
 
 

पोलीस टेशन  िवमानतळ,नांदडे गु.र.न 282/2022 कलम 419,34 भा.द.िव.   िद .14/08/2022 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हा  घडला/दाखल/ ा  

िद./वळे 
गरुन.ं व कलम  िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हा 

नादंडे, 
पो. टे. 

िवमान-ता 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण -
िद13.08.2022रोजी 
दपुारी 12.00 त े
12.30  वाजता 
सुमारास ोफेसर 
कॉलनी येथे नांदडे  

िदशा व अंतर- 
उ रेस  2 km  

गु हा दाखल ता. वळे 
- िद 14.08.2022 
रोजी वळे 00.06 वा 
टे.डा. 02 

पोलीस टेशन  
िवमानतळ,नादंडे 
ग.ुर.न 
282/2022 
कलम 419,34 
भा.द.िव 

 िफयादी - शंकरराव िप. 
नारायनराव सुयवंशी वय68वष 

वसाय शेती रा. गोिवदकाँलनी 
नांदडे मो न.ं 8390004828 

आरोपी –दोन अनोळखी इसम  

 

गेला माल – सो याची चार ँमची 
अंगठी िक .अं. 16000/-   

उशीराचे कारण-नातवेाईकांचे 
काय म आस यान े मी काय म 
क न यावेळी पो. टे. ला  हजर 
येवून त ार दते आह.े 

खूलासा- सादर िवनंती िक,नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न आ ही पोलीस आह े अशी बतावणी 
क न िफयादीचे हातातील सो याची चार ँमची अंगठी िक अं. 
16000/- पयाची ही आमचे रिज टरम य े न द करायचे आह े
काढुन ा असे हणुन अंगठी घेवुन एक  कागदा म ये पूडी बांधून 
िफय़ादी या खीशाम ये टाक यासारखे क न लागलीच यांचे 
बुलेट मोटारसायकल वर दोघे बसून िनघुन गेले. िफयादीन े
कागदाची पुडी काढुन  पाहीली असता यात िफयादीची  सो य़ाची 
अंगठी िदसली नाही. या दोन इसमांनी पोलीस अस याची 
बतावणी क न मा याकडील चार ँम सो याची अंगठी 
िव ासघात क न घेवून गेले.वगैरे मजकुराच े जबाबाव न  
मा.पो.िन.काकड े सा.यांचे आदशेाने वर माणे गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी पोना/1334 जाधव  यांचेकड ेिदला. 

दाखल करणार-ASI क याणकर  मो.न.ं9623551038   

तपास - पोना/1334 जाधव  मो.न. 9923078806 

 
 

 



 

 

पो. टे. चे नाव िकनवट   गुरन ं160/2022कलम 420,34भा. द .िव . िद. 14/08/2022 

पो. टे. 
चे नाव  

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

हिककत  

िकनवट  गुरन ंव कलम:- 
160/2022 
कलम 
420,34भा.द.िव. 

माणे 
 

दाखल  करणार:- 
 Apiवाठोरे  पो. टे.
िकनवट  
मो. 
नं.9923282854 
 

गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण:_  िद. 
23/05/2022 
रोजी   13:30वाजता या 
सुमारास िगरीराज ेिडग 
कंपनी िकनवट  ता. 
िकनवट  
 

गु हा दाखल :-  िद. 
14/08/2022 वेळ 
00:16 वाजता टे.डा. 
02वर    
 

उिशराचे कारण:-आज 
रोजी पो. टे.ला येऊन 
िफयाद िद यान.े 

िफयादीचे नाव:- 
  ी. िवनोद शंकर व मवार वय 59 वष 

वसाय ापार ो. ो.िगरीराज ेिडग 
कंपनी िकनवट िज. नांदेड  
 मो. न.ं9822663215 
 

आरोपी:- 
 
आरोपी अटक तारीख वेळ :िनरंक 
 
िफयादीस एफ आर ची त िदली िकवा 
नाही:- होय 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील   िफयादीने 
बू टर  लॅट जेनेिटक औरंगाबाद ा.िलिमटेड या कंपनीकडून सोयाबीन व 
तुरीची बॅग िबया याचे बॅग असे एकूण 23,89,020/- पयाचे मालाचा 
ऑडर मागिवला असता. यांनी घेऊन असलेल े तूर व सोयाबीन 
िबया याचे507 बॅग उतरवून घेतल े व उविरत सोयाबीन  js -9305-
30Kg वजनाचे 119बॅग याची िकमत 4,46,250 पयाचा  माल खाली 
आह.े व यावर उ सव ेिडग कंपनीचा माल  खाली आह.े तो खाली क न 
येतो असे सांगून तो िनघून गलेा परत तो माल न देता परत माल िमळाला 
नाही. क मालक ओम ीकृ ण िभमराव जाधव रा. िनमल लीनर यांना 
घेऊन नेललेा माल परत दे यास कळिवले असता. याने क चालकाची 
बाजू घेऊन यास मदत करत होता. वरील तीन आरोप नी 
4,46,250 पयाचा सोयाबीन बँक िबया याचे न देता फसवणूक केली. 
हणून गु हा दाखल क न मा. पो. िन. साहबे यां या आदेशाने पुढील 

तपास कामी पो.उप.िन. मामीडवार यां याकडे िदला. 
तपासीक अिधकारी:_ पो. उप.िन.  मामीडवार  पो. टे. िकनवट 
मो.न.ं-9422743374 
पो. टे. भारी अिधकारी :-  मा.पोलीस िनरी क साळुंके साहबे  
मो.न.ं 9422242568 

 



 

पो. टे. कंधार    गु.र.न. 266/2022   कलम  279 337 भा.द.वी .िद.14/08/2022 

 

पो. टे. चे 
नाव 

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

               हकीकत  
 

 कंधार 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

गुरन. 266/2022 

कलम   279 337  .भा 

द.वी  

 गु हा घडला:- िदनांक  व 
िठकाण :- .    िद 
09/08/2022 चे             

12 : 30 वा चे  सुमारास  
छोटे िद स ते मोठा िद स 
जाणारे रोडवर क याणकर 
यांचे शेता जवळ िद स 
िशवार  
 

गु हा दाखल:- 
िद.14/08/2022. वेळ  
12:16   वाजता टेशन 
डायरी न द   17   वर 

 िफयादी चे नाव :-.    िवजय वामन सोनकांबळे 
वय 26 वष वसाय मजुरी राहणार िद स ( खू 
) तालुका कंधार मोबाईल नंबर  9370483149  

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

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

 
 
 

खुलासा;  
          सादर िवनंती की यातीलनमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी यांने याची ता यातील अपे ऑटो हा 

आह ेगयी व िन काळजी पण आिण भर धाव वेगळा चालून 
ऑटो पलटी क न िफयादीस उजवी पायाचे मांडीस कमरेवर 
व इतर िठकाणी खरचटून दखुापत झाली वगैरे मजकुराचा 
mlc जवाब आज रोजी ा  झा यान ेमा.पो. िन.पडवळ 
साहबे यां या आदशेान ेगु हा दाखल. 
 

         
तपासी अंमलदार:----   NPC / 548 काळे  पोलीस टेशन 
कंधार मो न ं.9049565677 
 
 

पो टे भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल मांक: -.       
पोलीस िनरी क :- पो िन पडवळ साहबे पो टे कंधार मो 
नंबर    9420841070 

 
 
 

 

 



 

पो टे अधापूर्  आ.  नं.  :- 24/2022 कलम :-    174 crpc date_ 14.०8. २०२२ 

पो. टे. चे 
नाव  

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

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

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

                 हिककत  

अधापूर् आ.  नं.  :- 
24/2022 
कलम :-    174 
crpc 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 14_08_2022रोजी सकाळी 
05.00वाजताचे पूव  वेळ न ी 
नाही. िफयादीचे घर मोजे क ढा 
ता.अधापूर पि मेस 07की. मी  
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 14.08.2022 चे  11.50वा.  
 
न द नंबर :- 0.11वर  
 
दाखल करणार:-pso psi पवार 
मो. न_9423441582 
 
मरणाचे कारण_समजून येत नाही. 

खबर देणा याचे  नाव :  किवता 
देवराव कदम वय  _35वष वसाय 
_घरकाम रा . क ढा मो 
no_9552882322 
 
मयताचे चे नाव : _देवराव तातेराव 
कदम वय_45 रा_क ढा ता. अधापूर् 
िज हा_नांदेड हा. मु. अधापूर. िज. 
नांदेड 
 
FIR िदले का होय/नाही :- _होय 
 
 
चेकिल ट ची पूतता केली आह े:-      
 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी यातील 
खबर देणार यांनी खबर िदली की, यातील मयत देवराव 
तातेराव कदम हा १० वषापासून रखेल ठेवलेली 
खिमणबाई िकशन कदम रा. अधापूर यांचे घरी रहात 

होता तो मरण पाव याने िफयादी बाईचे घरी मरण 
पावले या अव थते नेऊन ठेवली. वगैरे व न आ.  दाखल. 
 
तपास_hc 1046  बोईनवाड ps अधापूर 
मो.न_9881791038 
 

पो. टे. भारी अिधकारी -----नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. 
िन    . जाधव साहबे पो. टे. अधापूर् मो. नं. _ 
7798834263 

 

 
 



 
पो. टे िवमानतळ  गुरनं 283/2022 कलम 379भादवी  िद.14/08/2022 

िज हा 
वपो. टे.च ेनाव 

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

 िवमान-तळ गु.घ.ता.वेळ व िठकाण-
िदनांक 13/08/2022 च े
राञी 22.00 वाजता त े
िदनांक 14/08/2022 च े
सकाळी 10.00 वाजताच े
दर यान 

ाहयमिसगनगर  नगर 
येथील परळे िबयर 

शाँपी समोर पुव�स 03 

िक.मी 

  

गु हा दाखल ता.वेळ-
िद.14/08/2022 
टे.डा.नं. 23 वेळ 

14.10 

 

गुरनं 283  
/2022कलम 379 
IPC 

 

िफयादी- अिभषेक िदगंबर परळे,वय 19 
वष, वसाय िश ण रा.नम कार  
चौक, 

              ाहयमिसगनगर 
नांदडे मो.न.9325253053 

आरोपी- अ"ात 

गेला माल-1)एक का%या रंगाची 

कारवड वय अदंाजे 10 मिहने िकंमती 

अदंाजे 15,000 ( ची  

2) एक पाढरे व केशरी रंगाची  

कारवड वय अदंाजे 10 मिहने िकंमती 

अदंाजे 17,000 ( ची  

3) एक गाय का%या व पांढ-या 

रंगाची वय अदंाजे 8 वष� िकंमती 

अदंाजे 30,000 ( ची असे  

एकुण 62हजार -पयेचा 

खलुासा -सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख 

वेळी व िठकाणी यातील िफया2दी3या वरील 

वण2नाची एक गाय व दोन कारवडी  

4ाहयमिसंगनगर  नगर येथील परळे िबयर 

शाँपी समोर बाधनू ठेवले असता कोणीतरी 

अ"ात चोरटयाने चो(न नेले आहे वगरैे 

मजकुराचे अजा2व-न मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे 

आदेशाने गु:हा दाखल क-न पुढील तपासकामी 

HC 1792 लोखडंे यांचेकडे िदला  

दाखल करणार -NPC2609 आकमवाड 

मो.नं.8805647079 

तपास करणार -HC 1792 लोखडंे 

मो.नं.9527810006 

 

 

 

 

 



 

 

 

पोलीस टेशन हदगाव गु र न 258/2022 कलम 65ई भा द वी िद . 14.08.2022 
पो टेचे नाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  िठकाण  व 

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

 हकीकत 

हादगाव  गु र न 258 /2022 
कलम 65 ई मदाका 
 
 
 
 िमळाला माल -देशी 
दा  िभगरी 
सं या या 180 ML 
या 07 सीलबंद 

काचे या बॉटल 
िकमती 490/- 
पये या. 

गु हा घडला ता वेळ:- िद 
13/08/.2022 चे 
16.00वा चे सुमारास गोरलेगाव  
मा ती गायकवाड यांचे राहत े
घरा या अंगणात सावजिनक 
िठकाणी उ रेस 06 km ता.हदगाव 
 
 
  
 गु हा दाखल ता वेळ:- िद  
14/08/.2022 चे 00.51 वा टे. 
डा . न द  03 वर  
 
 
 

फीयािद नाव व प ा :- संजय तुकाराम 
गायकवाड वय 53 वष पोलीस 
उपिनरी क पो ट हदगाव ,मो. न. 
8308161089 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा :-  
 
दाखल करणार. Npc / 2005 
नामवाडे  पो टे हदगाव  

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद आरोपीन े
िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या देशी दा  िभगरी 
सं या या 180 ML या  07 सीलबंद काचे या बॉटल 
िकमती 490/- पये ितची चोरटी िव ी कर यासाठी 
ता यात बाळगलेला िमळून आला वगैरे िफयाद व न  
 वर माणे  
 पु हा दाखल क न तपास मा.पोलीस साहबे यां या 
आदेशान ेचा hc /2817 मुंिडक  यां याकडे िदला 
 
तपािसक अंमलदार:-hc /2817 मुंिडक पो ट हदगाव 
,मो. न.7774032817 
 
मा. हनुमंत गायकवाड पोिन  साहबे ps हदगांव  
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 
 
 

 



 

पोलीस टेशन हदगाव गु र न 259/2022 कलम 65ई भा द वी िद . 14.08.2022 

पो टेचे नाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  िठकाण  
व दाखल ता . वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हकीकत 

हादगाव  गु र न 259 /2022 
कलम 65 ई मदाका 
 
 
 
 
 
 
 िमळाला माल -देशी 
दा  िभगरी 
सं या या 180 ML 
या 07 सीलबंद 

काचे या बॉटल 
िकमती 490/- 
पये या. 

गु हा घडला ता वेळ:- िद 
13/08/.2022 चे 
16.50वा चे सुमारास 
गोरलेगाव  अमोल कपाळे  
यांचे िकराणा दकुानात 
सावजिनक िठकाणी  उ रेस 
06 km ता.हदगाव 
 
 
     
 गु हा दाखल ता वेळ:- िद  
14/08/.2022 चे 00.58 वा 
टे. डा . न द  04 वर  

 
 
 

फीयािद नाव व प ा :- संजय 
तुकाराम गायकवाड वय 53 वष 
पोलीस उपिनरी क पो ट हदगाव 
,मो. न. 
8308161089 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा :-  
 
दाखल करणार. Npc / 2005 
नामवाडे  पो टे हदगाव  

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद आरोपीन े
िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या देशी दा  िभगरी सं या या 
180 ML या  07 सीलबंद काचे या बॉटल िकमती 490/- 
पये ितची चोरटी िव ी कर यासाठी ता यात बाळगलेला 

िमळून आला वगैरे िफयाद व न  
 वर माणे  
 पु हा दाखल क न तपास मा.पोलीस साहबे यां या 
आदेशान ेचा hc /2817 मुंिडक  यां याकडे िदला 
 
तपािसक अंमलदार:-hc /2817 मुंिडक पो ट हदगाव ,मो. 
न.7774032817 
 
 
 
मा. हनुमंत गायकवाड पोिन  साहबे ps हदगांव  
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 
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पोलीस टेशन हदगाव गु र न 260/2022 कलम 65ई भा द वी िद . 14.08.2022 
पो टेचे नाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  

िठकाण  व दाखल ता . 
वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

हादगाव  गु र न 260 /2022 कलम 65 ई 
मदाका 
 
 
 िमळाला माल -देशी दा  िभगरी 
सं या या 180 ML या 14 
सीलबंद काचे या बॉटल येकी  
िकमती 70/-  माणे असा एकूण 
िकमती 980/- पयेचा  मु ेमाल  

गु हा घडला ता वेळ:- िद 
14/08/.2022 चे 
08.20वा ीहरी पान 
टॉलवर िनवघा 

बा.उ रेस 17 km 
ता.हदगाव 
 
 
     
 गु हा दाखल ता वेळ:- 
िद  14/08/.2022 चे 
14.54वा टे. डा . न द 

 19 वर  
 
 
 

फीयािद नाव व प ा :- काकोबा 
मानेजी िचतल े  वय 55 वष  

वसाय नोकरी पोह े का ब ल 
नंबर 35  पो टे हदगाव ,मो. न. 
9284056205 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा :-  
दाखल करणार. Npc / 227 िभसे    
पो टे हदगाव  
 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद आरोपीन े िवनापरवाना 
बेकायदेशीर िर या देशी दा  िभगरी सं या या 180 ML या  
14 सीलबंद काचे या बॉटल िकमती 980/- पये ितची चोरटी 
िव ी कर यासाठी ता यात बाळगललेा िमळून आला वगैरे 
आकर स मांक 66 व न  
 वर माणे  
 पु हा दाखल क न तपास मा.पोलीस साहबे यां या आदेशान े
चा NPC /900 बालाजी सातपुत े  यां याकडे िदला 
 
तपािसक अंमलदार:-NPC /900 बालाजी सातपुते  पो ट 
हदगाव ,मो. न.8329976264 
 
मा. हनुमंत गायकवाड पोिन  साहबे ps हदगांव  
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 

 

 



 

पोलीस टेशन हदगाव गु र न 261/2022 कलम 65ई भा द वी िद . 14.08.2022 
पो टेचे नाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  िठकाण  

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

 हकीकत 

हादगाव  गु र न 261 /2022 कलम 65 ई 
मदाका 
 
 
 
 िमळाला माल -1) एका पांढ या 
रंगाचे नायलॉनचे िपशवीत देशी 
दा  िभगरी सं या या 180 ML 
या 36 सीलबंद बॉटल येकी  

िकमती 70/-  माणे एकूण 
2520/- पयेचा  मु ेमाल  
, 2)देशी दा  िभगरी सं या या 
90 ML या सीलबंद 
लाि टक या 70 बॉटल येकी 

िकमत 35/- माणे असा एकूण 
िकमती 2450/- पयेचा  मु ेमाल 
असा एकूण  4970/- पयेचा  
मु ेमाल 

गु हा घडला ता वेळ:- िद 
14/08/.2022 चे 
09.00वा ह तरा रोड 
िशवराज हाडवेअर चे बाजूस  
िनवघा बा.उ रेस 17 km 
ता.हदगाव 
 
 
     
 गु हा दाखल ता वेळ:- िद  
14/08/.2022 चे 15.41 वा 
टे. डा . न द  21 वर  

 
 
 

फीयािद नाव व प ा :- 
बालाजी व्यंकटी 
सातपुते वय 38 वष 

वसाय नोकरी NPC 
/900 पो टे हदगाव 
मो.न 
.8329976264 
 
FIR त िदली का:- 
होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा 
:-  
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद आरोपीन े िवनापरवाना 
बेकायदेशीर िर या देशी दा  िभगरी सं या या 180 ML या  
36सीलबंद बॉटल व 90 ml या 70 बॉटल  असे एकूण िकमती 
4979/- पये  चा मु ेमाल   चोरटी िव ी कर यासाठी 
ता यात बाळगलेला िमळून आला वगैरे आकर स मांक 67 

माणे pc 3161 वाडकर यांनी पो टला हजर के याने  
 मा.पोलीस साहबे यां या आदेशान े चा HC /35 िचतल े  
यां याकडे िदला 
 
तपािसक अंमलदार: खाकोबा मानेजी िचतले  पोह ेका बन. 35  
पो टे हदगाव ,मो. न. 
9284056205 
 , 
दाखल करणार. Npc / 227 िभसे    पो टे हदगाव 
 
 
मा. हनुमंत गायकवाड पोिन  साहबे ps हदगांव  
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 

 



 

पोलीस टेशन हदगाव गु र न 257/2022 कलम 65ई भा द वी िद . 14.08.2022 

पो टेचे नाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  िठकाण  
व दाखल ता . वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हकीकत 

हादगाव  गु र न 257 /2022 
कलम 65 ई मदाका 
 
 
 
 
 
 
 
 िमळाला माल -देशी 
दा  िभगरी 
सं या या 180 ML 
या 12 सीलबंद 

काचे या बॉटल 
िकमती 840/- 
पये या. 

गु हा घडला ता वेळ:- िद 
13/08/.2022 चे 
15.00वा चे सुमारास 
गोरलेगाव  बेलमंडल गायरान 
जागेत प ाचा शेड म ये  
िशवारात   पूवस  01  km 
ता.हदगाव 
 
 
     
 गु हा दाखल ता वेळ:- िद  
14/08/.2022 चे 00.43 वा 
टे. डा . न द  02 वर  

 

फीयािद नाव व प ा :- संजय तुकाराम 
गायकवाड वय 53 वष पोलीस 
उपिनरी क पो ट हदगाव ,मो. न. 
8308161089 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा :-  
 
दाखल करणार. Npc / 2005 नामवाडे  
पो टे हदगाव  

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद आरोपीन े
िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या देशी दा  िभगरी 
सं या या 180 ML या  07 सीलबंद काचे या बॉटल 
िकमती 490/- पये ितची चोरटी िव ी कर यासाठी 
ता यात बाळगलेला िमळून आला वगैरे िफयाद व न  
 वर माणे  
 पु हा दाखल क न तपास मा.पोलीस साहबे यां या 
आदेशान ेचा hc /2817 मुंिडक  यां याकडे िदला 
 
तपािसक अंमलदार:-hc /2817 मुंिडक पो ट हदगाव ,मो. 
न.7774032817 
 
 
 
मा. हनुमंत गायकवाड पोिन  साहबे ps हदगांव  
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 
 

 

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ  crno 128/22 कलम 279,337,338,304 (अ)भादवी सह कलम 134 m v actिद14/ 08/2022 
पो. टेचे नाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ 

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

हकीकत 

रामतीथ गुरन ं 128/22 कलम 
279,337,338,304 
(अ)भादवी सह कलम 
134 m v act 

 गु.घा.ता.वेळ व.िठकाण:- 
िद.09/08/2022 
रोजी13:00 वाजता 
आदमपूर कमानजवळ 
दि णेस 15 k m 
 
 
िदशा :- दि णेस 15 k m 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- िद 
14/08/.2022चे 
14:48वा टे.डा न द  
12वर  
 
 
 
 
 

 िफयादीचे नाव:- शेख इमरान िपता शेख अफसर 
वय 32 वष वसाय ऑटो चालक राहणार 
कारवेग ली देगलूर तालुका देगलरू जात मु लीम 
मोबाईल नंबर.7517516823 
 

 FIR त िदली का:- होय  
 

आरोपीचे नाव व प ा :-  
 

आरोपी अटक:-   नाही 
 

उिशराचे कारण.:- िफयादी हा दखुात अस यान े
मनि थती बरोबर नस यामुळे आज रोजी पो टेला 
येऊन िफयाद िद याने 
 

मयताचे नाव शेख अिखल िपता शेख शकील वय 
24 वष वसाय नोकरी रा देगलूर तालुका देगलरू 
 

दाखल करणार:-NPC1371 िशदे पो टे रामतीथ 
मो न.ं9552514548  
 

खुलासा_ सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी हा याचा टो मांक  TS 17 T 3040म ये 
याचे नातेवाईक यांना घेऊन मोहरम या काय मास िहगणी 

येथ े जात असताना आदमपूर कमानी जवळ बाथ म साठी 
ऑटो थांबिवला असता पाठीमागून चालकाने याचे 
ता यातील कार हायगाईन ेिन काळजी पणान ेभरधाव वेगात 
चालवून ऑटोला पाठीमागून जोराची धडक िदली ऑटो पलटी 
होऊन शेख अिखल हा गंभीर जखमी होऊन मरण पावला व 
िफयादीस व इतर नातेवाईक जखमी झाले याचे जखमी व 
मरणास कार मांक TS 27D8458चा चालक कारणीभूत 
झाला आह ेव अपघाताची कुणाला काही एक मािहती न देता 
पळून गेला आह े वगैरे मजकुराचे िफयाद जबाब व न मा 
सपोिन िदघे साहबे यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील 
तपास पीएसआय इंगळे साहबे यां याकडे िदला 
 

तपािसक अमंलदार :- PSI  इंगळे पो टे रामतीथ मो 
नं7066981443 
 

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

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ  crno 130/22 कलम 283भादवी िद    14/ 08/2022 
पो. टेचे नाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ िठकाण व 

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

हकीकत 

रामतीथ गुरन ं 130/22 कलम 
283भा द वी 

 गु.घा.ता.वेळ व.िठकाण:- 
िद.14/08/2022 रोजी11:00  
वाजता सुमारास नरसी बस 
थानक समोर 

 
 
िदशा :- उ रेस 8 k m 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- िद 
14/08/.2022चे 16:24वा टे.डा 
न द  14वर  
 
 

 िफयादीचे नाव:- अिनल बालाजी दकवाले वय 32 
वष वसाय नोकरी PC 485पो टे रामतीथ 
तालुका िबलोली मोबाईल नंबर.8888602669 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक:-  
नाही 
 
दाखल करणार:-NPC1371 िशदे पो टे रामतीथ 
मो न.ं9552514548  

खुलास_ सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी न े याचे ता यातील ऑटो 
हा सावजिनक रोडवर येणा या जाणा या वाहनांना 
अडथळा व लोकांचे जीिवतास धोका िनमाण होईल 
अशा ि थतीत उभा क न िमळून आला वगैरे 
मजकुराचे जबाब व न मा सपोिन िदघ ेसाहबे यांचे 
आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास NPC 
2442 आडे यां याकडे िदला 
 
तपािसक अमंलदार :- NPC 2441 आडे  पो टे 
रामतीथ मो नं9923592442 
 
पो टे रामतीथ :- भारी अिधकारी मा सपोिन िदघ े
मो नंबर 9834255985 
 
 

 

 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ crno 129/22 कलम 454 380भादवी िद    14/ 08/2022 
पो. टेचे नाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ िठकाण व दाखल ता. 

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

हकीकत 

रामतीथ गुरन ं 129/22 
कलम 454 380 
भा द वी 

 गु.घा.ता.वेळ व.िठकाण:- िद.12/08/2022 
रोजी12:00 ते 14:00 वाजता सुमारास 
िफयादीचे घरी गागलेगाव पूवस 22 k m 
 
 
िदशा :- पूवस22 k m 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- िद 14/08/.2022चे 
15:42वा टे.डा न द  13वर  
 
 
गेला माल:- 1सो याचे कानातील घोस फुल े
सात ॅम िकमती अंदाजे 15,000 जु वा 
2.सो याचे ग यातील पानाची पोच सात 

ॅम 15,000 जु वा 
 3.पायातील चांदीची चैन पंधरा तोळे िकमत 
अंदाजे 4,000 जु वा 
4.नगदी 3,०००  पाचशे चे सहा नोटा 
एकूण 37,000हजार पयांचा मु ेमाल 
 

 िफयादीचे नाव:- रामचं  ल मण जाधव वय 32 
वष वसाय मजुरी जात मातंग राहणार 
गागलेगाव तालुका िबलोली मोबाईल 
नंबर.9766193170 
 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाही 
 
उिशराचे कारण.:- िफयादी हा आज रोजी पो टेला 
येऊन िफयाद िद याने 
 
दाखल करणार:-NPC1371 िशदे पो टे रामतीथ 
मो न.ं9552514548  
 

खुलासा_ सादर िवनंती की वर नमूद 
तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी 
बाई िहने िफयादीचे घराचे कुलूप तोडून 
आत वेश क न घरातील कपाटात 
ठेवलेल े सो या-चांदीचे दािगने व नगदी 
असा एकूण 37,000 पयाचा माल 
घरफोडी क न चो न नलेा वगैरे 
मजकुराचे जबाब व न मा सपोिन िदघे 
साहबे यांचे आदेशान ेगु हा दाखल क न 
पुढील तपास पीएसआय शेख  साहबे 
यां याकडे िदला 
 
 
तपािसक अमंलदार :- PSI  शेख पो टे 
रामतीथ मो नं9960161935 
 
पो टे रामतीथ :- भारी अिधकारी मा 
सपोिन िदघ ेमो नंबर 9834255985 

 



 

¯पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 383 /2022 कलम 65 ई  म ोक्ट िद 14.08.2022 

 
 
 

 

पोलीस टेशन
चनेाव 

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

दगेलरू गरून. 383 /2022 
कलम 65 ई  
म ो� ट  

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद 14/8/22 रोजी 14.30    वा 
सुमारास  बंडाग ली   सावजिनक 
रोडवर  देगलुर  
 
  
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद. 14.08..2022 रोजी वेळ   
15.37 वा.न दन ं 24 
 

दाखलकरणार:-hc 1666 शेख   
.न.े पो टेदेगलुर 

 

िफयादीचनेाव व प ा-  अशोक  
िवठठलराव  यरपलवाड   वय 33  
वष वसाय नोकरी पो कॉ 
3207  ने  पो टे दगेलुर मोन ं
8888803353 
 

आरोपीचनेाव – 
 
 
िमळाला माल – िसदीची 50 
पािकटे  तयेकी  िक अं 20 /- 

माणे  असा एकुण  1000/-  
चा मुददमेाल   

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदिेशर 
िर या  िसदीची 50 पािकटे  तयेकी  िक अं 20 
/- माणे  असा एकुण  1000/-  चा मुददमेाल   

ो.गुचा माल सह िमळुन आला     वगैरे जबाब 
व न गु हा दाखल  
 

तपास अिधकारी – पो उप िन काबंळे  साहबे न े
पो टे दगेलरु  
 

 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ीमाछरेसाहबे   9821159844  

 



 
पो टे दगेलरू गु र न  नं    384 /2022 क. 279,337,338 भा.द.िव.िद 14/08/2022 

 

 

 

 

पोलीस टेशन
चनेाव 

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

दगेलरू गु र न  न ं    384 
/2022 क. 
279,337,338 
भा.द.िव. 
 
 

 

िद 14/08/2022 रोजी 15.30 
वा. च.े सुमारास खानापुर 
फा ाचे दगेलुर कड े अंदाजे अधा 
िक.मी. अंतरावर ता. दगेलुर   
दाखल:- 
िद  14/08/2022 रोजी  19.32 
वा. न द 30 
 
 
दाखलकरणार:- 
पो.ह.ेकॉ 1666 शेख 
ने.  पो. टे. दगेलुर 
 
 

 

िफयादी –बालाजी जयवंत कोकणे 
वय 30 वष वसाय शेती जात 
धनगर रा. सावरगाव (िन) ता. 
दगेलुर  मो. न. 9975464498 
 
 
 
 

आरोपीनावव प ा:- 
 
 
 

खलुासा:--सादर िवनती की, िद. 14.08.2022 

रोजी दपुारी 03.50 वाजता मी माझी कार मांक 
MH 26 BC 9599 ही घेवुन गावाकडुन देगलुर येत 
असताना समो न येणारे पॅगो टाटा चार चाकी या 
चालकाने हायगायी व िनषकाळजी पणान े आपल े
ता यातील वाहान भरधाव वेगात चालवुन ओ हरटेक 
करत असताना माझे कारला धडक देवुन आ हाला 
जखमी हो यास व वता जखमी हो यास कारणीभुत 
झाला वगैरे मजकुराचे MLC जबाब व न गु हा 
दाखल 

तपािसकअमंलदार :--पोहकेाँ / 2462 क  े न.े 

पो. टे. दगेलुर  
 

पो टे भारीअिधकारीनाव :-- पो. िन. सोहन 

माछरे साहबे मो.न.ं 9168751555 



 

¯पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 385 /2022 कलम 65 ई  म ोॲक्ट िद 14.08.2022 

 

 

पोलीस टेशन
चनेाव 

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

दगेलरू गरून. 385 /2022 
कलम 65 ई  
म ो� ट  

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद 14/8/22 रोजी 16.00   वा 
सुमारास  ामपंचायत कायलय 
सांगवी उमर जवळील चौकात 
सावजिनक रोडलगत मौ. सांगवी 
उमर ता. देगलरु   
 
  
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद. 14.08..2022 रोजी वेळ   
21.06 वा.न द न ं 34 
 
दाखलकरणार:-hc 1666 शेख  
.न.े पो टेदेगलुर 
 

िफयादीचनेाव व प ा-  सतीष 
रामराव कदम वय 40 वष पोना/ 
507  ने  पो टे दगेलुर मोन ं
9764135401 
 
आरोपीचनेाव – 
 
 
िमळाला माल – दशेी दा  िभगरी 
सं ा या 180 एम एल मते या 
िसलबंद काचे या 08 बाँटल 
िकमंती 560/- पया चा माल    

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदिेशर 
िर या  दशेी दा  िभगरी सं ा या 180 एम एल 

मते या िसलबंद काचे या 08 बाँटल िकमंती 
560/- पया चा   ो.गुचा मालची चोरटी िव ी 
कर या या उ शेाने बाळगलेला िमुन आला  
वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
 

तपास अिधकारी – पोहकेा/ँ 1984 सकनरुे  न ेपो 
टे दगेलरु  

 

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

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖê−Ö�Öê›ü ÷Öã.¸ü.−ÖÓ. 120/2022 �ú»Ö´Ö  65 ‡Ô ×¤ü−ÖÖÓ�ú 14/08/2022 
¯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 

÷Öã. ü̧.−ÖÓ. 
120/2022 �ú»Ö´Ö  
65 ‡Ô 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö :- ¾ÖÖ´Ö−Ö 
´ÖÖ¬Ö¾Ö ü̧Ö¾Ö −ÖÖ÷Ö ü̧÷ÖÖê•Öê  ¾ÖµÖ 48  
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖê�ú ü̧ß ¯ÖÖê−ÖÖ 
/2699¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ÃÖÖê−Ö�Öê›ü 
´ÖÖê 8830480846. 
 
 
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö - 
 
 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-. ¤êü¿Öß  Ø³Ö÷Ö¸üß 
¤üÖ¹ý ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö‹»Ö 
�Ö´ÖŸÖê“µÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 13 ²ÖÖò™ü»Ö 
¯ÖÏŸÖß 60 ¹ý Ø�ú †Ó †ÃÖÖ ‹�æú9Ö 
780 /-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö. 
 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  
×šü�úÖ9Ö :- ×¤ü.14/08/2022 
“Öê 11.40 ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ  
´ÖÖî•Öê ×�ú¾ÖôûÖ ŸÖê ˆÃ´ÖÖ−Ö−Ö÷Ö ü̧ 
•ÖÖ9ÖÖ ȩ̂ü ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ »ÖÖêšëüÃÖÖü÷Ö¾Öß  
¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 
†Ö�ÖÖ›üÖ¾Ö ü̧. 
 
 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 14/08/2022 ü̧Öê•Öß 
14.32  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ. 14 
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧9ÖÖ ü̧ :-¯ÖÖê−ÖÖ 864 
¤üÖêÃÖ»Ö¾ÖÖ ü̧ 
 
 
 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ9Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ×�ú¾ÖôûÖ ŸÖê ˆÃ´ÖÖ−Ö−Ö÷Ö ü̧ •ÖÖ9ÖÖ ȩ̂ü ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ 
»ÖÖêšëüÃÖÖü÷Ö¾Öß  ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö †Ö�ÖÖ›üÖ¾Ö ü̧. ¤êü¿Öß 
Ø³Ö÷Ö¸üß ¤üÖ¹ý ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö‹»Ö �Ö´ÖŸÖê“µÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 13 
²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸÖß 60 ¹ý Ø�ú †Ó †ÃÖÖ ‹�æú9Ö 780 /- 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ×¾Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ × ü̧ŸµÖÖ “ÖÖ 
´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü9µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ  ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¾Ö¹ý−Ö  
´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê−ÖÖ /2699 −ÖÖ÷Ö ü̧÷ÖÖê•Öê  µÖÖÓ“Öê �ú›êü 
×¤ü»ÖÖ. ´ÖÖê.−ÖÓ 8830480846. 

 

 



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ,Öê −üÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö 125/2022 �ú»Ö´Ö 454.380³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü 14/08/2022 

 

 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê -
ÖÖ¾Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ,Ö  ÷ÖãÆüÖÓ ¸ü×•ÖÃ™ü ü̧ ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê -
ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ  

 
 
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ÷Öã .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:-  
×¤ü. 13/08/2022 ü̧Öê•Öß“Öê ÃÖ�úÖôûß 
11.00 ŸÖê ¸üÖ¡Öß 19.00 ¾ÖÖ “Öê ¯Öã¾Öá ¾Öêôû 
−ÖŒ�úß ´ÖÖÆüßŸÖ −ÖÖÆüß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß 
´ÖÖÓ•Ö ü̧´Ö ´ÖÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö  ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 15 ×�ú 
´Öß 
 
÷Öã.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
×¤ü.14/08/2022“Öê 01.09¾ÖÖ −ÖÖë¤ü 
�Îú.22 ¾Ö¸ü  
 

 
÷Öã̧ ü−Ö :--- ÷Öã̧ ü−Ö 
125/2022 �ú»Ö´Ö 
454.380³ÖÖ¤ü¾Öß   
 
÷Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö ´ÖÖ»Ö- ‹�ú 
ÃÖÖê−µÖÖ“Öß ‹�ú¤üÖ−Öß 10÷ÖÏÖ´Ö 
¾Ö•Ö−ÖÖ“Öß �úÖ−ÖÖ•Öß»Ö —Öã́ Ö�êú 
ÃÖÖê−µÖÖ“Öê  08 ÷ÖÏÖ´Ö  ¾Ö−ÖÖ“Öê 
¾Ö ´Ö−Öß ´ÖÓ÷ÖôûÃÖã¡Ö 05 ÷ÖÏÖ´Ö 
¾Ö•Ö−ÖÖ“Öê •Öã−Öê ¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖê ÃÖÖê−Öê 
‹�ãú−Ö 60.000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
¾Ö −Ö÷Ö¤üß 10.000/- ¹ý¯ÖµÖê 
†ÃÖÖ ‹�ãú,Ö 70.000/- 
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ý 

 
×±úµÖÖÔ¤üß:-  ×¿Ö¾ÖÖ−ÖÓ¤ü 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß Ø¿Ö¤êü ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ü̧Ö ´ÖÖÓ•Ö ü̧´Ö 
ŸÖÖ  −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö  
 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:---  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß:--- †–ÖÖŸÖ 
 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ:- 
         ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ÃÖ�úÖôûß 11.00 ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
Ã¾ÖŸÖÖ:“Öê ‘Ö ü̧Ö»ÖÖ �ãú»Öã̄ Ö »ÖÖ¾Öã−Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖÖ ÆüÖôû¤üß»ÖÖ �ÖŸÖ 
™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß ÷Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê ü̧Ö¡Öß 19.00 ¾ÖÖ ‘Ö ü̧ß ¯ÖÖŸÖ 
†Ö»µÖÖ¾Ö ü̧ ŸµÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê ‘Ö ü̧Ö“Öê �ãú»Öã̄ Ö »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê 
−ÖÖÆüß †Ö•Öã ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¯ÖÖÆãü−Ö ‘Ö ü̧ÖŸÖ ÷Öê»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ‘Ö ü̧ÖŸÖß»Ö 
ÃÖÖ´ÖÖ−Ö ÆüÖÃŸÖÖ¾ÖêÃ£Ö ¯Ö›ü»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê ¾Ö ÃÖÖê−µÖÖ“Öê ¤üÖ×÷Ö−Öê 
šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ¯ÖÖÆüß»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ŸÖê ×¤üÃÖ»Öê −ÖÖÆüß ¾Ö 
»ÖÖÓê�Ö›üß ¯Öê™üß´Ö¬µÖê ¯ÖîÃÖê ×¤üÃÖ»Öê −ÖÖÆüß ŸÖ ü̧ß ÃÖÖê−µÖÖ“Öê 
¤üÖ÷Öß−Öê •Öã−Öê ¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖê ×�ú´ÖŸÖß 60000/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö −Ö÷Ö¤üß 
10.000/- ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 70.000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üÃÖÖ−Öê ‘Ö ü̧Ö“Öê �ãú»Öã̄ Ö 
ŸÖÖê”ãû−Ö †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ý−Ö ¾Ö ü̧ß»Ö ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»ÖÖ 
†ÖÆêü.¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧ /-- ASI ú×Æü´Ö÷Öß ȩ̂ü . −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê −ÖÓ 
9689647532 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2040 ¿Öê�Ö  ¯ÖÖê.Ã™êü. -
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.−Ö -8793872040 



 

पो ट उमरी आ म 35/2022    कलम 174 c r p c     िदनांक 14/08/2022 
पो ट चे 
नाव 

गुरण /आ  /प ाका 
/िमिसग /व कलम 

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

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

हकीकत 

उमरी आ म 35/ 2022  
174 सीआरपीसी 

अ.घडला िद. 14/08/2022 
चे 12.00 वाजता चे पूव  
गोदावरी नदीत पा याम ये 
गणपती तुकाराम कदम यांच े
शेताजवळ भायेगाव  तालुका 
उमरी   
 
िदशा व अंतर/ पि मेस 15 
िकमी. 
 
अमृ दाखल िदनांक/ 
14/08/2022 वेळ 15.41 
न द न. 14 
 

 खबर दणेार/ िनतीश भीमराव 
लांडगे वय 35 वष वसाय 
पोलीस पाटील राहणार राहटी   
तालुका उमरी 
 
मयत ी/ अनोळखी पु ष 
वय 35 वष अंदाजे   
 
 
मर याचे कारण/ गोदावरी नदी 
पा ात पा याचे पुरात वा न  
येऊन पा यात बुडून मृ यू 

 खुलासा-----सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील खबर दणेार यांनी खबर िदली की गणपती 
तुकाराम कदम भायेगाव यांचे शेता लगत गोदावरी नदी 
पा ात पा यात वा न येऊन एक अनोळखी ेत पु षाच े
वय 35 वष अंदाजे झाडास अडकले आह ेवगैरे खबरे व न 
आं  दाखल क न पुढील तपास कामी माननीय पोनी 
साहबे यां या आदशेाने psi चेवले  
यांचेकड ेिदला. 
 
तपास--- आदशेाने psi चेवले  
 
 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन मा र गरुन ं90/2022 कलम -143,147,149,324,354 ( B ) , 323,504 भा.द.वी. माण.े दी.14/08/2022. 

पो. टे.  पो. टे. ग.ुरं.न. गुरन/आ ,पनाका घडला व दाखल िफयादीचे नाव प ा मो.नं.प ा आरोपी अटक 
होय/नाही 

    िववरण  

मा र  गुरन ं90/2022 कलम 

-143, 147, 149 

324,354 ( B ) 

,323,504 भा.द.वी.  

 

 

 

 

 

 

गेला माल -  िनल  

गु हा.घ.ता.वेळ व िठकाण :-  
िदनांक 13/08/2022 रोजी सकाळी 
11:00 वा . शंकर गुलाब आडे यांचे 
शेतात मौजे कासारपेठ ता मा र िज . 

नांदडे पुवस 15 िक.मी.  
ता.मा र. 
 
 
गु हा.दा.ता.वेळ :- 

िद.  
14/08/2022 च ेवळे :- 
20:46 वा.  
टे.डा.क.13 वर  

 
 

उिशरा चे कारण-  
आज रोजी उपचार क न पो. टे. ला 
जबाब िद यान े

िफयादी नाव :-  
 
आरोपीचे  नाव:- 
 

 
िफयादीस Fir ची त िदली िकवा नाही 
:- िदली. 
 
आरोपी अटक ता.वेळ :- नाही 

 

 
 

खुलासा 
         सादर िवनंती की , वर नमदु तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी ही शेतात काम करत असतांना यातील 
आरोपीतांनी बेकायदिेशर जमाव जमवुन िफयादीस िवव  

कर या या हतेुने िफयादीवर ह ला क न साडी ओढून 
डो यात िमरचीची चटणी टाकुन काठीने , व दगडाने 
माराहण क न िशवीगाळ केली वगैरे जबाब आज रोजी 
उपचार घेवुन येवुन त ार िद यान े मा.पो.िन सा यांचे 
आदशेाने गु हा दाखल क न पुिढल तपास कामी िबट HC / 

79 राठोड साहबे यांचे कडे िदले आह े 
दाखल करणार :-PSO NPC / 1331 डगवाल साहबे 
पो. टे.मा र.मो.नं . 7798094242 

त.अमंलदार  :- HC / 79 आनंद राठोड पो. टे . मा र 
मो.न.8999149220 
 

पो. टे. भारी अिध. 
:- पो.िन. िरटे साहबे,मो.न.9923388510 
 

 
 
 
  
 
 



 

पो टे भोकर गुरन 280/2022 कलम 65(ई )महारा  दा बंदीकायदा िद14.08.2022 

पो. टे.  पो. टे. ग.ुरं.न. गुरन/आ ,पनाका घडला व दाखल िफयादीचे नाव प ा मो.नं.प ा आरोपी अटक 
होय/नाही 

    िववरण  

 

भोकर 
 

गुरन 280/2022 

कलम  65(ई) महारा  

दा बंदी 

कायदा 

 

िमळाला माल:-दशेी 

दा िभगरी सं ा 180 

एम एल मते या 

एकूण 10 बॉटलएकूण 

िकमती 700/- पये 

 

 

गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण---िदनाक 14/08/2022 

रोजीचे 17:00 वाजता चे 
सुमारास मौजे खरबी 
िशवारातील दिेवदास 
पाचशेमवाढ यांचे शेतातील 
महामागाचे बाजूस पि मेस 
17 िकलोमीटर 

 
गु हा दाखल तारीख वेळ व 
िठकाण िदनांक 
14/08/2022 वेळ.22:14 

 

िफयािद – सूयकांत मारोतराव कांबळे वय 
55 वष पोलीस उपिनरी क पोलीस 

टेशन भोकर मोबाईल नंबर 99 23 41 
3244 
 
आरोपी :-  

 

.खुलासा सादर िवनंतीवर नमुद तारीख वेळीव िठकाणी यातीलआरोपी 

ने या याफाय ासाठी याचेता यात िवनापरवानाबेकायदशेीर री या 

दशेीदा  िभगरी सं ा 180एम एल मते याएकूण 10 बॉटल येकी 

िकमत 70 पयेदराचे एकूण मती700/- पये चा चोरटीदा  

िवक या याउ ेशाने बाळगून िमळूनआला आहे वगैरेन द मांक 

39मजकुराचे िफयाद व नमा. पो. िन. साहबे यांचेआदशेान े गु हा 

दाखल 

दाखल करणार :-2058 कदममोबाईल नंबर मोबाईल90 49 32 05 

82 

तपासी अमलदार;-H.C.1765 हनवतेमोबाईल नंबर 83 2999 89 

33 

भारीअिधकारी--माननीय पोलीसिनरी क पाटीलसाहबे मोबाईल 

नंबर9923104521 

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.211/2022 �ú»Ö´Ö 324.504.34³ÖÖ¤ü¾Öß . ×¤ü 14.08.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

 ÷Öã̧ ü−ÖÓ.211/ 
2022 �ú»Ö´Ö 
324 .504. 
34³ÖÖ¤ü¾Öß 

 ÷Öã−ÆüÖ ÷Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ,Ö--×¤ü.13.08.2022 
¸üÖê•Öß  21.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê  
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ �êú»Öß ´ÖÖ�ìú™ü “ÖÖî�ú 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö×¸ü  
¯Öã¾ÖìÃÖ 01 ×�ú´Ö ß . 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ,Ö- 
×¤ü.14.08.2022 ¸üÖê•Öß 
01.31 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú. 04 
¯ÖÏ´ÖÖ,Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö-- ×¤ü−Öê¿Ö ×¯Ö “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ  
•ÖÖë¬Öôêû ¾ÖµÖ32 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  �ÖÖ•Ö÷Öß  
−ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ �êúôûß ´ÖÖ�ìú™ü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê −ÖÓ 9096998549. 
 
†Ö¸üÖê×¯Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
×šü�úÖ,Öß µÖÖŸÖß»Ö  −Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö,Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö  
×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ŸµÖÖ“Öê †Ö‡ÔÃÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ,Ö �êú»µÖÖ“ÖÖ •ÖÖ²Ö 
×¾Ö“ÖÖ¸ü»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö×›ü»ÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ  “ÖÖ�ãú−Öê ›üÖ¾Öê 
¤Óü›üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß †ÖŸµÖÖ µÖÖÓ−Öß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö×›ü»ÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ �êú»Öß  ¾Ö÷Öî̧ êü  ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ 
¾Ö¹ý−Ö ×›ü†Öê ÃÖµµÖ¤ü  ´Öã×−Ö¸ü ÃÖÖê µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷ÖãË−ÆüÖ ¤üÖ�ú»Ö 
�ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÷ÖÖȩ̂ êü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»Öê.  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÷ÖÖȩ̂ êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü,ÖÖ¸ü  -- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ‹ÃÖ.‹ÃÖ.¯Ö¾ÖÖ¸ü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

 

 

 

 

 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.212/2022 �ú»Ö´Ö 324.323.504.506.34³ÖÖ¤ü¾Öß . ×¤ü 14.08.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

 ÷Öã̧ ü−Ö 
212/2022 
�ú»Ö´Ö 
324.323.
504.506.
34³ÖÖ¤ü¾Öß 

 ÷Öã−ÆüÖ ÷Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ,Ö--×¤ü.14.08.2022 
¸üÖê•Öß  ÃÖÖÓµÖ�úÖôûß 05.15 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö‡Ô“Öê ‘Ö×¸ü 
´ÖÖê×´Ö−Ö¯Öã̧ üÖ  ×¤ü¾ÖÖ,Ö ²ÖÖÑ¾Ö›üß  
÷Ö»»Öß −ÖÓ04 −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ,Ö- 
×¤ü.14.08.2022 ¸üÖê•Öß 
22.19¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú. 32 ¯ÖÏ´ÖÖ,Öê 
¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--  
†Ö¸üÖê×¯Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
×šü�úÖ,Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß  ÃÖÓ÷Ö,Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ŸÖã—µÖÖ 
²Ö×Æü,Öê“Öê  −Ö¾Ö·µÖÖ−Öê  †Ö´Ö“Öê ´ÖÖ,ÖÃÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ³ÖÖÓ›ü,Ö �úÖ �êú»Öê 
†ÃÖê ´Æü−Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ›üÖ¾Öê ›üÖêóµÖÖ“Öê 
•Ö¾Öôû  “ÖÖ�ãú−Öê  ´ÖÖ¹ý−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö 
»ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öß ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �ú¹ý−Ö  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü−µÖÖ“Öß  ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖê 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷ÖãË−ÆüÖ ¤üÖ�Öú»Ö �ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ 
979´ÖÖ›ü÷Öê  µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»Öê.  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -  ¯ÖÖêÆêü�úÖ2201 ¿Öê�Ö ¿Ö�úß»Ö  −Öê ¯ÖÖê 
Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü,ÖÖ¸ü  --¯ÖÖêÆêü�úÖ979 ´ÖÖ›ü÷Öê ü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

 

 

 

 



iksLVs ukansM xzkeh.k xqjua & 496@2022  dye 394]323] 34 Hkk-na-fo-fnukad 14@08@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
Ikks- LVs- 
ukansM xzkeh.k  
 
 
 
 

 
xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn-14@08@2022 jksth 
ps 11%30 rs 11%45 
oktrkps njE;ku 
okaxh QkV;kps leksj 
ohV Hkêhps toG rk-
ft-ukansM  
 
fn’kk o varj %&  
iqosZl 05 fd-eh- 
 
 
 
 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG- 
%&  
fn 14-08-2022 ps 
19%32 ok  
uksan ua- 33 oj  

  
xqjua & 
496@2022  
dye 
394]323] 34 
Hkk-na-fo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fQ;kZnhps uko %&  
egen bezku egen ;qlwQ 
o; 30 o"ksZ O;olk;  
O;kikj jk- ubZ vkcknh 
eqn[ksM rk- eqn[ksM ft- 
ukansM  tkr & eqLyhe 
eks-ua-9822111274] 
8208152337 
 
 
vkjksih %& vuksG[kh pkj  
ble  
 
vkjksih vVd %& ukgh 
 
xsyk eky %& f[k';krhy 
1]35]000@&:i;s o 
jsMeh daiuhpk fdaerh 
15]000@& :i;s vls 
,dq.k 1]50]000@& 
:i;kapk ,sot 
 
feGkyk eky %& fujad 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rkfj[k o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 
eksVkj lk;dyus eqn[ksM rs  ukansM ;sFks tkr vlrkuk okaxh QkV;kps leksj 
foVHkêhps toG vkyk vlrk ikBhekxwu vpkud nksu eksVkj lk;dy vkY;k 
- ;krhy vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ;kZnhph eksVkjlk;dy vMowu 
fQ;kZnhyk FkkiMk cqDD;kauh ekjgk.k d:u vks<wu cktwP;k 'ksrkr usowu 
R;krhy ,dkus fQ;kZnhps nksUgh naMkoj ] nksUgh  cjxMhps [kkyh iksVkoj o 
ekaMhoj pkdwus ek:u nq[kkir dsyh  o nql&;kus R;kps gkrkrhy ykdMkus o 
cqDD;kaus fQ;kZnhps MksD;kr eqDdk ekj fnyk vkgs  o R;krhy ,dkus 
fQ;kZnhps f[k'kkrhy 1]35]000@&:i;s o jsMeh daiuhpk fdaerh 15]000@& 
:i;s vls ,dq.k 1]50]000@& :i;kapk ,sot tcjhus pksjyk vkgs  oxSjs 
fQ;kZnhus ljdkjh nok[kkuk fo".kqiqjh ukansM ;ks tkowu mipkj ?ksowu iks-LVs- yk 
gtj ;sowu fQ;kZnh  tckck fnY;ko:u xqUgk nk[ky - 
nk[ky dj.kkj & iksmifu egs'k dksjs iks-LVs- ukansM xzkeh.k eks-ua- 
8888836607 
rikfld vaeynkj & vkuan fcpsokj iksyhl mi fujh{kd iks-LVsss- ukansM xkzeh.k 
eks-ua-9561038001  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& iksyhl fujh{kd  v'kksd ?kksjckaM iks-LVsss- ukansM 
xkzeh.k eks-ua- 9823333377 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 1½ mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh Jh- MkW- 
fl/ns'oj Hkksj mifoHkkx brokjk ] ukansM  eks-ua- 7798688865 
2½ iksyhl fujh{kd  v'kksd ?kksjckaM iks-LVsss- ukansM xkzeh.k eks-ua- 
9823333377]3½ iksmifu egs'k dksjs iks-LVs- ukansM xzkeh.k eks-ua- 
8888836607]4½ vkuan fcpsokj iksyhl mi fujh{kd iks-LVsss- ukansM xkzeh.k 
fnukad 14@08@2022 jksth ps osG- 20%36 LVs-Mk- uksan dz- 36 oj ?kVukLFkGh 
HksV ns.ks ijr%& HksV iqBs pkyq  

 
 
 



iksLVs ckjM xqjua 60@2022 dye 302 Hkknoh fnukad 14@08@2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
Ikks- LVs- 
ckjM 
 

 
xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn-13@08@2022 jksth ps 
10%00 ok- iklwu rs 
fnukad 14@08@2022 
jksthps 09%30 oktrkps 
njE;k.k osG uDdh ukgh - 
ukansM rs Hkksdj tk.kkjs 
egkekxkZyxr vlysY;k 
Jhfuokl mRre ns'keq[k 
;kaps ckjM f'kokjkrhy 
'ksrk yxrP;k dWukyps 
pkjh e/;s ekSts ckjM 
f'kokj  
fn’kk o varj %&  
if'pesl 04 fd-eh- 
xqUgk nk[ky-rk-osG- %&  
fn 14-08-2022 21%14 
ok- uksan ua- 14 oj  
 

  
xqjua & 60@2022 
dye 302 Hkk-na-
fo-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fQ;kZnhps uko %&  
'kf'kdkar «;acdjko Jheaxys o; 
33 o"ksZ O;olk; ukSdjh  jk- 
fxrkuxj ukansM rk- ft- ukansM g-
eq- fotkiwj  ft- fotkiwj jkT;k 
NRrhlx< eks-ua- 9797790949 
 
vkjksih %& vKkr vkjksih 
vkjksih vVd %& ukgh 
 
e;rkps uko & 
lqf'kyk «;acdjko Jheaxys o; 29 
o"ksZ O;olk; etqjh jk- fxrkuxj 
rk-ft- ukansM 
 
ej.kkps dkj.k %& vKkr 
dkj.kklkBh  d'kkP;krjh 
lgk¸;kus xGk vkoGwu [kqu dsyk- 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rkfj[k o fBdk.kh ;krhy 
e;r ;kl fnukad 13@08@2022 jksth ps 10%00 ok- iklwu rs 
fnukad 14@08@2022 jksthps 09%30 oktrkps njE;k.k osG uDdh 
ukgh dks.khrjh vKkr O;Drhus vKkr dkj.kklkBh d'kkP;krjh 
lgk¸;kus xGk vkoGwu [kqu dsyk vkgs - oxSjs fQ;kZnhps tckck 
o:u oj izek.ks xqUgk nk[ky - 
nk[ky dj.kkj & iksmifu Jh- okuksGs iks-LVs-ckjM eks-ua-
8208506753  
rikfld vaeynkj & iksmifu Jh- okuksGs iks-LVs-ckjM eks-ua-
8208506753 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& liksfu ,l-vkj- rqxkos iks-LVs- ckjM 
eks-ua- 9822179877 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   
1½ mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh Jherh vpZUk ikVhy eWMe 
mifoHkkx ukansM xzkeh.k eks-ua- 9665479333 
2½ liksfu ,l-vkj- rqxkos iks-LVs- ckjM eks-ua- 9822179877 
gs fnukad 14@08@2022 jksth ps  osG- 21%44 ok- LVs-Mk- ukasan 
dz- 15 oj ?kVukLFkGh HksV ns.ks dkeh jokuk- 
?kVukLFkGh HksV nsowu ijr vkysyh osG o uksan ua- & HksV iq<s pkyw  

 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 281/2022 कलम 279 337 338 304 (अ) भादवी  िद 14.08.2022 

पो टे 
चे नाव 

गुरन /कलम  
       

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
 

 िफयादी व आरोपी चे 
नाव  

हकीकत 

भोकर गु हा रिज टर नंबर गुरन 
गुरन 281/2022 कलम 
279, 337 ,338 ,304 
(अ) भा.द. िव.   
 
 
 
मयताचे नाव:- अंजनाबाई 
दिेवदास  चौपारे  राहणार 
नारवाट  तालुका भोकर   

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
 
गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िदनाक 
09/08/2022 रोजी 
सायंकाळी  19:00 वाजता चे 
सुमारास बालाजी पे ोल पंप 
समोरील रोडवर 
नारवट  िशवार   
 
 

गु हा दाखल तारीख वेळ व 
िठकाण िदनांक 14/08/2022 
वेळ.22:43    न द मांक 41  
 

िफयािद - अिवनाश 
दिेवदास चोपारे वय 32 
वष वसाय मजुरी 
राहणार नारवट तालुका 
भोकर मोबाईल नंबर 
7507272346   
 
 आरोपी :-  
 

.खुलासा सादर िवनंती वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी ची बिहण अंजनाबाई भोकर येथून बाजार क न भोकर ते 
नांदडे जाणा या महामाग रोड ने पायी जात असताना ितला नांदडे 
कडून भोकर कड ेजात असलेला मोटरसायकल या  चालकान ेितला 
समो न जोराची धडक दऊेन गंभीर जखमी केले व नमूद 
मोटरसायकल वतः जखमी झाला यातील िफयादी ची बिहण िहस 
उपचार कामी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदडे येथे ऍडिमट केले 
असता ती िदनांक 10/08/2023रोजी वेळ रा ी 02 वाजता चे 
सुमारास मरण पावली ितच ेमरणास वरील मोटर सायकल चालक 
हा  कारणीभूत झाला आह े  वगैरे मजकुराच ेिफयाद व न  मा. पो. 
िन. साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल  
दाखल करणार :-    2058 कदम  मोबाईल नंबर मोबाईल 90 49 
32 05 82     
तपासी अमलदार;-  पोलीस उपिनरी क सूयकांत कांबळे 
साहबे   मोबाईल नंबर   99 23 41 32 44             

भारीअिधकारी--  माननीय पोलीस िनरी क 
पाटील   साहबे  मोबाईल नंबर  9923104521  

 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 495/2022 �ú»Ö´Ö 457,380 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 14/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã.¸ü.−Ö. :- 
495/2022  
�ú»Ö´Ö 
457,380 
³ÖÖ¤ü¾Öß   

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 12/08/2022 
ü̧Öê•Öß “Öê 01.30 ŸÖê 06.00 

¾ÖÖ. ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê“Öê  ¤ü ü̧´µÖÖ−Ö 
ü̧Ö•Ö ˆ¤ãÔü ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ¿ÖÖôûÖ 

´ÖÖêÆü´Ö¤üßµÖÖ �úÖò»Ö−Öß ¤êü÷Ö»Öã ü̧ 
−ÖÖ�úÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:- ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 05 ×�ú´Öß 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
14/08/2022 “Öê ¾Öêôû 
15.48 ¾ÖÖ. ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú. 
29 
 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ´ÖÆü´Ö¤ü ÃÖÖ²Öß ü̧ ×¯Ö.´ÖÆü´Ö¤ü �ÖÖ¤ü ü̧üü ¾ÖµÖ 52 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öã�µÖÖ¬µÖÖ¯Ö�ú ü̧Ö. ´ÖÖêÆü´Ö¤üßµÖÖ �úÖò»Ö−Öß 
ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9371152579 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- �úÖò´Ö¸ü−Ö �Óú¯Ö×−Ö“Öß ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü 
Ø�ú.10,000/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ÷ÖÏß−Ö Ø�ú.6,000/- ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ 
‹�ãú�Ö 16,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö - ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö 
×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý−Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ9Öß ×¤ü.12/08/2022 ü̧Öê•Öß“Öê 
ü̧Ö¡Öß“Öê 01.30 ŸÖê ÃÖ�úÖôûß 06.00 ¾ÖÖ. 

¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê“Öê ¤ü ü̧´µÖÖ−Ö  ü̧Ö•Ö ˆ¤ãÔü  ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú 
¿ÖÖôûÖ ´ÖÖêÆü´Ö¤üßµÖÖ �úÖò»Ö−Öß ¹ý´Ö“Öê ¤ü ü̧¾ÖÖ•µÖÖ“Öê 
�ú›üß �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãü−Ö ¯Ö ü̧¾Öê•Ö ×¯Ö.ÆüÖ•Öß 
ü̧Ö.´ÖÖêÆü´Ö¤üßµÖÖ �úÖò»Ö−Öß ¤êü÷Ö»Öã̧ ü −ÖÖ�úÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 

¾Ö ‡ŸÖ ü̧ ¤üÖê−Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ−Öß ¹ý´Ö ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê 
�úÖò´Ö¸ü−Ö �Óú¯Ö×−Ö“Öß ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü Ø�ú.10,000/- 
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ÷ÖÏß−Ö Ø�ú.6,000/- ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ 
‹�ãú�Ö 16,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öê  ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤ü 
¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ ü̧ ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß9Ö ´ÖÖê.�Îú.9637706877 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö �ú¤ü´Ö ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß9Ö ´ÖÖê.�Îú. 9284351496 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. 
´ÖÖê �Îú 9823333377 

 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö †Ö.´Öé.−Ö. 93/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 14/08/2022 
                                
¯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. 92/2022 
�ú»Ö´Ö  174 
×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
14/08/2022  ¸üÖê•Öß “Öê  
ÃÖ�úÖôûß  08.30 ¾ÖÖ.“Öê  
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß 
¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ ×¾ÖÂ$Öã̄ Öæ̧ üß 
−ÖÖÓ¤êü›ü.ü  
 
×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 06 
×�ú´Öß. 
¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 

×¤ü  14/08/2022 “Öê 
¾Öêôû  20.16  −ÖÖê �Îú 35 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸:-  ´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :-  ×¤ü¯Ö�ú 
†¿ÖÖê�ú¸Ö¾Ö Ø¿Ö¤êü ü ¾ÖµÖ 42  ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ND-42 
ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ −Ö÷Ö¸ü ÆüÖ›ü�úÖê ü ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ÃÖÓ›üÖÃÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖµÖ ‘ÖÃÖ¹ý−Ö 
²Öê¿Öã¬¤ü ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ´Ö¸ü$Ö ¯ÖÖ¾Ö»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$Öß  µÖÖŸÖß»Ö 
�Ö²Ö¸ü ¤êü$ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¯ÖŸÖß −ÖÖ´Öê  ×¤ü¯Ö�ú †¿ÖÖê�ú¸Ö¾Ö Ø¿Ö¤êü ü ¾ÖµÖ 
42  ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ND-42 ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ −Ö÷Ö¸ü ÆüÖ›ü�úÖê ü 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. ÆüÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ ×¾ÖÂ$Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¾ÖÖ›Ôü 
�Îú.35 ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ÃÖÓ›üÖÃÖ»ÖÖ ²ÖÖ£Ö¹ý´Ö ´Ö¬µÖê 
÷Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ŸÖê ²Öê¿Öã¬¤ü —ÖÖ»Öê ¾Ö ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öã 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ›üÖòŒ™ü¸üÖÓ−Öß ×¤ü.14/08/2022 ¸üÖê•Öß 10.25 
¾ÖÖ.ŸÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ´Ö¸ü$Ö ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü 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 ü̧ ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß9Ö ´ÖÖê.�Îú.9637706877 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/124 ÷Ö¾Öôûßü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß9Ö ´ÖÖê �Îú 8208681527 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9823333377 

 

 



 

  ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ.299/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.14/08/2022 
 

 

 

¯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 299/2022 
�ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-¯Öã¾ÖÔ 
1 ×�ú.´Öß.  ²Öß™ü �Îú. 01 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü.06/08/2022 ¸üÖê•Öß  
17.00 ŸÖê 20.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö »Öê²Ö¸ü�úÖò»Ö−Öß −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 14/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû15.09  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 20 ¾Ö¸ü 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ´ÖòŒÃ™üÖê ×Æü¸üÖê  
�Óú¯Ö−Öß“Öß Ã�ãú™üß  ×•Ö“ÖÖ 
�Îú.‹´Ö.‹“Ö.26 ‹.‹“Ö.6552 
�úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß Ã�ãú™üß  
Ø�ú´ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 40000/ ¹ý 
•Ö.¾ÖÖ.Ø�ú.†Ó. 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:- †–ÖÖŸÖ  
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:-   
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:- †Ö•Ö 
¸üÖê•Öß  ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü 
×¤ü»Öß.  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ´ÖòŒÃ™üÖê ×Æü¸üÖê  �Óú¯Ö−Öß“Öß Ã�ãú™üß  ×•Ö“ÖÖ �Îú.‹´Ö.‹“Ö.26 
‹.‹“Ö.6552 •Öß“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ−ÖÓ. 
MBLGF32ABCGL11247†ÃÖ»Öê»Öß ¾Ö ‡Ó×•Ö−Ö 
�ÎÓú.JF32AACGL0693 �úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß Ã�ãú™üß Ø�ú´ÖŸÖ 
†Ó¤üÖ•Öê 40000/ ¹ý •Ö.¾ÖÖ.Ø�ú.†Ó.Æüß ´Öß ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü »ÖÖ¾Ö»Öß 
†ÖÃÖŸÖÖ  �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸üÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü 
¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü�Öê �úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ/847 ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖê−ÖÖ/847 ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9322995681 
 
÷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»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›ü †Ö�úÛÃ´Ö�ú ´ÖéŸµÖæ 27/2022 �ú»Ö´Ö 174 CRPC ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ×¤ü.14/08/2022 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß-
−Ö÷Ö¸ü -
−ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö.´Öé. −Ö.    
27/2022 �ú»Ö´Ö- 
174 CRPC 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : -
¤üÛ�Ö�ÖêÃÖ 01  ×�ú.´Öß 
²Öß™ü �Îú.03 

†Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ×šü�úÖ�Ö : 
×¤ü 14/07/2022 ¸üÖê•Öß 
16.30  ¾ÖÖ.“Öê ÃÖæ´ÖÖ¸üÖÃÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂ�Öæ¯Öæ¸üßü, −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö:- 
×¤ü.14/08/2022 ¸üÖê•Öß 
Ã™êü.›üÖ.08  ¾Ö¸ü , 
¾Öêôû 08.18  ¾ÖÖ.  
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :- 
×¾Ö−ÖÖê¤ü ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÓ¬Öê¾ÖÖ¸ü  ¾ÖµÖ 
48 ¾µÖ¾Ö.´Ö•Öã¸üß ¸üÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 
´ÖÖê.�Îú.9371178350 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :- †¿ÖÖê�ú 
ÃÖÓ³ÖÖ•Öß �ú´Ö™ü»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 75 
¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.×¾ÖÂ�Öã−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›ü.ü 
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ¯ÖÖµÖ 
‘ÖÃÖºþ−Ö ¯Ö›ü»µÖÖ−Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ´ÖéŸµÖæ 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ : ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ−Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Öºþ−Ö ´ÖµÖŸÖ ×¤ü.11/08/22 »ÖÖ 
21.00 ¾ÖÖ.¯ÖÖµÖ¸üß¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖµÖ ‘ÖÃÖ¹ý−Ö ¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ 
´ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Ö»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß 
¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ,×¾ÖÂ�Öæ¯Öæ¸üß,−ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê.ŸµÖÖ“Öê¾Ö¸ü ‡»ÖÖ•Ö 
“ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×¤ü.14/08/2022 ¸üÖê•Öß 16.30 ¾ÖÖ.´Ö¸ü�Ö 
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ �úÖ×Æü‹�ú ŸÖ�ÎúÖ¸ü −ÖÖÆüß 
¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2141 ´ÖÖê ȩ̂üüüüü µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. 
†Ö.´Öé ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2141  ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.8208062971 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü: ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 •Ö´Ö¤üÖ›êüü ü¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9890018039.  

šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :-¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß ›üÖò.‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 



 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÖê  ÷Öã̧ üÖÓ 285/2022 �ú»Ö´Ö 65�úÖµÖ¤üÖ×¤ü-14/08/2022 

 

 

¯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. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ¯ÖÖê  
÷Öã̧ ü−Ö 285/2022 �ú»Ö´Ö 
65‡Ô 

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
14/08/2022  “Öê ¸üÖê•Öß 16.30 
¾ÖÖ “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÆü´Ö¤ü ±ÓúŒ¿Ö−Ö 
ÆüÖò»Ö •Ö¾Öôûß»Ö ¾ÖÖ‘Öß ¸üÖê›ü •ÖÖ�ÖÖ-
µÖÖ −ÖÖ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü�“µÖÖ ¯Öã»ÖÖ¾Ö¸ü 
 
 
 
    ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-14/08/2022 
¾Öêôû 18.05¾ÖÖ. –−ÖÖë¤üü �Îú.- 012 

×±úµÖÖÔ¤üß- ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×¿Ö¾Ö®ÖÖ ²Öê»»Öã̧ üÖê›ü 
¾ÖµÖ 38 ¾µÖ. −ÖÖê�ú¸üß  ¯ÖÖê�úÖò/170 −Öê. 
¯ÖÖê.Ã™êü. ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
8421311583 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß-   
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - ¤êü¿Öß ¤üÖºþ Ø³Ö÷Ö¸üß 
ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 180 ‹´Ö‹»Ö �Ö´ÖŸÖê“µÖÖ 
×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 20 ²ÖÖò™ü»Ö ¾Ö 90 ‹´Ö‹»Ö 
�Ö´ÖŸÖê“µÖÖ 30 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö †ÃÖÖ 
‹�æú−Ö 2450/-¹ý¯ÖµÖê “ÖÖ ´ÖÖ»Ö 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß−Öê 
¤êü¿Öß ¤üÖºþ Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖê¾Æüß ÷Öã−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×¾Ö−ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü×¸üŸµÖÖ ×ŸÖ“Öß “ÖÖê¸ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôæû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Öºþ−Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê−ÖÖ/1007 —ÖÖÓ²Ö¸êü 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ.†. ¯ÖÖê−ÖÖ/1007 —ÖÖÓ²Ö¸êü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9923922533 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :- ÷ÖÏê›ü ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ‡Ô•Öôû�ú¸ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9561038797 



 

 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÖê  ÷Öã̧ üÖÓ 285/2022 �ú»Ö´Ö 65�úÖµÖ¤üÖ ×¤ü-14/08/2022 

 

¯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. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ¯ÖÖê  
÷Öã̧ ü−Ö 286/2022 �ú»Ö´Ö 
65‡Ô 

÷ÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
14/08/2022  “Öê ¸üÖê•Öß 16.00 
¾ÖÖ “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ �ú»ÖÖ´ÖÓ¤üß¸ü 
²ÖÖêôûßŸÖ ü  
 
 
 
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-14/08/2022 
¾Öêôû 19.35¾ÖÖ. -−ÖÖë¤üü �Îú.- 14 

×±úµÖÖÔ¤üß- ÃÖã ȩ̂ü¿Ö »Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö ‘Öã÷Öê 
¾ÖµÖ 48 ¾µÖ. −ÖÖê�ú¸üß  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2144 −Öê. Ã£ÖÖ÷Öã¿ÖÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 7743999333 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß- ü 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - ¤êü¿Öß ¤üÖºþ 
Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 180 ‹´Ö‹»Ö 
�Ö´ÖŸÖê“µÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 35 ²ÖÖò™ü»Ö 
¾Ö 90 ‹´Ö‹»Ö �Ö´ÖŸÖê“µÖÖ 31 
×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö †ÃÖÖ ‹�æú−Ö 
4285/-¹ý¯ÖµÖê “ÖÖ ´ÖÖ»Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß−Öê ¤êü¿Öß 
¤üÖºþ Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖê¾Æüß ÷Öã−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×¾Ö−ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü×¸üŸµÖÖ ×ŸÖ“Öß “ÖÖê¸ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôæû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Öºþ−Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê−ÖÖ/1007 —ÖÖÓ²Ö¸êü µÖÖÓ“Öê�ú›êü 
×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ.†. ¯ÖÖê−ÖÖ/1007 —ÖÖÓ²Ö¸êü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9923922533 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :- ÷ÖÏê›ü ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ‡Ô•Öôû�ú¸ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9561038797 


