
 

पोलीस टेशन  मरखले ो.गु.र.नं.159 /2022 कलम  353, 332, 504, 34,भा द वी  िदनाकं 17/08/ 2022 

पोलीस टेशन गु हा रिज टर नबंर 
व कलम 

गु हा दाखल तारीख 
वळे व िठकाण 

त ारदार याचं ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हकीकत 

.मरखेल ो. 

ग.ुर.न.ं159 

/2022 कलम  

353, 332, 504, 

34,भा द वी सह 

कलम 3साजजनीक 

मालम ा नुकसान 

अिधिनयम 1984 

 माणे दाखल 

 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वळे व 

िठकाण:- 

 िद 16/08/2022 

वेळ 22,40 िठकाण 

ाथिमक आरो य क  

हाणेगाव ता देगलुर  

 

 

ग.ुदा.ता.वळे व 

िदनाकं:- 

17/08/2022 

वेळ 03,08  वा . 

टे.डा. नंबर - 04 

वर 

 

 

िफयादी:-ल मीकांत िपता शेषराव 

पाटील वय 45 वष वसाय वै कीय 

अिधकारी ाथिमक आरो य क  

हाणेगाव तालुका देगलरू मोबाईल नंबर 

9923383477 

 

आरोपीच ेनाव  

खलुासा - सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 

िठकाणी यातील िफयादी ह े कत ावर हजर असताना 

यातील आरोपीतांनी संगणमत क न सरकारी दवाखा यात 

येऊन िफयादीस हणाल े की आमचा अपघात झाला आह े

पिहल े आ हाला तपासा हणून यातील आरोपीतानी 

िफयादीस िशवीगाळ क न ध ाबु ी क न शासकीय 

कामात अडथळा िनमाण क न दवाखा याचे काच फोडून 

अंदाजे सहा हजार पयाचे नुकसान केले वगैरे त ारी जबाब 

क न बाजूस माण े गु हा दाखल क न पुढील तपासणी 

पोनी साहबे यां या आदेशान ेपुढील तपास करण ेमा पोिन 

साहबे यां याकडे िदला 

 

गु हा दाखल करणार:- पो.ना./1638 डोईजड पो टे मरखेल 

 

तपास अिधकारी- मा.पो.िन ी गु े साहबे88 30564618 

भारी अिधकारी मा.पो.िन ी गु े साहबे 8830564618 

 

 



 

 

पोलीस टेशन अधापरू  ग.ुर.न 233/2022  कलम  324.323.504.34भा.द.वी . माण ेिद.17/08/2022 

 

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

खलुासा 

अधापूर भाग 1त5े गु. र 
.न 233/2022 
कलम 324. 
323. 504. 34 
भा.द.वी माण े

गु हा घडला तारीख वळेी 
व िठकाणी िदनांक 
िद.16/08/2022 रोजी 
10.30वा च े सुमारास 
बॉकऑफ इंिडया समोर 
रोडवर अधापरू तालुका 
अधापूर िज हा नांदडे 
पूवस 05िकमी 
 
     गु हा     दाखल 
तारीख  17/08/2022 टे 
डा  02 वेळ 01.54 
वाजता    
                 

 िफयादी- द ा िपता 
नारायण पावड ेवय वीस वष 

वसाय मजरुी राहणार 
इंिदरानगर अधापरू तालुका 
अधापूर िजलह्ा नांदडे 
मोबाईल नंबर 72 62 87 
71 83 
 
 
आरोपी_  

सादर िवनतंी वर नमदू तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी हा याचा 
िम ास सोडिव यासाठी गेला असता परत येत यते ेवेळेस बँक ऑफ इंिडया 
समोर तुला आवाज िदला असता का थांबला नाहीस या कारणाव न 
सिचन होळकर व याचा िम  यांनी थांबवून िशवीगाळ क न थापडा 
भु यान े मारहाण क न सिचन होळकर यांच े िम ान े याच े जवळील 
चाकुल े मा या डा ा मनगटावर व डा ा पायावर मा न जखमी केल े
वगैरे मजकुरा या जबावाव न वर  माण ेगु हा दाखल. 
 
दाखल करणार -hc2/2353 बोधमवाड मो.न.ं9022978909 
 
तपास  _psi dm राठोड मोनो 9421296377. 

 
 

 

 



 

 

पोलीस टेशन अधापरू ो ग.ुर.न234 /2022  कलम 65 ई माण.ेिद.17/08/2022 

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

अधापूर ग.ु र .न 
234/2022 
कलम 65 ई  ) 

माणे दाखल  
 
      

गु हा घडला तारीख वेळी व 
िठकाणी  
िदनांक 16/08/2022 रोजी 
वेळ 21.00वा िशवाजी चौक 
मालेगाव येथील आरो पान 
शॉप मालेगाव पि मेस दहा 
िकमी. 
 
        गु हा     दाखल -
तारीख  17/08/2022 टे डा 

 07 वेळ 06.53 वा . 
                       

 िफयादी  ÷ आनंद नागोराव मोरताळे 
वय 49 वष हो ना 29 40 मोबाईल 
नंबर 99 60 31 79 10 
 
आरोपी  ÷  
 
िमळाला माल _= 840/पान शॉप 
मधील एका खो याम ये देशी दा  
िभगरी सं ा चे 180 एम एल मतेचे 
एकूण बारा सीलबंद काचे या बॉटल 
िकमत स र पये माणे एकूण 840 
पयाचा माल. 

 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या 
परी ण गु याचा म** देशी दा  िभगरी सं या या 
180 एम एल या बारा सीलबंद बाट या िकमती 840 
पये चा म** चोरती िव ी कर या या उ ेशान े

ता यात बाळगून िमळून आला वगैरे िफयादीव न 
गु हा दाखल  . 
 
दाखल करणार ÷ hc/2553 
बोदेमवाड.मो.न.ं9022978909 
 
तपास-पो. ह.ेका/1046 बोईनवाडमोबाईल नंबर 98 
81791038. 
 

 
 

 

 

 



पोलीस टेशन िकनवट गरुन 162/2022 कलम 379 IPC माण ेिदनांक 17/08/2022 

पो. टे.च े
नाव 

गरुन/आ.म.ृ/पना
का/िमस ग घडला 

व कलम 

गरुन/आ.म.ृ/पनाका/िमस
ग घडला व दाखल 

िफयादी च ेनाव व प ा व मो.न ंआरोपी 
च ेनाव व प ा, आरोपी अटक होत 

/नाही 

हा िककत 

 
िकनवट 

गरुन 162/2022 
कलम 379 IPC 

माण े

गु हा घडला - 
दी.09/08/2022 
रोजी रा ी 10.00 ते िद. 
10/08/2022 रोजीच े
05.00 वाजता या 
सुमारास द नगर  
तालकुा िकनवट दि णेस  
03 िकलोमीटर   
 
 
गु हा दाखल - िदनांक 
17/08/2022 12.39 
  
टे. डा. . 16 

 

िफयादी - कैलास नामदवे कापस ेवय 42 
वष, धंदा - शेती राहणार- थेरडी तालकुा 
- उमरखेड िज हा - यवतमाळ ह ली 
मु ाम - ल  काश जाधव यांचा वाडा 
द नगर गोकुंदा ता.िकनवट मोबाईल 
नंबर    - 8805573892 
 
आरोपी - अ ात  
 
गलेा माल - िहरो लडर काळा रंगाची 
पांढरा प ा असललेी मांक एम एच 29 
bq 2730 जनुी वापरती अंदाज े िकमत 
30000/- पय ेअसलेली 
 
उिशरा च े कारण - आज पावेतो शोध 
घेऊन आज रोजी पो टेला येउन अज 
िद याने  
 

सादर िवनंती की वरनमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादीन े याची मोटरसायकल जनुी वापर च े िहरो लडर 
का या रंगाची पांढरा प ा असलेली मांक एम एच 29 BQ 
2730 जनुी वापरती अंदाज ेिकमत 30,000/- पय ेअसललेी ही 
िदनांक 09/08/2022 रोजीच े10.00 त ेिद.10/08/2022 रोजी 
च े 05.00 वाजता या सुमारास िकरायान े राहात असललेे 
घरासमोर उभी क न घरात झोपलो असताना कोणीतरी अ ात 
चोर ांनी चो न नलेी आह े वगैरे मजकुरा या जबाबावर 
माननीय DO.अिधकारी PSI /पवार साहबे यां या आदशेान े
दाखल क न पुढील तपास कामी पोउपिन मािमडवार यां याकड े
िदला. 
 
दाखल करणार -NPC/ 2355 मारलेवाड पो टे िकनवट 
7768853060 
 
तपास - PSI / मामीडवार 9404466170 

 

 

 



पो�टे हदगांव गुरन 262/2022 कलम65(ई)  म.दा.कािद.17.08.2022 

¯ÖÖêÃ™êü-
Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  

÷Öã.¸ü.−Ö /†Ö´ÖÏ ÷ÖãÆüÖ /†Ö´Öé/¯ÖÖÖ�úÖ 
/Ø´ÖÃÖß÷Ö/‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê−Ö 
†Ö¸üÖê×¯Ö“Öê−ÖÖ¾Ö ¾Ö¯ÖŸÖÖ†Ö¸üÖê̄ Öß 
†™ü�úÆüÖµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü×�ú�úŸÖ 

 
Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  

 

गुरन 
262/2022 

कलम65(ई)  

म.दा.का  
 
 
 
 
 
 
 

िमऴालामाल Ð 

देशीदा�िभंगरी

सं"ा#या180 

ml #या10 

िसलबंदबाँटल

िकमती700 

�.चामाल 

 
÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
 
17/08/2022 

रोजी07.45 

वाजतािनवघा(बा) 

तेहदगांवगावाजवळ ी

लपलुाजवळ िनवघाता

.हदगांवउ.रेस16 

िक.मी. 
 
 

 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö ×šü�úÖ�Ö 

िद.17.08.22 

वेळ 16.47 

�टे.डा.30 
 

 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê−ÖÖ¾Ö  

खाकोबामानेजीिचंत

लेपो.हे.काँ./35 

पो.�टे.हदगांव 

(दरु2े"िनवघा ) 

मो.नं.942343671
6 
 
‹±ú †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ:- ÆüÖêµÖ 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö-.  
 
 

 
खलुासाः-सादर िवनती की, वर नमुद तारीख वेळ ी व िठकाणी 

यातील आरोपीने 

िवनापरवानाबेकायदेिशरिर;याआपलेता<यात=ो.गु>हयाचा मालदेशी 

दा� िभंगरी सं"ा#या180 ml 2मते #या एकुण10 िसलबंद 

बाँटल चोरटी िव@ी करAया#या उBेशाने आपले ता<यात 

बाळ गलेला िमऴुन आला वगैरे आकर>स @.70/2022 =माणे 

HC 35 िचतंले यांनी हजर केDयाने मा.स.पो.िन साहेबयांचे 

आदेशानेगु>हादाखलक�नतपासकामीHC 35 

िचतंलेयांचेकडेदेAयातआले. 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸--HC 35 िचंतलेपो. �टे. हदगावमोनं. 
9284056205 

¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß- पोिन गायकवाड साहेब मो.8888717999 

 
³Öê™ ¤êü−ÖÖ¸êü †×¬Ö�úÖ¸üß−ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.�Îú.ü-  
 
 
´ÖÖ .¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú µÖÖÓ“ÖêÃÖæ“Ö−ÖÖ- 
 

                                                                                    
 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö DCR  ÷Öã̧  −Ö 132 /2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,34      ³ÖÖ¤ü¾Öß .×¤ü−ÖÖÓ�ú- 17/08/2022 
×•Ö»ÆÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

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

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü(ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ  

Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö   
÷Öã̧  −Ö 132 
/2022 
�ú»Ö´Ö324,323
, 
504,34  
³ÖÖ¤ü¾Öß  

 

 
   
ü  
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  
×šü�úÖ�Ö- Ø¤ü−ÖÖ�úÍ 
15/08/2022 ¸üÖê•Öß 
15.00  ¾ÖÖ  
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖî•Öê ¯ÖãµÖ/Öß 
µÖê£Öê †Ö¸üÖê¯Öß“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
×¤ü¿ÖÖ- ¯Öã¾ÖðÃÖ 23 
×�ú»ÖÖê ×´Ö™ü¸ü  ¾Ö¸ü 
×²Ö™ü −ÖÓ 04 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-Ø¤ü−ÖÖ�ú  
17/08/2022  ¸üÖê•Öß    
16.21 ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ.−ÖÓ 
-21  ¾Ö¸ü         
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :-  
ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ´Öã�æÓú¤ü¸üÖ¾Ö 
¯ÖÖ¾Ö›êü ¾ÖµÖ 20 
¾ÖÂÖÔ.¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ.¯ÖãµÖ/Öß ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê  
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÓ−ÖŸÖß ×�ú ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ/Öß  µÖÖŸÖß»Ö 
−Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖǽ Æüß ´Öã»ÖßÃÖ 
×−Ö™ü �úÖ ¾ÖÖ÷Ö¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß.ŸÖǽ ÆüÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü “Ö¯¯Ö»Ö−Öê ´ÖÖ¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê †ÃÖê 
´Æü�Öæ−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �úºþ−Ö    †Ö¸üÖê¯Öß �Îú.1 ¾Ö 3 µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öê 
ÆüÖŸÖß»Ö �úÖšüß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖ×šüŸÖ ¾Ö ›üÖ¾µÖÖ ¤Óü›üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖºþ−Ö 
¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸üÖê¯Öß �Îú.2 µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ 
›üÖêôûµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖãŒ�úß ´ÖÖºþ−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß.¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú.4 µÖÖ−Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö›üß»ÖÖÓ−ÖÖ œü�ú»Öæ−Ö ×¤ü»Öê.¾Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü 
´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ÁÖß ÃÖ¯ÖÖê−Öß ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖê. µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß  †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖê−Öß ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö.  
9823284858 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü 
ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö  ‹ÃÖ.²Öß.ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ü ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9011472277. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü-¯ÖÖêÆêü�úÖò/1072 “Ö¾ÆüÖ/Ö.  ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö 
´ÖÖê.7709865032 

 

 

 



पो. टे. भोकर गु र न 283/ 2022 कलम 498(अ),323,504,34भा. द. िव. िद.17/08/2022 

पो. टे च े
नाव 

गु र न .व कलम गु .घ.ता.वेळ व 
िठकाण  

िफयादी चे नाव  खुलासा  

भोकर  गु र न ं 283/2022 कलम 
498(अ) 323,504,34 
भादिव. 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु .घ.ता.वेळ व 
ठीकान :- सन 
2019 पासनू त े
िद.29/07/2022 
पावेतो वैजापरू 
पाड  ता. मुदखेड   
 
 
 
गु .दा.ता.वेळ :  
िद 17/08/2022 च े
टेडा 27 वेळ 

17:46 
 
 

िफयादीच ेनाव:-  
 
 
आरोपी :-  
 
 
 
  

खलूासा :- सादर िवनतंी की, वर नमुद तारीख वळेी व िठकाणी 
यातील  आरोपीतानी सगंणमत क न िफयादी बाईच ल  
झा यानतंर दोन वषानी मला लहान सहान कारणावं न भाडंणे 
क  लागल ेिफयादीस लकेरे झा यानतंर दखेील नवयाचा व या या 
कुटुंबीयाचंा मानिसक व शारीिरक ास कमी झाला नाही मागील 
पंधरा िदवसापंासनू तु या विडलाकडुन अटो दु तीकिरता 20000 

पय े घऊेन य े हणनू शारीिरक मानिसक ास दऊेन मारहाण 
के या या अजाव न तसचे मिहला समुपदशेन कायालय भोकर 
याचं ेिदनाकं 13/08/22 च ेकायदशेीर प क ा  झा यान े 
गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी मा.पोिन साहबे यां या 
आदशेान ेिबट 
पोहकेॉ 2078 ल टवार याचं ेकड ेिदला. 
 
दाखल करनार :  pso ASI दवणे सर पो टे भोकर  
  
तपासीक अमंलदार:  पोहकेॉ 2078 ल टवार पो टे भोकर 
 
पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर 
मो.न.ं9923104521 

 

 



पो. टे. मांडवी गु न नं:-65/2022 कलम:-283भा. द. िव. िद. 17/08/2022 
 

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 च े
नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 
 

                 हिककत  

मांडवी गु न नं:-65/2022 
कलम:-283भा. द. िव.  

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 17/08/2022चे  

13:30वाजताचे सुमारास 
 
 
िठकण: ल मी चौक 
मांडवी.ता.िकनवट. िज.नादडे 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 17/08/2022चे 14:23वा.  
न द नंबर :-  16वर 
 
 

दाखल करणार:- PSO-    
पोहकेॉ/943 पवार पो. टे . 
मांडवी.मो. . 8275120705              

िफयादी चे नाव :- जमाखॉन अंिबयाखॉन 
पठाण वय 54 वष वसाय नौकरी 

पोउपिन नेमणूक पो टे मांडवी  ता. 
िकनवट िज. नांदडे . 
मो. .9834841176 
 
आरोपी चे नाव   
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 

 
 
आरोपी अटक :- नाही. 
 
 

चेकिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाण  यातील आरोपी 
हा आप या ता यातील टाटा मॅिजक सु ो हनॅ हा िवनाकारण मु य 

र यावर येणा या जाणा या वाशांना ास होईल व एखादा अपघात 
होऊन इजा होईल अशा ि थतीत उभा केलेला िमळून आ यान ेवगैरे 
िफयादी या जबाब व न व स.पा◌े.िन. साहबेां या आदशेाने गु हा 
दाखल कर यात आला 
 
 

तपािसक अिधकारी  मनापोकॅा/1366 मला कनाके पो. टे. मांडवी.     
मो. .7507424087 
 
 
 

पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म हारी दगुादास   िशवरकर पो. 
टे. मांडवी.  मो. नं. 9922322312 

 
 
 

 

 

 

 



पो. टे. मांडवी गु न नं:-66/2022 कलम:-283भा. द. िव. िद. 17/08/2022 
पो. टे. चे 
नाव  

गुरन / आ.म ृ/ 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  

मांडवी गु न नं:-66/2022 
कलम:-283भा. द. िव.  

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 17/08/2022चे  13:40वाजताचे 

सुमारास 
 
 
िठकण: ल मी चौक मांडवी.ता.िकनवट. 
िज.नादडे 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 17/08/2022चे 14:47वा.  
न द नंबर :-  17वर 
 
 

दाखल करणार:- PSO-    पोहकेॉ/943 
पवार पो. टे . मांडवी.मो. . 
8275120705               

िफयादी चे नाव :- जमाखॉन 
अंिबयाखॉन पठाण वय 54 वष वसाय 

नौकरी पोउपिन नेमणूक पो टे मांडवी  
ता. िकनवट िज. नांदडे . 
मो. .9834841176 
 
आरोपी चे नाव   
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 

 
 
आरोपी अटक :- नाही. 
 
 

चेकिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाण  
यातील आरोपी हा आप या ता यातील अँटो हा 

िवनाकारण मु य र यावर येणा या जाणा या वाशांना 
ास होईल व एखादा अपघात होऊन इजा होईल अशा 

ि थतीत उभा केलेला िमळून आ यान ेवगैरे िफयादी या 
जबाब व न व स.पा◌.ेिन. साहबेां या आदशेाने गु हा 
दाखल कर यात आला 
 

तपािसक अिधकारी  म.ना.पो.कॅा/1366 मला कनाके पो. 
टे. मांडवी.     मो. .7507424087 

 
 
 

पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म हारी दगुादास   
िशवरकर पो. टे. मांडवी.  मो. नं. 9922322312 
 
 
 

 

 

 



 

 

पो. टे. कंधार   आ.म.ृन.40/2022 कलम 174 CRPC  िद.17/08/2022 
पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ु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.न. 

40/2022कलम 174 

CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 
िद.06/08/2022चे 20.15   
स. द. िव णुपुरी नांदेड वाड 

मांक 52 म ये. 
 
 
 
 
 
आ .मृ.दाखल:- 
िद.17/08/2022 वेळ 
17.19 वा. टेशन डायरी न द 
27  वर.  
 

खबर देणार : पोहकेॉ. एस.के.बयास  ब.न.  
2093 पोलीस टेशन नांदेड ामीण. 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 मयताचे नाव व प ा, : द  िसह िपता िदगू 
िसह ठाकुर वय 33 वष                    रा. 
सुजानवाडी ता.कंधार 
 
 
 मरणाचे कारण:- दा चे नशेत कोणीतरी 
िवषारी औषध िप याने 
 
आरोपी अटक:- नाही. 
 
 
 
 
 
 
 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील मयत यांनी िदनांक06/08/2022 चे 
19.00 वाजता याचे  राहते घरी सुजानवाडी येथे दा चे 
नसेल िवषारी औषध िप यान े यास िवलास कामी शरीर 
केल े असता मरण पावला वगैरे मजकुराचे mlc िरपोट 
व न माननीय पोलीस साहबे यां या आदेशान ेवर माणे 
आ  दाखल. 
तपासीक अंमलदार: asi गणाचाय मो.न  
दाखल करणार: पोह ेकॉ. ि ह.िड. बाबर ब. न.1735 पो 
टे कंधार.मो. न.9421392709. 

 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .----            
पो. नी. पडवळ साहबे  पो . टे.  कंधार मो . .  
 
 

 

 



पो. टे. चे नाव मांडवी गु न नं:-67/2022 कलम:-283भा. द. िव. िद. 17/08/2022 
 

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  

मांडवी गु न न:ं-67/2022 
कलम:-283भा. द. 
िव.  
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 17/08/2022च े 
13:50वाजताच ेसुमारास 
 
 
िठकण: ल मी चौक 
मांडवी.ता.िकनवट. िज
.नादेड 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 17/08/2022च े
15:17वा.  
न द नंबर :-  18वर 
 
 
दाखल करणार:- PSO-    
पोहकेॉ/943 पवार पो. टे . 
मांडवी.मो. . 
8275120705               

िफयादी चे नाव :- जमाखॉन 
अंिबयाखॉन पठाण वय 54 वष 

वसाय नौकरी पोउपिन नेमणूक 
पो टे मांडवी  ता. िकनवट िज. नांदेड 
. मो. .9834841176 
 
आरोपी च ेनाव   
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
 
आरोपी अटक :- नाही. 
 
 
चेकिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाण  यातील आरोपी हा 
आप या ता यातील अँटो हा िवनाकारण मु यर यावर येणा या जाणा या 

वाशांना ास होईल व एखादा अपघात होऊन इजा होईल अशा ि थतीत 
उभा केलेला िमळून आ याने वगैरे िफयादी या जबाब व न व स.पा◌े.िन. 
साहबेां या आदेशाने गु हा दाखल कर यात आला 
 
तपािसक अिधकारी  म.ना.पो.कॅा/1366 मला कनाके पो. टे. मांडवी.     
मो. .7507424087 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म हारी दगुादास   िशवरकर पो. टे. 
मांडवी.  मो. नं. 9922322312 
 
 
 
 

 

 

 

 



पो. टे. लोहा  आ.मृ.न. 28/2022    कलम       174 CRPC  िद. 17/08/2022 

पो. टे. च े
नाव 

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

               हकीकत  
 

   

लोहा 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

आ.मृ.न. 28 /2022 

कलम 174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 

िद.17/08/2022 रोजी 
सकाळी06.00वाजता 
शासकीय णालय िव णुपुरी 
नांदडे वाड मांक 15 म ये  
 
 

आ .मृ.दाखल:- िद 
17/08/2022 वेळ वा. टेशन 
डायरी न द  18 वर  वेळ 
17.31वा.  
 

खबर दणेार : अिमत िकशनदास वय 18 वष 

राहणार दामोदर वाडा िज हा वधमान ह.म.ु 
तालुका लोहा िज हा नांदडे मोबाईल नंबर 700 
14 29 962 
 
FIR त िदली का:- होय 
 

 मयताचे नाव व प ा :- राम सुनील मांडी व १९ 
वष राहणार. अटकेडगा रायपूर िज हा वधमान 
रा य पि म बंगाल. 
 

 मरणाचे कारण:-यातील मयत हा कशाने 

मरण पावला समजून येत नाही. 
 
 
 
 
दाखल करणार:- PSO NPC 491 

 लाटकर पोलीस टेशन लोहा मोबाईल नंबर 
8830449911 
 
 

खुलासा; ---वर नमूद तारीख वेळी व  िठकाणी यातील खबर 

दणेार यांनी खबर िदली की ते वतः व राम मांडी असे लोहा 
येथील मशान भूमी जवळील आ ही काम करत असलेले मालक 
माधव बालाजी िशळे यांनी िकरायाने घेतले या शेडम ये 
असताना वेळ रा ी 10.30 वाजता चे सुमारास यांचा िम  
राम मांडी हा फोनवर बोलत शेडचे बाहरे गेला यावेळी याचे 
डा ा पायास  काहीतरी चावले यावेळी तो शेडम ये परत 

आला व आ हाला घडलेली घटना सांिगतली याव न आ ही 
यास सरकारी दवाखाना लोहा येथे उपचार कामी दाखल केले 

असता ाथिमक उपचार क न पुढील उपचार कामी सरकारी 
दवाखाना िव णुपुरी नांदडे येथे दाखल केले असता याचे वर 
उपचार चालू असताना िदनांक 17-08-2022 रोजी सकाळी 

06.00 वाजता वाड मांक 15 म ये मरण पावला वगैरे जबाब  
मा. स .पो. िन शेख साहबे यां या आदशेाने आ.  .दाखल क न  

तपासी अंमलदार:  HC 408 क े  पो टे लोहा मो. :- . 
9730726378 

 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 

              मा. पोलीस िनरी क ी संतोष तांबे साहबे मोबाईल 
नंबर 9850188100 
 
 

 

 



पो. टे. कंधार     गु.र.न. 267/2022   कलम  379 भा.द.वी  .िद.17/08/2022 
 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

गुरन. 267/2022 

कलम 379  भा .द.वी  

 गु हा घडला:- िदनांक  व 

िठकाण :- .  
िद.13/08/2022 चे 21: 
00 ते  दी .14/08/2022 
चे 02.45 वा चे दर यान 
िफयादीचे राहते घरासमोर 

मौजे इमामवाडी ता. 
कंधार. 
 
 
 
गु हा दाखल:- 

िद.17/08/2022. वेळ  
15.56   वाजता टेशन 
डायरी न द  25  वर.  

 िफयादी चे नाव :-. गंगाधर िपता दिेवदास 

बैनवाड  वय 40 वष वसाय शेती रा. 
इमामवाडी  ता.कंधार मो. नं.9834581273. 
 
 
FIR त िदली का:- होय 

 
 
 आरोपी चे नाव व प ा:-.  अ ात 
 
  गेला माल.. लडर लस मो. सा. .Mh26 
BS- 7199 ही का या रंगाची िकमत अंदाजे 

50,0000 जुनी वापरती . 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
दाखल करणार:-    pso  /  hc / 1735 बाबर 

पो टे कंधार. मोबाईल  नं   
 
 

खुलासा;  

          सादर िवनंती की यातीलनमूद तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील नमूद वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी यांनी याची वरील वणाची मोटर सायकल 
ही नेहमी माण े घरासमोर लावून घरी झोपले 
असताना कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली 

ितचा आज पावतो शोध घेतला असता िमळून आली 
नाही वगैरे मजकुराचा त ारी जबाब िद यान े
मा.पो. िन.पडवळ साहबे यां या आदशेान े गु हा 
दाखल. 
           
तपासी अंमलदार:----   सपोउनी गणाचाय पोलीस 

टेशन कंधार मो न ं.9823391570. 
 
पो टे भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल 

मांक: -.       पोलीस िनरी क :- पो िन पडवळ 
साहबे पो टे कंधार मो नंबर    9420841070 

 
 
 

 

 

 

 



पो टे धमाबाद गुरनं  194/22 कलम 12 (अ) म. जु.का. िदनांक- 17/08/२02२ 
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  
 

 

धमाबाद 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

गुरन ं 194/22 कलम 12 
(अ) म. ज.ुका. 
गुरन न.ं 
  194/2022 कलम 
12 (अ) म. ज.ुका. 
 

गु.घ.तारीख वेळ व 
 िठकाण- िद.17/08/22 रोजी च े
20.15 वा.च े समुारास िशवाजी 
चौक/ राहरे चौक धमाबाद ता. 
धमाबाद िज.नांदडे 
 
गु हा दाखल ता. वेळ िदनांक- 
17/08/२२ रोजी 20.51 वा. टे 
डा . 25 
 
 
 

िफयादी-पोना/126 बालाजी परमे शु 
नागमवार , वय 40वष, वसाय 
नोकरी, पो टे धमाबाद 
 
 
आरोपीच ेनाव-  
 
 
िमळाला माल- क याण, िमलन ड े
मटका जुगाराcसािह य 
 
 

खुलासा-सादर िवनतंी की वर नमूद ता वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी हा आपल ेता यात िवनापरवाना बेकायदशेीर 
िर या क याण व िमलन ड े नावाचा जुगार लोकांकडून पैस े
घेऊन व यांना िच ा दऊेन खेळत व खेळत असताना 
जुगाराच े सािह य व नगदी 1870  सह आपल े ता यात 
बाळगून िमळून आला. वगैरे मजकुराच े जबाबा व न 
वर माण े मा. पो िन साहबेांच े आदशेान े गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी पोह े का/1596 मुंडलोड यांचेकड े िदला 
आह.े 
 
दाखल करणार- पोह ेका/2286 गवलवाड 
पो टे धमाबाद 
 
 
पो. िन िहबारे सरपो. टे धमाबाद मो.न ं97 64 57 43 33 
 
तपासीक अंमलदार-पोहकेॉ/ 1596 मुंडलोड मो.न 
9923417596 
 
 

 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद गु.र.नं.201/2022 कलम  143, 147 ,148, 149,326,324,323,504,506 भा द िव   िदनांक 17/08 / 2022 

 

पोलीस टेशन गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

गु हा दाखल तारीख वेळ व 
िठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हकीकत 

मु माबाद गु.र.न.ं201/2022 
कलम  143, 147 
,148, 
149,326,324,323, 
504,506 भा द िव   

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण:- 
िद.05/08/2022 रोजी सकाळी 
08.30 वाजता सुमारास आरोपीचे 
घरा समोर मौजे परतपूर ता. 
मुखेड 
 
 
 
गु.दा.ता.वेळ व िदनांक:-
17/08/2022 
वेळ 20:24. वा टेडा नंबर 25 
वर 
 
उिशरा चे कारण:- िवलाज क न 
आज रोजी पो टे ला येऊन त ार 
िद याने दाखल 
 
 
 
 
 
 

िफयादी:- मारोती नरिसग देवकते वय 31 वष 
वसाय शेती जात हटकर रा परतपुर  ता. 

मुखेड मो. नं.9960299760 
 
 
 
आरोपीचे नाव :  
 
 
 

खुलासा वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीनी गैर 
काय ाची मंडळी जमवून िफयादीस व िफयादीचे प ी व आई वडील 
भाऊ व भावजय यांना ला ा क ीन े,कुराडीने,लोखंडी रॉडने, दगडाने◌े 
मा न ,डोके फोडून हात फॅ चर क न जखमी केले व  िशवीगाळ क न 
जीवे मार याची धमकी िदली वगैरे  जबाब व न गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी मा,सपोिन साहेब यांचे आदेशाने पोउपिन कागंणे 
साहबे यां याकड े  िदला 
 
गु हा दाखल करणार:- पोहकेा◌ॅ 1776 जाधव  पो टे मु ामाबाद  
मो नं 8605430645 
 
तपास अिधकारी:- पोउपिन कागंणे  साहबे मोबाईल न 7385916468 
 

भारी अिधकारी -----सपोिन सं ाम उ व जाधव पो टे मु माबाद मो 
नंबर  
8999881900 
 

 

 

 



iksLVs bZrokjk xqjua 363 Hkknoh fnukad 17@08@2022 
ftYgk@ iks-

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

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

 
brokjk 

 
xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &   
fn- 17-08-2022 
jksth 19-00 ok ps 
lqekjkl jkgrs 
?kjkleks#u 
jgseruxj nsxywj 
ukdk ukansM 
 
 
fn’kk o varj 
%&mRrjsl 02 fd-eh- 
 
 
 
xqUgk nk[ky- rk-osG- 
%& fn-17-08-2022 
ps 02-27 ok uksan ua-
02 oj 
 
 

xqjua & 214@2022 
d-363 Hkk n oh 
 
 
 
 

 
fQ;kZnhps  ukao %&’ks[k 
eq[krkj fi ‘ks[k vyh 
o; 48 o”kZ O;-vVks 
pkyd jk-jgseruxj 
nsxywj ukdk ukansM 
eksua-8446208073  
 
 
 
vkjksihps uko %& 
vKkr 
 
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh -oj uewn  rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy  fQ;kZnh ;kapk ;kps dks.khrjh vkkr blekus vKkr 
dkj.kklkBh jgseruxj fQ;kZnhps ?kjkleks#u Qql ykoqu iGoqu 
usys oxSjs etdqjkps tckck o#u xqUgk nk[ky- 
 
 
nk[ky dj.kkj %&iksmifu@,e-ch-jkBksM iksLVs brokjk eksua- 
9623259955 
 
 
rikfld vaeynkj& iksmifu@csx iksLVs brokjk eksua-8552031560 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& Jh iksfu@Hkxoku /kcMxs iksLVs brokjk 
ukansM eksaua-9552520363  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & Jh iksfu@Hkxoku /kcMxs iksLVs 
brokjk ukansM eksaua-9552520363 gs fnukad 17@08@2022 jksth ps 
02%46 ok uksan  ua- 04 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  fn-17-08-2022 jksth osG 03-11 
ok uksan ua-06  
 

 

 

 

 

 



iksLVs f’kokthuxj xqjua &305@2022 dye 354 v] 34 Hkk-na-fo- lgdye  8] 12 ckydkaps ySafxd 
vR;kpkjkiklwu laj{k.k vf/kfu;e 2012fnukad 17@08@2022 

 
ftYgk@ iks-

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

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

 
f’kokthuxj 

 
xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &   
fn- 16-08-2022 
jksth 14%00 rs 
15%00 oktrk ps 
njE;ku vkjksihps 
?kjh JkoLrhuxj  
ukansM rk-ft-ukansM  
 
 
fn’kk o varj %& 
iqosZl 01 fd-eh-
fcV dz- 01 
 
 
xqUgk nk[ky- rk-
osG- %&  
fn-17-08-2022 ps 
03%41 ok uksan ua-
04 oj 
 
 

 
xqjua &  
305@2022 
Dye 354 v] 
34 Hkk-na-fo- 
lgdye  8] 12 
ckydkaps ySafxd 
vR;kpkjkiklwu 
laj{k.k vf/kfu;e 
2012 
 
 
 
 
 

 
fQ;kZnhps  ukao %& 
vtek casxe Hkzrkj l¸;n v[rj o; 26 
o”ksZ O;olk; ?kjdke jk- JkoLrhuxj  
ukansM rk-ft-ukansM tkr & eqLyhe 
eks-ua- 9175263660 
 
vkjksihps uko %&  
 
vkjksih vVd &  
o”ksZ fnukad 17@08@2022 jksth osG 04%05 
oktrk LVs-Mk-  07 oj vVd  
 
fiMhr eqyhps ukao %& ruthyk fi- l¸;n 
v[rj o; 06 o”ksZ jk- JkoLrhuxj 
ukansM-  
 
mf’kjkps dkj.k %& fQ;kZnhus vkt jksth 
iksLVsyk ;soqu fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky 

 

[kqyklk %& lknj fouarh dh -oj uewn  rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnhph eqyxh fg rhps pqyR;kps  ?kjh [ksG.;klkBh xsyh 
vlrk ;krhy vkjksihrkauh  lax.ker d:u fQ;kZnhps eqyhl fgl 
?kjkr cksykowu vkjksih dz-02 ;kus eqyxh ruthyk  fgl Eg.kkyk dh 
]ek>h lqUur dh txg dks pkV ]vls Eg.kwu fou;Hakx dsyk oxSjs 
o:u uewn izek.ks xqUgk nk[ky - 
nk[ky dj.kkj %&iksmifu jksMs  iksLVs f’kokthuxj  eks-ua- 
9158807759 
rikfld vaeynkj& iksmifu dkacGs iks-LVs- f’kokthuxj ukansM  
eks-ua- 9970073425 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd Jh- ,u-ch-dk’khdj iks-
LVs- f’kokthuxj  eks-ua- 9527988931 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
1½ ek- mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh Jh-panzlsu ns’keq[k mifoHkkx 
ukansM ‘kgj  eks-ua- 9765390333 
2½ iksyhl fujh{kd Jh- ,u-ch-dk’khdj iks-LVs- f’kokthuxj  eks-ua- 
9527988931 
3½ iks-LVs- f’kokthuxj ukbZV fM-vks- iksmifu jksMs eks-ua- 
9158807759 
4½ iksmifu dkacGs iks-LVs- f’kokthuxj ukansM  
eks-ua- 9970073425 
gs fnukad 17@08@2022 jksth ps 03%44 ok uksan  ua- 05 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  fn-17-08-2022 jksth osG 04%22 ok 
uksan ua- 08 vkod   
 

 

 
 



iksLvs f’kokthuxj xqjau 306@2022 dye 363 Hkknoh fnukad 17@08@2022 
 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

 
f’kokthuxj 

 
xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &   
fn- 16@08@2022 
jksth ps 15%00 
oktrk ps lqekjkl 
?kj dz- 03 
rsgjkuxj ukansM= 
 
 
 
fn’kk o varj %& 
if’pesl  01 fcV 
dz- 01 
 
 
xqUgk nk[ky- rk-
osG- %&  
fn-17-08-2022 ps 
12%46 ok uksan ua-
21 oj 
 
 

 
xqjua & 
306@2022 dye 
363 Hkknoh 
 
 
 
 
 
 
 

 
fQ;kZnhps  ukao %& vadq’k fi- l[kkjke 
gkVsdj  o; 39 o”kZ O;olk; O;kikj jk- 
fcfYMax , &7  ?kj dz- 03 rsgjkuxj 
ukansM  eks-ua- 9822482656 
 
 
 
vkjksihps uko %&  
 
vkjksih vVd &  ukgh  
 
fiMhr eqyhps ukao %& vkjksgh vadq’k 
gkVsdj o; 06 o”kZ jk- , &7  ?kj dz- 
03 rsgjkuxj ukansM 
 
 
mf’kjkps dkj.k %&  fQ;kZnhus vkt jksth  
iksLVsyk ;soqu fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh -oj uewn  rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gk ?kjkr >ksiyk gksrk o iRuh dkekr 
gksrh rks eqyhl ?ksoqu xsyk i.k rks ?kjh u ;srk  ek÷;k 
eqyhyk vkeP;k dk;ns’khj j[kokyhrqu lqM cq/nhus vkEgkyk 
=kll Ogkok ;k gsrqus ?ksoqu xsyk vkgs- eqyhpk vkt ikosrks 
‘kks/k ?ksryk  ijarq  feGqu  u vkY;kus vkt jksth iksLVs yk 
;soqu oxSjs etdqjkps  rdzkjh tckck o:u xqUgk nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@2155  iksLVs f’kokthuxj  eks-ua- 
9284401800 
 
 rikfld vaeynkj&  iksmifu xk;dokM   iksLVs 
f’kokthuxj  eks-ua- 9370933727 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd Jh- ,u-ch-
dk’khdj iks-LVs- f’kokthuxj  eks-ua- 9527988931 
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  iksyhl fujh{kd Jh- ,u-
ch-dk’khdj iks-LVs- f’kokthuxj  eks-ua- 9527988931 
] iksmifu xk;dokM   iksLVs f’kokthuxj  eks-ua- 
9370933727  gs fnukad 17@08@2022 jksth ps 13%00 ok 
uksan ua- 22 oj jokuk  
 

 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  fn-17-08-2022 jksth osG 
13%30 ok uksan ua- 23 vkod   
 

 

 



पो टे कुंडलवाडी गु.र.नं.82/2022 कलम 12 (अ) मु.जु . का. माणे. िदनांक 17/08/2022 
 

पो. टे च े
नाव  

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

कुंडलवाडी गु.र.नं:--82/2022 

कलम:--12(अ) म.जु.का.  
 
 
 
 
 

िमळाला माल:--नगदी 
650/-  व एक रेडमी 
कंपनीचा मोबाईल िकमत 
अंदाजे 5000  एकूण 
मु ेमाल 5650₹ व  

जुगाराचे सािह य. 

िदनांक:-

17/08/2022रोजी चे 
15.05वाजता के.रामलु 
मंगल कायालय कुंडलवाडी 
चे गेट या समोर रोडचे 
बाजूस 
 

 
 
 
गु.द.ता.वेळ िदनांक:--
17/08/2022 चे 20.37  

वा.न द नं 29 वर . 
 
 
 

िफयादी:--  तैनात बेग म सब बेग वय 

51 वष वसाय_नोकरी, HC 
2407नमेणकू- पो . टे. कुंडलवाडी 
मो9823627012 
 
 
आरोपी चे नाव :-.   

 

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी याितल 

आरोपीयांनी क याण िमलन  नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत 
असताना नगदी पये 650/- पये व एक रेडमी कंपनीचा मोबाईल 
िकमत अंदाजे 5000₹ व जुगाराचा सािह यासह  िवनापरवाना 
बेकायदशेीरिर या िमळून आले हणून वर माण े गु हा दाखल क न 
सपोिन पठाण साहबे यां या आदशेान ेबीट Hc 2407 बेग यां याकडे 
िदला व नमूद आरोपीस कलम 41(अ )crpc माण े नोटीस दऊेन 

सोड यात आले. 
 
 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :--HC 2407 बेग पो. टे कुंडलवाडी 
मो न ं:- 9823627012 

 
दाखल करनार :- Npc 1191 पो. टे. कुंडलवाडी मो.8806267380 
 
 
पो. टे भारी अिधकारी यांचे नाव :-.     सपोनी पठाण साहबे  

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸Ö²ÖÖ¤ü  †Ö.´ÖÏ.−ÖÓ  62/22 �ú .174 ×ÃÖ.†Ö ü̧.×¯Ö.ÃÖß.¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ×¤ü−ÖÖÓ�ú 17/08/2022 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
−ÖÖÓ¾Ö 

†.´ÖÏ.−ÖÓ ¾Ö  
�ú»Ö´Ö 

†.´ÖÏ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šü�úÖ�Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
´ÖÖê.−Ö ¾Ö  

´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ. 

Æü×�ú�úŸÖ 
 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö.´ÖÏ.−ÖÓ  
62/22 �ú 
.174×ÃÖ.†Ö ü̧ 
.×¯Ö.ÃÖß.¯ÖḮ ÖÖ�Öê  
 
  

†Ö´Öé ‘Ö›ü»ÖÖ 
ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-×¤ü−ÖÖÓ� :-
×¤ü.17 /08/2022 
ü̧Öê•Öß 10.48ÃÖ ¤ü 

×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß  −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
†Ö´Öé ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ 
¾Öêôû ¾Ö −ÖÖÓê¤ü −ÖÓ²Ö ü̧- 
×¤ü 17/08/2022 
ü̧Öê•Öß ¾Öêôû 20.34 

¾ÖÖ −ÖÖê¤ü 39 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
´ÖÖê.−Ö :-  
 
  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê Ë−ÖÖ¾Ö :-  ¿ÖÖ−Ö ×¯Ö 
Æü´Öß¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì 
ü̧Ö.�Ö›ü�ú¯Öã̧ üÖ −ÖÖÓ¤êü›  

 
´Ö ü̧�ÖÖ“Öê �úÖ ü̧�Ö :- ÃÖ´Ö•Öã−Ö 
µÖêŸÖ −ÖÖÆüß  
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧�Ö :- µÖÖ¾Öêôûß 
�Ö²Ö ü̧ ×¤ü»µÖÖ−Öê  
 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-  
             ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ. ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ ü̧ µÖÖÓ−Öß �Ö²Ö ü̧ ×¤ü»Öß �úß ‹´Ö 
‹»Ö ÃÖß −ÖÓ²Ö ü̧ ‹±ú  ‹´Ö ‹»Ö ÃÖß /¾Æüß ›üß ‹ÃÖ /6679 
¾Öºþ−Ö ‹´Ö ‹»Ö ÃÖß  †Ö´Öé ¤üÖ�Ö»Ö  
 �ú¹ý−Ö ¯Öœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ‹−Ö ¯Öß 
ÃÖß 1007µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»Öê  
 
†.´ÖÏ ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧ −ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö −ÖÓ ²Ö ü̧:-  
,•Öß ¯Öß ‹ÃÖ †ÖµÖ ‡Ô•Öôû�ú ü̧ ¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê −Ö 9561038797 
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ. 
‹−Ö ¯Öß ÃÖß 1007¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê .−ÖÓ 9921629005 
 
 



 

पो. टे.िसदखेड. ग.ुर.न 112/2022 कलम 12 (अ) म.जु.का 
  

पो टे चे नाव गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला व 
दाखल 

िफयाद हिककत 

 िसदखेड ग.ुर.न 112/2022 कलम 12 (अ) 
म.जु.का      
  

  

िमळाला माल :-700=00 1) 400 : 
00  100 पये दरा या 04 नोटा 2) 
200:00   50 पये दारा या 04 
नोटा 3) 100:00    20 दरा या 05 
नोटा 4) 00.00 ीदेवी नाईट असे 
िल न असले या  दोन जुगारा या 
िच ा  एका िच ीवर वरचे बाजुस 

ीदेवी लोज व 17/8 असे िल न 
याखाली पहीला आकडा 40/22 

व  शेवटचा आकडा 86/12 तसेच 
दसु-या िच ीवर  पहीला आकडा 
390/5 व शेवटचा आकडा 73/11 
अ या दोन िच ा व िन या बाँल 
पेन काबनचा तुकडा असा एकुण 
700:00 पयाचा माल. 

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : -

िदनांक 17/08/2022 रोजी 
वेळ 19.10 वा.चे सुमारास 
मौजे हरडप येथील  आरोपीचे 
राहते घरी ता.मा र 
पि मेस27 िकमी. बीट नं 03 

  

दाखल तारीख:- 
17/08/2022 न द  20वऴ 
23.03 वा. 
  

  

  

िठकाण- मौजे हरडप 
ता.मा र 

  

दाखल करणार :-पो.ह.ेकाँ. 
2356 डी.जी.चौहाण 
मो.न.ं7350860891 

िफयादी/ खबर देणार- 
गजानन रामा कुमरे वय 53 
वष वसाय नौकरी 
ना.पो.काँ. 2471 नेमणुक 
पो. टे.िसदखेड िज.नांदेड 
मो.न.ं 7744002471   
  

आरोपी -- 
  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 

(अ) माणे नोटीस 

  

  

खुलासा --- सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी हा लोकांकडुन पैसे घेवुन 

ीदेवी नाईट नावाचा मटका जुगारावर लोकांकडुन पैसे 
घेवुन  खेळत व खेळिवत असतांना जुगाराचे सािह य व 
रोख र म 700 पयासह िमळुन आला वगरैे व न वर 

माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी मा स पो 
िन साहबे यांचे आदेशान े NPC 2471 कुमरे साहबे 
यांचेकडे दे यात आला  मो न.ं 7744002471 

  

  

  

तपािसक अंमलदार- ना.पो.काँ. 2471 जी.आर.कुमरे 
पो. टे.िसदखेड मो.नं.7744002471 

  

  

पो टे भारी अिधकारी-िब.पी.ितडके सपोिन पो टे 
िसदखेड मो न ं9823156052 

  

  

  

  

  



 

 

पो. टे. चे नाव अधापरू्  गु न नं.  :- 235/2022 कलम :-  12अ महा रा  जुगार कायदा 17.08.2022 

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  

अधापूर् गु न न.ं  :- 235/2022 
कलम :-  12अ महा रा 
 जुगार कायदा 

 
 
 

गु. घ. ता. वेळ व ठीकान  - 
िद.१७.०८.2022रोजी  17.45वाजता नांदेड 
रोडवर भोकर फाटा येथे साई बार अँड रे टॉरंट 
हॉटेल पाठीमागे मोक या जागेत दाभड िशवार 
दि णेस 07की.मी. 
  
 
 
  
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :17.08.2022. वेळ 
19.01 
न द नंबर :- 027 
 
 
दाखल करणार:-gred psi पवार पो. ठाण े
अमलदर पो. टे. अधापूर  
मो. no.7745047777. 

िफयादी –िभमराव िहरामण राठोड वय . 41 
वष धंदा. नोकरी पो. ना.2313ने.पो. टे. 
अधापूर जी.नांदेड  मो न.9823472789 
 
आरोपी च ेनाव_  
FIR िदले का होय/नाही :- होय 
 
 
आरोपी अटक :- ,-- 
 
 
चेकिल ट ची पूतता केली आह े:-  होय    
िमळाला मा ल_720/_नगदी पये व गुलाबी 
रंगाचे बूक व एक बॉल पेण व काबन चा 
तुकडा.  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी हा क याण नावाचा मटका जुगार लोककडून पैसे 
घेऊन िच ा देऊन खेळत व खेळवीत असताना जुगाराच े
सािह यासह िमळुन आला . 
वगेरेव न गु हा दाखल. 
 
 
 
तपािसक अंमलदार : पो.ना. घुन र b.no.२63  
पो टे अधापूर  
  मो.नं. 9823333919 
 
पो. टे. भारी अिधकारी पो. िन अशोक जाधव 
नाव व मोबाईल नंबर :-   
 मो. नं. 7798834263 
 
 
 
 

 

 



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›ü †Ö�úÛÃ´Ö�ú ´ÖéŸµÖæ 29/2022 �ú»Ö´Ö 174 CRPC ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ×¤ü.17/08/2022 

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  

×¿Ö¾ÖÖ•Öß-
−Ö÷Ö¸ü -
−ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö.´Öé. −Ö.    
29/2022 
�ú»Ö´Ö- 174 
CRPC 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : 
-¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 01 
×�ú.´Öß ²Öß™ü �Îú.01 

†Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ×šü�úÖ�Ö : ×¤ü 
30/07/2022 ¸üÖê•Öß 04.15  ¾ÖÖ.“Öê 
ÃÖæ´ÖÖ¸üÖÃÖ ‘ÖÖ™üß ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü  
 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö:- 
×¤ü.17/08/2022 ¸üÖê•Öß Ã™êü.›üÖ. 39 
¾Ö¸ü , 
¾Öêôû 22.24 ¾ÖÖ.  
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :- 
‹ÃÖ.†Ö¸ü.÷Ö¾Öôûß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1472  
´Öê›üß�ú»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ “ÖÖî�úß  
¯ÖÖê.Ã™êü.²Öê÷Ö´Ö¯Öæ¸üÖ †Öî Ó̧ü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9923813834 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :-¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ²ÖÖ»Ö•Öß 
ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖì   
¸üÖ.•Öôû�úÖê™ü ¤ü¢Ö´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû 
ŸÖÖ.•Öôû�úÖê™ü ×•Ö.»ÖÖŸÖæ¸ü  
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ¯Öã»ÖÖ¾Ö¹ý−Ö 
ˆ›üß ´ÖÖ¹ý−Ö ÷ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß ÆüÖê¾Öã−Ö 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öã †ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ  
´ÖéŸµÖæ 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ : ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ/Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ´Öã»ÖÖ−Öê −ÖÖÓ¤êü›ü ST †Öê¾Æü¸ü ×²ÖÎ•Ö¾Ö¹ý−Ö 
ˆ›üß ´ÖÖ¹ý−Ö •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü 
ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö µÖê£Öê �ú¹ý−Ö ¯Öãœß»Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß †Öî Ó̧ü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü 
‘ÖÖ™üß ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö µÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö —ÖÖ»ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
×¤ü.30/07/22 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 04.15 ¾ÖÖ.´Ö¸ü/Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ 
ü¾Ö÷Öî ȩ̂ü �úÖ÷Ö¤ü¯Ö˜ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ ȩ̂ü †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1053 
´Öšü¤êü¾Ö¹ý üüüü µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. 
 
†Ö.´Öé ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß:-¯ÖÖêÆêü�úÖò/1053 ´Öšü¤êü¾Ö¹ý 
¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.8999749647 
 

†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü: ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1302 ×÷Ö¸üß ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9325447086  

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. 

 



 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 499/2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 17/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã.¸ü.−Ö.     ÷Öã.¸ü.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã.¸ü.−Ö. :- 
499/202
2  �ú»Ö´Ö 
324,323,
504,506,
34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ*Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
16/08/2022 ü̧Öê•Öß 
“Öê 23.00  ¾ÖÖ. “µÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ´ÖÖ�Õú›ü 
´ÖÓ¤üß ü̧ ´Öã•ÖÖ´Ö¯Öêšü 
¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö •Ö¾Öôû  
 
×¤ü¿ÖÖ:- ˆ¢Ö¸êüÃÖ 05 
×�ú´Öß 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
17/08/2022 “Öê ¾Öêôû 
13.10 ¾ÖÖ. ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü 
�Îú. 20 
 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- †²¤ãü»Ö ü̧±úß�ú ×¯Ö. †²¤ãü»Ö 
ü̧‰ú±ú üü ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö?Ö 

†Ö×?Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧  ü̧Ö. ü̧‰ú±ú �úÖò»Ö−Öß 
´Öã•ÖÖ´Ö¯Öêšü ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö  ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.�Îú.7020841125 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ?Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¤êü÷Ö»Öã̧ ü−ÖÖ�úÖ µÖê£Öß»Ö ×´Ö¡Ö ´ÖÖêÆü´Ö¤ü × ü̧µÖÖ•Ö 
�ãú ȩ̂ü¿Öß µÖÖÓ−ÖÖ ³Öê™ãü−Ö ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú. ¾Ö ü̧ ²ÖÃÖã−Ö 
‘Ö¸Üö�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê¯Öß �Îú.01 ¾Ö 2 µÖÖÓ−Öß 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã ÆüÖ´Ö�úÖê ²ÖÆüÖêŸÖ ‘Öã̧ ü�êú 
¤êü�ÖŸÖÖ †ÃÖê ´Æü?Öã−Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß �Îú. 1 µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÓ“Ö−Öê 
´ÖÖ—Öê ›üÖêŒµÖÖ“Öê ´ÖÖ÷Öß»Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¾Ö ›üÖ¾Öê ›üÖêôûµÖÖ“Öê �ÖÖ»Öß ´ÖÖ¹ý−Ö 
•Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß �Îú. 2 µÖÖ−Öê £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ ü̧ÆüÖ−Ö �êú»Öß 
¾Ö †Ö ü̧Öê¯Öß �Îú.3 µÖÖ−Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ ü̧Ö ´ÖÖ ü̧Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖ ü̧Ö †ÃÖê ´Æü?Öã−Ö 
×ŸÖ‘ÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö?Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧?µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü*ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß?Ö 
´ÖÖê.�Îú.9637355836 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö �ú¤ü´Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß?Ö ´ÖÖê.�Îú. 
9284351496 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ*Öê ¯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 
 

                         
 

 



 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 500/2022 �ú»Ö´Ö 498(†),323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 17/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã.¸ü.−Ö. :- 
500/2022   
�ú»Ö´Ö 498(†), 
323,504, 
506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ*Ö- 
ÃÖ?Ö •ÖÖ−Öê¾ÖÖ ü̧ß 2008 ŸÖê 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 05/05/2022 
ü̧Öê•Öß ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ÷ÖÖê�ãÓú¤üÖ 

ŸÖÖ.×�ú−Ö¾Ö™ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
17/08/2022 “Öê ¾Öêôû 
15.50 ¾ÖÖ. ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú. 
25 
 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü*Ö - ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ü̧Öê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý−Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ?Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ×Æü ×ŸÖ“Öê ÃÖÖÃÖ ü̧ß “ÖÖÓ›üÖêôûÖ ¾Ö 
÷ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ.×�ú−Ö¾Ö™ü µÖê£Öê †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß 
�Îú. 1 µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ “ÖÖ× ü̧¡µÖÖ¾Ö ü̧ ÃÖŸÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ 
‘Öê¾Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ´ÖÖ ü̧ÆüÖ?Ö �êú»Öß ¾Ö †Ö ü̧Öê¯Öß �Îú. 
2 ŸÖê 4 µÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö?Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¯»ÖÖò™ü 
‘Öê?µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü ü̧Æãü−Ö ¤üÖê−Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾Öã−Ö µÖê 
´Æü?Öã−Ö ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾Öã−Ö ¿ÖÖ× ü̧ ü̧ß�ú ¾Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú 
¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ ¾Ö ŸÖã»ÖÖ •ÖÖôãû−Ö ´ÖÖ ü̧ŸÖÖê †¿Öß ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ ü̧?µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü*ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß?Ö ´ÖÖê.�Îú.9637355836 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1884 ´Öã̄ Ö›êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß?Ö ´ÖÖê.�Îú. 8421435353 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ*Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9823333377 
 
 

                         
 

 



 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 501/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 17/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
501/202
2   
�ú»Ö´Ö 
379  
³ÖÖ¤ü¾Öß   

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ*Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 05/03/2022 
ü̧Öê•Öß ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 

07.30 ¾ÖÖ. “µÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¤ãü¬Ö›êü† ü̧ß ŸÖê 
−ÖÖ¾Ö‘ÖÖ™ü •ÖÖ?ÖÖ ȩ̂ü 
¯Öã»ÖÖ¾Ö ü̧  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
17/08/2022 “Öê ¾Öêôû 
17.30 ¾ÖÖ. ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü 
�Îú. 29 
 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ²ÖÖ²ÖÖ ü̧Ö¾Ö ´ÖÖ−Öê•Öß 
›üÖê?Öêüü ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß  ü̧Ö. ×Æü¾Ö ü̧Ö (²Öã) ŸÖÖ.¯Öã?ÖÖÔ 
×•Ö.¯Ö ü̧³Ö?Öß. 
´ÖÖê.�Îú.9325332387 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :- †–ÖÖŸÖ 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧*Ö - ×±úµÖÖÔ¤üß 
†Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö 
×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý−Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ?Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß “ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ −ÖÖ´Öê ˆ¬¤ü¾Ö ²ÖÖ²ÖÖ ü̧Ö¾Ö 
›üÖê?Öê ÆüÖ ×Æü¾Ö ü̧Ö(²Öã) ŸÖÖ.¯Öã?ÖÖÔ ×•Ö.¯Ö ü̧³Ö?Öß µÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö‘ÖÖŸÖ —
ÖÖ»µÖÖ−Öê †¯Ö‘ÖÖŸÖÖ“µÖÖ ×šü�úÖ?Öß ¯Ö›ü»Öê»Öß ÆüÖë›üÖ ÃÖß.²Öß.¿ÖÖ‡Ô−Ö 
�Óú¯Ö×−Ö“Öß ´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú.MH 22 AT 3076 ×•Ö“ÖÖ 
“ÖêÃÖßÃÖ −ÖÓ.ME4JC65AAK7278178 ¾Ö ‡Õ•Öß−Ö −ÖÓ. 
JC65E72442850 †¿ÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/- 
¹ý¯ÖµÖê “Öß ´ÖÖê™Ö ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö �úÖê?ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öê 
“ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧*ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß?Ö 
´ÖÖê.�Îú.9637355836 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/1224 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß?Ö 
´ÖÖê.�Îú. 8329712505 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ*Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 
 

                   
 

 



 

पो ट उमरी CR no 209 कलम 65  ई. मदाका  िदनांक 17/08/2022 
पो ट च ेनाव  गुरण /पणाका /िमिसग /व 

कलम 
गु हा /आ / प ाका 
/िमिसग घडला व दाखल 

िफयादीच ेनाव व  आरोपीच ेनाव व 
प ा अटक होय/ नाही 

हिककत 

उमरी गु न/ 209/ 2022 
कलम 65 इ मदाका 
 
 
िमळाला माल /दशेी 
दा  िभगरी सं ाचे 40 
बॉटल १८० एम एल 

येकी 52 पये माणे 
िकमत अंदाजे 2800 . 
चा माल 
 
िदशा व अंतर/ पि मेस 
20 िकमी 
 
 

ो गुरंन घडला तारीख 
वेळ िठकाण/िदनांक 
17/08/2022 चे 
17.00 वाजता 
िवळेगाव फाटा साई 
ढाबा तालुका उमरी 
 

ो गुरंन दाखल तारीख 
वेळ िठकाण/ 
िद. 17/08/2022 चे 
21.51 वाजता न द 
नंबर 51. 

िफयादीचे नाव/ सुदशन 
रामलाल धांद ू वय 52 वष 

वसाय नोकरी चालक पोह ेका 
1529 पो ट उमरी मोबाईल 
9421303334.. 
 
 
आरोपीचे नाव:----- 
 

खुलासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीने िवनापरवाना 
बेकायदशेीर िर या दशेी दा  िभगरी सं ाचे 
180 ml चे सीलबंद 40 बॉटल की .2800 चा 
माल चोरटी िव ी कर या या उ शेाने 
ता यात बाळगून िमळून आली .वगैरे 
िफयादीव न गु हा दाखल क न मा. पोिन 
साहबे यां या आदशेाने . Npc 1982 सरोद े
यांचे कडे िदला. 
 
दाखल----- Npc 1982 सरोद े

 

 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 291/ 2022 Ûú  498 (†) ,323,504,506,34  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.     ×¤ü®ÖÖÓÛú 17/08/2022 
 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ü ÝÖã¸ü®Ö 291/ 
2022 Ûú  498 
(†) ,323, 
504 ,506,34  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
23/08/2017  
¸üÖê•ÖßŸÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú 
29/03/2022 ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
¾Öêôû ®ÖŒÛúß ®ÖÖÆüß 
ÃÖ™ü¾ÖÖ‡Ô  ®ÖÝÖ¸ü ´ÖÖÓ•Ö¸üß 
(²Öã) ŸÖÖ. Æü¾Öê»Öß ×•Ö. 
¯ÖãÞÖêÆü.´Öã. ¸üÖ•ÖÃÖÖ¸ü£Öß 
®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ (²Öã) ŸÖÖ. 
Æü¾Öê»Öß ×•Ö. ¯ÖãÞÖê  ü    

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
17/08/2022 ¸üÖê•Öß  
15.35 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  31  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -- 

 †Ö¸üÖê¯Öß--   

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûúºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ñ™üÖê ×¸üõÖÖ ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß 
´ÖÖÆêüºþ®Ö 70,000 ºþ¯ÖµÖê ‘Öê¾Öã®Ö µÖê ´ÆüÞÖã®Ö ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ŸÖ¯Ö ÛúÖôûß 
†ÖÆêüÃÖŸÖã»ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖÛú µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß  †ÃÖê ´ÆüÞÖã®Ö  ‘ÖÖ»Öã®Ö ¯ÖÖ›ãü®Ö ²ÖÖê»ÖŸÖ 
ÆüÖêŸÖŸÖÃÖê“Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¯ÖŸÖßÆüÖ ¤üÖºþ ×¯Ö¾Öã®Ö ¯Öî¿ÖÖ“Öß ´ÖÖÝÖÞÖßÛúºþ®Ö ®ÖêÆü´Öß 
»ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÓ®Öß ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖÛúºþ®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûúºþ®Ö ¿ÖÖ¸üß¸üßÛú ¾Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú 
¡ÖÖÃÖ ¤êü¾Öã®Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¤êüŸÖ †ÖÃÖ»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê  ×±úµÖÖÔ¤üß •Ö²ÖÖ²ÖÖ 
¾Ö¸ü æŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüß»ÖÖÃÖÆüÖµµÖÛúÛúõÖÖ“Öê ¯Ö¡ÖÛúÖ¾Öºþ®Ö  ´ÖÖ. ¯ÖÖê. ×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü 
×¤ü»Öê . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü -- ¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 8972897411 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü-- ¯ÖÖê®ÖÖ /209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôÌêû ´ÖÖê ®ÖÓ -- 8805013480 

 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 292/ 2022 Ûú  363  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.    ×¤ü®ÖÖÓÛú 17/08/2022 
 

 

 

 

 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ
¸ü ÝÖã¸ü®Ö 
292/ 
2022 Ûú  
363  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.   

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
21/07/2022  ¸üÖê•Öß 
15.30 ŸÖê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ÃÖÖµÖ®ÃÖ  
ÛúÖÑ»Öê•Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê   ü    

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
17/08/2022 ¸üÖê•Öß  
18.00  ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ  36  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -- 

 †Ö¸üÖê¯Öß--  †–ÖÖŸÖ  

†¯ÖÆü¸üŸÖ ´Öã»Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö   -- 
ÛúÖ•Ö»Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß Ø»ÖÝÖÖµÖŸÖ ¾ÖµÖ 
17 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ü ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß 

 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÝÖß ×ÆüÃÖÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß®Öê †–ÖÖŸÖ 
ÛúÖ¸üÞÖÖÃÖÖšüß ¯Öôû¾Öã®Ö  ®Öê»Öê †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Öºþ®Ö 
´ÖÖ. ¯ÖÖê. ×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖê. ˆ¯Ö.×®Ö. ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü -- ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö. ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9823603909 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü -- ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ¾Æüß.›üß.ÛúÖ²ÖÓôêû ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9823031227 

 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 293/ 2022 Ûú  454,457,380  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.  ×¤ü®ÖÖÓÛú 17/08/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝ
Ö¸ü ÝÖã¸ü®Ö 
293/ 
2022 
Ûú  
454,45
7,380  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
--×¤ü®ÖÖÓÛú 13/08/2022  ¸üÖê•Öß 
10.30 ŸÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú 
14/08/2022 ¸üÖê•Öß 12.00 
¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ®Ö¾Öß ¾ÖÖ›üß 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê.   ü    

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
17/08/2022 ¸üÖê•Öß  20.04  
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  43  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -- †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ¯Ö¸üÃÖã¸üÖ´Ö 
´ÖÖêÆüßŸÖê ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
™êü×Œ®Öß¿ÖßµÖ®Ö ¸üÖ. ¯ÖÖÃÖ¤üÝÖÖ¾Ö ×•Ö. 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 8850739642 

†Ö¸üÖê¯Öß--  †–ÖÖŸÖ  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- ™üÖÑ¾Ö¸ü ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ®Ö 
‹ÛãúÞÖ 47,866 ºþ¯ÖµÖÖ“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 µÖÖÓ®ÖßÛúôû×ôÌû»ÖêÛúß , ŸÖê ®Ö¾Öß ¾ÖÖ›üß 
µÖê£Öêjio  ™üÖÑ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ™êüŒ®Öß¿ÖßµÖ®Ö †ÃÖã®Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú13/08/2022  ¸üÖê•Öß 
10.30 ŸÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú 14/08/2022 ¸üÖê•Öß 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö 
¸üÖê•Öß ™üÖÑ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ÝÖê»ÖÖê †ÖÃÖŸÖÖ  ™üÖÑ¾Ö¸ü ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ÃÖÖ´ÖÖ®Ö ‹ÛãúÞÖ 
×Ûú´ÖÓŸÖ 47,866 ºþ¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ®Ö ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê 
“ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öê¾ÖÝÖî¸êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê †•ÖÖÔ ü ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê. ×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2014 
×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 

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

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü -- ¯ÖÖê®ÖÖ /209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
8805013480 

 



 
 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö†Ö´ÖÏ 43 /2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê     ×¤ü®ÖÖÓÛú 17.08.2022 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êüêü †Ö´ÖÏ  ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

†Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ   ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

Ö†Ö´ÖÏ 
43/2022 
Ûú»Ö´Ö  
174 
CRPC  
¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 

†Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
17/08/2022 ¸üÖê•Öß   
¾Öêôû 03.20 ¾ÖÖ. 
ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂÞÖã¯Öã¸üß 
¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö´ÖÏ  ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
17/08/2022 ¸üÖê•Öß   
07.47 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  11  ¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  --  
¾ÖÃÖÓŸÖ ü̧Ö¾Ö ×¯Ö. 
ÝÖÓÝÖÖ¸üÖ´ÖØ¿Ö¤êü ¾ÖµÖ 45 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ü̧Öê•Ö 
´Ö•Öã¸üß ¸üÖ. ´Öê£ÖÖ ŸÖÖ. 
†ÖîœüÖ ×•Ö. ØÆüÝÖÖê»Öß ´ÖÖê 
®ÖÓ -- 7776851118 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö  -- 
Æü¸üß³ÖÖˆ 
ÝÖÓÝÖÖ¸üÖ´ÖØ¿Ö¤êü ¾ÖµÖ 55 
¾ÖÂÖÔ ´Öê£ÖÖ ŸÖÖ. †ÖïœüÖ 
×•Ö. ØÆüÝÖÖê»Öß 

´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ--  ü 
Èü¤üµÖ×¾ÖÛúÖ¸üÖ“Öê  ŸÖß¾ÖÎ 
—Ö™üŒµÖÖ®Öê  ´ÖéŸµÖã .  

ÆüÛúßÛúŸÖ -   ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ü ×¤ü»ÖÖÛúß, 
³ÖÖˆ ´ÖµÖŸÖ ®ÖÖ´Öê Æü ü̧ß³ÖÖ‰ú ÝÖÓÝÖÖ¸üÖ´ÖØ¿Ö¤êü ×¤ü. 16/08/2022 ¸üÖê•ÖßŸµÖÖ“Öê 
´ÖÖ»ÖÛúÖ“Öê ³ÖÖ“Öß“Öê »ÖÝ®ÖÖÃÖÖšüß †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖÆüôû¤üßÛãÓúÛãú“ÖêÛúÖµÖÔÛÎú´Ö —
ÖÖ»µÖÖ®ÖŸÖÓ¸ü ŸµÖÖÃÖ †“ÖÖ®ÖÛú Èü¤üµÖ×¾ÖÛúÖ¸üÖ“ÖÖ —Ö™üÛúÖ †Ö»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÃÖ 
†ÖîÂÖ¬Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÛúÖ´Öß ×¾ÖÂÞÖ¯Öã̧ üß  ÃÖ¸üÛúÖ ü̧ß  ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
¿Ö¸üßÛú †ÃÖŸÖÖ ŸÖê£Öß»Ö ›üÖÑŒ™ü¸üÖÓ®Öß ´ÖéŸµÖã  ‘ÖÖêÂÖßŸÖÛêú»ÖêŸµÖÖ“Öê 
´Ö¸üÞÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÛúÖêÞÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ †£Ö¾ÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÃÖ»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê 
†•ÖÔ ×¤ü»Öê®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê  †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»Ö ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ²Öß™ü  ¯ÖÖê®ÖÖ /1333 ²ÖÖê¸üÛú¸ü   µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --  ¯ÖÖê®ÖÖ /1333 ²ÖÖê¸üÛú¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9112389670 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /1781 ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9657578281 



iksLVs eqn[ksM xqjau 174@2022 dye 3¼1½] ¼vkj½] ¼,l ½] 3¼2½ ¼5&v½ vuqlwfpr tkrh vuqlwfpr tekrh vR;kpkj 
izfrca/kd dk;nk lg dye 324] 323] 504] 34 Hkk-na-fo-fnukad 17@08@2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

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

 
Ikks- LVs- 
eqn[ksM 
 

 
xqjua-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-   
 fnukad 17@08@2022 
ps 20%00 oktrk ubZ 
vkcknh QqdVuxj 
eqn[ksM ]  
 
fn’kk o varj %&  
  iqosZl 01 fd-eh- 
 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG- 
%&  
fnukad &17@08@2022 
osG 22%48 ok- LVs- 
Mk- uacj 31 oj 
 
 

  
xqjua & 174@2022 
dye 3¼1½] ¼vkj½] 
¼,l ½] 3¼2½ ¼5&v½ 
vuqlwfpr tkrh 
vuqlwfpr tekrh 
vR;kpkj izfrca/kd 
dk;nk lg dye 
324] 323] 504] 
34 Hkk-na-fo- 
 
 
 

 
fQ;kZnhps uko %&  
rstl eksgu ykaMxs o; 
25 o"kZ ] O;olk; etqjh 
] tkr&ckS/n jk- ubZ 
vkcknh QqdVuxj eqn[ksM 
] rk- eqn[ksM  
eks-ua-7517577531 
 
 
vkjksihps uko  %& 
 
 
vkjksih vVd & ukgh 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihrkauh  lax.ker d:u fQ;knhps ?kjkleksj uGkps 
ikbZiykbZu  [kksnr vlrkuk vkeP;k ?kjkleksj [kksndke dk djrk 
Eg.kwu ß /ksMxs rq D;k dj ysxk--Þ vls Eg.kwu tkrhokpd f'kohxkG 
d:u gkrkrhy foG;kus ikBhr ek:u o eqDdk ekj ek:u t[keh 
dsys oxSjs rdzkjh tckck o:u xqUgk nk[ky d:u r'kh ekfgrh ek- 
mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh ]mifoHkkx ukasM xzkeh.k ;kauk nsowu 
iq<hy rikl ek- mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh lk- mifoHkkx ukansM 
xzkeh.k ;kapsdMs fnyk - 
rikfld vaeynkj &  vpZuk ikVhy eWMe mifoHkkxh; iksyhl 
vf/kdkjh ] mifoHkkx ukansM xzkeh.k eks-dz- 9665479333 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& egs'k 'kekZ iksyhl fujh{kd ] iks-LVs- 
eqn[ksM  eks-ua- 9822190321 
xqUgk nk[ky dj.kkj & egs'k 'kekZ iksyhl fujh{kd ] iks-LVs- eqn[ksM  
eks-ua- 9822190321 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   
1½ vpZuk ikVhy eWMe mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh ] mifoHkkx 
ukansM xzkeh.k eks-dz- 9665479333 
2½ egs'k 'kekZ iksyhl fujh{kd ] iks-LVs- eqn[ksM  eks-ua- 
9822190321 
gs fnukad 17@08@2022 jksth ps  osG-  22%48  ok- LVs-Mk- ukasan dz- 
31 oj ?kVukLFkGh HksV ns.ks dkeh jokuk- 
?kVukLFkGh HksV nsowu ijr vkysyh osG o uksan ua- & HksV iq<s pkyw  
 

 


