
.पो. टे िवमानतळ  गरुन ं281/2022 कलम 379 भादवी . िद 11.08.2022 

 

 

 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हा  घडला/दाखल/ ा  िद./वळे गरुन.ं व कलम  िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत 
िज हा 

नादंेड, 

पो. टे.  

िवमानतळ  

                     

ग.ुघ.ता.वळे व िठकाण –  
 िद 10.08.2022 रोजी चे 

21.00 वा त े िद 11.08.2022 
रोजी चे पहाटे 03.00 वा चे 
दर यान िफयादीचे सखोजीनगर 
येथील गो ातुन       
  

  िदशा व अतंर 
 पुवस 2 km  

 
गु हा दाखल ता. वळे  
-िद 11.08.2022 रोजी  
वेळ  06.26 वा 

 टे.डा. 08       
 

गुरन ं 
281/2022 
 कलम  

379 भादवी  

िफयादी – 
संजयिसह सालीकराम परमार 
वय 50 वष धंदा-मजुरी 

रा.सखोजीनगर नांदडे  
मो. 7709728930. 

 
आरोपी -अ ात  

 

गेला माल-  
1)) 30,000/- तीन पांढ-या 
रंगाचे शेळया येकी िकमत 
अंदाजे 10,000/- माण े
2)7,000/-एक काळया रंगाचा 
बकरा िकमत अंदाजे 7000/- 

पये िकमतीचा 3)16,000/- 
दोन काळया रंगा या शेळया 

येकी िकमत अंदाजे 8000/- 
पये माण4े)10,000- एक 

लाल पांढ-या रंगाची शेळी 

िकमत अंदाजे 10,000/- पये 
िकमतीचा एकुण 63,000/- 
 

खुलासा -सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील िफयादीचे गो ातील 6 शेळया 
व 1 बकरा एकुण िकमत अंदाजे63,000/- पये 

िकमती या शे या व बकरा  कोणीतरी अ ात 
चोर ाने चो न नेले आह.े  वगैरे मजकुराचे 
जबाबाव न  मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदशेान े
गु हा दाखल क न तपासकामी पोना/631 दशेमुख  
यांचेकडे िदला आह,े  

 
दाखल करणार –  
ASI क याणकर  मो नं-9623551038 

 
तपास करणार –  
पोना/631 दशेमुख मो नं-9923647631 
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पो टे तामसा आ. .न.ं19/2022कलम 174 सी.आर.पी.सी  िदनाकं -11/08/2022 

पो. टे च ेनाव  आ  न ं व कलम  आ. .घ.ता.वळे व िठकाण खबरदेणार च ेनाव हिककत 

तामसा आ .नं:-- 
19/2022 
कलम:-- 174 
सी.आर.पी.सी 
 
 
 
मरणाच ेकारनः--  साप 
चाव याने मरण पावले 
आह े. 

आ. .घ.ता.वळे व िठकाण  
िदनांक:-- 06.08.2022 रोजी  
16.00 वा.सु. मयताचे शेतात 
मौजे लोहा (मांडवा) ता.हदगाव 
िज.नांदेड  
 
आ. ..दा.ता.वेळ िदनांक:--  
11.08.2022  
चे  13.26 वा. 
न द नं 15 वर . 
 
उिशराच ेकारण:   
खबर देनार ह ेआज रोजी 
पो टे.ला येवून जबाब िदला आह.े 

खबरदेणार:-  
 ाने र िभमराव क याणकर  
वय 35 वष वसाय  शेती 
रा.लोहा(मांडवा)  ता.हदगाव 
िजल्हा नांदेड  
मो.न.8788201965  
(जात मराठा) 
 
FIR त िदली का :-  होय 
 
मयताच ेनाव व प ा:--  
भीमराव ंकटराव क याणकर  
वय 80 वष     वसाय  शेती 
रा.लोहा (मांडवा)   ता. हदगाव  
िजल्हा नांदेड 

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील खबर देणा यांचे वडील मयत ह े
यांचे शेताम ये जनावरांना टाक याकिरता 

कूटार काढत होते यावेळी मयताचे उज ा 
हाताचे मनगटाजवळ साप चाव याने मरण 
पावले आह े असा जबाब िद यान े मा.सपोनी  
साहबे यां या आदेशान ेआ. .दाखल. 
 
दाखल करनार  याचं ेनाव :--pso   hc 83 
राठोड पो. टे. तामसा नंबर:-- 9960425932 
 
तपासणी अिधकारी -  HC 1646 सुयवंशी 
पो. टे.तामसा मो.न.9923451146 
 
पो. टे भारी अिधकारी याचं ेनाव व मोबाईल 
नबंर: . मा.सपोनी ी. दळवे पो. टे.तामसा 
मो.न.7744827771 

 

  



{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää  िहमायतनगर   MMÉÉ ÖÖ ..®®úú..xxÉÉ  118899//22002222  EEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ  336633    ³³ÖÖÖÖ¤¤üü ¾¾ÖÖßß    ÊÊnnùùxxÉÉÉÉ ÆÆEEòò  1111//0088//22002222  
पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िमिसग घडला व कलम  
गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसग 
घडला व दाखल  

िफयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं 
आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाही 

                 हिककत  

िहमायतनगर गु न नं.  :- 
189/2022 
कलम:-
363भा.द.वी.. 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 10/08/2022 
चे  ते 14:00वा.चे दर यान 
िठकाण : परमे र मंिदरा 
समोर गु हा 
 
  दाखल ता. व वळे  
िद. 11/08/2022 
चे वा. 14:06 
न द नंबर :- 14 वर  
 
 
 

िफयादी च ेनाव : 
इंदल िप.जयवंतराव च हाण 
वय 35 वष ावसाय शेती 
रा. चंदनुाईक तांडा तोटंबा 
ता.िकनवट 
मो.न.ं7769694256. 
 
 
आरोपी च ेनाव : आ ात 
 
FIR िदल ेका होय/नाही :- 
होय. 
 
आरोपी अटक :- नाही. 
 
चकेिल ट ची पतूता केली आह े 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयािद यांचा मुलगा नामे बंदन िप.इंदल 
च हाण वय 15वष यास माझा भाचा देिवदास िकशन 
राठोड याचे सोबत िहमायतनगर येथे आ म शाळेत 
सोड यासाठी पाठिवल े असता तो आ म शाळेत  न 
जाता तो तेथनु कुठे गेला याबाबत काही एक माहीत 
नसुन यास कोणीतरी अ ात ा ीने अ ात 
कारणासाठी घेवुन गेल ेआह.े 
व न गु हा दाखल आह े
 
दाखल करणार:-  
PSO-  HC/1645 साखरे सर 
तपािसक अिधकारी 
 मपोउपिन/जाधव मॅडम.  पो. टे. िहमायतनगर  
मो.न.ं9403220648. 
पो. टे. भारी अिधकारी  नाव व मोबाईल नबंर : 
 पोिन बी.डी.भुसनुर पो. टे. िहमायतनगर   
मो. नं. 9834774799. 

 



iksLVs HkkX;uxj Xqju &283@2022 dye- 392] 34  Hkk n oh fn 11-08-2022 
ftYgk@ iks-Bk.ks xqjua ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr fn-osG 
xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps uko & 
HkkX;uxj 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fnukad-11@08@2022 
jksth ldkGh  07-00 
rs 07-30 ok-P;k 
njE;ku dWukWy jksM 
ePNh ekdsZV P;k 
toG ukansM  
 
fn’kk o varj %& 
mRrjsl 01 fd eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk- 
osG- %& 
fn-11-08-2022  
jksth 11-10 ok  
uksan ua-14    

 Xqju & 
283@2022  
dye- 
 392] 34  
 Hkk n oh  
 
 
 

 
 
 

fQ;kZnhps ukao %& 
 
 vkjksih ps uko &  
vuksG[kh rhu ble 
 
 
vkjksih vVd ukgh  
 
xsyk eky 
vMhp rksG~;kps lksU;kps 
'k‚VZ xaB.k fdaerh 
vankts 70]000@& 
#i;kps 
  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh -oj uewn  rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gh o‚dhax djr d¡uksy jksM 
ePNh ekdZsV P;k toG vkyh vlrkuk ;krhy vuksG[kh 
rhu  vkjksihrkauh lax.ker d#u eksVkj lk;dy o#u 
;soqu fQ;kZnhps xG~;krhy vkMhp rksG~;kps lksU;kps 'k‚VZ 
xaB.k fdaerh vankts 70]000@& #i;kps tcjhus 
fgldkoqu ?ksoqu xsys vkgs oxSjs tckc iks-LVs- yk ;soqu  
fnY;kus ek- iksfu lkgsc ;kaps vkns'kkus  xqUgk nk[ky 
d#u iq<hy rikl dkeh liksfu dkacGs ;kapsdMs ns.;kr 
vkyk 
 

nk[ky dj.kkj &  
izksiksmifu@ Ogh-ch ns’keq[k  iksLVs HkkX;uxj -   
 rikfld vaeynkj&  
liksfu Jh Ogh-Mh dkacGs iksLVs HkkX;uxj eksua 
9823031227 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 iksfu@ Jh- lq/kkdj vkMs iksLVs HkkX;uxj  
eksua 9552082544  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
liksfu Jh Ogh-Mh dkacGs iksLVs HkkX;uxj eksua 
9823031227 
fn-11-08-2022 ps 13-31 ok uksan ua- 20 oj jokuk- 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq    

 



पो. टे. कंधार   ग.ुर.न. 264/2022  कलम   379 भा.द.वी . .िद.11/08/2022 

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

               हकीकत  
 

 कंधार 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

गुरन. 264/2022 

कलम   379 , . 

भा द.वी  

 गु हा घडला िदनाकं  व 
िठकाण:- .    
 िद 08/08/2022 चे 
 रा ी   23  : 00  ते   िदनांक 
09/08/2022 रोजी सकाळी  
05 : 30 वाजता  चे दर यान 

िफयादीचे राहते घरासमो न 
मौजे त याची वाडी.  
 

 
गु हा दाखल:- 

िद.11/08/2022.  
वेळ  13 :31  वाजता टेशन 
डायरी न द    14  वर 

 िफयादी च ेनाव  :-.    
अ युत एकनाथ गज  वय 32 
वष वसाय शेती राहणार 
त याची वाडी तालुका 
कंधार िज हा नांदडे मोबाईल 
नंबर 9673780547  

 

FIR त िदली का:- होय 
 
 आरोपी चे नाव व प ा:-.    
अ ात 

 

आरोपी अटक:- नाही 
 

.गेला माल :-    फॅशन ो 
मोटरसायकल मांक एम  
एच-  26 -  BK 8171 अशी 

का या  रंगाची जु वा िकमत 
अंदाजे 55,000/- पये    
 

िमळाला माल :-.िनरंक  
 

खुलासा;  
          सादर िवनंती की   यातील नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील  िफयादी यांनी याची वरील वणनाची 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.नी  पडवळ साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल 
क न तपास पो हे का  ब नं 2059 सानप यांचे कडे िदला. 

 
दाखल करणार:-   
  pso  / hc 1735 बाबर  पो टे कंधार.  

 
तपासी अमंलदार:----   पो ह ेकॉ  ब नं  2059 सानप पोलीस 
टेशन कंधार मो न ं.9421849989 

 
 
पो टे भारी अिधकारी याचं ेनाव व मोबाईल माकं: -.       

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

 



पो. टे.तामसा गरून 81/ 2022 क 65 (ई) म.ू ो.का.   िद.11.08.2022 

पो. टे च ेनाव ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वळे व िठकाण  िफयादी च ेनाव  हिककत 

तामसा गूरन  
81/2022 
 कलम 
 65 (ई) मू. ो.का. 
 
 
 
िमळाला माल - ,देशी 
दा  िभगरी सं ा या 
180ML या 15 
बा◌ॅटल िकमती 1050/ 
. 
.िक.अ. 

ग.ूघ.ता.वळे व ठीकान :- 
 िद. 11/08/2022 
रोजी 14.00 वा.सु. म. तळेगाव 
फा ावरील रौनक हटॅेल मधे 
ता. हदगाव   जी.नांदेड  
 
ग.ूदा.ता.वळे : िद.11/08/ 
2022 रोजी 15.25 
वा. टे.डा.   16 वर. 
 
 

िफयादीच ेनाव  :-   
पंिडत केशवराव 
क याणकर  वय 50 वष 

ा.  नौकरी पोहकेा 
2498  नेमणूक  
पो. टे.तामसा ता.हदगाव 
िज.नादेड 
 मो. . 9284038840 
 
आरोपी च ेनाव :-  
  
 
आरोपी आटक नाही  
 

खूलासा :- 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीन े िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या ,देशी दा  
िभगरी सं ा कंपनी या 180 ML मते या  15 बा◌ॅटल 
िकमती 1050/- .िक.अ. ो हीिबशन गु ाचा मालाची 
वतः या फाय ासाठी चोरटी िव ी कर या या उ ेशान े

ता यात बाळगललेा िमळून आला हणून वर माण ेगु हा 
दाखल. 
 
दाखल करनार -   
PSO  hc 83 राठोड   पो टे तामसा 
मो.न.9960425932 
 
तपासीक अमंलदार :     
 HC 1646 सुयवंशी    पो. टे.तामसा  
मो.न. 9923451146 
 

 

  



पो ट उमरी  CR no 205/2022  कलम 457,380 भादिव 11/08/2022 

पो ट चे नाव  गुरण /पणाका /िमिसग /व 
कलम 

गु हा /आ / प ाका /िमिसग 
घडला व दाखल 

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

हिककत 

उमरी  CR no 205/2022  

कलम 457,380. IPC  

 

 

 

गरुंन घडला तारीख वळे 
िठकाण/ 
िदनांक 10/08/2022 
रोजीचे 21 .00 ते 
11/08/2022 चे 04.00 
वा पूव  िफयादीचे घरी 
मौजे िहरडगाव तालुका 
उमरी.  
िदशा व अतंर/  
उतरेस 05 िकमी. 
गरुंन दाखल तारीख वळे  
िद.  11/08/2022 चे 
13.06 वाजता  
न द नंबर 14 
 

िफयादीच ेनाव/  
परबत भुजंगराव 
चाबुक वार वय 32 वष  

वसाय शेती राहणार 
िहरडगाव तालुका उमरी 
मोबाईल नंबर 
7498469447. 
 
आरोपी/ अ ात 
 
गलेा माल/ 
सो याची नेकलेस दोन तोळे 
एकदा नी एक तोळा घोस 
फुल ेपाच ॅम असा एकूण 
55 हजार पयाचा माल. 
 

खुलासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी यातील  
िफयादीचे घराचे गेटचे कुलूप तोडून अ ात चोर ान ेघरात वेश 
क न घरातील कपाटाम ये ठेवलेल ेसो याचे दािगन ेनेकलेस दोन 
तोळे एकदा नी एक तोळा व घोष फुल पाच ॅम असे िकमती 
55000 पयाचे चो न नेल.ेवगैरे िफयादी व न मा. पोिन भोसले 
साहबे यां या आदे यान ेpsi चेवले यांचे कडे िदला. 
 
तपासीक अमंलदार 
psi चेवल े मो.न.8600303335. 

 

  



पो ट चे उमरी  CR no 206/2022  कलम 379 भादिव 11/08/2022 

पो ट च ेनाव  गुरण /पणाका /िमिसग /व कलम गु हा /आ / प ाका /िमिसग 
घडला व दाखल 

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

हिककत 

उमरी  CR no  206/2022 

  कलम  379 भादिव.  

 

गलेा माल/  

मिह ा अजुन अ ा वन 555 लाल 

कलरचे ॅ टर याचा चेिसस मांक 

NNHBO 1695 पािसग मांक 

MH 26_ V_ 9044 िकमती 

1,25,000 .. 

गरुंन घडला तारीख वळे 
िठकाण/ 10/08/2022 
रोजीचे 22.30वा. ते 
दी.11/08/2022 06.00 
वां पावेतो िफयादीचे 
घरासमो न जामगाव 
तालुका उमरी.  
 
िदशा व अतंर/ 

पि मेस 06 िकमी 

 
गरुंन दाखल तारीख वळे / 
िद.  11/08/2022 चे 
16.10 वाजता  
न द नंबर 17. 
 
 

िफयादीच ेनाव/ 
िवशाल भगवानराव सावंत 
वय 26 वष  वसाय 
नोकरी रा. जामगाव ता 
उमरी 
मो.न.737507510. 
 
 
 
आरोपीच ेनाव/ अ ात 
 

उिशराच ेकारण/ 

आज रोजी शोध घेऊन 

िमळून न आ यान े

 

खलुासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील  िफयादीने आपल े मिह ा अजुन 
अ ा वन 555 लाल कलरचे याचा मांक NN 
HBO 1695 पािसग मांक एम एच 26 V 
9044 की. 1,25,000 पयाचा आपल ेघरासमोर 
लावला असता कोणीतरी अ ात चोर ान ेचो न 
नेला.वगैरे िफयादी व न मा. पोिन भोसले साहबे 
यां या आदे यान ेhc 465 सवई यांचे कडे िदला. 
 
तपासीक अमंलदार 
hc 465 सवई  मो.न.9689202996. 

 

  



iksLVs fduoV गरुन158/2022  कलम  379 IPC fn 11-08-2022 

पो. टे.च ेनाव गुरन/आ.म.ृ/पनाका/िमस ग 
घडला व कलम 

गुरन/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 

हािककत                 

 
िकनवट 

गरुन158/2022 
 कलम  379 IPC  

गु हा घडला - दी.10/08/2022 
रोजी रा ी 11.00 वाजता या सुमारास 
गंगानगर  तालुका िकनवट 
 
 पि मसे 01 िकलोमीटर   
 
गु हा दाखल –  
िदनांक 11/08/2022 16:31 वाजता  
टे. डा. . 19 

 
 
 

 िफयादी –  
अ य अरिवद आडे  वय 19 
वष वसाय - िश ण 
कमलताई ठमके िव ालय 
गोकुंदा राहणार िशवाजीनगर 
दराटी ह ली मु ाम श्याम 
आडे  वाड मांक 13 गगंा 
नगर िकनवट  
मो नंबर     9021753580  
 

आरोपी - अ ात  
 

गलेा माल –  
िरयलमी कंपनीचा मोबाईल व 
सीम िकमत अंदाजे 5000/- 
पये क  अ.ं जु. वा. 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील अ ात चोर ांनी िफयादीचा 
िरयलमी कंपनीचा मोबाईल याची िकमत 
अंदाजे 5000/- पये असलेला चो न  नेला 
आह े वगैरे मजकुराचे जबाबाव न DO 
अिधकारी पीएसआय पवार साहबे यां या 
आदेशान े बाजूस माणे गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी  HC/1952 क लाळे 
यां याकडे िदला  
 
 दाखल करणार -NPC/ 2355 मारलेवाड 
पो टे िकनवट 7768853060 
 
तपास कामी  
 HC/1952 क लाळे पो टे िकनवट  
mo-no - 7758091595 
 

 

  



     

पोलीस ठाण ेमखुेड गरुं न ं245/2022  कलम 379 भादवी  िदनाकं 11/08/22 
पो टेच ेनाव  ग ुर न न ंव कलम गु हा घडला ता. वळे  िठकाण  

व दाखल ता . वळे 
फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

 मुखेड   गुरं न ं
245/2022 
 कलम  
379 भादवी   
 

गु हा  घडला ता वेळ:- 
 िदनांक 06/8/22 रोजी 
22:30 ते िदनांक 
07/08/2022 चे 
10:30वाजता चे दर यान 
भारत फायना स मुखेड 
ऑिफसचे समोर. 
 
 दाखल ता वेळ:-  
िद  11/08/2022 
 रोजी 16:37 वा 
 टे. डा . न द 23 वर  
---------------------. 

िफयाद देणारे नाव व प ा 
–  
समाधान भीमराव कदम 
वय 36 वर्ष वसाय 
हमाली राहणार उमरी 
जहागीर तालुका हदगाव 
िज हा नांदेड  
मो मांक 86 05 53 85 
83. 
 
--------------------+ 
आरोपीच ेनाव:-  अ ात 
 
. 

खुलासा:- सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील कोणीतरी अ ात चोर ान े िफयादीची िहरो फॅशन ो 
कंपनीची काळा रंगाची मोटर सायकल नंबर एम एच 26 बी 
एल 5170 िकमती 30.000/- पयाची चो न नेली आह ेअशा 
वगैरे मजकुराचे िफयादीव न मा य पोलीस िनरी क साहेब 
यां या आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी psi 
काळे साहबे यां याकडे िदला. 
 
गु हा दाखल  करणार–  
पोह ेका  1762 वाघमारे पो टे मुखेड   
 
तपािसक  अिधकारी  :- 
psi  काळे  पो ट मुखेड  मो नं. .9850072078 
----------------------  
पो. टे . भारी. अिधकारी.  
पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न. 9850072078 
 

 

  



पोलीस टेशन  हदगावं    गरुन-ं  253/2022 कलम 283 भादिव   िदनाकं- 11.08.2022 

पो. टे च ेनाव ग.ुर.न ं/ आम ृ ग.ुघ.ता.वळे िठकाण िफयादी च ेनाव  हिककत 
 

हदगांव  गु.र.नं :-  
253/2022  
कलम  

283 भादिव  
 
 
 
 

 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वळे िठकाण   
िदनांक :-11/08/2022 रोजी 
वेळ 15.30 वा.चे सुमारास 

तामसा रोड हदगांव  
 
पि मेस 01 िक.मी. 
 
 

गु.द.ता.वेळ िदनांक:-  
11.08.2022  
वेळ  17.51  
टे.डा.15 

 
 

 
 
 

िफयादी :-  
ई ानखान अमानु लाखान पठाण वय 35 
वष वसाय- नोकरी पोलीस 

कॉ टेबल/बं.नं.3009 पोलीस टेशन 
हदगांव ता.हदगांव मो.नं. 976770640 

 
FRI त िदली का ? होय. 
 

 
आरोपी चे नाव व प ा :-  
 

खूलासा -----            
सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े आपले ता यातील वाहन मँजीक चे चालकाने आपले 

ता यातील मँजीक वाहन तामसा रोड हदगांव येथे रोडवर 
लोकां या िजवीतास धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा 
केलेला िमळुन आ यान े वगैरे िफयाद व न मा.पो.िन साहबेांचे 
आदशेाने गु हा दाखल क न तपास कामी मा.सपोिन पांढरे साहबे 
यांचेकडे दे यात आले. 

 
दाखल करणार-----(PSO) NPC 227 िभसे  
 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :----API पांढरे सा मो.नं. 
8180011000 
 

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

 

  



पोलीस टेशन :- हदगावं  गरुन-ं  254/2022 कलम 283 भादिव     िदनाकं- 11.08.2022 

 

    

पो. टे च े
नाव 

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

हदगांव  गु.र.नं :- 

254/2022  
कलम  
283 भादिव 
 
 

 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वळे िठकाण  

िदनांक :- 
11/08/2022 रोजी 
वेळ 16.00 वा.चे 
सुमारास तामसा रोड 
हदगांव  

 
पि मेस 01 िक.मी. 
 
 
गु.द.ता.वेळ िदनांक:- 
11.08.2022 

 वेळ  18.05 
 टे.डा.16 
 
 
 

 
 

िफयादी :-  

ई ानखान अमानु लाखान पठाण वय 35 
वष वसाय- नोकरी पोलीस 
कॉ टेबल/बं.नं.3009 पोलीस टेशन 
हदगांव ता.हदगांव मो.नं. 976770640 
 

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

खूलासा -----            

सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
आपले ता यातील वाहन अँपे अँटो चे चालकाने आपले ता यातील अँपे 
अँटो वाहन तामसा रोड हदगांव येथे रोडवर लोकां या िजवीतास 
धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा केलेला िमळुन आ यान ेवगैरे 
िफयाद व न मा.पो.िन साहबेांचे आदशेाने गु हा दाखल क न तपास 

कामी मा.सपोिन पांढरे साहबे याचंेकडे दे यात आले. 

 
दाखल करणार 
(PSO) NPC 227 िभसे  
 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :- 

 API पांढरे सा मो.नं. 8180011000 
 
पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर :-  
पो.िन.  गायकवाड साहबे मो.नं. 8888717999 
 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ²ÖÖ¸ü›ü  ÝÖã.¸ü.®ÖÓ.59/2022Ûú»Ö´Ö279, 304(†), 338 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß.ÃÖÆüÛú»Ö´Ö 34, 187 ´ÖÖê™üÖ¸ü¾ÖÖÆüÞÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 

×¤ü®ÖÖÓÛú11/08/2022 

¯ÖÖê. Ã™êü. “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû¾Ö ×šüÛúÖÞÖ ÝÖã.¸ü®ÖÓ. ¾ÖÛú»Ö´Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê / †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ 
¾Ö  

´ÖÖê. ÛÎú. 

ÝÖã®ÊÖ“ÖßÆüÛúßÛúŸÖ 

. ²ÖÖ¸ü›ü  
 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ. ¾Öêôû¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü. 06/08/2022 ¸üÖê•Öß“Öê 
10.30 ¾ÖÖ. “ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
•Öã®Öê²ÖÖ¸ü›ü²ÖÃ£ÖÖ®ÖÛúÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö 
¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö 
“ÖÖîÛúÖŸÖ²ÖÖ¸ü›üÛú›ãü®Ö 
®ÖÖÓ¤êü›üÛú›êü •ÖÖÞÖÖ¸êü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü´ÖÖî. ²ÖÖ¸ü›üŸÖÖ. 
´Öã¤üÜÖê›ü ×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
ÝÖã.¤üÖ.×¤ü®ÖÖÓÛú, ¾Öêôû¾Ö 
®ÖÖë¤üÛÎú.:- 
11/08/2022“Öê15.48 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤üÛÎú. 14¾Ö¸ü 
 
×¤ü¿ÖÖ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¯Ö×¿“Ö´ÖêÃÖ01 ×Ûú.´Öß. 

ÝÖã.¸ü.®ÖÓ. 59/ 2022 
Ûú»Ö´Ö 279,  304 (†), 
338 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß.ÃÖÆü 
Ûú»Ö´Ö 134, 187 
´ÖÖê™üÖ¸ü¾ÖÖÆüÞÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 
 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö 
´ÖÖê.ÛÎú.   
 
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. 
ÛÎú. †™üÛúŸÖÖ¸üßÜÖ¾Ö¾Öêôû :- 
×®Ö Ó̧üÛú 
 

ˆ×¿Ö¸üÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ :- 
×±úµÖÖÔ¤üß®Öê†Ö•Ö¸üÖê•Öß 
¯ÖÖê»ÖßÃÖšüÖÞÖê µÖê£Öê µÖê¾Öã®Ö •Ö²ÖÖ²Ö 
×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖßÛúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ ´ÖµÖŸÖ ¯ÖŸÖß ´ÖÖÞÖßÛú ÛúÖÛú›ê ü¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ 
×´Ö¡Ö ®ÖÖÝÖê¿Ö ´Öã»ÖÓÝÖêÆêü †ÖÓ²ÖêÝÖÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß“Öê ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖã®Ö ²Öê»Ö ±ãú»Ö 
†ÖÞÖ®Öê ÛúÖ´Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ. ÛÎú. ‹´Ö.‹“Ö.26‹ÃÖ.9200 ¾Ö¸ ü²ÖÃÖã®Ö 
•Öã®Öê ²ÖÃ£ÖÖ®Ö Ûú²ÖÖ¸ü› üÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö “ÖÖîÛúÖŸÖã®Ö •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüüß´ÖÖÝÖã®Ö ²ÖÖ¸ü› üÛú›ãü®Ö ®ÖÖÓ¤êü›üÛú›êü •ÖÖÞÖÖ¸üß ²ÖÖê»Öê¸üÖêÛÎú. 
µÖÖ ¾ÖÖÆüÞÖÖ“Öê “ÖÖ»ÖÛúÖ®Öê ÆüµÖÝÖµÖß®Öê¾Ö ×®Ö¿ÛúÖôû•Öß 
¯ÖÞÖÖ®ÖêŸµÖÖ“ÖêŸÖÖ²µÖŸÖß»Ö¾ÖÖÆü®Ö³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö¾ÖêÝÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öã®Ö •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß 
¬Ö›üÛú ¤êü¾Öã®ÖŸÖê£Öã®Ö ¯Öôãû®ÖÝÖê»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß“ÖÖ ×´Ö¡Ö 
®ÖÖÝÖê¿Ö ´Öã»ÖÓÝÖê µÖÖÃÖ •ÖÜÖ´ÖßÛú¹ý®ÖŸÖÃÖê“Ö×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß“Öê 
›üÖêŒµÖÖÃÖÝÖÓ×³Ö¸ü •ÖÜÖ´Öß —ÖÖ»µÖÖ®ÖêŸµÖÖÓ“Öê ´Ö¸üÞÖÖÃÖ²ÖÖê»Öê¸üÖêÛÎú. 
‹´Ö.‹“Ö.-26-‹.‹±ú.-1148 µÖÖ ¾ÖÖÆüÞÖÖ 
“ÖÖ»ÖÛúÛúÖ¸üÞÖß³ÖãŸÖšü¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.¾ÖîÝÖ¸êü“Öß ×±úµÖÖÔ¤ü 
×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö¾Ö¹ý®Ö²ÖÖ•ÖãÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö.  
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- ¯ÖÖê.Æêü.ÛúÖò./2449›üß. 
‹“Ö. ¾ÖÖ®ÖÖêôêûüüûü ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü› 
´ÖÖê. ÛÎú. 8975366592 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸üü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :-  
¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö. ‹ÃÖ. ×•Ö. ¾ÖÖ®ÖÖêôêû¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
8205506753 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üßü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- ´ÖÖ. ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö.  
ÁÖß‹ÃÖ. †Ö¸ü. ŸÖãÝÖÖ¾ÖêüÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê.ÛÎú. 
9822179877 

 



ो  पो. टे. लोहा    गरुन.157 /2022कलम 12 अ  महारा  जगुार कायदा  िद.11/08/2022 

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

               हकीकत  
 

लोहा  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

गुरन157 /2021 

कलम  12  अ महारा  जुगार 

कायदा 

 

िमळाला माल :-  
1) आरोपी या ता यातून 
नगदी पये 740 /- व 52 
बदक छाप प े  

 गु हा घडला:  
िदनांक 11/08/2022चे 
15.20वा . सुमारास  पालम 
रोड बालाजी मंिदराचे मागे 
गव याचे ल मण यांचे घराचे 

समोर मोक या जागेत लोहा 
तालुका लोहा िज हा नांदडे  

 
उ रेस 2 िक.मी. 
 

गु हा दाखल:-  
िद 11/08/2022  
वेळ 17.14वाजता  
टेशन डायरी न द 20  वर       

िफयादी— 
िशवराज कंटीराम कदम व 41 वष 

वसाय नोकरी पोना बकल नंबर 112 
नेमणूक पोलीस टेशन लोहा मोबाईल 

मांक 99 2 30 30 40 7 

 
आरोपी च ेनाव व प ा- 
  
 

 

आरोपी अटक:- नोटीस देऊन मु  
 

खुलासा; ---  सादर िवनंती की   वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकाणी  यातील आरोपीतांनी प यावर 
पैसे लावून ज ा म ा नावाचा जुगार खेळत 
असताना नगदी 740/-   पये व जुगाराचे 
सािह य िमळून आले वगैरे िफयादीव न गु हा 

दाखल क न पुढील तपास  मा. पोिन साहबे यांचे 
आदशेाने  पोना 2606 डफडे यांचेकडे िदला.   
          
  दाखल करणार -पोना 491 लाठकर पो. टे 
.लोहा मोबाईल नंबर 8830449911 

 
तपासी अमंलदार - पोना  2606   डफडे पो ट 
लोहा मोबाईल मांक 96 73 64 92 10 

 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .- 
       पोलीस िनरी क ी तांबे साहबे  

मो. न. 9850181800 
              

 

  



पोलीस टेशन ई लापरू यथेील दनैिंदन अहवाल िद.11/08/2022. 

पो. टेच.ेनाव. ग.ुर.न.ंव कलम. ग.ुघ.ता.वळे.व िठकाण िद. 
अतंर. 

िफयादीच ेनाव प ा 
मो.न.ंव. आरोपीच ेनाव 
प ा मो न.ं 

खलुासा 

ई लापरु.  गुरन.  
79/2022 
 कलम 
 रा ीय गौरव अपमान 
िनवारण 
अिधिनयम1971 कलम 
2 भारतीय दंड संिहता 
क 505 माणे.  

ग.ुघ.ता.वळे.व िठकाण   
िद. 11/08/2022 
रोजी मािहती िमळ या या 
पूव  वेळ न ी नाही मौजे 
िशवणी 
 
 
 
गु हा दाखल तारीख वळे. 
िद.11/08/2022 
वेळ :16:20 
टे.डा.17 

िफयादीच ेनाव 
रघुनाथ तुळशीराम 
शेवाळे वय 42 वष 

वसाय नोकरी 
सहा यक पोलीस 
िनरी क पोलीस 
टेशन इ लापूर  

मो. नं. 
9405524001 
 

आरोपीच ेनाव 
.  
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी रा ीय अि मता असले या वजावर िटपू सुलतान चे 
िच  तयार क न पुढील रा ीय वजाचा अपमान क न 
सदर वजाचा फोटो यांनी यांचे मोबाईल टेटस ारे 
समाजाम ये सािरत क न धािमक व सामािजक अशांतता 
िनमाण होईल असा गु हा केला हणून माननीय एपीआय 
साहबे यां या आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी पीएसआय ी सावंत साहबे यां याकडे िदला आह.े  
 
तपासीक अिधकारी 
पो. उप. िन. भारत सावंत   
दाखल करणार 
LHC-1906  एम. एन. कैलवाड मो. नं. 9158132759. 

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

 



पोलीस ठाण ेमुखडे  गुरं न ं246/2022   कलम  4.25 भारतीय ह यार कायदा  माण.े    िदनाकं 11/08/22 
 

पो टेच ेनाव  ग ुर न न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे मुखेड   गुरं न ं
246/2022 
 कलम  
4.25 भारतीय 
ह यार कायदा  

माणे. 
 

गु हा  घडला ता वेळ:- 
िदनांक 011/8/22 रोजी 
17:15 वाजताचे सुमारास 
चांडोळा गावातील ा 
मेिडकल टोअस समोर. 
 
 दाखल ता वेळ:-  
िद  11/8/22  
रोजी 18:54 वा 
 टे. डा . न द 27वर  
---------------------  
. 

िफयाद देणारे नाव व प ा - 
िशवाजी शंकराव आडबे व 32 
वष वसाय नोकरी पोलीस 
कॉ टेबल नंबर 278 पोलीस 
टेशन मुखेड मोबाईल मांक 

88 56 93 88 88. 
 
 
आरोपीच ेनाव:-  
 
. 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी यांने याचे जवळ घातक श  तलवार जवळ 
बाळगुन मा. गृह िवभाग महारा  रा य यांचे मनाई आदेश चे 
उ लघंन केले अशा मजकुराचे िफयादीव न साहबेां या 
आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पीएसआय 
जाधव साहबे यां याकडे िदला. 
 
गु हा दाखल  करणार–  
पोह ेका  1762 वाघमारे पो टे मुखेड   
 
तपािसक  अिधकारी  :- 
psi  जाधव  पो ट मुखेड . 
 मो नं. .9765860359 
----------------------  
पो. टे . भारी. अिधकारी.  
पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न. 9850072078 
 

 

  



पोलीस टेशन नायगाव भाग 1to5 crno 124/22 कलम 324,504,506 भादवी िद   11/ 08/2022 

पो. टेच े
नाव 

गरुन ंव 
कलम 

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

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

हकीकत 

नायगाव  भाग 1 त5े  
गुरन ं  
124/2022 
 कलम 
324,504, 
506,भादवी 

 ग.ुघा.ता.वेळ व.िठकाण:- 
िद.10/08/2022 
रोजी07:30 वाजता सकाळी 
माकेडय हॉटेल समोर रोडवर 
हडेगेवार चौक नायगाव. 
 
िदशा :- 
 पूवस 01िकमी 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:-  
िद 11/08/.2022 
चे 19:40 वा  
टे.डा न द  19 वर  

 
 
 
 
 
   

 िफयादीच ेनाव:-  
माधव बालाजी उपासे वय 32 
वष वसाय शेती/दधू िवकणे 
राहणार पळसगाव तालुका 
नायगाव जात मराठा मोबाईल 
नंबर.9673858250 
 

 FIR त िदली का:- होय  
 

आरोपीच ेनाव व प ा :- 
 

आरोपी अटक:- नाही 
 

उिशराच ेकारण. 
 स.द.नायगाव व यशोसाई नांदेड 
येथ ेउपचार क न आज रोजी 
पो टेला येऊन िफयाद िद याने 

खुलासा_ वर नमुद ता.वेळी  व  िठकानी यातील आरोपीन े
िफयादीस तू हशैी आमचे शेतात का चारलास व आमचे ध-ू
याव न जनावरे का नेतोस हणून िफयादी सोबत वाद 
क न िफयादीचे डो यात िधपलीन े दखुापत क न 
िशवीगाळ क न िजवे मा यशी धमकी िदली िफयादीने स.द 
नायगाव व यशोसाई नांदेड येथ ेउपचार क न आज रोजी 
पो टेला त ार िदली याव न मा.पो.िन. साहबे यांचे 
आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास HC/2006 
मु तापुरे यांचे कडे िदला 
 
 
दाखल करणार:- 
ASI काळे पो टे नायगाव  
 
तपािसक अमलंदार :- 
 HC/2006 मु तापूर पो   टे  नायगाव  
मो न.ं9325850996 

 



पो. टे िबलोली. गुरनः186/2022 कलम 498 (अ), 235, 504, 34 भा द िव    िद.11/08/.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  गुरनः186/2022 
कलम 498 (अ), 
235, 504, 34  
भा द िव    िद. 
11/08/.2022 

 
 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाणः- 
सन 2013 पासुन सहा 
मिहन े नंतर ते िद. 
06/08/2022 चे 17.00 
वा. च े दर यान गांधी 
नगर िबलोली व इतर 
िठकाणी  
 
                                      
गु हा दाखल 
िद.11/08/2022 चे 
17.58  वा टे.डा.न.ं 17 
वर. 
 
 
 

िफयादीच ेनाव-  

आरोपीचेनाव-  

 
 

आरोपी अटकः- नाही 
 

सादर िवनतंी की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न िफयादीस लहान सहान कारणाव न 
तुला घर साफ करता  येत नाही असे वनवरा दा  िपवुन मारहाण 
क न शारीरीक व मानसीक ास दवेुन िशवीगाळ करणे व दा  
िप यास पैसे मागणे न िद यास इकपाटातील पैसे व अंगठी िवकुन 
दा  िपवुन खच वैगेरे जबाबा व न वर माणे गु हा दाखल क न  
मा पो.िन साहबे याचंे आदशेांने पुढील तपास कामी NPC2542  
सोनकांबळे  यांचे कड ेिदल.े 
तपािसकअंमलदार- NPC/2542  सी. जी. सोनकांबळे  पो. टे 
िबलोली मो.न ं9822172300 
दाखल करणार- HC /1963  गुडमुलवार  पो. टे िबलोली मो.न ं
8421453868 

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

 

 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 284/ 2022 Û ú379,34  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.  ×¤ü®ÖÖÓÛú11/08/2022 
 

 

पो.�टे ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü गु.र.नं. 284/2022 

कलम 379 

भा.दं.वी. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ- 
-  िद. 07/08/2022 चे 

21:00 ते 08/08/2022 चे 

सकाळी 07:00 वा. 

चेदर�यानराधाकृ

�णारोहाउससमोर

कारभारीवामनराव

पावडेनगर(वाडी) 

समोरनांदेडिफया#दी

चेराहतेघरासमो%न(

िकरायाचे) 

पि'मेस2 िकमी 
 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  

×¤ü®ÖÖÓÛú11/08/2022 

¸üÖê•Öß15.52 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 

®ÖÖë¤ü ®ÖÓ   23  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --

िदनकरसखारामदेशमुखवय38 

वष+,यवसायशेतीरा. 

बारडता.मुदखेडिज. 

नांदेड9766014656 ह.म.ु 

कारभारीवामनरावपावडेनगर

नांदेड 

†Ö¸üÖê̄ Öß-- अनोळखी 
 

गेलामाल-  

हो0डाशाईनमोटारसायकल2. 

MH  26 Y 4447 

िजचाचेिससनंबरME4JC36EA80

23952 व4जीननंबरJC36E2032252  

िकं. अंदाजे20,000/-%. 

ची%पयाचीजु.वा. 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß . 

ÆüÛúßÛúŸÖ-  सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व 

िठकाणी यातील िफया#दी हयाने 8याची वर नमुद 

मोटार सायकल हो0डा शाईन मोटार सायकल2. 

MH  26 Y 4447 िजचा चे िस स नंबर 

ME4JC36EA8023952 व 4 जी ननंबरJC36E2032252  

िकं. अंदाजे20,000/-%. ची% पयाची जु. वा.ही 

राहते(िकरायाचे) घरा 

समोरलावलीअसतातीकोणीतरीअ9ातचोर:यांने

चो;ननेलीआहे.  

वगैरेमजकुरांचाअज#आजरोजीपो. �टे. 

लायेवुनिद>यानेमा.पो.िन.?ीआढेसाहेबयांAयाआ

देशानेवरBमाणेगु0हादाखलक%नपुढीलतपासका

मीबीटपोहेक/2014िसरसाटयांAयाकडेिदलाआहे 

 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü-पोहेक/2014िसरसाटमो.2ं 

7020510553 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü  -- पोना/1145 सी.आर.टाकमो.2ं 



 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 285/ 2022 Ûú457,380  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.   ×¤ü®ÖÖÓÛú11/08/2022 
 

 

 

 

 

 

पो.�टे 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 ग.ुर.न.ं 285/2022 

कलम 457,380 

भा.दं.वी. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ- 
िदनांक08.08.2022 

रोजी23.00 तेिद. 

09.08.2022 चे05.00 वा. 

चेदर�यानवरदमेडीक

लचैत0यनगरतरोडाब.ु 

रोडनांदेडपवु+स1 िकमी 
 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  

×¤ü®ÖÖÓÛú11/08/2022 

¸üÖê•Öß19.15 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 

®ÖÓ   30  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß-Bफु>ल देवीदास राव टेळकी 

कर वय 44 वष# ,यवसाय मेडीकल 

दकुान चालक रा. िशव िवजय 

कॉलनी तरोडा ब.ु नांदेड मो. 2. 

95279652602 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß-- अनोळखी 
 

गेला माल-  ग>>यातील 

अदंाजे6000/- %पये. 

 

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß . 

ÆüÛúßÛúŸÖ-  सादर िवनतंी की, वर नमदु तारीख वेळी विठकाणी 

यातील िफया#दी हयाने 8याचे वर दमेडीकल हे िदनांक 

08.08.2022 रोजी राDी 23.00 वा. नेहमी Bमाणे बदं क%न घरी 

गेले व िदनांक 09.08.2022 रोजी सकाळी 05.00 वा. येवनु पािहले 

असता मेडीकल चे शटर वाकवनु कोणी तरी अ9ात 

चोर:याने 8यांचे मेडीकल चे ग>>यातील अदंाजे 6000/- %पये 

चो;न नेले आहे वगरैेजबाब पो.�टे. लायेव ु निद>याने मा. 

पो.िन. साहेब यांचे आदेशाने ग0ुहा दाखल क%न पढुील तपास 

कामी यांचे कडे देEयात आला. 
 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü–पोना/81 बडंेवारमो.2ं 9923103778 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸  --पोना/1145 सी.आर.टाकमो.2ं 9552672100 

 



 
पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.274/22 कलम 420,467,468 ,471, 477 ,477 (क) 34 भा. द. िव िदनांक 11/08/2022 

पो टे 
चे  

गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

गु हा घडला तारीख 
वेळ िठकाण 

 िफयादी व आरोपी चे 
नाव  

हकीकत 

भोकर गु हा नंबर व 
कलम.274/2022 
कलम 420 ,467, 
468 ,471, 477 
,477 (क) 34 भा. 
द. िव.        

गु हा घडला तारीख 
वेळ िठकाण 
सन 2006 चे नंतर 
वेळ न ी मािहत नाही 
नारवट तालुका भोकर 
पि मेस 
दोन  िकलोमीटर   
 
गु हा दाखल तारीख 
वेळ 
िदनांक  11-08-2022 
चे 01:11 वाजता 
टेशन डायरी न द 
मांक 2 

 
  

िफयादी :- हाजी 
आिणस  हाजी दीलावर 
राहणार H.D.िकराणा 
आंबेडकर चौक भोकर 
यांची िफयाद व 
फौजदारी िनयिमत 
खटला या माणे   
 
 
आरोपीचे नाव:- 

खुलासा-----सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी तानी 

संगणमत क न ि यदशनी सहकारी औ ोिगक वसाहत सं था भोकर ही काया वियत असून 
यांचे अ य  नारायण राव बाबग ड पाटील ह ेअ य  होते या सं थेम ये एकूण एक त े

प तीस सभासद होते याम ये िफयादी यांचे वडील मयत हाजी दीलावर अ दलु स ार ह े
सभासद होते सं थेचे अ य  नारायणराव बाबगोड  पाटील ह ेमयत झा यानंतर यातील 
िफयादी चे वडील सन 2006 म ये मयत झा यान े कैलास वासी नारायण पाटील यांचा 
मुलगा आरोपी मांक एक ह े वतः सं थेचे अ य  झाले व यांनी सं थेचा कुठलाही ठराव 
न घेता मयत सभासदांची नावे कमी क न आपल ेनातेवाईकांचे सभासद हणून न द केली 
व आरोपी मांक दोन यांचे नावे गट मांक 52 म ये लॉट क न यांनी संगणमत क न 
सं थेचे मूळ रेकॉडम ये खाडाखोड क न पदाचा गैरवापर केला व गट मांक 52 चे 
लेआउट िकवा जमीन मोजणी न करता सभासदांना लॉटचे खोटे कागदप  तयार क न 
यांना सदरचे कागदप े खोटी अस यान े यांना  मािहत असताना सु ा  वाटप केले तसेच 

सं थेचे कोणतीही ि या ि या पूण न करता नवीन सभासद यादी तयार क न फसवणूक 
केली वगैरे कागदप  ेआज रोजी माननीय यायालय जे एम एफ सी कोट भोकर यांचे आदेश 

मांक जावक मांक 485/22 यायदंडािधकारी थम वग याय भोकर िदनांक 
10/08/2022अ वये कलम  156 (3) माणे गु हा दाखल    
दाखल करणार :- H.C1815  मंचलवार            मो.नं.   95 27 79 51 67      
तपासी अमलदार;-  A.P.I.तांबोळी      मोबाईल नंबर  9987335769           

भारीअिधकारी--  पो िन पाटील  साहबे  मोबाईल नंबर  99 23 10 45 21   
 



 

पोलीस टेशन गुरनं.156/2022 कलम 283 भा.द.वी िदनांक 11/08/2022 

  पो  टेचे 
नाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

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

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

हकीकत 

मरखेल गुरन ं 156/2022 

कलम 283 भा.द.वी 

 

चेकिल टची पुतता 
केली अगर कसे:- 
होय  

 

 

 

िमळाला माल:- 

 

 गु हा घडला 
िदनांक.11/08/2022 चेरोजी चे 
18.00 चे सुमारास मौजे हणगेाव 
बस टॅ ड भारत मेिडकल समोर 
रोडवर 

गुन्हा दाखल िदनांक:-िद-
11/08/2022 वेळ 19.47 वा 
टे डा.नोद न.ं17 वर  

दाखल करणार---पोना 94 

शेख पो टे मरखेल 

मोनं 7776067772 

 

 

 िफयादीचेनाव :- 
यानोबािव लक वर 30 वष 
टेशन मरखेलमो.नं 

9075333226 

आरोपी:- 

एफआर आय त 

 िदली का :-होय  

अटक  ता  वेळ व टे डा  . 
आरोपी अटक / नोटीस. नोटीस 
िदली 

खुलासा,सादर िवनंती की,नमुद ता वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने या या ता यातील मॅ झी 
वाहणहादेगलरुतेहणगेांवजाणारे रोडवर हाणेगाव बस 
थानक भारत मेिडकल समोर रोडवर मधोमध उभा क न 

येणारे लोकांचे जीिवतास धोका होईल ववाहणासअडथळा 
होईल अशा ि थतीत उभा केललेा िमळून आला हणुन वर 

माणे गु हा दाखल. 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-पोिन गु े साहबे मो.नं.8830564618 

तपास--पोना 94 बारी वतःकडे 

 

 



 

 

पो. टे.तामसा गूरन 82/ 2022 क 65 (ई) मू. ो.का. िद.11.08.2022 
पो. टे चे 
नाव 

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



तामसा गूरन 82/2022 कलम 65 
(ई) मू. ो.का. 
 

 
 
 
 
िमळाला माल - ,दशेी दा  
िभगरी सं ा या 180ML 

या 13 बा◌ॅटल िकमती 
910/ . याकी बाटल  
70 . 

.िक.अ. 

गू.घ.ता.वेळ व ठीकान :- िद. 
11/08/2022 
रोजी 19.30 वा.सु.वारकवाडी 

पाटी  ता. हदगाव   जी.नांदडे  
 
 
 
 
गू.दा.ता.वेळ : िद.11/08/ 

2022 रोजी 22.04 
वा. टे.डा.   21 वर. 
 
 
 

 
 

िफयादीचे नाव  :-   
बालाजी हौसाजी िकरवले   वय 
45 वष ा.पोलीस उपिनरी क   

नेमणूक  पो. टे.तामसा 
ता.हदगाव िज.नादडे मो. . 
9922101100 
 
आरोपी चे नाव :-   
 

 
 
 
आरोपी आटक नाही  
 

खूलासा :- 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीन ेिवनापरवाना बेकायदशेीरिर या ,दशेी दा  िभगरी सं ा 

कंपनी या 180 ML मते या  15 बा◌ॅटल िकमती 1050/-
.िक.अ. ो हीिबशन गु ाचा मालाची वतः या फाय ासाठी 

चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून 
आला हणून वर माण ेगु हा दाखल. 
 
 

दाखल करनार -  PSO  hc 83 राठोड   पो टे तामसा 
मो.न.9960425932 
 
 
तपासीक अंमलदार :     HC 1646 सुयवंशी    पो. टे.तामसा 

मो.न. 9923451146 
 
 
 
 
 

 

पोलीस टेशन मरखेल  गुरनं.157/2022 कलम 283भा.द.वी िदनांक  11/08/2022 

  पोलीस  गु हा रिज टर नंबर व  गु हा पना का/ िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 

हकीकत 



टेशनचे नाव कलम आ. ./ ो ही/घडला व दाखल अटक होय नाही 

मरखेल गुरन ं157/2022 

कलम 283भा.द.वी 

 

चेकिल टची पुतता केली 
अगर कसे:- होय  

 

 

 

िमळाला माल:- 

 

 गु हा घडला 
िदनांक.11/08/2022 चेरोजी 
चे 18.30 चेसुमारास 
मौजेभू निह परगा बस थानक 
येथ ेरोडवरया.देगलुर 

 

 

गुन्हा दाखल िदनांक:-िद-
11/08/2022 वेळ 19.57 वा 
टे डा.नोद न.ं19 वर  

 

 

 

 िफयादीचेनाव :- पो.का◌ॅ.258 
यानोबािव लक वर 30 वष टेशन 

मरखेलमो.न ं9075333226 

आरोपी:-  

 

एफआर आय त  िदली का :-होय  

 

अटक  ता  वेळ व टे डा  . 
आरोपीअटक / नोटीस. नोटीसिदली 

खुलासा,सादर िवनंती की,नमुद ता वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने या या ता यातील मॅ झी वाहण 
हारो डचे मधोमध उभा क न येणारे जाणारेलोकांचे 
जीिवतास धोकाअगरवाहणासअडथळा होईल अशा 
ि थतीत उभा केलेला िमळून आला. हणुन वर माणे 
गु हा दाखल. 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-पोिनगु ेसाहबेमो.नं.8830564618 

दाखल करणार-----पोना 94 शखे पो टे मरखेल 

मोनं 7776067772 

तपास-----पोना 338 वाघमारेमो.न.ं 9552514390 

 

 

पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 381/2022कलम 283 भादवी िद ११.08.2022 

पो टे ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 



देगलरू गरून. 
381/2022कलम 
283 भादवी 

ग.ू घ. ता. वळे व 
िठकाण:-- 
िद ११/०8/22 रोजी 
13.00 वा सुमारास 
उपिवभागीय 
िज हािधकारी 
कायालयसमोर    
रोडवर देगलुर  
 
ग.ु दा. ता. वळे व 
न दन ं
िद.११.08..2022 
रोजी वेळ   1४.१९ 
वा.न दन ं २३ 
 
 
दाखलकरणार:-पो.ह े
कॉ. 1666 शखे   .ने. 
पो टेदेगलुर 

 

िफयादीचनेाव व प ा- रामचं   
िकशनराव  काळे   वय 45  वष 

वसाय नोकरी पो ना 832 न े 
पो टे देगलरु मोनं 8830899396 
 
आरोपीचनेाव  
 
 
िमळाला माल  

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपीने आप या ता यातील मॉझीमो 
या चालकाने याचे ता यातील वाहन हे 

सावजिनक रोडवर  येणारे जाणारे वाहनास 
अडथळा िनमान केला व वाशयाचे िजवीतास 
धोका िनमान होईल अशया ि थतीत रोडचे 
म यभागी उदगीर जाणारे रोडवर साठे चौक या 
समोर   उभा केलेला िमळुन आला  

     वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
 
तपािसकअमंलदार-    पोहकेॉ १९८४ सकनूरे   साहबे 
पो टेदेगलुर 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ीमाछरेसाहबे   9821159844  
 

 

 

 

पोलीस टेशन दगेलरू  गरून. ३८०/2022 कलम 379,भादवी   माण े िद. ११/0८/2022 



पोलीस टेशन
चनेाव 

ग.ूर.न.वकल
म 

ग.ूघ. ता. वळे व  िठकाण िफयादीचनेाव व प ा व 
मोन ं

खलुासा:--- 

देगलूर गरून. 
३८०/2022  
कलम 
379,भादवी   

माण े
 
 
 
 
 

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद 1०.0८.2022 चे 1०.०० 
ते िद. ११/०८/२०२२रोजी 
सकाळी ११.00वा. सूमारास 
ल मीकांत िदगंबर पदमवार 
यांचे लाट नंबर सी. ३१ 
मधील उमेश आईलिमलचे 
समोर रोडलगत खानापूर 
MIDCता. देगलरू  
ग.ु दा. ता. वळे व न दन ं
िद. ११/0८/2022 रोजीवेळ  
१३.४९वा. न दनं. २२वर 
 
दाखलकरणार: 
पो.ह.ेकॉ.१६६६ शखे  न.े पो. 
टे. देगलुर 

िफयादीचनेाव व प ा 
अिमत हिर ण ि वेदी  
४४ वष वसाय नौकरी 
साहा यक अिभयंता 
महािवतरन कायालय 
देगलूर  मो. 
७८७५७६४७९३ 
 
आरोपी–1) अ ात 
 
गलेामाल – िवघूत रोिह  
मधील जू.वा. आईल अंदाजे 
२००िलटर ५५ पय 

माणे िक. ११,००० 
पयाचे आईल  

 

खलुासा:--सादर िवनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
िद.१०/०८/२०२२चे रा ी १०.०० ते िद ११/०८/२०२२ रोजी सकाळी 
०५.०० वा. चे दर यान  ल मीकांत िदगबर पदमवार यांचे लाट ३१ 
मधील उमेश आईलिमलचे समोर रोडलगत आईल िमलला िवदतू पूरवठा 
कर यासाठी बसिवले या िवदतू रोिह  मधील आईल अंदाजे  २००िलटर 
५५ पय माणे िक. ११,००० पयाचे आईलकोणीतरीअ ातचोरान े
चो न नेल ेआह ेवैगेरे मजकुराचे त ारी  जबाबा व न गु हा दाखल 
 
तपािसकअमंलदार– पोहकेॉ   २४६२ क े पो टे 
देगलूरमोन ं
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

 

पो. टे.तामसा  गूरन 83/ 2022 क 65 (ई) मू. ो.का.िद.11.08.2022 



पो. टे चे नाव ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण  िफयादी चे नाव  हिककत 

तामसा गूरन 83/2022 
कलम 65 (ई) 
मू. ो.का. 
 
 
 
 
 
िमळाला माल - 
,देशी दा  िभगरी 
सं ा या 180ML 
या 12 बा◌ॅटल 

िकमती 840/ 
. याकी बाटल  

70 . 
.िक.अ. 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठीकान :- 
िद. 11/08/2022 
रोजी 20.00 
वा.सु.वारकवाडी पाटी  
ता. हदगाव   जी.नांदेड  
 
 
 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : 
िद.11/08/ 2022 रोजी 
22.25 वा. टे.डा.   22 
वर. 
 
 
 
 
 

िफयादीचे नाव  :-   
बालाजी हौसाजी िकरवल े  
वय 45 वष ा.पोलीस 
उपिनरी क   नेमणूक  
पो. टे.तामसा ता.हदगाव 
िज.नादेड मो. . 
9922101100 
 
आरोपी चे नाव :-   
 
 
आरोपी आटक नाही  
 

खूलासा :-सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी 
यातील आरोपीन े िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या ,देशी दा  
िभगरी सं ा कंपनी या 180 ML मते या  13 बा◌ॅटल 
िकमती 910/- .िक.अ. ो हीिबशन गु ाचा मालाची वतः या 
फाय ासाठी चोरटी िव ी कर या या उ ेशान े ता यात 
बाळगललेा िमळून आला हणून वर माण ेगु हा दाखल. 
 
 
दाखल करनार -  PSO  hc 83 राठोड   पो टे तामसा 
मो.न.9960425932 
 
 
तपासीक अंमलदार :     HC 1646 सुयवंशी    पो. टे.तामसा 
मो.न. 9923451146 
 
 
 
 
 

 

 

पो टे चे नाव मदुखडे ो. गरुन 171/2022 कलम 65(ई) म.ु ो.का िदनाकं 11/08/2022 



 

पो टे चे नाव  

 

गुरन/आ /पनाका /िमिसग 

व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िमिसग घडला 

व दाखल  

 

िफयादी च ेनाव खबर देणार/आरोपीच े

नाव व प ा 

हकीकत  

 मुदखेड 

 

 

 

 ो. गुरन 171/2022 

कलम 65(ई) मु. ो.का 

 

गु हा घडला - िदनांक 

11/08/2022 चे 14.30  वा. 

सुमारास मौ. िचल िपपरी ता. 

मुदखेड दि णेस 20 िकमी  

 

 

 

 

गु हा दाखल - िदनांक 

11/08/2022चे 22.43 वा न द 

नंबर 23 

िफयादी चे नाव - गंगाधर सखाराम 

िशद ेवय 45 वष वसाय नोकरी 

पोहकेा 2721 नेमणूक पोलीस  

टेशन मुदखेड िज हा नांदडे 

मोबाईल मांक  

8669008767 

 

आरोपी चे नाव - 

 

िमळाला माल-   180 ML या  

13 बॉटल दशेी दा  िभगरी सं ा 

असे लेबल असले या िकमती  910 

पयाचा माल   

 

 

खुलासा -सादर िवनंती की वर नमूद ता. वेळी व िठकाणी यातील 

िफयादी व सा ीदार यांनी गु  मािहती व न आरोप न े या या 

ता यात चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने दशेी दा  िभगरी सं ा 

बेकायदशेीिर या ता यात 180 ML या 13 बॉटल दशेी दा  िभगरी 

सं ा अस ेलेबल असले या िकमती  910 पयाचा माल  बाळगलेला 

िमळून आला हणून बाजूस माण ेगु हा दाखल आहे. 

 

दाखल करणार - NPC 2136 वंचेवाड पो टे मुदखेड 

 

तपािसक अंमलदार  

 HC/2232 पवार नेमणूक पोलीस टेशन मुदखेड   

मो.नंबर 7776088897 

 

 



पो. टे. चे नाव  मांडवी  गु न नं.  :- 64/2022 कलम:- 324,427,323,506भा. द. िव िद. 11/08/2022 

पो. टे. चे 
नाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका 
घडला व कलम  

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

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

                 हिककत  

मांडवी गु न न.ं  :- 64/2022 
कलम:- 324 ,427, 
323, 506भा. द. िव  
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळी व 
िठकाणी :-  
 िद. 11/08/2022 रोजी सायंकाळी 
06.00 वाजताच ेसुमारास बालाजी 
कुडमेथे यांच ेशेताजवळील रोडवर 
नागापूर पूव 10िक. मी. 
  
गेला माल - 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 11/०8/2022 चे 22.09 वा.  
 
न द नंबर :- 13 वर  
 
उिशराचे कारण --आज रोजी िफयाद 
िद याने  

िफयादी - गणपत रमेश वाडगुरे वय 30 वष 
वसाय शेती रा. िशरपूर ता. िकनवट 

िज.नांदेड मो.नं.- 7743985729 
 
आरोपी च ेनाव :-  
 
 
  
 
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
 
आरोपी अटक :- नाही  
 
 

 

सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी शेतीचे 
काम क न बैलगाडीने घरी जात असताना नागापूर येथील रोडवर आरोपी 
याने िफयादीचे भा याला मारले असे हणून िफयादी हा आरोपीची गावात 
बदनामी करत आह ेअसे हणून बैलगाडी व न खाली पाडून डो यात दगड 
मा न डोके फोडले व भांडण सोडव यासाठी आले या िफयादीचे प ीचा 
उजवा हात मुरगळला व ग यातील मंगळसू  तोड यान ेग यातील 
मंगळसू  तोड याने यातील मनी गहाळ क न िफयादी व याची प ी 
यांना िशवीगाळ क न मारहाण केली आह े वगैरे त ारी व न गु हा दाखल 
क न मा.सपोिन  साहबे यां या आदेशाने . मनापोका 1366 कनाके यां या 
कडे िदला. 
दाखल करणार -म.नापोका. कनाके मो. .9307138735 
तपािसक — मनापोका पो टे मांडवी मो. नं. 9307138735 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- स.पो. िन. िशवरकर साहबे पो. टे. मांडवी मो. 
नं. ९९२२३२२३१२ 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

पोलीस टेशन मरखेल  गुरन.ं158/2022 कलम 283भा.द.वी िदनांक 11/08/2022 

  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

िफयादीचे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर आरोपीचे 
अटक होय नाही 

हकीकत 

 मरखेल गुरनं 158/2022 

कलम 283भा.द.वी 

 

चेकिल टची पुतता केली 
अगर कसे:- होय  

 

 

 

िमळाला माल:- 

 

 गु हा घडला 
िदनांक.11/08/2022 
चेरोजी चे 18.45 
वा.चेसुमारास 
मौजेमरखेलतेदगेलुररोडव
रमरखेलबस थानक 

 

 

गुन्हा दाखल िदनांक:-िद-
11/08/2022 वेळ 20.05 

वा टे डा.नोद न.ं21 वर  

 

 

 िफयादीचेनाव :- पो.का◌ॅ.258 
यानोबािव लक वर 30 वष 
टेशन मरखेलमो.नं 

9075333226 

आरोपी:- 

एफआर आय त 

 िदली का :-होय  

 

अटक  ता  वेळ व टे डा  . 
आरोपीअटक / नोटीस. 
नोटीसिदली 

खुलासा,सादर िवनंती की,नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने या या ता यातील मॅ झी मरखेल ते दगेलुर रोडवर 
र या यामधोमधि थतीत उभा रोड चे मधोमध उभाकेलेला िमळून 
आला हणुन वर माण ेगु हा दाखल. 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-
पोिनगु ेसाहबेमो.नं.8830564618 

 

दाखलकरणार:- पोना 94 शेख पो टेमरखेल 

मोन ं7776067772 

तपास:-पोना 526 पुरीमो.नं 9823144893 
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¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
÷Öã̧ ü−ÖÓ 
281/2022 
�ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
06/08/2022  “Öê ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 09.00    ¾ÖÖ.ŸÖê 
12.00¾ÖÖ “Öê �ËúÖˆÃÖ 
†ò›ü¾ÆüÖê™üÖ‡Ô•Öà÷Ö 
¤ãü�úÖ−ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  
−ÖÖÓ¤êü›   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-11/08/2022 
¾Öêôû  17.01¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü �Îú.- 

021 

×±úµÖÖÔ¤üß- †×¾Ö−ÖÖ¿ ×¯Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö 
÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 35¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ −ÖÖî�ú×¸ü ¸üÖ 
†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü −Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê.−Ö 
Ó9921986990 
 
 
†¸üÖê̄ Öß- †–ÖÖŸÖ 
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- ¯Öò¿Ö−Ö ‹ŒÃÖ ¯ÖÖê 
´ÖÖÖê.ÃÖÖ �Îú. ‹´Ö.‹“Ö.26 
²ÖßµÖ‹»Ö  -7133•Öã ¾ÖÖ 
�úß.†.35000/-¹ý “Öß  

                      �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ<Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ±úßµÖÖÔ¤üß µÖÖ−Öê �ËúÖˆÃÖ †ò›ü¾ÆüÖê™üÖ‡Ô•Öà÷Ö 
¤ãü�úÖ−ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö »ÖÖ¾Öã−Ö 
¤ãü�úÖ−ÖÖŸÖ �úÖ´Ö �ú×¸üŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ 
ŸÖê¾ÖœüµÖÖŸÖ  �úÖê<ÖßŸÖ×¸ü †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö 
−Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖê ÃÖÖ “ÖÖ †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×´Öôæû−Ö †Ö»Öß −ÖÖÆüß 
´Æü<Öã−Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê Ã™êü »ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ËúÖ×¸ü 
†•ÖÔ ×¤ü»µÖÖ−Öê ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö.�ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ 
2267Ø¿Ö¤êü  µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2267Ø¿Ö¤ ´ÖÖê.7498883410 
¤üÖ�Ö»Ö - •Öß¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ ‡Ô•Öôû�ú¸ü 
9561038797 
. 

 



 

 

 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü †ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã 60/22 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö†Ö¸ü¯ÖßÃÖß . ×¤ü-11/08/2022 

 

.. ¯ÖÖê.Ã™  MMÉÉ ÖÖ®®úúxxÉÉ  ´́ÉÉ  úúEEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ    MMÉÉ ÖÖxx½½þþÉÉ..PPÉÉbb÷÷±±ÉÉÉÉ  iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³  
ýý  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉ//nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  

ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùùÒÒSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ´́ÉÉ  ´́ÉÉ  {{ÉÉkkÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ ää  xxÉÉ ÆÆ  
++ÉÉ®®úúÉÉ ää ää {{ÉÉÒÒSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ´́ÉÉ  {{ÉÉkkÉÉÉÉ  ++ÉÉ®®úúÉÉ ää {{ÉÉÒÒ  
++]]õõEEòò  ½½þþÉÉ ääªªÉÉ  xxÉÉÉÉ½½þþÒÒ    

        llÉÉÉÉ ääbb÷÷CCªªÉÉÉÉiiÉÉ  ½½þþEEòòÒÒMMÉÉiiÉÉ  

êü. ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

 †.´Öé  ‘Ö›ü»ÖÖ    
×¤ü ü-
11/08/2022 “Öê 
11.30¾ÖÖ “Öê ¯Öã¾Öá 
´Öã¸ü´Öã¸üÖ ÷Ö»»Öß  
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ü ¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü-
11/08/2022 
¾Öêôû  12.47 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 016 

×¤ü-11/08/2022 ¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü †ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ 
´ÖéŸµÖã   60/22 �ú»Ö´Ö 
174 ×ÃÖ†Ö†Ö¸ü¯ÖßÃÖß . 

 

×±úµÖÖÔ¤üß- ÃÖÖ‡Ô−ÖÖ£Ö ÃÖã̧ êü¿Ö 
×³ÖÃÖê ¾ÖµÖ-27 ¾µÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ 
×´Ö»Ö÷Öê™ü û−ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.−ÖÓ.9873277756 
 
 
´ÖµÖŸÖ- †−ÖÖêôûõÖß ×³Ö�úÖ×¸ü 
¯Öã¹ýÂÖ  ¾ÖµÖ 55 ŸÖê 60 ¾ÖÂÖì 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖ¸ü<ÖÖ“Öê �úÖ¸ü<Ö -�úÖê<ÖŸµÖÖŸÖ¸üß 
•Öã−ÖÖ™ü †Ö•ÖÖ¸üÖ−Öê  

       �Öã»ÖÖÃÖÖ,ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü 
ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ<Öß µÖÖŸÖß»Ö  �Ö²Ö¸ü  ¤êü<ÖÖ¸ü 
µÖÖÓ−Öß �Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß  �úß µÖÖŸÖß»Ö  †−ÖÖêôûõÖß 
×³Ö�úÖ×¸ü ¯Öã¹ýÂÖ  ÆüÖ -�úÖê<ÖŸµÖÖŸÖ¸üß •Öã−ÖÖ™ü 
†Ö•ÖÖ¸üÖ−Öê ´Ö¸ü<Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †¿Öß �Ö²Ö¸ü 
×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö÷Öî ȩ̂ü †Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öêü †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖêÆêü�úÖ 
452µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ - ¯ÖÖêÆêü�úÖ 452´ÖÖê −ÖÓ 9921155166 
 
¤üÖ�Ö»Ö †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü - •Öß¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ ‡Ô•Öôû�ú¸ü  
´ÖÖê −ÖÓ -9561038797 
 
 

 

 

 



 

 

 

पो टे चे नाव मदुखडे गरुन 172/2022 कलम 12(अ) म.ुज.ुका.िदनाकं 11/08/2022 

 

पो टे चे नाव  

 

गुरन/आ /पनाका /िमिसग 

व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िमिसग घडला 

व दाखल  

 

िफयादी च ेनाव खबर देणार/आरोपीच ेनाव 

व प ा 

हकीकत  

 मुदखेड 

 

 

 

गुरन 172/2022 कलम 

12(अ) मु.जु.का 

 

गु हा घडला - िदनांक 

11/08/2022 च े 18.30  वा. 

सुमारास देना बँक समोरील 

सावजिनक रोडवर ता. मुदखेड 

पूवस 1 िकमी  

 

गु हा दाखल - िदनांक 

11/08/2022 चे 23.02 वा न द 

नंबर 25 

िफयादी चे नाव - बालाजी ीहरी गीते वय 

55 वष वसाय नोकरी पोहकेा 1585 

नेमणूक पोलीस  

टेशन मुदखेड िज हा नांदेड मोबाईल 

मांक  

8329115398 

 

आरोपी च ेनाव -  

िमळाला माल-   50 पये दराचे 4 नोटा, 

20  दराचे 10 नोटा, 10 पये दराचे 09 

नोटा व मटका जुगाराचे सािह य असे एकूण 

490 पयाचे 

 

 

खुलासा -सादर िवनंती की वर नमूद ता. वेळी व िठकाणी यातील  

िफयादी व सा ीदार यांना गु  मािहती िमळाली िठकाणी जाऊन छापा 

मारला असता आरोपी हा याचे वतः या फाय ासाठी िवनापरवाना बे 

कायदेशीर िर या क याण नावाचा मटका खेळत व खेळत असताना 

िमळून आला हणून 

बाजूस माणे गु हा दाखल आह.े 

 

 

दाखल करणार - NPC 2136 वंचेवाड पो टे मुदखेड  

तपािसक अंमलदार  

 NPC 2366 मुंडे नेमणूक पोलीस टेशन मुदखेड   

मो.नंबर 9403330030 

 

 
 



¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß=Ö †Ö.´Öé.−Ö. 90/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 11/08/2022 
                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

†Ö.´ÖËé. †Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü<ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö 
´Ö¸ü<ÖÖ“Öê �úÖ¸ü<Ö  

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

†Ö.´Öé.−Ö. 90/2022 
�ú»Ö´Ö  174 
×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
10/08/2022  “Öê  ¾Öêôû  
19.38 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ 
×¾ÖÂ$Öã̄ Öæ̧ üß −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 06 
×�ú´Öß 
†Ö.´Öé. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü  11/08/2022 “Öê 
¾Öêôû  16.34  −ÖÖê �Îú 25 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸:-  �éúÂ$Ö¸üÖ´Ö ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü  
¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß  ¸üÖ. 
A116,2/2 ÆüÖ›ü�úÖê  ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú. 7030908615 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :-  ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü¸Ö¾Ö ´ÖÖ×$Ö�ú¸üÖ¾Ö 
Ø¿Ö¤êü ü ¾ÖµÖ 75  ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. A116,2/2 
ÆüÖ›ü�úÖê  ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ¸üŒŸÖ¤üÖ²Ö ¾Ö ¿Öã÷Ö¸ü“ÖÖ 
†Ö•ÖÖ¸üÖ−Öê 
 ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü=Ö :-   
 

  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ$Öß  
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ¿Öã÷Ö¸ü“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÃÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂ$Öã̄ Öæ̧ üß −ÖÖÓ¤êü›ü µÖêŸÖê 
×¤ü.10/08/2022 ¸üÖê•Öß 19.00 ¾ÖÖ ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê 
†ÃÖŸÖÖ ›üÖòŒ™ü¸üÖÓ−Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖã−Ö 19.38 ¾ÖÖ. ´Ö¸ü$Ö 
¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ �êú»Öê ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öê ´Ö¸ü$ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸ü −ÖÖÆüß ¾Ö÷Öî̧ êüêüü �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê −Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ$Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü
ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê �Îú 9637706877 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/113 ´ÖãÃÖôêû ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö 
´ÖÖê �Îú 9511851737 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9823333377 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 489/2022  �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö.•Öã.�úÖ.  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 11/08/2022 
¯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. :- 
489/2022  
�ú»Ö´Ö 12(†) 
´Ö.•Öã.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ
Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
11/08/2022 
¸üÖê•Öß “Öê 16.30 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖÓŸÖ 
¸üÖ¬ÖÖÃ¾ÖÖ´Öß 
ÃÖŸÃÖÓ÷Ö ´ÖšüÖ“Öê 
•Ö¾Öôû 
×¾Ö™ü³Ö™ü™üß“Öê 
²ÖÖ•ÖãÃÖ ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü.  
×¤ü¿ÖÖ:- ¯Öã¾ÖìÃÖ 
05 ×�ú´Öß 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
11/08/2022 
“Öê ¾Öêôû 21.49 
¾ÖÖ. ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú. 
31 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- †Ö−ÖÓ¤ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ×²Ö“Öê¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê.�Îú.9561038001ü 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- �ú»Ö´Ö 41(†)(1) ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß.¯ÖḮ ÖÖ�Öê −ÖÖê™üßÃÖ 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 1) 970.00  ¸üÖ•Öã ¤ü¢ÖÖ ÆüÖ−Ö¾ÖŸÖê µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 500 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü,100 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 04 −ÖÖê™üÖ, 50 
¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü, 10 ¹ý ¤ü̧ üÖ“ÖÖ 02 −ÖÖê™üÖ  2) 9770.00 ÃÖÖ‡Ô−ÖÖ£Ö †Ö−ÖÓ¤üÖ ÷Ö•Ö³ÖÖ ȩ̂ü µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 500 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 02 −ÖÖê™üÖ, 
200 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 02 −ÖÖê™üÖ, 100 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü̧ üÖ“µÖÖ 03 −ÖÖê™üÖ,50 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü, 20 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü †Ö×<Ö ‹�ú 
VIVO �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ Y-20 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×�ú.†Ó. 8000/- ¹ý¯ÖµÖê 3) 17620.00  ±îúÃÖ»Ö�ÖÖ−Ö ×¯Ö.×±ú¸ü¤üÖêÃÖ�ÖÖ−Ö ¯ÖšüÖ<Ö µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
500 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸Ö“µÖÖ 02 −ÖÖê™üÖ, 200 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 02 −ÖÖê™üÖ, 100 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 12 −ÖÖê™üÖ, 20 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü †Ö×<Ö ‹�ú 
OPPO �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ  F-21 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú.†Ó.15000/- ¹ý¯ÖµÖê  4) 11220.00 ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ˆ¢Ö´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 500 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸Ö“Öß 
01 −ÖÖê™ü, 100 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 07 −ÖÖê™üÖ, 20 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü †Ö×<Ö ‹�ú VIVO �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ Y-75 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×�ú.†Ó.10000/- 
¹ý¯ÖµÖê  
5) 11260.00 ´ÖÖ¬Ö¾Ö ²ÖÖôû÷Öß¸ü ×÷Ö ü̧ß µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 500 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸Ö“Öß 01 −ÖÖê™ü, 200 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 02 −ÖÖê™üÖ, 100 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 
13 −ÖÖê™üÖ, 50 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü, 10 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü †Ö×<Ö ‹�ú SAMSUNG  GALAXY  �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ A-12 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×�ú.†Ó.9000/- ¹ý¯ÖµÖê 6) 10320.00 ¸üÃÖã»Ö�ÖÖ−Ö ×¯Ö.»ÖÖ»Ö�ÖÖ−Ö µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 500 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸Ö“Öß 01 −ÖÖê™ü, 200 ¹ý¯ÖµÖê 
¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü, 100 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 16 −ÖÖê™üÖ, 20 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü ü̧Ö“Öß 01 −ÖÖê™ü †Ö×<Ö ‹�ú OPPO �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ CPH 2001 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
×�ú.†Ó.8000/- ¹ý¯ÖµÖê 7) 7110.00 ¯ÖḮ ÖÖê¤ü †“µÖãŸÖ¸Ö¾Ö œü¾Öôêû µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 500 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü, 200 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 
−ÖÖê™ü, 100 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 14 −ÖÖê™üÖ, 10 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü †Ö×<Ö ‹�ú REALME �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×�ú.†Ó.5000/- ¹ý¯ÖµÖê 
8) 28570.00 ²ÖÓ™ÖØÃÖ‘Ö ‰ú±Ôú ŸÖ ȩ̈ü¤ü¸üØÃÖ‘Ö ×¯Ö.×²Ö•ÖµÖØÃÖ‘Ö ²Ö›ü÷Öã•Ö¸ µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 500 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 32 −ÖÖê™üÖ, 
200 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü̧ üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü, 100 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 13 −ÖÖê™üÖ, 50 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü, 20 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 
−ÖÖê™ü †Ö×�Ö ‹�ú OPPO �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ RENO 3 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×�ú.†Ó.11000/- ¹ý¯ÖµÖê  
9) 710.00 ´ÖÆëü¦ü ²Ö×ôû¸Ö´Ö �úÖê»Æêü µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 500 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü, 100 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 02 −ÖÖê™üÖ, 10 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 
−ÖÖê™ü 
10) 19420.00 †»Öß´Ö�ÖÖ−Ö ×¯Ö.µÖãÃÖæ±ú�ÖÖ−Ö µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 500 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 18 −ÖÖê™üÖ, 200 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü, 100 ¹ý¯ÖµÖê 
¤ü¸üÖ“µÖÖ 02 −ÖÖê™üÖ, 20 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü †Ö×<Ö ‹�ú SAMSUNG  GALAXY  �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ A-20 S ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
×�ú.†Ó.10000/- ¹ý¯ÖµÖê  
11)8200.00 ×¤ü¯Ö�ú ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ×÷Ö¸üß µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 500 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“Öß 01 −ÖÖê™ü, 100 ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 07 −ÖÖê™üÖ †Ö×<Ö ‹�ú VIVO 
�Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ 1815 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×�ú.†Ó.7000/- ¹ý¯ÖµÖê  
12) 00.00 ‘Ö™ü−ÖÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ²Ö¤ü�ú”ûÖ¯Ö 52 ¯Ö¢Öê ×�ú.†Ó. 
              ‹�ãú=Ö- 125170.00 ¾Ö¸üß−Ö ¾Ö=ÖÔ−ÖÖ“Öê 09 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ±úÖê−Ö, −Ö÷Ö¤üß 42170/- ¹ý¯ÖµÖê ¸üŒ�ú´Ö ¾Ö ²Ö¤ü�ú”ûÖ¯Ö 52 ¯Ö¢Öê 
Æêü ¯ÖÓ“ÖÖÃÖ´Ö�Ö •Ö¯ŸÖ 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö¸Óü�ú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü
Ö -  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß 
�úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓŸÖ 
¸üÖ¬ÖÖÃ¾ÖÖ´Öß ÃÖŸÃÖÓ÷Ö ´ÖšüÖ“Öê •Ö¾Öôû 
×¾Ö™ü³Ö™ü™üß“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
¾Ö¸üß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú. 01 ŸÖê 11 Æêü 
×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸üßŸµÖÖ 
¯Ö¢µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾Öã−Ö †Ó¤ü¸ü ²ÖÖÆü¸ü 
−ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»Öê 
´Æü�Öã−Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú.01 ŸÖê 11 
µÖÖÓ“Öê×¾Ö¹ý¬¤ü �ú»Ö´Ö 12(†) 
´Ö.•Öã.�úÖ. ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ÃÖ¸ü�úÖ¸üŸÖ±ìú 
�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»µÖÖ−Öê ¾Ö÷Öî̧ êü 
×±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:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö �ú¤ü´Ö  
¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê.�Îú. 
9284351496 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : 
´ÖÖ. ×¤ü¯Ö�ú ²ÖÖȩ̂ üÃÖêü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9309737394 

 


