
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê −üÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ÷Öã̧ ü−Ö 135/2022 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü 13/09/2022 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü“Öê -
ÖÖ¾Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ
Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ¸ü×•ÖÃ™ü ü̧ ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ  

−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÷Öã .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö:-   
×¤ü. 12/06/2022 ü̧Öê•Öß“Öê 
 ¤ãü¯ÖÖ ü̧ß 15.00  ¾ÖÖ “Öê 
¤ü ü̧´µÖÖ−Ö 
 ™êü³Öã
Öá ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 
 
×¤ü¿ÖÖ-  
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 20  ×�ú ×´Ö 
 
÷Öã.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
 ×¤ü.13/09/2022 
“Öê 00.49.¾ÖÖ 
 −ÖÖë¤ü �Îú 01  
 
 
 
 
 
 

÷Öã̧ ü−Ö :--- 135/2022 
 �ú»Ö´Ö  379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 
 ÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- ý   
×−ÖÃÖÖ ‹ȩ̂ ü™êü»Ö �Óú´¯Ö
Öß“ÖÖ ™üÖ¾Ö¸ü“ÖÖ 
¯ÖÖ¾Ö ü̧ �êú²Ö»Ö »ÖÖ»Ö �úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ  
•Öã−ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖÖ ×�ú †Ó¤üÖ•Öê 20000/-
(×¾ÖÃÖ Æü•ÖÖ ü̧ ¹ý) 
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:-- 
×−ÖÃÖÖ ‹ȩ̂ ü™êü»Ö �Óú´¯Ö
Öß“ÖÖ ™üÖ¾Ö¸ü“ÖÖ 
¯ÖÖ¾Ö ü̧ �êú²Ö»Ö »ÖÖ»Ö �úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ  
•Öã−ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖÖ ×�ú †Ó¤üÖ•Öê 20000/-
(×¾ÖÃÖ Æü•ÖÖ ü̧ ¹ý) 

×±úµÖÖÔ¤üß:-   
ÃÖã×−Ö»Ö ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü ü̧Ö¾Ö ³Öê¤êü ¾ÖµÖ 32 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×−ÖÃÖÖ ‹ ü̧™êü»Ö 
�ú´¯Ö
ÖßŸÖ ÃÖǣ Ö ü̧ ¾ÖÖµÖ—Ö ü̧  ü̧Ö 
−Ö ü̧ÃÖß  ŸÖÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 
 ´ÖÖê −ÖÓ 9960500513 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß:--   
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú:--- 
×¤ü 13/09/2022 ü̧Öê•Öß  
02.16 ¾ÖÖ −ÖÖë¤ü �Îú 04 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ:- 
ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß,Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�ËúÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê¯Öß−Öê ×−ÖÃÖÖ ‹ ü̧™êü»Ö �ú´¯Ö−Öß“Öê ™üÖ¾Ö ü̧“Öê 
¯ÖÖ¾Ö ü̧ �êú²Ö»Ö »ÖÖ»Ö ¾Ö �úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öê  
 ¾ÖÖµÖ ü̧ 22 ×´Ö™ü ü̧ “Öê ¤üÖê−Ö −Ö÷Ö ‹�æú−Ö 44 ×´Ö™ü¸ü 
¾ÖÖµÖ ü̧ ×�ú´ÖÓŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 20000/-×¾ÖÃÖ Æü•ÖÖ ü̧ ºþ¯ÖµÖê 
±úŒŸÖ “ÖÖȩ̂ üß �úºþ−Ö “ÖÖê¹ý−Ö −ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö 
†Ö»µÖÖ−Öê  ×±úµÖÖÔ¤üß ŸµÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ ÆüÖ•Ö ü̧  �úºþ−Ö 
ŸÖ�ÎúÖ ü̧ß •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Öºþ−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧ /-- ¯ÖÖêÆêü�úÖ 1808 ×“ÖŸÖôêû  
¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê −ÖÓ -8087574887 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :- ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü   ¯ÖÖê.Ã™êü. 
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.−Ö 9069618241 
 
 



पोलीस टेशन मरखेल 182/2022 कलम 379 भादवी   िद.13/09/22 

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 गुरन.ं 
182/2022 
कलम – 
379 भादवी  
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण:- 
 िद 06/09/2022 ते 19.00 ते 

07/09/2022 चे 09.00 
वाजताचे दर यान मौजे वझर 
िशवार शेत गट  283 
म ये 
 
ग ु .दा.ता.वेळ व िदनांक:-
13/09/2022 
वेळ 13.12 वा .  
टेडा नंबर 12वर 

 
उशीराचे कारण 
आज रोजी पो टेला िफयाद िद याने 

िफयादी नाव:  
गोिवद िव ल मदन े वय 
46 वष वसाय शेती 
रा वझर ता देगलरू 
मो.नं.9665702769 

 
आरोपी नाव:- 
अ ात 
 
 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी यांचे शेतात ि हरीवरील टे समो कंपनीची पाच एच 
पी ची मोटर व 40 फुट मोटारीचे िव ुत वायर कोणीतरी अ ान 

चोर ांने चो न नेल े आह े वगैरे त ारी जबाब व न मा.पो.िन  
साहबे यां या आदेशाने गु हा दाखल  क न पुढील तपास पोना 
94 बारी यां याकडे िदला आह.े 
 
गु. दाखल करणार:-पो.ना.अ दलुबारीशेखब.न.94  पो. टे मरखेल 
मो नं.7776067774 
 
तपास अिधकारी  
पोना-94 बारी पो टे मरखेल मो.न.7776व67714 
 

भारी अिधकारी –  
पोिन गु े साहबे पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 
 

 



पोलीस टेशन अधापरू ग.ुर.न 273/2022  कलम 457,380  भा द वी तारीख  13/09/2022  

पो टे 
नाव  

ग ुर न  कलम गु हा िफयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर ग ु.र.न -----273/2022  
 कलम 457,380  भा द वी  
  
गलेा माल:- 
12 खुच  पा याचे जार दोन  गसॅ 
िसलडर मॅट व इतर सामान असे 
अंदाजे  िकमत अंदाजे 25,000/-
पया से वह बैलगाड़ी की लोखंडी 

सटा कीमत अंदाजे 7.000/- पये 
असा एकूण िकमत अंदाजे 
32,000/- पयाचा माल. 
 
िमळाला माल :-िनरंक 

गु हा घडला तारीख वळेी व 
िठकाणी 
 िदनाक 13/9/2022रोजी01.30 
वाज या या सुमारास वसमत 
अधापूर रोडवर शंभो हॉटेल 
धामदरी िशवारात पि मेस 
12िक.मी  2) मालेगाव येथून ी 
ल मी अँड वकस या समोरील 
मालेगाव पि मे 10िक .मी  
 
 
गु हा     दाखल 
 तारीख  13/09/2022  
वेळ 14.18  
टे डा  14 

  

िफयादी :- 
साहबेराव बालाजी 
कदम वय 27 वष 

वसाय शेती राहणार 
धामदरी ता. अधापूर 
िज. नांदेड मो.न ं
9370820331 
 
 
 
आरोपी नाव -आ ात  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील अ ात चोर ाने हॉटेलचे लोखंडी दरवाजाचे 
कडी क डा व कुलूप तोडून आज वेश क न 
बाराखडी या पा याचा जार दोन गॅस िसलडर मॅट व 
इतर सामान असे अंदाजे िकमत 25,000/- पयाचं 
चो न नेल े आह े तसेच मालेगाव येथील ी ल मी 
अँड वकर समोरील बैलगाडी लोखंडी साटा िकमत 
अंदाजे7,000 पयाचा मचो न नेला आह े
 
तपास 
  HC 2202सुयवंशी मो .नं 9923416178  
 
दाखल करणार  
NPC 2544आनेबोईनवाड   पोलीस ठाणे अंमलदार 
पोलीस टेशन अधापूर मो नं 7038518183  

 

  



पोिलस �टेशन िहमायतनगर आ.�. नं. व कलम 36/2022 कलम 174 CRPC �माणे िदनांक13/09/2022 

पो�टेचे नाव 

 
 

आ.�. न.ं व 

कलम  

आ.�.घडला ता. वेळ व िठकाण खबर देणार $य%ीचे नाव, 

प'ा व मो.(.  

खुलासा 

िहमायतनगर 

 

आ.�. न.ं व 

कलम 
36/2022 

कलम 

 174 CRPC 

�माणे  

िदनांक 08/09/2022 रोजी 08:30 

वाजता,या पवु- सरकारी दवाखाना 

नांदेड वाड/ (. 15 म0ये   

 

आ.�.दाखल तािरख, वेळ व �टेडान2द :- 

िदनांक13/09/2022  

रोजी14:29वा 

.न2द (. 16वर 

 

मरणाचे कारण :- 

यातील मयत हा विडलांचे नावे ब4ॅके,या 

असले6या कजा/ला कंटाळुन िवषारी 

औषध िपऊन �<ुय.ू  
 

कृ?णा बडंू राठोड वय 19 

वष@ $यवसाय िशAण रा. 

कोठा तांडा ता. िह.नगर 

मो.(. 7820983848  

 

मयताचे नाव व प'ा :- 

 बडंु िपता गणपत राठोड 

वय 45 वष@ रा. कौठा तांडा 

ता. िह.नगर  

 

 

सादर िवनतंी िक वर नमुद तािरख, वेळी व 
िठकाणी यातील मयत हा यांचे विडलां या नावे 
असले या म यवत  बके या कजाला कंटाळुन 
कोणतेतरी िवषारी औषध िप यान े यास 
उपचाराकामी स.द. नांदडे येथे उपचारा दर यान 
िद. 08/09/2022 रोजी 08:30 वा. मरण पावला 
आह ेवगैरे जबाबाव न आ. . दाखल क न मा. पो. 
िन. साहबेां या आदशेाने पुिढल तपास मा. 
स.पो.िन. चौधरी साहबे यां याकड े िदला.           
मो. . 9764123018 
 
दाखल करणार :-ए.एस.आय. साखरे पो. ठाणे 
अंमलदार पो टे िह.नगर मो. . 8378981645  
 
ठाणे भारी अिधकारी यांच ेनाव व मो. . :- ी. 
भुसनूर साहबे पो. िन. पो टे िह.नगर मो. . 
9834774799  
  

 

  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ü ÃÖÖê−Ö�Öê›ü †Ö.´Ö.�Îú .20/2022 �ú»Ö´Ö 174 Crpc.×¤.13/09/2022 

                                                               
¯ÖÖê Ã™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 
  

ÃÖÖê−Ö�Öê› 
×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü 

†Ö.´Ö.�Îú 
.20/2022 
 �ú»Ö´Ö 174 Crpc. 

�Ö²Ö¸ü ¤êü−ÖÖ¸ü :-  
 ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÓ›ã̧ Óü÷Ö ÷Ö•Ö»Öê 
ü¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì ¸üÖ. ¤üÖ¯Ö¿Öê›ü 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ´ÖÖê −ÖÓ²Ö¸ü 
8329052831 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
ÃÖ×“Ö−Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¯ÖÖÓ“ÖÖôû 
ü¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.   
»ÖÖëœêüÃÖÖ÷Ö¾Öß    
 
 
 
´Ö¸ü-ÖÖ“Öê �úÖ¸ü-Ö :-  
¤üÖ¹ý ×¯Ö¾Öã−Ö ¤üÖ¹ý“µÖÖ −Ö¿ÖêŸÖ 
×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö  ×¯Ö¾Öã−Ö  
´ÖéŸµÖã   
 

†.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  
×šü�úÖ-Ö :- ×¤ü.10/09/2022 “Öê 
21.30 ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß 
»ÖÖëœêüÃÖÖ÷Ö¾Öß üŸÖÖ »ÖÖêÆüÖ  
 
 
†Ö.´Ö. ¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 13/09/2022 ¸üÖê•Öß  
14.26 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ. 16 
 
 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü-Ö: 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß fmlc ¯ÖÏÖ¯ŸÖ .  
 
 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 10/09/2022 ¸üÖê•Öß 21.30 ÃÖê ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ −ÖÖ´Öê :- ÃÖ×“Ö−Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ü¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.   
»ÖÖëœêüÃÖÖ÷Ö¾Öß   µÖÖÓ−Öß  ¤üÖ¹ý×¯Ö¾Öã−Ö ¤üÖ¹ý“µÖÖ −Ö¿ÖêŸÖ ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö  
×¯Ö»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÃÖ −ÖÖŸÖ»Ö÷ÖÖÓ−Öß ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü�úÖ´Öß ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸Ö¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¾ÖÖ›Ôü �Îú.09 ´Ö¬µÖê ×¤ü .11.09.2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 
04.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  ´Ö¸ü-Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü  ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê »Öê�Öß  
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö †Ö.´ÖÏ. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ²Öß™ü ¯ÖÖê−ÖÖ /2699 −ÖÖ÷Ö¸ü÷ÖÖê•Öê  
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü-ÖÖ¸ü :-¯ÖÖêÆêü�úÖò1939 ÆÓü²Ö›ìü 
  

 

  



 पो. टे िवमानतळ गुरन ं 314   /2022 कलम 380 , 427 भारतीय दडं संिहता 1860 
िज हा 

वपो. टे.च ेनाव 

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

हकीगत 

 िवमान-तळ ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण - िदनांक 
11/09/2022 चे 22.00 ते िदनांक 
12/09/2022 चे 23.00 वाजताचे 
दर यान िफयादीचे आनदंनगरयेथील 

Dी लEमी सायकल �टोअस/चे 

दरवाजा नसले6या वर,या 

मज6यावरील Fमधून दिAणेस 1 

िकमी   

गु हा दाखल ता.व वेळ-

िद.13/09/2022 टे.डा.न.ं30 � 

वेळ 16.03 

उशीराचे कारण -उशीराचे कारण -

यातील िफयादी ह े कामा िनमी  
बाहरे गे यान े आज रोजी पो. टेला 
येवुन अज िद यान ेगु हा दाखल  
 

  

पो. टे िवमानतळ गरुन ं 
314   /2022 कलम  
380 , 427 भारतीय दंड 
संिहता 1860 
 

गेला माल -   1)6,500 
 एक िपवIया रंगाची 

DABBLE कंपनीची 20 

इंची सायकल िकमत 
अंदाजे2)5,800  एक 

लाल व काIया रंगाची  

DABBLE कंपनीची 14 

इंची सायकल िकमत 
अंदाजे 
4,200  एक गलूाबी 

रंगाची SUPERB 14 

कंपनीची 20 इंची सायकल 
िकमत अंदाजे एकूण 
िकमत16,500    
 

 

िफयादी-  अणव 
नरो म फलोर,वय 
36 वष, वसाय 

ी ल मी सायकल 
टोअस    
          

रा.आनंदसागर 
सोसायटी 
हडकोनांदेड 
मो.न.888800137
1 

 

 

 

 

आरोपी- अ ात 
 

खुलासा – सादर िवनंती िक,नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफयादीचे ी ल मी सायकल 
टोअसचे दरवाजा नसले या वर या मज यावरील 
मधून 1)6,500  एक िपव या रंगाची DABBLE 

कंपनीची 20 इंची सायकल िकमत अंदाजे 2)5,800 
 एक लाल व का या रंगाची  DABBLE कंपनीची 

14 इंची सायकल िकमत अदंाजे 3)4,200  एक 
गूलाबी रंगाची SUPERB 14 कंपनीची 20 इंची 
सायकल िकमत अंदाजे एकूण िकमत 16,000    

कोणीतरी अJात चोरटयाने चोFन नेली आहे. 

सीसीटी$ही कँमेरे फोडून कँमेMयाची वायरींग 

तोडून अदंाजे 10,000 Fपयाचे नकूसान केलेले 

आहे. वगरैे मजकुराचे अजा/वFन 

मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने वर�माणे 

ग4ुहा दाखल कOन तपासकामी सपोउपिन 

कूOळेकर यांचेकडे िदला. 

 

दाखल करणार- 
पो.ना/2609 आकमवाड मो.व.8805647079 
 तपास करणार  -  
सपोउपिन कूOळेकर मो.न.9923696704 

 



पोलीस टेशन अधापूर िमिसग मांक 15/2022.    िद13/09/2022 

पो टे 
नाव  

पोलीस टेशन अधापूर िमिसग 
मांक 15 

िमिसग त ारदाराचे नाव व बेप ा 
ीचे नाव 

खुलासा 

अधापूर बेप ा ीचे वणन-रंग सावळा 
उंची पाच फूट दो ही केस काळे 
बारीक ना सरळ अगंात पांढरा 
शट व काळे रंगाची जी स पॅ ट 
पायात च पल िपव या रंगाची 
भाषा मराठी कपाळावर तो 
पडललेी त ड व ग धळ उज ा 
हाता या पंजा या पाठीमागे ओम 
 
 
उिशराचे कारण:-आज पावेतो 
शोध घेतला तो िमळून  न 
आ यान ेआज रोजी पो ट केला 
येऊन अज िद यान े
 
 

बेप ा झाले या ची तारीख 
व वेळ व िठकाण:-िदनांक 
०9/09/2022 रोजी 
19.30 वाजता या 
सुमारास ल ी ा सपोट 
भोकर फाटा अधापूर दि ण े
6 िकमी 
 
 
 
   िमिसग दाखल 
13/09/2022 टे डा  18 
वेळ 15.41   

िदलीप नथ ुपवार वय 42 वष 
वसाय ापार राहणार 

बोराडी तालुका िशरपूर िज हा 
धुळे मोबाईल 
नंबर9529926606 
 
बेप ा ीचे नाव:-सुनील 
नथ ूपवार वय 35 वष 

वसाय चालक राणा बोराडी 
ता िशरपूर िज हा धुळे मो नं 
7498576705 
 
 
िनघून जा याचे कारण:- 
मािहत नाही 
 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
खबर देणार  यांनी पो टे  हजर येऊन जबाब िदला की ल ी 
ा सपोट भोकर फाटा येथ े िदनांक 09/09/2022 रोजी 

रा ी 19.30वाजता या सुमारास जेव याची ऑडर देऊन 
परत येतो असे हणून गलेा तो परत आल ेनाही याचा शोध 
नातेवाईकाकडे पा याकडे व िम ाकडे घेतला असता प ा 
लागला नाही वगैरे मजकुरा या अजाव न वर माण े 
िमिसग दाखल क न  या. पो िन.साहबेांचे  आदेशान ेपुढील 
चौकशीकामी बीट पोह े का 797 खरबे यां याकडे दे यात 
आला 

 

  



पो टे िसदंखडे   ग ुर न ं120/2022 कलम 324 ,34 भा द वी      िद. 13/09/2022 
                                                                                                                                              
पो टे च ेनाव ग.ुर.न.ं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला व 

दाखल 
          िफयाद                  हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

  भाग 1 ते 5 गु र न ं
120/2022 कलम 
324 ,34 भा द वी  

 
 
 
 

उिशराचे कारण – 
उपचार क न आज 

रोजी येऊन 
पो. टे.ला िफयाद 
िद यान े
 
 

 
 

गु.घ,ता.वेऴ विठकाण-  
िदनांक 24/08/2022 रोजी 
रा ी 07.30 वाजता या 

सुमारास मौजे पाथरी येथील 
हनुमान मंदीरावर  
 
 पुवस 20 kM बीट न ं01 
 

दाखल तारीख  व वेऴ 

 िद 13/09/2022 
 वेळ 16.51  
न द 14 
 
 

 
 
 

िफयािद –  
 बु ा सायलु िमरेवाड वय 
45वष धंदा िभ ा मागण े

रा.मांडवी ता. िकनवट िज 
नांदडे मो नं 9182467549 
 

 आरोपी –  
   
 

आरोपी -अटक नाही  

.खुलासा- सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील िफयादी हा 
िभ ा मागुर मौजे पाथरी येथील हनुमान मंदीरावर मु ाम कर यासाठी थाबला 
असता यातील आरोपी  १ यांन ेयेवुन िफयादीस िबडी व दा  िप यासाठी 20 

 मागीतले असता यातील िफयादी िबडी व पैसे नाही हणाला असता यातील 
आरोपी  १ यांने यातील िफयादीस काठीने मा  लागला ते हा िफयादी आरडा 
ओरडा केला असता यातील आरोपी  2हीने हातात काठी घेवुन आली व दोघे 
िमळुन यातील िफयादीचे त डावर उज ा हातावर कमरे वर काठीने मा न 
जखमी केले. वैगरे जबाब व न  मा. स. पो. िन साहबे या या आदशेाने वर 

माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी नापोकाँ 2188क डापलकुलवार 

या याकडे िदला मो.नं. 9822436834 
दाखल करणारे - HC 1036 गु हाडे मो नं  8888522770 
 
तपािसक अंमलदार-   नापोका ँ2188क डापलकुलवार मो.नं. 9822436834 
पो टे भारी अिधकारी-भालचं  प ाकर ितडके सपोिन पो टे िसदखेड मो.नं. 

9823156052 
 

 

 

 

 



पोलीस टेशन िबलोली  ो गरुन.ं 201/2022 कलम  65(ई) म.दा.का.  िदनाकं.13/09/2022 

  पोलीस 
टेशनच े

नाव 

गु हा रिज टर नबंर 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 

िबलोली  ो गरुन ं201/2022 कलम 
65 (ई) म.दा.का माण े
 

------------------- 
 गु ाचे कारण : :- 
िबनापरवाना बेकायदेशीर 
री या िशदी जवळ बाळगललेा 
िमळुन आला हणुन गु हा 
दाखल 
---------------–----- 
िमळाला माल:- िशदीचे एक 
िलटर मतेचे 70 पाकीट 
िकमती 1400/-  चा माल  
--------------------- 

गु हा घडला िदनांक 
13/09/2022 चे 15.30 
वा चे सुमारास  
िठकाण :- आरोपी या 
घरा या अंगणात अजनी ता 
िबलोली   
---------------------------- 
िदशा : -  
 दि णेस 17 िकमी  
--------------------------- 
गु हा दाखल िदनाकं:- 
िद-13/09/2022 
वेळ  18.21 वा  
टे डा.न द न ं18 वर  

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

िफयादीचे नाव :-  
भारत खंडु◌ु फंताडे वय 36 
वष वसाय नोकरी 
पोका/142 पो टे िबलोली 
मो.न.ं 9665061959 
---------------------- 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
---------------------- 
 आरोपीच ेनाव व प ा:-  
 
आरोपी अटक :--  नाही 
-------------------------
 नोटीस देवनु सोडल ेआह े

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी  हा िबनापरवाना बेकायदेशीर िर या िशदीचे 
एकूण 70 पॉकेट िकमती 1400 /- पयाचा ो गु ाचा 
माल जवळ बाळगून याची चोरटी िव ी करीत 
असताना िमऴुन आला  हणून वगैरे 
िफयादव न  मा.पोिन सा यांचे आदेशान ेगु हा दाखल  
 
दाखल करणार:--ASI आयुब शेख साहबे पो. टे िबलोली 
मो न ं9823628983 
---------------------- 
 तपािसक अमलंदार :-   पोहकेा/ 1985 िशदे पो टे 
िबलोली मो नं 7721005064 
------------------------- 
पोलीस टेशन भारी अिध.कार्याच ेनाव व मोबाईल 
नबंर:- मा.पो.िन डोईफोडे साहबे पो. टे◌े िबलोली 
मो.न.ं9823889037 

 

  



iksLVs yksgk xq-j-ua- 182@2021 dye 307]34 Hkk- n- oh- -fn 13@09@2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko & 
 
yksgk  
 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-%&  
fn-13@09@2022 jksthps 
14-00 oktrkps lqekjkl 
uo?kjokMh f'kokjkrhy 
closÜoj iqrG~;ktoG 
jksMoj] rkyqdk yksgk] 
ftYgk ukansM iksyhl 
LVs'kuP;k    
 
fn’kk o varj &  
iwoZsl 20  fd-eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-  
fn-13@09@2022  
jksth 17%02 ok  
uksan- 06 oj   

 xq-j-ua- 
182@2022  
dye  
307]34  
Hkk- n- oh- - 
 
 

fQ;kZnh ukao %&  
- 
 
 vkjksih %&  
vkjksih vVd & ukgh- 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh ]oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh efgyk fgP;k eSf=.khyk y?koh vkY;kus frus frph LdqVh  Fkkacoyh-
fQ;kZnh efgyk gh jksMoj mHkh vlrkuk rso<îkr vpkud ikBhekxwu eksVj 
lk;dyoj nks?kst.k rksaMkyk #eky ckaèkwu vkys o R;kiSdh ,dkus fQ;kZnh 
efgysP;k vaxkoj isVªksy Vkdwu isVfo.;kpk ç;Ru dsyk vlrkuk fQ;kZnh 
efgysus vkjMk&vksjMk dsyk vlrk fQ;kZnhph eS=h.k jksMoj iGr vkY;kus rs 
nks?kst.k iGwu xsys - rsOgk fQ;kZnh efgyk fgl ckykth bZchrokj o R;kpk fe= 
;k nks?kkauhp lax.ker d:u vaxkoj isVªksy Vkdwu isVfo.;kpk o tho ?ks.;kpk 
ç;Ru dsyk vlkok vlk la'k; vkgs oxSjs etdqjkps tckc o:u  ek-l-iks-
fu- 'ks[k lkgsc ;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky  
 

nk[ky dj.kkj &  
iksuk 2473 vkj-bZ ijMs iksLVs yksgk eksua 9284620134 
rikfld vaeynkj& 
l-iks-uh Jh 'ks[k lkgsc- iksyhl LVs'ku yksgk eks Ø 8888822811 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %   
l-iks-uh Jh 'ks[k lkgsc- iksyhl LVs'ku yksgk eks-Øekad 8888822811 
 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
1&ek Jh vfpZr pkaMd lk  mifoiksvf/k mifo fcyksyh pktZ da/kkj eksua 
7666643494 ] l-iks-uh Jh 'ks[k lkgsc- iksyhl LVs'ku yksgk eksckbZy 
Øekad 8888822811 -gs fnukad-13@09@2022 jksth osG 17 %44 ok- LVs-Mk- 
uksan-Ø 08 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq   
 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.357/22 कलम 379,427 भा.द.वी.     िदनांक 13/09/2022 

पो टे चे 
नाव 

   गु हा / कलम. गु हा घडला तारीख वेळ िठकान 

 

िफयादीचे नाव व प ा मो नं 
FIRिदली / नाही आरोपीचं 

नाव व प ा अटक 

हकीकत 

भोकर गु हा रिज टर नंबर व 
कलम.357/2022 
कलम 379,427 
भा.द.वी.     

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
िदनांक 12- 09- 2022   रोजी अंदाज े
पहाटे03:00 त े 04:00 या सुमारास 
मौजे िशवम शंकर मा यिमक व उ  
मा यिमक िव ालय समोर िदवशी बु  
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   13 -09- 2022 चे 16:12 
वाजता टेशन डायरी न द मांक 23 
 
गेला माल:-  1)तां याची तार 42 
िकलो िकमत अंदाज े27804/- पये   
2) 70 िलटर रोिह  ऑइल िकमत 
अंदाज े1400/- पये  
3) तीन रोड िकमत अंदाजे 200 पये 
असा एकूण 29404/- पयाचा माल 
 
िमळाला माल:- िनरंक  
 

िफयादी : - अमोल अशोक घाडगे 
वय 35 वष किन  अिभयंता 
महािवतरण शाखा िकनी तालुका 
भोकर मोबाईल नंबर 78 7576 
48 62  
 
 

आरोपीचे नाव:-  अ ात  

खुलासा 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व  िठकाणी यातील अ ात आरोपीन े
महािवतरण कंपनीचे रोिह  मधील 1) तां याची तार 42 िकलो िकमत अंदाज े
27804/- पये  2) 70 िलटर रोिह  ऑइल  िकमत अंदाजे 1400/- पये 3) 
तीन रोड िकमत अंदाज े 200/- पये असा एकूण 29404/- पयाचा माल 
चो न नेला व सदरील रोिहतराची नासधुस  के याने 14400 पयांच े
नुकसान केले    वगैरे मजकुराचे त ारी जबाबाव न माननीय पोलीस 
िनरी क साहबे यां या आदेशाने   गु हा दाखल    
 
दाखल करणार--H.C मंचलवार  दवणे मो.नं.9527795167          
 
तपासी अमलदार;- H.C.2820 जाधव             मोबाईल 

मांक  9823227195             
 

भारीअिधकारी-- माननीय  सहा यक पोलीस िनरी क 
तांबोळी   साहबे  मोबाईल नंबर   9987335769 

 

 



पोलीस टेशन भोकर D.C.R . अक मात मृ यू नंबर 53/22 िदनांक 13/09/2022 

पो टे चे नाव    अक मात  / 
कलम. 

अक मात मृ यू घडला तारीख वेळ 
िठकान 

 

िफयादीचे नाव व प ा मो नं 
FIRिदली / नाही आरोपीचं 

नाव व प ा अटक 

हकीकत 

भोकर अक मात मृ य ू
नंबर 53/22 
कलम.174 

C.R.P.C माण े

अक मात मृ यू घडला तारीख वेळ 
िठकान 
िदनांक 03- 09- 2022 
चे   23:20  वाजे पावतो वॉड नंबर 9 
सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड   
 

अक मात मृ यू दाखल तारीख वेळ 
िदनांक  13-09-2022 चे 18:54 
वाजता टेशन डायरी न द मांक 26 
 
 मरणाचे कारण--िवषारी औषध िपऊन 
मरण  पावला  
 
 

खबर देणार:-N.P.C/2801 ड यू 
के कांबळे वय 45 वष 
नेमणूक  ामीण पोलीस 
टेशन  नांदेड  

 

 

मयताचे नाव--- ध डीबा नागन 
बोईनवाड वय 38 वष राहणार 
तळेगाव तालुका उमरी ह ली 
मु ाम भोकर    
 
 
 

खुलासा-----सादर िवनंती की वरील नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
खबर देणार यांची खबरी व न यातील मयत ध डीबा यान े िदनांक 
31/08/2022 रोजी 08:00 वाजताचे  सुमारास नागनाथ िघसेवाड यांच े
भोकर येथील िशवारात आखा ावर  कोणतेतरी िवषारी औषध िप यान े
यास  उपचार कामी  सरकारी दवाखाना भोकर ते सरकारी दवाखाना 

िव णुपुरी नांदेड येथे उपचारासाठी रेफर केले असता तो िदनांक 03/09/2022 
रोजी वेळ 23:20 वाजता वॉड नंबर 9 म ये मरण पावला वगैरे बाबत 
कागदप  टपाली  ा  झा याने   माननीय  सहा यक पोलीस 
िनरी क  साहबे  यां या आदेशाने वर माणे   अक मात मृ यू दाखल 
 
दाखलकरणार---H.C 1815 मंचलवाड       मो.नं. 9527795167    
 
चौकशी  अंमलदार-H.C.2090 पांढरे    मोबाईल नंबर 98 50 73 37 44  
    

भारी अिधकारी--माननीय  सहा यक  पोलीस िनरी क तांबोळी      साहबे 
मोबाईल नंबर 9987335769      
 

 

 

 



पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 225/2022 कलम 324,323,504,34 Ipc िदनांक 13/09/2022 

पो टे 
चे नाव 

गुरण/अ.मृ/पणाका/िमिस
ग व कलम 

गु हा/अमृ/पणाका/िमिस
ग घडला व दाखल 

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

हकीकत 

उमरी गु हा225/2022 कलम 
324,323,504,34 Ipc 

माणे  
 
गु ाचे:- 
 
 
 
िदशा:- 
पि मेस 10 कीमी 

गु हा घडला:- 
िद.13/09/2o 22चे  
रोजी दपुारी रहाते घरी 
दासगण ुउमरी  
 
गु हा दाखल िदनांक 
13/09/2022 चे 
वाजता 18.38 न द 
नंबर वर 17 

िफयादीचे नाव .. आशा अशोक 
शळके वय 24 वसाय शेती 
रा.दासगणुनगर उमरी 
मो.8459263898 
 
आरोपीचे नाव व प ा  :- 
 
 
 
 

खुलासा वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीन ेपा याचा नळ 
र यावर लाव या या कारणाव न िशवीगाळ क न शुभम याने िवटकरीने 
डो यावर मा न डोके फोडून दखुापत केली   वगैरे  जबाबाव न गु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या 
आदेशान े  पोहकेा 2165 भालरेाव यां याकडे िदला. 
 
तपासी अंमलदार: सुरेश शंकरराव भालेराव मोबाईल नंबर 7030221125 
 
पो टे भारी अिधकारी चे नाव  
मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 9175743162 
 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मोबाईल नंबर:-केललेा तपास घटना थळ 
पंचनामा क न पुढील तपास चालू आह.े 
 

 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ गुरन 145/2022 कलम 283 भा द वी िद   13/ 09/2022 

पो टे चे नाव गुरण/अ.मृ/पणा
का/िमिसग व 
कलम 

गु हा/अमृ/पणाका/िमिस
ग घडला व दाखल 

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

हकीकत 

रामतीथ गुरनं 145/22 
कलम283 भा द 
वी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु.घा.ता.वेळ व.िठकाण:- 
िद.13/09/2022 
रोजी10:30  वाजता नरसी 
बस थानक समोर 
 
 
 
 
िदशा :- उ रेस 8k m 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- िद 
13/09/.2022चे 14:20वा 
टे.डा न द  16वर  

 
 
   

 िफयादीचे नाव:- अिनल बालाजी िरदकवाले वय  
32वष वसाय नोकरी रामतीथ तालुका 
िबलोली मोबाईल नंबर.8888602669 
 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
उिशराचे कारण.:-  
 
 
 

खुलास_ सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने याचे 
ता यातील अपे ऑटो हा नरसी बस थानकासमोर नरसी ते िबलोली जाणारे रोडच े
म यभागी उभा क न येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण होईल व लोकांची 
जीिवत धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा केले या िमळून आला वगैरे 
त ारीव न मा सपोिन िदघ ेसाहबे यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 
HC 2441 आडे यां याकड ेिदला 
 
दाखल करणार:- HC 620 कुलकण  पो टे रामतीथ मो नं.9175358880 
 
तपािसक अमंलदार :-HC 2441 आडे पो टे रामतीथ मो नं9923592441 
 
पो टे रामतीथ :- भारी अिधकारी मा सपोिन िदघ ेमो नंबर 9834255985 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ गुरन 146/2022 कलम 283 भा द वी िद 13/ 09/2022 
पो. टेचे नाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ िठकाण व 

दाखल ता. वेळ 
िफयादीचे नाव प ा व मोदी नं , आरोपीचे नाव 
व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हकीकत 

रामतीथ गुरनं 146/22 
 कलम283 भा द वी  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 गु.घा.ता.वेळ व.िठकाण:- 
िद.13/09/2022 
रोजी11:00  वाजता नरसी 

बस थानक समोर 
 
 
 
 

िदशा :- उ रेस 8k m 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 
 िद 13/09/.2022चे 
14:24वा टे.डा न द  

18वर  
 
 
 
 

 
   

 िफयादीचे नाव:- अिनल बालाजी 
िरदकवाले वय  32वष वसाय 
नोकरी रामतीथ तालुका िबलोली 

मोबाईल नंबर.8888602669 
 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 

 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाही 
 
 
उिशराचे कारण.:-  

 

खुलास_ सादर िवनंती की वर नमदू तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े याचे ता यातील अपे ऑटो हा नरसी बस थानकासमोर 
नरसी त े िबलोली जाणारे रोडचे म यभागी उभा क न येणारे 

जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण होईल व लोकांची जीिवत धोका 
िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा केले या िमळून आला वगैरे 
त ारीव न मा सपोिन िदघे साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल 
क न पुढील तपास HC 2441 आडे यां याकडे िदला 
 

दाखल करणार:- HC 620 कुलकण  पो टे रामतीथ मो 
नं.9175358880 
 
 
तपािसक अमंलदार :-HC 2441 आडे पो टे रामतीथ मो 
नं9923592441 

 
पो टे रामतीथ :- भारी अिधकारी मा सपोिन िदघे मो नंबर 
9834255985 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 260/2022 �»Ö´Ö 363 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö  ¯ÖÏ´ÖÖ,Öê ×¤ü.13.09.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

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

Æü×�ú�úŸÖ 

  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
 

÷Öã̧ ü−ÖÓ. 
260/2022 
�ú»Ö´Ö 363 
³ÖÖ¤ü×¾Ö  

 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ,Ö-- 
×¤ü.12.09.2022 ¸üÖê•Öß  
ÃÖ�úÖôûß  08.15 
¾ÖÖ.×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÆüÖŸÖê ‘Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü÷Ö»»Öß −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ,Ö- 
×¤ü.13.09.2022 ¸üÖê•Öß 
14.30 ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤ü 
�Îú.21 ¯ÖÏ´ÖÖ
Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--  ¯Ö¸ü´ÖÖ−ÖÓ¤ü 
ŸÖÖ¸üÖ“ÖÓ¤ü ÃÖÖê−Öß ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ȩ̂ü»¾Öê �Óú−ÃÖ™ÒüŒ¿Ö−Ö ÷Öã¢Öê¤üÖ¸ü 
¸üÖ.´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü ÷Ö»»Öß“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
�ú»ÖÖ»Ö ÷Ö»»Öß ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.8329662109 
 
†Ö¸üÖê×¯Ö--†–ÖÖŸÖ  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ
Öß µÖÖŸÖß»Ö  
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ −ÖÖ´Öê −Ö´Ö−Ö ¯Ö¸ü´ÖÖ−ÖÓ¤ü ÃÖÖê−Öß ¾ÖµÖ 16 ¾ÖÂÖì ÆüÖ 
×¿Ö�ú¾Ö
ÖßÃÖÖšüß •ÖÖŸÖÖê ´Æü
Öã−Ö ÷Öê»ÖÖ ŸÖÖê †¬µÖÖ¯Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ 
−ÖÖÆüß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´Öã»ÖÖÃÖ µÖÖÃÖ �úÖê
ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖ−Öê †–ÖŸÖ 
�úÖ¸ü
ÖÖÃÖÖ™üß ¯Öôãû−Ö −Öê»Öê †ÖÆêü ŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖ¾Ö¸ü µÖÖê÷µÖ ŸÖß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß 
¾ÆüÖ¾Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß --- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¸üÖµÖ²ÖÖêôêû −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü,ÖÖ¸ü   --¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö �êú.†Ö¸ü.�úÖôêû −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

 

 



पोलीस टेशन मुदखेड   CR NO 188/2022 कलम324,323,504,506,34 ipc  िद 13/09/2022 

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

फीयािद नाव प ा व  मो 
नं, 

 हकीकत 

, रे वे मुदखेड  
 

 Cr no 188/2022 
कलम 324 ,323 
,504,506,34 ipc 

गु हा घडला ता वेळ:- 
िद13/09/2022/चे वा चे   
18.30सु मौजे मुगट पि मेस 
बारा िकलोमीटर   
 
 
 
 गु हा दाखल ता वेळ:- िद 
13/09/2022 चे 21.51वा 
टे..डा न द क् 27 

 
 
  

िफयादीचे नाव 
  राजेश पी िशवानंद 
क याण े वय 45 वष 

वसाय  शेती  रा मुगट 
ता मुदखेड 
 
, आरोपी नाव ---- 
,  

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील यातील िफयादीचे जागेत आरोप नी संगणमत क न 
बांधकामाची गजाळी बाहरे बांधकामात का काढता असे 
िवचारले व न आरोपी यांनी संगणमत क न गजाळीने व 
लाथाबु यान े मारहाण क न डोके फोडून िजवे मार याची 
धमकी िदली वगैरे जबाबाव न  या सपोिन साहबे यां या 
यां या आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 
पोहकेा/2255  कवठेकर या याकडे िदला  मो न 8766442488 
 
दाखल करणार-----पो हकेा◌ॅ/2136वंचेवाड  पो टे मुदखेड 
 
तपािसक अंमलदार ----पोह ेका/2255 कवठेकर  
मो न ं8766442488 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ.342/2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.13/09/2022 
 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

÷Öã¸ü−ÖÓ 342/2022 
�ú»Ö´Ö 324,323,504, 
506,34  ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-¯Öã¾ÖìÃÖ 
02  ×�ú.´Öß.  
 ²Öß™ü �Îú. 03 
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ#Ö :- 
×¤ü.13/09/2022 ¸üÖê•Öß  
¸üÖ˜Öß 13:30  ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
‡ÔÀ¾Ö¸ü−Ö÷Ö¸üüü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 13/09/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû16.29  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.27 ¾Ö¸ü 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-¸üÖ•Öê¿Ö 
−Ö¸üØÃÖÆü¸üÖ¾Ö ´Ö´Ö¤üÖ¯Öã¸ü�ú¸üü ¾ÖµÖ 
21 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.´Ö•Öã¸üß   
¸üÖ.‡ÔÀ¾Ö¸ü−Ö÷Ö¸üüü −ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Î.. 
 
†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 µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü 
×¤ü»Öß.  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ8Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ´ÖÖ÷Ö“µÖÖ •Öã−µÖÖ ³ÖÖÓ›ü8ÖÖ“Öê 
�úÖ¸ü8ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü £ÖÖÓ²Ö»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ 
÷Ö¾Öôûß,ÃÖÖ‡Ô ÷Ö¾Öôûß µÖÖÓ−Öß ŸÖã—Öê »Ö‡Ô —ÖÖ»Öê †ÃÖê ´Æü8Öã−Ö •Öã−µÖÖ 
³ÖÖÓ›ü8ÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü8ÖÖ¾Ö¹ý−Ö œü�ú»Öã−Ö ¤êü¾Öã−Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒŒµÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¸üÆüÖ8Ö 
�êú»Öß ¾Ö ´ÖÖ—Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ �úÖšüß−Öê ´ÖÖ¹ý−Ö ´ÖÖ—Öê ›üÖê�êú ±úÖê›ãü−Ö ´Ö»ÖÖ 
•Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.›üÖò.�úÖ¿Öß�ú¸ü 
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü8Öê 
�úÖ´Öß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2141 ´ÖÖê ȩ̂ü ÃÖÖÆêü²Ö ü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2141 ´ÖÖê ȩ̂ü ÃÖÖÆêü²Ö  ¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ  .8208062971 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü#ÖÖ¸ü - ¯ÖÖêÆüê�úÖò/1302 ×÷Ö¸üß ÃÖÖÆêü²Öü ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.9325447086 
 
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 



¯ÖÖêÃ™êü ü´ÖÖÆãü¸ü  ÷Öã¸ü−ÖÓ 97 /2022 �ú»Ö´Ö  4,5,12(†)   ´Ö.•Öã.�úÖ      ×¤ü.13.09.2022 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê −ÖÖ¾Ö  ÷Öã¸ü−ÖÓ/†Ö.´Öé/¯Ö−ÖÖ�úÖ/×´ÖØÃ

Ö÷Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  
÷Öã−ÆüÖ/†Ö.´Öé./¯Ö−ÖÖ�úÖ/×´ÖØÃÖ÷Ö ‘Ö›ü»ÖÖ 
¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

´ÖÖÆãü¸ü  ÷Öã¸ü−Ö 97/2022�ú»Ö´Ö 
4,5,12(†)   ´Ö.•Öã.�úÖ. 
 
 
×¤ü¿ÖÖ: ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 02 
×�ú´Öß  
 
÷Öã−ÆüµÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö - 
 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê  �úÖ¸ü�Ö:- 
  
 

 ÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêô û¾Ö ×šü�úÖ#Ö :- 
13/09/2022 “Öê 19.00  ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
´Ö¸üÖšüÖ¾ÖÖ›üÖ ȩ̂ü êÃ™üÖò̧ ÓüÓ™ü ¬ÖÖ²ÖÖ ´ÖÖê ´ÖÖÆãü¸ü ŸÖÖ 
´ÖÖÆãü¸ü 
 
 .  
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû:-  ×¤ 13.09.2022 “Öê   
22.59  ¾ÖÖ Ã™êü ›üÖ �Îú -17 ¾Ö¸ü  
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:- 1)−Ö÷Ö¤üß  3770 ¹ý 
•Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê  ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÃÖÖ ‹�ãú−Ö 3770 
¹ý.. 
. 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-    ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü −Ö¸üØÃÖÓ÷Ö¸üÖ¾Ö 
�ú)Ö�úÖ¾ÖÖ¸ü  ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÖê�úÖò /244ü ´ÖÖê −ÖÓ 
9552528102 
 
 
†Ö¸üÖêü¯Öß :  
†Ö¸üÖê¯Öß †™ü�ú-×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 41 † 
¯ÖÏ´ÖÖ8Öê −ÖÖê™üßÃÖ ¤êü¾Öã−Ö ´ÖãŒŸÖ �êú»Öê. 
 

−ÖÓ²Ö¸ü  9823102513 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ 
             ÃÖÖ¤ü¸ü Ø¾Ö−ÖŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü  ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ8Öß µÖÖŸÖß»Ö  
†Ö¸üÖê̄ Öß �ú 1 µÖÖ−Öê Ã¾ÖŸÖ“µÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ�ú¸üßŸÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö−Öß�ú •Öã÷ÖÖ¸ü 
†›üµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖß−Ö ¯Ö¢ÖŸÖß −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã÷ÖÖ¸ü ¯Öî¿ÖÖ¾Ö¸ü �ÖêôûŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ 52 
¯ÖÖ8Öß ¯ÖŸµÖÖ “ÖÖ �òú ò™ü,‹�ú ÃÖŸÖ Ó̧üÓ•Öß ,¾Ö ȩ̂üÖ�Ö ¸üŒ�ú´Ö 3770¹ý 
ÃÖÆü¾Ö¸üß»Ö †Ö ȩ̂üÖ¯Öß �ú 02ŸÖê 10 ÃÖÆü ×´Öôãû−Ö †Ö»Öß ¾Ö ÆüÖò™êü»Ö “ÖÖ»Ö�ú 
†Ö¸üÖê̄ Öß �ú 1 µÖÖ“Öê ´ÖÖ»Ö�úß“Öê ¾Ö×Æü¾ÖÖ™üß“Öê †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ−Öê ÃÖ¤ü¸ü“Öß •ÖÖ÷ÖÖ 
×Æü •ÖÖ8Öã−Ö ²Öã•Öã−Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö−Öß�ú •Öã÷ÖÖ¸ü �Öêôû8µÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê �Öã»Öß �ú¹ý−Ö 
¤êü¾Öã−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ •Öã÷ÖÖ¸ü �Öêôû8µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü �êú»ÖÖ ¾Öê÷Öî̧ êü ¾Öê÷Ö ȩ̂ü ê×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ ¯ÖêÖ−Öß ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ −ÖêÖÓ¤ü �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ�úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ 
/777 †Ö›êü ü µÖÖÓ−ÖÖ ¤êü8µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸--  ¯ÖÖê−ÖÖ /1313 †Ö×¿ÖÂÖ ›ü÷Ö¾ÖÖ»Ö ¯ÖÖê Ã™êü 
´ÖÖÆãü¸ü ´ÖÖê 
  ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ¯ÖÖê−ÖÖ /777 †Ö›êü ¯ÖÖê Ã™êü.´ÖÖÆãü¸ü ´ÖÖê −Ö 
7020105812 
 
  ¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üßµÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ´ÖÖê. −ÖÓ. :-  1) ¯ÖÖê.×−Ö ÁÖß ×¸üšüšêü 
´ÖÖê −ÖÓ 9923388510 
 

,  

 

 



पो. टे िकनवट गुरनं 183/2022 कलम . 12 (अ) म.जु.का. माणे िद.13/09/2022 

पो. टे चे 
नाव  

गुरनं/ कलम  गु हा घडला व दाखल  िफयादीचे नाव व प ा मो नं., व 
आरोपीचे नाव व प ा. 

हिककत  

िकनवट  गुरनं 183/2022 कलम 
12 (अ) म.जु.का. माण े 
 

 
िदशा व अंतर :- पुवस 
0.5 िकमी 
 
 

 
गू ाचे कारण : 
 

गु हा घडला िद.13/09/2022 रोजी  वेळ 
15.05 वा. रोजी दपुारी ग ड राजे मैदान 
िकनवटचे बाजूस मोक या जागेत िकनवट ता. 

िकनवट पूवस 0.5 िकमी 
 
 
गु हा दाखल :-िद.13/09/2022 वेळ  20.37 
वा टे.डा. नं 40 वर  

 
गेला माल:-   
 
 
  िमळाला माल:- जुगाराचे सािह य पांढ या 
रंगाचे वहीचे  पिह या पानावर 04×10 असा 

िलिहलेला दसु या पानावर शेवट या आकडा 
0×44 काबन म ये असा िलिहलेला एक िनळा 
रंगाचा बॉलपेन व नगदी र म 1150 पये असे 
एकूण 1150 पयांचा 
 

 

िफयादीचे नाव :- िमथुन िव नाथ 
सावंत वय 32 वष पोलीस 
उपिनरी क नेमणूक पोलीस टेशन 

िकनवट तालुका िकनवट िज हा नांदडे 
मोबाईल नंबर 9856935555 
 
 
 आरोपी नाव -  

 िफयादीस एफ आर ची त िदली 
िकवा नाही:- होय 
 
उशीराचे कारण -  
 
 

 
   .   

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व   िठकाणी 
यातील आरोपी हा बेकायदशेीर िर या लोकांकडून पैसे 
घेऊन  वतः या फाय ासाठी िमलन  नावाचा मटका 

जुगाराचे आकडे दऊेन मटका जुगार खेळत व खेळवीत 
असताना िमळून आला हणून वर माणे गु हा दाखल 
क न मा.पो.िन.साहबे यां या आदशेाने पुढील तपास कामी 
पो ना / 1326 चौधरी यां याकडे िदला 
 

चेकिल ट:  
भारी अिधकारी:- मा.पो.िन.साळुंके साहबे पो टे िकनवट 

मो.न.ं9422242568 
 गु हा दाखल करणार PSO पो ह ेका/915 राठोड िकनवट 
मो नंबर  
 

तपासी अंमलदार .पो.ना./1326 चौधरी  पो टे िकनवट 
मो.न.ं 9158134034 

 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 316/2022  Ûú.379  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ×¤ü®ÖÖÓÛú 13/09/2022 
 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü  ÝÖã¸ü®Ö 
316/2022  
Ûú.379  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
03/09/2022 ¸üÖê•Öß 
20.30 ¾ÖÖ. “Öê 
´ÖÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ›üÖÑ 
¤ü¾ÖÞÖê ¤ü¾ÖÖÜÖÖÞµÖÖ 
ÃÖ´ÖÖê¸ü  ˆ¢Ö¸êüÃÖ 01 
×Ûú. ´Öß.  

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
13/09/2022 ¸üÖê•Öß  
17.29 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  30 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ˆ´Öê¿Ö¸üÖ•ÖÝÖÓÝÖÖ¬Ö¸ü »ÖÖêÜÖ›êü 
¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß ®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. 
¾ÖÖ´Ö®Ö¤üÖ¤üÖ Ûú›ÔüÛú ®ÖÝÖ¸üÆü®Öã´ÖÖ®Ö  ´ÖÓ¤üß¸ü 
•Ö¾Öôû ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ  9850512248 

†Ö¸üÖê¯Öß-- †–ÖÖŸÖ  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- •Öã®Öê  ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß 1. ×™ü¾Æüß‹ÃÖ 
•Öã¯Öß™ü¸üÃÛãú™üßÛÎú´ÖÖÓÛú  MH 26 BR 
8143  ×Ûú´ÖŸÖß 20,000 ºþ¯ÖµÖê 2. ›üß.Ûúß. 
´Ö¬Öß»Ö  VIVO  ÛÓú¯Ö®Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
×Ûú´ÖŸÖß 15000 ºþ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖÆü•ÖÖ¸ü ºþ¯ÖµÖê 
†ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 35,000 ºþ ´Öã§êü´ÖÖ»Ö 

ˆ¿Öß¸üÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ -- †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•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 µÖÖ®ÖêŸµÖÖ“Öß ™üß¾Æüß‹ÃÖ 
•Öã¯Öß™ü¸üÃÛãú™üßÛÎú´ÖÖÓÛú  MH 26 BR 8143  ×Ûú´ÖŸÖß 20,000 
ºþ¯ÖµÖê.¾Ö ŸµÖÖŸÖ ÃÛãú™üß“µÖÖ  ›üß.Ûúß. ´Ö¬Öß»Ö  VIVOÛÓú¯Ö®Öß“ÖÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×Ûú´ÖŸÖß 15000 ºþ  ´ÖÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü  ›üÖÑ ü¤ü¾ÖÞÖê 
¤ü¾ÖÖÜÖÖÞµÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸üÃÛãú™üßÃÖÖê›ãü®ÖÝÖê»ÖÖêÆüÖêŸÖÖê 10 ×´Ö®Öß™üÖ  ®ÖÓŸÖ¸ü µÖê¾Öã®Ö 
¯ÖÖ×Æü»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ´ÖÖ—ÖßÃÛãú™üß ŸµÖÖŸÖ ›üß.Ûúß. ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öê †ÖÆêü .‹ÛãúÞÖ35,000  
ºþ¯ÖµÖê “ÖÖ  ´Öã§êü´ÖÖ»Ö ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö  ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü 
¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü  
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 

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

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  --  ¯ÖÖê®ÖÖ / 51 ×²Ö.›üß. •ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê ®ÖÓ --
9067952076 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ×´ÖÃÖàÝÖ ®Ö.  79/2022  ×¤ü®ÖÖÓÛú 13/09/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

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

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

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

×´ÖÃÖàÝÖ 
ÛÎú. :- 
79/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
04/09/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 07.00 ¾ÖÖ. “µÖÖ 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üÖŸÖã®Ö ¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.ü ®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:- ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 05 
×Ûú.´Öß.  
  
×´ÖÃÖàÝÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
13/09/2022 “Öê 
¾Öêôû 15.04 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.24 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :-  
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ™üÖ¯Ö ȩ̂ü ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’ûü. 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö :- Ó̂“Öß 06 
±ãú™ü, Ó̧üÝÖ-ÝÖÖê¸üÖ,¯ÖÖê¿ÖÖÜÖ-†ÓÝÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÓœü¸üÖ ¿Ö™Ôü 
¾Ö ¿Öê¾ÖÖôûß ¯ÖÑ®™ü,×¿ÖõÖÞÖ-12 ¾Öß, ¯ÖÖµÖÖŸÖ 
ÛúÖôûß ¯Öò¸üÖÝÖÖê®Ö “Ö¯¯Ö»Ö ¾Ö ³ÖÖÂÖÖ-´Ö¸üÖšüß 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:- ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß 
ŸµÖÖÓ“Öê ®ÖÖŸÖê²ÖÖ‡ÔÛúÖÓÛú›êü ¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü ×šüÛúÖÞÖß 
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö¸ü 
×¤ü»Öß ×Ûú,ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ®ÖÖ´Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ™üÖ¯Ö ȩ̂ü ¾ÖµÖ 
40 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’ûü. ÆüÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 
04/09/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üÖŸÖã®Ö ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»ÖÖ ŸÖÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ‘Ö¸üß †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß 
ŸµÖÖ“ÖÖ ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛúÖÓÛú›êü ¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü ×šüÛúÖÞÖß ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
ŸÖÖê ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖê®ÖÖ/3378 Ûëú¦êüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ 
´ÖÖê ÛÎú 8390006100 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê®ÖÖ/616 “ÖÛÎú¬Ö¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê 
ÛÎú 7020448411 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 
9823333377 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ×´ÖÃÖàÝÖ ®Ö.  80/2022  ×¤ü®ÖÖÓÛú 13/09/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 

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

¤üÖÜÖ»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  
ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

×´ÖÃÖàÝÖ 
ÛÎú. :- 
80/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
12/09/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 11.00 ¾ÖÖ. “µÖÖ 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üÖŸÖã®Ö 
ÝÖÖê¯ÖÖ»Ö“ÖÖ¾Ö›üß 
ŸÖÖ.×•Ö.ü ®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
  
×´ÖÃÖàÝÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
13/09/2022 “Öê 
¾Öêôû 16.05 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü 
ÛÎú.28 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :- •ÖÖ¾Öê¤ü ×¯Ö.´ÖÖ•Öß¤ü ¯ÖšüÖÞÖ ¾ÖµÖ 22 
¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.ÝÖÖê¯ÖÖ»Ö“ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.ü ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.9699254941,7666945680. 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö :-  
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö :- Ó̂“Öß 05 ±ãú™ü, 
Ó̧üÝÖ-ÝÖÖê¸üÖ,“ÖêÆü¸üÖ-ÝÖÖê»Ö, ²ÖÖÓ¬ÖÖ-ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû, †ÓÝÖÖŸÖ-

ÛúÖôûÖ ²Öã¸üÜÖÖ, ³ÖÖÂÖÖ-´Ö¸üÖšüß,ØÆü®¤üß, ¯ÖÖµÖÖŸÖ-“Ö¯¯Ö»Ö 
®ÖÖÆüß. 
  
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:- ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖ®Öê ŸµÖÖ“Öê 
†Ö‡Ô“ÖÖ  ®ÖÖŸÖê²ÖÖ‡ÔÛúÖÓÛú›êü ¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü ×šüÛúÖÞÖß ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ´Öê  •ÖÖ¾Öê¤ü ×¯Ö.´ÖÖ•Öß¤ü 
¯ÖšüÖÞÖ ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.ÝÖÖê¯ÖÖ»Ö“ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.ü ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
µÖÖ®Öê ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»Öß ×Ûú,ŸµÖÖ“Öß †Ö‡Ô Æüß 
×¤ü®ÖÖÓÛú 12/09/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖã®Ö ÝÖÖê¯ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß µÖê£Öã®Ö ÛúÖêÞÖÖ»ÖÖÆüß ÛúÖÆüß‹Ûú 
®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»Öß ŸÖß †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ‘Ö¸üß †Ö»Öß ®ÖÖÆüß 
¾ÖÝÖî ȩ̂ü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö 
†ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖê®ÖÖ/3378 Ûëú¦êüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 8390006100 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö Ø¿Ö¤êüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê 
ÛÎú 9511851737 
 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú 
‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 
9823333377 

 


