
पो. टे िकनवट दैनिंदन गु ह ेअहवाल आ.  .21/2022कलम -174 Crpc  माण े  िद.18/08/ 2022 
 

पो टेच े
नाव 

अ.म/ृपनाका/  िमिसग घडला व दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. न.ं       हकीकत 

पो. टे.चे 
नाव 

िकनवट 
 
 
 
 
 
 

आ . . 
 21/2022 
 कलम  
174 crpc  
 
 
 
 
 
 

आ  घडला तारीख वळे व 
िठकाण :-       
18/08/2022 रोजी ॅक नं. 
125/9,126/0 चे पुढे एक 
िक.मी. अंतरावर वेळ नमूद 
नाही. 
   
 आ . दाखल तारीख वळे :-  
िद.18/08/2022 
वेळ 09:34 
टे.डा.10वर 

 
 

खबर दणेारा नाव:- 
 जयवंत सुरेश टेकाम वय 28वष 
रा.कोलामकोडा ा. पं. अंबाडी 
ता. िकनवट  
 मो.न.ं7057927587 
   
  मयताच ेनाव :-  
 ल मण  रामा टेकाम  
वय 35 वष रा.कोलामकोडा 

ा. पं. अंबाडी  
ता. िकनवट  
 
  
 
 
  

खलुासा :-  
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी v िठकाणी यातील मयत 
हा घरी कोणासही न सांगता वे ां या भरात िनघून गेला व तो  
आंबाडी ॅक नं. 125/9,126/0चे पुढे एक िक.मी. अंतरावर मयत 
अव थेत िमळून आला. हणून  मयताचा  मावस भाऊ  खबर  दणेार 
जयवंत सुरेश टेकाम यांची खबरी व न  मा.पो. िन. 
साहबे  DO  अिधकारी पी.एस.आय .पवार साहबे यां या 
आदशेाव न आ. . दाखल क न पुढील तपास    Hc/1052 
बोडलेवाड यां याकड ेिदला. 
 

दाखल करणार:-  
Pso/  Npc-2355मारलेवाड सर पो. टे. िकनवट 
 मो. न.ं7768853060 
 

तपासी अमंलदार:- 
  HC-1052 बोडलेवाड    सर   मो.न.9923471052 
 

मा. पो. िन.  साळूखे साहबे  मो.नं.9422242568  

 
  

 



iksLVs ekaMoh nSfud xqUgs vgoky fn 18-08-2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
Ikks- LVs- 
ekaMoh  
 
 

 
vke`-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k- 
 fn-18@08@2022 jksth 
07-00 ok ps lqekjkl 
e;rkps 'ksrkr  
ekS-tequk uxj  
 
 
vke` nk[ky-rk-osG- %& 
fnukad & 18@08@2022  
osG 11%56  ok-  
LVs- Mk- uacj 14  oj 
 

  
vkez ua- 
13 @2022  
dye  
174  
lh-vkj-ih-lh 
 
 
 
 
 

 
fQ;kZnhps uko %&  
lqHkk"k m)o vkMs o; 
42 o"kZ ¼tkr catkjk½ 
O;olk; 'ksrh jk-tequk 
uxj rk-fduoV  
eks-ua-9021268927 
 
e;rkps uko  %& 
t;lhax ekulhax vkMs 
o; 60 o"kZs jk-tequk 
uxj  rk-fduoV  
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy e;r t;flax ekuflax vkMs gk fn-18@08@2022 jksth 
ldkGh 07-00 ok-'ksrkr Qokj.kh dj.;klkBh xsyk vlrk 'ksrkrhy 
dkilkph ifjfLFkrh c?kqu vkf.k 'ksrkrhy dkiql fpcMY;keqGs o 
dkilkps fid cjkscj ulY;keqGs] ,lchvk; c¡dsps dtZ brj dtZ 
vlY;keqGs dls ijrQsM djk;ps Eg.kqu dkGthus dks.krsrjh fo"kkjh 
vkS"kèk çk'ku d:u vkRegR;k dsyh ckcrpk vtZ fnY;keqGs ek-
liksfu f'kojdj lk-;kaps vkns'kkus vkez nk[ky d:u iq<hy pkSd'kh 
o dk;Zokgh dkeh iksmifu djkGs lk-;kapsdMs fnyk- 
rikfld vaeynkj &  
iksmifu-Jh- djkGs lk-iksyhl LVs'ku ekaMkoh eks-ua-8390434340 
xqUgk nk[ky dj.kkj & 
 iksuk 29 eMkoh iksfyl LVs'ku ekaMoh eks-ua-9822789750 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&  
l-iks-fu f'kojdj lk iksLVs ekaMkoh eks-ua-9922322312  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   
l-iks-fu- f'kojdj lkgsc lkgsc iksyhl LVs'ku ekaMkoh eks-ua-
9922322312] iksmifu djkGs lkgsc iksyhl LVs'ku ekaMkoh  gs 
fnukad 18@08@2022 jksth ps  osG-  11%29  ok- LVs-Mk- ukasan dz- 13 
oj ?kVukLFkGh HksV ns.ks dkeh jokuk- 
?kVukLFkGh HksV nsowu ijr vkysyh osG o uksan ua- & HksV iq<s pkyw 

 

 

 



पोलीस टेशन अधापूर ग.ुर.न 236/2022  कलम  294.323.504.506.34भा.द.वी . िद.18/08/2022 

 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा िफयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर गु. र .न  
236/2022  
कलम 
 294.323.504 
.506.34 भा.द.वी 

गु हा घडला ता1रीख वळेी व 
िठकाणी िदनाकं  
िद.17/08/2022 रोजी 20.30वा 
चे सुमारास िफयादी चे राहते  ते 
घरासमोर लोणी खू. तालुका 
अधापूर िज हा नांदडे पूवस चार 
िकमी 

 
गु हा     दाखल तारीख   
िद. 18/08/2022  
वेळ 16.07वाजता        
टे डा  27 

              

 िफयादी-  
साद िशवाजी कांबळे वय वीस वष 
वसाय मजुरी राहणार लोन खूप 

तालुका अधापूर  
मोबाईल नंबर 90211740030. 
 

आरोपी_ 
 
 

उिशरा च ेकारण –  
आज रोजी पो ट.ला येवून जबाब  
िदला न ेगु हा दाखल. 

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी ह े आपले घरासमोर उभे 
असताना नमूद आरोप नी संगमत क न 
अ णाभाऊ साठे जयंती म ये झाले या भांडणाचे 
कारणाव न अ ील भाषेत िशवीगाळ क न 
थापडबु याने मारहाण केली व िजवे मार याची 
धमकी िदली.वगैरे मजकुरा या जबावाव न वर  

माणे   गु हा दाखल. 
 
दाखल करणार – 
पो.ना/2940 मोरताड ेमो.नं.9960317910 
 
तपास  _ 
npc /2544 आणेबोईनवाड. 

 

 

 



               पो. टे िबलोली आ.  न.ं11/2022 कलम 174 CRPC          िद.18/08/.2022 
 

पो. टे चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

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

िबलोली               
पो. टे 
िबलोली  
आ.  न.ं 
11/2022 
कलम  
174 CRPC                   
               
 

आ. .घ.ता.वेळव 
िठकाणः 
िद.01/08/2022 चे 
00.30 वा वाड नं.15 
स.द िव णुपूरी,नांदडे  
 
पि मेस 85 िक.मी  
                                      
आ. . दाखल 
िद.18/08/2022 
चे 16.07 वा 
 टे.डा.नो.नं.23 वर   
 
 
 

िफयादीचनेाव- 
एम.के.गोटमवाड वसायःनौकरी 

पोहकेॉ/2715 स.द.िव णुपूरी चौकी,पो. टे नांदेड 
( ामीण) 
 

मयताच ेनावः 
आकेश िस दाथ सावळीकर वयः32 वष 
राःसावळी ताःिबलोली  
 
मरणाच ेकारणः-  
कोणत ेतरी िवषारी औषध िप याने मृ यू  
 
उशीराचे कारणः-  
आज रोजी MLC कागदपञ ा  झालेव न  

सादर िवनतंी की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील मयत 
हा िद.31/07/2022 चे 15.00 वा यांच ेरहात ेघरी कोणत े
तरी िवषारी औषध िप याने यास उपचार कामी 
स.द.िबलोली येथे थम उपचार क न पुढील उपचार कामी 
स.द.िव णुपूरी नांदडे येथे रेफर क न याचे उपचार चालू 
असतांना तो िद.01/08/2022चे 00.30वा.मरण पावला 
वगैरे अजाव न आ. .दाखल तपास पोहकेॉ/1985 िशद े
यांचेकड ेिदले आह.े 
 
तपािसक अंमलदार- 
पोहकेॉ/1985िशद ेपो. टे िबलोली मो.न ं7721005064 
दाखल करणार-  
ASI/शेख आयुब पो. टे िबलोली मो.न ं9823628983 

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

 

 



पोलीस टेशन  उ मानगर यथेील दनिदन गु हयाचा अहवाल िदनाकं.18/08/2022 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 

 गु हा रिज टर नबंर 
व कलम 

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

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

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरन ं

145/2022 

कलम  

379 भादंवी  

--------------------- 
गु ाच ेकारण 
मारहाण करण 
--------------------- 
उिशराच ेकारण :-- 
आज रोजी पो. टेला 
जबाब िद याने 
--------------------- 
गलेा माल :-- 
3.90.000/- 
--------------------- 
िमळाला माल :- 
िनरंक  
 

 गु हा घडला िदनाकं 
िद.07/08/2022 ते 24.00 
वाजता ते 08.08.2022 चे 
04..00 दर यान  मौ. मारतळा 
बस थानक का  समोर मा ती 
मंिदराजवळ मोक या जागेत 
मौजे मारतळा  ता.लोहा. 
 
िदशा :-पूव 18 िकलोमीटर 
-------------------------- 
 गु हा दाखल िदनाकं: 
-िद-18/08/2022 
 वेळ 19.03 वा  
टे.डा न द   2 4  वर 

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

 िफयादीच ेनाव  
ाने र िशवाजीराव 

उबाळे वय 35 वष 
वसाय शेती ामपंचायत 

सद य राहणार मारतळा 
तालुका लोहा मोबाईल 
नंबर 99 22 22 10 44 
---------------------- 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
आरोपीच े नाव :-अ ात 
 
 ------------------------- 
आरोपी अटक नाहीत  
------------------------- 

खलुासा :-  
सादर िवनंती की, नमूद तारीख वेळेवर िठकाणी कोणीतरी 
अ ात चोर ांनी मारतळा गावातील मा ती मंिदरास 
ह ीतील गावातील भ ांनी सोडले या अकरा गाई िकमती 
तीन लाख 90 हजार पये मा ती मंिदरासमो न व बस 
थानक रोडव न चो न ने या आहते वगैरे मजकुराची 

िफयादीव न आज रोजी िफयादीने पो टला येऊन िफयाद 
िद यान े वर माणे नमूद माणे गु हा दाखल क न पुढील 
तपास माननीय सपोिन साहबेांचे आदेशान ेबीट एस सी 23 
30 कानगुल ेयां याकडे िदला 
दाखल करणार :-- 
  HC2323 जामकर पो. टे उ माननगर 
---------------------- 
 तपासीक अिधकारी:-  
 HC 2330 कानगलु ेपो ट उ माननगर 
------------------------- 
पो टे भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नबंर:-  
स पो िन भारती सा पो. टे. उ माननगर .नं.8378989949 

 



पो टे:-उमरी  गरुन 210/2022 कलम  12 अ मजुकुा   िदनाकं 18/08/2022 

पो टे चे 
नाव 

गरुण/अ.म/ृपणाका/ 
िमिसग व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसग घडला 
व दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर 
व आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 
होय/नाहीिगू  

हकीकत 

पो टे चे 
नाव:- 
उमरी 

गु हा  
210 /2022  
कलम  
12 अ मुजूका  
 
 
. 

गु हा घडला:- 
िद.18/08/2022 वेळ 16.15 
वा.तरकारी माकट सावजिनक 
रोडवर ता.उमरी  
 
िदशा  
पिशमेस 1.5 िक.मी 
 
गु हा दाखल िदनाकं 
18/08/2022  
चे 18.33 वाजता 
 न द नंबर 20 वर  

िफयादीच ेनाव .. 
 साहबेराव िभमराव हौसरे वय 
31 वष     वसाय  नोकरी  
पो. टे उमरी 
 
आरोपीच ेनाव व प ा  : 
  
 
गलेा माल …. 
350  व जूगाराचे सािह य.व 
कागद ,पेन 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमुद आरोपीतन ेनमुद वेळी 
व िठकाणी लोकाकडून आक ावर पैसे लावून क यान ओपन 
नावाचा जजूगार खेळत व खेळवीत असतांना नगदी 350  
जुगाराचे सािह य सह िमळून आ या या  िफयादीव न  गु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी माननीय पोनी साहबे 
यां या आदेशान ेबीट पोहकेा  1691 कदम यां याकडे िदला. 
 
तपासी अमंलदार:- 
 पोहकेा कदम 9623658510  
 
पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  
मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 7038833558 
 

 

  



पोलीस टेशन अधापरू दैिनक गु ह ेिद.,18/08/2022 

अ. .  ग.ुर.न.व कलम गु हा घडल ंव दाखल तारीख िफयादीच ेनाव खबर देणार आरोपीच ेनाव व 
प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

अधापरू 

ग.ुर.न. व 
कलम- 
237/2022 
कलम 
 65 (अ) (ई),  

गु हा घडला िदनाकं-
18/08/2022रोजी वेळ  
12.00 मौजे चेनापूर येथे 
सावजिनक रोडवर  ता. 
अधापूर िज नांदडे 
पूवस15.िकमी. 
 
 

गु हा दाखल िदनाकं-  
 िदनांक 18/08/ 2022 
 चे   19.04 वा 
. टेडा.नं .30 

िफयादीच ेनाव- 
 संदीप संभाजी आनेबोईनवाड वय 40वष 

वसाय नोकरी हो पोना २५४४ पो टे 
अधापूर  मो न. 7038518183 
 

आरोपीच ेनाव व प ा- 
  
 

िमळाला माल-    
एका नायलॉन या िपशवीतदशेी दा  
िभगरी सं ा लेबल असले या  180 ML 
या  िसलबंद एकूण 10 दशेी दा च े

बॉट या ित बॉटल िकमत 70/- पये 
माणे एकूण 700/- पये चा म** 

खलुासा- सादर  िवनंती की नमूद तारीख वेळ व 
िठकाणी यातील आरोपी वय 42 वष वसाय घरकाम 
रा. चेनापूर तालुका अधापूर हा याचे घरासमोर 
सावजिनक रोडवर िवनापरवाना बेकायदशेीरिर या 
िर या  दशेी दा  िभगरी सं ाचे 180ml या 10 
बॉट या   ितची चोरटी  िव ी कर याच े उ शेाने 
ता यात बाळगून िमळून आला हणून गु हा दाखल . 
 

तपासी अमंलदार-   
पो ना 1295 कांबळे मो.न.8806500054. 
 
दाखल करणार  
पो ना  2940 मोरताड ेपो. टे.अधापूर. 
मो.न..9960317910 

 

  



पोलीस टेशन धमाबाद  दैिनक गु ह ेिद.,18/08/2022 

अ. .  ग.ुर.न.व 
कलम 

गु हा घडल ंव दाखल तारीख िफयादीच ेनाव खबर देणार आरोपीच ेनाव व 
प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

धमाबाद  

ग.ुर.न. 
196/2022 
कलम ‘ 
65 E मदाका 

गु हा घडला िदनाकं 
िदनांक 18/08/2022 रोजी 
वेळ 21:05 वा चे सुमारास 
धमाबाद त ेउमरी रोडवर 
राजापूर फा ाजवळ एस.आर. 
धा याचे बाजूला मोक या 
जागेत 
 
 
गु हा दाखल िदनाकं-  
 िदनांक 18/08/ 2022 
 चे   22.09  वा 
. टेडा.नं .27 

िफयादीच ेनाव- 
 अिमत गोसोिदन स यद वय 53 वष 

वसाय नोकरी सहापोउिन पो टे धमाबाद  
 
आरोपीच ेनाव व प ा- 

 
 
िमळाला मला :-  
1) 980 . एका नायलॉन िपशवीम ये 
देशी दा  िभगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 एम एल मते या 14 
वाट या येकी िकमत 70 पये माणे  

 

खलुासा- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यात 
िवनापरवाना बेकायदशेीर िर या दशेी दा  िभगरी 
सं ा या असे लेवल असले या 180 एम एल मते या 
14 वाट या येकी िकमत 70 पये माणे असे एकूण 
980 पये या चोरटी िव ी कर या या उ शेाने 
ता यात िमळवून आला वगैरे मजकुरांच े जबाब व न 
वर माणे गु हा दाखल क न पोिन साहबे यांचे 
आदशेाने पोहकेा/2016 नागरगोजे यां याकड ेिदले 
 
तपासी अमंलदार-   

पोहकेा/2016 नागरगोज े पो टे धमाबाद 
 

दाखल करणार :- 
 पोहकेा/1703 भालरेाव पो टे धमाबाद 
 

 



पोलीस टेशन धमाबाद  दैिनक गु ह ेिद.,18/08/2022 

अ. .  ग.ुर.न.व 
कलम 

गु हा घडल ंव दाखल तारीख िफयादीच ेनाव खबर देणार आरोपीच ेनाव व 
प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

धमाबाद  

ग.ुर.न. 
195/2022 
कलम ‘ 
65 E मदाका 

गु हा घडला िदनाकं 
िदनांक 18/08/2022 रोजी 
वेळ 20:15 वा चे सुमारास 
रे वे टेशन कर केली येथील 
राहत ेघराजवळ मोक या 
जागेत 
 
 

गु हा दाखल िदनाकं-  
 िदनांक 18/08/ 2022 
 चे   21.35  वा 
. टेडा.नं .26 

िफयादीच ेनाव- 
 अिमत गोसोिदन स यद वय 53 वष 

वसाय नोकरी सहापोउिन पो टे 
धमाबाद  
 
आरोपीच ेनाव व प ा- 
 

िमळाला मला :-  
1) 910 . एका नायलॉन िपशवीम ये 
दशेी दा  िभगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 एम एल मते या 13 
वाट या येकी िकमत 70 पये 

माणे   
 

खलुासा- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यात 
िवनापरवाना बेकायदशेीर िर या दशेी दा  िभगरी 
सं ा या असे लेवल असले या 180 एम एल मते या 
13 वाट या येकी िकमत 70 पये माणे असे एकूण 
910 पये या चोरटी िव ी कर या या उ शेाने 
ता यात िमळवून आला वगैरे मजकुरांच े जबाब व न 
वर माणे गु हा दाखल क न पोिन साहबे यांचे 
आदशेाने पोहकेा/2336 जाधव यां याकड े िदले. 
मोबाईल नं. 9421841380 
 

तपासी अमंलदार-   
पोहकेा/2336 जाधव  मोबाईल नं. 9421841380 
 

दाखल करणार :- 
 पोहकेा/1703 भालेराव पो टे धमाबाद 

 



पोलीस टेशन  उ मानगर यथेील दनिदन गु हयाचा अहवाल िदनाकं.18/08/2022 

  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 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरन ं

146/2022 

कलम  

379 भादंवी  

--------------------- 
गु ाच ेकारण 
मारहाण करण 
--------------------- 
उिशराच ेकारण :-- 
आज रोजी पो. टेला जबाब 
िद यान े
--------------------- 
गलेा माल :-- पाचपोते दीड 
लाख ए वन िसमट व एक 
ि टल गजाळी एकूण 
िकमत10.000/- 
िमळाला माल :- िनरंक  

 गु हा घडला िदनाकं 
िद.17/08/2022  
चे 02.00 ते 04.00 
वाजता द. हळदा ामपंचायत 
बांधकाम व न हळदा तालुका 
कंधार 
---------------------------- 
िदशा :- 
दि ण 10 िकलोमीटर 
-------------------------- 
 गु हा दाखल िदनाकं:- 
िद-18/08/2022 
 वेळ 22.54 वा  
टे.डा न द   2 8  वर 

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

 िफयादीच ेनाव  
हनमंतराव शेि बा हळदेकर 
शेती राहणार हळदा  
तालुका कंधार 
---------------------- 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
---------------------- 
आरोपीच े नाव :  
 
 ------------------------- 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी 
अटक नाहीत  
------------------------- 

खलुासा :-  
सादर िवनंती की, नमूद तारीख वेळेवर िठकाणी 
यातील नमूद आरोपीन ेहळदा गावातून ामपंचायत 
बांधकामाव न पाच पोत ेिबला एवं कंपनीचे िसमट 
व एक ि टल गजाळी चो न नेली वगैरे िफयादी 
व न गु हा दाखल क न तपास HC 706 पवार 
यां याकडे िदला 
---------------------- 
 दाखल करणार :--   
HC2323 जामकर पो. टे उ माननगर 
 

तपासीक अिधकारी:-   
HC 706 पवार पो ट उ माननगर 
------------------------- 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व 
मोबाईल नबंर:-  
स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर 
मो.न.ं8378989949 

 



पो. टे िबलोली भाग-6 गुरनः189 /2022 कलम 7 . .अ.   िद.18/08/.2022 

पो. टे चे 
नाव  

गु.र.न व कलम  गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व प ा 

हकीकत 

िबलोली             पो. टे 
िबलोली  
भाग-6 गुरनः 
189/2022 
कलम  
7 . .अ.    

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणःिद.18/08/2022 चे 
14.46 वा ते 14.56 वा चे 
दर यान नगरपिरषद िबलोली 
येथील हॉल मधील िलपीक 

ीमती तुडमे यांच ेक ात 
 
 पि मेस 01 िक.मी   
                                       
गु हा दाखल 
िद.18/08/2022 
चे 22.18 वा 
 टे.डा.नो.नं.33 वर   
 
 
 

िफयादीचनेाव- 
गंगाधर जळबा कलमुग 
वयः67 वष वसायःसेवा 
िनवृ  राःछोटी ग ली 
,िबलोली िज.नांदडे 
मो.न.ं9028551136 
 

आरोपीचे नाव- 
 
आरोपी अटकः-  
आरोपी अटक आह.े 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व 
िठकाणी  यातील आरोपी यांनी िफयादी यांचे सात ा 
वेतन आयोगाचे फरका या र मे या िबलाचे काम 
क न िदले हणुन याचा मोबदला ब ीस व पात 
1500/-  लाचेची मागणी क न वीकारली हणुन 
गु हा दाखल  
 
तपािसकअिधकारी-  
पो.िन नानासाहबे कदम.ला. .िवभाग.नांदडे 
मो.नं.9922207499 
 

दाखल करणार-  
ASI/शेख आयुब पो. टे िबलोली  
मो.नं 9823628983 
 

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

 



पोलीस टेशन धमाबाद  दैिनक गु ह ेिद.,18/08/2022 

अ. .  ग.ुर.न.व 
कलम 

गु हा घडल ंव दाखल तारीख िफयादीच ेनाव खबर देणार आरोपीच ेनाव व 
प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

धमाबाद  

ग.ुर.न. 
197/2022 
कलम ‘ 
65 E मदाका 

गु हा घडला िदनाकं 
िदनांक 18/08/2022 रोजी 
वेळ 21:40 वा चे सुमारास 
धमाबाद ते उमरी जाणारे 
रोडलगत उतर बाजूस 
अतकुर िशवारातील 
आख ावर  मोक या 
जागेत   
 
गु हा दाखल िदनाकं-  
 िदनांक 18/08/ 2022 
 चे   23.25  वा 
. टेडा.नं .29 

िफयादीच ेनाव- 
 अबेद गोसोिदन स यद वय 53 वष 

वसाय नोकरी सहापोउिन पो टे 
धमाबाद   
 
आरोपीच ेनाव व प ा- 
 
िमळाला मला :-  
1) 980 . एका नायलॉन िपशवीम ये 
दशेी दा  िभगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 एम एल मते या 14 
वाट या येकी िकमत 70 पये माणे   

खलुासा- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यात 
िवनापरवाना बेकायदशेीर िर या दशेी दा  िभगरी 
सं ा या असे लेवल असले या 180 एम एल मते या 
14 वाट या येकी िकमत 70 पये माणे असे एकूण 
980 पये या चोरटी िव ी कर या या उ शेाने 
ता यात िमळवून आला वगैरे मजकुरांच े जबाब व न 
वर माणे गु हा दाखल क न पोिन साहबे यांचे 
आदशेाने पोहकेा/2022 मठपती यां याकड ेिदले  
 
तपासी अमंलदार-   
पोहकेा/2022 मठपती   पो टे धमाबाद  
 
दाखल करणार :- 
 पोहकेा/1703 भालेराव पो टे धमाबाद 
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502/2022   
�ú»Ö´Ö 
279,337, 
338 ³ÖÖ¤ü¾Öß   

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ0Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
09/08/2022 
¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 
16.00 ŸÖê 16.30 
¾ÖÖ.“µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¤êü÷Ö»Öã̧ ü −ÖÖ�úÖ 
¸üÖê›ü ŸÖê ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖê¾ÖÖ 
�úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ •Ö¾Öôû 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
18/08/2022 “Öê 
¾Öêôû 22.45 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ü �Îú. 56 
 

×±úµÖÖÔ¤ß  : 
- ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öß¤üÖê¤üß−Ö ×¯Ö.¿Öê�Ö ´ÖÖêÆüßµÖÖê¤üß−Ö ¾ÖµÖ 38 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü  ü̧Ö. ´ÖÆêü²Öã²ÖßµÖÖ �úÖò»Ö−Öß 
‡Ô¤ü÷ÖÖÆü ¸üÖê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú. 8484004763 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö¸Óü�ú 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü0Ö  
×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü 
×¤ü»Öê¾Ö¹ý−Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ=Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ×´Ö¡Ö ÃÖµµÖ¤ü ¸üÆüß´Ö ÃÖ.´ÖÆêü²Öã²Ö †ÃÖê 
ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ.�Îú.MH-26-AP-1805 ¾Ö ü̧ ²ÖÃÖã−Ö ¤êü÷Ö»Öã̧ ü −ÖÖ�úÖ ŸÖê 
¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö �ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ �úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ •Ö¾Öôû †Ö»ÖÖ ê†ÃÖŸÖÖ 
ÃÖãµÖÖÔ ÷ÖÖ›Ôü−Ö �ú›ãü−Ö µÖê=ÖÖ¸üß �úÖôûµÖÖ ¸Óü÷ÖÖ“Öß ²Öã»Öê™ü �Îú “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖ−Öê 
ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü−Ö ÆüµÖ÷ÖµÖ ¾Ö ×−ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö=Öê “ÖÖ»Ö¾Öã−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ´ÖÖê.ÃÖÖ.»ÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ×¤ü»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ 
›üÖêŒµÖÖÃÖ,�úÖ−ÖÖ¾Ö ü̧,�Óú²Ö¸êüÃÖ ¾Ö ´ÖÖÓ›üß“Öê ÆüÖ›ü ´ÖÖê›ãü−Ö ÷ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ 
�êú»Öß ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü0ÖÖ¸:-  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß=Ö ´ÖÖê.�Îú.9637355836 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖêÆêü�úÖ/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß=Ö ´ÖÖê.�Îú. 9011079556 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ0Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.  
´ÖÖê �Îú 9823333377 
 

 

  



पोलीस टेशन अधापूर दिैनक गु ह ेिद.18/08/2022 

अ. . ग.ु र. न. व कलम गु हा घडल ंव दाखल तारीख िफयादीच ेनाव खबर दणेार आरोपीच ेनाव व प ा       हकीकत 

 पो. टे. 

अधापूर 

ग.ुर.न 
238/2022 
कलम.  
6,24 COPTA 
Act 2003 माणे. 

गु हा घडला िदनाकं-
18/08/2022 रोजी  
वेळ  16.45   वा 
आरोपीचे राहत ेघरी 
इंिदरानगर अधापूर येथे  
 
दि णते 01 िकमी 
 
 
गु हा दाखल िदनाकं-  
िदनांक 18/08/ 2022 
 चे  23.40 वा.     
टेडा.नं . 43 

िफयादीच ेनाव-  
जसवंत िसग जूर िसग सा  वय 57 वष वसाय नोकरी 
पोउपिन ने. था गु शा नांदेड.  मो न. 9923053013. 
आरोपीच ेनाव व प ा-  
. 
िमळाला माल-  
01. 80,000/- एक लोखंडी िम सर मशीन sai dinesh pac 
असे नाव असललेी सदर मशीन िव ुत वर चालणारी असून 
नरसाळे व इतर सािह य जु वा. 
02. 6,000/- िस वर गो ड रंगाचे पॉकेट एक िकलो मतेचे 06 
नग तंबाखू ने भरलेल े ित पॉकेट 1,000/- 03. 1,000/- िस वर 
व गो ड रंगाचे पॉकेट एक िकलो समतेचे िरकामे पॉकेट 50 ित 
पॉकेट 20/- माणे 
04. 4,000/- एक बार दाना एक ि टल मतेचे पो यात खु ला 
तंबाखू जरदा अंदाजे २० िकलो असलले े ित िकलो तंबाखू 200/- 
 माणेअसे सव एकूण 91,000/- पयाचा माल. 

खुलासा-सादर िवनंती की न.ता. वे. व िठ. 
यातील आरोपीन े आपल े ता यात 
िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या सुगंधी 
तंबाखूज यपदाथ बनिव याची मशीन व 
तंबाखूचे पाकीट व िरकामे पॉकेट असे एकूण 
िकमती 91,000/-ऋचा मालासह िमळून 
आला  वगैरे मजकुराचे िफयादीव न गु हा 
दाखल . 
 
तपासी अमंलदार-   
hc कांबळे मो. 9823343366 
    
दाखल करणार-  
pSI पवार पो. टे.अधापूर. 
मो.न.7745047777 

 
 

 

 



 
 

पोलीस टेशन भोकर गरुन ं286/2022 कलम 283 भादिव िदनांक18.08.2022  

पोलीस टेशन भोकरगरुन ं286/2022 कलम 283 भादिव 
पो टे
चेनाव गु.र.नं 

वकलम 
ग.ुघ.तावेळविठकाण िफयादीचेनाव खुलासा 

भोकर 286/2022 
कलम  
283 भादिव 

गु.घ.तावेळविठकाण  

िदनांक 18.08.2022 रोजी 
13.00वाचेसुमारासडॉ.आंबे
डकरचौकतनेांदडेरोड याि
ज याम यभागीभोकर 
 
 
गु हादाखलता. वेळ :- 
िद.18.08.2022 रोजी 
वेळ 18.22 वाजता  
न द मांक 32 
 

िफयादीचनेाव  :- 
दवेानंद कामाजी कदम 
वय 45 वष वसाय 
नौकरी (पोना/2529) 
पोलीस टेशन भोकर 
मो. . 9423621252 
 
आरोपीचनेाव :- 
 

सादर िवनंतीकी, नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील आरोपीयांने 
याचे ता यातील मॅजीक मांक  हा डॉ.आंबेडकर चौक ते नांदडे 

रोडवरील ि ज या म यभागी सावजिनक रोडवर येथे सावजिनक 
रोडवर धोकादायक थीतीत वाहन उभ े क न येणाया जाणायास 
वाहतुकीस अटकाव , अडथळा िकवा ती पोहचेल अशा थीतीत 
ठेवलेला िमळुन आ याव न गु हादाखल क  नमा. 
पोिनसोयां याआदशेानेिबट ASI बाचेवाडयां याकडदेे यातआला. 
दाखल करणार:- 
पोहकेॉ/1815 मंचलवाड पो. टेभोकरमो.न.ं 9527795167 
तपािसक अमंलदार :-  
ASI बाचेवाड पो. टेभोकरमो.न.ं 9284497645  
पोलीस टेशन भारी अिधकारी 
मा. पो.िन. ी. पाटीलपो. टेभोकरमो. .9923104521 



 



{ÉÉä.º]äõ. ¨ÉÉ³ýÉEòÉä³ýÒ   ªÉälÉÒ±É nèùxÉÆÊnùxÉ MÉÖxÁÉSÉÒ ¨ÉÉ½þÒiÉÒ  Ênù18/08/2022 
 

{ÉÉä.º]äõ.SÉä 
xÉÉ´É  

MÉÖ®úxÉ/+É©É/{ÉxÉÉ
EòÉ/Ê¨ÉËºÉMÉ ´É 
Eò±É¨É/ 

MÉÖ®úxÉ/+É©É/{ÉxÉÉEòÉ/Ê¨ÉËºÉMÉ  
PÉb÷±ÉÉ ´É nùÉJÉ±É  

Ê¡òªÉÉÇnùÒSÉä xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ ¨ÉÉä.xÉÆ. 
´É +É®úÉä{ÉÒSÉä xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ 
+É®úÉä{ÉÒ +É]õEò ½þÉäªÉ/xÉÉ½þÒ 

½þEòÒMÉiÉ 

{ÉÉä.º]äõ.SÉä 
xÉÉ´É 
¨ÉÉ³ýÉEòÉä³ýÒ  

MÉÖ®úxÉ  
91/2022  
Eò±É¨É 
324,323,504,
34 ¦ÉÉnùÊ´É 
 
 
 
. 

 

 

 

 
MÉÖ.PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É Ê`öEòÉhÉ&  
ÊnùxÉÉÆEò 14.08.2022 SÉä 

21.00 ´ÉÉ.ºÉÖ¨ÉÉ®úÉºÉ ¨É½þÉnäù́ É 
¨ÉÆnùÒ®úÉºÉ¨ÉÉä®ú ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò 

®úÉäb÷´É®ú ¨ÉÉè. ºÉÉ´É®úMÉÉ´É (xÉ) 
iÉÉ .±ÉÉä½þÉ ÊVÉ.xÉÉÆnäùb÷ 

 
Ênù¶ÉÉ ´É +ÆiÉ®ú& 

=kÉ®äúºÉ 18  ÊEò.¨ÉÒ.. 
  

MÉÖ.nùÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É Ê`öEòÉhÉ& 
&Ênù. 18..8.2022  
 SÉä 21.20 ´ÉÉVÉiÉÉ 
 º]äõ.b÷É.xÉÉånù xÉÆ. 30 
 
 
 
 
 
 
 

Ê¡òªÉÉÇnùÒSÉä xÉÉ´É& 
¨Éx¨ÉlÉ |É±½þÉnù ¤Éäpäù ´ÉªÉ 32 
´É¹ÉÇä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¶ÉäiÉ¨ÉVÉÖ®úÒ 
®úÉ. ºÉÉ´É®úMÉÉ´É (xÉ) 
iÉÉ.±ÉÉä½þÉ ÊVÉ.xÉÉÆnäùb÷ 
 ¨ÉÉä.xÉÆ. 8669614919 
 
+É®úÉä{ÉÒSÉä xÉÉ´É& 

 
=¶ÉÒ®úÉSÉä EòÉ®úhÉ& 

+ÉVÉ ®úÉäVÉÒ B¨É.B±É..ºÉÒ 
VÉ¤ÉÉ¤É +ÉhÉÖxÉ ½þÉVÉ®ú 

Eäò±ªÉÉxÉä  
 

 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ& ºÉÉnù®ú Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, ´É®ú xÉ¨ÉÖnù 
iÉÉ.´Éä³ýÒ ´É Ê`öEòÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É +É®úÉä{ÉÒiÉÉÆxÉÒ 
ºÉÆMÉhÉ¨ÉiÉ Eò¯ûxÉ ªÉÉiÉÒ±É Ê¡òªÉÉÇnùÒ ½þÉ  
¨É½þÉnäù́ É ¨ÉÆnùÒ®úÉEòbÖ÷xÉ PÉ®úÉEòbä÷ VÉÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ 
,iªÉÉºÉ ªÉÉiÉÒ±É +É®úÉä{ÉÒiÉÉÆxÉÒ iÉÖ +É¨ÉSªÉÉ 
¦ÉÉ´ÉÉSÉÒ ¤ÉnùxÉÉ¨ÉÒ MÉÉ´ÉÉiÉ EòÉ Eò®úiÉÉäºÉ 
¨½þhÉÖxÉ Ê¶É´ÉÒMÉÉ³ý Eäò±ÉÒ +É®úÉä{ÉÒ Gò. 1 ªÉÉxÉä 
±ÉÉäJÉÆb÷Ò ®úÉÄb÷xÉä b÷ÉäCªÉÉiÉ ¨ÉÉ¯ûxÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú 
nÖùJÉÉ{ÉiÉ Eäò±ÉÒ ´É +É®úÉä{ÉÒ Gò. 2 ªÉÉxÉä MÉÖ{iÉ 
¦ÉÉMÉÉ´É®ú ±ÉÉlÉ ¨ÉÉ®ú±ÉÒ. ´ÉMÉè®äú B¨É.B±É.ºÉÒ. 
VÉ¤ÉÉ¤É ´É¯ûxÉ ¨ÉÉ.ºÉ{ÉÉäxÉÒ ¸ÉÒ b÷ÉäEäò ºÉÉ.ªÉÉÆSÉä 
+Énäù¶ÉÉxÉä MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É 
 
nùÉJÉ±É Eò®úhÉÉ®ú&{ÉÉä½äþEòÉ 2065 ±ÉÉ±É´ÉÆbä÷   
{ÉÉä.º]äõ.¨ÉÉ³ýÉEòÉä³ýÒ ¨ÉÉä.xÉÆ. 9422720273 
iÉ{ÉÉÊºÉEò +Æ̈ É±ÉnùÉ®ú &   
{ÉÉä½äþEòÉ 1888 ÊIÉ®úºÉÉMÉ®ú {ÉÉä.º]äõ.¨ÉÉ³ýÉEòÉä³ýÒ 
¨ÉÉä.xÉÆ. 9823842188 
|É¦ÉÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä xÉÉ´É ´É ¨ÉÉä.xÉÆ. 
&ºÉ{ÉÉäxÉÒ b÷ÉäEäò ºÉÉ½äþ¤É ¨ÉÉä.xÉÆ. 8652147575 
 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 216/2022 �ú»Ö´Ö 376(2)(N),323,294,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã.‘Ö./¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö 

¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    
Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›üüü 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö -
−ÖÖÓ¤êü›ü 

216/2022 
�ú»Ö´Ö 

376(2)(N), 
323,294,506,

34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  
 

 

×¤ü.27.03.2021 ¸üÖê•Öß  
ŸÖê ×¤ü. 06/07/2022 
¸üÖê•Öß ¯ÖµÖÕŸÖ  
 »Ö�´Öß−Ö÷Ö¸ü ±êú´ÖÃÖ 
±ÓúŒ¿Ö−Ö¾ÆüÖò»Ö ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
¤êü÷Ö»Öã̧ ü−ÖÖ�úÖ, −ÖÖÓ¤êü›üü  
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü.18/08/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
21.15 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú. 38 
¯ÖÏ´ÖÖ-Öê ¤üÖ�Ö»Ö  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  
 ¿Ö´Öß´Ö ²Öê÷Ö´Ö ×¯Ö. ¿Öê�Ö �Ö»Öß»Ö ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ »Öê›üß•Ö ™êü»Ö¸ü ¸üÖ.‡×¤ü¸üÖ−Ö÷Ö¸ü, �úôû´Ö−Öã̧ üß 
ŸÖÖ. �úôû´Ö−Öã̧ üß ×•Ö. ØÆü÷ÖÖê»Öß Æü.´Öã. »Ö�´Öß−Ö÷Ö¸ü 
±êú´ÖÃÖ ±ÓúŒ¿Ö−Ö¾ÆüÖò»Ö ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¤êü÷Ö»Öã̧ ü−ÖÖ�úÖ, −ÖÖÓ¤êü›üü 
´ÖÖê.−ÖÓ. 8329022325. 
 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß � ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ8Öß 
µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú. 1 ÆüÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 27/03/2021 ¸üÖê•Öß 
ŸÖê ×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/07/2022 ¸üÖê•Öß ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ´Ö»ÖÖ »Ö÷−ÖÖ“Öê †Ö´ÖßÂÖ 
¤üÖ�Ö¾Öã−Ö ´ÖÖ—Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ‘Ö¸üß µÖê¾Öã−Ö ÃÖÓ³ÖÖê÷Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ—ÖÖ 
¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú. 1 ŸÖê 3 µÖÖÓ−Öß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
¾ÖÖ¸Óü÷ÖÖ±úÖ™üÖ µÖê£Öê −Öê¾Öã−Ö †Û¿»Ö»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö 
£ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÓ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ8Ö �¹ý−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü8µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß 
¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö  
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ´Öò›ü´Ö µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  
ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¹ý¯ÖÖ»Öß �úÖÓ²Öôêû ´Öò›ü´Ö ¯ÖÖê. Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ, −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê. 9657787703. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  -  
 ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ÆüÖîÃÖÖ•Öß ´ÖÖ¸ü�ú¾ÖÖ›ü ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.−ÖÓ. 9823351999. 

†Ö¸üÖê̄ Öß – 
  
 
 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 215/2022 �ú»Ö´Ö 452,324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›üüü 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

215/2022 
�ú»Ö´Ö 

452,324, 
323,504 
,506,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

 
 

×¤ü. 18/08/2022 “Öê ¤æü¯ÖÖ¸üß 
16.00 ¾ÖÖ.“Öê.ÃÖã. ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ²ÖÖ÷Ö¾ÖÖ−Ö÷Ö»»Öß, 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü. 18/08/2022  
¸üÖê•Öß “Öê 19.22 ¾ÖÖ 
.Ã™êü ›üÖ �Îú. 33 ¯ÖÏ´ÖÖ-Öê 
¤üÖ�Ö»Ö  

 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  
†¤ü−ÖÖ−Ö�ÖÖ−Ö ×¯Ö.÷ÖÖîÃÖ�ÖÖ−Ö ¾ÖµÖ 18 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ²ÖÖ÷Ö¾ÖÖ−Ö 
÷Ö»»Öß (»ÖÖ»Ö²ÖÖ›üÖ ÆüÖµÖÃ�ãú»Ö ) •Ö¾Öôû 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 ´ÖÖê. 915673811 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-    
 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ-Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã †Ö´Ö“Öê �úÖ¸üÖ×÷Ö-ÆüÖÃÖ �úÖ 
²ÖÖê»Ö»ÖÖÃÖ µÖÖ �úÖ¸ü-ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ‘Ö¸üÖŸÖã−Ö ‘ÖãÃÖã−Ö ×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ �ú¯ÖÖôûÖ •Ö¾Öôû 
´ÖÖ¹ý−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸµÖÖ“Ö ê³ÖÖ¾ÖÖÃÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü 
¯ÖÖ™üß¾Ö¸ü ´ÖÖ¸üÆüÖ-Ö �êú»Öß ¾Ö  ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö −Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸ü-µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß  ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÁÖß  ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ´ÖÖ¸ü�ú¾ÖÖ›üü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü Æêü 
�ú¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß  
 ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ÁÖß ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ´ÖÖ¸ü�ú¾ÖÖ›üü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›  
´ÖÖê.−ÖÓ. 9823351999. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  -   
ÃÖ¯ÖÖêˆ×¯Ö−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü   ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 8855042766 

 

 

 


