú´ÖÓŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 
70/¹ý ¯ÖÏ´ÖÖ)Öê  
980/ ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö . 

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ,¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ)Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧ × ü̧ŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ ¤êü¿ÖÖß ¤üÖ¹ý »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»Öß 180 ML “µÖÖ 
14 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖÑ™ü»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 980/¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú ü̧)µÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö 
†Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö . 
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1691 �ú¤ü´Ö  
´ÖÖê.−ÖÓ.9421768528. 
 
                    
  
 



 

पोिलस �टेशन िहमायतनगर Aो. ग.ुर.न.ं व कलम 170/2022  कलम 65(ई) म.ुAो.अ ॅEट Aमाणे िदनांक 21/07/2022 

पो�टेचे नाव 

 
 

Aो. 

ग.ुर.न.ं व 

कलम  

ग'ुहाघडला ता. वेळ व िठकाण  िफया+िदचे नाव पJा व मो./.  खुलासा 

िहमायतनगर Aो. गु.र.नं. 

व कलम 
170/2022  

कलम 65(ई) 

मु.Aो.अ ॅEट 

Aमाणे  

िदनांक21/07/2022 रोजी जगदंब 

धाKयाLया पाठीमागे आरोिपLया 

घरासमोर मौ. खडकी ता. िह.नगर  

 

गु'हा दाखल ता. वेळ, िठकाण व 

�टेडा नOद /. :-

नांक21/07/2022रोजी वेळ 21:28 

वा. नOद /. 26 वर 

 

िमळाला माल :-देशी दा! िभंQी 

संRयाLया 180 िमली. Lया 11 

िसलबंद बॉटल िकंमती 770/- !. 

माल.  

 
 
 

कोमल बालाजी कांगणे वय 48 

वष& .यवसाय नौकरी म.पो.हे.कॉ. 

बन 1828 पो�टे िहमायतनगर  

मो./. 9921623333  

 

आरोिपचे नाव व पJा:-  
 

आरोिप अटक :-नाही  

    नमुद तािरख, वेळी 

व िठकाणी यातीलनमुद आरोपी मिहला िह 

िवनापरवाना बेकायदेिशरिरWया देशी दा! िभंQी 

संRयाLया 180 िमली. Lय 11 बॉटल िकंमती 770/- 

!पयाचा Aो. गु'Xाचा माल चोरटी िव/ी करYयाLया 

उZेशाने जवळ बाळगलेली िमळुन आली वगैरे 

मजकुराचे िफया+दीव!न बाजुस Aमाणे गु'हा दाखल 

क!न मा. पो. िन. साहेबांLया आदेशाने बीट मिहला 

पो.हे.कॉ. 1828 कांगणे मॅडम यांLयाकडे िदला.  

मो./. 9921623333  

 

दाखल करणार :-पो.हे.कॉ. ठाकरे बन 1795 पो. 

ठाणे अंमलदार पो�टे िहमायतनगर मो./. 

7218111599  
 

ठाणे Aभारी अिधकारी :- _ी. भुसनूर साहेब 

पो.िन. पो�टे िहमायतनगर मो./. 

9834774799  

 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü  ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü  ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 51/2022, भा द िव. 

 
 

पोलीस टेशन िबलोली  गुरन 173/2022 कलम 3/25 भारतीय ह यार कायदा िदनांक 21/07/2022 

 

¯ÖÖêÃ™êü  

×´ÖÃÖàÝÖ     ×´ÖÃÖàÝÖ ..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

      ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü  ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü   ®ÖÖÓ¤êü›ü 
×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 
51/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  

-- ×¤ü. 21/07/2022 

¸üÖê•Öß दपुारी 13.30 
वा चे सुमारास 
राहते घ न िदपक 
नगर नांदडे येथुन 

×´ÖÃÖàÝÖ    ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ--  ×¤ü®ÖÖÓÛú   

21/07/2022 ¸üÖê•Öß   ¾ÖÖ. 

22.30 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ  40  
¾Ö¸ü  

 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü   -- नागशे शिनदास 
नरवाड े वय 27 वष, वसाय 
नोकरी रा. िदपकनगर नादंडे 
मो. ं  9075067526. 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö – 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- , Ó̧üÝÖ- ÝÖÖȩ̂ üÖ   

,ˆÓ“Öß -¯ÖÖ“Ö ±ãú™ü सहा  ‡Ó“Ö , “ÖêÆü¸üÖ -

ÝÖÖê»Ö , ²ÖÖÓ¬ÖÖ - सडपातळ,†ÓÝÖÖŸÖ  - 

का या रंगाचे फुल टी शट व 
े कलरची िज स पँ टü ,³ÖÖÂÖÖ - 

´Ö¸üÖšüß ,िश ण-बी कॉम 2 
ईअर  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü Æüß  ²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Ö भाऊ  
†ÖÆêü 

ÆüÛúßÛúŸÖ    -ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 

µÖÖŸÖß»Ö अजदार यांनी पो. टे ला येवुन लखेी अज 
िदला की, यांची बिहण ही ितचे मैि णीचे घरी जावुन 
येतो हणुन गलेी ती आतापावेतो परत आली नाही ितचा 
नातेवाईक व ईतर  शोध घतेला असता िमळुन आली नाही 
वगैरे मजकुरा या अजाव न मा. पो.िन आढे सा य़ांचे आदेशाने 
वर माण ेिमस ग दाखल क न पुढील शोध कामी व यो य या 
कायवाही कामी िबट पोना/81 बंडेवार यांचेकडे िदले. 

 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  - ¯ÖÖê®ÖÖ / 81बंडवेार मो. ं  
9923103778 

¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ Öü  -- पोहकेॉ/2233 मुने र मो. ं  
9421758084 



   पोलीस 

टेशनचे 
नाव 

गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ही/घडला व दाखल िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर 
आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 
नाही 

हकीकत 

िबलोली  गुरन 
173/2022 
कलम 3/25 
भारतीय ह यार 
कायदा  
 
 
 
 
 

गु हा घडला िदनांक िद.:-21/07/2022 चे 
15.30 वा.गांधीचौक ता.िबलोली िदशा पुवस 01 
की.मी. 

 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद 21/07/ 2022 वेळ 
21.38 वा  टे डा.नोद नं  18 वर   
िमळाला माल:- 1) एक लोखंडी गावठी क ा 
(अ ी श ञ) अंदाजे 10 CM लांब नळीचे बॅरल 
लाकडी मु◌ु◌ुठ असलेला लोखंडी ि गर असललेा 
जुना वापरता िकमती 20,000/- .चा. 
2) एक िपतळेचा 8 MM असे अ र असलेला 
जुना वापरता िकमती 500/- .चा◌ा. 
3) एक िहरो ह डा कंपनीचे का या◌ा रंगाची 

लडर लस मोटरसायकल िजचा आरटीओ 
मांक MH-26-Z-7509 अशी असलेली जुनी 

वापरते िकमत अंदाजे 30,000/-  एकुन िकमती 
50,500/- र.चा.मु ेमाल  
  

िफयादीचे नाव - पांढुरंग िप. ंकट माने 
वय 35 वष वसाय नोकरी सपोिन 
नेमणूक थागशुा नांदेड मोबाइल नंबर 
9404346099 
 
एफआर आय त िदली का :-होय  
 आरोपीच ेनां◌ंव-   

 आरोपी अटक -- 
आरोपी अटक नाही 

खुलासा,-----सादर िवनंती िक , वर  नमूद 
तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी 
अवैधिर या िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या 
अि श  बाळगून िफरत असताना िमळून 
आल ेआह ेवगैरे फयाद व न वर माण ेगु हा 
दाखल मा..पोिन साहबे यांचे आदेशान े 
दाखल करणार:-पोहकेा/1963 
िप.ए.गुडमलवार पो टे िबलोली मो न ं
8421453868 
 
तपास करणार- मा.पोउपिन रायप ल े मँडम 
पो टे िबलोली मो नं 9404366972 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व 
मोबाईल नंबर:-पो.िन. डोईफोडे साहबे 
पो. टे.िबलोली मो.न.ं9823889037 
 
 

 

पोलीस ठाण ेमु ामाबाद   गुरन 176/2022  कलम 65 (E) म दा का माणे दाखल  



  . .             .         

पोलीस ठाण े
मु ामाबाद     . .             
.         

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व िठकाण त ार देणार यांचे नाव व 
प ा मो.न. 

हकीकत 

गुरन 176/2022 
कलम 65 (E) म दा का 

माणे दाखल 
 
 
 
 
 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ 
िठकाण.िदनांक 
21/07/202 2 रोजी 
17.45.वाजताच ेसुमारास 
हगंरगा बु फाटा िदलीप 
पवार यां या हॉटेल जवळ 
हगंरगा फाटा.. 
 
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक21/07/2022 
वेळ  19.55वाजता 
न द नंबर 28. 
 
 
 
दाखल करणार पो. टे 
मु ामाबाद 
पोहकेा◌ॅ पो  टे 
2068कागणे मु ामाबाद 
मो न 8459537419. 

िफयादीचे नाव : -यादव 
ंकटराव इिबतवार वय 

35 वष वसाय पो का 
401 पो ट 
मु माबाद.मो.नंबर 
8888828467.. 
 
 
आरोपाचंी -  
 
िमळाला माल  
देशी दा  िभगरी 
सं या या एकूण 72 
बॉटल िकमती 
5040/ पये चा माल. 
 

 वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी ने   आप या 
वतःचे आिथक फायदया साठी याच ेता यात देशी दा  िभगरा 

सं ा असे लेबल असलेले काचे या 72 बॉटल िकमती 5040 
पयाचा माल िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या चोरटी िव ी 

कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला हणून गु हा 
दाखल 
 
 
 
तपास अिधकारी  
Hc2000.सुरनर मु माबाद 
मो नं. 7447271727. 
 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी 
सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 
पोलीस ठाण ेमु माबाद 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 445/2022  �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö.¤üÖ.�úÖ. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 21/07/2022 

¯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. :- 
445/2022  
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô) 
´Ö.¤üÖ.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ)Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
21/07/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 16.15 ¾ÖÖ 
¾ÖÖ›üß ¯ÖÖ™üß µÖê£Öê  ×¿Ö¾Ö−Öȩ̂ üß ¬ÖÖ²µÖÖ“Öê 
¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öê ²Öê÷ÖÖ•Öß µÖÖÓ“Öê ¯Ö›üßŸÖ 
¿ÖêŸÖÖŸÖ  
 
×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 08 ×�ú´Öß 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
21/07/2022 “Öê ¾Öêôû 18.19 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.36 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¯ÖḮ ÖÖê¤ü ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö �ú·ÆÖôêûü ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÖê−ÖÖ/2434 ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßBÖü 
´ÖÖê.�Îú.8975822434 
 
 
†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  :- ×−Ö Ó̧�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ‹�úÖ ¯ÖÖÓœü·µÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öê −ÖÖµÖ»ÖÖò−Ö“µÖÖ 
¯ÖÖêŸµÖÖŸÖ  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ̃ ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
180 ‹´Ö.‹»Ö.“µÖÖ  18 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß Ø�ú´ÖŸÖ 70 
¹ý ¤ü¸üÖ¯ÖḮ ÖÖ(Öê  ‹�ãú(Ö  1260  ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
  
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖBÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ×¤ü.21/07/2022 ¸üÖê•Öß 
16.15 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ‹�úÖ ¯ÖÖÓœü·µÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öê −ÖÖµÖ»ÖÖò−Ö“µÖÖ 
¯ÖÖêŸµÖÖŸÖ  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ̃ ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 
‹´Ö.‹»Ö.“µÖÖ  18 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß Ø�ú´ÖŸÖ 70 ¹ý ¤ü¸üÖ¯ÖḮ ÖÖ(Öê  
‹�ãú(Ö  1260  ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü×¸üŸµÖÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü(µÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öã−Ö ×¾Ö�Îúß �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
  
¤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/1133 ¯Öê¤êüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßBÖ 
´ÖÖê �Îú 8208999464 
 ¯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 ÷Öã. ü̧.−Ö. 446/2022  �ú»Ö´Ö 498(A),323,504,506,34 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß.  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 21/07/2022 
¯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. :- 
446/2022  
�ú»Ö´Ö 
498(A),323,5
04,506,34 
³ÖÖ.¤ü.¾Öß. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ)Ö- 2019 ŸÖê 
ÃÖ−Ö 2022 ¯ÖµÖÕŸÖ 
  
×¤ü¿ÖÖ:-   
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
21/07/2022 “Öê 
¾Öêôû 20.30 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.42 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ¸ü)Ö -×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö  
 
 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖBÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸ü“Öê »ÖÖê�úÖÓ−Öß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ‘Ö¸ü ×¾Ö�úŸÖ ‘ÖËêBµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü¸üÆãü−Ö 
¤üÖê−Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾Öã−Ö µÖê †ÃÖê ´ÆüBÖËã−Ö ´ÆüBÖÖ»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ´ÖÖ—µÖÖ 
¾Ö×›ü»ÖÖÓ−Öß »Ö÷−ÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê �Ö“ÖÔ �êú»ÖÖ ŸÖê¾Öœêü ´ÖÖ—Öê ¾Ö×›ü»Ö ¯ÖîÃÖê ¤êü¾Öã 
¿Ö�úŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö ¯Ö×¸üÃ£ÖßŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖ †ÃÖê ´ÆüBÖÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖBÖ �êú»Öê ¾Ö ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾Öã−Ö 
´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú ¾Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ ¾Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã−Ö µÖê ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ŸÖã»ÖÖ −ÖÖÓ¤ü¾ÖŸÖÖê 
−ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ �ÖŸÖ´Ö �ú¸üŸÖÖê †ÃÖê ´ÆüBÖã−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üBµÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß 
¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü)ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßBÖ ´ÖÖê �Îú 
7774883192 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1884 ´Öã̄ Ö›êüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßBÖ ´ÖÖê �Îú 
8421435353 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ)Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬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.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ¤îü×−Ö�úú ×´ÖÃÖà÷Ö -  26 /2022 “Öß ´ÖÖÆüßŸÖß ×¤ü−ÖÖÓ�ú. 21/07/2022 

                                                                                                                             

 
 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ+Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê/�Ö²Ö¸ü ¤êü+ÖÖ¸üÖ“Öê -
−ÖÖ¾Ö 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 

−Ö÷Ö¸ü 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�    
26/2022   

 
 
 
 

×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-
¯Öæ¾ÖÔü 01 ×�ú´Öß 

²Öß™ü 01. 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ+Ö:- 
×¤ü.20/07/2022 “Öê 
13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖæ´ÖÖ¸üÖÃÖ 
ÃÖæ÷ÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
×´ÖÃÖà÷Ö  ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ+Ö:-  
×¤ü.21/07/2022 ¾Öêôû 
18.02  Ã™êü›üÖ.18  ¾Ö¸ü 
 

 

�Ö²Ö¸ü ¤êü+ÖÖ¸ü  :-  »Ö�´Öß�úÖÓŸÖ 
ÃÖæµÖÔ�úÖÓŸÖ ÷ÖÖê ȩ̂ü ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖÔ 
¸üÖ.ÃÖæ÷ÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›ü(³ÖÖˆ)  
´ÖÖê.�Îú.9511641384. 
 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
.         
 
²Öê̄ ÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö+ÖÔÖ :- 
Ó̧ü÷Ö ÷ÖÖê¸üÖ, Ó̂“Öß ÃÖÖ›êü¯ÖÖ“Ö 

±æú™ü,²ÖÖÓ¬ÖÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ,�ú¯ÖÖôû 
ºÓþ¤ü,�êúÃÖ �úÖôêû,´Ö¸üÖšüß,ØÆü¤üß ¾Ö 
‡Ó÷ÖÏ•Ößü ²ÖÖê»ÖŸÖÖ ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ 
µÖêŸÖê,†Ó÷ÖÖŸÖ ¯ÖÑ™ü ¿Ö™Ôü ¾Ö ²Öæ™ü 

�Öã»ÖÖÃÖÖ:- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü(ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖˆ  
¸ü•Ö−Öß�úÖÓŸÖ ÃÖæµÖÔ�úÖÓŸÖ ÷ÖÖêê ȩ̂ü ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.ÃÖæ÷ÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖü 
×¤ü.20/07/2022 ¸üÖê•Öß 13.00 ¾ÖÖ. ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸ü µÖê£Öæ−Ö �úÖê(ÖÖÃÖ 
�úÖ×Æü‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ‘Öºþ−Ö ×−Ö‘Öæ−Ö ÷Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸÖÖê 
†Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß.ü −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓ�ú›êü ¾Ö ×´Ö¡ÖÖÓ�ú›êü 
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ×´Öôãû−Ö  −Ö †Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ×´ÖÃÖà÷Ö 
¤üÖ�Ö»Ö �¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß �úÖ´Öß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1053 ´Öšü¤êü¾Öºþü 
µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1053 ´Öšü¤êü¾Öºþ ¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9923799345 
 
Ü´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü+ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 •Ö´Ö¤üÖ›êü 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9673545956. 
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬Öß�úÖ¸üß:- ¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß ›üÖò.‹−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. 278/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ+Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.21/07/2022 
 

¯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 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
 
÷Öã¸ü−ÖÓ 278/2022 
�ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
ü¯ÖÛ¿“Ö´Ö  02  ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú.04. 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü+Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ+Ö :- 
×¤ü.14/07/2022 ¸üÖê•Öß“Öê 
10.30 ŸÖê ×¤ü.15/07/2022 
¸üÖê•Öß“Öê  05.30 ¾ÖÖ. ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
¯Ö™êü»Ö �úÖò»Ö−Öß,−ÖÖÓ¤êü›üüü. 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 21/07/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 20.15 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 24 ¾Ö¸ü. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ‹�ú �úÖôûµÖÖ 
Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ �Óú¯Ö−Öß“Öß 

µÖæ−Öß�úÖò−ÖÔ ´ÖÖêÃÖÖ �Îú.MH 26 
AQ 6226 •Öæ¾ÖÖ×�ú† 
40,000/- ºþ. 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- -- 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  ×¾Ö•ÖµÖ 
−ÖÖ¸üÖµÖ(Ö¤üÖÃÖ ×¸ü—Ö¾ÖÖ(Öß ¾ÖµÖ 
57 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ.¯Ö™êü»Ö 
�úÖò»Ö−Öß,−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.9422170456. 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:- †–ÖÖŸÖ 
 
†™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 
×±úµÖÖÔ¤üß−Öê −Ö´Öæ¤ü ´ÖÖêÃÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¯ÖÖ�úâ÷Ö ´Ö¬µÖê »ÖÖ¾Öæ−Ö —ÖÖê¯Ö»Öê 
†ÃÖŸÖÖ ŸÖß �úÖê(ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ−Öê “ÖÖêºþ−Ö −Öê»Öê †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ¯ÖḮ ÖÖ(Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö ÃÖÖ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯Öæœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ‘Öæ÷Öêüüü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü 
×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ‘Öæ÷Öê   ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  
−ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.�Îú.9822720567. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü+ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 •Ö´Ö¤üÖ›êüü 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»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›ü †Ö�úÛÃ´Ö�ú ´ÖéŸµÖæ 23/2022 �ú»Ö´Ö 174 CRPC ¯ÖÏ´ÖÖ+Öê ×¤ü.21/07/2022 

 
 
 
 
 
 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö.´Öé. −Ö.    
23/2022 
�ú»Ö´Ö- 174 
CRPC 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö 
†ÓŸÖ¸ü : -
¤ü×�Ö(Ö 02  
×�ú.´Öß ²Öß™ü 
�Îú.03 

†Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ×šü�úÖ+Ö 
: ×¤ü.21/07/2022 ¸üÖê•Öß 
08.00  ¾ÖÖ.“Öê ÃÖæ´ÖÖ¸üÖÃÖ 
÷ÖÖê�æúôû−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›ü.ü  
 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ+Ö:- 
×¤ü.21/07/2022 ¸üÖê•Öß 
Ã™êü.›üÖ.12  ¾Ö¸ü , 
¾Öêôû 11.27  ¾ÖÖ.  
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü+ÖÖ¸üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :-  ¸ü´Öê¿Ö 
Æü¸üß ‹›ü�êú ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖÔ 
¸üÖ.ÃÖÖ¾Ö¸ü´ÖÖôû ŸÖÖ.Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö 
×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :- Æü¸üßÂÖ ¸ü´Öê¿Ö 
‹›ü�êú ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖÔ 
¸üÖ.ÃÖÖ¾Ö¸ü´ÖÖôû ŸÖÖ.Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö 
×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.Æü.´Öæ.÷ÖÖê�æúôû−Ö÷Ö¸ü, 
−ÖÖÓ¤êü›ü.ü 
 
´Ö¸ü+ÖÖ“Öê �úÖ¸ü+Ö :- ÷Öôû±úÖÃÖ 
´Öæôêû ´ÖéŸµÖæ 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ : ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ(Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖ“ÖÖ ´Öæ»Ö÷ÖÖ ¤üÖºþ“Öê ¾µÖÃÖ−Ö†ÃÖæ−Ö ŸÖÖê ¤üÖºþ ×¯ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.¾Ö¸ü 
−Ö´Öæ¤ü ×šü�úÖ(Öß ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“ÖÖ ´Öæ»Ö÷ÖÖ µÖÖ−Öê ²ÖÖ£Öºþ´Ö´Ö¬µÖê ÆüÖŸÖ 
ºþ´ÖÖ»ÖÖ−Öê ÷Öôû±úÖÃÖ ‘Öêˆ−Ö ´Ö¸ü(Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ“Öê 
´Ö¸ü(ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ �úÖ×Æü‹�ú ŸÖ�ÎúÖ¸ü −ÖÖÆüß ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö †Ö.´Öé. 
¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2141 ´ÖÖê ȩ̂üüüüü 
µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. 
 
†Ö.´Öé ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2141 ´ÖÖê ȩ̂ü ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9923795764. 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü+ÖÖ¸ü: ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 •Ö´Ö¤üÖ›êüü ü¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß-
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9890018039.  

šüÖ+Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :-¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß ›üÖò.‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 



 
 
 

iksLVs eqdzekckn xqjua &175@2022 dye 143] 147] 148] 149 ] 307] 324 452] 323] 504 ] 506] 
427 Hkknaoh fnukad 12@07@2022 

  
ftYgk@ iks-

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

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

 
iks LVs- 
eqdzkekckn 
  
 

 
Xqju ?k-nk-rk-osG fBdk.k-  
&  
fn-19@07@2022 jksth osG 
17%30 ok- eksts xkstsxko  
fQ;kZnhP;k jkgrs ?kjh 
rkyqdk eq[ksM 
 
fn’kk o varj %&  
fn’kk 10 fd-eh- 
 
xqjua nk-rkjh[k o osG 
fBdk.k    %&  
fn-21@07@2022 jksth osG 
15%48 oktrk LVs'ku 
Mk;jh Ø-025 oj 
 
mf'kjkps dkj.k& 
nok[kk.;kr mipkj ?ksowu 
vkt jksth iks-LVs-yk 
;kosGh ;sÅu rØkj 
fnY;kus- 
 

xqjua &  
175@2022 dye 
143] 147] 148] 
149 ] 307] 324 
452] 323] 504 ] 
506] 427 Hkknaoh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  
fnxacj O;adVjko yksgkjs o; 36 o"kZ 
O;olk; 'ksrh tkr ejkBk jkg.kkj xkstxko 
rkyqdk eq[ksM eksckbZy Øekad 
9765707645 
 
,Qvkj vk; çr  fnyh- gks; 
vkjksihps  ukao %&  
 
vkjksih vVd %& vkjksih dzekad 1]2]3]4] 
rkC;kr vlwu vVdsph dkjokbZ pkyw vkgs - 
 

[kqyklk%&  
oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihus lax.ker d:u 
xSj dk;|kps eaMGh teowu 'ksrhps oknkps dkj.kko:u fQ;kZnhps 
?kjkr ?kqlwu fQ;kZnhl o lk{khnkjkauk f'kohxkG d:u fQ;kZnh o 
lk{khnkjkauk thos ekj.;kP;k mís'kkus yks[kaMh jkWM ]dÙkh] dq&gkMhus 
ekjgk.k d:u fQ;kZnhps okgukps uqdlku d:u f'kohxkG d:u 
thos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs Lo:ikps tckc o:u xqUgk nk[ky 
d:u iq<hy rikl dkeh iksmifu  dkx.ks ;kaP;kdMs fnyk- 
nk[ky dj.kkj & liksfu laxzke tk/ko iks-LVs- eqdzkekckn eks-ua- 
8999881900 
rikfld vaeynkj & Ikksmifu  dkx.ks iks-LVs- eqdzkekckn eks-ua-
7385916468 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& liksfu laxzke tk/ko iks-LVs- eqdzkekckn 
eks-ua- 8999881900 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
1½ liksfu laxzke tk/ko iks-LVs- eqdzkekckn eks-ua- 8999881900 
2½Ikksmifu xtkuu dkx.ks iks-LVs- eqdzkekckn eks-ua-7385916468 gs 
fnukad-21-07-2022 ps osG 17%06 LVs-Mk-Ø-26 oj ?kVukLFkGh 
jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s HksV pkyw vkgs 

 
 
 



 
 
 

iksLVs fduoV xqjua & 145@2022dye 354]366Hkk-n-fo- çek.ks fnukad 21@07@2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

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

 
iks LVs- 
fduoV 
 

 
Xqju ?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fn- 
20@07@ 2022ps 16-
30rs 17-00 oktrkP;k  
njE;ku jsYosLVs'ku 
cksèkMh cq- o 
fVaxuokMh 
vkJe'kkGstoGhy 
taxykr  
 
fn’kk o varj %& 
if'pesl 18-00fd-eh- 
 
 
xqjua nk-rkjh[k o osG 
fBdk.k    %&  
fn-21@07@2022 jksth 
osG 00-08 oktrk 
 LVs'ku Mk;jh Ø-
02oj 

xqjua & 145@2022 
dye 354]366Hkk-n-fo- 
çek.ks 
 
 
 
 
 
 
ihMhrsps  uko&ique çdk'k 
fpækokj  
o;26 o"kZs jk- cksèkMh cq- rk- 
fduoV ftYgk ukansM  
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  
 
 
,Qvkj vk; çr  fnyh- 
gks; 
 
vkjksihps  ukao %&  
 
mf'kjkps dkj.k& iks-LVs-
yk ;kosGh ;sÅu rØkj 
fnY;kus- 
 
vkjksih vVd %& ukgh  
 

[kqyklk%& oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihus fQ;kZnhps 
ihfMr eqyhl rh efrean vlY;kps ekfgr vlrkuk fryk [kkÅps 
vkfe"k nk[kowu okbZV mís'kkus vkjksihus R;kps vkWVksr clowu vkWVksr 
iGowu usÅu vkWVksr jksMoj mHkk d:u ihMhrsoj vR;kpkj dj.;kps 
mís'kkus fryk futZu taxykr ?ksÅu xsyk- fQ;kZnh o lk{khnkj 
idM.;kl ;srkuk ikgwu ihMhrsl lksMwu taxykr iGwu xsyk Eg.kwu xqUgk 
nk[ky- 
nk[ky dj.kkj & iks-mi-fu-  lkoar iks-LVs- fduoV eks- ua-856935555 
 
rikfld vaeynkj & iksmifu@lkoar eksua-9856935555- 
 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& iksfu lkGqa[ks eksua-8788971640 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 01½ek- mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh 
lkgsc eks- ua-8975769918 02½ ek- iks-fu- lkGqa[ks lkgsc  eks- ua-
8788971640 gs fnukad-21-07-2022 ps osG 01-01 LVs-Mk-Ø-06 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s HksV pkyw vkgs 

 
 

 
 



iksLVs eq[ksM iukdk uacj 254@2022  dye  427--504-506] 34—Hkknaoh fnukad 21@07@2022 
 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

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

 
Ikks- LVs- 
eq[ksM 
 

 
i-uk-dk-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fn-
21@07@2022 osGh 
17%30 ok- nk# y 
enjlk [kjc [kaMxko 
f'kokj  rk eq[ksM 
  
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 02  fd-eh- 
 
 
iukdk nk[ky-rk-osG- 
%& 21@07@2022 ps 
22%44-ok LVs Mk Ø-
27-oj-             
 

iukdk uacj 
254@2022  
dye  427--
504-506] 34--
Hkknaoh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  
vCnqy [knhj mejh ih 
vtht mejh jk xqycxkZ 
rkyqdk ftYgk xqycxkZ g- 
eq [kjkc [kaMksxko rk 
eq[ksM ftYgk ukansM tkr 
eqfLye   eks-ua- &uewn 
ukgh      
 
,Qvkj vk; çr  fnyh- 
gks; 
vkjksihps  ukao %&  
-       
 
vkjksih vVd %&  fujad  
 
 

[kqyklk%& lknj fouarh dh ;krhy fQ;kZnh gs nk#y my enjlk [kjc 
[kaMxko ps lapkyd vlwu R;kauh R;kaps ekydh rkC;krhy ekyeÙkk Ø 805 
{ks=QG 90%90 rks pks- QwV tkxsoj cka/kdke djrs osGsl rhu QwV tkxk 
OgsafVys'ku lkBh ckgs:u lksMyh gksrh R;k iyhdMs rkjsps daikmaM dsysys 
gksrs oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih R;kauh lax.ker 
d:u lnj rkjsps daikÅaM tslhchus m?kMwu Vkdwu uqdlku dsys o  
f'kohxkG d:u /keD;k fnY;k oxSjs vtkZo:u i.kk dk  nk[ky  
- 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW @1631  ikaMs iksLV eq[ksMeks ua- eks 7588068256 
 
rikfld vaeynkj & iks m i fu Hkkjr tk/ko  eks-uacj 9765860359 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& iksfu xksckMs lk- iks-LVs-eq[ksM LFkGh HksV ns.kkjs 
vf/kdkjh &  
1½ iksfu xksckMs iks-LVs- eq[ksM eks- ua- 8805957Í400 
2½ iks m i fu Hkkjr tk/ko  eks-uacj 9765860359 
fn 21@07@2022 LVs Mk Ø oj osG -22%52 ok uks Ø oj-28 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

 


