
पोलीस टेशन मदुखडे 183/2022 कलम 12अ महारा  जगुार कायदा 06/09/2022 

पो. 
टे.चे 
नाव  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वळे. व 
िठकाण 

िफयादीच ेनाव खुलासा 

मुदखेड .गुरन -
183/2022 
कलम 12अ 
महारा  जुगार 
कायदा 
 
 
 
गुरन - दाखल 
ता.वेळ. िद. 
6/9/2022रोजी 
6.50 वा. टे 
डा. 8 वर 

िदनाकं -  6/9/2022 रोजी 
रा ी 02.10वा. च.े 
सुमारास मौजे डोनगाव 
येथील सुदाम बाबुराव 
हमंद यांचे शेताचे धुर्यावर 
डोणगाव िशवार तालुका 
मुदखेड दि णेस  05 की 
मी.  
 
 
िमळाला माल -  नगदी 
1640 . व जुगाराची 
सािह य बदक छाप प े  

िफयादी - रामदास नरिसगराव 
आवळे वय 36 वष वसाय नोकरी 
पो का 703 पो टे मुदखेड मो. 
न.7972185379  
 

आरोपी-  

वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी आरोपीतानी  वतः या 
फाय ासाठी प यावर पैसे लावून अंदर 
बाहरे नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत 
असताना जुगाराची सािह य तसेच नगदी 
पये 1640  च ेचे मला सह िमळून 

आ याने वगैरे िफयाद व न मा. पो.नी. 
साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल 
दाखल करणार- pso  npc 231 फोल.े . 
9552045424 
 
तपास-Hc 1922  रघुवंशी यां याकड ेिदला 
मोबाईल मांक.  9823081922 

 

 



पो. टे. इ लापरु   आ. .न. 16/2022कलम 174 crpc   िद.06.09.2022 

पो. टे.
चे नाव 

गूरन  व 
कलम 

आ. .घ.ता.वेळ व िठकान खबर दणेारे  च ेनाव खुलासा 

ई लापरु 
 
 
 
 
 
 

आ. .न.16/
2022 कलम  
174 crpc 

माणे 
 

 आ. .घ.ता.व वळे व िठकानी: 
िद.05/09/2022 चे 06:30 ते 
06/09/2022 6:30 वा दर यान 
मयताचे ग लीतील िविहरीतील 
पा यात पडून बुडून मृ यू पावली. 
ता.िकनवट 
 
 
आ. .दा.ता.वळे : िदनांक .06 
.09.2022 रोजी. 
08.30 वा. 
टे.डा.न द12 वर . 

खबर देणारः सूयकांत नरिसग 
कालवाड वय 22 वष ावसाय 
िश ण रा िशवणी ता.िकनवट  
 
 
मयताच ेनावः भोजाबाई मलं ा 
कालवाड  वय 75 वष रा. 
िशवनी ता िकनवट 
 
मरणाच ेकारण :- ग लीतील 
पंिडत िवहीर िशवनी येथे 
पा यात पडून बुडून मरण पावली 
आह.े 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील मयत बाई ग लीतील पडीक 
िविहरीतील पा यात बुडून मरण पावली वगैरे 
मजकुराचे अजाव न आ  दाखल क न मा. API  
साहबे यांचे आदेशान ेपुढील चौकशीकामी व 
कायवाही कामेHC 12 39 वे ळकर यां याकडे 
िदल ेआह.े 
 
दाखल करणारः psi कांबळे  पो. टे ई लापुर 
मो.न.ं7559338661 
 
तपासीक आमलंदार :- पो.ह.ेकाँ. 1239 वे ळकर    
सर पो. टे. ई लापुर मो.न.9850746266 
 

 

 

 



daqMyokMh xqju%& 94@2022 dye 307]34 Hkknoh 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps uko 
&  
iks LVs 
daqMyokMh  
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fn-
05@09@2022 ps osG 
00%30 ok lqekjkl 
fQ;kZnhps jkgrs ?kjkps 
cktql cq#M xYyh 
dqaMyokMh 
  
 
 
fn’kk varj nf{k.k 
1@2 fd eh  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- 
%& fn-06-09-2022 
osG 00-15-ok LVs-Mk 
02 
 

 xqju%& 
94@2022 
dye 
307]34 
Hkknoh 
 
 
 
 

fQ;kZnh ukao %&  
vkjksih %&  

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksih Øa 1 rs 3 ;kauh laxuer d:u ;krhy fQ;kZnhpk 
eqyxk ukes ukxs'k ukxukFk eqnsokj gk cktsoj >ksiyk vlrk MqDdj 
[kkU;kps dkjuk o#u ftos ekj.;kps mns'kkus foVkus xaHkhj ekjgk.k 
d#u nq[kkir dsyh oxSjs oj çekus ek liksuh iBk.k lkgsc  ;kaP;k 
vkns'kkus xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl ek liksuh iBk.k lk 
;kapsdMs fnyk ek ofj"Bkauk Lis'ky fjiksVZ ikBfor vkgksr 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW 2388 <xs  iks-LVs- dqaMyokMh eksdz 
9049477411 
rikfld vaeynkj& liksuh iBk.k lkgsc lkgsc eksdz 8668361977 
iks LVs dqaMyokMh 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksuh iBk.k lkgsc lkgsc eksdz 
8668361977 iks LVs dqaMyokMh 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek-mi-fo- iks-vf/kdkjh Jh- 
foØkar xk;dokM lkgsc  mifoHkkxh; vfèkdkjh mifoHkkx èkekZckn-
eksdz 9423193741 lkscr liksuh iBk.k lkgsc lkgsc eksdz 
8668361977 iks LVs dqaMyokMh  HksV gs fnaukd 06-09-2022 
jokuk 00%23 uacj 04 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw- 
 

 

 



माडंवी आ  न:ं-19/2022 कलम:- 174 crpc 

पो. टे. च े
नाव  

गरुन / आ.म ृ/ 
पनाका / िमिसग 
घडला व कलम  

गरुन / 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  

मांडवी आ  नं:-
19/2022 
 
कलम:- 174 
crpc 
 

आ  घडला ता. व वळे :-  
 िद. 05/09/2022  चे रा ी 
19.00वाजताचे सुमारास 
कनकी िशवारात 
 
 
आ  दाखल ता. व वळे :-  
िद. 06/09/2022चे 
11वा..42  
न द नंबर :-  09 वर 
 

िफयादी च ेनाव :- मिनष 
कसळिसग पवार वय 28 वष 
या.कनकी या.िकनवट.िज.नांदेड  
मयताचे  नाव  :- आकाश 

तम पवार  वय 25वष 
वसाय शेती रा.कनकी 

ता.िकनवट िज.नांदेड 
 
 
मरणाच ेकारण :- कोणतीतरी 
िवषारी औषध ाशन के याने 
मरण पावला 
 
 
उिशराचे कारण:- 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाण  यातील 
मयत हा कोणते तिर  िवषारी औषध ाशन के याने  कनकी 
येथ े या या शेतात मरण पावला  आज रोजी ािमण 

णालय तेथुन mlc ा  झा याने  स.पा◌े.िन. साहबेां या 
आदेशान ेआ दाखल क न पुढील चौकशी व कायवाही कामी 
psi क हाळे सर यां याकडे िदल.े 
 
दाखल करणार:- PSO- nlpc 1366 कनाके पो. टे . 
मांडवी.मो. . 7507424087              
 
तपािसक अिधकारी psi पठाण पो. टे. मांडवी.     मो. . 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म हारी दगुादास   
िशवरकर पो. टे. मांडवी.  मो. नं. 9922322312 

 

 

 



पो. टे. िकनवट आम ृन.ं26/2022 कलम 174 सीआरपीसी िद.06/09/2022 

पो. टे.च े
नाव 

आम ृ/नबंर 
कलम 

आम ृघडला व 
दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा 
मोबाईल नबंर व आरोपीच े

नाव व प ा 

हकीकत 

 पो. टे.चे 
नाव - 
िकनवट  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आमनृबंर-    
26/2022कलम 
174 
सीआरपीसी 
 
 
 
 
मरणाच ेकारण-  
िवषारी औषध 
िपवुन मृ यू. 

आ  घडला िद- 
07/06/2022 
रोजी चे  सकाळी 
09:00 वा.चे 
सुमारास आर आय 
एम एस हॉि पटल 
आिदलाबाद येथ े
उपचारा दर यान 
मरण पावला आह.े 
 
गु हा दाखल िद- 
 06/09/ 2022 चे  
03:36 वाजता 
टे.डा. नंबर  04  

वर पो. टे.िकनवट. 

खबर देणार:- 
 िव णू काश पी.एस.आय. 
पो. टे. आदीलाबाद ता. िज. 
आिदलाबाद रा य तेलंगणा. 
 
 
मयताच ेनाव:- 
 रामु िप ल छु कुडमेथा वय 
20 वष रा.िशवाजीनगर 
पाटोदा ता.िकनवट. 
 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील मयत नामे 
रामु िप ल छु कुडमेथा हा देवला तांडा ता.िकनवट येथे कोणते तरी 
िवषारी औषध िप याने थम शासकीय ामीण णालय िकनवट येथे 
दाखल केल ेहोते परंत ुडॉ टरांनी पुढील उपचार कामी रेफर के याने आर 
आय एम एस हॉि पटल आदीलाबाद येथे दाखल केले तेथ ेउपचार चालू 
असतांना िद.07/08/2022 रोजी 09:00 वा. मरण पावला वगैरे 
मजकुराचे मा.s.p.साहबे नांदेड जा / 41/वाचक /1734 /2022 नांदेड 
िद. 29/08/2022 अ वये पो. टे. आदीलाबाद टाउन 2 आ  नंबर 14 
/2022 कलम 174 सीआरपीसी माण ेकागदप  े ा  झा याने 
मा.पो.िन. साहबे यां या आदेशाने आ  दाखल. 
दाखल करणार :- 
Pso HC 915 राठोड मो.नं.,9850143382.पो. टे.िकनवट. 
तपासी अमंलदार- 
 HC/1805 पांढरे यांचेकडे िदल ेपो. टे.िकनवट 
मो.न.ं7745001805. 
 

 

 



पो. टे मनाठा पो. टे. मनाठा ग.ुर.न ं.142 /2022 कलम 283 भादवी िदनाकं o6/08/2022 

पो टे. 
च ेनाव 

ग ुर न ंव कलम गरुन.ंघ.ता.वळे 
व िठकाण 

 

िफयाद देणा याच ेनाव हिककत 

मनाठा गुरन.ं 142 /2022 
कलम 283 भादवी 

माणे 

िदनांक 06/09/2022 रोजी 
चे 10.00 वा बरड शेवाळा 
सावजिनक रोडवर पूवस 15 
िकमी तालुका हदगाव 
िज हा नांदेड 
 
ग.ुदा.ता.वळे.िदनाकं 
06/09/2022 वेळ 12,34 
वा न द 13वर.     
 
उिशराच ेकारण. :- 
िमळालेला माल :--नाही 

िफयादी:-, संभाजी नारायण 
नरवाडे वय 49 वष चालक 
ब ल नंबर 3001 पो ट मराठा 
मोबाईल नंबर 
 
FIR त िदली का?होय. 
 
आरोपी नाव :--  
 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी न े आप या ता यातील वाहन ही 
रोडचे म यभागी रोडन े येणारे जाणारे वासी यांचे 
जीिवतास धोका होईल तसेच रोडन े येणारे जाणारे 
वाहनास अडथळा िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा 
केलेला िमळून आ यान े िफयाद व न गु हा दाखल 
क न माननीय सपुने साहबे यां या आदेशान े पुढील 
तपास याची कढे िदला HC1696 पवार यां याकडे 
िदला 
तपासी अिधकारी :--पोहकेा 1694 पवार मोबाईल 
नंबर 98 22 92 16 94 
दाखल करणारा PSO HC 1750देवढे  मो न ं
9657715136 

 

 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ ü̧›ü †Ö.´Öé. 16/2022 �ú»Ö´Ö 174 ÃÖß.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 

¯ÖÖê.Ã™êü.
“Öê.ÖÖ¾Ö 

†Ö ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö †Ö ´ÖÏ ü.ÖÓ. ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö /´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
´ÖÖê.Ö       

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖê.Ã™êü.
²ÖÖ¸ü›ü 
 

†Ö.´Ö.Ï ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû -×¤ü. 
29/08/2022 “Öê ü̧Öê•Öß “Öê 
17.30 ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ 
ÃÖ ü̧�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ¾ÖÖ›Ôü 
�ÎÓú.32 ×¾ÖÂ Öã̄ Öæ ü̧ß ÖÖÓ¤êü›ü  

 †Ö ´ÖÏ ¤üÖ.×¤ÖÖÓ�ú-×¤ü. . 
06/09//2022 ü̧Öê•Öß  
13.01 ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ.ÖÓ.13 ¾Ö ü̧ 

 

×¤ü¿ÖÖ †ÓŸÖ¸ ü :- 
¤ü×�ÖÖ  30 ×�ú.´Öß.  

†Ö ´ÖÏ üü.Ö. 
16/2022
�ú»Ö´Ö 
174×ÃÖ 
†Ö ü̧ ×¯Ö ÃÖß 
¯ÖÏ´ÖÖ Öê  
  

�Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ ü̧ “Öê −ÖÖ¾Ö -  
¾ÖÃÖÓŸÖ ¯ÖÓ›üßŸÖ “Ö¾ÆüÖ Ö ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.ŸÖÖȩ̂ ü ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ 
ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.ÖÓ.-
9284988338 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö :- 
¯ÖÓ›üßŸÖ œüÖ�ãú “Ö¾ÆüÖ Ö ¾ÖµÖ 62 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-´Ö•Öã̧ üß ü̧Ö.ŸÖÖȩ̂ ü ÖÖŸÖÖÓ›üÖ 
ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´Ö ü̧�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö„- ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰úÖ ¤üÖ¹ý“µÖÖ -
ÖÂÖêŸÖ ¾Ö ˆ¤üÖ×ÃÖÖŸÖế Öãôêû ×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬Ö 
¯ÖÏÖÂÖÖ �úê»µÖÖÖê ´ÖµÖŸÖ. 
 
 ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ ü̧ Ö- †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ´ÖµÖŸÖÖ“Öê 
MLC �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖê. 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ : ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ Öß 
�Ö²Ö¸ü ¤êü ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ´ÖµÖŸÖ −ÖÖ´Öê ¯ÖÓ›üßŸÖ œüÖ�ãú “Ö¾ÆüÖ Ö ¾ÖµÖ 62 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-´Ö•Öã̧ üß ü̧Ö.ŸÖÖê ü̧ ÖÖŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü› µÖÖÓ“Öß 
¯ÖÛŸÖ ´Ö ü̧ Ö ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖéËŸµÖæ −ÖÓŸÖ ü̧ ‹�ú™êü ¯Ö ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»µÖ−Öê 
¤üÖ¹ý ×¯Ö‰úÖ ¤üÖ¹ý“µÖÖ ÖÂÖêŸÖ Chlorpynfos ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö 
×¯Ö»µÖÖÖê ´Ö¸ü Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü. †ÃÖÖ ´Ö•Ö�ãú ü̧Ö“ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ¾Ö¹ýÖ ¾Ö 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ‹´Ö.‹»Ö.ÃÖß. �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖê †Ö.´Öé.ÖÖë¤ü �ú¹ýÖ 
¯Öãœüß»Ö “ÖÖî�ú¿Öß �úÖ´Öß ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×Ö ŸÖã÷ÖÖ¾Öê ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ¯ÖÖê-
ÖÖ/611 ¯Ö¾ÖÖ ü̧ µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †ÖÓ́ Ö»Ö¤üÖ ü̧:- ¯ÖÖêÖÖ/611 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.²ÖÖ ü̧›ü ´ÖÖê.ÖÓ.-
8208810448 
¤üÖ�ÖÖ �ú ü̧�ÖÖ ü̧ :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2217 ü̧ÖšüÖê›ü ´ÖÖê.-8767092770 
 
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ·µÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.ÖÓ ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×Ö ŸÖã÷ÖÖ¾Öê ´ÖÖê.ÖÓ.- 
9822179877 
 

 



 

पोलीस टेशन  मदुखडे   CR NO 184/2022 कलम 283ipc  िद 06/09/2022 

पो टेच ेनाव Cr no 184/2022 
कलम 283ipc 

गु हा घडला ता. वेळ  
िठकाण  व दाखल ता . 

वळे 

फीयािद नाव प ा व  मो 
न,ं 

हकीकत 

मुदखेड  
 

  
, आरोपी नाव  
 

गु हा घडला ता वेळ:- 
िद06/09/2022/चे वा 
चे   11.30 सुमारास मा 
कोट मुदखेड समोर 
सावजिनक रोडवर 
दि णेस एक िकलोमीटर  
 
 
 गु हा दाखल ता वेळ:- 
िद  06/09/2022 चे 
14.8वा टे..डा न द क् 
23 
 

िफयादीचे नाव 
काश द ा शबटवाड  

वय 40वष वसाय 
नोकरी पो ना /211 
पो टे मुदखेड   मो न 
8830640510 
 
 
 
  

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील यातील आरोपीने आप या ता यातील 
आटोक समोरील सावजिनक रोडवर उभा क न येणा या 
जाणा या लोकांचे जीिवत आस दकुान िनमाण होईल व 
वाहतुकीस अडथळा िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा 
क न िमळून आला वगैरे िफयाद व न  या सपोिन साहबे 
यां या यां या आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी पोहकेा/2271 ढाल ेया याकडे िदला   
मो न 9823035542 
दाखल करणार  ASI शेख 
तपािसक अंमलदार   पोह ेका/2271 मो नं9823035542 
 

 

 

 



पो. टे मनाठा ग.ुर.न.ं143/ 2022 कलम 324,323,504,506 भादवी िदनाकं 06/09/2022 
 

पो टे. 
च ेनाव 

ग ुर न ंव कलम गरुन.ंघ.ता.वळे 
व िठकाण 

 

िफयाद देणा याच ेनाव हिककत 

मनाठा गुरन.ं143/2022 
कलम 324, 323, 
504, 506, 
भादवी  

िदनांक 04/03/2022 
रोजी चे 13.00 वा 
मनाठा ते मनाठा 
पाटी रोडवर पूवस 
एक फरलाग िकमी 
 
ग.ुदा.ता.वळे.िदनाकं 
05/09/2022 वेळ 
14.15वा न द 18वर 
 
िमळाललेा माल :--
नाही 
 
 

िफयादी:--  
FIR त िदली का?होय. 
 
आरोपी नाव :--  

 सादर िवनंती की वर नमुद का वेळी व िठकाणी यातील िफयादी 
घरी असताना यातील आरोपीने चािर यावर संशय घेऊन 
िशवीगाळ क न लाथा बु यांनी मारहाण केली व तू जर शेतात 
रोज मजुरीने गलेीस तर तुला िजवंत मा न टाकतो अशी धमकी 
िदली जवळच असलेली िवटकर डो यात मा न जखमी केल े
यामुळे िफयादी सहा टाके पडल े आह े वगैरे जबाब व न बाजूस 
माणे गु हा दाखल क न माननीय सपने साहबे यां या आदेशान े

पुढील तपास कामी HC 2123 िगरी यां याकडे िदला 
 
तपासी अिधकारी याचं ेनाव. :-2123िगरी मो न ं9604822123 
 
दाखल करणारा PSOhc  1750देवढे  मोबाईल नंबर 
9657719136 

 

 



पोलीस टेशन अधापरू    िदनाकं 06/09/2022 ग.ुर.न.262/2022   भाग 6कलम283 भा.द.वी. 

अ. .  ग.ुर.न.व कलम गु हा घडल ंव दाखल 
तारीख 

िफयादीच ेनाव खबर 
देणार आरोपीच ेनाव व 
प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

अधापरू 

भाग 6 ग.ुर.न. व 
कलम- 262/2022 
कलम 283 
 भादवी . 

गु हा घडला िदनांक-
06/09/2022रोजी वेळ   
12:15 बस थानक 
सावजिनक रोड अधापूर 
   तालुका अधापरू 
 
िदशा व  
अंतर- पि मेस100 
िमटर 
 
गु हा दाखल िदनांक-  
िदनांक 06/09/ 
2022चे वा.  
14.32 टेडा.नं .  मांक 
28 
 
 

िफयादीच े नाव :-  
क याण र ाकर पांडे व 
41 वष वसाय पोलीस 
नाईक ब ल नंबर 24 
70 नेमणूक पोलीस 
टेशन अधापूर मोबाईल 

नंबर 93 25 16 74 05 
 
 
आरोपी नाव :-  

खलुासा व सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
आरोपीन ेआप या ता यातील आ प ेऑटोक हा अधापरू येथील 
बस थानक समोर येणारे जाणारे सावजिनक रोडवर नांदेड 
कडे त ड क न र या या िदशेन ेपिरि थतीकडे दलु  क न 
पाठीमागून येणा या जाणा या वाहनांना शेती पोहोचल 
येणा या जाणा या वाहनांचा अपघात धोका िकवा अटका 
होईल अशा रीतीन े सावजिनक र यावर उभा असताना 
िमळून आला वगैरे मजकुराचे जबाबाव न वर माणे गु हा 
दाखल क न व माननीय पो. िन. साहबे यां या आदेशान े
पुढील तपास HC 2081 मजास यां याकडे दे यात आल े
मो.न.9923400081 
  
तपासी अमंलदार- HC2081 गलावेमो..न.9921400081 
दाखल करणार- PSI वड मो. न.9637101945 
पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो 
नं.7798834253 
 

 



 

पोलीस टेशन अधापूर ग.ुर.न.261/2022  कलम283 भा.द.वी. िदनाकं 06/09/2022   

अ. .  ग.ुर.न.व 
कलम 

गु हा घडल ंव दाखल 
तारीख 

िफयादीच ेनाव खबर 
दणेार आरोपीच ेनाव 
व प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

अधापरू 

भाग 6 गु.र.न. व 

कलम- 
262/2022 
कलम 283 
 भादवी . 

गु हा घडला िदनाकं-
06/09/2022रोजी वेळ   
11:25 तामसा कॉनर 
सावजिनक रोड अधापूर 
   तालुका अधापूर 
 

िदशा व  
अंतर- पि मेस300 िमटर 
 

गु हा दाखल िदनाकं-   
िदनांक 06/09/ 2022चे वा.  
14.32 टेडा.नं .  मांक 28 

 
 

िफयादीच ेनाव :-  क याण 

र ाकर पांडे व 41 वष 
वसाय पोलीस नाईक 

ब ल नंबर 24 70 नेमणूक 
पोलीस टेशन अधापूर 
मोबाईल नंबर 93 25 16 

74 05 
 
 

आरोपी नाव :-  

खुलासा व सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 

आरोपीन ेआप या ता यातील आ पे ऑटोक हा अधापूर येथील 
तामसा कॉनर समोर येणारे जाणारे सावजिनक रोडवर नांदडे कडे 
त ड क न र या या िदशेने पिरि थतीकडे दलु  क न 
पाठीमागून येणा या जाणा या वाहनांना शेती पोहोचल येणा या 
जाणा या वाहनांचा अपघात धोका िकवा अटका होईल अशा 

रीतीन ेसावजिनक र यावर उभा असताना िमळून आला वगैरे 
मजकुराचे जबाबाव न वर माण ेगु हा दाखल क न व माननीय 
पो. िन. साहबे यां या आदशेाने पुढील तपास HC 2081 मजास 
यां याकडे दे यात आले मो.न.9923400081 
  

तपासी अमंलदार- HC2081 आगलावेमो..न.9921400081 

दाखल करणार- PSI वड मो. न.9637101945 

पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो 
नं.7798834253 

 
•  



पोलीस टेशन उ माननगर गु.र न. 157/ 2022 कलम 283 IPC . माणिेदनाकं 06.09-2022. 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

उ माननगर 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

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

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

हकीकत 

...उ माननगर ग.ुर न. 157/ 
2022 कलम 
283 IPC 
. माणे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

गु हा घडला तारीख वळे व 
िठकाण:- िदनांक 
..06.09.2022 रोजी चे 
12.30 वाजता िज ासा 
शाळेसमोर नांदेड ते 
नायगाव रोडवर मोजे 
मारतळा  
दाखल तारीख वेळ 
िद 06/09/2022 
टे डा.नोद न ं17 

वेळ 15.57.वाजता 
 
िदशा व अतंर :- पुव  
18 िकलो िमटर 
 

िफयादी.. िनळकंठ रामचं  
ीमंगल ेवय 42 वष पो. ना ब ल 

नंबर 11 19 नेमणूक पो ट 
उ मान नगर तालुका कंधार 
िज हा नांदेड मोबाईल मांक 95 
11 64 54 33 
 
FRI.. त 
 िदली का :-होय  
 आरोपी :-  
उिशराचे कारण .नील  

हकीकत. 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी 
यातील नमुद आरोपी ने याची ता यातील �पे 
ऑटो ह े रोडच े मधोमध येणारे जाणारे वाहन 
अडथळा होऊन व येणारे जाणारे लोकांच ेजीिवत 
धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभे केलेला 
िमळून आला वगैरे िफयादरु े  कापसी बु कु 
येथील आकर स न 07.2022 िद.28.07.2022 चे 
टपाल ा  झा याने सदरचा गु हा दाखल क न 
माननीय पो नी साहबेांच े आदशेाने पुढील तपास 
किरता HC 2323 कानगुल ेयांचेकड ेिदला  
 तपासी अिधकारी:- NPC 1119 ीमंगले 
साहबे   पो टे उ मान नगर मो. न 
7414945161 

 

 



पोलीस टेशन अधापरू ग.ुर.न.263/2022   कलम 279,337भा.द.वी. िद06/09/2022 

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

      हकीकत 

 पो. टे. 

अधापरू 

भाग 1त5े 
ग.ुर.न. व 
कलम- 
263/2022 
कलम 
279,337 
 भादवी . 

गु हा घडला िदनांक-
27/08/2022रोजी वेळ   
10.30 
 वाजता चे सुमारास 
बारसगाव फाटा  मौजे 
बारसगाव िशवार   
तालुका अधापूर  
 
िदशा व  
अंतर- पूवस 12िक.मी. 
 
गु हा दाखल िदनांक-  
िदनांक 06/09/ 
2022चे वा.  
16.22 टेडा.नं .  

मांक 33 
 
 

िफयादीच ेनाव-केतन दीपक 
सोळंकी वसाय वै कीय 

ितिनधी राहणार मळुावा 
तालकुा उमरखडे िज हा 
यवतमाळ ह ली मु ाम 
पो ट सोमशे कॉलनी नादंेड 
मोबाईल नंबर –
8766971349 
 -:उिशराचे कारण–एम एल 
सी जवाब आज रोजी 
पो. टे.ला ा  झाले व न 
आरोपी नाव. प ा   

खलुासा व सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी िफयादी व सा ीदार ह ेवै कीय कामािनिम  
यांची मोटार सायकल मांकMH-38-S-8946 वर 

बसून भोकर कडे जात असताना यातील जे.सी.बी. चे 
चालकाने आप या ता यातील वाहन हाय गये व 
िन काळाजी पणे भरधाव वेगात चालून जेसीबीचे 
पाठीमागील खो याचे मोटारसायकलला जोराची धडक 
देऊन िफयादीस व सा ीदार अस जखमी केलेन वगैरे 
मजकुराचे जबाबाव न वर माणे गु हा दाखल क न व 
माननीय पो. िन. साहबे यां या आदेशान ेपुढील तपास 
HC2241तोरण ेसाहबे यां याकडे दे यात आल े
मो.न.9096624032 
  
तपासी अमंलदार- HC2242 तोरण ेमोबाईल 
नंबर.9096624032 
दाखल करणार- PSI वड मो. न.9637101945 
 
पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो 
नं.7798834253 

 



 

पोलीस टेशन िकनवट गरुन .  :- 179/2022 कलम :- 498 (A), 323, 504, 506, 34 भा.द.िव. 

पो. टे. 

चनेाव  

गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / ो 
गुरन 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  

िकनवट  गुरन .  :- 
179/2022  
 
कलम :-  498 
(A), 323, 

504, 506, 
34 भा.द.िव.  
 
 
 

  
 
 
 
 

 गु हा घडला ता. , वळे व  
िठकाण :- 
िद. 01/11/ 2020 ते 
िद.05/09/2022 पावेतो 
कोपरा तालुका िकनवट व 

बोळसा तालुका उमरी 
दि णेस 22 िकलोमीटर  
 गु हा दाखल ता. व वळे 
:-  
िद. 06-09-2022 चे 

14.55वा.  
 
न द नंबर :- 026 
 

उिशरा चे कारण - आज 
रोजी पो ट ला येउन 

जबाब िद यान े  
 

िफयादी च ेनाव:-  
आरोपी -   
 
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 

आरोपी अटक :-  

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी मिहलेस याचा आरोपी नवरा सास,ूसासरा,दीर,यांनी 
संगनमत क न तु या नव याला वसाय टाक यासाठी 
माहरेा न दोन लाख पये घेऊन ये हणून वारंवार ास 
िदला.चािर यावर संशय घेऊन, मारहाण क न, उपाशीपोटी 

ठेवून, मानिसक व शारीिरक छळ केला व फारकत घे याची 
धमकी िदली. वगैरे मजकुरा या जबाबाव न वर माण े गु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी मा. पो. िन. साहबे यां या 
आदशेाने Hc /1805 पांढरे यां याकडे िदला. 
 

तपािसक अमंलदार :-  hc / 1805 पांढरे पो. टे.िकनवट मो. नं 

7745001805 

दाखल करणार :-  hc/ 1766 पवार पो. टे. िकनवट  मो. नं. 
7620540202 

पो. टे. भारी अिधकारी  नाव व मोबाईल नबंर :- 
 मा. पो. िन. साळुंख े साहबे पो. टे. िकनवट  मो. न.ं 

9422242568 
 

 
 
 



 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖê−Ö�Öê›ü ÷Öã.¸ü.−ÖÓ. 131/2022 �ú»Ö´Ö 279,337 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö.×¤ü−ÖÖÓ�ú.06/09ê/2022 
                                                                

¯ÖÖê Ã™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 
  

ÃÖÖê−Ö�Öê› 
×•Ö.−ÖÖÓ¤êü
›üü 

³ÖÖ÷Ö 1 ŸÖê 5  
÷Öã. ü̧.−ÖÓ. 
131/2022 �ú»Ö´Ö 
279,337 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö :-  
²Öôûß ü̧Ö´Ö −ÖÖ÷ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö 
−ÖÖ‡Ô�ú¾ÖÖ›êü ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧ 
ü̧Ö. ü̧Ö•Ö ™üÖ¾Ö ü̧ ,¸üÖ•Ö 
ü̧ÖòµÖ»Ö ×ÃÖ™üß,¾Öê¤ÓüÖŸÖ 

−Ö÷Ö ü̧ ´ÖÖ»Öê÷ÖÖ¾Ö ü̧Öê›ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9049319564. 
 
 
 
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö - 
 
 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  ×šü�úÖ#Ö :- 
×¤ü.04/09/2022 ü̧Öê•Öß ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 
17.15 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ  ×¾Ö÷ü»Ö 
¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×�ú¾ÖôûÖ ×¿Ö¾ÖÖ ü̧ 
−ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê ˆÃ´ÖÖ−Ö−Ö÷Ö ü̧ ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ¯Öã¾ÖìÃÖ 
15 ×�ú.×´Ö. 
 
 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/09/2022 “Öê 14.08 
¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ.−ÖÓ.13 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü#ÖÖ ü̧ :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1916 
²Öß.‹ÃÖ.¯ÖÖÓ̄ Ö™ü¾ÖÖ ü̧ ¯ÖÖê.Ã™êü.ÃÖÖê−Ö�Öê›ü 
ü 
 
 
 

ÃÖÖ¤ü ü̧ Ø¾Ö−ÖŸÖß �úß. ×¤ü.04/09/2022 ü̧Öê•Öß 
¾Öêôû †Ó¤üÖ•Öê ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 17.15 ¾ÖÖ.“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ˆÃ´ÖÖ−Ö−Ö÷Ö ü̧ ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ 
×�ú¾ÖôûÖ ×¿Ö¾ÖÖ ü̧ÖŸÖß»Ö ×¾Ö÷ü»Ö ¯Öê™ÒüÖê»Ö 
¯ÖÓ̄ ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¾Ö ü̧ß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö¹ý−Ö 
¯ÖÖ−Ö³ÖÖêÃÖß �ú›êü ´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 
MH-26-BG-2462 −Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ 
¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö ³Ö ü̧¬ÖÖ¾Ö ¾Öê÷ÖÖŸÖ µÖê#ÖÖ ü̧ß ´ÖÖê™üÖ ü̧ 
ÃÖÖµÖ�ú»Ö “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖ−Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö µÖê‰ú−Ö 
ÃÖÖ‡Ô›ü−Öê •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ×¤ü»Öß ŸµÖÖŸÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ ¯ÖÏ#Ö¾Ö ²Öôûß ü̧Ö´Ö −ÖÖ‡Ô�ú¾ÖÖ›êü 
¾ÖµÖ 08 ¾ÖÂÖÔ Æêü ¤üÖê‘ÖêÆüß ´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»ÖÃÖÆü 
�ÖÖ»Öß ¯Ö›æü−Ö •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ²Öß™ü †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ 
¯ÖÖê−ÖÖ/2699 −ÖÖ÷Ö ü̧÷ÖÖê•Öê µÖÖÓ“Öê�ú›êü 
×¤ü»ÖÖ.´ÖÖê.−ÖÓ.8830480846. 

 

 

 



पो. टे. भोकर ग ुर न  341/2022 कलम 135 भारतीय िव ुत कायदा (सुधारना) 2003 िद.06/09/2022 

पो. टे 
च ेनाव 

ग ुर न .व कलम ग ु.घ.ता.वळे व 
िठकाण 

िफयादी च ेनाव खुलासा  

भोकर  ग ुर न 
341/2022 
कलम 135 
भारतीय िव ुत 
कायदा 
(सुधारना) 
2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग ु.घ.ता.वेळ व 
ठीकान :-  
िद. 20/07/2022 
रोजी वेळ सकाळी 
आंदाजे 11.00 
बाजताचे पुव  एका 
वषा पासुन 
मौजे धानोरा येथ े
ता भोकर िदशा 
प ीमेस 10 िकमी 
अंतरावर 
 
 
ग ु.दा.ता.वेळ :  
िद 06/09/2022 
चे टेडा 16 वेळ 
15:08 वा. 
 

िफयादीच ेनाव:-  
संिदप नागोराव भंडारे वय 38 वष वसाय सहा यक 
अिभयंता म.िव.िव.क.म. मयािदत शाखा कायालय 
भोकर मो. न. 7875764839 
 
आरोपी :-  
उिशरा ये याच ेकारण :-आज रोजी पो टे ला येउन 
लेखी त ार िद याने चोरीस गलेेला माल एकुन मागील 
एक वषापासुन 16806 युिनटची िबज़ चोरी क न 
कंपनीचे 240500/- पये व तडजोडीची र म व 
28000 /- पयाचे नुकसान केल ेनमुद िफयादी मिधल 
िफयाद मिधल मजकुरा माने 

खलूासा :- सादर िवनतंी की, वर नमदु तारीख वळेी व 
िठकाणी यातील आरोपीनी मौजो धानोरा यथे े यां या 
राह या घरा या समोरील लघदुाब वािहनीवर अकोडे 
टाकुन िवजपरुवठा वता या फाय ासाठी वाप न 
िव तु चोरी करन आसा एकुन वरील आरोपीतानंी 
मागील एक वषापासनु 16806 यिुनटची िवज चोरी 
क न कंपनीच े240500/ पय ेव तडजोडीची र म व 
28000 /- पयाच ेनकुसान केल.े कौरे मजकुराच े
त ारी अजा व न मा. पो. िन. साहबे याचं ेआदेशान े
वर माण ेगु हा दाखल क न पढुील तपास पोहकेॉ 
1765 हानवत ेयाच ेकडे िदला. 
 
दाखल करनार :  पोहकेा 1815 मंचलवाड सर पो टे 
भोकर मो. न.ं9527795167 
 तपास करणार :  पोहकेॉ 1765 हानवते पो. टे. 
भोकर मोन 9860719828 
पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहबे 
पो. टे.भोकर मो.नं.9923104521 
 

 



- पो. टे िवमानतऴ िमस ग.न.ं 62/2022 मधील   नादंडे 
¯ÖÖê Ã™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ÷Öã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ#Ö

÷Öã−ÆüÖ. ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ#Ö 
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 

 
 

िवमान- 
तळ 
 
 
 
 
 

पो. टे 
िवमानतऴ 
िमस ग.न.ं 
62/2022 
 
 
 

िमस ग घ.ता.वऴे 
व िठकाण – 
िदनांक 
05/09/2022 
रोजी सकाळी 
08.30 वा 
वताचे राहते 

घ न 
ल मीनारायणनग 
र गेट न. 1 नांदेड 
उ रेस 04 
िक.मी. 
दाखल ता. वेळ - 
िद 06.09.2022 
रोजी वेळ 16.47 
वा टे.डा. 33 
 

खबर देणार – उ हास मधुकर 
कोटिगरे वय 49 वष वसाय 
खाजगी नौकरी रा 
ल मीनारायणनगर गेट न. 1 
नांदेड मो.न. 9860422951 
हरवले या ीचे नाव – 
िवकास मधुकर कोटिगरे वय 45 
वष रा ल मीनारायणनगर गेट न. 
1 नांदेड 
वणन- रंग- सावळा, उंची 5 फुट 
8 इंच , केस काळेपांढरे,बारीक, 
नाक सरळ, डोळे म यम काळे, 
भाषा मरािठ िहदी पोषाख िनळी 
िज स पांढरे शट लाईन ग चे स 
पायात का या रंगाची च पल , 
चेहरा लांब. 
 

खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व िठकाणी यातील खबर देणार 
यांचा भाऊ बाहरे जावुन येतो हणुन गलेा तो परत आला नाही 
ते हा घरातील सवानी याचाशोध घेतला याचे िम ाकडे शोध 
घेतला पंरत ु कोठेच िमळुन आलानाही वगैरे त ारी अज 
िद यान े मा पोिन सा. यांचे आदेशान े िमस ग दाखल क न 
पूढील शोध व कायवाही कामी पोहकेाँ/1334 जाधव यांचेकडे 
िदला . 
 
दाखल करणार – पोहकेाँ/ 748 
कनाके मो.नं. 9923888322 
तपास करणार- पोहकेाँ/1334 
जाधव मो.न. 8805859640 
 

 

 

 

 



मा र िद.06/09/ 2022 cr no 94/2022 कलम 354, 354(a) भा द िव 

पो. टे.च े
नाव 

गरुन/ कलम गु हा घडला व 
दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा 
व आरोपीच ेनाव व 

प ा 

हकीकत 

पो. टे.चे 

नाव - 

मा र  

गुरन94/2022 

कलम 354, 

354(a) भा द 

िव 

 

 

 

 

 

 

गु हा घडला- 

 िद.03/009/2022 

रोजी 12:00 

वाजताचे सुमारास 

मौजे वझरा( शेख 

फरीद) तालुका मा र 

येथील िफयादीचे 

शेतात दि ण 12 

km 

 

गु हा दाखल िदनाकं -   

06/09/022चे 

16.43 टे.डा 12 

मांक वर  

िफयादीच ेनाव:-  

 

आरोपीच ेनाव :-  

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील 

िफयादी ही शेताची पाहणी क न शेता या कडेला असले या 

मोहा या झाडाखाली थकवा आ यान े िफयादी झाडाखाली 

झोपली ते हा वर नमूद आरोपी िदगंबर रागोबा नागरगोजे हा 

आउट उभा क न िफयादी जवळ आला व वाईट उ ेशाने भाभी 

भाभी हणून िफयादी या मां ा दाबू लागला ते हा िफयादी 

याला असे का करतो मनाली असता यांनी िफयादीचे दो ही 

दंडाला ध न पु हा भाभी भाभी हणून दाबू लागला व कोणाला 

काही सांगू नको मी तुला 500/-  देतो असे मनाला वगैरे 

जबाबाव न माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या आदेशाने 

गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी बीटHC/764 जाधव 

साहबे यां याकडे िदल ेआह े

 तपासी अमंलदार-HC/764 जाधव सा. पोलीस टेशन मा र 

मो.न 9405693764 

दाखल क रणार- NPC/294 खंदारे सर  पो टे मा र  



पो. टे. भोकर ग ुर न  342/2022 कलम 279, 337, 338, भादिव िद.06/09/2022 
 

पो. टे च े
नाव 

ग ुर न .व कलम ग ु.घ.ता.वळे व 
िठकाण 

िफयादी च ेनाव खलुासा  

भोकर  गु र न :- 

342/2022 कलम 
279, 337, 338, 
भादिव 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ग ु.घ.ता.वळे व 

ठीकान :- िद. 
18/07/2022 रोजी 
वेळ 06.30 मौजे 
नागपुर पाटी भोकर 
हसैा जानारे रोडवर 

ता. भोकर िदशा पुवस 
05 कीमी अंतरावर 
 
 
 

ग ु.दा.ता.वळे :  

िद 06/09/2022 चे 
टेडा 19 वेळ 16:48 

वा. 
 

िफयादीच ेनाव:-  
अ ण िप आनंदा गोनेकर वय 
32 वष वसाय मजुरी रा. 
िचखलवाडी ता. भोकर 
िज.नांदडे मो. नं. 
8888336968. 

 

आरोपी :- )  
 
 

उिशरा ये याच ेकारण :-आज 
रोजी पो. टे. त ारी जाबब 

िद यान े
 

खूलासा :- सादर िवनतंी की, वर नमदु तारीख वळेी व िठकाणी यातील 

आरोपीन ेआपल ेता यातील मो. िह भरधाव वेगात हाईघाई 
िन काळजीपन ेचालवनु यातील िफयादीस जोराची धडक देउन गंभीर 
दखुापत क न फॅ चर केले व याच ेसोबत पाठीमाग ेबसले या इसम 
नाम ेसुरज गंगाधर मोरे यास पण गंभीर दखुापत पोहचवली वगरैे जबाब 
व न मा. पो. िन. साहेब याचं ेआदशेान ेवर माण ेगु हा दाखल क न 

पुढील तपास पोहेकॉ 1765 हानवत ेयाच ेकडे िदला 
 

दाखल करनार :  पोहकेा 1815 मंचलवाड सर पो टे भोकर मो. 
नं.9527795167 
  

तपास करणार :  पोहकेॉ 1765 हानवते पो. टे. भोकर मोन 

9860719828 
 

पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर 
मो.न.ं9923104521 
 

 

 



पोलीस टेशन अधापूर दिैनक गु ह े   गु.र.न.264/2022   िद06/09/2022कलम 65(इ) महारा  दा बदंी अिधिनयम 

अ. . ग.ुर.न.व 
कलम 

गु हा घडल ंव दाखल 
तारीख 

िफयादीच ेनाव खबर दणेार 
आरोपीच ेनाव व प ा 

हकीकत 

 पो. टे. 

अधापरू 

भाग 1त5े 
ग.ुर.न. व 
कलम- 
264/2022 
कलम 65(इ) 
महारा  
दा बंदी 
अिधिनयम 

गु हा घडला िदनांक-
06/09/2022रोजी वेळ   
11:30 
 वाजता आरोपी या 
शेताम ये मौजे लहान 
िशवार  
 
  दीशा व आंतर पूवस 
10िक.मी.   
 
गु हा दाखल  िदनांक 
06/09/ 2022चे वा.  
17.35 टेडा.नं .  

मांक_35   
 

िफयादीच े नाव- संदीप संभाजी 
आनेबोईनवाड वय 40 वष 

वसाय नोकरी ना.पो.का.ब.न 
2544पो ट अधापूर 
 
आरोपी नाव.  
 
िमळाला माल—--देशी दा  
िभगरी सं ा या 180ML या 
13बॉटल िकमती अंदाजे 910/ 
पये 

खलुासा  सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी ने िवना परवाना 
बेकायदेशीर िर या ो गु ाचा माल देशी दा  
िभगरी सं या या 180 एम एल या 13 सीलबंद 
बॉटल िकमती 910 पये माल चोरटी िव ी कर याचे 
उ ेशान े ता यात  बाळगुन िमळून आला वगैरे 
िफयादीव न माननीय पोलीस िनरी क साहबे 
यां या आदेशान े गु हा दाखल क न बीट 
ना.पो.का.1295 कांबळे यां याकडे दे यात आला 
मोबाईल नंबर 9823720358 
  
तपासी अमंलदार-N PC 1295 कांबळे मो..न.9 
823720358 
दाखल करणार- PSI वड मो. न.9637101945 
 
पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो 
नं.7798834253 

 

 



पो. टे.िहमायतनगर गु.र..नं..204/2022कलम 498. (अ) 323,504,34 भा.द.िव. 

पोलीस 
टेशनचे 
नाव 

गु.र.नं.वकल
म 

आ.मृ.नं. 

गु हाघडला तारीख वेळ 
िठकाण गु हा दाखल वेळ 

िफयादीचेनाव प ा 
मोबाईल नंबर 

खुलासा 

िहमायतन
गर 

.ग.ुर..न.ं.20
4/2022कल
म 498. (अ) 
323,504,3
4 भा.द.िव. 
 
 
 
 
 
 

िद.09/09/2019 ते 

िद.05/09/2022पयतआ
रोपी चेघरीरिहमकॉलनी 
िहमायतनगरपि मेस 1 

िक.मी. 

गु हादाखलः 
िद.06/09/2022 
चे 15.55 वा  
टे.डा.न द.31 

वर 
 
पो टे भारी अिधकारी 
.पो.िन. ी.भुसनुरसाहबे
पो. टे.िहमायतनगर 
मो.न.ं9834774799 

िफयादीचेनाव प ा मोबाईल नबंर 
मिदहा तबसुम भृ.मोहमद सुलमेान  
वय 24 वष रा. हा.मु.खुबाकॉलनी 
िहमायतनगर 
मो.न.ं8805188988 
 
आरोपी चे नाव 
  
 गु हा दाखल करणारः PSO 
पो.ना.658 क ेपो. टे.िहमायतनगर 
मो.नं9823625150 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी विठकाणी यातील आरोपी पतीमो.सुलेमान 
अ दलु गफारयांचेसोबतमाझेल िदनांक 01/09/2019 रोजीिरतीिरवाजा 

माणेक निदलेल ाम येआईवडीलांनी माझे अंगावरसाडेपाच तोळेसोनेव 
दहातोळेचांदीआसेदागीनेिदलेहोतेपरत माझे पती ,सासु, िदर नदंा यांनी ल  
झाले नंतर आठ  िदवस चांगल ेवागवले ल ात ठरललेे दहजे चे सामान व ल  
इछे माणे केले नाही ल ात जोडे डंा  2 लाख ऐवजी  50 हजार का िदल े
हणून मानिसक व शारीिरक छळ क न ास दे यास सु वात केलीमाझे पती 

व यांचे नातेवाईक, यतीम  पोटी  के जैसा उठा के दे िदए हमे सामान अभी 
मत दोन बोले तो नही देते या आसे हणून मानिसक ास  देत होते विडलांनी 
समजुन  सांगीत याने  डंया मधी रािहले या र मे पैकी अधुन मधुन 50.  50 
हाजार पये िदल े त हा माझे  सासरचे लोकांनी काही िदवस चांगल ेवागवल े
परंत ुलहान सहान  कारणांव न  िशिवगाळ क न अपमानीत केल ेतरी मला 
नांदावयाचे अस याने मी कोठेही चचा न करता संसार क  लागल े या 
दर यान मा या पतीकडून मला दोन मुली  झा या तरीपण  माझी  सासु पती 
मला मारहाण क  लागल ेत हा गावातील िति त  नागिरक व आई 
विडलांनी बैठक  घऊेन सांिगतले तरी ते ऐक यास  तयार न हते मला माझे 
आई  विडलांनी नांदवयास घऊेन गेलेपरंतु यांनीनांदवायासनकार िदलात ु
पैसेघेऊनआ यािशवायनांदिवत नाहीआसे हणूनघरातुन काढुनिदलेवगरैे 
मजकुराचेअजाव नगु हा दाखल  
तपास अिधकारी   पो.ह.ेकॉ2303िसगनवाडपो. टे.िहमायतनगर 

मो.न.ं9049078521 

 



पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गरुन आम ृ40/2022 कलम 174 crpc माण ेिदनाकं 06/09/2022 
 

पो टे च े

नाव 

गुरण/अ.म/ृ

पणाका/िम
िसग व 
कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/

िमिसग घडला व 
दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नबंर व आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय/नाही 

हकीकत 

पो टे 
चे 
नाव:- 
उमरी 

गु हा 
40/2022 
कलम 174 
crpc 

माणे  
 
 
 
 
 
िदशा:- 
पुवस 10 
कीमी 

गु हा घडला:- 
िद.06.09.2022 
चे सकाळी 07.00 
वा. ते 10.00 
वाजताचे पुव   
वेळ न ी नाही 
वताचे शेतातील 

िवहीरीत 
 
आम ृदाखल 
िदनांक 
06/09/2022 चे.  
15.12 वाजता 
न द नंबर  15 वर  

खबर देणार :-  
 बालाजी संभाजी िशदे वय 
27 रा.खडकी ता.भोकर 
मो.7498432043 
  
मयताच ेनाव व प ा  : 
.आकाश संभाजी िशदे वय 22 
धंदा शेती रा.खडकी 
ता.भोकर 
 
 मरणाच ेकारण :- िवहीरीत 
पा यांत बुडून मृ यू  

खलुासा:- सादर िवनंती की यातील नमूद ता.वेळी व िठकाणी यातील 
मयत हा शेतात बैल चार यासाठी गलेा असता तो िवहीरीत पाय घस न 
पडून बुडून मरण पावला   अशी खबर िद यान े बाजूस माण ेआमृ दाखल 
क न पोलीस िनरी क साहबे यां या पोउपनी चेवले साहबे यां याकडे 
िदला. 
तपासी अमंलदार:  तुकाराम िवशवनाथ के दे मो न.7972683474 
 
पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  
मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 7038833358 
 
भटे देणारे अिधकारी च ेनाव  एम.बी.भोसले पोलीस िनरी क मोबाईल 
नंबर:-7038833358 केलेला तपास घटना थळ पंचनामा क न पुढील 
तपास चालू आह.े 
मा. पोलीस अधी क यांचे सूचना:- 

 

 



पोलीस टेशन िकनवट  गरुन .  :- 180/2022 कलम :- 283 ipc 

 

पो. टे. 
चनेाव  

गरुन / आ.म ृ/ 
पनाका / ो 
गरुन व कलम  

गरुन / 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  

िकनवट    गुरन .  :- 
180/2022  
कलम :- 283 
ipc  
 

 
 
  
 
 
 

 

 गु हा घडला ता. , वेळ 
व  िठकाण :- 
िद. 06/09/ 2022 रोजी 
17.00वा. चे िशवाजी 
चौक िकनवट पूवस एक 

िकलोमीटर 
 
 

 गु हा दाखल ता. व वेळ 
:- िद. 06-09-2022 चे 
19.220वा.  

न द नंबर :- 43 
 
उिशराचे कारण 
 
 

िफयादी च े नाव:-  सुनील 
गोपाळराव कोलबु  े वय 42वष 

वसाय नोकरी पोहकेा/680 
नेमणूक पो टे िकनवट तालुका 
िकनवट मोबाईल नबंर 

8888855825 
 

आरोपी  
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
आरोपी अटक :-  

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी यांनी 
आपले ता यातील का या रंगाचा ऑटो रोड या म यभागी लावून येणारे-
जाणारे लोकांना धोका अटकाव इजा  होईल अशा ि थतीत उभा क न 
सावजिनक रोडवर अडथळा िनमाण केला वगैरे मजकुरा या िफयादीव न 
माननीय पो. िन साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल पुढील तपास कामी 

npc /680 यांचेकडे िदला  
 

तपािसक अमंलदार :-  पो.ना /680 कोलबुधे पो. टे.िकनवट मो. न ं
8888855825 

दाखल करणार :- पो.हे.कॉ/1766 पवार  पो. टे. िकनवट 
 मो. नं.9850143382  

 

पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- मा. पो. िन. साळुंखे साहबे पो. टे. िकनवट  मो. 
नं. 9422242568 

 



पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 424/2022 कलम 65 ( ई)   म ोकi िद 06.09.2022 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वळे व िठकाण िफयादीचनेाव व प ा व मोन ं खलुासा:--- 

गरून. 
424/2022 
कलम 65 ( ई)   
म ो� ट  

ग.ू घ. ता. वळे व 
िठकाण:-- 
िद. 06.09.2022 रोजी 
12.45 वा.  खानापुर  फाटा 
ते खानापुर  जानारे  
सावजिनक र याचे बाजुस    
 
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद. 06 09.2022 रोजी 
वेळ 15.29 वा. न द 

मांक 32 वर  
 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा-  ीकांत 
माधवराव  मोरे  वय  40 वष  

वसाय न पो उप िन  न े
पो. टे.दगेलुर  
मो.न. 7977418500 
 

आरोपीच ेनाव- 
 
िमळाला माल – दशेी दा  िभगरी 
सं ा असे लेबल असले या 180 
एम.एल. या 24 बाँटल िक. 1680/- 
 चा माल   

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदिेशर िर या दशेी दा  
िभगरी सं ा असे लेबल असले या 180 एम.एल. या 24  
बाँटल िक.  1680/-  चा ो.गु ा चा माल सह िमळुन 
आला चोरटी िव ी कर या या उ शेाने ता यात बाळगुन 
िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
  

तपािसकअमंलदार-    पो.ना. 580 तलवारे     ने. पो टे 
दगेलुर 
दाखलकरणार :  पो ना 2562 प े    .ने. पो टे देगलरु 

 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पो िन ी माछरे साहबे   9821159844  

 
 

 

 



पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 425 /2022 कलम 12 अ मजुका  िद 06.09.2022 

ग.ूर.न.वकल
म 

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 

गरून. 425 
/2022 
कलम 12 अ 
मजकुा   

ग.ू घ. ता. वळे व 
िठकाण:-- 
िद. 06.09.2022 रोजी 
वेळ 14.10  वा.खानापुर  
फाटा ते खानापुर  जानारे  
सावजिनक र याचे बाजुस  
ि गांबर  ब नवार यांचे 
दकुानासमोर  
 

 गु. दा. ता. वळे व 
न दन ं
िद.6.09 ..2022 रोजी 
वेळ 17.40  वा.न दन ं 
38 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा 
ानोबा रघुनाथ क  े  वय 52  वष 
वसाय नोकरी पोहकेा 2462  ने 

दगेलुर मोनं  9923692462 
 
आरोपीच ेनाव - 

 
िमळाला माल – नगदी  430/- . व 
मटका जुगाराच ेसािह य  
 
आरोपीअटकता. वळे व न दन:ं-- 
.नाही 

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी  िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या लोकांकडुन पैसे 
घेवुन आक ावर लावुन क यान नावाचा मटका जुगार खेळत 
व खेळिवत  असताना नगदी 380  व मटका जुगाराचे 

सािह य सह िमळुन आला हनुन वगैरे िफयाद व न गु हा 

दाखल .. 
दाखलकरणार:- 
पो ना 2562 प े   .न.े पो टे देगलुर 
 

तपािसकअमंलदार-     पोहकेाँ 2462 के  े ने पो टेदगेलुर 

 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
 
पो िन ी माछरे साहबे   9821159844  

 
 

 



 

¯पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 423/2022 कलम 65 ( ई)   म ोॲक्ट िद 06.09.2022 

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

गरून. 
423/2022 
कलम 65 ( ई)   
म ोॲ ट  

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद. 06.09.2022 रोजी 
10.50 वा.  करडखेड ब थानक 
चे बाजुला सहारा पानटपरी 
जवळ करडखेड  ता देगलुर   
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद. 06 09.2022 रोजी वेळ 
14.05 वा. न द मांक 30 
वर  
 
 
दाखलकरणार 
:  पो ना 2562 प े    .न.े 
पो टे देगलुर 
 

िफयादीचनेाव व प ा-  िवलास 
रामचंद नागमवाड   वय  38 वष  

वसाय पोकॉ 135   न े
पो. टे.दगेलुर  
मो.न. 9075249666 
 
आरोपीच ेनाव- 
 
िमळाला माल – दशेी दा  िभगरी 
सं ा असे लेबल असले या 180 
एम.एल. या 12 बाँटल िक. 
840/-  चा माल   

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदिेशर िर या दशेी दा  
िभगरी सं ा असे लेबल असले या 180 एम.एल. या 12 
बाँटल िक.  840/-  चा ो.गु ा चा माल सह िमळुन 
आला चोरटी िव ी कर या या उ शेाने ता यात बाळगुन 
िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
 

तपािसकअमंलदार-    पो.ना. 625 प े     ने. पो टे 
दगेलुर 

 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पो िन ी माछरे साहबे   9821159844  

 

 

 



पोलीस टेशन दगेलरू िमस ग ं . 26/2022 िद 06.09.2022 

पोलीस टे
शनचनेाव 

िमस ग.व
कलम 

िमस गघ. ता. वेळ व 
िठकाण 

त ारदाराचनेाव व प ा व मोन ं खलुासा:--- 

पोलीस 
टेशन 

दगेलूर 

िमस ग 
ं .26/20

22 
 
 
 
 
 

 

िमस गघ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िदनांक 05.09.2022 
रोजी सकाळी 12.00 वा. 
चे सुमारास  मौ. तमलुर ता 
देगलुर   
 

िमस गदा. ता. वळे व 
न दन ं
िद06.09.2022 रोजी 
वेळ 00.13  वा न द नं 
04 
  
 

 

त ारदाराचनेाव व प ा व 
 

बेप ा ीचनेाव --- 
 माधव द ु टेकवाड  वय 21 
वष रा.तमलुर  ता. दगेलुर  
वणन 
उंची – 5 फुट 6 इंच  रंग- 
सावळा  , पोषाख – िनळा  
िज स पँ ट लाल  टी शट ,  , 
भाषा – मराठी , िहदी ( प ) 
ओळख िच ह पाठीवर ितळ  

खलुासा:--- 
सादर िवनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील खबर 

देणार यांनी अज िदला की ,माझा मुलगा माधव द ु 
टेकवाड  वय 21 वष रा.तमलुर  ता. दगेलुर  हा घ न 
संडासला जातो हननु िनघुन गेला तरी याचा गावात 
व नातेवाईकाकड ेशेध घेतला आ ाप पावेतो िमळुन  

आला नाही वगैरे त ारी व न मीस ग दाखल  

दाखलक रणार:- ASI सरोद े न.े पो. टे. दगेलुर  
 

तपािसक अंमलदार– 

पोहकेॉ 1984 सकनुरे  ने.पो. टे.देगलरू 
 

पो टे भारी अिधकारी नाव व मोन:ं-- 
पोिन ीमाचरेसाहबे  9821159844 

 
 

 

 



पो. टे. भोकर ग ुर न  343/ 2022 कलम 392,504,506,34 भादवी . 

पो. टे च े
नाव 

ग ुर न .व 
कलम 

ग ु.घ.ता.वळे व िठकाण िफयादी च ेनाव खलुासा  

भोकर   
गुरन 343/ 
2022 
कलम 392 
,504, 
506, 34 
भादवी . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग ु.घ.ता.वळे व ठीकान :-
िदनांक 05/09/2022 
रोजी दपुारी 22.00 
वाजता त ारदार यां या 
िनवास थानी मौजे 
िचटिगरी ता भोकर 
पि मेस 18 िक. मी. 
 
ग ु.दा.ता.वळे : - 
िद.06/09/2022 वेळ 
20.02 टेडा 21 वर  
सदरचा गु हा हा तां ीक 
व पाचा आह ेकायदा 

सु व था चे  नाही 
 
 

िफयादीच ेनाव:- 
राजू िदगंबर ढग,े वय 25 वष, 

वसाय शेती . िचटिगरी ता. भोकर 
जी. नांदेड मो. नं. 9890745572 
 
आरोपी :- ) 1उिशरा ये याच ेकारण :-
आज रोजी पो. टे. ला येऊन त ार 
िद यान े 
गलेा माल :-एक तोळा सो याची चेन 
आिण रोख .7000/- मालम ा 
िमळाला माल :- िनरंक  
 

खलूासा :- सादर िवनंती िक वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी िमळून यातील िफयादीचे घरात जाउन दां ाचा धाक 
दाखवुन िफयादी या ग यातील एक तो याची सो याची चैन व रोख 
7000/- पये बळजबरीने काढुन तसेच खोटी ऑ ािसटी चा गु हा 
दाखल कर याची धनकी देउन व िशवीगाळ केली वगैरे मजकुराचे 
आज/ िफयाद व न ना. पोिन साहबे यां या अदेशान ेगु हा दाखल 
क न पुढील तपास कामी पोउपिन भ डवे मॅडम यां या कडे दे यात 
आला आह.े 
दाखल करनार :  पोहकेा 1815 मंचलवाड सर पो टे भोकर मो. 
नं.9527795167 
 तपास करणार :  मा.पोउपिन भ डवे मॅडम पो टे भोकर मो. नं. 
8605249286 
पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर 
मो.न.ं9923104521 
 



पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 426/2022कलम 283 भादवी िद 06.09.2022  

ग.ूर.न.वक
लम 

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 

गरून. 
426/202
2कलम 
283 
भादवी  

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद 06/9/22 रोजी 17.30 वा 
सुमारास  देगलुर जाणारे रोडवर  
साठे चौक देगलुर  
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद.06.08..2022 रोजी वेळ   
18.43  वा.न दन ं 43 
 
दाखलकरणार:-npc 2562 
प  े   .ने. पो टेदेगलुर 

 

िफयादीचनेाव व प ा 
रामचंद िकशनराव काळे    वय 
45 वष वसाय नोकरी पोहकेा ँ
832 पो टे दगेलुर मोनं 
8830899396 
 

आरोपीचनेाव  
 िमळाला माल  

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीन ेआप या ता यातील एक ऑटो या चालकाने 
याचे ता यातील वाहन ह े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 1636 िमरदोड े  
साहबे पो टेदगेलुर 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ीमाछरेसाहबे   9821159844  

 
 

 

 



 

पो. टे. भोकर ग ुर न  344/2022 कलम 323,506 भादवी सह 3(1)(R)(S) अ. जा. अ. ज. आ. . कायदा  

पो. टे च ेनाव ग ुर न .व 
कलम 

ग ु.घ.ता.वळे व 
िठकाण 

िफयादी च ेनाव खलुासा  

भोकर  ग ु र न 
344/2022 
कलम 323, 
506 भादवी 
सह 
3(1)(R)(S) 
अ. जा. अ. ज. 
आ. . कायदा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग ु .घ.ता.वळे व 
ठीकान :-  
िद.02/09/2022 
रोजी रोजी दपुारी 
आंदाजे 14.00 
वा.कै ल मणराव 
पाटील हा सेकर 
मा यिमक िव ालय 
लगळुद ता भोकर 
िदशा पूवस 18 
िकमी अंतरावर 
 
ग ु.दा.ता.वळे :  
िद 06/09/2022 चे 
टेडा 23 वेळ 

21:12 वा. 
 

िफयादीच े नाव:- साहेबराव 
भजुगं कांबळे  वय 40 वष 

वसाय शेती रा. 
रावणगाव जात - मातंग 
भोकर मो. न. 
782108623 
 
आरोपी :-  
उिशरा ये याच े कारण :- 
आज रोजी पो. टे. ला येऊन 
त ार िद याने  

खलूासा :- सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादीने यां या पा याचे पोषण आहाराच े पैसे का िदले 
नाही ते कधी िमळतील ह ेिवचार यासाठी शाळेत गेले असता नमुद 
आरोपीन ेतुला कशाचे पैसे पािहजे पैसे मागायला का आलास हणून 
मांग ा त ू लय माजला पैसे मागायला शाळेत येतोस का हणून 
जातीवाचक िशवीगाळ क न लाथाबु यांनी मारहाण केली परत 
शाळेत आला तर तुला सोडणार नाही अशी धमकी िदली  वगैरे 
मजकुराच ेत ारी अजा व न मा. पो. िन. साहबे यांचे आदशेाने वर 

माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास मा. SDPO अचना मॅडम 
उपिवभाग नांदडे ामीण चाज भोकर याचे कड ेिदला. 
दाखल करनार :  पोहकेा 1815 मंचलवाड सर पो टे भोकर मो. 
नं.9527795167 
 तपास करणार :  मा. SDPO अचना मॅडम उपिवभाग नांदेड ामीण 
चाज भोकर 
पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर 
मो.न.ं9923104521 



पोलीस टेशन कुंटूर िदनाकं. 06.09.2022    ोगरुन.ं 156/2022 कलम  65(ई) मु ो अ ट माण े

पोलीस 
टेशनच े
नाव 

 

गु हा रिज टर नबंर व 
कलम 

गु हा घडला ता .  वेळ 
िठकाण व दाखल ता. 

वळे 

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर, आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय /नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव कुंटूर 

गुरन ं156/2022 

कलम 65 (ई),म ो 

अ ट माणे 

 
 गु ाच ेकारण : :- 
िबनापरवाना 
बेकायदेशीर िर या  
िवदेशी दा   
बाळगललेा हणुन 
गु हा दाखल 
 
िमळाला माल:- 
देशी दा  िभगरी सं ा 
180 ml या 19 
बोटल  िकमती 
1330 पये 

 गु हा घडला िदनाकं 
06.09.2022 चे 
14.45 वा  
िठकाण :- मौजे कहाळा  
िदशा : उ रेस 24 
िकलोमीटर  
 
 
 गु हा दाखल िदनाकं:-
िद-.06.09.2022 टे 
डा.नोद नं. 20 वर वेळ 
20.21 
 
 चेक िल टची पुतता 
केली अगर कसे  :-होय 

 िफयादीच ेनाव  व प ा:- मोहन 
सुरेशराव कंधारे वय 43 वष 

वसाय नोकरी पोह ेका 11 98 
नेमणूक पो टे कुंटूर मो नं 
8856080025 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
 आरोपीच ेनाव व प ा:- 
 आरोपी अटक :- 
 Croc कलम 41 (अ) (1) माणे 
नोटीस देवुन सोड़ यात आल े 

खलुासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन ेआपल ेता यात.     िबनापरवाना 
बेकायदेशीर िर या. देशी दा  िभगरी सं ा  180 
ml मते या  19सीलबंद बॉटल  िकमती 
1330 पये या ो गु हया या मालाची चोरटी 
िव ी कर याचे उदेशाने   जवळ बाळगलेला 
िमळून आला हणुन वगैरे िफयाद व न गु हा 
दाखल क न    मा..सपोिन सा यांचे आदेशान े
पुढील तपास कामी बीट.  याचे कडे िदला  
 
 तपासी अमलंदार :-    
asi िनखाते ब ल नंबर 1708 पो टे कुंटुर मो न 
8806148989 
 
 मा. पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे:- 

 

 



पोलीस टेशन मरखले गAd no नबंर 10/2022  कलम 174crpc  िद 06/09/2022 

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 

पो टे मरखेल  गु र न 10/2022 
कलम 174crpc 
 
 
 
 
मरणाच ेकारण—
कोणतेतरी िवषारी 
औषध के यान ेमृ यू 
ऊशीराचे कारण—
आज रोजी एम एल 
ची कागदप  ा  
झा याने अमृ 
दाखल 

 ग ुघ ता वेळ व िठकाण  
िद.18/06/.2022 
वेळ10.00वाजता या 
सुमारास सरकारी 
दवाखाना िव णुपुरी 
नांदडे वाड मांक 15 
म ये  
-------------------++  
 िदशा :-  पि म 120  
िकमी. 
------------------ 
  गु र नं  दाखल ता 
वेळ:- िदनांक 
06/09/२०२२ रोजी 
वेळ  12,05न द     
12 
---------------------- 
 

िफयादी .- खबर दणेार 
—एम के ग मवाड पोह े
का नंबर 2715 नेमणूक 
पोलीस टेशन नांदडे 

ामीण 
 --------------------+ 
 
FIR त िदली का:- होय 
--------------------+  
मयत—-- 
रा ल िपता गणपती 
माने व अठरा वष 
राहणार िशळवणी 
तालुका दगेलूर 
----------------------- 
    
 

खुलासा: सागर िवनंती की नमो तारीख वेळो िठकाणी 
यातील मयत िदनांक 17 6 2022 रोजी 1900 वाजता चे 
सुमारास वतःचे राहत ेघरी कोणत ेतरी िवषारी औषध 
िप याने यास उपचार कमी नातलंगान ेसरकारी 
दवाखाना दगेलूर येथे सु  केले असता तेथील डॉ टरांनी 
पुढील उपचार कामे सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदडे 
वाड मांक पंधरा म ये शरीर केले असता 
उपचारादर यान 18/ 6 /2022 रोजी चे 10..00 वाजता 
चे सुमारास सरकारी दवाखाना नांदडे वाड मांक पंधरा 
म ये मरण पाव याने आज रोजी एम एल चे कागदप  

ा  झा याने माननीय पोिन साहबेां या आदशेाने अमृ 
दाखल क न पुढील तपास कामी िबट पोना 94 यां या 
कड ेिदला 
------------------------ 
दाखल करणार.--  पो ना 1638डोईजड 
तपािसक  अिधकारी  : पो ना 94 शेख 7776067774 



पोलीस टेशन मरखले गAd no नबंर 11/2022  कलम 174crpc  िद 06/09/2022 

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  
मरखेल  

ग ुर न 
11/2022 
कलम 
174crpc 
 
 
 
ऊिशराच े
कारण—आज 
रोजी एम एल 
ची कागदप  

ा  झा याने 
अमृ दाखल 

 ग ुघ ता वळे व िठकाण  
िद.22/08/.2022 
वेळ6,58वाजता या 
पुव  सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदेड वाड 

मांक 52म ये  
-------------------++  
 िदशा :-  पि म 120  
िकमी. 
------------------ 
  ग ुर न ं दाखल ता 
वळे:- िदनांक 
06/09/२०२२ रोजी 
वेळ  12,29न द     
13 

िफयादी .- खबर देणार —
एस,के,बयास पोह ेका नंबर2093 
नेमणूक पोलीस टेशन नांदेड ामीण 
 --------------------+ 
 
FIR त िदली का:- होय 
--------------------+  
मयत—--शालूका िपता माधव कांबळे 
वय 30वष राहणार िशवनी ह मु 
भूतिन परगा तालुका देगलूर 
----------------------- 
   मरणाच ेकारण—पोटात दखुत 
अस यान ेिडिल हरी उपचार दर यान 
मरण पावली 
 
 

खुलासा: सागर िवनंती की नमो तारीख वेळो िठकाणी 
यातील मयत बाई िहचे िदनांक 22 /8 /2022 रोजी 0 2, 
30 वाजता चे सुमारास ितचे पोटात दखुत अस यान ेतीस 
िडिल हरी कामी सरकारी दवाखाना हानेगाव व सरकारी 
दवाखाना देगलरू येथ ेउपचार कामी येथे शरीर केल ेअसता 
तेथील डॉ टरांनी पुढील उपचार कामे सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदेड वाड मांक 52 म ये शरीर केले असता 
उपचारादर यान िदनांक 22/08 /2022 रोजी चे 6, 58चे 
पूव  सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड वाड मांक 52 
म ये मरण पावली आह,ेआज रोजी एम एल चे कागदप  

ा  झा याने माननीय पोिन साहबेां या आदेशान ेअमृ 
दाखल क न पुढील तपास कामी  psi जायेभाये यां या 
कडे िदला 
------------------------ 
दाखल करणार.--  पो ना 1638डोईजड 
तपािसक  अिधकारी  PSIजायेभाये 
 

 

 

 



पोलीस टेशन गरुंन 271/2022 कलम 420, 170. 34 Ipc  िदनाकं 06/9/ 22 

अन ु मांक गरुन कलम गु हा घडला तारीख 
वळे िठकाण 

िफयादीच ेनाव गु ाची थोड यात हािककत 

पो ट मुखेड गुरंन 
271/2022 
कलम 420, 
170. 34 Ipc  
 

गु हा घडला तारीख 
वळे िठकाण - िदनांक 
06/9/22 रोजी वेळ 
11.30 वाजता चे 
सुमारास ित मला 
इडली सटर जवळ 
मुखेड 
ता मुखेड िज हा नांदेड 
  
दाखल वेळ- 
06/09/2022 रोजी 
वेळ  22.24 वा  
टे डा न द 53 

 
 
 
  

िफयादीच ेनाव-  
मा ती तुकाराम कदम वय 66 वष 

वसाय शेती राहणार वडार ग ली 
मुखेड तालुका मुखेड 
7021815794 
आरोपीच ेनाव-  
खडा असलेली सो याची अंगठी िकमती 
अंदाजे 17000 पये असा दो ही िमळून 
29000/- हजार पये  

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळ िठकाणी यातील वरील दोन 
अनोळखी आरोपीतांनी संगणमत क न िफयादीस पोलीस 
अस याचे भासून िफयादी या हातातील दोन सो या या 
अंग ा दो ही िमळून िकमती 29000 हजार चा माल घेऊन 
जाऊन िफयादीची फसवणूक केली आह े वगैरे  मजकुराचे 
िफयादव न गु हा दाखल क न मा.पोनी साहबे यां या 
आदेशान ेपीएसआय काळे साहेब यां याकडे िदल े 
तपास करणार- जी डी काळे पीएसआय मोबाईल नंबर 
9850072078 
दाखल करणार - ASI कदम 
 

भारी अिधकारी-  ही ही गोबाडे मोबाईल नंबर 
8805957400 
 
तपास अिधकारी पीएसआय काळे  मोबाईल 9850072078 

 

 



पो. टे. भोकर ग ुर न  345/2022 कलम 324,336,323,34 भादवी सह 3(1)(R)(S),3(2)(va)अ. जा. अ. ज. आ. . कायदा  

पो. टे च े
नाव 

ग ुर न .व कलम ग ु.घ.ता.वळे व 
िठकाण 

िफयादी च ेनाव खलुासा  

भोकर  ग ुर न   
345/2022 कलम 
324, 336, 323, 
34 भादवी सह 
3(1)(R)(S),3(2
)(va)अ. जा. अ. 
ज.आ. . कायदा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग ु.घ.ता.वेळ व 
ठीकान :-  
िद.05/09/2022 
रोजी सायंकाळी  
17:30 वा. चे 
सुमारास आरोपीचे 
घरासमोर मौजे 
िचतिगरी ता भोकर 
िदशा पि मेस 18 
िकमी अंतरावर 
 
 
 
 
ग ु.दा.ता.वेळ :  
िद 06/09/2022 चे 
टेडा 26 वेळ 

22:18 वा. 
 

िफयादीच ेनाव:-  
आरोपी :-  
उिशरा ये याचे कारण :- 
वै कीय उपचार क न आज 
रोजी पो. टे. ला येऊन 
त ारी जबाब िद यान े 

खलूासा :- सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतानी संगणमत क न तु ही आमचे शेतात जनावरे का नेले व का 
चारवल े हणून या कारणाव न काठीन ेव दगड फेकून िफयादीचे डा ा 
हातावर िफयादीस व ित या मुली मा न जखमी के यान े जाब 
िवचार यास आरोपीता या घरी गेले असता मांग ा त ू परत घरी 
कशाला आलास परत आलास तर जीवे मा न टाकतो कापून टाकतो 
हणून जातीवाचक िशवीगाळ केली व जीवे मार याची धमकी िदली  

वगैरे मजकुराच ेत ारी अजा व न मा. पो. िन. साहबे यांचे आदशेाने वर 
माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास मा. SDPO अचना मॅडम 

उपिवभाग नांदडे ामीण चाज भोकर याचे कड ेिदला. 
दाखल करनार :  पोहकेा 1815 मंचलवाड सर पो टे भोकर मो. 
नं.9527795167 
  
तपास करणार :  मा. SDPO अचना मॅडम उपिवभाग नांदेड ामीण चाज 
भोकर  
पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर 
मो.न.ं9923104521 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü› ü 250/2022  �ú»Ö´Ö  324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

¯ÖÖêÃ™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

250/2
022 
�ú»Ö´Ö 
324,3
23,50
4,506,
34³ÖÖ¤ü

×¾Ö 
¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  
 

×¤ü. 06.09.2022 
ü̧Öê•Öß ÃÖ�úÖôûß 08.00 

“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ×±úµÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö ü̧Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ‡Ô−Ö÷Ö ü̧ 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü.6.09.2022 ¸üÖê•Öß 
15.01 
¾ÖÖ.ÃÖã.Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤ü 
�Îú.026 ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  ¿Öê�Ö ‡Ô²ÖÎÖ×Æü´Ö ¿Öê�Ö 
†»Öß´Ö ¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß 
ü̧Ö.ÃÖÖ‡Ô−Ö÷Ö ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü 

´ÖÖê.−ÖÓ.9890964136 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö ü̧ −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ‘Ö ü̧ÖÃÖÖȩ̂ ü £ÖÖÓ²Ö»Öê 
†ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ−ÖßÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã ˆ¬ÖÖ ü̧ß“Öê ¯ÖîÃÖê �úÖ ´ÖÖ÷ÖßŸÖ»Öê ´Æü Öã−Ö 
ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖ�ú›üÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ú¯ÖÖôûÖ¾Ö ü̧ ´ÖÖ¹ý−Ö 
•Ö�Ö´Öß �êú»Öê.¾Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒŒµÖÖ−Öß 
¯ÖÖšüß¾Ö ü̧,ÆüÖŸÖÖ¾Ö ü̧,¯ÖÖµÖÖ¾Ö ü̧ ´ÖÖ ü̧ÆüÖ−Ö �ú¹ý−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû 
�êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
  
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ - ¯ÖÖêÆêü�úÖò-925 �úÖë›êü�ú¸  
−Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›üü ü 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  -  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö ü̧Öê̄ Öß -   

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü› ü 251/2022  �ú»Ö´Ö  324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

¯ÖÖêÃ™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö -

−ÖÖÓ¤êü›ü 
251/202
2 �ú»Ö´Ö 

324,323,
504,506,
34³ÖÖ¤ü×¾Ö 

¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  
 

×¤ü. 06.09.2022 ü̧Öê•Öß 
ÃÖ�úÖôûß 08.00 “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
×±úµÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ‡Ô−Ö÷Ö ü̧ 
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö, −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü.6.09.2022 ¸üÖê•Öß 16.34  
¾ÖÖ.ÃÖã.Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.029 ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  ‹•ÖÖ•Ö†»Öß�ÖÖ−Ö 
×¯Ö.´ÖêÆü ü̧Ö•Ö†»Öß�ÖÖ−Ö ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß ü̧Ö.ÃÖÖ‡Ô−Ö÷Ö¸ü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.8149221370 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö ü̧ −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ‘Ö ü̧ÖÃÖÖȩ̂ ü †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ¸üÖ¡Öß“Öê ³ÖÖÓ›ü ÖÖ“Öê �úÖ¸ü Ö ÃÖÖÓ÷Öã−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �úÖê¯Ö·µÖÖ¾Ö ü̧ �úÖšüß Öê ´ÖÖ¹ý−Ö •Ö�Ö×´Ö �êú»Öê ¾Ö 
»ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒŒµÖÖ−Öß ›üÖêŒµÖÖŸÖ,ÆüÖŸÖÖ¾Ö ü̧ ´ÖÖ¹ý−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû 
�êú»Öß.¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ 
¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
  
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ - ¯ÖÖêÆêü�úÖò-925 �úÖë›êü�ú ü̧ 
−Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  -  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö ü̧Öê̄ Öß -   

 

 

 

 

 

 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü› ü 252/2022  �ú»Ö´Ö  283 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö -
−ÖÖÓ¤êü›ü 

252/2022 
�ú»Ö´Ö 283 

³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  
 

×¤ü. 06.09.2022 ü̧Öê•Öß 
ÃÖ�úÖôûß 16.00 
¾ÖÖ.ÃÖã.•Öã−ÖÖ´ÖÖëœüÖ ¸ü²Ö›üß 
�úÖò−ÖÔ̧ ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü.6.09.2022 ¸üÖê•Öß 
18.43  ¾ÖÖ.ÃÖã.Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤ü 
�Îú. 36 ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  ŸÖã�úÖ ü̧´Ö 
÷ÖãÓ›êü ü̧Ö´Ö ´ÖÖ›ü÷Öê ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æêü›ü 
�úÖò−Ã™êü²Ö»Ö ²Ö.−ÖÓ.979 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö ‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.7507527479 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö ü̧ −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ Öß µÖÖŸÖß»Ö  †Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê †Ö¯Ö»Öê ¾ÖÖÆüÖ−Ö ´ÖÆëü¦üÖ •Öß™üÖê̄ Ö»ÃÖ 
�Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ ™òü´¯ÖÖê �Îú´ ÆüÖ •Öã−ÖÖ´ÖÖëœüÖ ¸ü²Ö›üß ¾ÖÖ»ÖÖ �úÖò−ÖÔ ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ü̧Æü¤üÖ ü̧ßÃÖ ¾Ö µÖê ÖÖ·µÖÖ •ÖÖ ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê 
×•Ö¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬ÖÖê�úÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ‰ú³ÖÖ �êú»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö 
†Ö»ÖÖ ´Æü Öã−Ö ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
  
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ - ¯ÖÖêÆêü�úÖò-979 ´ÖÖ›ü÷Öê −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  -  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö ü̧Öê̄ Öß -   

 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü› ü 253/2022  �ú»Ö´Ö  283 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

253/2022 
�ú»Ö´Ö 283 

³ÖÖ¤ü×¾Ö 
¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  

 

×¤ü. 06.09.2022 
ü̧Öê•Öß ÃÖ�úÖôûß 16.45 

¾ÖÖ.ÃÖã.•Öã−ÖÖ´ÖÖëœüÖ 
×−Ö ü̧Öê•Ö »ÖÖò•Ö �úÖò−ÖÔ̧ ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü.6.09.2022 ¸üÖê•Öß 
19.17 
¾ÖÖ.ÃÖã.Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤ü �Îú. 
38 ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -¿Öê�Ö ¿Ö�úß»Ö 
¯ÖÖ¿ÖÖ×´ÖµÖÖò ¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−ÖÖî�ú ü̧ß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æêü›ü�úÖò−Ã™êü²Ö»Ö 
²ÖÓ.−ÖÓ.2201 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.98811725338 
 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö ü̧ −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ Öß µÖÖŸÖß»Ö  †Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê †Ö¯Ö»Öê ¾ÖÖÆüÖ−Ö 
•Öã−ÖÖ´ÖÖëœüÖ ×−Ö ü̧Öê•Ö »ÖÖò•Ö �úÖò−ÖÔ ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú 
ü̧Öê›ü¾Ö¸ü ™üÖ™üÖ �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ »ÖÖê›üà÷Ö ™òü´¯ÖÖê ŸÖÖÓ×¡Ö�ú 

×²Ö‘ÖÖ›ü −Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ � Æêü ü̧Æü¤üÖ ü̧ßÃÖ ¾Ö µÖê ÖÖ·µÖÖ 
•ÖÖ ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ×•Ö¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬ÖÖê�úÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ 
ÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ‰ú³ÖÖ �êú»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ.´Æü Öã−Ö 
¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ - ¯ÖÖêÆêü�úÖò- 2201 ¿Öê�Ö 
¿Ö×�ú»Ö −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  -  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
−Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö ü̧Öê̄ Öß -   

 

 

 

 

 

 



                                ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 335/2022 �ú»Ö´Ö 363 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö¯ÖÏÏ´ÖÖ$Öê  ×¤ü−ÖÖÓ�ú.06/09/2022 
 

 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
÷Öã¸ü−ÖÓ.335/2022 
�ú»Ö´Ö 363 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö ¯ÖÏḮ ÖÖ�Öê  
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü 
:-¯Öã¾ÖìÃÖ 02 
×�ú.´Öß.  ²Öß™ü �Îú. 
04 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü$Ö 
:- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ$Ö :- 
×¤ü.05/09/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 14:00  
¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
¤ü¢Ö−Ö÷Ö¸ü ¯Ö¸üßÃÖ¸ü,ü 
−ÖÖÓ¤êü›üü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 
06/09/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 13.29  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.14 ¾Ö¸ü 
 
 
  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
†–ÖÖŸÖ ‡ÃÖ´Ö 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ$Ö:-   
 
†¯Ö-ÆüŸÖ ´Öã»ÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö -   
×¸üŸÖê¿Ö ×¯ÖŸÖÖ ¸üÖ•Öê¿Ö ÆüÖ¾Öôêû ¾ÖµÖ 16 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö  
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü$Ö:-†Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö  •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü 
¤üÖ�Ö»Ö. 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö,¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô ×Æü“ÖÖ †»¯Ö¾ÖµÖß−Ö ´Öã»Ö÷ÖÖ 
µÖÖÃÖ �úÖê ÖßŸÖ¸üß †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü ÖÖÃÖÖšüß  
�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¸ü�Ö¾ÖÖ»ÖßŸÖã−Ö ¯Öôãû−Ö −Öê»Öê †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êüü ŸÖ�ÎúÖ¸üß 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×−Ö.›üÖò.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¸üÖê›êü  ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¸üÖê›êü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9158807759 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü$ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 •Ö´Ö¬ÖÖ›êü ü¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú9284401800 
 
šüÖ$Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 



                       ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 336/2022 �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖ.Æü.�úÖµÖ¤üÖ¯ÖÏÏ´ÖÖ$Öê  ×¤ü−ÖÖÓ�ú.06/09/2022 
 

 

                                   

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 
05 
÷Öã¸ü−ÖÓ.336/20
22 �ú»Ö´Ö 
4/25 
³ÖÖ.Æü.�úÖµÖ¤üÖ¯ÖÏÏ
´ÖÖ�Öê  
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü 
:-¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 
02 ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú. 02 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê 
�úÖ¸ü$Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ$Ö :- 
×¤ü.06/09/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 19:35  ¾ÖÖ.“Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¸üÖ•Ö−Ö÷Ö¸ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü †×³Ö×•ÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü 
µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ü −ÖÖÓ¤êü›üü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/09/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû21.44  
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.36 ¾Ö¸ü 
 
  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-×´Ö»Öà¤ü 
´Ö¬Öæ�ú¸ ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêû  ¾ÖµÖ 
34 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾Ö.−ÖÖî�ú¸üß,¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
ˆ¯Ö×−Ö¸üß�Ö�ú −Öế Ö.¯ÖÖê Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü  −ÖÖÓ¤êü›üü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9588685155 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ$Ö:-   
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü$Ö:-†Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö  
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ¤üÖ�Ö»Ö. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö,¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ Öß 
µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öæ¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß  ÃÖã×−Ö»Ö ÃÖ™ü¾ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾Ö.´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.¸üÖ•Ö−Ö÷Ö¸ü ü −ÖÖÓ¤êü› ×¤ü.06/09/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 19:35  
¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¸üÖ•Ö−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ †×³Ö×•ÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öê ÆüÖŸÖÖŸÖ ‹�ú ‹�ú ÃÖ¸üôû ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü  ¯ÖÖŸÖê †ÃÖ»Öê»ÖÖ �ÖÓ•Ö¸ü 
•µÖÖ“Öß  »ÖÖÓ²Öß  †Ó¤üÖ•Öê 
12 ‡Ó“Ö ¾Ö ŸµÖÖÃÖ »ÖÖ�ú›üß ´Öãšü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´Öãšüß“Öß »ÖÖÓ²Öß  †Ó¤üÖ•Öê 5 
‡Ó“Ö •µÖÖÃÖ µÖÖÃÖ ‹�ú �úÖôûµÖÖ ¸Óü÷ÖÖ“Öß ´Öò−Ö †ÃÖ»Öê»Öß ×�ú.†Ó.650/-¹ý 
‘Öê¾Öã−Ö ×±ú¸üŸÖ †ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êüü ŸÖ�ÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ. 
¯ÖÖê.×−Ö.›üÖò.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ASI-‘Öã÷Öê  ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤ü»ÖÖ. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ASI-‘Öã÷Öê ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,  
−ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9822720567 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü$ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 •Ö´Ö¬ÖÖ›êü ü¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú9284401800 
 
šüÖ$Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 



×¤ü.06/09/2022 ¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÏÖê  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 315/2022 �ú»Ö´Ö  65 ‡Ô ´Ö.¤üÖ.�úÖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ�Ö/ 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö šüß�úÖ�Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ
¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÏÖê  
÷Öã̧ ü−ÖÓ 
315/2022 
�ú»Ö´Ö  65 ‡Ô 
´Ö.¤üÖ.�úÖ 
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
05/09/2022  “Öê ¸üÖê•Öß 
21.50  ¾ÖÖ “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
−Ö»Ö»ÖÖ÷Öã™üÖ“ÖÖôû   
 
 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü06/09/2022 
¾Öêôû00.47 ¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü �Îú.- 

03 

×±úµÖÖÔ¤üß-¿Ö¸ü¤ü“ÖÓ¦ü ¯ÖÓ›üßŸÖ “ÖÖ¾Ö ȩ̂ü  
¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖÔ  ¾µÖ.−ÖÖê�ú¸üß 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ −ÖÖ‡Ô�ú ²ÖŒ�ú»Ö −ÖÓ-
1353 −Öê-¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê −ÖÓ-9049319533 
†¸üÖê̄ Öß-  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-Ø¿Ö¤üß ¦ü¾µÖ 
³Ö¸ü»Öê»Öê 42 ¯ÖÏ×ŸÖ  ¯ÖÖò�úß™ü   1 
×»Ö™ü¸ü“Öê 30/-¯ÖÖò�úß™ü 
�úà.†.1260/- 
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß ¦ü¾µÖ ³Ö¸ü»Öê»Öê 42 
¯ÖÖò�úß™ü  �úà.†.1260/-  ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  
Ã¾ÖŸÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öã−Ö ×ŸÖ“Öß “ÖÖê¸ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôûã−Ö †Ö»ÖÖ ¾Öî÷Ö¸êü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö   ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1020†Ö›êü ü  ´ÖÖê.−ÖÓ-
9921155166 
¤üÖ�Ö»Ö  -GPSI/ØÃÖ÷Öê 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 310/ 2022 Ûú  457,380  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.       ×¤ü®ÖÖÓÛú 06/09/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 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 310/ 
2022 Ûú  
457,380  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
02/09/2022 “Öê 
20.00 ¾ÖÖ. ŸÖê 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
03/09/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ¾Öé¤üÖÓ¾Ö®Ö  
ÛúÖÑ»Ö®Öß ´ÖÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö 
¸üÖê›ü ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 01 
×Ûú.´Öß.       

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/09/2022 ¸üÖê•Öß  
16.16 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ   20 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --Æü¸üßü“ÖÓ¦ ¯ÖÏ³ÖÖÛú¸ü¸üÖ¾Ö 
¾ÖÖ»Ö¾Ö›üÛú¸ü ¾ÖµÖ 68 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Ö ¸üÖ. ¾Öé¤üÖÓ¾Ö®Ö ÛúÖÑ»Ö®Öß 
´ÖÖ»ÖêÝÖÖü¾Ö ¸üÖê›ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9822069661  

†Ö¸üÖê¯Öß-- †–ÖÖŸÖ  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö --   ‹Ûú “ÖÖÓ¤üß“Öß ´ÖãŸÖá 
¾Ö•Ö®Ö 153.900 ÝÖÏÑ´Ö ×Ûú´ÖŸÖß 
14,466 ,‹Ûú  “ÖÖÓ¤üß“Öß ´ÖãŸÖá 
84.500 ÝÖÏÑ´Ö ×Ûú´ÖŸÖß 7943 ºþ 
,ÝÖÞÖ¯ÖŸÖß“Öß ´ÖãŸÖá †Ó¤üÖ•Öê ×Ûú´ÖŸÖß 
5000 ºþ ,¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ “Öß  ´ÖãŸÖá ×Ûú´ÖŸÖß 
†Ó¤üÖ•Öê 7000 ºþ “Öß †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 
34,409 ºþ¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖÓ¤üß“µÖÖ ´ÖãŸÖá 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÔÖ¤üßÆüÖ ´ÖÆüÖ»Öõ´Öß“µÖÖ 
ÛúÖµÖÔÛÎú´ÖÖÛú¸üßŸÖÖŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖŸ®Öß ÃÖÖê²ÖŸÖ  ®ÖÖ¿ÖßÛú µÖê£Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ Ûú›üß ÛúÖë›üÖ Ûãú»Öã¯Ö »ÖÖ¾Öã®Ö ÝÖê»Öê †ÖÃÖŸÖÖ 
ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®Öê Ûú›üß ÛúÖë›üÖ Ûãú»Öã¯Ö 
ŸÖÖê›ãü®Ö ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ûúºþ®Ö  ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö “ÖÖÓ¤üß“µÖÖ  
´Öã¸üŸµÖÖ ×Ûú´ÖŸÖß 34,409 ºþ¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öê †ÖÆêü. 
¾ÖÝÖî̧ êü  ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê †•ÖÔ  †Ö•Ö ¸êü•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö 
×¤ü»Öê ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê®ÖÖ / 
81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü   µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ¯ÖÖê®ÖÖ /81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9923103778 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
-- 9421758084 



                    ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 311/ 2022 Ûú  306,504,506   ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.     ×¤ü®ÖÖÓÛú 06/09/2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö311/ 
2022 Ûú  
306,504,5
06   
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.    

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  --
×¤ü®ÖÖÓÛú 
05/09/2022 
¸üÖê•Öß“Öê 20.30 ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
®ÖÃÖ¸üŸÖ¯Öã¸ü ¸êü»¾Öê 
¯Ö™ü¸üß¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×•Ö.  
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/09/2022 
¸üÖê•Öß  19.17 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ   
27  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   

†Ö¸üÖê¯Öß— 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö--  ×¤ü»Ö²Ö¸üØÃÖÝÖ 
ˆ±Ôú ²ÖÖÑ²Öß  ²Ö»Ö×¾Ö¸üØÃÖÝÖ 
´Ö»ÖŸÖÖ®Öß ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. 
®Ö¾Öß®Ö ÆüÖÃÖÖ¯Öã¸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 †Ö¸üÖê¯Öß®Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
´Öã»ÖÖÛú›êü ¾µÖÖ•ÖÖÃÖÆüßŸÖ ×¿Ö»»ÖÛú ¸üÖÆüß»Öê»Öê 40,000 
ºþ¯ÖµÖê ¯Ö¸üŸÖÛú¸üÞµÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Öºþ®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû  Ûúºþ®Ö 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖµÖŸÖ 
´Öã»ÖÖÃÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖÛú¸üÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö Ûêú»Öê  †ÖÆêü ¾ÖÝÖî¸êü  
´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖŸÖÛÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»Öê ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. 
†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ„ ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö. 
‘ÖãÝÖêÛú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö. ‘ÖãÝÖê ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9423614653 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö. ‘ÖãÝÖê ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9423614653 

 



³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö†Ö´Öé 50/2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê     ×¤ü®ÖÖÓÛú 06.09.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯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 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü 
¯ÖÖê»Öß ÃÖ 
Ã™êü¿Ö®Ö †Ö´Öé 
50/2022 
Ûú»Ö´Ö  174 
CRPC  
¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 

†Ö´Öé‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
05/09/2022 
¸üÖê•Öß20.00  ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
®ÖÃÖ¸üŸÖ¯Öã¸ü 
ÝÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ȩ̂ü»¾Öê 
¯Ö™ü¸üß¾Ö¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö´Öé¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/09/2022 ¸üÖê•Öß 
10.54 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  11  ¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  -- 
•Öß.‹ÃÖ.´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû 
¯ÖÖê®ÖÖ /209 ®Öê´ÖÞÖãÛú 
¯ÖÖêÃ™êü  ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö  -- 
†®ÖÖêôûÜÖß ¯ÖãºþÂÖ 
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ‡ÃÖ´Ö ¾ÖµÖ 
†Ó¤üÖ•Öê 35 ŸÖê 40 
¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ   

´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ --  
ȩ̂ü»¾Öê ¯Ö™ü¸üß“µÖÖ ÜÖÖ»Öß 

¯Ö›ãü®ÖÛú™ãü®Ö  ´ÖéŸµÖã 

ÆüÛúßÛúŸÖ -   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß 
¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö 
»ÖêÜÖß ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»ÖßÛúß  ‹Ûú ¯ÖãºþÂÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ †®ÖÖêôûÜÖß 
‡ÃÖ´Ö  ÆüÖ ȩ̂ü»¾Öê  ¯Ö™ü¸üß“µÖÖ ÜÖÖ»Öß ¯Ö›ãü®ÖÛú™ãü®Ö ´Ö¸üÞÖ 
¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“ÖÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö “ÖÖîÛú¿Öß ¾Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÛúÖ´ÖßÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÛúÖ²ÖÓôêû µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  -- ÃÖ¯ÖÖê×®Ö / ÛúÖ²ÖÓôêû ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9823031227 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ  -- 
94120758084 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 543/2022 �ú»Ö´Ö 304(†),279,338 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/09/2022 

¯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. :- 
543/2022   
�ú»Ö´Ö 
304(†),279
,338 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ#Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/09/2022 
¸üÖê•Öß “Öê 21.00  ¾ÖÖ. “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖê 
´Öã¤ü�ÖËê›ü •ÖÖ4ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
›üÖò.†−ÃÖÖ¸üß ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/09/2022 “Öê 
¾Öêôû 23.27 ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú 
60 ¾Ö¸ü  

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ÃÖµµÖ¤ü †�ú²Ö¸ü 
×¯Ö.ÃÖµµÖ¤ü −Ö¾ÖÖ²Ö ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖ−Ö¯Ö™ü™üß 
¸üÖ.¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.8007009233. 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :- �ú 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×−Ö¸Óü�ú 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- †¯Ö‘ÖÖŸÖ 
ÆüÖê¾Öã−Ö ´ÖµÖŸÖ 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧#Ö -  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ4Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.06/09/2022 ¸üÖê•Öß ¸Ö¡Öß 09.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖ—Öê ¾Ö×›ü»Ö ¤êü÷Ö»Öã̧ ü −ÖÖ�úÖ µÖê£Öã−Ö †Öò™üÖê−Öê ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö 
¯ÖÖò‡Ô−™ü»ÖÖ ˆŸÖ¹ý−Ö ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖê ´Öã¤ü�Öê›ü ¸êüÖ›ü−Öê  ¯ÖÖµÖß “ÖÖ»ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×�ú¸ü4 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖ−Öê ÆüµÖ÷Ö‡Ô ¾Ö ×−ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö4Öê 
³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê÷ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öã−Ö ´ÖÖ—Öê ¾Ö×›ü»ÖÖ“Öê ´ÖÖ−Öê¾Ö¹ý−Ö ¾Ö ¿Ö¸üß¸üÖ“Öê 
‡ŸÖ¸ü ³ÖÖ÷ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ×�ú¸ü4Ö ‘ÖÖ»Öã−Ö †¯Ö‘ÖÖŸÖ �ú¹ý−Ö ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö 
¬Ö›ü�ú ¤êü¾Öã−Ö ÷ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ŸµÖÖÓ“Öê ´Ö¸ü4ÖÖÃÖ �úÖ¸ü4Öß³ÖãŸÖ 
šü¸ü»ÖÖ †ÖÆêü ü¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü#ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ ü̧ ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß4Ö ´ÖÖê �Îú 9637706877. 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ´ÖÖ×4Ö�ú ÆÓü²Ö›ìü ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß4Ö ´ÖÖê �Îú 9823040224. 
¯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 

 

 

 

 

 



                                                   ¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß$Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 75/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/09/2022 
                                
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö 
�Îú´ÖÖÓ�ú  

×´ÖÃÖà÷Ö ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö ¾Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö 
ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû  

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö 
�Îú´ÖÖÓ�ú 
75/20
22  
  
 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-   
×¤ 04/09/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 20.30  ¾ÖÖ.“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö 
ŸÖã̄ ¯ÖÖ ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤üêü›ü. 
×¤ü¿ÖÖ:-  

 

×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ.ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Ö 

¾Öêôû:- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
06/09/2022 

Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 33 ¾Ö¸ü 
¾Öêôû   16.10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  :-   
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- ×¾Ö−ÖÖµÖ�ú 
−ÖÖ÷ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÓ›üßŸÖ ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
×´ÖÃ¡Öß�úÖ´Ö ¸üÖ.ŸÖã̄ ¯ÖÖ  ŸÖÖ. ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü. 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :- Ó̧ü÷Ö- 
ÃÖÖ¾ÖôûÖ,²ÖÖÓ¬ÖÖ-•ÖÖ›ü, Ó̂“Öß - 5 ±ãú™ü 3 ‡Ó“Ö, 
“ÖêÆü¸üÖ- ÷ÖÖê»Ö, ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ−Öê »ÖÓ÷Ö›üÖ, †Ó÷ÖÖŸÖ- 
¯ÖÖÓœü¸üÖ ¿Ö™Ôü ¯ÖÖÓœü¸üÖ ¯ÖÑ−™ü, ¯ÖÖµÖÖŸÖ �úÖôûß “Ö¯¯Ö»Ö, 
³ÖÖÂÖÖ- ´Ö¸üÖšüß,ØÆü−¤üß 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
−ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�ú ¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü ×šü�úÖ<Öß ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
×´Öôãû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö 
�Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý−Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ<Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü<ÖÖ¸  µÖÖÓ−Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö �Ö²Ö¸ü 
×¤ü»Öß ×�ú,×ŸÖ“ÖÖ ¯ÖŸÖß −ÖÖ´Öê ×¾Ö−ÖÖµÖ�ú −ÖÖ÷ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÓ›üßŸÖ ¾ÖµÖ 
48 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß�úÖ´Ö ¸üÖ.ŸÖã̄ ¯ÖÖ  ŸÖÖ. ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü. 
ÆüÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 04/09/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 20.30 ¾ÖÖ.“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖã−Ö �úÖê<ÖÖ»ÖÖÆüß �úÖÆüß‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ 
×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»Öê †ÖÆêü ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê −ÖÖÆüß ¾Ö÷Öî̧ êü 
�Ö²Ö¸üß †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö . 

 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü#ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß4Ö ´ÖÖê.�Îú. 8390006100. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ ȩ̂ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß4Ö ´ÖÖê �Îú 9823827173 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ#Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´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 ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 76/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/09/2022 
                                
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö 
�Îú´ÖÖÓ�ú  

×´ÖÃÖà÷Ö ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö ¾Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö 
ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû  

×±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. 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö 
�Îú´ÖÖÓ�ú 
76/20
22  
  
 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-   
×¤ 26/08/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê ¾Öêôû ÃÖ�úÖôûß 08.00  
¾ÖÖ.“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ×³Ö´Ö¾ÖÖ›üß 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  

 

×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ.ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Ö 

¾Öêôû:- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
26/08/2022  
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 38 ¾Ö¸ü 
¾Öêôû   17.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  :- ÁÖßÆü¸üß ÷ÖÓ÷ÖÖ¸üÖ´Ö �úÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 50 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß  ¸üÖ.×³Ö´Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×•Ö. 
−ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê �Îú 9764117495. 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- »ÖÆãü•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÷ÖÓ÷ÖÖ¸üÖ´Ö 
›üÖë÷Ö¸êü ¾ÖµÖ 70 ¾ÖÂÖì   ¸üÖ.×³Ö´Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü. 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :- Ó̧ü÷Ö- �úÖôûÖ,²ÖÖÓ¬ÖÖ-
ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû, Ó̂“Öß - 5 ±ãú™ü 2 ‡Ó“Ö, “ÖêÆü¸üÖ- ˆ³Ö™ü, 
†Ó÷ÖÖŸÖ- ×Æü¸ü¾Öê »Öã÷Ö›êü, ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü �êúÃÖ �ú´Öß, ³ÖÖÂÖÖ- 
´Ö¸üÖšüß. 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
−ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�ú ¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü ×šü�úÖ<Öß ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
×´Öôãû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö 
�Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý−Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ<Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü<ÖÖ¸ −ÖÖ´Öê ÁÖßÆü¸üß ÷ÖÓ÷ÖÖ¸üÖ´Ö 
�úÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß  ¸üÖ.×³Ö´Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. 
×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü. µÖÖÓ−Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö �Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß ×�ú, 
ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÃÖã −ÖÖ´Öê »ÖÆãü•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÷ÖÓ÷ÖÖ¸üÖ´Ö ›üÖë÷Ö ȩ̂ü ¾ÖµÖ 70 
¾ÖÂÖì ¸üÖ.×³Ö´Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü. Æüß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
26/08/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû ÃÖ�úÖôûß 08.00 ¾ÖÖ.“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖã−Ö ¯ÖÖ−Ö †Ö×<Ö �úÖŸÖ †Ö<ÖŸÖê 
´Æü<Öã−Ö ‘Ö¸üÖŸÖã−Ö ÷Öê»Öß ŸÖß †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öß 
−ÖÖÆüß   ¾Ö÷Öî̧ êü �Ö²Ö¸üß †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö . 

 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü#ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß4Ö ´ÖÖê.�Îú. 8390006100. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß4Ö ´ÖÖê �Îú 9511851737 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ#Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ 
´ÖÖê.�Îú.9823333377 

 

 

 



पो. टे. िकनवट  आ. .न. 27/2022कलम 174 crpc   िद.06.09.2022 

 

पो. टे.च े
नाव 

गरून  व 
कलम 

आ. .घ.ता.वळे व िठकान खबर देणारे  च ेनाव खलुासा 

िकनवट  
 
 
 
 
 
 

आ. .न.2
7/2022 
कलम  
174 
crpc 

माणे 
 

 आ. .घ.ता.व वेळ व िठकानी: 
िद.07/08/2022 रोजी सकाळी 
09:00 वा िफयादी या राहते 
घरी देवला तांडा पोतरे ी 
पाटोदा खु ता.िकनवट दिशणसे 
25 की. मी.  
 
आ. .दा.ता.वळे : िदनांक .06 
.09.2022रोजी. 
22.11वा. 
टे.डा.न द48वर . 

 
 
 उिशराच कारण :-आज 
आिदलाबाद येथुन कागदपञ 

ा  झा याने 
 

खबर देणारः संजय गोिवद 
आडे वय 45 वष ावसाय 
शेती रा देवला तांडा  
पोतरे ी पाटोदा खु ता.िकनवट 
मे. नं.8263836462 
 
मयताच े नावः िषकेश िप. 
संजय आडे वय 22 वष रा. 
देवला तांडा पोतरे ी पाटोदा 
खु ता िकनवट 
 
मरणाच े कारण :- मनो ण 
अव थेत िवचारा या ंतीत 
कोणते तरी िवषारी औषध 
िप यान े उपचार दर यान 
मरण पावली आह.े 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील खबर 
देणार यांनी पो. टेशन. आिदलाबाद येथ ेजावुन खबर िदली की खबर 

ारे यांची मयत मुलगा ही 10 िदवसापासुन मनो ण अव थते 
अस यान ेिवचारा या ं◌ंतीत तीन कोनते तरी िवषारी औषध याने 
िप यान े यास औषध उपचार कामी थम स. द. गोकुंदा व यानंतर 
स. द. आिदलाबाद येथ े शरीक के यान े ती उपचार दर यान िद. 
8/8/2022 रोजी मरण पावला आह ेवगैरे मजकुराचे खबरेव न झाले 

ाथिमक चौकशी कागदपञे वरील न द संदभा वये ईकडील पो. टे. 
ला ा  झा याने व नमुद माणे आ  दाखल क न मा. PI  साहबे 
यांचे आदेशान ेपुढील चौकशीकामी व कायवाही कामेHC 1805 पांढरे 
यां याकडे िदले आह.े 
 
दाखल करणारः pso hc 1766 पवार पो. टे िकनवट 
मो.न.ं9011051766 
 
तपासीक आमलंदार :- पो.ह.ेकाँ. 1805 पांढरे  सर पो. टे. िकनवट 
मो.न.7745001805 

 


