
 

 

                        पोलीस टेशन उ माननगर  ो गुरनं. 150/2022 कलम  65(ई) म.दा.का.  माणे िदनांक.01/09/2022 

  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

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

हकीकत 

उ माननग
र 

गुरन ं 150/2022 कलम 

65 (ई) म.दा.का माणे 

 
 गु ाचे कारण : :- 
िबनापरवाना 
बेकायदशेीर िर या  दशेी  
दा   बाळगलेला हणुन 
गु हा दाखल 
िमळाला माल:- 
दशेी  दा  िभगरी 
सं ाचे 180   ML या 
20िसलबंद बाँटल   
िकमती 1400 /-  चा 
माल  

 गु हा घडला िदनांक 
31/08/2022 चे 17.35वा  
---------------------------- 
िठकाण :-आरोपीच े राहत े
घरासमोर अंगणात कड याच े
प ा खाली मौजे लाडका 
ता.कंधार  
िदशा : -पूवस15 िकमी  
 
गु हा दाखल िदनांक:- 
िद-01/09/2022 वेळ  
01.11वा टे डा.न द नं 02वर  
चेक िल टची पुतता केली अगर 
कस े :-होय 
 

 िफयादीचे नाव :--नामदवे 
भाऊराव रेजीत वाडा 
वय47वष वसाय नौकरी  .  
पोह े का.2119पो टे 
उ माननगर मो न 
9370280977 
एफआर आय त  िदली का :-
होय  
 आरोपीच ेनाव व प ा:  
 
 आरोपी अटक :--  नाही 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील नमुद 
आरोपीन े      िबनापरवाना बेकायदशेीर िर या. दशेी दा  
िभगरी सं ा या 180ml मते या 20िसलबंद बाटल  

येकी 70  िकमती 1400/_  चा ो गु हया या मालाची 
चोरटी िव ी कर याच ेउदशेाने   जवळ बाळगलेला िमळून 
आला  हणून वगैरे िफयादव न  मा.सपोिन सा यांच े
आदशेाने गु हा दाखल  
दाखल करणार:--पोह ेका 1964 म के पो. टे उ माननगर 
 तपािसक अमंलदार -npc2536 राठोड 
 पो टे उ माननगर  मो नं 9545689777 
पोलीस टेशन भारी अिध.कार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:- मा. स.पो.िन भारती साहबे पो. टे. उ माननगर 
मो.नं. 8378989949 
  

 

 



 

पोलीस टेशन िकनवट आ. म.ृ 24/2022 कलम :- crpc 174 िद. 01-09-2022 
पो. टे. चेनाव  गुरन / आ.मृ / 

पनाका / ो गुरन 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  

िकनवट   आ. मृ..  :- 
24/2022  
कलम :- crpc 174 
 
 
 
  
 
 
 
 

आ. मृ.घडला ता. , वेळ व  िठकाण 
:- 
िद. 01/09/ 2022 रोजी 09.15 
वा. चे पुव  वेळ न ी नमूद नाही 
स. द. गोकुंदा िकनवट  ता. 
िकनवट  
 दि णेस 02िकलोमीटर  
 
 गु हा दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 01-09-2022 चे 13.49वा.  
न द नंबर :- 19 
 
 

दाखल करणार :- पो. ना./ 2355 
मारलेवाड पो. टे. िकनवट 
 मो. न.ं7768853060 

 खबर देणार:- नारायण गगंाधर 
मुंडे वय 39 वष धंदा शेती 
राहणार िनचपुर तालुका िकनवट 
मोबाईल नंबर 7499035755 
 
 मयत- सुनील िनवृ ी मुंडे वय 35 
वष राहणार िनचपूर तालुका 
िकनवट िज हा नांदेड  
 
 मरणाचे कारण - िवषारी औषध 
िप यान ेमरण पावला आह े  
 
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
आरोपी अटक :-  
 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील खबर 
देणार यांनी पो टेला येऊन खबर िदली की, माझा चुलत भाऊ 
सुनील िनवृ ी मुंडे वय 35 वष राहणार नीच पुर यांनी आज िदनांक 
1.9.2022 रोजी वतःचे शतेात 08 वाजे या सुमारास नेहमी 
शेतातील पीक पाणी वाया गे याने तो नेहमीच िचतेत राहत होता 
याचे वर बँकेचे व खाजगी कज अस यामुळे ते कज फेडावे तसे या 

िचतेने कजाला कंटाळून िवषारी औषध िप याने उपचार कमी 
सरकारी दवाखाना गोकुंदा येथ े गे यान े वै कीय अिधकारी यांनी 
मृत घोिषत केले यांना आ मह या केली आह े वगैरे खबर डी.ओ 
अिधकारी व पोिलस साहबे यां या आदेशाव न आ. मृ.दाखल क न 
पुढील तपास पोहकेा /1052 बो डलेवाड 
 

तपािसक अंमलदार :-  पोहकेा / 1052 पो. टे.िकनवट मो. नं 
9423471052 
 

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



 

पोलीस टेशन रामतीथ ो गुरन 137/2022 कलम 65 (इ)िद  01/ 09/2022 
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 ं 137/22 कलम 
65(इ) म दा का 
 
 
िमळाला माल:- िवदेशी 
दा  मॅकडॉल नंबर 1 या 
180 एम एल चा 20बॉटल 
मॅकडॉल नंबर 1 या 90 ml 
44 बॉटल िकमती 69 40 
पये माल 

 गु.घा.ता.वेळ 
व.िठकाण:- 
िद.01/09/2022 
रोजी10:15  वाजता 
नरसी बस थानक 
समोर 
 
िदशा :- उ रेस 8k m 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 
िद 01/09/.2022 
चे 14:20 वा टे.डा 
न द  17वर  
 
 
 
 
 
   

 िफयादीचे नाव:- अिनल बालाजी 
िरदकवाले वय  32वष वसाय नोकरी 
रामतीथ तालुका िबलोली मोबाईल 
नंबर.8888602669 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
 
आरोपी अटक:-नाही 
 
उिशराचे कारण.:-  
 
 
 

खुलास_ सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी न ेवरील वणाचा ो गु ाचा 
माल िवदेशी दा  िवनापरवाना बेकायदेशीर री या  
वतः या फाय ा साठी चोरटी िव ी करीत असताना 

िमळून आल ेवगैरे मजकुराचे िफयाद व न  मा सपोिन 
िदघे साहबे यांचे आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील 
तपास PSI शेख यां याकडे िदला 
 
 
दाखल करणार:- NPC 2476 पठाण पो टे रामतीथ 
मो न.ं9823027725 
 
तपािसक अमंलदार :-PSI शेख  पो टे रामतीथ मो 
नं9960161935 
 
पो टे रामतीथ :- भारी अिधकारी मा सपोिन िदघ ेमो 
नंबर 9834255985 

 



 

पो टे:-उमरी आ  no 38/2022 कलम 174 crpc  िदनांक 01/09/2022 

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 आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय /नाही 

हकीकत 

 उमरी आ म 38/ 2022  
174 सीआरपीसी 

१) अ.घडला िद. 
01/09/2022 च े
12.30 वाजता च ेपूव  
मयताचे घरी 
सोमठाणा  तालुका 
उमरी   
 
२) िदशा व अंतर/ 
पूवस 6 िकमी. 
 
३) अमृ दाखल िदनांक/ 
01/09/2022 वेळ 
15.18 न द न. 16 
 

 खबर दणेार/ बालाजी िलगराम 
पंतोजी वय 52 वष वसाय 
नोकरी  राहणार सोमठाणा 
तालुका उमरी मो 
न.9421763015. 
 
 मयत ी/ ाने र मा ती 
को हवेाड वय 28 वष वसाय 
शेती  
 
 
 मर याच े कारण/ गळफास घेऊन 
मृ यू 

 खुलासा-----सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील खबर दणेार यांनी खबर िदली की 
याचा मे ना िश ण घेऊन नोकरी न लाग यान े व 

िनसगाच े लहरी नािपकी मुळे कजबाजारी पणास 
कंटाळून गळफास घेऊन मृ यू पावला  
वगैरे खबरे व न आं  दाखल क न पुढील तपास कामी 
माननीय पोनी साहबे यां या आदशेाने psi चेवल े
मो.no.8600303355यांचेकड ेिदला. 
 
तपािसक अमंलदार----- psi चेवले मो.no.8600303355 
 

 

 



 

पोलीस टेशन दगेलूर  गूरन. 416/2022 क, 498(अ), 323,504,506,34  भा द वी    िद.01/09/2022 

पोलीस टे
शनचनेाव 

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

दगेलरू गरून. 416/2022 
क, 498 (अ), 323, 
504,506,34  भा द 
वी माणे 
 
 
 
 
 

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
सन 2020 त े आज पावेतो 
िफयादीचे सासरी आझारीनगर 
नायगाव ता. दगेलुर  
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद.  01/09/2022 रोजी वेळ 
14.30  वा. न द नं. 21 वर 
 
 
 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा व मो-  
 
आरोपी–   

खलुासा:------सादर  िवनती की, नमुद ता वेिळ व 
िठकािण यातील  आरोपीतानंी संगनमत क न िफयादी 
बाईस त ुमाहरे न टे पो घे यासाठी 2,00,000/- लाख 
पये घेवुन ये हणुन शारीरीक व माणीसीक छळ क न 
ास िदला व िशवीगाळ क न थापडाबु यांनी मारहाण 

क न िजवे मार याची धमकी िदली  वगैरे िफयादी चे 
जबाब व न गू हा दाखल 
 
दाखल करणार:- पोना / 833 तेलंग  न ेपो. टे. दगेलुर 

मोन ं9527343325  
 
तपािसकअमंलदार– पोउपिन कांबळे  ने पो टे दगेलुर   
 

पो टे भारी अिधकारी नाव व मोन:ं--पो. िन. ी. 
माछरे मोनं 9821159844 
 

 

 



 
पो ट चे उमरी  CR no 219/2022  कलम 498 (अ),323,506,34.भादिव 01/09/2022 

पो ट चे 
नाव  

गुरण /पणाका /िमिसग 
/व कलम 

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

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

हिककत 

उमरी  CR no 219/2022  

कलम 498 (अ), 323, 

506,34. भादिव  

 

िदशा व अंतर/ पि मेस 
10 िकमी. 
 
उिशराचे कारण/ आज 
रोजी पो टेला हजर 
येऊन िफयादी िद यान े

गुरंन घडला तारीख वेळ 
िठकाण/िदनांक 
24/01/2022 रोजीचे 
00.01 वा. त े
01/05/2022 चे 
10.00 वा. मौजे 
कारला) िफयादीचे घरी 
तालुका उमरी.  
 
गुरंन दाखल तारीख 
वेळ / 
िद.  01/09/2022 चे 
14.13 वाजता न द 
नंबर 15. 
 
 

िफयादीचे नाव/  
आरोपी/  

खुलासा-----------सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी यांनी संगणमत क न िफयादीस ितचे माहरे व न 
दोन एकर जमीन नावावर कर व दकुान टाक यासाठी तीन लाख पये 
घेऊन ये हणून घालून पाडून बोलून उपाशी पोटी ठेवून शारीिरक व 
मानिसक छळ केला.व आरोपी मांक एक याने   मारहाण केली व 
घराबाहरे हाकलून िदल.े व जीवे मार याची धमकी िदली .वगरैे जबाब 
व न मा. पोिन भोसले साहबे यां या आदे यान ेhc 465 सवई यांचे 
कडे िदला. 
 
तपासीक अंमलदार------- hc 465 सवई मो.न.9689202996. 

 

 



 

 

पो. टे.िवमानतळ गुरन ं301 /2022 कलम457 ,380 IPC िदनांक िद.01/09/2022 
 

िज हावपो. टे.
चनेाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा िद./वळे गरुन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव 
व प ा 

हकीगत 

िज हा नांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ

ग.ुघ.ता.वेऴ व िठकाण- िदनांक 
31/08/2022 रोजी राञी 11.30 
ते िदनांक 01/09/2022 रोजी 
सकाळी 06.30 वाजताचे दर यान 
बी अडँ सी काँलनी चतै�यनगर 

तरोडा (बू) नांदडे उ�रेस 03 

िक.मी  

गु हा दाखल ता.वेऴ-
िद.01/09/2022 टे.डा.न.ं 35 वेळ 
17.03 

गलेा माल-क यूटर 
िस टीम,(सँमसँग कंपनीची 19 इंची 
एल.सी.डी,िपली स कंपनीचे िक-
बोड व माऊस,िसपीयू ,हाडडी क) 
िकमती अंदाजे 15,000  
,इंटरनेट राऊटर िकमती अंदाजे 
1200 , व नळाचे पाणी 
भर यासाठी पा याची मोटार 
िकमती अंदाजे 4,000 ची असा 
एकूण 20,200  चे सामान  

गुरनं 301 /2022 
कलम 457 ,380 
IPC  

िफयादी-मौ.म तान 
बाबू धूंदी,वय 32 
वष, वसाय वकीली 
रा.घर .44 बी अँड 
सी काँलनी  

                
चैत यनगर तरोडा 
(बू) नांदडे 
मो.न.7558537989 

 

आरोपी-अ ात  

खलुासा-सादर िवनंती की ,वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफयादी ह े यांच े  घरास लॉक 

लावुन  कुंटूंबासह वर!या मज#यावर झोपी गेले 

असता घराचे लॉक तोडुन आतम'ये (वेश क*न  

*मम'ये ठेवलेले क,-यूटर िस/टीम,(सँमसँग 

कंपनीची 19 इंची एल.सी.डी,िपली-स कंपनीचे िक-

बोड4 व माऊस,िसपीयू ,हाड4डी/क) िकमती अदंाजे 

15,000 7 ,इंटरनेट राऊटर िकंमती अदंाजे 12,00 

7, व नळाचे पाणी भर;यासाठी पा;याची मोटार 

िकंमती अदंाजे 4,000 7 चे असा एकूण 20,200 

7 चे सामान कोणीतरी अ=ात चोरटयाने चो7न 

नेले आहे.वगैरे मजकुराच ेअजाव न मा.पो.िन.काकड े
सा.यांच े आदशेान े गु हा दाखल क न पुढील 
तपासकामी Hc 2317 पावड ेयांचेकड ेदे यात आला  

दाखल करणार- NPC 2609 आकमवाड 
मो.8805647079 

तपास करणार -Hc 2317 पावड ेमो.8888842002 

 

 



 

पोलीस टेशन कुंडलवाडी ो गु र न 92/2022 कलम 65 (ई) म दा का िद 1-09-2022 

 पोलीस 
टेशनचे 
नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

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

नाही 

हकीकत 

कुंडलवाडी ो ग ु र न 92/2022 

कलम 65 (ई) म दा का  

गु हा घडला ता वेळ व िठकाण :- िद 
01/09/2022 रोजी वेळ 15-50  वाजता 
हनुमान मंिदर िपपळाचे झाडाजवळ मौ 
िपपळगाव  
(कु) रोडचे बाजुस  
 
गु हा  दाखल िदनांक :-             िद  
01/09/2022 वेळ  18-25 वा टे डा.नोद 
नं. 22 वर  
 

दाखल करनार- 
PSO/NPC/1191 आडे   सा मो नं 
8806267380 
 

एफ आय आर त िदली का- होय 
 

आरोपी अटक- नाही 

िफयादी- शेख नजीर मदार वय 33 वष 
वसाय नौकरी पो काँ  2869 नेमणूक 

पो टे कुंडलवाडी ता िबलोली मो न ं 
 
आरोपी-   
िमळाला माल _ देशी दा  िभगरी 
सं ा या 180 ML या िसलबंद 7 
बाँट या येकी िकमत 70  माने एकुन 
630/-  चा माल  
 
 
 
 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमुद ता  िठकाणी  
यातील आरोपीन े िवना परवाना बेकायदेशीर िर या 
देशी दा  िभगरी सं ा या िसलबंद 7 बाँट या येकी 
70/-  माने एकुन 630/-  ो गु ाचा माल िजची 
चोरटी िव ी कर याचे उदेशाने बाळगलेला िमळुन 
आला हणून वगैरे िफयाद  व न वर माने गु हा दाखल 
क न  मा सपोनी पठाण सा यांचे आदेशान े पुठील 
तपास कामी िबट HC/2407 बेग यांचेकडे  
  
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-सपोिन पठाण सा साहबे पो. टे. कुंडलवाडी 
मो.न.ं8668361977 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन नायगाव crno 128/22 कलम,279,304(A) भादवी िद    01/ 09/2022 
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 

नायगाव  गुरन ं  128/2022 
कलम.279, 
304(A)भादवी 

 गु.घा.ता.वेळ व.िठकाण:- 
िद.28/08/2022 रोजी 
16:00 त े 16:30 दर यान 
नरसी ते मुखेड रोड गडगा 
िशवारातील पो ी फाम 
जवळ गडगा तालुका 
नायगाव 
 
 

िदशा :- पि मेस 18िकमी 
 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 
 िद01 /09/.2022 चे  
15:38 वा टे.डा न द  22 
वर  
 
 
 
 
 
   

 िफयादीचे नाव:- जे जेराव मरीबा पवार वय 45 
वष वसाय शेतमजुरी राहणार औराळा 
तालुका नायगाव मोबाईल नंबर.7218821193 
 
 

 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
मयत:- 1) दीपक जेजेराव पवार वय 21 वष 2) 
संतोष आनंदा पवार वय 30 वष दोघे राहणार 
औराळा तालुका नायगाव 
 
 

आरोपी अटक:- नाही 
 

उिशराचे कारण. -----धािमक िवधी आटेपुन आज 
रोजी पो टेला त ार िद यावर 

खुलासा_ सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीन े याचे ता यातील वाहन 
टाटा सुमो ह े हाय गाय व िन काळजीपणे भर धाव 
वेगात चालवून समोरासमोर येणा या मोसा 

मांकMH 26 CB-65 54 ला धडक िदली यात 
मो.सा चालिवणारा िफयादीचा मुलगा िदलीप 
जेजेराव पवार व या मोसा पाठीमागे बसलेला संतोष 
आनंदा पवार ह ेगंभीर जखमी होऊन मरण पावले या 
दोघे दोघांचे मरणास सदर टाटा सुमो चालक 
कारणीभूत ठरला वगैरे जबाब िफयादीने आज रोजी 
पो टेला येऊन िफयाद िद याने मा.पो.िन.िशदे साहबे 
यां या आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास 
PSIवाघमारे साहबे यां याकडे िदल े
 

दाखल करणार:-ASI काळे पो टे नायगाव  
 

तपािसक अमंलदार :- PSI वाघमारे पो   टे  
नायगाव मो नं.9325850996 

 



 

पोलीस टेशन उ माननगर  ो गुरनं. 151/2022 कलम  65(ई) म.दा.का.  माणे िदनांक.01/09/2022 
  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 

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

िफयादीचे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर, आरोपीचे नाव 
व /नाही 

हकीकत 

उ माननगर गुरन ं 151/2022 कलम 65 

(ई) म.दा.का माणे 

 
 
 
 गु ाचे कारण : :- 
िबनापरवाना बेकायदेशीर 
िर या  देशी  दा   बाळगललेा 
हणुन गु हा दाखल 

 
िमळाला माल:- 
देशी  दा  िभगरी सं ाचे 180   
ML या 20िसलबंद बाँटल   
िकमती 1400 /-  चा माल  
--------------------- 

 गु हा घडला िदनांक 
01/09/2022 चे 17.35वा  
---------------------------- 
िठकाण :-आरोपीचे राहते घरासमोर 
अंगणात कड याचे प ा खाली मौजे 
लाडका ता.कंधार  
िदशा : -दि ण बारा  
िकमी  
गु हा दाखल िदनांक:- 
िद-01/09/2022 वेळ  16.56वा टे 
डा.न द नं 21 वर  
--------------------------- 
दाखल करणार:--पोह े का 1005 
बोईनवाड पो. टे उ माननगर 
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-
होय 
 

 िफयादीचे नाव :-रंगनाथ 
एकनाथ भारती वय 55 वष 

वसाय नौकरी पोह े का 24 
99 नेमणूक पो ट उ मान नगर 
मोबाईल नंबर 95 79 85 44 
37 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
 आरोपीचे नाव व प ा:  
 आरोपी अटक :--  नाही 
 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
नमुद आरोपीन े       िबनापरवाना बेकायदेशीर 
िर या. देशी दा  िभगरी सं ा या 180ml मते या 
10िसलबंद बाटल  यकी 70 पये माणे एकूण 
सातशे पये गु ाचा माल ता यात बाळगून ितची 
चोरटी िव ी करीत असताना िमळून आला हणून 
सदरचा गु हा दाखल क न माननीय सपोिन 
साहबेांचे आदेशान ेपुढील तपास कामी एनपीसी 25 
36 राठोड यांचे कडे दे यात आला 
 
तपािसक अमंलदार –npc 2536 राठोड 
 पो टे उ माननगर  मो नं 9545689777 
पोलीस टेशन भारी अिध.कार्याचे नाव व 
मोबाईल नंबर:- मा. स.पो.िन भारती साहबे पो. टे. 
उ माननगर मो.न.ं 8378989949 
 
  

 



 
iksLVs yksgk xq-j-u-169@2022 dye 363]366¼,½ Hkknoh fnukad 01@09@2022 

 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

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

iksLVs 
ps uko 
&  
yksgk  
 

xqUgk ?kMyk rk- osG  
fn25@08@2022jksthps 
21-00 ok- rs fn 26-
08-2022 jksthps 06-
00 ok ps njE;ku 
fQ;kZnhps jkgrs ?kjh 
èkkojh rkyqdk yksgk 
ftYgk ukansM  iksyhl 
LVs'kuP;k  
 
fn’kk o varj &  
iwoZsl 03 fd-eh- 
 
- 
xqUgk nk[ky rk-osG   
fn-01@09@2022 jksth 
osG  16-27 oktrk 
LVs'ku Mk;jh uksan 15 
oj- 
 

xq-j-u-169@2022 
dye 
363]366¼,½ 
Hkknoh 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko  && çdk'k j?kqukFk 
okdMs o; 42 o"kZs O;olk; 'ksrh jk-
èkkojh rk-yksgk ft- ukansM eksckby uacj 
8010130841  
 

vkjksih uko & 
  
 

vkjksih vVd %& ukgh 
 

fiMhrkps ukao %& jk?koh izdk’k okdMs 
o; 16 o"kZ O;olk; f’k{k.k tkr 
ejkBk  jk- /kkojh rk- yksgk ft- ukansM-  
 

mf'kjk ps dkj.k¾ fQ;kZnh gk ukrsokbZd 
o fe= eSf=.kh dMs R;kP;k eqyhpk 'kksèk 
?ksryk vlrk eqyxh jk?koh okdMs gh 
feGwu vkyh ukgh Eg.kwu vkt jksth 
iksLV yksgk ;sFks ;sÅu rØkjh tckc 
fnY;ko:u  
 

[kqyklk %&  lknj fouarh dh] oj uewn osGh o 
fBdk.kh ;krhy vkjksihus fQ;kZnh ph eqyxh yXukps 
vkfe"k nk[kowu Qwl ykowu iGowu usys vkgs  oxSjs 
etdqjkps fQ;kZn o:u ek- iks- fu- lkgsc ;kaP;k 
vkns'kkus xqUgk nk[ky-  
 
nk[ky dj.kkj &  iksuk@999 ;sesdj iksLVs yksgk eks-
ua- 9923670999 
  
rikfld vaeynkj& iksmifu dkGs eaMe iks-LVs- yksgk 
eks-Ø-9922391720 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-uh rkacs iksLVs yksgk - 
eks-u 9850188100 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh %& iks-uh rkacs iksLVs 
yksgk - eks-u 9850188100 ] iksmifu dkGs eaMe iks-
LVs- yksgk eks-Ø-9922391720 gs fnukad 01@09@2022 
jksth ps 17%47 ok uksan ua- 18 oj jokuk 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

 



 

पो. टे. चे नाव माडंवी गु न न:ं-69/2022  कलम:-498 (A),323,504, 506, 34भा. द. िव. िद.01/09/2022 
 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.मृ / पनाका / 
िमिसग घडला व कलम  

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

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

                 हिककत  

मांडवी गु न नं:-69/2022 
कलम:-498 

(A),323,504, 506, 
34भा. द. िव.  
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
िद.25/05/2022 या तीन 

मिह या नंतर पासून त े
िद.21/07/2022रोजी पयत 
सासरी जावरला येथे. 
 

उिशराच े कारण – आज रोजी 
पो. टे.ला यऊेन त ार िद यान.े 
 
िठकण:जावरला ता.िकनवट.िज.
नांदडे. 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

िद.01/09/2022चे17:11वा.  
न द नंबर :-  14 वर 
 
 
 

िफयादी चे नाव :-  
आरोपी चे नाव   

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

चेकिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख व वेळ व िठकाणी यातील आरोपीने संगत 
मत क न यातील िफयादी तू चांगली नाहीस तुला  बरोबर वयंपाक येत 

नाही हाणून नेहमी िशवीगाळ क न संडास म व बाथ म बांध यासाठी 
आई विडलांकडून50,000/-हजार पये घेऊन ये अस ेिफयादीस हणा याने 
िफयादीन े वडीलाकडे पैसे नस याचे सांिगत यान े िफयादी बाई ही दोन 
मिह याची गरोदर अस याचे मािहत असताना सु ा िफयादी या पोटावर 
लाथ बु याने मा न िशवीगाळ केली व िफयादीस वाशी पोटी ठेऊन 
मानिसक व शारीिरक छळ क न घरा बाहरे हाकलून िदले व िजवे 

मार याची धमकी िदली    वगैरे  िफयादी या जबाब व न व स.पा◌े.िन. 
साहबेां या आदशेाने गु हा दाखल कर यात आला. 
दाखल करणार:- PSO- म.पो.हे.कॅा/1831 आर.के.मडके पो. टे.माडंवी मो. 

.9423509717 
तपािसक अिधकारी पो.ह.ेकॅा/1657जांबुवंत कदम पो. टे.मांडवी मो. . 

7218242057 
 
पो. टे. भारी अिधकारी --नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म हारी 
दगुादास   िशवरकर पो. टे. मांडवी.  मो. नं. 9922322312 
 
 

 

 



 

पो. टे. चे नाव अधापरू्   गु र न_  :257/2022 कलम :- १२(अ) महारा     जुगार कायदा  िद.01.09.२०२२ 
 

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  

अधापरू्  गु र न_  
:257/2022 
कलम :- १२(अ) 

महारा  
    जुगार कायदा 
 
 
 

गु. घ. ता. वेळ व ठीकान  - 
िद.01.09.२०२२ रोजी वेळ 
17.30वाजताचे सुमारास मौ जे  

कामठा  गावात खंडोबा मंिदराचे 
पाठीमागे मोक या जागेत op 
मालेगाव पि मेस 12की. मी. 
  
 

 
  
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :- 
01.09.2022 वेळ,_19.27 

 
 
न द नंबर :- 032 

िफयादी चे नाव :- क याण र ाकर पांडे वय 43 वष 
वसाय नोकरी पोलीस नाईक ब ल नंबर 24 70 

नेमणूक पोलीस ठाणे अधापूर.मो. न 

_9325167405 
 
आरोपीचे नाव -   
FIR िदले का होय/नाही :- होय 
आरोपी अटक:___ 

िमळाला माल _नगदी 2160/_  व जुगाराचे 
सािह य. 
 
चेकिल ट ची पूतता केली आह े:-  होय   
  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील नमूद आरोपी ह े झ ा म ा नावाचा जुगार 
खेळत व खेळवीत असताना जुगाराचे सािह य व नगदी 

2160/,_  जुगाराचे सािह यासह िमळुन आले, वगैरे 
िफयाद व न वर माण ेगु हा. दखल वगैरे व न गु हा 
दाखल. 
 
दा. करणार _ ेड psi पवार पो.ठाण ेअमलदार पो टे 

आधापुर मो.no.9823441582 
 
तपािसक अंमलदार :- ना पो का/1279च हाण मो. 
न.9356283717 
 
पो. टे. भारी अिधकारी पो. िन अशोक जाधव 

नाव व मोबाईल नंबर :-   
 मो. नं. 7798834263 
 
 
 

 

 



पो. टे.धमाबाद गुरन न.ं  212/2022 कलम 379 भा द िव िदनांक  01/09/2022 
पो. टे. चे 
नाव  

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

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

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

                 हिककत  

धमाबाद 

 

गुरन नं.  

212/2022 कलम 
379 भा द िव 

गु हा घडला तारीख वेळ व 

िठकाण - िद. 29/08/2022 चे 
23-00 ते िदनांक 30/08/2022 
सकाळी 06-00 वाजताच दर यान 
बनाळी चौक धमाबाद 
 

 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ िदनांक  
01/09/2022 चे  18-15 न द न. 
22 
 

 
 
 
 
 

िफयादी _ िदगंबर गणपत गोरखकर वय 

35 वष वसाय ापार राहणार सायाळ 
तालुका भोकर िज हा नांदडे मो. 
9049189035 
 
 

आरोपी =   अ ात 
 
 
गेला माल - 8,50,000 पये िकमतीचा 
हायवा टाटा कंपनीचा नंबर MH-04-FD-
0170 असा असलेला माल. 

 
 
 
 
उिशरा चे कारण -  

 

खुलासा-सादर िवनंती की यातील नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 

यातील नमुद यातील िफयादीने िकरायाने घेतलेला हायवा 
िट पर मांक MH-04-FD-0170 व चेिचस नंबर 
B591803111A62985437 व इंिजन नंबर 
MAT448107B3A02536 पांढ या रंगाचे केिबन व मागील 
ची बॉडी िन या रंगाची िकमती अंदाजे 8,50,000 पये 

िकमतीचे िदनांक 29/0 8/ 2022 चे रा ी 23-00 त े िदनांक 
30/ 08/ 2022 चे 06-00 वाजताची दर यान कोणीतरी 
अ ात चोर ाने चो न नेले आहे. गु हा दाखल. 
 
दाखल करणार .  पोहे का 1703 भालेराव 
 पो ट धमाबाद मो. 9423440236 

 
पोलीस िनरी क  िहबारे सर पो टे  धमाबाद मोबाईल नं. 
9764574333 
 
तपासी अमलदार PSI पंतोजी  पो. टे धमाबाद मो.न. 

9421761274 
 

 

 

 



पोलीस टेशन उ माननगर  ो गुरनं. 152/2022 कलम  65(ई) म.दा.का.  माणे िदनांक.01/09/2022 
  पोलीस 
टेशनचे नाव 

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

िफयादीचे नाव व प ा नाव 
व प ा आरोपी अटक होय  

हकीकत 

उ माननगर गुरन ं 152/2022 कलम 65 
(ई) म.दा.का माणे 
 
 गु ाचे कारण :िबनापरवाना 
बेकायदेशीर 
िर या  देशी  दा   बाळगललेा 
हणुन गु हा दाखल 

 

िमळाला माल:- 
देशी  दा  िभगरी सं ाचे 
180   ML या 11 िसलबंद 
बाँटल   िकमती 770 /-  चा 
माल  
 

गु हा घडला िदनांक 
31/08/2022 चे 17.35वा  
िठकाण :-आरोपीचे राहते 
घरासमोर अंगणात कड याचे 
प ा खाली मौजे लाडका 
ता.कंधार  
िदशा : दि ण  
िकमी 10 km  
 

गु हा दाखल िदनांक:-िद-
01/09/2022 वेळ  22.26 वा टे 
डा.न द नं 25  
 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कसे  :-होय 
- 

िफयादीचे नाव :--ई र 
बळीराम पवार पोह ेका 706 
वय 50 वष नेमणूक पो ट 
उ मान नगर तालुका कंधार 
मोबाईल नंबर 93 73 54 
59 55  
 
एफआर आय त  िदली का 
:-होय  
 आरोपीचे नाव व प ा:  
 आरोपी अटक :--  नाही 
  
 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील नमुद 
आरोपीन े       िबनापरवाना बेकायदेशीर िर या. देशी दा  
िभगरी सं ा या 180ml मते या 11 िसलबंद 
बाटल  येकी 70  िकमती 770/_  चा ो गु हया या 
मालाची चोरटी िव ी कर याचे उदेशाने   जवळ बाळगललेा 
िमळून आला  हणून वगैरे िफयादव न  मा.सपोिन सा यांचे 
आदेशान ेगु हा दाखल  
दाखल करणार:--पो ह े का 1005 बोईनवाड पो. टे 
उ माननगर 
 
 तपािसक अमंलदार -NPC 127 मुंढे  पो टे 
उ माननगर  मो नं 9721390003 

 
पोलीस टेशन भारी अिध.कार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:- मा. स.पो.िन भारती साहबे पो. टे. उ माननगर 
मो.न.ं 8378989949 
  

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर नंबर व कलम 325/22 कलम. 65 (ई ) महारा  दा बंदी कायदा िदनांक   01-09-2022 

  पोलीस 
टे नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

िफयादीचे नाव व प ा नाव व 
प ा आरोपी अटक होय  

हकीकत 

भोकर गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 325/22 कलम. 
65 (ई ) महारा  
दा बंदी कायदा   

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
िदनांक  01- 09- 2022 रोजी   15:00 
वाजतासुमारास मौजे जांभळी 
आरोपी या घरी तालुका भोकर पि मेस 
बारा िकलोमीटर   
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   01-09-2022 18:46 वाजता 
टेशन डायरी न द मांक. 21  

 

 िमळाला  माल :- 500-00 दोन 
पांढ या रंगाचे लाि टकचे पाच िलटर 

मतेचे कॅन हातभ ी गावठी दा न े
भरललेी ित िलटर 50 
 पये माणे एकूण दहा िलटर दा   
 
  

िफयादी :- बालाजी सोनाजी 
ल टवार वय  52 वष वसाय 
नोकरी पोहकेॉ ब ल नंबर 20 
78 नेमणूक पोलीस टेशन 
भोकर मोबाईल नंबर 
9767114720 
 

 

आरोपी:- 

खुलासा 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े आपल े ता यात दोन पांढ या रंगाचे लाि टकचे 
पाच िलटर मतेचे कॅन हातभ ी गावठी दा न े भरलले े

ितिलटर 50 पये या माणे एकूण दहा िलटर दा  िकमती 
अंदाजे 500 पयाचा गु ाचा  िवनापरवाना 
बेकायदेशीर  िव ी कर या या उ ेशाने िमळून आला वगैरे 
िफयाद व न माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या 
आदेशान ेगु हा दाखल     
 
दाखल करणार---ASİ दवण े    मो.नं.9552500385      
तपासी अमलदार:-  पोहकेॉ 20 78 
ल टवार               मोबाईल 

मांक  9767114720           
 

भारीअिधकारी-- पो.िन. पाटील साहबे  मोबाईल 
नंबर  9923104521 

 

 
 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.326/22 कलम  289 भा.द.वी. व ाणी अ याचार ितबंधक कायदा 1960 च ेकलम 11(1)(h)(i)(j) नुसार   
िदनांक 01/09/2022 

 पोलीस 
टे नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

िफयादीचे नाव व प ा नाव व 
प ा आरोपी अटक होय  

हकीकत 

भोकर गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 
326/2022  कलम  289 

भा.द.वी. व ाणी 
अ याचार ितबंधक 
कायदा 1960 चे कलम 
11(1)(h)(i)(j) 
नुसार        

गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण 
िदनांक 26-08- 2022 
चे    23:00 वाजता ते िदनांक 
27/08/2022 चे 08:00 वाजे 
दर यान भोकर शहरात रोडवर 
िफरणारे मोकाट जनावरे      
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   01 -09- 2022 चे 
23:08  वाजता टेशन डायरी 
न द मांक 24   
     
    

िफयादी :- दवेानंद कामाजी 
कदम वय 45 वष वसाय 
नोकरी पोलीस नाईक ब ल 
नंबर 2529 नेमणूक पोलीस 
टेशन भोकर मोबाईल नंबर 

98 34 22 19 25  
 
 

आरोपीचे नाव :- 

खुलासा 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े याचे 1)पांढ या रंगाची कारवड ग डा काळा वय 03 
वष  (2)लाल पांढर्या रंगाची कारवड िसग िनघत ेव 2 वष असे 
जनावर यां या मालकीच े जनावर मागील सहा त े सात 
मिह यापासून पालक व नाका न यांना अ  पाणी िनवारा न 
दतेा र यावर बेवारस मोकाट जनावरे सोडून 
हायगई  िन काळजीपणाचे कृ य केले व शहरातील 
नागिरकां या िजवाला धोका िनमाण केला आिण शहरातील 
वाहतुकीस अडथळा िनमाण केला    वगैरे मजकुराच े त ारी 
जबाबाव न माननीय  पोलीस िनरी क साहबे यां या 
आदशेाने   गु हा दाखल    
दाखल करणार-- ASİ दवणे        मो.न.ं 9552500385        
तपासी अमलदार;- NPC.2401 जाधव            मोबाईल 

मांक 98 50 49  31 10               
भारीअिधकारी-- माननीय पोलीस िनरी क 

पाटील  साहबे  मोबाईल नंबर 9923104521    

 



पोलीस टेशन भोकर गु हा रिज टर नंबर व कलम 327/2022  कलम  289 भा.द.वी. व ाणी अ याचार 
ितबंधक कायदा 1960 चे कलम 11(1)(h)(i)(j) नुसार   िदनांक 01/09/2022 

    पोलीस 

टे नाव 
गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

िफयादीचे नाव व प ा नाव 
व प ा आरोपी अटक होय  

हकीकत 

भोकर गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 
327/2022  कलम  
289 भा.द.वी. व 

ाणी अ याचार 
ितबंधक कायदा 

1960 च े कलम 
11(1)(h)(i)(j) 
नुसार        

गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण 
िदनांक 26-08- 2022 
चे    23:00 वाजता ते 
िदनांक 27/08/2022 चे 
08:00 वाजे दर यान 
भोकर शहरात रोडवर 
िफरणारे मोकाट 
जनावरे      
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   01 -09- 2022 
चे 23:17  वाजता टेशन 
डायरी न द मांक 25   
     
    

िफयादी :- दवेानंद 
कामाजी कदम वय 45 वष 

वसाय नोकरी पोलीस 
नाईक ब ल नंबर 2529 
नेमणूक पोलीस टेशन 
भोकर मोबाईल नंबर 98 
34 22 19 25  
 
 

आरोपीचे नाव :- 

खुलासा-----सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीन े याचे 1)लाल जांभ या रंगाची गाय ग डा काळा 
िसग उभे 2)लाल जांभ या रंगाची गाय ग डा काळा िसग छोटे 
3)लाल रंगाची कारवड िजचे वर पांढ या रंगाचे डाग असलेली 
शेपूट ग डा काळा 4)काळे रंगाचा  गोरा शेपूट ग डा काळा  अस े
जनावर यां या मालकीचे जनावर मागील सहा ते सात 
मिह यापासून पालकतव् नाका न यांना अ  पाणी िनवारा न 
दतेा र यावर बेवारस मोकाट जनावरे सोडून 
हायगई  िन काळजीपणाचे कृ य केले व शहरातील नागिरकां या 
िजवाला धोका िनमाण केला आिण शहरातील वाहतुकीस अडथळा 
िनमाण केला    वगैरे मजकुराच े त ारी जबाबाव न 
माननीय  पोलीस िनरीक्षक साहबे यां या आदशेाने   गु हा 
दाखल    
दाखल करणार-- ASİ दवणे        मो.न.ं9552500385         
तपासी अमलदार;- NPC.2401 जाधव            मोबाईल मांक 
98 50 49  31 10               

भारीअिधकारी-- माननीय पोलीस िनरी क 
पाटील  साहबे  मोबाईल नंबर 9923104521    
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×šü�úÖ&Ö- 
×¤ü.01.09.2022 ¸üÖê•Öß 
18.19¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú. 
25¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--    †×³Ö•ÖßŸÖ ×¯Ö 
÷ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ˆ�ú¸Óü›êü ¾ÖµÖ24 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ ÷Ö�Öê¿Ö ™üÖÑ×�ú•Ö »ÖÖêÆüÖ¸ü ÷Ö»»Öß 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê −ÖÓ 7028211105. 
 
†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 ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê  
¾Ö×›ü»ÖÖÃÖ ¯ÖîÃÖê ¤êü�Öê ‘Öê�µÖÖ“Öê  �úÖ¸ü�ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß ¤ãü�úÖ−ÖÖŸÖ 
�úÖë›ãü−Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ¾Ö×›ü»ÖÖÃÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö 
�ú¹ý−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö ŸÖã  •Ö¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖŸÖ •ÖÖ‰ú−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü  �êú»ÖÖÃÖ 
ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ Ø•Ö¾ÖŸÖ šêü¾Ö�ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü−Öã−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü−µÖÖ“Öß  ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü  ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ2364 ¾ÖÖ›üßµÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»Öê.  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  -- ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2438 ×−Ö¸ü›êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü 
. 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü--¯ÖÖêÆêü�úÖ2364 ¾ÖÖ›üßµÖÖ¸ü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü . 
 
 

 

 



 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.244/2022 �ú»Ö´Ö 324.323.506 ³ÖÖ¤ü¾Öß . ×¤ü 01.09.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�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 

  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
 

÷Öã̧ ü−ÖÓ.244/
2022 
�ú»Ö´Ö 
324.323.
506. 
³ÖÖ¤ü¾Öß 

 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö--
×¤ü.01.09.2022 ¸üÖê•Öß   
¤ãü¯ÖÖ¸üß ¤üÖê−Ö ¾ÖÖ•Ö�µÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  •ÖÖ´ÖÖ ´ÖÃ•Öß¤ü 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú  ¸üÖê›ü¾Ö¸ü  
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ&Ö- 
×¤ü.01.09.2022 ¸üÖê•Öß 
21.05¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ 
�Îú.35¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--     
†�ú²Ö¸ü †Æêü´Ö¤ü  ×¯Ö −Ö×•Ö¸ü 
†Æêü´Ö¤ü ¾ÖµÖ 76 ¾ÖÂÖì  
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯Öê−¿Ö−Ö¸ü ¸üÖ 
±ú¢Öê²Öã¹ý•Ö −Ö÷Ö¸ü ÷Ö»»Öß 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê −ÖÓ 
9766623951. 
 
†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   ×±úµÖÖÔ¤üß  Æêü ´Ö•ÖßŸÖ ´Ö¬µÖê −Ö´ÖÖ•Ö �ú×¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ †Ö¸üÖê×¯Ö“ÖÖ 
¯ÖÖµÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÖÆêü  †ÃÖê ´Æü−ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯Ö−Öê 
ŸÖã ²ÖÖÆêü¸ü ×−Ö�ú»Ö ŸÖã—Öê ×¤ü�ÖÖŸÖã †ÃÖê ´Æü−Öã−Ö −Ö´ÖÖ•Ö �ú¹ý−Ö ²ÖÖÆêü¸ü †Ö»ÖÖê 
†ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯Ö−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾µÖÖ ›üÖêóµÖÖ“µÖÖ ³Ö¾Ö‡Ô“ÖÖ 
ŸÖÖë›üÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü ÷ÖÖÑ÷Ö»Ö−Öê ´ÖÖ¹ý−Ö •ÖÛ�´Ö �êú»Öê ¾Ö ¯ÖÖê™üÖŸÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖ−Öê  
´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �êú»Öß   êü ¾Ö÷Öî̧ êü  ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ 979 ´ÖÖ›ü÷Öê µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»Öê.  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü  -- ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2438 ×−Ö¸ü›êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü . 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü--¯ÖÖêÆêü�úÖ 979 ´ÖÖ›ü÷Öê  −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü . 
 
 

 
 
 



 
³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö †Ö´Öé 48/2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê   ×¤ü®ÖÖÓÛú 01.09.2022 

 
 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êüêü †Ö´ÖÏ  ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

†Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü †Ö´Öé 
48/2022 
Ûú»Ö´Ö  
174 
CRPC  
¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 

†Ö´Öé‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
01/09/2022 
¸üÖê•Öß 19.00 ¾ÖÖ. 
´ÖÓ¡Öß ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

 

†Ö´Öé¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
01/09/2022 
¸üÖê•Öß 23.14 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  28  
¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  -- •ÖÝÖ×¤ü¿Ö 
ÝÖÖêØ¾Ö¤ü ´ÖÖôû¾Ö¤üÛú¸ü ¾ÖµÖ 29 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÓ•Öã¸üß ¸üÖ. ´ÖÓ¡Öß 
®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
8275839427  

 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö  --ÝÖÖêØ¾Ö¤ü 
•ÖÝÝÖ®ÖÖ£Ö ´ÖÖôû¾Ö¤üÛú¸ü ¾ÖµÖ 49 
¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ´ÖÓ¡Öß ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

 

´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ -- Ûú•ÖÖÔ ÃÖ 
ÛÓú™üÖôãû®Ö ÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö ´ÖéŸµÖã 

ÆüÛúßÛúŸÖ -   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ü ×¤ü»ÖÖ Ûúß, 
ŸµÖÖ“Öê ¾Ö›üß»Ö ®ÖÖ´Öê ÝÖÖêØ¾Ö¤ü •ÖÝÝÖ®ÖÖ£Ö ´ÖÖôû¾Ö¤üÛú¸ü ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.´ÖÓ¡Öß 
®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ®Öß »ÖÖêÛúÖÓ“µÖÖ Ûú•ÖÖÔÃÖ ÛÓú™üÖôãû®Ö ´ÖÓ¡Öß ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ¤üÖê¸üß®Öê ‘Ö¸üÖ“Öê »ÖÖêÜÖÓ›üß ÆãüÛúÖ»ÖÖ ÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê 
†ÖÆêüŸÖŸµÖÖ“Öê ´Ö¸üÞÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ÛúÖêÞÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ ®ÖÃÖ»µÖÖ“Öê †•ÖÔ ×¤ü»µÖÖ®Öê 
´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö “ÖÖîÛú¿Öß 
¾Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ²Öß™ü  ¯ÖÖê®ÖÖ / 81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --  ¯ÖÖê®ÖÖ / 81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ – 9923103778 

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



 
 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 531/2022 �ú»Ö´Ö 122(²Ö) ´Ö.¯ÖÖê.�úÖ. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 01/09/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã.¸ü.−Ö. :- 
531/2022   
�ú»Ö´Ö 
122(²Ö) 
´Ö.¯ÖÖê.�úÖ.  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ'Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
01/09/2022 ü̧Öê•Öß  
01.30  ¾ÖÖ. “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ×ÃÖ›ü�úÖê 
÷Öã¹ý¾ÖÖ ü̧ ²ÖÖ•ÖÖ ü̧ 
µÖê£Öß»Ö �ãúÃÖǽ ÖŸÖÖ‡Ô 
¿ÖÖôêû“µÖÖ •Ö¾Öôû 
“ÖÖ¾Ö ȩ̂ü µÖÖÓ“Öê 
‘Ö ü̧Ö•Ö¾Öôû   
 
×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 
03 ×�ú.´Öß. 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
01/09/2022   “Öê 
02.30 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú. 
02 ¾Ö ü̧  
 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü ü̧Ö¾Ö �ú-ÆüÖôêû ¾ÖµÖ 
50 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß   
¯ÖÖêÆêü�úÖ/2434 ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß>Ö. 
´ÖÖê.�Îú. 8975822434. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-   
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ÃÖß†Ö ü̧¯ÖßÃÖß 
41(†)(1) ¯ÖÏ´ÖÖ>Öê −ÖÖê™üßÃÖ¾Ö ü̧ ÃÖÖê›ü>µÖÖŸÖ 
†Ö»Öê 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
  

�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 ÃÖãµÖÖÔÃŸÖ ŸÖê ÃÖãµÖÖì¤üµÖÖ“µÖÖ ¤ü ü̧´µÖÖ−Ö †Öê»Ö 
ÃÖÖ¾Ö»Öß»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖŸÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö »Ö¯Ö¾Öã−Ö ¤ü²ÖÖ ¬Ö¹ý−Ö ‹�ÖÖ¤üß 
“ÖÖê ü̧ß Ø�ú¾ÖÖ ‘Ö ü̧±úÖê›üß ÃÖÖ ü̧�ÖÖ ¤ü�Ö»Ö¯ÖÖ¡Ö ´ÖÖ»ÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ÷Öã−ÆüÖ 
�ú ü̧>µÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê ×ÃÖ›ü�úÖê ÷Öã¹ý¾ÖÖ ü̧ ²ÖÖ•ÖÖ ü̧ µÖê£Öß»Ö �ãúÃÖǽ ÖŸÖÖ‡Ô 
¿ÖÖôêû“µÖÖ •Ö¾Öôû “ÖÖ¾Ö ȩ̂ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö ü̧Ö•Ö¾Öôû Ø³ÖŸÖß »Ö÷ÖŸÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»Öê 
ü¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü'ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ ü̧ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß>Ö ´ÖÖê.�Îú. 
9637706877 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1912 ×ŸÖ›ü�êú  ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß>Ö 
´ÖÖê.�Îú. 9421394862 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ'Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 

                         
 



 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 532/2022 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö.¤üÖ.�úÖ. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 01/09/2022 
¯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.¸ü.−Ö. :- 
532/2022   
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô) 
´Ö.¤üÖ.�úÖ.  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ'Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 01/09/2022 
ü̧Öê•Öß  12.30  ¾ÖÖ. ´ÖÖî•Öê 

ŸÖã̄ ¯ÖÖ ²ÖÖî¬¤ü ×¾ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö¾Öôû 
‹�úÖ ¯ÖÖ−Ö¯Ö™ü™üßÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
´ÖÖêôûôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
01/09/2022   “Öê 
13.46 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú. 22 
¾Ö ü̧  

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ŸÖÖ−ÖÖ•Öß ¾ÖÖ´Ö−Ö ü̧Ö¾Ö šüÖ�ãú ü̧ ¾ÖµÖ 39 
¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß   ¯ÖÖêü�úÖ/3133 ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß>Ö. ´ÖÖê.�Îú. 8805000728. 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-   
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ÃÖß†Ö ü̧¯ÖßÃÖß 41(†)(1) ¯ÖÏ´ÖÖ>Öê 
−ÖÖê™üßÃÖ¾Ö ü̧ ÃÖÖê›ü>µÖÖŸÖ †Ö»Öê 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  1) 700/- ‡ÔÃÖ´Ö −ÖÖ´Öê ´Ö−ÖÖê•Ö ×³Ö´Ö ü̧Ö¾Ö 
›üÖê‡Ô²Öôêû ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ü̧Ö.²ÖÖî¬¤ü 
×¾ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö¾Öôû ŸÖã̄ ¯ÖÖ ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‹�úÖ 
¯ÖÖÓœü-µÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“µÖÖ ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ µÖÖ 
�Óú¯Ö×−Ö“Öß ¤üÖ¹ý “µÖÖ ‹�ãú>Ö 10 ²ÖÖò™ü»Ö 180 ‹´Ö.‹»Ö. 
“Öß ¯ÖÏŸµÖê�ú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß Ø�ú´ÖŸÖß 70 ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏ´ÖÖ>Öê ‹�ãú>Ö 
700/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü'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 Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×²Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ¾Ö ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß× ü̧ŸµÖÖ 
¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö. “Öß 
¯ÖÏŸµÖê�ú ²ÖÖò™ü»Ö“Öß Ø�ú´ÖŸÖß 70 ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏ´ÖÖ>Öê 
‹�ãú>Ö 700/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú ü̧>µÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öã−Ö ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ 
ü¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü'ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
×•Ö.‹−Ö.³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Öüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß>Ö ´ÖÖê.�Îú. 
9637355836 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1884 ´Öã¯Ö›êü  ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß>Ö ´ÖÖê.�Îú. 8421435353 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ'Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. 
´ÖÖê �Îú 9823333377 

                         
 



 

                                    
 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 533/2022 �ú»Ö´Ö 279,337,338 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 01/09/2022 
¯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.¸ü.−Ö. :- 
533/2022   
�ú»Ö´Ö 
279,337, 
338 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ'Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 24/08/2022 
ü̧Öê•Öß  21.30  ¾ÖÖ. “µÖÖ 

ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ŸÖã¯¯ÖÖ ¯Öã»ÖÖ“Öê•Ö¾Öôû 
•ÖµÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¬ÖÖ²µÖÖ“µÖÖ 
²ÖÖ•ÖãÃÖ ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
01/09/2022   “Öê 14.10 
¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú. 24 ¾Ö ü̧  

×±úµÖÖÔ¤ß  :- †Öế Ö¯ÖÏ�úÖ¿Ö ²ÖÖ²Öã ü̧Ö¾Ö 
´ÖÖ ü̧Ö¾ÖÖ ü̧ ¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
�ÖÖ.−ÖÖî�ú ü̧ß   ü̧Ö.ØÆü÷ÖÖê»Öß ÷Öê™ü −ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.7030451791. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  †–ÖÖŸÖ 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−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�úÖ>Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß �ãÓú™ãü ü̧ ŸÖê −ÖÖÓ¤êü›ü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖã̄ ¯ÖÖ 
¯Öã»ÖÖ“Öê•Ö¾Öôû •ÖµÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¬ÖÖ²µÖÖ“ÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ 
²Ö•ÖÖ•Ö ¯»Öò×™ü−ÖÖ ´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú.MH-26-CA-4037 
×ÆüÃÖ �úÖê>Öß× ü̧ß †–ÖÖŸÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖ−Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö µÖê¾Öã−Ö ¬Ö›ü�ú 
×¤ü»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ �Öã²µÖÖÃÖ ±òúŒ“Ö ü̧ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü ¾Ö 
›üÖêŒµÖÖÃÖ ´ÖÖ ü̧ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ ¾Ö •Ö¾Öôûß»Ö ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ›êü†Öšü 
Æü•ÖÖ ü̧ ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö •ÖÖ÷Öê¾Ö ü̧ ¯Ö›ü»µÖÖ−Öê �úÖê>ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ 
¾µÖŒŸÖß−Öê ˆ“Ö»Öã−Ö −Öê»Öê ü¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü'ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ×•Ö.‹−Ö.³ÖÖ»Öê ü̧Ö¾Öüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß>Ö ´ÖÖê.�Îú. 9637355836 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1884 ´Öã̄ Ö›êü  ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß>Ö 
´ÖÖê.�Îú. 8421435353 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ'Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 
 
 

 

 



 

 

                                  
 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 534/2022 �ú»Ö´Ö 279,337  ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 01/09/2022 
¯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.¸ü.−Ö. :- 
534/2022  
�ú»Ö´Ö 
279,337 
³ÖÖ¤ü¾Öß 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ'Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
29/08/2022 ü̧Öê•Öß  16.00  
¾ÖÖ. “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ ü̧ÖÃÖ �úÖ�úÖÓ›üß“Öê 
•Ö¾Öôûß»Ö ¯Öã»ÖÖ¾Ö ü̧ ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
01/09/2022   “Öê 16.38 ¾ÖÖ -
−ÖÖÓê¤ü �Îú. 28 ¾Ö ü̧  

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ´ÖÖ ü̧ÖêŸÖß ³Öã•ÖÓ÷Ö ü̧Ö¾Ö 
Ø¿Ö¤êü ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì ü̧Ö.»ÖÖ›ü�úÖ 
ŸÖÖ.�Óú¬ÖÖ ü̧ ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.7875526463. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-   ú 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−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�úÖ>Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ŸµÖÖ“Öß ¯ÖŸ−Öß “Öê ×¾Ö»ÖÖ•Ö�úÖ´Öß −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
µÖê¾Öã−Ö ×¾Ö»ÖÖ•Ö �ú¹ý−Ö ‹ÃÖ.™üß.›êü¯ÖÖê †Ö÷ÖÖ ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê »ÖÖ›ü�úÖ 
²ÖÃÖ •ÖÖ>Ö ü̧ß ²ÖÃÖ ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖã−Ö •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÃÖ Æüß 
�úÖ�úÖÓ›üß“Öê •Ö¾Öôûß»Ö ¯Öã»ÖÖ¾Ö ü̧ †Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ ²ÖÃÖ “ÖÖ»Ö�úÖ−Öê 
ÆüµÖ÷ÖµÖ ¾Ö ×−ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö>Öê ²ÖÃÖ “ÖÖ»Ö¾Öã−Ö ¯Öã»ÖÖ“µÖÖ �ÖÖ»Öß −Öê»µÖÖ−Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ�úÖ¾Ö ü̧,ˆ•Ö¾Öê ¯ÖÖµÖÖ“Öê ±ëú›ÒüßÃÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸ−ÖßÃÖ 
¤üÖê−Æüß ÷Öã›ü‘µÖÖÃÖ ¾Ö ›üÖêŒµÖÖÃÖ ´ÖÖ ü̧ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ ¾Ö ‡ÔŸÖ ü̧ ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÓ−ÖÖ 
•Ö�Ö´Öß �êú»Öê †ÖÆêü ü¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü'ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ×•Ö.‹−Ö.³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Öüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß>Ö ´ÖÖê.�Îú. 9637355836 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1884 ´Öã̄ Ö›êü  ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß>Ö 
´ÖÖê.�Îú. 8421435353 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ'Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 
 
 

                         



 

 

 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 535/2022 �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖ.Æü.�úÖ.  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 01/09/2022 

¯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. :- 
535/2022  
�ú»Ö´Ö 
4/25 
³ÖÖ.Æü.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ'Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 01/09/2022 
ü̧Öê•Öß  16.35  ¾ÖÖ. 

“µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ MIDC 
¯Ö ü̧ßÃÖ ü̧ ŸÖêÆü¸Ö ´Öê™ü»Ö 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú 
ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü.  

 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
01/09/2022   “Öê 
17.50 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú. 32 
¾Ö ü̧  

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö �ú-ÆüÖôêû ¾ÖµÖ 
50 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß   
¯ÖÖêÆêü�úÖ/2434 ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß>Ö. 
´ÖÖê.�Îú. 8975822434. 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-   
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ÃÖß†Ö ü̧¯ÖßÃÖß 41(†)(1) 
¯ÖÏ´ÖÖ>Öê −ÖÖê™üßÃÖ¾Ö ü̧ ÃÖÖê›ü>µÖÖŸÖ †Ö»Öê 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß �ÖÓ•Ö ü̧ 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧'Ö - ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ü̧Öê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý−Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ>Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß µÖÖ−Öê MIDC ¯Ö ü̧ßÃÖ ü̧ 
ŸÖêÆü¸Ö ´Öê™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ×šü�úÖ>Öß ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ 
×²Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß× ü̧ŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
»ÖÖê�ÖÓ›üß �ÖÓ•Ö ü̧ ²ÖÖôû÷Öã−Ö ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖü ü¾Ö÷Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧'ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ×•Ö.‹−Ö.³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Öüü 
¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß>Ö ´ÖÖê.�Îú. 9637355836 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1884 ´Öã̄ Ö›êü  ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß>Ö ´ÖÖê.�Îú. 8421435353 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ'Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê 
�Îú 9823333377 
 
 

 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ.330/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ%Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.01/09/2022 
 

                                                                                                                   
 
  
 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü  
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
 
÷Öã¸ü−ÖÓ 330/2022 
�ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÖ  02 ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú. 01 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü%Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ%Ö :- 
×¤ü.27/08/2022 ¸üÖê•Öß  
¸üÖ˜Öß 21:00 ŸÖê 
×¤ü.28/08/2022 “Öê 06:00  
¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ŸÖêÆü¸üÖ−Ö÷Ö¸üüüü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 01/09/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû23.29  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.30  ¾Ö¸ü 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ´ÖÖêÃÖÖ 
�Îú.MH-26-Z-9005 
�úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ¯Öò¿Ö−Ö ¯ÖÏÖê 
†Ó¤üÖ•Öê †ÃÖê ‹�ãú:Ö Ø�ú´ÖŸÖ 
†Ó¤üÖ•Öê 16,000/ ¹ý 
•Öã.¾ÖÖ.Ø�ú.†Ó. 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-“ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ 
¤üŸÖÖ ÃÖêÖ−Ö�úÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.´Ö•Öã¸üß ¸üÖ.•ÖµÖ×³Ö´Ö−Ö÷Ö¸ü ü  üü 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Î..7758802750 
 
†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 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ÃÖÖÃÖ¸ü“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ŸÖêÆü¸üÖ−Ö÷Ö¸ü µÖê£Öê ´ÖÖêÃÖÖ �Îú. 
MH-26-Z-9005 »ÖÖ¾Öã−Ö ¸üÖ˜Öß •Öê¾Ö−Ö �ú¹ý−Ö —ÖÖê¯Öß ÷Öê»ÖÖÖ 
†ÖÃÖŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ:Öß »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ´ÖÖêÃÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß †ÖÃÖŸÖÖ ×¤üÃÖã−Ö 
†Ö»Öß −ÖÖÆüß ŸÖ¸üß �úÖê:ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖêÖ¸ü™üµÖÖÓ−Öß “ÖêÖ¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü 
¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×−Ö.›üÖò.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß 
¯ÖÖê−ÖÖ/2753 ¿Öê�Ö  ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤ü»ÖÖ. 
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖê−ÖÖ/2753 ¿Öê�Ö  ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9923799345 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü%ÖÖ¸ü - ¯ÖÖêÆüê�úÖò/1629 Æîü²ÖŸÖ�ú¸ü ¯ÖÖê. Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9922951629 
 
šüÖ%Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 



 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 329/2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ¯ÖÏÏ´ÖÖ%Öê ×¤ü−ÖÖÓ�ú. 01/09/2022 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

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

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
 
÷Öã¸ü−ÖÓ.329/2022 
�ú»Ö´Ö 324, 323, 
504,506,34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö  
¯ÖÏÏ´ÖÖ:Öê  
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-¯Öã¾ÖìÃÖ  
02 ×�ú.´Öß.  ²Öß™ü �Îú. 
04 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü%Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ%Ö :- 
×¤ü.31/08/2022 ¸üÖê•Öß  
¸üÖ˜Öß 21:00  ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
÷Ö»»ÖßŸÖß»Ö ÷Ö:Öê¿Ö •ÖÖ�úÖ¯Öã̧ êü 
µÖÖÓ“Öê ¤ãü�úÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ¤ü¢Ö−Ö÷Ö¸ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 01/09/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû22.45  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.28 ¾Ö¸ü 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
 
 
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-×¸üŸÖê¿Ö 
−Ö¸üØÃÖ÷Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ−Öê�ú¸ü ¾ÖµÖ 

26 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾Ö.�ÖÖ.−ÖÖî�ú¸üß  

¸üÖ.¯ÖÖê“Ö´´ÖÖ−Ö÷Ö¸ü ¤ü¢Ö−Ö÷Ö¸ü ü 

−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.9130607889 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ%Ö:-   
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü%Ö:- †Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö  
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ¤üÖ�Ö»Ö.  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö,¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ¤ãü�úÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÓ²ÖÖ�Öã“Öß ¯Öã›üß 
‘Öê�µÖÖÃÖ ÷Öê»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ŸÖã †Ö´Ö“µÖÖ ¤ãü�úÖ−ÖÖ¾Ö¸ü �úÖ 
†Ö»ÖÖÃÖ ŸÖã»ÖÖ ´Öß ŸÖÓ²ÖÖ�Öã ¤êüŸÖ −ÖÖ×Æü ´Æü�Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý 
»ÖÖ÷Ö»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �úÖ �ú¸üŸÖÖêÃÖ †ÃÖê 
´Æü�ÖÖ»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸êüÖ¯ÖßŸÖÖ−Öß ÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö 
»ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›ü−Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ý−Ö ›üÖê�êú ±úÖê›ü»Öê ¾Ö »ÖÖ�ú›üÖ−Öê 
›üÖ¾µÖÖ “ÖÖôûµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö •Öß¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö÷Öî̧ êüü 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×−Ö.›üÖò.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ/1130 
÷Öã™ãü»Ö¾ÖÖ›ü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤ü»ÖÖ. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß-   ¯ÖÖê−ÖÖ/1130 ÷Öã™ãü»Ö¾ÖÖ›ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ. 7744071130 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü%ÖÖ¸ü :--¯ÖÖêÆüê�úÖò/1629 Æîü²ÖŸÖ�ú¸ü ¯ÖÖê. Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9922951629 
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 
 


