
पोलीस �टेशन कुंटूर गु. र. नं 90/2022  कलम 4,5 म जु. का. . का अिधिनयम �माण े�द.25/05/2022. 

पो.�टेचे 

नाव 

गुरणं व कलम गु�हा  घडला ता. वेळ 

�ठकाण व दाखल ता. 

वेळ 

�रपोट� /खबर देणार नाव प�ा व 

मयताचे नाव व प�ा 

खुलासा  

कुंटूर गु. र. नं 90/2022 

 कलम 4,5 म जु. का. . का अिधिनयम %माणे 

 दाखल.  

          

िमळाला माल:- 

 1. नगदी 1240/- 'पये.  

2. िलनोवो कंपनीचा िस(वर रंगाचा लॅपटॉप 

+क. अ. 20,000/-,पयाचा जु.वा. 

3. एक सॅमसंग गॅले-सी कंपनीचा ए 15 एस 

मॉडेल चा मोबाईल हडँसेट +क. अ. 15,000/- 

,पयाचा जु.वा. 

4. एक िववो कंपनीचा 1811 मॉडेल चा 

मोबाईल हडँसेट +क. अ.10,000 /-,पयाचा 

जु.वा. 

5. ओ2पो कंपनीचा +क. अ. 15,000 /- 

,पयाचा मॉडेल चा मोबाईल हडँसेट  जु.वा 

असा एकूण 56,240/-,पयाचा माल  

 

 4द.24/05/2022 चे 

23.20 वा 

�ठकाण –  सुमारास 

आरोपी6या राहते घरी 

मौजे कहाळा बु ता 

नायगाव 

 

 

4दशा :-. उ�रेस 24 

4कलोमीटर  

 

गु�हा दाखल  ता.वेळ:- 

4द 25/05/2022 चे  

03.00वा �टे.डा न:द ; 

3 वर  

 

 खबर देणार नाव:-  

4दनेश िशवाजीराव येवले वय 

31 वष� =वसाय नोकरी पो. 

उप. िन. पो �टे कुटूर मोबाईल 

नंबर 9130002196. 

 

 

आरोपीचे नाव व प�ा  : -   

 

आरोपी अटक :-  कलम 41 (अ) 

(1)crpc %माणे नोटीस देऊन 

सोड?यात आले.  

खुलासा_सादर िवनंती क@ वर नमुद ता.वेळी  व  

�ठकाणी यातील आरोपीने  Aयाचे राहते घरी गुजरात 

टायट�स िव,B राज�थान रॉयल टीम मDये चालू 

असले(या आयपीएल चा सेमी फायनल मॅच वर 

Aया6याकडील लॅपटॉप व मोबाईलवर लोकांकडून पैसे 

घेऊन सGा जुगार खेळत व खेळिवत असताना िमळून 

आ(याने Aयाचे िव,B कलम 4,5 महाराH जुगार 

%ितबंधक अिधिनयम %माणे गु�हा दाखल क'न   

पुढील तपास मा. सपोिन साहबे यांचे आदेशाने 

पो.उप.नी अटकोरे साहबे यां6याकडे 4दला.  

 

 

दाखल करणार :-पोहकेा/1797पोले पो.�टे.कुंटुर 

 

तपािसक अमंलदार :--- 

 पो.उप.नी अटकोरे पो �टे कुंटुर मो न  8669182128 

 

 



 

पो. �टे. चे नाव अधा�पूर्अधा�पूर्अधा�पूर्अधा�पूर्    गु र न_  :१३१/2022 कलम :- १२ a महारा�    जुगार कायदा �द.25.05.२०२२ 
 

पो. �टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम�सग घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम�सग 

घडला व दाखल  

�फया�दी चे नाव व प�ा व मो. नं. आरोपी चे नाव व प�ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

.  

                 ह�ककत  

अधा�पूर्

अधा�पूर्अधा�पूर्

अधा�पूर् 

  

 गु र न_  :१३१/2022 

कलम :- १२ a महारा" 

    जुगार कायदा 

 

 

 

गु. घ. ता. वेळ व ठीकान  - 

�द.24.05.२०२२ रोजी वेळ 

21.49 वाजता सचीन देशमुख 

यांचे   आखा 'ासामोरील 

�लबाचे झाडाखाली तामसा रोड 

अधा�पूर पूव-स ½ �क मी. 

  

 

 

  

 

 

गु.हा  दाखल ता. व वेळ :- 

25.05..2022वेळ ०२.45 

 

 

न/द नंबर :-003 

�फया�दी चे नाव :- किपल मुरलीधर आगलावे वय _२९वष� 

3वसाय_नौकरी पो उप िन नेमणूक_पो. �टे अधा�पूर िज नांदेड मो 

न.9767777884 

 

आरोपीचे नाव -  

FIR �दले का होय/नाही :- होय 

आरोपी अटक:___ 

िमळाला माल _१) 10000/_)एक रेडमी कंपनीचा मोबाईल 

7याचा  IME 

नंबर असा असलेला जु. वा 8कमत अंदाजे,2) १२,००/_)एक हीरो 

कंपनीचा का9या रंगाचा मोबाईल जू. वा क:. अ३) 1500/_नगदी 

; 7यात २००/_दराचे २नोटा १००/_दरा<या ११नोटा४) 0000 

=00  एक िव>ा बँक टू �कूल नावाची एक िहशोबाची वही 7याम@ये 

पािहले पानावर अिभ गूरखेल रोठ असे िलBन बुक:चा िहशोब 

िलिहलेिल पाने रेनॉDड िल�Eफेलो कंपनीची एक नीळा पेन 

एकुण 13900/,_; चा मुGेमाल . 

 

 

चेकिल�ट ची पूत�ता केली आह े:-  होय    

सादर िवनंती क: वर नमूद तारीख वेळी व 

Hठकाणी यातील आरोपी IPL,2022मधील 

गुजरात टायटन िवIJ राज�थान रॉयल या 

साम.यावर हातातील मोबाईल वर ला इ Lह. 

लाईन या मोबाईल �प�वर सामना चालू 

असताना मोबाईल फोन Mारे सNा लाऊन 

समोर<या लोकाकडून बेPटग लाऊन पैशांवर जुगार 

खेळत. व खेळवीत असताना नगदी Iपये व 

जुगाराचे सािहRयासह िमळून आले.  

दा. करणार _ASI पवार . ठाणे अमलदार पो �टे 

आधा�पुर  

 

तपािसक अंमलदार :- ना पो का/1074नरवाडे मो. 

न.9823044724 

 

पो. �टे. Sभारी अिधकारी पो. िन अशोक जाधव 

नाव व मोबाईल नंबर :-   

 मो. नं. 7798834263 

 

 

 

 

 



 

 

पोलीस �टेशन मुदखेड गुरन–116/2022 कलम - 324,323,504,506,34 IPC �द 25/05/2022 

पो. �टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम�सग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम�सग 

घडला व दाखल  

�फया�दी चे नाव व प�ा व मो. नं. आरोपी चे 

नाव व प�ा, आरोपी अटक होय / नाही 

.  

                 ह�ककत  

पो. �टे. 

मुदखेड 

गु�हा घडला ता.वेळ व 

�ठकाण— 

4दनांक 24/05/2022  

रोजी वेळ 23.30 वा 

सुमारास 4फया�दी6या घरा 

समोर नंदी नगर मुदखेड 

पिJमेस एक 4कलोमीटर 

 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ-

-- 4दनांक–25/05/2022 

रोजीचे  09.50 �टेशन 

डायरी न:द नंबर-   08 

वर  

गुरन व कलम-गुरन–

116/2022 कलम - 

324,323, 

504,506,34 IPC 

 

 

 

 

उिशरा चे कारण—- 

दवाखाना उपचार क'न 

आज रोजी पो�टे ला येऊन 

4फया�द 4द(याने 

4फया�दी —- मसू िपता रामा 

Kजकलवाड वय 62 वषL =वसाय 

मजुरी राहणार नंदी नगर मुदखेड 

तालुका मुदखेड िज(हा नांदेड मोबाइल 

नंबर–8660511790. 

 

 

आरोपी- 

  

 

 

हक@कत-- सादर िवनंती क@ वर नमूद  तारीख वेळी 

व �ठकाणी यातील आरोपी Aयांनी संगणमत क'न  

िहस का बोललास Nहणून 4फया�दी6या डो-यात व 

दावे गालावर दगडाने मा'न रO काढून थापडा 

बो-याने मारहाण क'न छातीत मुQा मार देऊन 

िशवीगाळ क'न िजवे मार?याची धमक@ 4दली 

वगैरे जबाब व'न गु�हा दाखल 

 

 

तपासी अंमलदार– पोलीस नाईक बQल नंबर 

1375 ठाकूर मोबाईल नंबर–7774051375. 

 

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖê−Ö�Öê›ü ¤îü×−Ö�ú ÷Öã−Æêü †Æü¾ÖÖ»Ö. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 
                                                                

¯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 6 
÷Öã. ü̧.−ÖÓ. 
84/2022�ú»Ö´Ö 
12 ´ÖÆüÖ.•Öã.�úÖ,  
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  
†÷ÖÓ¤ü ÆüÖîÃÖ´Ö•Öß ü̧Ö¾Ö �ú¤ü´Ö 
¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−ÖÖî�ú ü̧ß ¯ÖÖê −ÖÖ ²Ö −ÖÓ 2300 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ÃÖÖê−Ö�Öê› ü×•Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê −Ö 
97667227883  
 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê  −ÖÖ¾Ö - 
 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  
×šü�úÖ$Ö :- 25/5/2022 ü̧Öê•Öß 
ÃÖÖê−Ö�Öê›ü •Öã−Öê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
¤ãü�úÖ−ÖÖ»Ö÷ÖŸÖ ¿Öî»Öê¿Ö ´ÖÖȩ̂ êü µÖÖÓ“Öê 
•ÖÖ÷Öß  
 ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 ü̧Öê•Öß 
14.57  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.15 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧$ÖÖ ü̧ :-  
HC 1916 ¯ÖÖ¯Ö™ü¾ÖÖ ü̧ ´ÖÖê −Ö 
9823079789 . 
 
 ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -−Ö÷Ö¤üß 
710/- ¾Ö ™üÖ‡´Ö ²ÖÖ•ÖÖ ü̧ 
−ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ ü̧Ö“Öê 
ÃÖÖÆüßŸµÖ  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ¾Öêôû ×šü�úÖ"Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß  .ÆüÖ ÃÖÖê−Ö�Öê›ü •Öã−Öê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
¤ãü�úÖ−ÖÖ»Ö÷ÖŸÖ ¿Öî»Öê¿Ö ´ÖÖȩ̂ êü µÖÖÓ“Öê •ÖÖ÷Öß ™üÖ‡´Ö ²ÖÖ•ÖÖ ü̧ 
−ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ ü̧Ö“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ ¾Ö −Ö÷Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê 
710/- ÃÖÆü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �ÖËêôû¾Ö×ŸÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü 
•Ö²ÖÖ²Ö ¾Öºþ−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ HC 1927 †¿ÖÖê�ú 
³ÖãŸÖê µÖÖÓ“ÖÓê �ú›êü ×¤ü»ÖÖ ´ÖÖê.−Ö. 8830480846. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

पो.�टे.4कनवट 1ते 5 गुरन 98/2022 कलम 323,324,354,504,506,34  भा.द.िव. फौ.%.संिहता 156(3) %माणे 4द.25/05/2022 

पो.�टे.चे 

नाव 

गुरन/ कलम गु�हा घडला/ दाखल  4फया�दीचे नाव वप�ा मो.नं.आरोपीचे 

नाव व प�ा  

ह4ककत 

पो.�टे.चे 

नाव- 

4कनवट 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन- 98/2022    

कलम- 

324,323,354,504,

506,34 भा. द.िव. 

फौ.%.संिहता 156(3) 

%माणे 

गु�हा घडला-

4द.18/12/2021 रोजी 

सकाऴी 11:00 वा.चे 

सुमारास 4फया�दीचे 

घरासमोर s.v.m. कॉलनी 

4कनवट पुवLस 01 4क.मी. 

 

गु�हा दाखल- 

4द.25/05/2022 रोजी वेळ 

13:36 वा. �टे.डा.;.22 वर 

4फया�दीचे नाव -    

 

आरोपीचे नाव 

 

दाखल करणार- 

Npc- 2355 मालLवाड पो.�टे. 4कनवट 

मो. नं.7768853060. 

खुलासा-सादर िवनंती क@ वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

यातील आरोपीतांनी संगणमत क'न 4फया�दीस ितचे 

विडलोपाTजत राहते घर दे?यास टाळाटाळ क'न झालेले 

घटनेबाबत VहाWसअप वर िVहिडओ टाकून 4फया�दीची 

बदनामी क'न िशवीगाळ करीत मारहाण क'न जीवे 

मार?याची धमक@ 4दली वगैरे मजकुराचे या. कोट�  यांचेकडून 

%ाX झालेले लेखी कागद पY %ाX झालेने फौजदारी %4;या 

संिहता कलम 156 (3) %माणे  मा.पो.िन. साहबे यांचे 

आदेशाने गु�हा दाखल. 

 

तपािसक अंमलदार- 

HC 1952 क(लाळे   यांचे कडे 4दला. मो.नं.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

पोलीस �टेशन उ�माननगर येथील दZन4दन गु�हयाचा अहवाल 4दनांक 25-05-2022. 

  पोलीस 

�टेशनचे नाव 

उ�माननगर 

गु�हा रिज�टर 

नंबर व कलम 

गु�हा पना का/ अ.[./%ोVही/घडला 

व दाखल 

4फया�दीचे नाव व प�ा 

मोबाईल नंबर आरोपीचे 

नाव व प�ा आरोपी 

अटक होय नाही 

हक@कत 

पोलीस 

�टेशनचे नाव 

उ�माननगर 

  AD नं.18/ 

2022 कलम 

174 CRPC 

%माणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

आ. [. घडला तारीख वेळ व 

�ठकाण-21.05.2022 चे 21.35 

वाजता आधार हॉि�पटल नांदेड 

उपचारादरNयान मृAयू 
 

दाखल तारीख वेळ 

4द 25/05/2022 

�टे डा.नोद नं 18 

वेळ 18.03वाजता 

 

मरणाचे कारण- .. दा	
या नशेत 

उंदीर मार�याचे ओषद िप�याने 

उपचार दर�यान मृ�यु  

 

उशीरचे कारण.... नातेवाइकांनी आज 

रोजी पो�ट ला येऊन जबाब #द�याने 

अम ृदाखल 

खबर देणार... 

दत्तराम पांडुरंग ढेप 

वय 48 वषL =वसाय 

शेती राहणार कापसी 

खुद� मोबाईल ;मांक 98 

81 45 67 54 

 

एफआर आय %त 

 4दली का :-होय  

 

 मयत.. सुनील द� राम 

ढेपे वय 24 वषL 

=वसाय शेती राहणार 

कापसी खुद� 

 

  

हक@कत. 

सादर िवनंती क@ यातील मयत का दा' िप?याचे सभेचा अस(याने 

Aयांनी 4दनांक वीस पाच 20.05.2022 रोजी 17.00 वाजता Aयाचे 

राहते घरी दा'6या नशेत उंदीर मार?याचे औषध पी(याने उपचा^या 

आधार हॉि�पटल येथे दाखल केले असता दी.21.05.2022 तोही 

21.35 वाजता उपचारादरNयान मृAयू पावला असा जवाब आज रोजी 

4फया�दीने 4द(याने बाजू %माणे आ.[.दाखल क'न पुढील तपास 

माननीय PI देवकाते साहबे यांचे आदेशाने कानगुले यांचेकडे 4दला 
 

 तपासी अिधकारी:- HC 2330 कानगुले मो. न 7744019830 पो. 

�टे उ�मान नगर  

दाखलकरणार :-PSO HC 2323 जामकर मो. न 8412810045 

पो.�टे  उ�मान नगर 
 

 पोलीस �टेशन %भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल सपोनी _ी 

देवकाते साहबे 9307343434 

 माननीय पोलीस अधी`क साहबे यांचे सूचना %माणे 

 

 



पोलीस �टेशन भोकर गु.र.न.180/22 4दनांक 25/05/2022 

पो�टे चे 

नाव 

गु�हा घडला तारीख वेळ �ठकाण 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ 

 

 

गु�हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

  हक@कत 

पोलीस 

�टेशन 

भोकर 

गु�हा घडला तारीख वेळ �ठकाण 

4दनांक -24-05-2022 रोजी 

वेळ22.45वाजता   वाजता चे 

सुमारास बायपास रोड वरील 

सेवालाल गडाजवळील जगदंबा हॉटेल 

 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ 

4दनांक  25-05-2022चे 002वाजता 

�टेशन डायरी न:द ;मांक 00.14 

 

  

 

  

गु�हा रिज�टर नंबर व 

कलम 65/e महाराH 

दा'बंदी कायदा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4फया�दी-िवकास बK(सग राठोड 

वय 38 वषL =वसाय नोकरी नाईक 

पो का 52 पोलीस �टेशन भोकर     

 

आरोपीचे नाव :- 

 

िमळाला माल- 480 /-,पये एका 

पांढ^या रंगा6या 2लाि�टक6या 

िपशवीमDये 180 एम एल 

`मते6या दा'ने 

भरले(या08िसलबंद बाट(या 

%Aयेक@ 180 Ml`मते6या 

भरले(या %ित बॉटल 60 ,पये 

दरा%माणे 

खुलासा सादर िवनंती क@ वर नमूद तारीख वेळी व 

�ठकाणी यातील आरोपी ने िवनापरवाना 

बेकायदेशीर�रAया  480 /-,पये एका पांढ^या रंगा6या 

2लाि�टक6या िपशवीमDये 180 एम एल `मते6या दा'ने 

भरले(या08िसलबंद बाट(या %Aयेक@ 180 Ml`मते6या 

भरले(या %ित बॉटल 60 ,पये दरा%माणेअसा एकुण 

480=00,पया चार रो पु?याचा महाल िव;@ कर?या6या 

उaेशाने �वतःचे ताcयात बाळगून िमळून आला वगैरे 

मजकुरा6या 4फया�दीव'न माननीय साहबे यां6या 

आदेशाने %माणे गु�हा दाखल क'न पुढील तपास 21 

38Kश�दे यांचेकडे 4दला. 

दाखल करणारHc/433 लेकुळे नेमणूक पो�टे भोकर 

मोबाईल नंबर 8308292298    

 

तपासी अंमलदार-2138 Kशदे नेमणूक पो.�टे.भोकर 

मोबाईल नंबर   9552500871    

 

%भारीअिधकारी-- पो.िन. पाटील साहबे  मोबाईल नंबर  

9923104521 

 

 

 



¯̄̄̄पोलीसटेशनदेगलरूयिेथलदैिनकग�ूहअेहवालपोलीसटेशनदेगलरूयिेथलदैिनकग�ूहअेहवालपोलीसटेशनदेगलरूयिेथलदैिनकग�ूहअेहवालपोलीसटेशनदेगलरूयिेथलदैिनकग�ूहअेहवाल    25/05/202125/05/202125/05/202125/05/2021    

गूगगूूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    गू.घ. ता. वेळ व 

$ठकाण 

�फया'दीचेनाव व प(ा व मोनं खलुासाखलुासाखलुासाखलुासा::::------------    

गूगूगूगू....रररर....नननन    247/2022247/2022247/2022247/2022कलमकलमकलमकलम    

    

    65 65 65 65 ईईईई    मदाकामदाकामदाकामदाका    

    

    

    

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::--------    

�द 25.05.2022 चे  

13.45 वाचौनपुर 

तादगेलुर 

    

न�दनंन�दनंन�दनंन�दनं    

�द 

25/05/.2022रोजीवेळ 

15.28वा न�दन ं26 

 

दाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणार::::----    ASI ASI ASI ASI 

सरोदेसरोदेसरोदेसरोदपेो�टेदगेलुर    

 

�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव    वववव    प�ाप�ाप�ाप�ा    

��णागंगारामतलवारेवय��णागंगारामतलवारेवय��णागंगारामतलवारेवय��णागंगारामतलवारेवय34  34  34  34  वष�!वसायपोवष�!वसायपोवष�!वसायपोवष�!वसायपो....नानानाना. . . . 

580 580 580 580 नेपोनेपोनेपोनेपो...."टे"टे"टे"टे. . . . दगेलरुदगेलरुदगेलरुदगेलरु    मोमोमोमो....नननन.9657707295.9657707295.9657707295.9657707295 

    

    

आरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनाव    ––––    

    

िमळालामालिमळालामालिमळालामालिमळालामाल----    

दशेीदा()भगरीस+ंाचेएकूनदशेीदा()भगरीस+ंाचेएकूनदशेीदा()भगरीस+ंाचेएकूनदशेीदा()भगरीस+ंाचेएकून    180 ml 180 ml 180 ml 180 ml -या-या-या-या    

10101010बाँटल0कमतीबाँटल0कमतीबाँटल0कमतीबाँटल0कमती    60  60  60  60  (दरा1मानेएकून�क(दरा1मानेएकून�क(दरा1मानेएकून�क(दरा1मानेएकून�क        

600600600600(1ोगु23ाचामाल(1ोगु23ाचामाल(1ोगु23ाचामाल(1ोगु23ाचामाल    

 

आरोपीअटकताआरोपीअटकताआरोपीअटकताआरोपीअटकता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न�दनंन�दनंन�दनंन�दनं:-- .नाही 

 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

सादर�वनतीक�, नमुदतावेिळ व �ठकािण 

यातीलआरोपीिवनापरवानाबेयकायदशेीर�र%या 

दशेीदा&�भगरीसं(ाचे 180 ml )याकाचे)या 

िशलबंद 10बाट*या�कमंती600-/ &चीचोरटी 

िव+�कर,याचेउददशेानेजवळबाळगूनिमळून 

आालावगैरे�फया1दव&नगू2हादाखल 

 

    

    

 

तपािसकअंमलदारतपािसकअंमलदारतपािसकअंमलदारतपािसकअंमलदार    

पोहकेॉ 1984 सकनरुेपो�टेदगेलुर 

 

पो"टे1भारीअिधकारीनावपो"टे1भारीअिधकारीनावपो"टे1भारीअिधकारीनावपो"टे1भारीअिधकारीनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::-------- 

पोिन5ीमाचरेसाहबे9821159844 

 

    

    



पोलीसटेशनदेगलरूयिेथलदैिनकग�ूहअेहवालपोलीसटेशनदेगलरूयिेथलदैिनकग�ूहअेहवालपोलीसटेशनदेगलरूयिेथलदैिनकग�ूहअेहवालपोलीसटेशनदेगलरूयिेथलदैिनकग�ूहअेहवाल    25/05/202125/05/202125/05/202125/05/2021 

  

 

 

 

 

गूगगूूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    गू.घ. ता. वेळ व $ठकाण �फया'दीचेनाव व प(ा व मोनं खलुासाखलुासाखलुासाखलुासा::::------------    

गूगगूूगू....रररर....नननन    248 /2022 248 /2022 248 /2022 248 /2022 

कलमकलमकलमकलम    

    

    65 65 65 65 ईईईई    

मदाकामदाकामदाकामदाका    

    

    

    

गूगगूूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    

!ठकाण!ठकाण!ठकाण!ठकाण::::--------    

�द 25.05.2022 चे  

16.10 वाकावळगडडा 

तादगेलुर 

    

न$दनंन$दनंन$दनंन$दनं    

�द 25/05/.2022 

रोजीवेळ 17.16 

वान)दनं 30 

 

दाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणार::::----    ASI ASI ASI ASI 

सरोदेसरोदेसरोदेसरोदेपो�टेदगेलुर    

 

&फया�दीचेनाव&फया�दीचेनाव&फया�दीचेनाव&फया�दीचेनाव    वववव    प)ाप)ाप)ाप)ा    

*ीकांतमाधवरावमोरेवय*ीकांतमाधवरावमोरेवय*ीकांतमाधवरावमोरेवय*ीकांतमाधवरावमोरेवय    33 33 33 33 

वष�पो◌पुिनपोवष�पो◌पुिनपोवष�पो◌पुिनपोवष�पो◌पुिनपो....टेटेटेटे. . . . देगलरुमोदेगलरुमोदेगलरुमोदेगलरुमो........नंनंनंनं    

9970959025997095902599709590259970959025    

आरोपीचेआरोपीचेआरोपीचेआरोपीचे    

 

िमळालामालिमळालामालिमळालामालिमळालामाल            ----    

देशीदा./भगरीस1ंाचेएकूनदेशीदा./भगरीस1ंाचेएकूनदेशीदा./भगरीस1ंाचेएकूनदेशीदा./भगरीस1ंाचेएकून    180 ml 180 ml 180 ml 180 ml 3या3या3या3या    

12 12 12 12 बाँटल6कमतीबाँटल6कमतीबाँटल6कमतीबाँटल6कमती    60  60  60  60  .दरा7मानेएकून&क.दरा7मानेएकून&क.दरा7मानेएकून&क.दरा7मानेएकून&क        

720720720720.7ोग�ु8ाचामाल.7ोग�ु8ाचामाल.7ोग�ु8ाचामाल.7ोग�ु8ाचामाल    

आरोपीअटकताआरोपीअटकताआरोपीअटकताआरोपीअटकता. . . . वळेवळेवळेवळे    वववव    न$दनंन$दनंन$दनंन$दनं:-- .नाही 

 

खलुासाखलुासाखलुासाखलुासा::::------------    

सादर*वनतीक+, नमुदतावेिळ व $ठकािण 

यातीलआरोपीिवनापरवानाबेयकायदशेीर 

$र.यादशेीदा/*भगरीसं1ाचे 180 ml 2या 

काचे2यािशलबंद 08  बाट3या�कमंती  480 

-/ /ची 

चोरटीिव4+कर5याचेउददशेानेजवळबाळगून 

िमळूनआालावगैरे�फया'दव/नगू8हादाखल 

तपािसकअंमलदारतपािसकअंमलदारतपािसकअंमलदारतपािसकअंमलदार        पोना 2332 

प3लेवाडपो�टेदगेलुर    

 

पोटे7भारीअिधकारीनावपोटे7भारीअिधकारीनावपोटे7भारीअिधकारीनावपोटे7भारीअिधकारीनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::-------- 

पोिन9ीमाचरेसाहबे   9821159844  

 

 



 

पोलीस �टेशन मरखेल गुरनं नबंर 92/2022  कलम 65(e) �द 25/05 /20 22 

पो�टेचे नाव  गु र न नं व कलम गुहा घडला ता. वेळ  �ठकाण  व 

दाखल ता . वेळ 

फ�या��द नाव प�ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प�ा  

 हक�कत 

 मरखेल गुरन92/2022 

कलम65 

ईमदाका 

 

गुरन. घ.ता.वेळ.व �ठकाण: 

�द.25/05/2022 चे 17:45 मरखेल 

ते हाणेगाव जाणारे रोडवर मौजे 

मरखेल 

- �दशा :-  पूव� 01  �कमी. 

 

 

गुरनं दाखल ता वेळ:- �दनांक 

25/५/२०२२ रोजी वेळ 18:4८ 

न.द /मांक 18 

 

�फया�दी.-मधूकर पंढरीनाथ 

जीयभाये वय 56 वष� 

पोउपिन पो�टे मरखेल मोनं 

8975841122 

  

FIR;त �दली का:- होय 

 

आरोपीचे नाव----- 

िमळाला माल-गावठी 

हातभ<ी दा= 18 िलटर 

�कमंत अंदाजे 1800/-= 

चामाल 

खुलासा:-सादर िवनंती क� वर नमूद 

तारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी हा 

बेकायद े िशर�रBया आपले ताCयात गावठी 

हातभ<ी ची दा= 18 लीटर �कमंत अंदाजे 

1800/-=पयाचा ;ोगुहाचा माल बाळगून 

आला वगैरे �फया�दव=न गुहा दाखल 

 

तपािसक  अिधकारी  : पोना/526 पुरी  

9823144893. 

दाखल करणार.--  पोना 94 शेख 

 

 

 

 

 

 



 

पो.�टे.तामसा गुगुगुगु....रररर....नंनंनंनं.34/2.34/2.34/2.34/2022222222कलकलकलकल    मममम    65e65e65e65e �द25/5/20222 

पो.�टे च े

नाव 

ग.ुर.नं.व कलम 

 

 

गु.र.नं घ.ता.वेळ व (ठकाण #फया+दी चे नाव  ह#ककत 

तामसा  ग.ूर.न.56/ 22 

  

 

कलम ◌ः 65 ई 

 

 

 

 

 

  

#द.25/5/2022रोजी 16.. 

00 वा. मो. 2�हवािड फाटा 

रोड
या कडेला िलबा
या 

झाडाखाली ता.हदगाव  

 

 

 

गु.दा.ता.वेळ.:-

25/5/2022च े 19. 33 

वा.नोद न. 16 वर 

 

 िमळा माल ◌ः दशेी दा	 

िभगरी स6ा 180 एमलचा 

15 बाँटल #क. अ. 900 	 

#फया+दीः सुिनल मारोतराव सुय+वंशी 

वय 52 वर्ष पोहकेा ँ ब. न. 1646 

पो�टे तामसा  ता. हदगाव िज. नादडे 

मो. 9923451146 

 

 

Fir :त #दली का?:-होय 

 

 

आरोपीचे नाव व प<ा:-  

घटना�थळी भेट ◌ः  

सादर ?वती #क वर नमुद ता. वेळी व (ठकाणी यतील  यातील आरोपी हा 

िवनापरवाना बेकायदशेीर  चोरटी िव@A कर�याचा उBेशान ेकर�याचा दशेी दा	 

िभगरी स6ा कपनीचे 180 एमल Cमते
या 15िसलबद बाँटल #कमती 900 	 

माल ताDयात बाळगलेला िमळुन आला वेगैर #फया+द  वFन Gमा. सपोिन सा. याच े

आदशेाने गुHहा दाखल 

    

 

दाखल करणार: asi  आडे पो�टे तामसा मो. @ 9527808877 

 

तपासीक अिधकारी यांच े नावः पोहकेा ँ सुय+वंशी ब. न. 1646 मो. @ 

9923451146 

 

पो.�टे.:भारी अिधकारी यांच े नाव व मोबाईल नंबर:--स.पो.नी.उजगरेपो  

.�टे.तामसा मो न:ं-8975359100 

 

 

 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन कुंटूर गुरनं. 91/2022कलम  498a,323,34 ipc %माणे 4दनांक. 25.05.2022 

  पोलीस 

�टेशनचे नाव 

 

 गु�हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

 गु�हा घडला ता .  वेळ �ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

!फया$दीचे नाव व प%ा मोबाईल नंबर, आरोपीचे नाव व 

प%ा आरोपी अटक  

हक)कत 

कुंटूर 
गुरनं 91/2022 

कलम  

498a,323,34 ipc 

:माण े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गुHहा घडला #दनांक 19.04.2018 

ते 20.02.2021 वेळ नKA नाही 

 

 

 

 

(ठकाण :-  #फया+दीच ेसासरी मौजे 

बामणी भोपाळवाडी तालुका लोहा 

 

#दशा पिMमेस पंचेचाळीस 

#कलोमीटर  

 

 

 गुHहा दाखल #दनांक:-#द- 

25.05.2022�टे डा.नोद नं 21वर 

वेळ 17.26 

 

 

 चेक िल�टची पुत+ता केली अगर 

कसे  :-होय 

 #फया+दीचे नाव  व प<ा:-  

एफआर आय :त  #दली का :-होय  

 

 

 आरोपीचे नाव व प<ा   

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व (ठकाणी यातील आरोपीन े

#फया+दी बाईचे घरी जाऊन तुझा नवरा कुठे गेला आह े अस े

�हणून यातील आरोपी �यांनी संगणमत क	न #फ स 6ास 

दऊेन छळ क	न उपाशीपोटी ठेवून ितच े पती सुनील कदम 

यास :ो�साहन दऊेन मारहाण कर�यास सांगून तुला कोणतेही 

काम जमत नाही बोळवण साठी माह	ेन वीस लाख Fपय े

घेऊन य े �हणून मानिसक व शारी(रक 6ास दऊेन मारहाण 

क	न घरा
या बाहरे हाकलून #दले वगैरे #फया+द व	न गुHहा 

दाखल क	न    मा..सपोिन सा यांच ेआदशेान ेपुढील तपास 

कामी #दला  

 

 

 तपासी अमंलदार :- पो ह े का कुमरे ब न 1181मो न ं

8208788324पोलीस ठाण ेकुंटूर 

 

 

 मा. पोलीस अधीCक साहबे यांच ेसूचना :माण:े- 

 

 



 

पोलीस �टेशन कुंटूर %ोगुरनं. 92/2022 कलम  65(ई) मु%ो अ-ट %माणे 4दनांक. 25.05.2022 

  पोलीस 

�टेशनच ेनाव 

 

 

 

 गु�हा रिज�टर नंबर व कलम  गु�हा घडला ता .  वेळ �ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

!फया$दीचे नाव व प%ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीचे नाव व प%ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक)कत 

कुंटूर गुरनं 92/2022 कलम 65 

(ई),म %ो अ-ट %माणे 

 

 

 गु�dाचे कारण : :- 

िबनापरवाना बेकायदेशीर 

�रAया  िवदेशी दा'  

बाळगलेला Nहणुन गु�हा 

दाखल 

 

िमळाला माल:- 

देशी दा, Kभगरी संYा 180 

ml 6या 12 बोटल  4कमती 

720,पये 

 गु�हा घडला 4दनांक 

25.05.2022 चे 17.30वा  

 

�ठकाण :- मौजे अंतरगाव 

पोचंमा मं4दराजवळ 

 

4दशा : उ�र 06 4कलोमीटर  

 

 

 गु�हा दाखल 4दनांक:- 

4द-.25.05.2022�टे डा.नोद 

नं. 23वर वेळ 21.26 

 

 चेक िल�टची पुत�ता केली अगर 

कसे  :-होय 

 4फया�दीचे नाव  व प�ा:- लeमण 

माधवराव सोनकांबळे वय पfास वष� 

=वसाय नोकरी पोहकेा 2315 पो�ट 

कुंटुर ता नायगाव मो नं 90 49 11 

74 15 

 

एफआर आय %त  4दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व प�ा:-  

 

 आरोपी अटक :- 

 Croc कलम 41 (अ) (1) %माणे 

नोटीस देवुन सोड़?यात आले  

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोपीने आपले ताcयात.     िबनापरवाना 

बेकायदेशीर �रAया. देशी दा, Kभगरी संYा  180 ml 

`मते6या बारा सीलबंद बॉटल  4कमती 720 ,पये 

6या %ो गु�हया6या मालाची चोरटी िव;@ कर?याचे 

उदेशाने   जवळ बाळगलेला िमळून आला Nहणुन 

वगैरे 4फया�द व'न गु�हा दाखल क'न    मा..सपोिन 

सा यांचे आदेशाने पुढील तपास कामी बीट.  याचे 

कडे 4दला  

 

 तपासी अमंलदार :-  पो ह ेका िनखाते बQल नंबर 

1708 पो �टे कुंटुर मो न 8806148989 

 

 

  

 

 

 

 



 

पो.�टे िबलोली गुरनः117/2022 कलम 65 ( E ) मदाका  �द. 25.05.2022 
 

पो.�टे चे 

नाव  

गु.र.न व कलम  गु.घ.ता.वेळ व 

�ठकाण 

4फया�दीचे नाव व प�ा/आरोपीचे 

नाव व प�ा 

हक@कत 

िबलोली  

गुरनः117/20

22 कलम 65 

(E) मदाका   

गु.घ.ता.वेळ व 

�ठकाण-

25/05/2022 चे 

19.30 वा.  वेळ 

आरोपीचे अंगणात 

भा�करनगर 

िबलोली उ�रेस 

01 4कमी   

 

 

                                    

गु�हा दाखल 

4द.25.05.2022 

चे 20.49  

�टे.डा.नं. 25 वर. 

 

 

 

�फया�दीचे नाव

�फया�दीचे नाव�फया�दीचे नाव

�फया�दीचे नाव- मारोती सायली 

मुaेमवार वय-35 वष� =वसाय-

पोना/2351 रा. िबलोली  

ताःिबलोली  मो.नं. 9049778709 

 

 

आरोपीचेनाव-  

अटक

अटकअटक

अटक:

::

:-

--

- 41(1) ( अ) crpc %माणे 

नोटीस देवुन सोडले आह.े 

 

िमळाला

िमळालािमळाला

िमळाला 

  

 माल

मालमाल

माल :- Kशदीचे 75 पाक@टे 

1 िलटर `मतेचे 4कमंती 20 

,.%माणे एकुण  1500/- ,चा माल  

 

सादर िवनंती क@ वर नमुद ता. वेळी व �ठकाणी  यांतील आरोपीने िबना 

परवाना बेकायदेिशर �रAया Kशदीचे 75 पाक@ट +कमती 1500/- ,. 

%ोिVहिबशन गु�हयाच माल चोरटी िव;@ कर?याचे उaेशाने ताcयात 

बाळगलेला िमळुन आला Nहणुन गु�हा दाखल क'न मा. पो.िन. साहबेांचे 

आदेशाने गु�हा दाखल क,न पुढील तपासकामी पोना/2542 सोनकांबळे  

यांचेकडे दे?यात आला. 

 

तपािसकअंमलदार- पोना/2542 सोनकांबळे  पोलीस �टेशन िबलोली मो. 

नं. 9822172300 

 

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

 

%भारी अिधकारी – िशवाजी अ?णा डोइफोडे 

पो.�टे.िबलोली.9823889037 

 

 



 

पो.�टे. कंधार  गु.र.न.160/2022  कलम 324,323.504.506.34.भा .द .िव.  �द.25/05/2022. 

पो.�टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु�हा घडला दाखल !फया$दीचे नाव प%ा मो.*. व आरोपीचे नाव 

व प%ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक)कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न.160/2022                     

कलम 324. 323. 504. 

506.34 IPC.  

घडला:- !द.23/05/2022   चे  

11.00 ते 11.30 वा. चे  

सुमारास  दि,णेस 30.K.M. 

 

 गु�हा दाखल:- !द.25/05/2022 

वेळ 20.15 �टेशन डायरी न-द 

18  वर. 

 

दाखल करणार:------ASI/ 

कांगणे साहबे पो.�टे. कंधार 

मोबाईल नंबर:-9325533451. 

 

 

!फया$दीचे नाव:- रामे.र िनवृ%ी वडजे वय  

20 वष$ 1वसाय-  1ापार रा. !द2स (बु 

)ता. कंधार  िज. नांदेड 

मो.*.9922621863. 

 

FIR 3त !दली का:- होय.  

 

आरोपी नाव व प%ा:-  

 

 

उिशराचे कारण:- आज रोजी !फया$दीने 

उपचार घेऊन हजर येऊन !फया$द  !द6याने. 

 

 

आरोपी अटक:- नाही  

 

 

खुलासा; 

            नमूद ता. वेळी व �ठकाणी  यातील आरोपी8यांनी संगणमत क9न 

8यांची *ूजर गाडी रोडवर लावलेली रोडचे बाजूला न काढ;याचे कारणाव9न  

िशवीगाळ क9न थापड बु==यांनी मारहाण केली व आरोपी 01- याने 8याचे 

जवळ असले6या गाडीच े चावी?या !कचन ला असले6या टोकदार व�तूने 

!फया$दीचे उज1ा हातावर मा9न दखुापत केली व सदर चे भांडण 

सोडव;यासाठी !फया$दीचा चुलत भाऊ नामे रघुवीर सुभाष वडजे हा आला 

असता आरोपी *मांक दोन व तीन यांनी 8याला पण िशवीगाळ क9न जीवे 

मार;याची धमक) !दली व आरोपी *मांक एक याने 8याचे जवळ असले6या 

गाडीचे चावीचे !कचन ला असले6या टोकदार व�तून ेपाठीत मा9न दखुापत 

केली आह ेवगैरे जबाबा व9न वर 3माणे  गु�हा दाखल.  

 

तपासी अंमलदार:-NPC/ 2730 टाकरस साहबे पो. �टे.कंधार 

मो.*.9421761652. 

 

पो.�टे. 3भारी अिधकारी च ेनाव व मो.*. 

            मा. पोलीस िनरी,क   पडवळ साहबे पोलीस �टेशन कंधार 

              मो. *.9420841070. 

 

- 

 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन मु4ामाबाद  . गृ.र.न121/2022 ते पावेतो कलम  65 ई �द  25/05/2022   

पो�ट चे नाव  गुरन व कलम गु�हा घडला तारीख 

वेळ �ठकाण 

4फया�दीचे नाव व प�ा व मोबाईल नंबर थोड-यात हक@कत 

मु;माबाद गुरन 121/2022  

ते पावेतो कलम 65 

ई मादका 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4दनांक 

25/05/2022वेळ 

16.30, वाजता6या 

सुमारास आरोपी6या 

राहते घरासमोर 

मोकjया जागेत 

मौजे.दापका तांडा 

 

 

गु�हा दाखल तारीख 

वेळ व �ठकाण 

25/05/2022वेळ 

21.09 नंबर 25वर  

 

4फया�दीचे नाव - 

ताहरे िपता गुलामनबी शेख. वय 51 वषL 

=वसाय पोह े का बQल नंबर 1677 

नेमणूक पो�ट ते मु;माबाद मोबाईल 

नं.8421437070 

  

 

 

 

आरोपीचे नाव - 

  

 

आरोपी अटक कलम 41 %माणे नोटीस 

 

सादर िवनंती क@ वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोपीने हातभGीची गावठी दा' 15 िलटर +कमती  1500/' 

माल  िवनापरवाना बेकायदेशीर रीAया     %ोिहिबशन गु�dाचा 

माल चोरटी  िव;@ कर?या6या उaेशाने ताcयात बाळगलेला 

िमळून आला वगैरे 4फया�दी व'न गु�हा दाखल  क,न मा. सपोनी 

साहबेां6या आदेशाने पुढील तपास Npc.647मरगेवाड 

मो.न.8600733027 

 

सपोिन संkाम जाधव साहबे मोबाईल 8999881900 

 

दाखल करणार-----पो.ना 811 यालावार  

मो.नं.नं7262845922 

 

 

          

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन मु4ामाबाद  गृ.र.न122/2022 ते पावेतो कलम  65 ई �द  25/05/2022 

पो�ट चे नाव  गुरन व कलम गुHहा घडला तारीख वेळ 

(ठकाण 

#फया+दीचे नाव व प<ा व मोबाईल नंबर थोडOयात हकAकत 

 मु;माबाद गुरन 122/2022 ते 

पावेतो कलम 65 ई 

मादका 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4दनांक 25/05/2022वेळ 

17.45 वाजता6या 

सुमारास आरोपी6या राहते 

घरासमोर.मौजे. 

दापका तांडा 

 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ व 

�ठकाण25/05/2022वेळ2

1.21.नंबर 26वर 

मु;ामाबाद 

 

 

 

 

4फया�दीचे नाव -ताहरे िपता गुलामनबी 

शेख. वय 51 वषL =वसाय पोह े का बQल 

नंबर 1677 नेमणूक पो�ट ते मु;माबाद 

मोबाईल नं.8421437070 

  

 

आरोपीचे मिहला नाव - 

  

 

आरोपी अटक कलम 41 %माणे नोटीस 

 

 

 

सादर िवनंती क@ वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोपी हीने हातभGीची गावठी दा' 10 िलटर +कमती  

1000/' माल  िवनापरवाना बेकायदेशीर रीAया     

%ोिहिबशन गु�dाचा माल चोरटी  िव;@ कर?या6या उaेशाने 

ताcयात बाळगलेली  िमळून आली  वगैरे 4फया�दी व'न गु�हा 

दाखल  क,न मा. सपोनी साहबेां6या आदेशाने पुढील तपास 

Npc.647मरगेवाड मो.न.8600733027 

दाखल करणार------पो.ना 811 यालावार  

मो.नं.नं7262845922 

 

सपोिन संkाम जाधव साहबे मोबाईल 8999881900 

 

          

 

 

 

 

 

 



पो.�टे.   लोहा �ो.गु.र.न 113/2022 कलम  65 (ई)  महारा� दा/बंदी अिधिनयम 1949 �द.25/05/2022 

 

पो.�टे. चे नाव गु.र.न. व कलम गु�हा घडला दाखल !फया$दीचे नाव प%ा मो.*. व आरोपीचे नाव व प%ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

हक)कत 

 

लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ो.गु.र.न.113/2022 

कलम  65 (ई)  महाराB 

दा9बंदी अिधिनयम 

1949 

गु. घ. ता. वेळ  �ठकाण. 

!द.25/05/22रोजी 19:40 

वाजताच े सुमारास नांदेड रोड 

वरील पारडी िशवारातील 

परमे.र धाबा ता. लोहा िज. 

नांदेड उ%रेस 04 क). िम 

 

 

 

 

गु�हा दाखल:- !द.25/05/2021 

वेळ 22:27 वाजता �टेशन 

डायरी न-द  25 वर. 

 

 

 

 

FIR 3त !दली का:- होय 

 

!फया$दीचे नाव : कृCणा जगदीश सूय$वंशी वय 52 

वषD 1वसाय नोकरी पोहकेा-1754 पो. �टे. लोहा 

मो. नं.7057524134 

 

 

 

 

आरोपी नाव व प%ा-  

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

िमळाला माल:- /-  एका नायलॉनचे िपशवीमGये 

देशी दा9 संHा ?या 180ML ,मते?या सीलबंद 10 

काचे?या बॉटल 38येक) बाटलीची Iकमत 60 

Jपये3माणे एकूण 600 Jपये 

 

  

 

सादर िवनंती क), वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी नांदेड रोड 

वरील पाडK िशवारातील परमे.र धाLयावर मुरलीधर तुकाराम 

पवार वय 54 वष$ 1वसाय हॉटेल चालक राहणार पारडी तालुका 

लोहा िज6हा नांदेड ह े िवनापरवाना बेकायदेशीर�र8या देशी दा9 

Mभगरी संHा  180ML ,मते?या सीलबंद 10 काचे?या बॉटल 

!कमती 600/-Jपयाचा माला चोरटी िव*) कर;या?या उNेशाने 

ताLयात बाळगलेला िमळून आला वगैरे !फया$दीव9न 

  

  मा.पो. िन. 

साहबे यांचे आदेशाने गु�हा दाखल क9न पुढील तपास पोह ेका 

2483 साखरे यां?याकडे !दला आह े

 

दाखल कारणर-NPC491 लाटकर 

पो. �टे. लोहा मो. नं.8830449911 

 

तपासी अंमलदार-  पोह े का 2483 साखरे  पो.�टे. लोहा मो. 

नं.9823015483 

 

 

पो.�टे. 3भारी अिधकारी चे नाव व मो.*.-  मा.पो.िन-  

एस.बी.तांबे साहबे  पो.�टे. लोहा मो. नं. 9850188100 

 

 

 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन मुखेड गु र न १५९/2022 कलम 65 E मु �ो का   - �द. २५/५/2022 

 

 पोलीस 

�टेशन 

मुखेड  

गु. र नं व कलम गु घडला व दाखल तारीख #फया+दी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गु र न १५९/2022 

कलम 65 E मु :ो 

का    

 

 

गुHहा घडलावेळ व (ठकाण- #द  

२५/५/22/ रोजी १६:०५ वा 

आरोपीचे राह�या घरा
या 

बाजूला मौज ेजांभळी  

 

गुHहा दा - #द. २५/५/22चे 

१९:२४वाजता �टे डा नंबर   

२४वर 

 

 

 िमळाला माल -- दशेी दा	 

?भगरी सं6ा
या 180ml 

Cमते
या काचे
या एकूण ०७ 

बाट�या अंदाजे #कमती Fपय े60-/   

Fपये दरा:माणे एकूण ४२0- 

Fपया चा  माल  िमळाला  

 

  

 

#फया+दी चे नाव नरहरी 

6ंबक फड वय ३५ वष+ S, 

नोकरी , पो उ प िन ,  

  पो�ट मुखेड मोनं, 

९१३००८७४४४. 

 

 

आरोपी नाव:  

 

 

 

 

खुलासा- 

      सादर िवनंती कA नमूद तारीख वेळी व (ठकाणी यातील #फया+दी 

ही दशेी दाF ?भगरी सं6ा 
या १८०  ml Cमते
या ०७ बॉटल 

#कमती ६० Fपय े :माण े एकूण ४२० Fपयाचा मालं कA .अ 

िवनापरवाना बेकायदशेीर(र�या �वतः
या फायUासाठी ताDयात 

बाळगलेली िमळून आली गुHहा दाखल  

 

दाखल करणार पोना १००१ जाधव पो�टे मुखेड 

 

 

मा. पो िन , गोबाडे साहबे मोन 8805957400 

तपास-  पोना १००१ जाधव मुखडे मो  .७०३००६६४५९. 

 

 

 

 



 

 

 

पोलीस �टेशन नायगांव �ोगुरनं. 81/2022 कलम  65(ई) मु�ो अ�ट �माणे �दनांक. 25.05.2022 

  पोलीस 

�टेशनच े

नाव 

 गु�हा रिज�टर नंबर व कलम  गु�हा घडला ता .  वेळ �ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

!फया$दीचे नाव व प%ा मोबाईल 

नंबर, आरोपीचे नाव व प%ा 

आरोपी अटक होय /नाही 

हक)कत 

नायगांव  गुरनं 81/2022 कलम 65 

(ई),म %ो अ-ट %माणे 

 

 गु�dाचे कारण : :- 

िबनापरवाना बेकायदेशीर 

�रAया  िवदेशी दा'  

बाळगलेला Nहणुन गु�हा 

दाखल 

 

िमळाला माल:-1)  

देशी दा, Kभगरी संYा 180 

ml 6या 08 बोटल  4कमती 

420 ,पये.  

 2) मॅगडा◌ॅल िवदेशी दा' 

180 ml 6या 06 बा◌ॅटल  

4कमती 960 ,पये. 

एकूण1440/- ,पयाचा माल  

 गु�हा घडला 4दनांक 

25.05.2022 चे 16:00 वा  

आरोपीचे राहते घरी मौजे मांजरम  

 

�ठकाण :- मांजरम 

 

4दशा :  पिJमेस 12 4क.मी. 

4कलोमीटर  

 

 

 

 

 गु�हा दाखल 4दनांक:-

.25.05.2022  �टे डा.नोद नं. 21 

वर वेळ 22:56 वा  

 4फया�दीचे नाव  व प�ा:- 

िशवकुमार िसmाम 

बाचावार वय 32 वषL 

=वसाय नोकरी  पोउपिन 

नेमणूक पो�टे नायगाव मो 

नं 9637320355 

 

 

एफआर आय %त 

 4दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व प�ा:- 

आरोपी अटक :- CRPC  

कलम 41 (अ) (1) %माणे 

नोटीस देवुन सोड़?यात आले  

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोपीने आपले ताcयात.     िबनापरवाना बेकायदेशीर 

�रAया. देशी दा,  व िवदेशी दा'  180 ml `मते6या 

14  सीलबंद बॉटल  4कमती 1440/-  ,पये 6या %ो 

गु�हया6या मालाची चोरटी िव;@ कर?याचे उदेशाने   

जवळ बाळगलेला िमळून आला आह े . वगैरे 4फया�द 

व'न गु�हा दाखल क'न    मा.पो.िन.साहबे यांचे 

आदेशाने पुढील तपास कामी बीट. पोहकेॉ/2040 शेख 

यांचे कडे 4दला   

 

दाखल करणार :-  पोहकेॉ/2304 टोNपे पो.�टे.नायगाव 

मो.न 9823262304  

 

 तपासी अमंलदार :-  पो ह ेका◌ॅ/2040 शेख बQल नंबर 

2040 पो �टे नायगाव मो न 8793872040 

 

  

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ ÝÖã¸ü®Ö 184/2022  Ûú»Ö´Ö 65  ‡Ô ´Ö.¤üÖºþ²ÖÓ¤üß †×¬Ö.    ×¤ü. 25/05/2022 
 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü  ÝÖã¸ü®Ö 
184/2022  
Ûú»Ö´Ö 65  ‡Ô 
´Öã.¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  --
×¤ü®ÖÖÓÛú 
25.05.2022 
¸üÖê•Öß 18.50 ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¤êü¾ÖÛéú¯ÖÖ ´ÖÓÝÖ»Ö 
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ 
”û¡Ö¯ÖŸÖß “ÖÖîÛú 
•Ö¾Öôû ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
25/05/2022 
¸üÖê•Öß   ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ    
¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ÃÖã®Öß»Ö †¿ÖÖêÛú 
×³ÖÃÖê ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö×®Ö¸üßõÖÛú 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9822987573 

†Ö¸üÖê¯Öß 

 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- ¤êü¿Öß ¤üÖºþ 
×³ÖÝÖÓ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 90ml  
õÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ‹ÛãúÞÖ 36 ²ÖÖÑ™ü»Ö 
×Ûú´ÖŸÖß 1080 ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö. 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú. 

ÆüÛúßÛúŸÖÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß®Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ 
²ÖêÛúÖ¤êü¿Öß¸ü¸üßŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖºþ ×³ÖÝÖÓ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 90ml  õÖ´ÖŸÖê“µÖÖ 
‹ÛãúÞÖ 36 ²ÖÖÑ™ü»Ö ×Ûú´ÖŸÖß 1080 ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×¾ÖÛÎúß 
Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ®Öê •Ö¾Öôû ²ÖÖôûÝÖ»Öê»ÖÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ ¾ÖÝÖî ȩ̂ü 
´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Öºþ®Ö  ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö.  †ÖœêüÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö  ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ 2309 •ÖÖ¬Ö¾Ö   µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2309  •ÖÖ¬Ö¾Ö -- 
9049343095 

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



³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö †Ö´ÖÏ 28/2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê  ×¤ü®ÖÖÓÛú 25.05.2022 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êüêü †Ö´ÖÏ  ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

†Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

  ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü †Ö´ÖÏ 28/2022 
Ûú»Ö´Ö  174 
CRPC  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 

 

´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ  
-- 
¤üÖê¸üß®ÖêÝÖôû±úÖÃÖ 
‘Öê¾Öã®Ö ´ÖéŸµÖã 

†Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
24/05/2022 
¸üÖê•Öß19.45  ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖÛîú»ÖÖÃÖ 
®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›üÆü.´Öã. 
Ûîú»ÖÖÃÖ ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö´ÖÏ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ -
- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
25/05/2022 
¸üÖê•Öß  23.28 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  36 
¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  --  
»Öõ´ÖÞÖ¸üÖ¾Ö ÝÖã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö 
¤êü¿Ö´ÖãÜÖ ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
†Ö´ÖÝÖ¾ÆüÖ®Ö ŸÖÖ. ÆüÖ¤üÝÖÖ¾Ö 
×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9657474843 

 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö --  ¯ÖÏÛúÖ¿Ö 
»Öõ´ÖÞÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ ¾ÖµÖ 20 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖõÖÞÖ ¸üÖ. 
†Ö´ÖÝÖ¾ÆüÖÞÖ ŸÖÖ. ÆüÖ¤üÝÖÖ¾Ö 
×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®Ö ÓÛîú»ÖÖÃÖ 
®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÆüÛúßÛúŸÖ -   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ´Öã»ÖÝÖÖÆüÖ ¤üÖê¸üß®Öê ±Ñú®Ö»ÖÖ ²ÖÖÓ¬Öã®Ö 
ÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸üÞÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ—
Öß ÛúÖêÞÖÖ×¾Öºþ¤Ëü¬Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê †•ÖÖÔ ¾Öºþ®Ö  
´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê  †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»Ö ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ²Öß™ü  ¯ÖÖê®ÖÖ / 614 ÃÖÖŸÖÖ ȩ̂ü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --  ¯ÖÖê®ÖÖ / 614 ÃÖÖŸÖÖ ȩ̂ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9823170905 

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



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    अधा�पूरअधा�पूरअधा�पूरअधा�पूर    गुगगुुगु....रररर....नननन. . . . वववव    कलमकलमकलमकलम----    132/2022132/2022132/2022132/2022कलमकलमकलमकलम    279,304(279,304(279,304(279,304(अअअअ))))भाभाभाभा    दददद    िविविविव....�द�द�द�द.25/05/2022.25/05/2022.25/05/2022.25/05/2022    
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वव
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 दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 

तारीख

तारीखतारीख

तारीख 

  

 

�फया�दीचे

�फया�दीचे�फया�दीचे

�फया�दीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव 

  

 खबर

खबरखबर

खबर 

  

 दणेार

दणेारदणेार

दणेार 

  

 

आरोपीचे

आरोपीचेआरोपीचे
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 नाव

नावनाव

नाव 
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वव
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 प�ा
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      हक�कत

हक�कतहक�कत

हक�कत 

  

 

अधा�परू

अधा�परूअधा�परू

अधा�परू 

  

 गु

गगुु

गु.

..

.र

रर

र.

..

.न

नन

न. 
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. व

वव
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 कलम

कलमकलम

कलम-

--

- 

132/2022कलम 

279,304(अ)भा द 

िव. 

ग�ुहा

ग�ुहाग�ुहा

ग�ुहा 

  

 घडला

घडलाघडला

घडला 

  

 �दनाकं

�दनाकं�दनाकं

�दनाकं-

--

-

06

0606

06/05/2022 रोजी  

21.30 वाजताचे सुमारास 

खैरगाव पाटीजवळ भोकर 

फाटा त ेबारड जाणारे 

रोडवर साव+जिनक रोडवर 

ता अधा+पूर िज नांदडे 

पुवVस 10 #कमी  . 

 

 

ग�ुहा

ग�ुहाग�ुहा

ग�ुहा 

  

 दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 �दनाकं

�दनाकं�दनाकं

�दनाकं-  

#दनांक 25/05/ 2022 चे 

17.19 वा. �टेडा .नं . 17 

 

  

�फया�दीचे

�फया�दीचे�फया�दीचे

�फया�दीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव-

--

- 

  

 सनुील

सनुीलसनुील

सनुील 

  

 

#क्

#क्#क्

#क्माजी

माजीमाजी

माजी 

  

 खनपटे

खनपटेखनपटे

खनपटे वय 26  

वष+ Sवसाय शेती रा. 

चारवाडी ता . नायगाव 

जी.नांदडे  मो न. 

9096967934 

 

 

आरोपीचे

आरोपीचेआरोपीचे

आरोपीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव

व 

  

 प�ा

प�ाप�ा

प�ा-

--

-   

उिशरा चे कारण- #फया+दी ह े

दःुखामWये अस�यामुळे आज 

रोजी पो�टेला येउन जबाब 

#द�यान े

मयताच ेनाव- अCयकुमार 

	क्माजी खणपटे वय 23 

वष+ रा. चारवाडी ता 

नायगाव िज नांदडे 

खुलासा

खुलासाखुलासा

खुलासा-

--

- 

  

 सादर िवनंती कA वर नमूद ता. वेळी व (ठकाणी यातील #फया+दी यान े

पाऊस ितला येऊन #फया+दी जवाब #दला कA #द 06/05/2022 रोजी 21.30 

वाजता
या सुमारास #फया+दीची मामा खाकोबा ?चतले #फया+दीचा मयत भाऊ 

अCयकुमार 	क्माजी पानपXे अस ेिमळून नांदडे येथून शYबोली येथ ेमामा चे नाव े

असलेली मोटारसायकल  

वर बसून जात असताना बाथ	म आ�यान े �यांनी खैरगाव पाटीजवळ सदरची 

मोटारसायकल थांबवली असता  

  चे चालक ताDयातील ZॅOटर भरधाव वेगात वेगात हयगयी व िन\काळजीपणान े

चालवून �यांची ताDयातील ZॅOटर ह ेर]ग साईडने घेऊन मयत भाऊ अCय कुमार 

याला जोराची धडक मा	न �याला जबर दखुापत केली व सदर धडकेमुळे माझा 

मयत भाऊ नाम े अCय कुमार हा #दनांक 15/05/2022  रोजी यशोसाई 

हॉि�पटल मWय े नांदडे येथ े उपचार चालू असताना मरण पावला असून �याच े

मरणास सदर ZॅOटरचा चालक कारणीभूत झाला आह े #फया+दी ह े दःुखामWय े

अस�यामुळे आज रोजी पो. �टे. ला येऊन त@ार दते आह.ेवगैरे मजकुराच े

जबाबव	न  वर :माण ेगुHहा दाखल. 

 

तपासीक अंमलदार- PIS आगलाव ेपो.�टे.अधा+पूर मो न. 9767777884 

    

दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 करणार

करणारकरणार

करणार-

--

- 

  

 HC/ 

HC/ HC/ 

HC/ गोनारकर

गोनारकरगोनारकर

गोनारकर 

  

 पो.�टे.अधा+पूर.मो.न. 9370800585 

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü. ˆ´Ö¸üß ÷Öã̧ ü−Ö 139/2022  �ú»Ö´Ö   324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß . 
¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  ÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö   Æü×�ú�úŸÖ 

ˆ´Ö¸üß  ÷Öã̧ ü−Ö 
139/2022 
�ú»Ö´Ö   
324,323,504
,506,34 
³ÖÖ¤ü¾Öß . 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
×¤ü. 25/05/2022 ¸üÖê•Öß 10.00 
¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖî•Öê ÆÓüã›üÖ 
÷ÖÖ¾ÖÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ¾Ö›üÖ“Öê —ÖÖ›üÖ 
•Ö¾Öôû  
 
×¤ü�ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü-  
 ¤ü×�Ö&ÖêÃÖ  20 ×�ú.´Öß. 
 
 ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü.25/05/2022 “Öê 16.59 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤ü −ÖÓ. 14 
 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -  
 �îú»ÖÖÃÖ ÃÖÖê−ÖÖ•Öß ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß  ¾ÖµÖ 34 

¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.ÆãÓü›üÖ  
ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üß  
 ´ÖÖê.−Ö. 9834299125. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ¾Ö :-  
 
 
 

 ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ. ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ&Öß  µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ÷ÖÖµÖß»ÖÖ “ÖÖ¸üÖ 
†Ö−Ö−µÖÖ ÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖÖ� ›êü  •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö&Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÷ÖÏÖ.´Ö 
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×−Ö¾Ö›ü&Öã�úß“Öê �úÖ¸ü&ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû 
�ú¹ý−Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú 3 µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÷ÖôûµÖÖ»ÖÖ 
‘Ö¸ü»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú 1 µÖÖ−Öê �úÖšüß−Öê ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê 
´Ö−Ö÷Ö™üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¯ÖÓ•µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü&µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß 
¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê  •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö . 

 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :-¯ÖÖê−ÖÖ /1982 ÃÖ¸üÖê¤êü  
´ÖÖê.−Ö. 9850752288. 
 
 

 

 

 

 

 



                           ¯ÖÖê.Ã™êü. ˆ´Ö¸üß ÷Öã̧ ü−Ö 140/2022  �ú»Ö´Ö   324,323,294,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß . 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  ÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ� ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö   Æü×�ú�úŸÖ 

ˆ´Ö¸üß  ÷Öã̧ ü−Ö 
140/2022 
�ú»Ö´Ö   
324,323,294
,506,34 
³ÖÖ¤ü¾Öß . 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
×¤ü. 18/05/2022 ¸üÖê•Öß 16.00 
¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖî•Öê ¿Öê»Ö÷ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖÓ›üÖ  ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ 
¾Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü . 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü&Ö –  
†Ö•Ö¸üÖê•Öß ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ−Öê  
 
×¤ü�ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü-  
 ¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ 9  ×�ú.´Öß. 
 
 ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü. 25/05/2022 “Öê 18.43¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤ü −ÖÓ. 16. 
 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -  
  ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ×¯Ö.×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü �ú¤ü´Ö ¾ÖµÖ 49 

¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¿Öê»Ö÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖ  
ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üß  ´ÖÖê.−Ö. 9766769713. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ¾Ö :-  
 
 
 

 ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ. ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ&Öß  µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö&Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ  ŸµÖÖÓ“Öê  ´Öã»ÖÖÃÖ ¿ÖêŸÖß“Öê ÃÖÖ´ÖÖ‡Ô�ú ¬ÖãËËµÖÐÖ“Öê 
�úÖ¸ü&ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö †¿»Öß»Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö £ÖÖ¯Ö›ü 
²Öã�úµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ&Ö �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ö. µÖÖÓ−Öê 
¤ü÷Ö›üÖ−Öê ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê ¤Óü›üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖšüßŸÖ ´ÖÖ¹ý−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ 
�êú»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ ÃÖÓ¤üß¯Ö µÖÖÃÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ú 
µÖÖ−Öê ¤ü÷Ö›üÖ−Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ‘ÖÖê™üµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¹ý−Ö 
¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö �úÖšüß−Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ,ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü 
´ÖÖ¸üÆüÖ&Ö �êú»Öß ¾Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü&µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê ŸÖ�ÎúÖ¸ü †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖê.Ã™êü. »ÖÖ µÖê̂ −Ö •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö . 

 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :-¯ÖÖê−ÖÖ /1982 ÃÖ¸üÖê¤êü  
´ÖÖê.−Ö. 9850752288. 
 
 
 



 

पो.�टे. माळाकोळी  �ो गुरन.53/2022कलम65 (ई) म�ो का .�द.25/05/2022 

पो.�टे. चे नाव      गु.र.न. व कलम    गु�हा घडला दाखल !फया$दीचे नाव प%ा मो.*. व आरोपीचे 

नाव व प%ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक)कत  

 

  माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन.53/2022कलम65 

(ई) म:ो का 

.#द.25/05/2022 

 

 

 

 गुHहा घडला:- #द 

25/05/022 चे 19:45 

वाजता एकनाथ पवार यांची 

चहा पा�या
या हॉटेलमWये 

उ<रेस 01 . #कमी 

माळाकोळी  

 

 गुHहा दाखल:- 

#द.25/05/2022वेळ 

22:55वाजता �टेशन डायरी 

न^द 36वर       

 

 िमळाला माल :- दशेी दाF 

?भगरी सं6ा 
या 180 एम 

एल 
या  सीलबंद 16बॉटल 

#कमती 960 चा माल                             

 #फया+दी चे नाव व प<ा :-  

FIR :त #दली का:- होय 

 

 

 आरोपी चे नाव व प<ा:-  

 उिशरा चे कारण:-  

 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

 

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

नमूद आरोपीन े िवनापरवाना बेकायदशेीर :ो गुH_ाचा माल 

दशेी दाF ?भगरी सं6ा ची 180ml 
या सीलबंद 16 बॉटल 

कA.960/ F. चा माल चोरटी िव@A कर�या
या उBेशान ेजवळ 

बाळगलेला िमळून आला आह ेवगैरे व	न गुHहा दाखल क	न 

वर :माण ेगुHहा दाखल क	न पुढील तपास कामीHC/1888 

िशरसागर  यां
याकडे #दला                                

 दाखल करणार:-HC/1800 कY ` े  साहबे पो �टे माळाकोळी. 

मोबाईल नंबर:-   

तपासी अंमलदार:HC/1888 िशरसागर  मोबाईल नंबर  

 

पो.�टे. :भारी अिधकारी चे नाव व मो.@. 

              मा.स.पोिन/ डोके  साहबे . पो.�टे. माळाकोळी 

              मो.. 

 

 

 

 

 

 



पो�टेचे  नाव उमरी ग.ुर.न.:- 141/2022 कलम 65 (ई) म, दा, का �द.25/05/2022 

 

पो�टेच े

 नाव  

गुरनं,आO,पनाका  

िमMसग व कलम 

गुरनं,आO,पनाका  

घडला व तारीख व वेळ 

!फया$दीचे नाव व प%ा 

मो.*.आरोपीचे नाव प%ा ,आरोपी 

अटक होय नाही  

ह!ककत  

 

उमरी गु.र.न.:- 

141/2022 

कलम 

65(ई)म,दा,का 

 

 

 

गु�हा घडला 4दनांक 

4द.25/05/2022 

चे19:45वा.  मौजे जामगाव 

बस �थानक जवळ रोडवर 

तालुका उमरी िज(हा नांदेड 

 

गु�हा दाखल 4दनांक 

4द.25/05/2022चे 23:20 

वाजता न:द न.25 

 

. 4दशा व अंतर:-  

 पिJमेस  054कलोमीटर 

 

  

 

4फया�दीचे नाव:-  िसBाथ� 

शंकरराव केळकर वय 36 

वषL =वसाय नोकरी पोका 

23 54 पोलीस �टेशन  

उमरी 

 

आरोपीचे नाव व प�ा:-  

 

 

आरोपी अटक:- नाही  

 

  

खुलासा:- सादर िवनंती क@   वर नमूद तारीख वेळी �ठकाणी 

यातील  आरोपी िवनापरवाना बेकायदेशीर �रAया देशी दा, 

Kभगरी संYा देशी दा' Kभगरी संnयां6या 180  mL सीलबंद  

6या काचे6या सीलबंद बारा  बॉटल 4कमती6या  सातशे वीस 

,पयाचा म** चोरटी िव;@  कर?या6या उaेशाने ताcयात  

बाळग लेला  िमळून आला  वगैरे  मजकुराची 4फया�द  व'न 

सपोिन  साहबे यां6या आदेशाने  गु�हा दाखल क'न पुढील 

तपास कामे तपास कामी  बीट  एच सी465 सवयी यां6याकडे 

4दला   

दाखल करणारा:- पोना 2341  नाईनवाड. पो�टे उमरी 

 

 

तपास:- Hc 465 सवयी सरांकडे 4दला आह े 

मो. 

 

 

 

 



 

पो.�टे.धमा	बाद गुरन  नं. 128/2022 कलम  65 ई �दनांक 25/05/2022 

पो�टेच े

 नाव  

गुरनं,आO,पनाका  

िमMसग व कलम 

गुरनं,आO,पनाका  

घडला व तारीख व वेळ 

!फया$दीचे नाव व प%ा मो.*.आरोपीचे 

नाव प%ा ,आरोपी अटक होय नाही  

ह!ककत  

 

.धमा+बाद गुरन  नं. 

128/2022 कलम  

65 ई 

गु. घडला तारीख वेळ . #दनांक 

25/05/2022 रोजी वेळ  19-

55 वाजताचे सुमारास राहते 

घराचे मोकaया जागेत ता.  

धमा+बाद 

 

गु. दाखल तारीख वेळ #दनांक 

25/05/2022 चे 20-47 न^द 

न. 22 

      

 

 

पोलीस िनरीCक  िहबारे सर 

पो�टे धमा+बाद. मो.  

9764574333 

 

 

#फया+दी- सbयद अबेत गोसो#दन वय 

54 Sवसाय नोकरी सपोउपिन  पो�टे 

धमा+बाद मो. 9823027835 

 

 

 

 

आरोपीचे नाव =   

 

 

िमळाला मला- ?शदचेे 150 पॉ#कटे 

#कमती अंदाजे 3000 Fपयाचा माल 

 

 

खुलासा-सादर िवनंती कA यातील नमूद तारीख वेळी व 

(ठकाणी नमूद यातील आरोपीन ेिवनापरवाना 

बेकायदशेीर(र�या एका Gलाि�टकच ेपो�यामWय े150 ?शदी चे 

पाकAटे एकूण 3000 Fपयाचा माल चोरटी व िव@A करत 

असताना िमळून आला. वगैरे मजकुराचे #फया+दीव	न गुHहा 

दाखल. 

 

दाखल करणार पोह ेका 2336 जाधव पो�ट धमा+बाद मो.  

9421767020 

 

तपासी अंमलदार = सपोउपिन  कारामुंग ेपो.�टे धमा+बाद मो.नं 

982184089 

 

 

 

 

 



 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 305/2022 �ú»Ö´Ö 170,171 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 
¯ÖÖê.Ã
™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
305/2022 
�ú»Ö´Ö 
170,171 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ$Ö-  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
24/05/2022 “Öê 
¾Öêôû 19.30 ¾ÖÖ.“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¤ãü¬Ö›êü†¸üß 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü »ÖÖŸÖã̧ ü 
±úÖ™üÖ “ÖÖî�ú −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 ×¤ü¿ÖÖ :-  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
25/05/2022 
01.07      
¾ÖÖ.−ÖÖë.�Îú.03 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¤ü¢ÖÖ˜ÖµÖ −Ö¸üÆü¸üß �úÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
−Öế Ö"Öã�ú Ã£ÖÖ÷Öã¿ÖÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 9923464729 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-�ú 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  †Ö™ü�ú †ÖÆêü 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-     
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 1) :-�ú 
 µÖÖ“Öê †Ó÷ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê ¾Ö−Ö¯Ö×¸ü�Öễ Ö †×¬Ö�úÖ-µÖÖ“Öê �ÖÖ�úß ¸Óü÷ÖÖ“Öß ¾Ö¤üá 
•µÖÖŸÖ ‹�ú ÆüÖ±ú ¿Ö™Ôü •µÖÖ“Öê �ÖÖÓ¤üµÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖ−Ö Ã™üÖ¸ü ¾Ö »ÖÖ»Ö�úÖôûß ×¸ü²Öß−Ö ¾Ö 
›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖÆüµÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö−Ö×¾Ö³ÖÖ÷Ö Ã™üßê�ú¸ü ‹�ú »ÖÖ‡−Ö µÖÖ›Ôü ¿Ö™Ôü“Öê ×�Ö¿ÖÖ¾Ö¸ü ‹�ú 
−Öế Ö¯»Öê™ü •µÖÖ¾Ö¸ü �ú¯Öß»Ö ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ ¯ÖÖ‡Ô�ú¸üÖ¾Ö ŸµÖÖ“Öê �ÖÖ»Öß ¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü�Öễ Ö 
†×¬Ö�úÖ¸üß ¾Ö−Ö×¾Ö³ÖÖ÷Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö †ÃÖê †ÃÖ»Öê»ÖÖ ‹�ú ±ãú»Ö ¯Öò−™ü •Öã ¾ÖÖ 
×�ú.†.2)‹�ú »ÖÖ»Ö Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ¾Ö−Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öß ¯Öß.�úò̄ Ö 3) ‹�ú »ÖÖ»Ö ¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ 
�ú´Ö ȩ̂ü“ÖÖ ²Öê»™ü •µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö−Ö ×¾Ö³Ö÷ÖÖ“Öê Ã™üß»Ö“Öê ²ÖŒ�ú»Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ •Öã ¾ÖÖ 
4)‹�ú »ÖÖ»Ö ¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ ¿Öã•Ö 5)‹�ú GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA ŸµÖÖ�ÖÖ»Öß FOREST DIPARTMENT OF 
MAHARASHTRA  †ÃÖê †ÃÖ»Öê»Öê •µÖÖ¾Ö¸ü �ÖÖ�úß ›ÒêüÃÖ¾Ö¸ü ±úÖê™üÖê 
†ÃÖ»Öê»ÖÖ ŸµÖÖ�ÖÖ»Öß −ÖÖ¾Ö,¯Ö¤ü,¯Ö¢ÖÖ †ÃÖê †ÃÖ»Öê»Öê †Öêôû�Ö¯Ö˜Ö 6)35,000 
¹ý ‹�ú Æüß¸üÖê �Óú¯Ö−Öß“Öß ÷ÖÏê ¸Óü÷ÖÖ“Öß Ã�ãú™üß �Îú MH BZ 5223 †ÃÖÖ 
†ÃÖ»Öê»Öß   

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ"Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ¤ãü¬Ö›êü†¸üß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü »ÖÖŸÖã̧ ü 
±úÖ™üÖ “ÖÖî�ú −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¾Ö−Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê ¾Ö−Ö¯Ö×¸ü�Öễ Ö 
†×¬Ö�úÖ¸üß −ÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ µÖã×−Ö±úÖò́ Ö ¯Ö¸üß¬ÖÖ−Ö �ú¹ý−Ö ¾Ö−Ö 
†×¬Ö�úÖ¸üß (»ÖÖê�úÃÖê¾Ö�ú) †ÃÖ»µÖÖ“Öß ²ÖŸÖÖ¾Ö"Öß �ú¸üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧$ÖÖ¸:-  ASI ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß"Ö ´ÖÖê �Îú 9637355836 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1133 ¯Öê¤êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß"Ö ´ÖÖê �Îú 8208999646 
 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ$Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. ¸üÖ�Ö 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-
´ÖÖê.�Îú.9922077345 

 

 
 



 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 306/2022 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö.¤üÖ.�úÖ. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 

¯ÖÖê.Ã
™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
306/2022 
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô) 
´Ö.¤üÖ.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ$Ö-  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
25/05/2022 “Öê ¾Öêôû 
11.00 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
“ÖÓ¤üÖØÃÖ÷Ö �úÖò−ÖÔ̧ ü •ÖµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öê ŸÖÖ ×•Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 ×¤ü¿ÖÖ :- ¯Öã¾ÖìÃÖ 02 ×�ú´Öß  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 25/05/2022 
“Öê 13.16    ¾ÖÖ.−ÖÖë.�Îú.25 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö −Ö¸ü¾Ö™êü ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö ´ÖÖê �Îú 
8149863325 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
 
  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  �ú»Ö´Ö 41(†)(1) 
ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß.¯ÖḮ ÖÖ"Öê −ÖÖê™üßÃÖ  
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-     
 
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß  ÃÖÓ̃ ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö ‹»Ö 
“Öê 12 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖê�úß 60 ¹ý ¯ÖḮ ÖÖ$Öê ‹�ãú$Ö 720 ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ"Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
Ø³Ö÷Ö ü̧ß  ÃÖÓ̃ ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö ‹»Ö “Öê 12 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖê�úß 60 ¹ý ¯ÖÏ´ÖÖ$Öê 
‹�ãú$Ö 720 ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú ü̧$µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧$ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö ´ÖÖê 
�Îú 7774883192 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1884 ´Öã̄ Ö›êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö ´ÖÖê 
�Îú 8421435353 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ$Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. ¸üÖ�Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú.9922077345 

 
 
 
 



 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 307/2022 �ú»Ö´Ö 435 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 
¯ÖÖê.Ã
™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
307/2022 
�ú»Ö´Ö 435 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ$Ö-  
13/10/2021 “Öê 09.00 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ‡Õ•Öê÷ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ ×•Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü   
 
 ×¤ü¿ÖÖ :- ¯Öã¾ÖìÃÖ 08 ×�ú´Öß  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 25/05/2022 
15.06     ¾ÖÖ.−ÖÖë.�Îú.30 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¸Óü÷Ö¸üÖ¾Ö »Ö�´Ö"Ö šüÖê�êú ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.‡Õ•Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-†–ÖÖŸÖ 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  †Ö™ü�ú −ÖÖÆüß 
 
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-     
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   
 
 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ¸ü$Ö:- ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê †Ö•Ö¸üÖê•Öß ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê 
¾Ö¹ý−Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ"Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ �úÖ¯Öã−Ö šêü¾Ö»Öê»Öê 
ÃÖÖêµÖÖ²Öß−Ö �úÖê"ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÃÖ´ÖÖ−Öê •ÖÖôãû−Ö †Ó¤üÖ•Öê 
‹�ú »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê −Öã�úÃÖÖ−Ö �êú»Öê ¾Ö÷Öî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧$ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö 
´ÖÖê �Îú 7774883192 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß"Ö ´ÖÖê �Îú 8999978576 
 
 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ$Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. ¸üÖ�Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-
´ÖÖê.�Îú.9922077345 

 
 
 



 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 308/2022 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö.¤üÖ.�úÖ. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 
¯ÖÖê.Ã
™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
308/2022 
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô) 
´Ö.¤üÖ.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ$Ö-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 “Öê 
¾Öêôû18.30 �úÖÓ¤üÖ ´ÖÖ�ìú™ü 
²ÖÖë›üÖ¸ü •ÖÖ"ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ 
×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 ×¤ü¿ÖÖ :-  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
25/05/2022 “Öê 
20.54   ¾ÖÖ.−ÖÖë.�Îú.49 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¯Ö©ØÃÖÆü ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ �úÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖê�ú¸üß ¯ÖÖ�ú−ÖÖ/1542 Ã£ÖÖ÷Öã¿ÖÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
�Îú 9049428684 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  �ú»Ö´Ö 41(†)(1) 
ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß.¯ÖḮ ÖÖ"Öê −ÖÖê™üßÃÖ  
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  
 
 
    
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß  ÃÖÓ̃ ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö ‹»Ö “Öê 
35 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖê�úß 60 ¹ý ¯ÖḮ ÖÖ$Öê ‹�ãú$Ö 2100 ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ"Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß  
ÃÖÓ̃ ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö ‹»Ö “Öê 35 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖê�úß 60 ¹ý ¯ÖḮ ÖÖ$Öê ‹�ãú$Ö 2100 
¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú ü̧$µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö 
†Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü$ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1749 ³ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö  
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/616 “Ö�Îú¬Ö¸ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö ´ÖÖê �Îú 
7020448411 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ$Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. ¸üÖ�Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú.9922077345 

 
 
 



 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 309/2022 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö.¤üÖ.�úÖ. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 

¯ÖÖê.Ã
™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

-
−ÖÖÓ¤êü
›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
309/202
2 �ú»Ö´Ö 
65(‡Ô) 
´Ö.¤üÖ.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ$Ö-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 
“Öê ¾Öêôû 19.35 ÁÖß�ú ü̧ 
¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ•Ö¾Öôû 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö−Öß�ú ü̧Öê›ü¾Ö ü̧  ŸÖÖ 
×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 ×¤ü¿ÖÖ :-  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
25/05/2022 “Öê 
21.21  ¾ÖÖ.−ÖÖë.�Îú.50 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö ü̧ »Ö�´Ö"Ö ü̧Ö¾Ö 
÷Ö¾ÆüÖ"Ö�ú ü̧ ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−ÖÖê�ú ü̧ß ¯ÖÖê−ÖÖ/1230 ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß"Ö  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  �ú»Ö´Ö 41(†)(1) 
ÃÖß.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß.¯ÖḮ ÖÖ"Öê −ÖÖê™üßÃÖ  
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-     
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß  
ÃÖÓ˜ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö ‹»Ö “Öê 15 ²ÖÖò™ü»Ö 
¯ÖÏŸµÖê�úß 60 ¹ý ¯ÖÏ´ÖÖ$Öê ‹�ãú$Ö 900 ¹ý “ÖÖ 
´ÖÖ»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ"Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧× ü̧ŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß  ÃÖÓ˜ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö 
‹»Ö “Öê 15 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖê�úß 60 ¹ý ¯ÖÏ´ÖÖ$Öê ‹�ãú$Ö 900 ¹ý 
“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¸ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü$µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧$ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1749 ³ÖÖ ü̧ŸÖß ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö  
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤ü ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö ´ÖÖê �Îú 8999978576 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ$Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. ü̧Ö�Ö 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-
´ÖÖê.�Îú.9922077345 

 
 
 
 



 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 310/2022 �ú»Ö´Ö 435,452,427,506,34 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

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

†™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
310/2022 
�ú»Ö´Ö 
435,452, 
427,506,
34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ$Ö-  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
25/05/2022 
“Öê 18.00 ¾ÖÖ 
×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß −Ö÷Ö ü̧ 
¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ ×•Ö 
−ÖÖÓ¤êü›üü  
 
 ×¤ü¿ÖÖ :-  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
25/05/2022 
“Öê 23.13  
¾ÖÖ.−ÖÖë.�Îú.56 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¿Öê�Ö ‡ ü̧±úÖ−Ö ×¯ÖŸÖÖ 
¿Öê�Ö †²¤ãü»Ö ü̧Æêü´ÖÖ−Ö ¾ÖµÖ 29 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ò™üÖê “ÖÖ»Ö�ú 
ü̧Ö.×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß −Ö÷Ö ü̧ ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ 

×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  †Ö™ü�ú 
−ÖÖÆüß  
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-     
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ"Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö"Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖ 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧"µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ¤êü¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ †ò™üÖê �Îú MH 
26 BD 0782 ²Ö•ÖÖ•Ö �Óú¯Ö−Öß“ÖÖ •ÖÖôãû−Ö 175000 ¹ý 
“Öê −Öã�úÃÖÖ−Ö �êú»Öê ¾Ö ¿Öê•ÖÖ ü̧ß µÖÖ“Öê ‘Ö ü̧ÖŸÖ ‘ÖãÃÖã−Ö ŸµÖÖ“Öê 
ÃÖÖ´ÖÖ−ÖÖ“Öß −ÖÖÃÖ¬ÖãÃÖ �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧"µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧$ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1749 ³ÖÖ ü̧ŸÖß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß"Ö  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/1396 ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö  
 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ$Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. ü̧Ö�Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-
´ÖÖê.�Îú.9922077345 

 
 
 
 



 

¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö †Ö.´Öé.−Ö. 58/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 

                                
¯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. 58/2022 
�ú»Ö´Ö  174 
×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-  25/05/2022 
“Öê 10.30 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú ×ÃÖ›ü�úÖê ŸÖÖ 
×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü  
 ×¤ü¿ÖÖ:-  ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 02 
×�ú´Öß 
 
†Ö.´Öé. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü  25/05/2022 “Öê 
¾Öêôû  16.58 −ÖÖê �Îú 34 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸:-  ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ¯ÖÖÓ›ãü Ó̧ü÷Ö ¯ÖÖŸÖÖ¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 49 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öê›üß�ú»Ö ¸üÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú ×ÃÖ›ü�úÖê 
ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :- ›üÖò.¤êü¾ÖÖ−ÖÓ¤ü ²Ö−ÃÖß»ÖÖ»Ö •ÖÖ•Öã ¾ÖµÖ 
58 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›üÖòŒ™ü¸ü ¸üÖ. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú 
×ÃÖ›ü�úÖê ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- †–ÖÖŸÖ 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :-   
 

 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ9Öß 
µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü9ÖÖ¸ü  Æêü −ÖêÆü´Öß ¯ÖÏ´ÖÖ9Öê ŸµÖÖÓ“Öê ´Öê›üß�ú»Ö 
�ÖÖê»Öã−Ö ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡ �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖê ±úÖê−Ö ˆ“Ö»ÖŸÖ 
−ÖÃÖ»µÖÖ−Öê †Ö´Æüß ‡ŸÖ¸üÖÓ“Öê ´Ö¤üŸÖß−Öê ¤üÖ¸ü ŸÖÖê›ãü−Ö †ÖŸÖ 
¯ÖÖÆüß»Öê †ÃÖŸÖÖ ›üÖò.•ÖÖ•Öã Æêü ¯Ö»ÖÓ÷ÖÖ¾Ö¸ü ˆ²Ö›üµÖÖ ÛÃ£ÖßŸÖßŸÖ  
´ÖµÖŸÖ ÛÃ£ÖßŸÖßŸÖ ×¤üÃÖã−Ö †Ö»Öê  
¾Ö÷Öî̧ êüêüü �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê −Ö´Öã¤ü 
¯ÖÏ´ÖÖ9Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö 
´ÖÖê �Îú 7774883192 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö: ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤ü ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö ´ÖÖê �Îú 8999978576 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :- ´ÖÖ. ü̧Ö�Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-
´ÖÖê.�Îú.9922077345 

                     

 



 
 

¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 40/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 
                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú ¾Ö ¾Öêôû 
Ã™êü.›üÖ.−ÖÖÓê¤ü 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 
40/2022 
 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
25/05/2022 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 45  
¾Ö¸ü ¾Öêôû 19.41 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-   
×¤ 22/02/2022 “Öê 
11.30 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
•Ö¾ÖÖÆü¸ü −Ö÷Ö¸ü ŸÖã¯¯ÖÖ ŸÖÖ ×•Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
×¤ü¿ÖÖ:- ü 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  :-  
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- ¿Öê�Ö ±úÖ¹ý�Ö ¯ÖÖ¿ÖÖ 
¿Öê�Ö ¿ÖÖ¤ãü»»ÖÖ ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ 
•Ö¾ÖÖÆü¸ü −Ö÷Ö¸ü ŸÖã¯¯ÖÖ ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
  Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :- Ó̧ü÷Ö-ÃÖÖ¾ÖôûÖ, Ó̂“Öß-
5.5 ,×¿Ö�Ö9Ö-12 ¾Öß −ÖÖ¯ÖÖÃÖ,³ÖÖÂÖÖ-
´Ö¸üÖšüß,Æüß−¤üß,†Ó÷ÖÖŸÖ ×Æü¸ü¾µÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ ¿Ö™Ôü �úÖôûµÖÖ 
Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ¯Öò−™ü,¯ÖÖµÖÖŸÖ “Ö¯¯Ö»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ9Öß  µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü9ÖÖ¸  µÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ −ÖÖ´Öê :- 
¿Öê�Ö ±úÖ¹ý�Ö ¯ÖÖ¿ÖÖ ¿Öê�Ö ¿ÖÖ¤ãü»»ÖÖ ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ  ÆüÖ 
×¤ü−ÖÖÓ�ú  22/02/2022 “Öê 11.30 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  −ÖÖÓ¤êü›ü»ÖÖ •ÖÖ¾Öã−Ö µÖêŸÖÖê ´Æü9Öã−Ö ‘Ö¸üÖŸÖã−Ö 
÷Öê»ÖÖ ŸÖÖê †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ê‘Ö¸üß †Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß ŸµÖÖ“ÖÖ 
−ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖ�ú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ  
−ÖÖÆüß ¾Ö÷Öî̧ êü �Ö²Ö¸üß †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö . 
 
¤üÖ�Ö»Ö�ú¸ü$ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö ´ÖÖê 
�Îú 7774883192 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1884 ´Öã̄ Ö›êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß"Ö ´ÖÖê �Îú 8421435353 
 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ$Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. ü̧Ö�Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-
´ÖÖê.�Îú.9922077345 

                     
  



 

¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−Ö Ó 174/2022  �ú»Ö´Ö  294,323,504,506,34³ÖÖ¤Óü×¾Ö   ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×•Ö»ÆüÖ ¾Ö 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê  
 −ÖÖ¾Ö 

÷Öã.‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß/ ´ÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß / 

†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
÷ÖãÆüµÖÖ“Öß Æü×�ú�úŸÖ 

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

×¤ü−ÖÖÓ�ú 
22.05.2022 
¸üÖê•Öß 19.30 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖ“Ö�ÖÓ›ü 
÷Öã¹ý«üÖ¸üÖ 
†ò™üÖê×¸ü�ÖÖ 
Ã™Ñü›ü•Ö¾Öôû −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö :-
25.05.2022 
¾ÖêôÍû  15.32 
Ã™êü.›üÖ. 20 

  ü ÷Öã̧ ü−Ö Ó 
174/2022  
�ú»Ö´Ö 
294,323, 
504,.506. 
34³ÖÖ¤Óü×¾Ö    
 
 
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
25.05.2022  
 

×±úµÖÖÔ¤üß  :  
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-   
 
 

   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓÓŸÖß  �úß ,  ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö šüß�úÖ$Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ÷Öã¹ý«üÖ¸üÖ ¤ü¿ÖÔ−Ö �ú¹ý−Ö ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß Æêü 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ²ÖÆüß$Öß“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ †´Ö−Ö¤üß¯ÖØÃÖ‘Ö µÖÖÃÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ$Ö �ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖ»µÖÖ−Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô−Öê ³ÖÖÓ›ü$Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö$µÖÖÃÖ ÷Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ −Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß 
ÃÖÓ÷Ö$Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¸üÆüÖ$Ö �ú¹ý−Ö 
×”û−ÖÖ»Ö ³Ö›ü¾Öß, ¸Óü›üß ×”û−ÖÖ»Ö ¸üÖÓ›ü †ÃÖê †¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü$µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî¸êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ´ÖÓšüÖôêû, ¯ÖÖê.šüÖ$Öê 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ.     
   
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ÃÖ¯ÖÖê×−Ö Ó 
´ÖÓšüÖôêû ÃÖ¸ü  ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 8237703777 
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü - ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö »Ö�´Ö−Ö ‡Ô•Öôû�ú¸ü, ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.  9561038797 
 
  
 
 



 

¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−Ö 175/2022  �ú»Ö´Ö  379,34  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú  25.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê 

−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/ ´ÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß / 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

÷ÖãÆüµÖÖ“Öß Æü×�ú�úŸÖ 

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

×¤ü. 
24.05.2022 
¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 
16.36 ŸÖê 
16.39 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö :-
25.05.2022 
18.16 
Ã™êü.›üÖ.23 

÷Öã¸−Ö -
175/2022  
�ú»Ö´Ö 379, 
34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß-  
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- 
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ÷ÖôûµÖÖŸÖß»Ö 
ÃÖÖê−µÖÖ“Öê ÷ÖÓšü$Ö 2.5 ŸÖÖêôêû 
Ø�ú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 1,02727/- 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓÓŸÖß �úß, ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö šüß�úÖ$Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Ô Æüß 
»Ö÷−ÖÖ»ÖÖ †Ö$Öá µÖê£Öê •ÖÖ$µÖÖÃÖÖšüß ŸÖß“Öê †Ö‡Ô ¾Ö›üß»ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü »ÖÖ µÖê‰ú−Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖÆãü¸ü ÷ÖÖ›üßŸÖ “ÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖß−Ö †−ÖÖêôû�Öß ´Ö×Æü»ÖÖÓ−Öß ÷Ö¤üá“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ 
‘Öê‰ú−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÷ÖôûµÖÖŸÖß»Ö »Öê›üß“Ö ²Öò÷Ö“Öß “Öê−Ö �úÖœãü−Ö ²Öò÷Ö ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖê−µÖÖ“Öê 
÷ÖÓšü$Ö 2.5 ŸÖÖêôêû ¾Ö•Ö−ÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•Öê Ø�ú´ÖŸÖ 1,02727/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öê. 
ÃÖ¤ü¸ü“Öß ‘Ö™ü−ÖÖ ×ÃÖ×ÃÖ™üß¾Æüß ´Ö¬µÖê ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ¾Ö÷Öê¸üê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ/1007  —ÖÖÓ²Ö¸êü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖê−ÖÖ/1007 —ÖÖÓ²Ö¸êü ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ. 9923922533 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö »Ö�´Ö�Ö ‡Ô•Öôû�ú¸ü 
¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ,−ÖÖÖÓ¤êü›ü´ÖÖê.−ÖÓ. 9561038797 



 

¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−Ö 176/2022  �ú»Ö´Ö  65(‡Ô)  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß �úÖµÖ¤üÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú  25.05.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê 

−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß/ ´ÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß / †Ö¸üÖê¯Öß“Öê -

−ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
÷ÖãÆüµÖÖ“Öß Æü×�ú�úŸÖ 

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

×¤ü. 
25.05.2022 
¸üÖê•Öß 20..10 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¾Ö›ü¸ü÷Ö»»Öß 
×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß 
÷Öã¹ý«üÖ¾ÖÖ¸üÖ ÷Öê™ü 
−ÖÓ.02 �ú›êü •ÖÖ$ÖÖ¸êü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ÷ÖêŸÖ 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö :-
25.05.2022 
22.35 
Ã™êü.›üÖ.32 

÷Öã¸−Ö -
176/2022  
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô) 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß 
�úÖµÖ¤üÖ 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß- ¿Ö¸ü¤ü“ÖÓ¦ü ¯ÖÓ›üßŸÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖ¾Ö ȩ̂ü, 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ −ÖÖ‡Ô�ú ²ÖŒ�ú»Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 1353 
−Öê. ¯ÖÖê.šüÖ�Öê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü, −ÖÖ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú. 
9049319533 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- 
 
ÃÖÓ¤üß¯Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¸üÖ´Ö ´Öê™ü�ú¸ü ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ ´Öê™ÒüÖê Æü¾ÖÆüÖ¸ü 707 ²Öß 
÷ÖÖÓ¾Ö ÆüÖê»ÖÓ²Öß �Öã¤Ôü −ÖÖò£ÖÔ ¾ÖêÃ™ü ×¤ü»»Öß Æü.´Öã. 
×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß ¾Ö›ü¸ü÷Ö»»Öß −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- Ø¿Ö¤ß ¦ü¾µÖ ³Ö¸ü»Öê»Öê 
48 ¯ÖÖò�úß™ü Ø�ú´ÖŸÖß †¤üÖ•Öê 960/- 
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓÓŸÖß �úß, ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö šüß�úÖ$Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß ÆüÖ ×²Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ, ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß 
¦ü¾µÖ ³Ö¸ü»Öê»Öê 48 ¯ÖÖò�úß™ü Ø�ú´ÖŸÖß 960/- ¸ü¯ÖµÖÖ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öã−Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖªÖÃÖÖšüß ŸÖß“Öß “ÖÖê¸üß™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ´Æü$Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖêêÆêü�úÖò/452 ×¾Ö÷ü»Ö ˆŸÖ�ú¸ü 
¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9921155166 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2083 ›üß.²Öß. •ÖÖ¬Ö¾Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 7350530001 
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×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã.‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö ÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/ ´ÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß / 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

÷ÖãÆüµÖÖ“Öß Æü×�ú�úŸÖ 

 

िवमानिवमानिवमानिवमान----तळतळतळतळ 

गुगुगुगु.घघघघ.ताताताता.वेळवेळवेळवेळ    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण    - 

�द�द�द�द. 25/05/2022 रोजीरोजीरोजीरोजी    
21.05 वाजतावाजतावाजतावाजता    
�र�नगर
�र�नगर
�र�नगर
�र�नगर    

सागंवीसागंवीसागंवीसागंवी    येथेखशुीयेथेखशुीयेथेखशुीयेथेखशुी    �कराणाचे�कराणाचे�कराणाचे�कराणाचे    

बाजुसमोक�याबाजुसमोक�याबाजुसमोक�याबाजुसमोक�या    जागेतजागेतजागेतजागेत    

रोडरोडरोडरोड    लगतनांदेडलगतनांदेडलगतनांदेडलगतनांदेड    उ#रेसउ#रेसउ#रेसउ#रेस    

03 �क�क�क�क.मी मी मी मी  

 

 

गु�हागु�हागु�हागु�हा    दाखलदाखलदाखलदाखल    ताताताता    वववव    वेऴवेऴवेऴवेऴ    -

�द�द�द�द.25/05/2022 वेळवेळवेळवेळ    
22.46 �टे�टे�टे�टे.डाडाडाडा.नंनंनंनं.37 

 

िमळालािमळालािमळालािमळाला    मालमालमालमाल- एकाएकाएकाएका    
पांढ"यापांढ"यापांढ"यापांढ"या    रंगाचेरंगाचेरंगाचेरंगाचे    पो%यापो%यापो%यापो%या    म&येम&येम&येम&ये    
दशेीदशेीदशेीदशेी    दा(दा(दा(दा(    )भगरी)भगरी)भगरी)भगरी    स,ंास,ंास,ंास,ंा    असेअसेअसेअसे    
लबेललबेललबेललबेल    असललेेअसललेेअसललेेअसललेे    180 एमएमएमएम    
एलएलएलएल    चेचेचेचे    एकुनएकुनएकुनएकुन    40 िसलबंदिसलबंदिसलबंदिसलबंद    
बॉटलबॉटलबॉटलबॉटल    0%यके10%यके10%यके10%यके1    60 ((((. 0माणे0माणे0माणे0माणे    
2400 (पये(पये(पये(पये    �क�क�क�क.अअअअ. 

 

0ो0ो0ो0ो.गुरनंगुरनंगुरनंगुरनं    .184  

/2022 कलमकलमकलमकलम        
65 (ईईईई) .मुंबई मुंबई मुंबई मुंबई 

दा$ बंद% दा$ बंद% दा$ बंद% दा$ बंद% 

अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम  

�फया3दी�फया3दी�फया3दी�फया3दी    -नागोरावनागोरावनागोरावनागोराव    
वसतंराववसतंराववसतंराववसतंराव    जाधवजाधवजाधवजाधव    वयवयवयवय    

32 वष* पोउपिन वष* पोउपिन वष* पोउपिन वष* पोउपिन 

नेमणूक पोनेमणूक पोनेमणूक पोनेमणूक पो.-टे-टे-टे-टे. 


वमानतळनांदेड  
वमानतळनांदेड  
वमानतळनांदेड  
वमानतळनांदेड  

मोमोमोमो.8007580146 

 

 

 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी-   

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा    - सादरसादरसादरसादर    िवनंतीिवनंतीिवनंतीिवनंती    क1क1क1क1, वरवरवरवर    नमदुनमदुनमदुनमदु    तारीखतारीखतारीखतारीख    वेळीवेळीवेळीवेळी    वववव    
�ठकाणी�ठकाणी�ठकाणी�ठकाणी    यातीलयातीलयातीलयातील    आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    हाहाहाहा    िवनािवनािवनािवना    परवानापरवानापरवानापरवाना    बेकायदशेीरबेकायदशेीरबेकायदशेीरबेकायदशेीर    
�र%या�र%या�र%या�र%या    दशेीदशेीदशेीदशेी    दा(दा(दा(दा(    )भगरी)भगरी)भगरी)भगरी    स,ंास,ंास,ंास,ंा    असेअसेअसेअसे    लबेललबेललबेललबेल    असललेेअसललेेअसललेेअसललेे    180 

एमएमएमएम    एलएलएलएल    चेचेचेचे    एकुनएकुनएकुनएकुन    40 िसलबंदिसलबंदिसलबंदिसलबंद    बॉटलबॉटलबॉटलबॉटल    0%यके10%यके10%यके10%यके1    60 ((((. 

0माणे0माणे0माणे0माणे    �क�क�क�क.अअअअ.2400 ((((.चीचीचीची    चोरटीचोरटीचोरटीचोरटी    िव61िव61िव61िव61    �वता7या�वता7या�वता7या�वता7या    
फाय8ासाठीफाय8ासाठीफाय8ासाठीफाय8ासाठी    करीतकरीतकरीतकरीत    असतानाअसतानाअसतानाअसताना    िमळूनिमळूनिमळूनिमळून    आलाआलाआलाआला    आहेआहेआहेआहे.  वगैरेवगैरेवगैरेवगैरे    
मजकुराचेमजकुराचेमजकुराचेमजकुराचे    �फया3दव(न�फया3दव(न�फया3दव(न�फया3दव(न    मामामामा.पोपोपोपो.िनिनिनिन.काकडेकाकडेकाकडेकाकडे    सासासासा.यांचेयांचेयांचेयांचे    
आदशेानेआदशेानेआदशेानेआदशेाने    गु�हागु�हागु�हागु�हा    दाखलदाखलदाखलदाखल    क(नक(नक(नक(न    पुढीलपुढीलपुढीलपुढील    तपासतपासतपासतपास    HC2735 

खंदारेखंदारेखंदारेखंदारे    यांचेकडेयांचेकडेयांचेकडेयांचेकडे    द;ेयातद;ेयातद;ेयातद;ेयात    आलाआलाआलाआला        
    
 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार    ––––    ASI कु(ळेकरकु(ळेकरकु(ळेकरकु(ळेकर    मोमोमोमो.नंनंनंनं.9923696704 

 
 

तपासतपासतपासतपास    करणारकरणारकरणारकरणार-HC 2735 खंदारेखंदारेखंदारेखंदारे    मोमोमोमो.नंनंनंनं.8551059899 
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×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã.‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö ÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/ ´ÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß / 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

÷ÖãÆüµÖÖ“Öß Æü×�ú�úŸÖ 

 

नांदेड

नांदेडनांदेड

नांदेड,,,,    

पो

पोपो

पो. . . . 	टे	टे	टे	टे. . . . 

िवमान

िवमानिवमान

िवमान----तळतळतळतळ 

गु

गुगु

गु.घ
घघ

घ.ता
ताता

ता.वेळ
वेळवेळ

वेळ    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण

�ठकाण    - 
�द

�द�द

�द. 25/05/2022 रोजी

रोजीरोजी

रोजी    
20.15 वाजता

वाजतावाजता

वाजता    शाहूनगरशाहूनगरशाहूनगरशाहूनगर 

नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड        येथेयेथेयेथेयेथे    रोडवररोडवररोडवररोडवर    द12णेसद12णेसद12णेसद12णेस    

01 �क�क�क�क.मी मी मी मी  

 

 

गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा    दाखलदाखलदाखल

दाखल    ताताताता    वववव    वेऴवेऴवेऴवेऴ    - 
�द

�द�द

�द. 

25/05/2022 वेळ

वेळवेळ

वेळ    21.59 

	टे

	टे	टे

	टे.डा
डाडा

डा.नं
नंनं

नं.35 

 

 ो

 ो ो

 ो.गुरनं
गुरनंगुरनं

गुरनं    .183  

/2022 कलम

कलमकलम

कलम        
65 (ईईईई) .मुबंई मुबंई मुबंई मुबंई 

दा$ बदं% दा$ बदं% दा$ बदं% दा$ बदं% 

अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम  

�फया#दी

�फया#दी�फया#दी

�फया#दी    -अशोक अशोक अशोक अशोक 

रामराव कु$ळेकरवय रामराव कु$ळेकरवय रामराव कु$ळेकरवय रामराव कु$ळेकरवय 

52 वष* सपोउपिन वष* सपोउपिन वष* सपोउपिन वष* सपोउपिन 

नेमणूक पोनेमणूक पोनेमणूक पोनेमणूक पो.-टे-टे-टे-टे. 


वमानतळनांदेड  मो
वमानतळनांदेड  मो
वमानतळनांदेड  मो
वमानतळनांदेड  मो. 
9923696704 

 

 

 

 

आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी-  

खुलासा

खुलासाखुलासा

खुलासा    - सादर
सादरसादर

सादर    िवनंतीिवनंतीिवनंती

िवनंती    क&क&क&क&, वरवरवरवर    नमुदनमुदनमुद

नमुद    तारीखतारीखतारीख

तारीख    वेळीवेळीवेळी

वेळी    वववव    
�ठकाणी

�ठकाणी�ठकाणी

�ठकाणी    यातील

यातीलयातील

यातील    आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी    हा

हाहा

हा    िवना

िवनािवना

िवना    परवाना

परवानापरवाना

परवाना    बेकायदेशीर

बेकायदेशीरबेकायदेशीर

बेकायदेशीर    
�र)या

�र)या�र)या

�र)या    देशीदेशीदेशी

देशी    दा*दा*दा*

दा*    +भगरी+भगरी+भगरी

+भगरी    सं-ाचेसं-ाचेसं-ाचे

सं-ाचे    180 एम
एमएम

एम    एलएलएलएल    चेचेचेचे    एकुनएकुनएकुन

एकुन    11 

िसलबंद

िसलबंदिसलबंद

िसलबंद    बॉटलबॉटलबॉटल

बॉटल     )येक& )येक& )येक&

 )येक&    60 1
11

1.  माणे
 माणे माणे

 माणे    �क�क�क�क.अ
अअ

अ.  एका
एकाएका

एका    पांढ4यापांढ4यापांढ4या

पांढ4या    
रंगाचे

रंगाचेरंगाचे

रंगाचे    िपशवीिपशवीिपशवी

िपशवी    म5येम5येम5ये

म5ये    �क�क�क�क.अं
अंअं

अं. 660/- 1
11

1. चे
चेचे

चे    बेकायदेशीर�र)याबेकायदेशीर�र)याबेकायदेशीर�र)या

बेकायदेशीर�र)या    
दा1

दा1दा1

दा1    बाळगुनबाळगुनबाळगुन

बाळगुन    िव6&िव6&िव6&

िव6&    करीतकरीतकरीत

करीत    असतानाअसतानाअसताना

असताना    िमळूनिमळूनिमळून

िमळून    आला

आलाआला

आला        वगरैेवगरैेवगरैेवगरैे    

मजकुराचेमजकुराचेमजकुराचेमजकुराचे    �फया*दव$न�फया*दव$न�फया*दव$न�फया*दव$न    मामामामा.पोपोपोपो.िनिनिनिन.काकडे साकाकडे साकाकडे साकाकडे सा.यांचे आदेशाने यांचे आदेशाने यांचे आदेशाने यांचे आदेशाने 

ग6ुहा दाखल क$न पढु%ल तपास ग6ुहा दाखल क$न पढु%ल तपास ग6ुहा दाखल क$न पढु%ल तपास ग6ुहा दाखल क$न पढु%ल तपास NPC 591 नागरगोजे
नागरगोजेनागरगोजे

नागरगोजे    
यांचेकडे

यांचेकडेयांचेकडे

यांचेकडे    दे8यातदे8यातदे8यात

दे8यात    आला

आलाआला

आला     

 

दाखल

दाखलदाखल

दाखल    करणारकरणारकरणार

करणार    –

––

–    ASI कु1ळेकर
कु1ळेकरकु1ळेकर

कु1ळेकर    मोमोमोमो.नंनंनंनं.9923696704 

 

तपास

तपासतपास

तपास    करणारकरणारकरणार

करणार-NPC 591 नागरगोजे
नागरगोजेनागरगोजे

नागरगोजे    मोमोमोमो.नंनंनंनं.8412879395 



 

          ¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  ÷Öã̧ ü−Ö 117/2022 , �ú»Ö´Ö 65 ‡Ô ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý ²ÖÓ¤üß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê      ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±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 

÷Öã̧ ü−Ö 
117/2022 
, �ú»Ö´Ö 65 
‡Ô ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü 
¤üÖ¹ý ²ÖÓ¤üß 
�úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖÏ´ÖÖ�Öê            

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü.25/05/2022   
12.40¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¿ÖÖÓŸÖß−Ö÷Ö ü̧ 
µÖê£Öß»Ö  ¤êü¾Öß ´ÖÓ¤üß ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü  
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ  
 −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
25/05/2022 ü̧Öê•Öß  
13.53 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü .›üÖ.−ÖÖë¤ü 
−ÖÓ 18¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö --  ×¿Ö¾ÖÖ−ÖÓ¤ü  ²ÖÖ»ÖÖ•Öß  ÆÓü²Ö›ìü  ¾ÖµÖ 
38 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖê�ú ü̧ß  ¯ÖÖê−ÖÖ 2557 −Öê   ¯ÖÖê 
ÃÖ™êü‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ„-   
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö„-  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ  180 ML 
“µÖÖ  22 ²ÖÖò™ü»Ö ‹�ãú�Ö 1320/- ¹ý ×�ú †Ö. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ¾Ö ü̧ −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß  
µÖÖ−Öê ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧× ü̧ŸµÖÖ   Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö.�úÖ“Öê“µÖÖ 
‹�ãú�Ö 22²ÖÖò™ü»Ö ‹�ãú�Ö ×�ú´ÖŸÖ 1320/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ²ÖÖôû÷Öã−Ö 
ŸµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß  �ú ü̧�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ‘ •Ö¾Öôû ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ 
×´Öôã−Ö †Ö»ÖÖ  ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧ -¯ÖÖê.šüÖ�Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧  -- ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2201¿Öê�Ö  
¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ� †×¬Ö�úÖ¸üß-  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö−Öß ×³ÖÃÖÖ›êü .−Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü  

 

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  ÷Öã̧ ü−Ö 118/2022 , �ú»Ö´Ö 380.511³ÖÖÓ¤ü×¾Ö 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±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¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›üüü 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  
÷Öã̧ ü−Ö 
112/2022 
�ú»Ö´Ö 
380.511  
³ÖÖ¤ü¾Öß  

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü. 25/05/2022 “Öê  ¸üÖ¡Öß 
02.30 ŸÖê 04.00 ¾ÖÖ  Æü¸üß†Öế Ö 
−ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖÆü�úÖ¸üß  ¯ÖŸÖÃÖÓ£ÖÖ  ×¾Ö−Ö�ú¸ü  
�úÖò»Ö−Öß “ÖÖî±úÖôûÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
25.05.2022 ¸üÖê•Öß  1558  Ã™êü 
.›üÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ 20¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  --- −ÖÖ÷Öê¿Ö  ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü 
�úÖê�ãú»Ö¾ÖÖ¸ü  ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì  ¸üÖ ×¾Ö−Ö�ú¸ü  
�úÖò»Ö−Öß “ÖÖî±úÖôûÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
  
†Ö¸üÖê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  -   †–ÖÖŸÖ  
 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ−Öß 
µÖÖŸÖß»Ö  †–ÖÖŸÖ  “ÖÖ¸ü  ‡ÔÃÖ´ÖÖ−Öß  ÖÖ  Æü¸üß†Öế Ö −ÖÖ÷Ö¸üß 
ÃÖÆü�úÖ¸üß  ¯ÖŸÖÃÖÓ£ÖÖ  ×¾Ö−Ö�ú¸ü  �úÖò»Ö−Öß “ÖÖî±úÖôûÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
 “Öê  “Öò−Ö»Ö÷Öê™ü“Öê  “ÖÖȩ̂ üß �ú¸ü−µÖÖ“Öê  ˆ¤êü¿ÖÖ−Öê �ãú»Öã̄ Ö 
ŸÖÖê›ü−µÖÖ“ÖÖ  ¾Ö“ÖÖȩ̂ üß  �ú¸ü−µÖÖ“ÖÖ  ˆ¤êü¿ÖÖ−Öê  �ãú»Öã̄ Ö ŸÖÖê›ü−µÖÖ“ÖÖ  
¾Ö “ÖÖȩ̂ üß �ú¸ü−µÖÖ“ÖÖ  ¯ÖÏµÖŸ−Ö  �êú»ÖÖ ¾Ö÷ÖÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ 
¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö−Öß ²Öê÷Ö êü µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü -¯ÖÖê.šüÖ�Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2201 ¿Öê�Ö 
¿Ö�úß»Ö  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ� †×¬Ö�úÖ¸üß -- ¯ÖÖê̂ ¯Ö−Öß ´ÖÆêü´Öã¤ü ²Öê÷Ö −Öê ¯ÖÖ 
êÃ™êü‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ . 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

          ¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  ÷Öã̧ ü−Ö 119/2022 , �ú»Ö´Ö 65 ‡Ô ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý ²ÖÓ¤üß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/05/2022 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±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 

÷Öã̧ ü−Ö 
119/2022 
, �ú»Ö´Ö 65 
‡Ô ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü 
¤üÖ¹ý ²ÖÓ¤üß 
�úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖÏ´ÖÖ�Öê            

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü.25/05/2022   19.20¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
−µÖã �ÖÖ»ÖÃÖÖ  ÆüÖò™êü»Ö  ÃÖ´ÖÖê ü̧  ²ÖÖ±ú−ÖÖ ×™ü 
¯ÖÖò‡−™ü �ú›êü  •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü  ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
25/05/2022 ü̧Öê•Öß  22.24  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
Ã™êü .›üÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ 36¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö -- ‹�ú−ÖÖ£Ö  ÃÖ�Ö ü̧Ö´Ö 
´ÖÖê�ú»Öê ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì −Öê   ¯ÖÖê ÃÖ™êü‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ„-    
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö„-  ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ  
180 ML “µÖÖ  23 ²ÖÖò™ü»Ö ‹�ãú�Ö 
1380/- ¹ý ×�ú †Ö. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ¾Ö ü̧ −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß  
µÖÖ−Öê ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧× ü̧ŸµÖÖ   Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö.�úÖ“Öê“µÖÖ 
‹�ãú�Ö 23²ÖÖò™ü»Ö ‹�ãú�Ö ×�ú´ÖŸÖ 1380/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ²ÖÖôû÷Öã−Ö 
ŸµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß  �ú ü̧�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ‘ •Ö¾Öôû ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ 
×´Öôã−Ö †Ö»ÖÖ  ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧ -¯ÖÖê.šüÖ�Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧  -- ¯ÖÖêÆêü�úÖ 108 ÷Öã™éü™êü   
¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ� †×¬Ö�úÖ ü̧ß-  ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2364 ¾ÖÖ›üßµÖÖ¸ü 
.−Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü  

 

 

 



 

पो �टे कुंडलवाडी ग.ुर.नं.51/2022कलम 294,506,34 भा द िव. �माणे.�दनांक 25/05/2022 

 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±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 

कुंडलवाडी ग.ुर.न:ं--51/2022 

कलम:--

294,506,34भा द िव 

माण े

 

 

 

 

�दनांक:-25/05/2022 रोजी 

सकाळी 10:30 वाजता सुमारास 

मोकळे �लॉट समोरील साव�जिनक 

रोडचे बाजूस मौज ेडोर पि"मेस 

07 �कमी 

 

 

 

 

गु.द.ता.वेळ �दनांक:--

25/05/2022 च े23:29  वा.न#द 

नं 19 वर . 

 

 

 

�फया�दी:-- शेख मोह)मद शेख खािसम पटेल       

वय 50 वष+ जात. मुि,लम. -वसाय शेत मजुरी 

राहणार डौर, तालुका िबलोली  िज.हा नांदडे 

मो.9730525291 

 

 

FIR त �दली का? :--होय 

 

 

आरोपी चे नाव :-  

    नमूद तारीख वेळी व 0ठकाणी यातील और िबतानी संग मत क2न 

आरोपी 3मांक एक यान े�फया�दी जवळ येऊन साले िछनाल के बारा लवडे 

के हमारा नाम गाव म े बदनाम करा तेरा नाम दाल के केस करत े अस े

)हणून अशील िशवीगाळ क2 लागला तेव7ात बाजूला असलेला 8याचा 

भाऊ हा पण तेथ ेयऊेन िछनाल के  तुझे खतम कर द;ग ेमाक< चुत साला 

अशी अ=ील िशवीगाळ क2न िजवे मार>याची धमक< �दली      वगैरे 

जबाब व2न गुAहा दाखल क2न मा. सपोिन पठाण साहबे यांBया आदशेान े

पुढील तपास HC 2407 बेग  साहबे यांBयाकडे �दले . 

 

तपासीक अिधकारी यांच ेनाव :--  मा. Hc 2407 बेग पो. ,टे. कुंडलवाडी 

मो न ं:- 9823627012 

 

दाखल करनार:- Hc 2388 ढगे पो.,टे. कुंडलवाडी मो.9049477411 

 

पो.,टे भारी अिधकारी यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:-.     सपोनी पठाण 

साहबे मो.8668361977 

 

 

 

 



 

 

पोलीस �टेशन उ�माननगर. �दनांक:25/05/2022 �ो गुरनां. 98/2022 कलम 65(ई) म.दा.का. �माणे 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê −ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±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 

उ�माननगर. गुरना9ं8/2022 

कलम 65 (ई) 

म.दा.का �माणे 

गु�हा घडला �दनांक:  

25/05/2022 चे 19.00वा  

�दकाण :- कलांबर बुता 

लोहा  

 

 

गु�हा दाखल �दनांक:-

25/05/2022 वेळ 

22.57वा �टेडा.न�द ना ं

29वर 

 

चेक मल�टची पुताता के ली 

अगर कसे :-होय 

�फया�दी�फया�दी�फया�दी�फया�दी::::-------- ईचवर बळीराम पवार 

वय50वर्◌ा$वसाय नौकरी . हडे 

कॉ��टेबल 706 पो�टेउ�माननगर मो न    

    

आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी 

  

 चे

चचेे

चे 

  

 नाव

नावनाव

नाव 

  

 :

::

:-

--

-  

िमळालाळालाळालाळाला    मालमालमालमाल:- दशेी दा) िमगरी 

सां*ाचे180 ML +या 12मसलबांद 

बाँटल फकमती 720 /- ) चा माल  

 

आरोपी अटक :-- नाही 

 

 

  

 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व �दकाणी यातील नमुद 

आरोपीन े बबनापरवाना बेकायदशेीर रर/या. दशेी दा) 

0मागरी सां*ा+या 180ml 1मते+या 12मसलबांद बाटल 

फकांमती 720/_) चा �ो गु�हया+या मालाची चोरटी वव23 

कर4याचेउदशेाने ि◌वळ बाळगलेला ममळून आला 7हणून 

वगैरे �फया◌ादव)न मा.सपोनन सा या◌ा◌ंच े आदशेानेगु�हा 

दाखल  

 तपामसक अमांलदार :- पो.ना 956 नाम प:ल े पो 

�टेउ�माननगर मो ना ं 

 

पोलीस �टेशन � अिध.कार्याचे नाव व मोबाईल नांबर:- मा. 

स.पो.नन दवेक=ेसाहबे पो.�टे. उ�माननगर मो.ना.ं 

9307343434  

 

 

 



    

पोपोपोपो....�टे�टे�टे�टे. . . . कुंडलवाडीकुंडलवाडीकुंडलवाडीकुंडलवाडी....आ�आ�आ�आ�10/202210/202210/202210/2022कलम174crpc �द.25/05/2022 

पो.,टे.च े

नाव  

आE व कलम आE.घ.ता.वेळ व 0ठकाण �फया�दीचे नाव/आरोपी चे नाव व पFा हक<कत 

कुंडलवाडी

कुंडलवाडीकुंडलवाडी

कुंडलवाडी 

  

 आ9

आ9आ9

आ9 

  

 

10/2022

10/202210/2022

10/2022कलम

कलमकलम

कलम17

1717

17

4crpc

4crpc4crpc

4crpc 

  

    

   

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 आ� घडला ता.वेळ व �ठकाण 

�द25/05/2022रोजी 18:30 चे 

सुमारास सबनवार शाळेसमोर के. 

रामलु मंगल काया�लय समोर 

कुंडलवाडी पि"मेस एक �कमी 

 

  

आ� दाखल �द.25/05/2022रोजी चे 

16.43 वा 

नोद नं.24वर 

खबर

खबरखबर

खबर 

  

 देणार

देणारदेणार

देणार:

::

:-

--

-  

    

  शेख मु$तार खाजिमया वय 

35 वष� &वसाय. माजी नगर सेवक 

राहणार . सतरंज ग(ली कुंडलवाडी 

तालुका िबलोली िज(हा नांदेड 

मो.9766414421 

 

  

 

 

  

 

मर8या

मर8यामर8या

मर8याचे

चेचे

चे 

  

 कारण

कारणकारण

कारण:

::

:-  अ*ात कारणाने (न+, 

मािहत नाही) 

 

मयताचे

मयताचेमयताचे

मयताचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव:

::

:-

--

- 

  

 अनोळखी पु-ष वय 35 ते 

40 वष� अंदाजे राहणार. प.ा  मािहत 

नाही 

 

  

 

खुलासा

खुलासाखुलासा

खुलासा:

::

:- नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील अनोळखी 

इसम पु-ष वय अंदाजे 35 ते 40 वष� वयाचा अ*ात 

कारणाने मरण पावला असावा   वगैरे लेखी अज� व1न 

वर 2माणे आमृ दाखल क1न पुढील चौकशी कामी मा. 

सपोिन साहबे यांचे आदेशाने PSI सूय�वंशी साहबे 

यां6याकडे �दला. 

 

आ� दाखल करणा7याचे नाव:- HC 2388 ढगे साहबे  

पो.8टे. कुंडलवाडी 

मो.नं..9049477411 

तपिसक आमलदार:- PSI सूय�वंशी साहबे पो. 8टे. 

कुंडलवाडी मो.9975802890 

 

पो.8टे.2.अिध.नाव व मो.नं:-सपोिन पठाण  साहबे मो. 

भेट देणारे आधी.नाव.मो.नं.8668361977 

 

 



 

 

 

पो.�टे. कंधार  .गु.र.न 161/2022कलम  65E       म.दा .का.  �द.25/05/2022 

 

पो.�टे. चे नाव      गु.र.न. व कलम    गु�हा घडला दाखल �फया�दीचे नाव प�ा मो.�. व आरोपीचे नाव व प�ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक�कत 

 

कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ो.गु.र.न. 

161/2021 

कलम  65 ( ई) म. 

दा.का .  माण े

घडला:- �द.25/05/2022 रोजी  

21.30 वा, सुमारास                                       

कंधार ते लोहा जाणारे रोडवर 

िवHनाथ पेIोल पंपा समोर कंधार 

पि"मेस2  �क.मी  . 

 

 

 

गुAहा दाखल:- �द. 25/05/2022 

वेळ  23.53  वाजता ,टेशन डायरी 

न#द  21 वर.  

 

�फया�दीचे नाव : - काश िवJलराव टाकरस 

पोना 27 30 पो,ट कंदार 

 

 

FIR त �दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व पFा:-  

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

िमळाला माल:- दशेी दाK Lभगरी संMा चे 

180 ML NमतेBया एकूण 13                     

बॉटल  एकूण �कमंत 780/ Kपय.े=( 8येक< 

60 Kपय ेबॉटल माण)े 

 

खुलासा; नमूद तारीख ,वेळी व 0ठकाणी मािहती यातील 

आरोपी न िवनापरवाना बेकादशेीर री8या चोरटी िव3< 

कर>याBया उQेशान े  180 Bया 13 बॉटल �कमती 780/ 

K, चा माल जवळ  बाळगलेला  िमळून आला आह ेवगैरे 

�फया�दीव2न पो. िन. साहबेांBया आदशेान ेबाजूस माण े

गुAहा दाखल . 

           

तपासी अंमलदार  पोना 27 30 टाकरस 

 

 

पो.,टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो.3. मा. पो िन . 

पडवळ 

 

दाखल कारणर :- सपो उपनी कागण ेसाहबे मो.नं.  

 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. 3. 

 

 

 

 



iksLVs Hkksdj xqjau 181@2022 dye 394 Hkknoh fnukad 25@05@2022iksLVs Hkksdj xqjau 181@2022 dye 394 Hkknoh fnukad 25@05@2022iksLVs Hkksdj xqjau 181@2022 dye 394 Hkknoh fnukad 25@05@2022iksLVs Hkksdj xqjau 181@2022 dye 394 Hkknoh fnukad 25@05@2022 
vvvv----
dzdzdzdz    

ftYgk@ ftYgk@ ftYgk@ ftYgk@ 
iksiksiksiks----Bk.ksBk.ksBk.ksBk.ks     

xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr nk[ky@izkIr nk[ky@izkIr nk[ky@izkIr fnfnfnfn----osGosGosGosG    

xqjua @vkxqjua @vkxqjua @vkxqjua @vk----e`eè`e`----
@dye@dye@dye@dye    

fQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksih    gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

01  
ftYgk %& 
ukansM  
iks-LVs-  
Hkksdj  
 

xqUgk xqUgk xqUgk xqUgk ----?k?k?k?k----nknknknk----rkrkrkrk----osG osG osG osG 
fBdk.k %& fBdk.k %& fBdk.k %& fBdk.k %&     
fnukad 
25&05&2022jksth 
00-10 oktrk P;k 
lqekjkl fQ;kZnhps  
jkgrs ?kjh cksjxko 
  
 
 fn’kk o varj%&fn’kk o varj%&fn’kk o varj%&fn’kk o varj%&     
& iwosZl 04 fd- eh 
 

    xqUgk nkxqUgk nkxqUgk nkxqUgk nk----rkjh[k o rkjh[k o rkjh[k o rkjh[k o 
osGosGosGosG    
fBdk.k    %&fBdk.k    %&fBdk.k    %&fBdk.k    %& 
25@05@2022 jksth 
16%15 ok- LVs-Mk-
uksan uacj 12 oj                                 
 
 

  
xq-j-ua-181@2022 
dye 394 
Hkknoh  
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& nÙkk gksukth ;kVsokM o; 55 o"kZ 
O;olk; 'ksrh jkg.kkj cksjxko rkyqdk Hkksdj eksckbZy 
uacj 989007581 
    

,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& gks; 
 
vkjksihps uko %& vKkrvkjksihps uko %& vKkrvkjksihps uko %& vKkrvkjksihps uko %& vKkr    
 

vkjksih vVd %& ukghvkjksih vVd %& ukghvkjksih vVd %& ukghvkjksih vVd %& ukgh    
    

xsykeky%&xsykeky%&xsykeky%&xsykeky%&1 1 1 1 &&10]000&000uxnh500@&#i;s njkP;k 
200uksVk 
2&&6000&&00 pkanhP;k nksu ikVY;k ngk rksGs tqU;k 
okij R;k fderh vankts 
3&&30]000&&00 ik;krhy nksu okMs 50 rksGs pkanhps 
tqU;k okijr ;k fderh vankts 
4&&8000&&00 gkrkrhy pkanhps nudMs17 rksGstqU;k 
okijrs fderh vankts 
5&&7000&&00 xG~;krhy iksr lksU;kph euh eaxGlw= 
tqU;k okijrk ;srhy rh vankts 
6&&6000&&00 dkukrhy lksU;kps Qqys nksu xzke tquh 
okijrs fderh vankts 
7&&7000&00 xkokrhy fgps xG~;krhy e.kh eaxGlw= 
vMhp xzke tqus okijrs fderh vankts 8&&7000&&00 
ek÷;k gkrkrhy pkanhps 15 rksGs ps dkd.k tqus okijrs 
fderh vankts 
9&&4000&&00 pqyr lwu xG~;krhy lksU;kps euh 
eaxGlw= nhM xzke okijrs fderh  
vankts ,dw.k 1]75000@& 
 

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk----%&%&%&%& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy vkjksih R;kauh lax.ker d:u fQ;kZnh o 
R;kph iRuh o xkokrhy o R;kP;k ukrsokbZd nsojko iokj 
;kauk nxMQsd d:u d'kkusrjh ekjgk.k d:u t[keh 
d:u R;kaP;k ?kjkrhy uxnh #i;s o lksU;k&pkanhps 
nkfxus vlk ,dw.k vankts 1] 75000@&#i;kpk eky 
pks:u usyk vkgs oxSjs rØkjh tckcko:u ekuuh; iksfu 
lkgsc ;kaP;k vkns'kkus uewn çek.ks xqUgk nk[ky d:u 
iq<hy rikl dkeh iksmiuh lw;Zdkar dkacGs ;kaP;kdMs 
fnyk vkgs- 
 

nk[ky dj.kkj %& nk[ky dj.kkj %& nk[ky dj.kkj %& nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@17761776 tk/ko lj eksckbZy 
uacj 8605430645 
    

rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& iksmifu lq;Zdkar dkacGs eksckbZy 
uacj9923413244 
    

izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&    iks fu fodkl ikVhy lkgso  iks LVs 
Hkksdj] eksckbZy uacj&9923104521 
    

?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh     HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %& ek-
mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh mifoHkkx Hkksdj /kekZckn 
ekuuh; foØkar xk;dokM eksckbZy uacj]  
iks fu fodkl ikVhy lkgso  iks LVs Hkksdj] eksckbZy 
uacj&9923104521 
iks- mi- fu- lq;Zdkar dkacGs eksckbZy uacj 9923413244 
gs fnukad 25@05@2022 ps 10%00 oktrk  uksan ua- 13 oj 
jokuk   
HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV iq<s pkyq HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV iq<s pkyq HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV iq<s pkyq HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV iq<s pkyq  

 


