
पो ट च ेनाव मदुखडे  175/2022 कलम  379 भादवी    िदनाकं - 22/07/2022 

पो ट चे 
नाव 

 गुरन व कलम  गु हा /आ /पनाका/घडला तारीख वेळ 
व िठकाण 

  िफयादीचे नाव /खबर देणार 
/आरोपीचे नाव व प ा 

हकीकत  

मुदखेड ग ु र नं 175/2022 
कलम 379 भा द वी  
 
 
 

गु हा  /घडला /तारीख वेळ व िठकाण 
/-िदनांक 20/08/2022  रोजीचे 
19:45  वा चे सुमारास   भीम नगर 
मुदखेड ता. मुदखेड  िज हा नांदेड  
 
पि मेस 1  िकलो मीटर   
 
 
गु हा  दाखल तारीख वेळ-िदना़ंक 
22/08/2022 वेळ 14◌ः46  
टे.डा.19 

 िफयादी :-  राजू िपता चंदर चौदंत े 
वय 34 वष वसाय शेती राहणार 
भीम नगर मुदखेड  तालुका मुदखेड 
िज हा नांदेड    मोबाईल मांक 
9970869246 
  आरोपी  :-  1)  अ ात 
 
उिशरा चे कारण  :- सदरची 
मोटरसायकल  ितचा शोध  घेतला 
असता िमळून आली नाही हणून आज 
रोजी पो टेला येऊन त ार िद याने  
 
गेला माल:- मो सा   MH 26 -BU 
8754 शाहीन जुन े वापरती िकमत 
अंदाजे 20000   

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील   अ ात आरोपीन ेमोटरसायकल मांक MH 
26 BU -8754 का या रंगाची जुन ेवापरती िकमत 
अंदाजे 20000  ची  िजजा चेचीस नंबर 
ME4JC856JLDO15728 व इंिजन नंबर 
JC85EDO4972व ही कोणीतरी अ ात 
चोर ांनी चो न  नेला व दसुरी पण मोटारसायकल 

मांक MH 26Z 6651 ह े पण सोडून गेली आह े
वगैरे त ारी जबाबा व न माननीय पोलीस साहबे 
यांचे आदेशान ेगु हा दाखल केला आह े
दाखल करणार :- िज. एन. शेख पो ह ेका 1731  
पो टे  मुदखेड 
 तपासीक अमलदार- पो. ह.े का. 1585 िगते  मो नं 
8329115398 

 



पो. टे िवमानतळ िमस ग  नं.  56/2022   िद.22/08/2022 
अ. .  

िज हावपो. टे.चने 
 

गु हा घडला/दाखल/ ा िद./वळे 
 

गरुन.ं वकलम 
 

िफयािद व आरोपी,नाव व प ा 
 

हकीगत 
1 2 3 4 5 6 
1) नादंडे, 

पो. टे. 
िवमान-तळ 

िमस ग घ. ता.वेऴ व 
िठकाण -
िद.18/08/2022 च े
14.00वा च े दर यान 
राहत ेघ न  आंबानगर 
नांदडे 
 
 दाखल ता. वेळ -िद 
22.08.2022 रोजी 
वेळ 13.58 वा टे.डा. 
25 
 
 
 

पो. टे 
िवमानतळ 
िमस ग न.ं 
56/2022 

खबर दणेार – िलगु मरीबा मेटकर 
वय 60वष  ा-- मजुरी रा. 
आंबानगर नांदडे  मो.न.ं 
8524920098 
 
हरवले या ीचे नाव – माधव 
िलगु मेटकर  वय- 24 वष   रा. 
आंबानगर नांदडे  
 
वणन- रंग- सावळा, उंची 5 फुट 2 
इंच चेहरा- लाबंट, नाक सरळ, केस 
काळे बारीक, पोषाख- िज स पँ ट, 
पांढरी बनीयान, भाषा- मराठी 
तेलगु वडर  

खलुासा - नमुद ताऱीख वेळी व िठकाणी यातील खबर 
दणेार यांनी  पो. टे ला येवुन खबर िदली की, यांचा 
मुलगा राहत ेघ न आंबानगर नांदडे येथुन  कामाला 
जातो असे हणुन घरातुन िनघुन गेले आह े ते अ ाप 
पावेते आले नाही वैगैरे त ारी अज िद याने मा पोिन 
सा. यांच ेआदशेाने िमस ग दाखल क न पूढील शोध 
व कायवाही कामी पोना/1334 जाधव  यांचेकड े
िदला . 
 
दाखल करणार – पोना/748 कनाके मो.न. 
9923888322 
 

तपास करणार-  पोना/1334 जाधव  मो. 
8805859640 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.297/22 कलम. 279 ,337, 338 भा.द.वी. िदनांक 22/08/2022 

पो टे 
चे नाव 

गु हा रिज टर नंबर व कलम 
297/22 कलम. 279 ,337, 

338 भा.द.वी.        

िफयादी व आरोपी चे 
नाव  

हकीकत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
िदनांक  20- 08- 2022 
रोजी   19:30 वाजता सुमारास 
मौजे पोमनाळा तां ा जवळ 
सावजिनक रोडवर पूवस 07 
िकलोमीटर    
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   22-08- 2022 18:15 
वाजता टेशन डायरी न द 

मांक. 36 
 
   

िफयादी :-बालाजी 
िव लराव भुसे वय 65 
वष वसाय शेती 
राहणार लोन तालुका 
अधापूर िजल्हा नांदडे 
मोबाईल नंबर 86 98 
21 67 61  
 

आरोपी:- 

खुलासा 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी हा आपली 
मोटरसायकल मांक MH-26-CB-6240 या गाडीवर बसून मौजे सोनारी येथे 
जात असताना मौजे पोमनाळा फा ाजवळ मोटरसायकल गेली असता 
समो न येणारी ि व ट िडझायर वाहन चालकान े या या ता यातील वाहन 
हायगई व िन काळजीपणान ेचालवून िफयादी या मुलास  जोराची धडक दऊेन 
गंभीर दखुापत केली वगैरे जबाबाव न माननीय पोलीस िनरी क  साहबेान े
आदशेाने गु हा दाखल       
दाखल करणार--H.C.433 लकूळे   मो.नं. 8308292298      
तपासी अमलदार :- H.C.2058 कदम मोबाईल मांक - 9049320582  
भारीअिधकारी-- पो.िन. पाटील साहबे  मोबाईल नंबर  9923104521 

 

 

 



पोलीस टेशन अधापूर आ.मृ.26/2022 कलम 174 CRPC माणे 22/08/2022 

पोलीस 
टे नाव 

आ.मृ.घडला.ता.वेळ व.िठकान आ.मृ.कलम खबर देणार/ मयत हिककत 

पोलीस 
टेशन 

अधापूर 

22/08/2022रोजी वेळ14:30 
वाजता सुमारास शेत गट 

मांक 37 मौजे जांभ न 
िशवार दि णेस चार 
िकलोमीटर 
 
आ.म.ृदाखल 22/08/2022 
वेळ 18:09वाजता 
टे.डा. मांक 30 

23/2022 कलम 
174CRPC माणे 

खबर देणार – रामजी मारोतराव 
अलब  वय 30 वष वसाय वॉटर 
लांट राहणार जांभ ण तालुका 

अधापूर िज हा नांदेडमोबाईल नंबर 
839003972 
 
मयत – िगतेश रामजी अलबत  वय 5 
वष   
  
मरणाच ेकारण –पा यात बुडून  मृ यू  
 
 

हािककत –सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील खबर देणार याचा मयत मुलगा िगतेश हा शेत गट मांक 
37 म ये िविहरीम ये वाकून डोकावून पाहत असताना याचा तोल 
जाऊन िविहरीचे पा यात  पा यात पडून बुडा यान े यास 
गावातील लोकांचे मदतीन ेवर काढून घरी आणून ता काळ सरकारी 
दवाखाना अधापूर येथे िवलाज कामे आणल ेअसता यास डॉ टर 
साहबेांनी तपासून मरण पाव याची सांिगतल े वगैरे जवाबाव न 
आ  दाखल क न माननीय पो.िन.साहबे यां या आदेशाने पो
.ना.134 घोरपडे यां याकडे िदला मोबाईल नंबर 8806500054  

तपासी अमलदार :- NPC 134 घोरपडे मोबाईल नंबर –

8806500054 
 
दाखल करणार – PSI वड पोलीस ठाणे अ मल दार 
9637101945  
 ठाण े भारी अिधका याच ेनाव – पोलीस िनरी क जाधव साहबे   
मो. न.7798834263 

 



 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ˆ´Ö¸üß   ÷Öã̧ ü−Ö  213 /2022  �ú»Ö´Ö  304 (†) 279,338 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 184,134/177 ´Ö¾ÖÖê�úÖ ×¤ü. 22/08/2022   

 
 

¯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  
213/202
2 �ú»Ö´Ö 

304 
(†) 
279,3
38 
³ÖÖ.¤ü.¾Öß 
.ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö 
184,13
4/177  
´Ö¾ÖÖê�úÖ  

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
 
×¤ü. 22/08/2022  ¸üÖê•Öß “Öê 
ÃÖ�úÖôûß 05.30 ŸÖê 06.30 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ³ÖÖê�ú¸ü  
¸üÖê›ü  ×•Ö¸üÖê/ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ 
ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üß  
 
×¤ü�ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü-  
ˆ¢Ö¸êüÃÖ 7  ×�ú.´Öß. 
 
 ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü.  22/08/2022 “Öê  
11.33  ¾ÖÖ. −ÖÖë¤ü −ÖÓ. 08. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -   
 ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÃÖã̧ êü¿Ö ´Ö¸ü�ú»Ö¾ÖÖ›ü ü  ¾ÖµÖ 15  ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  ´Ö•Öã̧ üß   ¸üÖ .−ÖÓ¤üß−Ö÷Ö¸ü  ´Öã¤ü�Öê›ü 
ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü  Æü.´Öã.¯ÖÖ/Öß  ×±ú»™ü¸ü “ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ˆ´Ö¸üß ´ÖÖê.−Ö. 9545976255. 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö - ÃÖã̧ êü¿Ö ¯ÖÖê×¿Ö™üß ´Ö¸ü�ú»Ö¾ÖÖ›ü  
                 ¾ÖµÖ  35 ¾ÖÂÖÔ  
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ¾Ö :-  

1. �ú . 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ/Öß 
´ÖÖ—Öê ¾Ö›üß»Ö −ÖÖ´Öê ÃÖã̧ êü¿Ö ¯ÖÖê×¿Ö™üß ´Ö¸ü�ú»Ö¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 
35 ¾ÖÂÖÔ µÖÖÓ“ÖÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ �ú¹ý−Ö ´Ö¸ü/ÖÖ¸Ö �úÖ¸ü/Öß³ÖãŸÖ 
†ÃÖ/ÖÖ¸êü  ™Òü�ú •µÖÖ“ÖÖ �Îú  MH 26- H7864 
³Ö¸ü ¸üÃŸµÖÖŸÖ ˆ³Öß �ú¹ý−Ö †Öế Öß/Öß ÃÖÖ¸ü�Öß 
×¤üÃÖ/ÖÖ¸üß “ÖÖ¸ü “ÖÖ�úß ÷ÖÖ›üß ¸üÖ�ÖÓã›üß  Ó̧ü÷ÖÖ“Öß  Æüß 
ÆüµÖ÷ÖÖµÖß−Öê ¾Ö ×−ÖÂ�úÖôû•Öß  ¯Ö/ÖÖ−Öê  ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê÷ÖÖ−Öê 
¾Ö “Öã�úß“µÖÖ  ×¤ü¿Öê−Öê ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖ»Ö¾Öã−Ö •Ö�Ö´Öß 
¾Ö×›ü»ÖÖÓ−ÖÖ ¤ü¾ÖÖ�Ö/µÖÖŸÖ  −Ö ¤üÖ�Ö×¾ÖŸÖÖ ŸÖê£Öã−Ö  
¯Öôãû−Ö ÷Öê»Öê.¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖ 
µÖÖÓ“µÖÖ  †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷ÖãË−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö . 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü -  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö/ “Öê¾Ö»Öê  
                      ´ÖÖê.−Ö. 8300303335. 



पोलीस टेशन कुंडलवाडी   गरुन 83/2022 कलम 283 भादवी  िद 22-08-2022 

    
पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

 गु हा 
रिज टर 
नंबर व 
कलम 

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

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

हकीकत  

पोलीस 
टेशनचे 

नाव _ 
कुंडलवा
डी 

भभाग 6 

गुरन 

83/202

2 कलम 

283 

गु हा घडला ता वळे व िठकाण :- 
िद 22/08/2022 रोजी वेळ 15-50 
वाजता अँटो ं  TS 16 UA 8968 
हडेगेवार चौक कुंडलवाडी  
 
 
गु हा  दाखल िदनाकं :-             िद  
22/08/2022 वेळ  18-45 वा टे 
डा.नोद नं. 24 वर  
दाखल करनार- 
PSO/HC/2821 च हाण सा मो न ं 
8309872228 
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 ं
7840903686 
 
 
आरोपी-  
 
 
 
 
 

खलुासा- सादर िवनंती की वर नमुद ता  िठकाणी 
यातील आरोपीन े आज िद 22/8/2022 रोजी  वेळ 
15-50 वा सुमारास आप या ता यातील अँटो हा 
याचे ता यातील अँटो हा हडेगेवार चौक कुंडलवाडी 

येथ ेभर रस याम ये येनारे जानारे लोकांना अडथळा 
व अपघात होईल अ या प तीने रस याचे मधोमध 
उभा क न असताना िमळुन आला हणून वगैरे जबाब 
व न वर माने गु हा दाखल क न  मा सपोनी पठाण 
सा यांचे आदेशान ेिबट HC/2407 बेग यांचेकडे  
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल 
नंबर:-सपोिन पठाण सा साहबे पो. टे. कुंडलवाडी 
मो.न.ं8668361977 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 



पोलीस टेशन कुंडलवाडी   गरुन 84/2022 कलम 283 भादवी िद 22-08-2022 

   पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

 गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

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

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

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव _ 
कुंडलवाडी 

भभाग 6 गुरन 

84/2022 

कलम 283 

गु हा घडला ता वळे व िठकाण :- िद 
22/08/2022 रोजी वेळ 16-00 
वाजता अँटो ं  TS 16 UB 6700 
हडेगेवार चौक कुंडलवाडी  
 
गु हा  दाखल िदनाकं :-  िद  
22/08/2022  वेळ  18-50 वा  
टे डा.नोद न.ं 25 वर  

दाखल करनार-PSO/HC/2821 
च हाण सा मो नं  8309872228 
 
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 नं 7840903686 
 
आरोपी-  
 

खलुासा- सादर िवनंती की वर नमुद ता  िठकाणी यातील 
आरोपीन ेआज िद 22/8/2022 रोजी  वेळ 16-00 वा सुमारास 
आप या ता यातील अँटो हा याचे ता यातील अँटो हा हडेगवेार 
चौक कुंडलवाडी येथ े भर रस याम ये येनारे जानारे लोकांना 
अडथळा व अपघात होईल अ या प तीन े रस याचे मधोमध 
उभा क न असताना िमळुन आला हणून वगैरे जबाब व न 
वर माने गु हा दाखल क न  मा सपोनी पठाण सा यांचे 
आदेशान ेिबट HC/2407 बेग यांचेकडे  
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नबंर:-
सपोिन पठाण सा साहबे पो. टे. कुंडलवाडी 
मो.न.ं8668361977 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 

 



पोलीस टेशन कुंटूर .गुरन 149/ 2022 कलम 279,337,338 भादंवी माणे िद  22.08.2022 

पो. टे
चे 
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 

कुंटूर भाग 6 .गुरन 149/ 
2022 कलम 
279,337,338 
भादंवी माणे 
 
गु हयाच ेकारण:-
हयगय व 
िन काळजीपणाने 
वाहन चालवुन  
 
उिशरा च ेकारण-आज 
रोजी पो टला येऊन 
त ारी जवाब िदल े
व न 

 िद. 17/08/2022  चे 
17.30  वा  
 
िठकाण :-  नायगाव ते नांदेड 
जाणारे रोडवर  मौजे कु णूर 
एमआयडीसी मेगा कंपनी 
चौकात 
 िदशा :  पि मेस 15 िक मी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- िद 
22/08/2022 चे  18.50 वा 
टे.डा न द  21 वर  

 
  

 िफयादीच ेनाव:-  
FIR त िदली का:- होय  
आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक :-  नाही  

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व िठकाणी यातील  
नमूद मोटर सायकल चालक आरोपीन े आपल े मोटरसायकल 
चा चालकाने आपली मोटर सायकल भरता वेगात हाय गयी व 
िन काळजीपणे चालवून िफयादी यांचे पतीन ेचालवत असलले े
मोटरसायकली जोराची धडक िद यान े िफयादी या पतीस 
गंभीर जखमी झाले व यात यांचे उजवे पायाचे पंजाला 
मांडीला जबर मार लागून ॅ चर झाले िफयादी व ितचे 
मुलांना मार लागल े आह े  वगैरे िफयादी िहचे जबाब व न 
आज रोजी पो टेला हजर होऊन िद यान े वर माणे गु हा 
दाखल माननीय सपोिन साहबे यां या आदेशान ेगु हा दाखल  
दाखल करणार -पोहे का 2154 मुंगडे पो टे कुंटूर 
तपािसक अमलंदार :-  Hc/1181 कुमरे सा पो. टे. कुंटूर 
मो.न.ं8208788324.   

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.299/22 कलम. 283 भा.द.वी िदनांक 22/08/2022 

पो टे चे 
नाव 

गु हा रिज टर नंबर व कलम 299/22 कलम. 
283 भा.द.वी.        

िफयादी व आरोपी चे नाव  हकीकत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
िदनांक  22- 08- 2022 रोजी  14:00 वाजता 
डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर चौक  ते उमरी 

जाणारा रोडवर   
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   22-08- 2022 18:59 वाजता टेशन 
डायरी न द मांक. 39 

 
   
 

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

नेमणूक पोलीस टेशन भोकर मोबाईल नंबर 94 23 

62 12 52  
 

आरोपी:- 

खुलासा 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील  ऑटो चालकाने आप या ता यातील वाहन मॅिजक 

डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर चौक ते उमरी जाणा या 
सावजिनक रोडवर म यभागी मॅिजक ऑटो   धोकादायक 
ि थतीत वाहन उभे क न येणा या-जाणा या वाहतुकीस 
अडथळा िकवा नुकसान पोहचेल अशा ि थतीत वाहन उभे 
क न ठेवलेला िमळून आला वगैरे िफयाद व न माननीय 

पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल     
 
दाखल करणार---H.C.433 लकूळे   मो.नं. 308292298      
 
तपासी अमलदार:- N.P.C. 401जाधव                मोबाईल 

मांक 9850493110             

 
भारीअिधकारी-- पो.िन. पाटील साहबे  मोबाईल 

नंबर  9923104521 

 

 



पो टे धमाबाद गु ाचा कार  गुरन ं 200/22 कलम 12 (अ) म. जु.का. 

पो ट धमाबाद 
गुरन नं. 
  200/2022 कलम 
12 (अ) म. जु.का. 
 

ग.ुघ.तारीख वेळ व 
 िठकाण- िद.22/08/22 रोजी च े
17.20 वा.च ेसमुारास गु कुल 
शाळेच ेउ र िदशषे शभंर मीटर 
अतंरावर मोक या जागते धमाबाद 
ता. धमाबाद िज.नादंेड 
 
गु हा दाखल ता. वेळ िदनांक- 
22/08/२२ रोजी 19.30 वा. टे डा 

. 25 
 
 
 

िफयादी-आबेद गौसो िदन स यद , वय 53 वष, 
वसाय नोकरी, सपो उपनी पो टे धमाबाद 

मो न.9823027835 
 
आरोपीचे नाव-  
 
िमळाला माल- जुगाराचे सािह य बदक छाप प े 
व नगरी र म 2840 पये मु ेमाल. 

खलुासा-सादर िवनतंी की वर नमदू ता वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी यानंी सगंणमत क न समोरासमोर 
गोलाकार बसनू ितरट नावाचा जगुार खळेत व खळे िवत 
रोख र म 2840 पय े व जगुाराच े सािह य बदक छाप 
प सेह िमळून आल.े वगरैे मजकुराच े जबाबा व न 
वर माण ेमा. पो िन साहेबाचं ेआदेशान ेगु हा दाखल क न 
पढुील तपास कामी पोह ेका/1928 वामी  याचंकेडे िदला 
आह.े 
दाखल करणार- पोह ेका/2286 गवलवाड पो टे धमाबाद 
 
 
पो. िन िहबारे सर पो. टे धमाबाद मो.न ं 97 64 57 43 
33 
तपासीक अमंलदार-पोहकेॉ/ 1928 वामी 
मो.न 9823 
 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.300/22 कलम. 283 भा.द.वी.    िदनांक 22/08/2022 

पो टे च े
नाव 

गु हा रिज टर नंबर व कलम 
300/22 कलम. 283 

भा.द.वी.        

िफयादी व आरोपी चे नाव  हकीकत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 

िदनांक  22- 08- 2022 
रोजी  15:15 वाजता डॉ टर 
बाबासाहबे आंबेडकर चौक  ते 
उमरी जाणारा रोडवर   
 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

िदनांक   22-08- 2022 19:18 
वाजता टेशन डायरी न द मांक. 
40 

 

   

िफयादी :-दवेानंद कामाजी कदम 
वय 45 वष वसाय नोकरी 
पोलीस नाईक ब ल नंबर 2529 
नेमणूक पोलीस टेशन भोकर 
मोबाईल नंबर 94 23 62 12 
52  
 

आरोपी:- 

खुलासा-सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी यातील  ऑटो 
चालकान े आप या ता यातील वाहन मॅिजक डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर 
चौक त े उमरी जाणा या सावजिनक रोडवर म यभागी मॅिजक 
ऑटो   धोकादायक ि थतीत वाहन उभे क न येणा या-जाणा या वाहतुकीस 
अडथळा िकवा नुकसान पोहचेल अशा ि थतीत वाहन उभे क न ठेवलेला 
िमळून आला वगैरे िफयाद व न माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या 
आदशेाने गु हा दाखल     
 

दाखल करणार---H.C.433 लकूळे   मो.नं. 8308292298      
 

तपासी अमलदार:- N.P.C. 2401जाधव  मोबाईल मांक 
9850493110             
 

भारीअिधकारी-- पो.िन. पाटील साहबे  मोबाईल नंबर  992310452 
 



पोलीस टेशन िबलोली गुरनः- 190 /2022 कलम 498 (अ),323, 504, 506, 34 भा.द.ंिव.   िद.22/08/.2022 

पो. टे चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व प ा/आरोपीचे नाव व प ा हकीकत 

िबलोली  गुरनः- 
190 /2022 

कलम 498 

(अ),323, 
504, 506, 
34 
भा.दं.िव.    

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः- 
ल  झा यापासुन सन 2019  
ितचे सासर घरी भसा ते 
आज पावेतो  

                                       
गु हा दाखल 
िद.22/08/2022चे 14.56 

वा टे.डा. 
नो.न.ं  15 वर   

 
 
 
 
 

िफयादीच ेनाव-  

आरोपीचे नाव-  

आरोपी अटकः- आरोपी अटक आह.े 

सादर िवनतंी की वर नमुद ता. वेळी व 
िठकाणी  यातील आरोपीतानंी 1 लाख पयाची पैशाची 
मागणी क न शारीरीक व मानसीक ास दवेुन उपाशी पोटी 

ठेवुन जेवणास  िशळे अ  दवेुन थापड बु याने मारहाण क न 
िशवीगाळ क न िजवे मार याची धमकी िदली व आ हाला 
मुलगा, मुलगी नको होती असे ित या नव याचे हणण े
अस याचे सांगीतले वगैरे जबाब व न मा. पो. िन. साहबे 
यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपासकामी पो. ना. 
/2351 मुददमेवार यांचेकडे िदला.  

 

तपािसक अिधकारी- पो. ना. /2351 मुददमेवार मो.नं. 
9049778709 

दाखल करणार- ना.पो.कॉ./2542 सोनकांबळे पो. टे 
िबलोली मो.नं 9822172300 

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

 

 



पो टे देगलूर येिथल गरून. 397/2022 कलम 326,324,323,504,506,34 भादवी िद  22 /08 /2022 

पो टेचेनाव गूरन व कलम गू घ तावेळ व िठकाण िफयादीचेनाव खुलासा 

पो टे 
दगलूर 

गरून. 
397/2022 
कलम 
326,324,32
3,504,506,
34 भादवी  
 
 
 
 
 

ग.ुघ.तावळे व िठकाण:-- 
िद 22.08.2022  रोजी.  
10.00 वाजता चे सुमारास 
लोिहया मैदान ते 
बसवेशवर चौक दगेलुर 
कड ेसाविजनक जाणारे 
रोडवर िशरफ जनरल 
टोअसे या समोर दगेलुर   

दाखल:- िद  22.08.2022 
रोजी वेळ 19.48   वा.  
न द न.ं 33 वर 

दाखलकरणार  :-- पो. िन. 
सोहन माछरे साहबे मो.न.ं 
9168751555 

िफयादी- रा ल अशोक दसेाई  
वय 39 वष वसाय िश क  
मराठा  रा. दगेाव ता. दगेलुर 
हमु नागोबा मंदीर दगेलुर मो 
नं 9307270625.  
आरोपी नाव व प ा:- 

खलुासा:--सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोिपतांनी संगणमत 
क न िद 22/8/2022 रोजी सायंकाळी 05.15 वा चे सुमारास लोिहया मैदान ते बसवेशवर 
चौक देगलुर कडे सावजिनक जाणारे रोडवर शिरफ जनरल टोअस या समोर गाडीला 
जा यास र ता नाही असे िफयादी यांने र यावर लावलले े कटलरी सामान काढुन घ े असे 
दकुान मालक यास हणाल ेअसता आरोपी क 1 यांनी िशवीगाळ किरन दाबुन धरल ेआरोपी 
क 2 यांने डो याचे उजवे बाजुस लोखंडी रॉडन ेडो यात मा न गंभीर दखुापत केली आरोपी 
क 3 याने हातात लाकडी िधपलीन े डो यात व उज ा दंडावर मा न दखुापत केली व 
आरोपी क 4 नाव माहीत नाही याने पण थापडा बु याने मापहान क न सवानी िमळुन िजवे 
मारणयाची धमकी त ारी जबाब व न मा. पोिन साहबे यां या आदेशान ेवर माणे गु हा 
दाखल  तपािसकअमंलदार :-- psi मोरे   ने.पो. टे.देगलूर मो.न.7977418500  ने. पो. टे. 
देगलुर  
पो टे भारीअिधकारीनाव :-- पो. िन. सोहन माछरे साहबे मो.नं. 9168751555 
भटेदेणारेअिधकारी – 1.sdpo सांगळे सा मोनं 9823524529 पो. िन. सोहन माछरे साहबे 
मोनं9168751555न.ेपो. टे. देगलरु Psi मोरे  साहबे  ने. पो. टे. देगलुरमोन ं
7977418500 
घटना थळ रवाना वळे न द न ं िद 22/08/2022रोजी 20.18 वा.नो.नं 34 वर रवाना पुढे 
चालु 

 

 



पो. टे लोहा. िमिसग 20/2022 .िद.22/08/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

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

               हकीकत  
 

 
लोहा 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

िमिसग मांक   

20/2022 

 

  

 बेप ा झा याची तारीख वेळ िठकाण- िदनांक 
14/08/2022 रोजी 14.00 वा. सुमारास 
खबर दणेार यांचे राहते घ न मौ पोलीसवाडी 
ता. लोहा िज हा नांदडे दि णेस 3 िकलोमीटर 
 
िमिसग दाखल:- िद.22/08/22  रोजी वेळ     

13.20 वाजता टेशन डायरी न द  22 वर 
 
बेप ा बाईचे  वणन _रंग सावळा , बांधा 
सडपातळ ,उंची 5 फुंट , .अंगात फूल बायाचा 
पांढरा शट व िन या रंगाची जी स पॅ ट ,भाषा 

मराठी,िहदी बोलते  उज ा हातावर आई व 
जय म हार अस ेनाव ग दलेले आह े
FIR:- त िदला _ होय  

खबर दणेार :-  
बेप ा झाले याचे नाव _ माधव 
िव नाथ िशद ेवय 22 वष राहणार 
पोलीस वाडी तालुका लोहा िज हा 
नांदडे  
 

उिशराचे कारण :- िदनांक 22 /8/ 
2022 रोजी पावतो  बेप ा मुलाचा 
शोध घेऊन िमळून न आ यान ेखबर 
दणेार हे आज रोजी पोलीस टेशन लोहा 
येथे येऊन त ारी जवाब िदले व न 

थोड यात हकीकत सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील खबर दनेार यानी पो. टे. लोहा हजर येऊन 
खबर िदली की ितचा मुलगा माधव िव नाथ िशद ेवय 22 वष 
राहणार पोलीस वाडी तालुका लोहा िज हा नांदडे हा िदनांक 
14/ 8/ 2022 रोजी वतःचे राहते घरातून कोणालाही काही न 
सांगता िनघून गेला तो आज पावतो घरी परत आला नाही खबर 

दणेा या यांनी ितचे नातेवाईक िम  व मैि णीकडे शोध घेतला 
असता ितचा मुलगा माधव हा िदनांक 22/08/2022 पावेतो 
िमळून आला नाही वगैरे मजकुराचे अजाव न सपोिन ी शेख 
साहबे यांचे आदशेाव न िमिसग दाखल क न शोधकामी पोह े
का 210 खाडे यांचे कडे िदले 

दाखल करणार:- Npc 999 येडेकर मोन 99 23 70 99 9 
पो. टे .  लोहा                
चौकसी अंमलदार :-  पोह ेका  2107 खाडे मोबाईल नंबर  98 
23 70 30 17 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.298/22 कलम. 283 भा.द.वी. िदनांक 22/08/2022 

पो टे च े

नाव 

गु हा रिज टर 

नंबर व कलम  

गु हा घडला तारीख वेळ 

िठकाण 

िफयादी व आरोपी चे नाव  हकीकत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

298/22 
कलम. 283 
भा.द.वी.       
टेशन डायरी 

न द मांक. 
37 
 
   
 

िदनांक  22- 08- 2022 
रोजी  13:00 वाजता 
डॉ टर बाबासाहबे 
आंबेडकर चौक  त ेउमरी 
जाणारा रोडवर   
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   22-08- 2022 
18:36 वाजता 

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

94 23 62 12 52  
आरोपी:- 

खुलासा 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी यातील  ऑटो चालकान े
आप या ता यातील वाहन मॅिजक डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर चौक त े उमरी 
जाणा या सावजिनक रोडवर म यभागी मॅिजक ऑटो   धोकादायक ि थतीत 
वाहन उभे क न येणा या-जाणा या वाहतुकीस अडथळा िकवा नुकसान पोहचेल 
अशा ि थतीत वाहन उभे क न ठेवलेला िमळून आला वगैरे िफयाद व न 
माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल     
दाखल करणार---H.C.433 लकूळे   मो.नं. 8308292298      
तपासी अमलदार:- N.P.C. 2401जाधव    मोबाईल मांक 9850493110            

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

 

 



पोलीस टेशन मरखेल गुरन.ं,161/2022 कलम 65(e)    महारा  ो कायदा  माण ेिदनांक 22-08-2022 

  पोलीस टेशनचे 
नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

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

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

हकीकत 

पोलीस टेशनचे नाव  
मरखेल 

 
गु  161/2022   

कलम 65(ई) 

माणे  

 
दाखलकरणार: 
पो .ना.1638 
डोईजड 
मो.न.ं976753043
7 

 गु हा घडला िदनांक 
 
- िद 22/08/2022 
चे 14,10वा. 
रमतापुर ता देगलुर 
 
 गु हा दाखल 
िदनांक:-िद-
22/08/2022 रोजी 
17,56 वा. 
टे.डा.नं.20 

िफयादी- नारायण पांडुरंग इंगाल ेवय 32 वष 
वसाय हो का 28 64 पो ट मरखेल मोबाईल 

नंबर ८२६१००६०४४ 
 
आरोपी – 
िमळाले माल-गावठी हातभ ी ची दा  िजचा 
आंबट ऊ ट वास येत आसललेी एकुण 9िलटर 

ित िलटर 100 पये माण ेआसा एकुण 
िकमती 900 पयाचा ो गु हायाचा माल 
 
 

खुलासा- 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी आरोपीने िवनापरवाना 
बेकायदेशीर िर या गावठी हातभ ीची दा  िजचा 
आंबट उ ट वास येत असललेी नऊ िलटर ित 
िलटर शंभर पये दरा माण े एकूण िकमती 900 
पयाचा ो गु हाचा माल ची चोरटी  िव ी 

कर या या उ ेशाने आप या ता यात बाळगून 
िमळून आला वगैरे िफयाद व न माननीय पोणी 
साहबेां या आदेशान ेबाजुस माने गु हा दाखल 
 
 तपासी अिधकारी:- पोना शेख बं न 94 पो टे 
मरखेल  
 
पो नी गु े पो टे मरखेल मोबाईल नंबर 

 



पोलीस टेशन मरखेल  गुरन.ं161/2022 कलम 12(अ) िदनांक 22/08/2022 

  पोलीस टेशनचे 
नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

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

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

हकीकत 

पोलीस टेशनचे नाव 
मरखेल 

 गु र न 

161/2022कलम12 

(अ) 

 

चेकिल टची पुतता 
केली अगर कसे:- 
होय 
 
 
गेला माल---- 

 गु हा घडला िदनांक 
22/08/2022चे 15,45वा चे 
सुमारास मौजे हनेगाव ते औराद 
जाणारे रोडवर म मथ वामी 
मंिदराचे बाजूला सावजिनक 
रोडवर मौजे हनेगाव तालकुा 
देगलूर 
 
 
गु हा दाखल िदनांक:-िद 
22/08/2022वेळ 18,30वा टे 
डा.नोद नं.24वर    
 
 

 िफयादीचेनाव : नारायण पांडुरंग 
यंगाल ेवय 32 वष वसाय नोकरी 
पो का 2864  
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
आरोपीचे नाव-  
अटक  ता  वेळ व टे डा  .Crpc 
41(1)(अ) नोटीस देऊन सोड यात 
आल े

खुलासा,सादर िवनंती की,नमुद ता वेळी व िठकाणी 
यातील आरोप नी लोकांकडून पैसे घेऊन िच ावर 
आकडे िल न देऊ न क याण नावाचा मटका जुगार खेळत 
व खेळवीत असताना जुगाराची सािह य व नगदी 1200 
पये िमळून आला वगैरे िफयाद व न पोणी साहबे यां या 

आदेशान ेबाजुस माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी बीट पोणा 94 शेख यां याकडे िदला 
दाखल करणार PSO पो ना डोईजड पोलीस टेशन 
मरखेल 
तपास पो ना94बारी टेशन मरखेल मो न ं9049918000 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
8830564618नंबर:-पोिन गु े मो.नं. 
  

 
 



पोिलस �टेशन िहमायतनगर 195/2022 कलम 336, 427, 323, 504, 506, 34 भादवी.  िदनांक22/08/2022 

पो�टेचे नाव 

 
 

ग.ुर.न.व 

कलम  

ग'ुहाघडला ता. वेळ व िठकाण िफया.िदचेनाव, प/ा व मो.0.  खुलासा 

िहमायतनगर 195/2022 

कलम 336, 

427, 323, 
504, 506, 34 

भादवी.  

िद.22/08/2022 रोजी चे 18:30 

वा. िफया.िद3या भसुार 

दकुाणासमोर उमरचौक ता. 

िह.नगर  

 

ग'ुहादाखल तािरख, वेळ व 

�टेडा न7द :-

िदनांक22/08/2022रोजी20:26

वा. न7द 0.27 वर 

 

आरोपी अटक :-नाही  
 

मोहमद मौजिमल, मोहमद 

म;नोि<न वय 23 वष> 

?यवसाय ?यापार रा. 

उमरचौक ता. िहमायतनगर  

मो.0. 9765307897  

 

 
 

आरोिपचे नाव व प/ा :- 

  

सादर िवनतंी िक वर नमदु तािरख, वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी 

सगंनमत कDन िफया.िद3या भसुारा3या दकुाणासमोर येवनू िफया.िदस 

तझुा भाऊ म<ुसीर याने माझे मलुासोबत का भांडण किरत आहे या 

कारणावDन दगड फेकुन माDन माझे डोIयाचे भवुईवर व डा?या 

डोIया3या खाली दगडाचा मार लागनु मला जखमी केले Kयामळुे रL 

िनघाले व माMया दकुानातील सामानाचे नकुसान केले व आरोपी 0. 2 

याने मला िशवीगाळ कDन िजवे मारOयाची धमकी िदली. वगरैे 

मजकुरा3या जबाबावDन बाजुस Sमाणे ग'ुहा दाखल कDन पिुढल 

तपास मा. पो.िन. साहेब यां3या आदेशाने िबट पो.हे.कॉ. 2303 

िसगंनवाड यां3याकडे िदला. मो.0. 9049078521  

 

दाखल करणार :-पो.हे.कॉ. 1645 साखरे पो. ठाणे अमंलदार पो�टे 

िहमायतनगर मो.0. 8378981645  
 

ठाणे Sभारी अिधकारी यांचे नाव व मो.0. :- Vी.भसुनर साहेब पो. 

िन. पो�टे िह.नगर मो.0. 9834774799  

 



पोिलस �टेशन िहमायतनगर 196/2022 कलम 65(ई) म.ुSो.अ ॅZट िदनांक22/08/2022 

पो.�टे.चे 

नाव 

Sो. ग.ुर.न.व कलम ग'ुहा घडला ता. वेळ व िठकाण  िफया.िदचे नाव, प/ा व मो. 0. खुलासा 

िहमायतनग

र 

196/2022 कलम 

65(ई) म.ुSो.अ ॅZट  

िदनांक22/08/2022 रोजी 15:55 

वा. मौ. वडगाव फाटा 

आरोिप3या िटन प[ाचे हॉटेल 

म\ये िह.नगर ते ई�लापरु 

रोडवर पवु>स 13 िकमी.  
 

ग'ुहादाखल ता., वेळ, िठकाण व 

�टेडा न7द नबंर :-  

िदनांक22/08/2022 रोजी21:34 

वा. न7द 0.29वर 

 

िमळाला माल :- देशी दाD 

िभिं]3या 180 िमली. 3या 

काचे3या 13 बॉटल िकंमती 

910/- D. माल  

 

 

िवजयकुमार बालाजीराव आऊलवार 

वय 44 वष> ?यवसाय नौकरी 

ना.पो.कॉ. बन 1966 पो�टे 

िहमायतनगर मो.0. 9763255035  
 

आरोिपचे नाव व प/ा :-  
 

आरोपी अटक :-  नाही  

सादर िवनतंी िक वर नमदु तािरख, वेळी व िठकाणी 

यातील आरोपी हा आप^या ता_यात िवनापरवाना 

बेकायदेिशरिरKया एका पांढया. रंगा3या aलाि�टक3या पोKयात 

देशी दाD िभ]ंी स[ंा 180 िमली. bमते3या काचे3या एकुण 13 

बॉटल िकंमती 910/- D, माल चोरटी िव0ी करOया3या उ<ेशाने 

ता_यात बाळगलेला िमळुन आला cहणुन ग'ुहा दाखल कDन 

पिुढल तपास मा. पो.िन. साहेबां3या आदेशाने िबट ना.पो.कॉ. 

1966 आऊलवार यां3याकडे िदला. मो.0. 9763255035  
 
 

दाखल करणार :- पो.हे.कॉ. साखरे पो. ठाणे अमंलदार पो�टे 

िह.नगर मो.0. 8378981645  

 

पो. ठाणे Sभारी अिधकारी :- Vी. िब. िड. भसुनरु पो. िन. पो�टे 

िहमायतनगर मो.0. 9834774799  
 

 



 पो. टे. कंधार ग.ुर.न.271/2022.कलम 420,406,34.भा .द .िव. िद.22-08-2022. 

पो. टे. 
चे नाव 

     गु.र.न. व 
कलम 

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

       हकीकत 

 कंधार 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

गु.र.न.271/20

22.कलम.420,

406,34.भा .द 

.िव. 

घडला:- िद.22.08.2022. 
रोजी सकाळी10.00 
वाजताचे दर यान  मा ती 
मंिदर मु ाई नगर कंधार  
ता.कंधार. 03. k. m.  

 
 गु हा दाखल:- िद. 
22/08/2022 वेळ 13.06 
वाजता टेशन डायरी न द , 
18 वर. 

 
दाखल करणार:-- -HC 
2183 गोरे   साहबे पो. टे. 
कंधार मोबाईल नंबर:-
7588152059. 
 

 

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

 
उिशराचे कारण:- आज रोजी पोिलस टेशनला   जवाब 
िदले व न गु हा दाखल.  
 
आरोपी अटक:- नाही  

 गेला माल:- सो याची अंगठी िकमती 15 हजार पये, 
ग यातील दोन तोळे वजनाची सो याची म याची पोत 
िकमती अंदाजे 45 हजार पये एकूण 60 हजार 
पयाचा माल.  

 

खुलासा;            सादर िवनंती की  वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील  िफयादीचे घरासमोर येऊन यातील अनोळखी एक इसम आला व 
िफयादीस हणाला मंिदराम ये दान ठेवायचे आह ेतुम या हातान ेमंिदरात 
ठेवा अस े हणून िफयादीस ितचे हातातील अंगठी जुनी वापरती वजन पाच 

ॅम िकमती पंधरा हजार पये व ग यातील सो याची म याची पोत जुनी 

वापरती वजन दोन तोळे िकमती अंदाजे 45 हजार पयाची एकूण िकमती 
अंदाजे 60 हजार पयांचे दािगने दे यास सांगून िफयादीने ते िव ासान े
या या ता यात िदले असता िफयादीची िदशाभूल क न ती पोत घेऊन 

जाऊन िफयादीचे फसवणूक केली अस े िफयादव न वर माण े गु हा  
दाखल .  

 
 तपासी अंमलदार:--HC/ 2059 सानप पोलीस टेशन  कंधार मोबाईल 
नंबर.9421849989. 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .=   मा. पो.िन. पडवळ साहबे 
पोलीस टेशन कंधार.  मो. .9420841070.                    
 

केलेला तपास:-  
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.301/22 कलम.  12 (अ) महारा  जुगार बंदी कायदा  िदनांक 22/08/2022 

पो टे चे 
नाव 

गु हा रिज टर नंबर व कलम 301/22 
कलम.  12 (अ) महारा  जुगार बंदी 

कायदा         

िफयादी व आरोपी चे नाव  हकीकत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
िदनांक  22- 08- 2022 रोजी  20:50 

वाजता म ातील मोक या जागेत  भोकर  
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   22-08- 2022 21:36 वाजता 
टेशन डायरी न द मांक. 47 

 

िमळाला माल:-3450/- पये  
व जिमनीवर बदक छाप एकूण बावन प े 
ज ा म ा जुगार खेळ याची सािह य  
 

िफयादी :- ाने र आनंदराव सरोद े वय 
36 वष वसाय नोकरी पोलीस 

कॉ टेबल ब ल नंबर 2769 नेमणूक 
पोलीस टेशन भोकर मोबाईल नंबर 95 
52 54 10 83  
 

आरोपी:- 

 

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

तानी  बेकायदशेीरिर या ज ा म ा नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत 
असताना वरील रोख र म व जुगारा या सािह य सह  िमळून आले  वगैरे 
िफयाद व न माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने गु हा 
दाखल     
 

दाखल करणार---H.C.1815 मंचलवार   मो.नं. 9527795167    
 
तपासी अमलदार:- N.P.C. 2401जाधव                मोबाईल मांक 
9850493110             
 

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

 

 

 

 



iksLVs-lksu[ksM xwju- 124@2022 dye 452]294]143]146]149]427] 323]506]504Hkknoh fn-22@08@2022 

ftYgk@ iks-Bk.ks xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps uko &  
lkasu[ksM 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fn 20-
08-2022  jksth-  
jk=h 20%00oktrk lq 
o fn-21@08@2022 
klsth osG 07%00 ok-
lq-ekstas <kd.kh rk-
yksgk fQ;kZnhps jkgrs 
?kj- 
   
fn’kk o varj& 
mRrjsl 12 fd-eh- 
  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- 
%&   
fn-22@08@2022 osG 
ps 22%01 ok LVs-Mk 
dz- 26  
 

xwju- 
124@2022 
dye 
452]294]143
]146]149]42
7] 
323]506]504
Hkknoh    
 
  
 
 

fQ;kZnhps ukao %& 
 vkjksihps  ukao %&  
vkjksihps  vVd  %&  ukgh   
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksfirkauh lax.ker d#u 
xSjdk;n;kph eaMGh teoqu ;krhy vkjksih rhph lqu T;kasrh eqyxh o rhps nksu ysdj vls 05 t.k 
tcjnLrh gs ?kj vkeps vkgs Eg.kqu ?kjkr jkgqu jk=h 20%00 ok-lq-;krhy vkjksih o rhpk uojk gs 
tso.k vk.kqu nsr vlrkuk ;krhy fQ;kZnh o R;kps ukrokbZd ;kauk tsou vk.kqu nsoq udk Eg.kkY;k.ks 
o rhpk uojk ;kauh fQ;kZnhpk uojk vo/kqr ckykth ok?kekjs ;kauk cka/kdke dsysY;k ?kjkr FkkiMk 
cqD;k.ks ekjg.k d:u f’kohxkG dsyh o rlsp fn-21@08@2022 jksth ldkGh vankts 07%00ok-ps 
lqekjkl fQ;kZnhph lklq o uaun ;kauk vkjksih]rhph lqu o eqyxh ;kauh ?kjkr FkkiMk cqD;k.ks 
ekjg.k dsyh rlsp bZrj ukrsoklbd vkjksih dz 04 rs 07fQ;kZnhps ?kjke/;s ;soqu rq÷;k ek;yk 
ckdksyk >orks rq>h rq>h ek; dks.kkdM xsyrh dk; ?kj cka/kykl Eg.kqu vf’yhy f’kohxkG djr 
?kjkrhy eksVkj lk;dyyk /kksaMs ?kkyqu o ?kjkrhy lkeku jksMoj Qsdqu nsoqu uqdlku dsys Eg.kqu 
xqUgk nk[ky- 
nk[ky dj.kkj &iksgsdkW @1939 gacMsZ iks-LVs- lkasu[ksM eksdz 9158868002 
 
 
 rikfld vaeynkj& iksmifu panuflax ifjgkj iks-LVs- lksu[ksM eksdz 9309758181  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu fo’kky Hkkslys iks-LVs- lksu[ksM eksdz 9960157059 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh %& mi-fo- iks-vf/kdkjh Hkksjs lk eksua 7798688865 liskfu fo’kky 
Hkkslys iks-LVs- lksu[ksM eksdz 9960157059 iksmifu panuflax ifjgkj iks-LVs- lksu[ksM eksdz 
9309758181 gs fnukad  22@08@2022  ps  22%06  ok  uksan ua- 27 oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &   HksV iq<s pkyq  

 



पो. टे. लोहा  आ.मृ.न.29/2022   कलम  174 CRPC  िद.22/08/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

     आ  न ं. व कलम    आ मृ घडला व दाखल खबर देणायाच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

            हकीकत  
 

   
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न. 

29/2022   कलम  174 

CRPC  

िद.22/08/2022 

.  

  आ.मृ.घडला:-  
िद 22/ 08/2022  रोजी 
19.50 वाजता ामीण 

णालय लोहा ,तालुका 
लोहा िज हा नांदेड पोलीस 
टेशन या दि णेस 1 िक.मी. 

 
 
आ .मृ.दाखल:- 
िद.22/08/2022 वेळ 
22.46वा. टेशन डायरी न द  
34वर 
 

खबर देणार :- भाकर जनाधन पांचाळ वय 
40 वष वसाय मजुरी राहणार िशखाची 
वाडी तालुका मुदखेड िज हा नांदेड ह.मु. नवी 
आबादी जुना लोहा, तालुका लोहा, िज हा 
नांदेड 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
मयताचे नाव व प ा - द ा जनार्धन पांचाळ 
वय 47 वष वसाय मजुरी राहणार िशखाची 
वाडी तालुका मुदखेड िज हा नांदेड ह.मु. नवी 
आबादी जुना लोहा, तालुका लोहा, िज हा 
नांदेड 
 मरणाचे कारण:-सप दंश झा याने मरण 
पावला आहे. 
आरोपी अटक:- नाही 
दाखल करणार:- NPC 999 जी.एस. येमेकर 
पोलीस टेशन लोहा मो.न. 9923670999 

 सादर िवनंती की ,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी मयत द ा जनाधन पांचाळ वय 47 
वष वसाय मजुरी राहणार िशखाची वाडी तालुका मुदखेड िज हा नांदेड ह.मु. नवी 
आबादी जुना लोहा, तालुका लोहा, िज हा नांदेड हा लोहा येथील मशानभूमी जवळ 
असलेले फिनचर चे दकुानावर काम करत असताना लघवी कर यासाठी फिनचर 
दकुाना या पाठीमागील शेतात गेले व परत दकुानात येऊन मला साप चावला आहे असे 
सांिगतले. ते हा खबर देणार व शेजारील दकुानाचे मालक वैभव रतन जगताप असे िमळून 
िवलाज कामी लोहा येथील डॉ टर धनसडे साहबेाकडे उपचार कामी शरीक केले असता 
यांनी ता पुरता उपचार क न पुढील िवलास कामी ामीण णालय लोहा येथे जा यास 

कळिवले याव न आ ही माझा भाऊ द ा यास पुढील उपचार कामी स. द. लोहा येथे 
शरीक केले असता तेथील M.O. साहबेा यांनी  माझा भाऊ द ा यास पा न तपासून 
िदनांक 22/08/ 2022 रोजी 19.50 वाजता मरण पाव याचे सांिगतले आह.ेवगैरे 
मजकुराचे जबाबाव न  मा. स.पो. िन. शेख साहबे यां या आदेशाने आ.मृ. दाखल .तपासी 
अंमलदार  --HC 2107 एस. जी. खाडे  पो टे लोहा मो. :- .9823703017 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .--मा. पो िन तांबे  पो . टे. लोहा  मो 
. .9850188100 
 
घटना थळी भेट देणारे अिधकार्याचे नाव :-  
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 



पो. टे.धमाबाद गुरन नं.  201/2022 कलम 12 अ महारा  जुगार कायदा िदनांक  22/08/2022 

 

 

 

 

 

पो. टे.धमाबाद 
गुरन नं.  201/2022 कलम 12 
अ महारा  जुगार कायदा 

गु हा घडला तारीख वेळ . िदनांक  
22/08/2022  वेळ  18-50 
वाजता सुमारास पंचायत सिमती 
धमाबाद इमारतीचे पाठीमागे 
मोक या जागेत 
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ िदनांक  
22/08/2022 चे  20-46 न द 
न. 28 
 
िमळाला माल- जुगाराचे सािह य 
पदक या प े व नगदी र म 
4010 पयाचा मु ेमाल 
 

िफयादी   आबेद गौसो िदन स यद वय 53 वष वसाय नोकरी सहा यक पोलीस 
उपिनरी क नेमणूक पो ट धमाबाद. मो. 9823027835 
 
आरोपी =  

खुलासा-सादर िवनंती की यातील नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी नमूद यातील आरोपी तानी संगणमत क न 
ितरट नावाचा जुगार खेळत असताना रोख र म 4010 
पदक छाप येसह िमळून आले वगैरे म कुराचे िफयाद 
व न गु हा दाखल. 
 
दाखल करणार = सपोउपिन मसलेकर पो ट धमाबाद मो. 
पो ट भारी अिधकारी- पोलीस िनरी क िहबारे सर 
पो ट धमाबाद मो. 9730432436 
 
 
तपासी अंमलदार  - सहा यक   पो. टे धमाबाद मो.न.  



पो टे चे नाव मदुखडे  गरुन 176/2022 कलम 12(अ) म.ुज.ुका.िदनाकं 22/08/2022 

पो टे चे 

नाव  

गरुन/आ /प

नाका /िमिसग 

व कलम  

गु हा /आ /पनाका 

/िमिसग घडला व 

दाखल  

िफयादी च ेनाव खबर देणार/आरोपीच ेनाव व प ा हकीकत  

 मदुखेड 

 

 

 

भाग 6 गुरन 

176/2022 

कलम 12(अ) 

म.ुज.ुका 

 

गु हा घडला - िदनाकं 

22/08/2022 चे 19.00  

वा. समुारास  द ा 

ंकटराव क यान े याचं े

शतेात मगुट ता. मुदखडे  

पि मसे 12 िकमी  

 

गु हा दाखल - िदनाकं 

22/08/2022 चे 23.22 

वा न द नंबर 30 

िफयादी चे नाव - मह कुमार केरबा कवठेकर वय 49 वष पोहकेा 

2255 पोलीस टेशन मदुखडे िज हा नादंेड मोबाईल माकं 

8766442488 

आरोपी च ेनाव - 

िमळाला माल-  नगदी 2630, प  ेव जुगाराच ेसािह य  

खुलासा -सादर िवनतंी की वर नमदू ता. वळेी व 

िठकाणी यातील आरोपी यानंी  मगुट येथील द ा 

ंकटराव क यान े याचं े शतेात गोलाकार बसनू 

प यावर पसै े लावनू अदंर बहार प याचा जुगार 

खळेत असताना व या याजवळ नगदी 2630, प  ेव 

जुगाराच े सािह य िमळून आल े वगरैे िफयाद व न 

गु हा दाखल.  

दाखल करणार - HC /1731 शखे पो टे मदुखडे 

तपािसक अमंलदार -  HC 2187 आलवेार नमेणकू 

पोलीस टेशन मुदखडे मो.नबंर 9158756087 

 

 

 

 



                                     ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 509/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 22/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
509/2022   
�ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß   

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ&Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú  
18/08/2022 
¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê 
12.30 ¾ÖÖ.“Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö  ÃÖ¸ü�úÖ¸üß 
¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ ×¾ÖÂ0Öã̄ Öæ̧ üß 
−ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö 
OPD ¾ÖÖ›Ôü “µÖÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¯ÖÖ�úâ÷Ö´Ö¬µÖê 
 
×¤ü¿ÖÖ:- ¤Üû�Ö0ÖêÃÖ 
06 ×�ú.´Öß. 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
22/08/2022 “Öê 
¾Öêôû 12.43 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ü �Îú. 17 
 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- †•ÖãÔ−Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Öü ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß  
¸üÖ.¯ÖÖê�Ö0Öá ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.�Îú. 9881561436 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :- †–ÖÖŸÖ  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú.MH-26-BS-5622 �úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß 
•Öã.¾ÖÖ.Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/- 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ¸ü&Ö - ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü 
×¤ü»Öê¾Ö¹ý−Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ0Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ. �Îú.MH-
26-BS-5622  ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ 
�Îú.MBLHAW097K5M03898 ¾Ö ‡Õ×•Ö−Ö 
�Îú.HA10AGK5M04339 †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß �úÖôûµÖÖ 
Ó̧ü÷ÖÖ“Öß •Öã.¾ÖÖ.Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/- ¹ý. “Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ 

×¾ÖÂ:Öã¯Öæ̧ üß −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö OPD ¾ÖÖ›Ôü “µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¯ÖÖ�úâ÷Ö´Ö¬µÖê »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸÖß �úÖê:ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öê 
“ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê.�Îú.8390006100 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2391 ¸üÖ´Ö×¤ü−Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê.�Îú. 9545515510 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê 
�Îú 9823333377 

                         
 
 

 

 



                                     ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 510/2022 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö.¤üÖ.�úÖ  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 22/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
510/2022   
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô) 
´Ö.¤üÖ.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ&Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú  
22/08/2022 
¸üÖê•Öß “Öê 14.45 
¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
³ÖÖµÖê÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü   
 
×¤ü¿ÖÖ:- ¯Öã¾ÖìÃÖ 03 
×�ú.´Öß. 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
22/08/2022 “Öê 
¾Öêôû 16.20 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ü �Îú. 30 
 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß 
¯ÖÖê�úÖò/1073 ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß0Ö. ´ÖÖê.�Îú. 8329276517 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 41(†)(1) ¯ÖḮ ÖÖ:Öê −ÖÖê™üßÃÖ ¾Ö¸ü ÃÖÖê›ü:µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ‹�úÖ ¯ÖÖÓœü·µÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öê −ÖÖµÖ»ÖÖê−Ö“Öê ×¯Ö¿Ö¾Öß´Ö¬µÖê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß 
ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö.“µÖÖ 13 ²ÖÖ™ü»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ²ÖÖ™ü»Öß“Öß Ø�ú´ÖŸÖ 70 ¹ý¯ÖµÖê ‹�ãú:Ö 
910 ¹ý.“µÖÖ ´ÖÖ»Ö 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧&Ö -  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ0Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß  µÖÖ−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 180 
‹´Ö.‹»Ö.“µÖÖ 13 ²ÖÖ™ü»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ²ÖÖ™ü»Öß“Öß Ø�ú´ÖŸÖ 70 
¹ý¯ÖµÖê ‹�ãú:Ö 910 ¹ý.“µÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü0µÖÖ“Öê 
ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»Öß ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖü ¾Ö÷Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê.�Îú.8390006100 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê.�Îú. 9823827173 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê 
�Îú 9823333377 

 

 

 

 

                               



 ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 511/2022 �ú»Ö´Ö 279,337,338,427 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 22/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
511/2022   
�ú»Ö´Ö 
279,337, 
338,427 
³ÖÖ¤ü¾Öß   

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ&Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú  
16/08/2022 
¸üÖê•Öß ÃÖÓ¬µÖÖ�úÖôûß 
06.30 ¾ÖÖ.“µÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖÖ‡Ô 
¾Ö•Ö−Ö �úÖ™üµÖÖ•Ö¾Öôû 
¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
22/08/2022 “Öê 
¾Öêôû 19.03 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ü �Îú. 40 
 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ´Öã�æÓú¤ü ×¯Ö¸üÖ•Öß ›üÖê‡Ô²Öôêû ¾ÖµÖ 57 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß  
¸üÖ.ŸÖã̄ ¯ÖÖ ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.�Îú. 7499719289 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ¸ü&Ö - ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´Öã»ÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öã †ÃÖ»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ü̧Öê•Öß 
×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ−Öê  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ0Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ −ÖÖ´Öê †×´ÖŸÖ ÆüÖ 
´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú. MH-15-HA-3852 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖã−Ö 
ŸÖã̄ ¯µÖÖÆãü−Ö ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö µÖê£Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öê¾Æü0ÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß 
−Ö¾Ö‘Ö›êü“µÖÖ ‘Ö¸üß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö “µÖÖ 
“ÖÖ»Ö�úÖ−Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ™Òü�ú ÆüµÖ÷Ö‡Ô ¾Ö 
×−ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö0Öê ×¸ü¾ÆüÃÖÔ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ 
´Öã»ÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖ�ú»Ö ™Òü�ú“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öß»Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
¬Ö›ü�ãú−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ ÷ÖÓ³Öß¸ü×¸üŸµÖÖ •Ö�Ö´Öß  
—ÖÖ»ÖÖ †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖ�ú»Ö“Öê −Öã�úÃÖÖ−Ö  
—ÖÖ»Öê †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê.�Îú.8390006100 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê.�Îú. 9011079556 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê 
�Îú 9823333377 

                         
 
 
 

                          



      ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 512/2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 22/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
512/2022   
�ú»Ö´Ö 
324,323, 
504,506 
³ÖÖ¤ü¾Öß   

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ&Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú  
22/08/2022 
¸üÖê•Öß 20.00 ¾ÖÖ.“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¹ý²Öß ²ÖÖ¸ü 
ÆüÖò™êü»Ö MIDC 
×ÃÖ›ü�úÖê   
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
22/08/2022 “Öê 
¾Öêôû 23.43 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ü �Îú. 54 
 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧&Ö -  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ0Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�ÖÖß¤üÖ¸ü Æêü •Öê¾Ö0Ö 
�ú¹ý−Ö ‘Ö¸üß Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê 
ÃÖêÖ−µÖÖ“Öê ÃÖê¾Ö−Ö¯ÖßÃÖ �ú¿ÖÖ“Öê †ÖÆêü ŸÖã—Öê ´ÖÖ—µÖÖ�ú›êü 
´Æü0Öã−Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖßÃÖ ¾Ö ÃÖÖÃÖ·µÖÖÃÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ¾Ö 
»ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›ü−Öê  ´ÖÖ¸üÆüÖ0Ö �ú¹ý−Ö 
¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü0µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß 
¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧&ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê.�Îú.9637706877 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê.�Îú. 9011079556 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê 
�Îú 9823333377 

 

 

 

 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 295/2022 �ú»Ö´Ö ,324.504.,506.34. 323.ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü-22/08/2022 

 

 

 

 

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

  ×¤ü-
22/08/2022 
¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 
295/2022 
�ú»Ö´Ö324,506 
.504  34. 
³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    
×¤ü ü-
21/08/2022  
“Öê ¸üÖê•Öß 
21.30ÖÖ  
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
�Ö›ü�ú¯Öã̧ üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-
22./08/2022 

¾Öêôû  
15.27¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü 

�Îú.- 25 

×±úµÖÖÔ¤üß- 
†²ÖµÖÖê¤üß−Ö 
×−Ö•ÖÖ´ÖÖê¤üß−Ö ¿Öê�Ö 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ´Ö•Öã̧ üß  
¸üÖ.�Ö›ü�ú¯Öã¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.−ÖÓ90114082
92  
 
†¸üÖê̄ Öß-  
ü 
 

                      �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ:Öß µÖÖŸÖß»Ö 
±úßµÖÖÔ¤üß ÆüµÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû²Öò−›ü¾ÖÖ•Ö¾Öã −Ö�úÖ ´Öã»Öß“Öß ²Ö¸üß 
−ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß−Öê ÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ 
�ú¹ý−Ö ¿Öß¾Öß÷ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö •Ö¾Öôûß»Ö �úÖšüß−Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖü ´ÖÖ¹ý−Ö 
¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ý−Ö •Öß¾Öê ´ÖÖ¸ü:µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ¤üß»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü 
¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê−ÖÖ/1012¸üÖšüÖê›üüüü  ´ÖÖê.9552303028 
¤üÖ�Ö»Ö - ×•Ö¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ- ØÃÖ÷Öê 7972733404 
. 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 296/2022 �ú»Ö´Ö 309 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü-22/08/2022 

 

 

 

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

×¤ü-
22/08/2022 
¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 
296/2022 
�ú»Ö´Ö 309 
³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    
×¤ü ü-
20/08/2022  
“Öê ¸üÖê•Öß21.30 
ŸÖê22.30 ¾ÖÖ 
¤ü¸´µÖÖ−Ö´ÖÖ.×•Ö»
ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ 
¯Ö×¸üÃÖ¸ü  −ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-
22/08/2022 
¾Öêôû 13.35¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 18 

×±úµÖÖÔ¤üß- ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö 
ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö �ú¤ü´Ö 
¾ÖµÖ48¾ÖÂÖÔ ¬ÖÓ¤üÖ  
−ÖÖê�ú¸üß ¯ÖÖêÆü/2444 
¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
 −ÖÖÓ¤êü›ü ü   
9890376252 
 
†¸üÖê̄ Öß-  

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ:Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü5ÖÖ¾Ö¹ý−Ö   
×¾ÖÂÖ¸üß†ÖêÂÖ¬Ö ×¯Öˆ−Ö †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �ú¸ü5µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö 
�êú»ÖÖ. ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�ú/1774 µÖ´Öê�ú¸ü ´ÖÖê.−ÖÓ.9860897224 
¤üÖ�Ö»Ö -  GPSI ×¿Ö÷Öêü  ´ÖÖê.−ÖÓ. 7972733404 
 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã.¸.ü−ÖÓ 297/2022 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö.¤üÖ. �úÖ ×¤ü-22/08/2022 

1 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²Ö
Ö¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

×¤ü-
22/08/2022 

¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß ü̧Ö²ÖÖ¤ü 

÷Öã.¸297/2022 
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô) 

´Ö.¤üÖ. �úÖ 
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    
×¤ü ü-
22/08/202
2  “Öê ¸üÖê•Öß 
17.10 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¾Ö›ü¸ü÷Ö»»Öß 
ü−ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü 
22/08/202
2 

¾Öêôû 
19.47¾ÖÖ. 

−ÖÖë¤üü �Îú.- 30 

×±úµÖÖÔ¤üß- ´Ö−ÖÖê•Ö ²ÖÖ²Öã×ÃÖ‘Ö 
¯Ö ü̧¤êü×¿Ö  ¾ÖµÖ 41¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.−ÖÖ.¯ÖÖê.�úÖ.²Ö.−Ö.152 
¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß ü̧Ö²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü. 
7447772085 
 
† ü̧Öê̄ Öß-  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 14 
×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö  
�úß.†.980/- ¹ý.     

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
×šüü�úÖ/Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß  µÖÖ−Öê ¯ÖÏÖê 
÷Öã−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö   ×ŸÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü×™ü ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü/µÖÖ“µÖÖ ˆ¤êü¿ÖÖ−Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ 
×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Öî÷Ö¸êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Öºþ−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê.−ÖÖ./1742 �Ö−ÖÃÖÖêôêûêü  
´ÖÖê.9823467191 
¤üÖ�Ö»Ö  - GPSI ×¿Ö÷Öêü  ´ÖÖê.−ÖÓ. 
7972733404 
 
 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 298/2022 �ú»Ö´Ö 457.380 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

 

 

1 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²Ö
Ö¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

×¤ü-
22/08/2022 
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
÷Öã̧ ü−ÖÓ 
298/2022 
�ú»Ö´Ö 457.380 
³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    
×¤ü ü-
20/08/2022  
“Öê ¸üÖê•Öß 17.30 
ŸÖê 
×¤ü.22/08/202
208.30 ¾ÖÖ 
.¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ˆ¤ãÔü 
¿ÖÖôûÖ ×´Ö»Ö¸üÖê›ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
 
×¤ü-
22/08/2022 
¾Öêôû 21.35¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 35 

×±úµÖÖÔ¤üß- ×´Ö—ÖÖÔ 
µÖã−ÖãÃÖ ²Öê÷Ö ´Öß—ÖÖÔ 
ˆÃ´ÖÖ−Ö ²Öê÷Ö ¾ÖµÖ 
48¾ÖÂÖÔ ¬ÖÓ¤üÖ 
´Öã�µÖÖ‘µÖÖ¯Ö�ú 
�Ö›ü�ú¯Öã̧ üÖ  −ÖÖÓ¤êü›ü ü   
9890376598 
 
†¸üÖê̄ Öß-†–ÖÖŸÖ 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - 
»ÖÖê�ÖÓ›üß ™êü²Ö»Ö 06 
−Ö÷Ö �úß.†.  
12000/-¹ý.  

�Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ:Öß µÖÖŸÖß»Ö 
±úßµÖÖÔ¤üß“Öß Æêü .¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ˆ¤ãÔü ¿ÖÖôûÖ ÃÖ �ãú»Öã¯Ö ²ÖÓ¤ü �ú¹ý−Ö 
÷Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ú�úÖê×5ÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ  “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öê 
×�Ö›ü�úß“ÖÖ ÷Ö•Ö ¾ÖÖ�ú¾Öã−Ö †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ý−Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß 
™êü²Ö»Ö 06 −Ö÷Ö �úß.†.  12000/-¹ý. “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß 
¾Ö÷Öî¸êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2444 �ú¤ü´Öúü ´ÖÖê.−ÖÓ.9860897224 
¤üÖ�Ö»Ö -  GPSI ×¿Ö÷Öêü  ´ÖÖê.−ÖÓ. 7972733404 
 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.223/2022 �ú»Ö´Ö 379,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ×¤ü.22/08/2022 
¯ÖÖêÃ™êü 

“Öê −ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

÷Öã̧ ü−ÖÓ.223/2
022 �ú»Ö´Ö 
379,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö  

 
 

×¤ü. 20/08/2022 “Öê 
21.30 ¾ÖÖ.ÃÖã.²ÖÖ²ÖÖ 
¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ¯Ö ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ˆ¢Ö¸êüÃÖ 3 
×�ú.´Öß. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ:Ö- 
×¤ü.22/08/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 15.00 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ 
�Îú. 29¯ÖÏ´ÖÖ:Öê ¤üÖ�Ö»Ö  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö  
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  ‹�ú  ÃÖò´ÖÃÖÓ÷Ö �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ ×−ÖóµÖÖ ¸Óü÷ÖÖ“Öß 
²ÖÖò›üß †ÃÖ»Öê»Öß •µÖÖŸÖ ×•Ö†Öê ×ÃÖ´Ö�úÖ›Ôü 
−ÖÓ.9860347766 †ÃÖÖ ×�ú´ÖŸÖß 38000/- 
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ •µÖÖ“ÖÖIMEI 
No.352659950250495 †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»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¯ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö:Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×¤ü.20.08.2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû ¸üÖ¡Öß 21.30 ¾ÖÖ•Ö´µÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ´ÖÆëü¦ü 
ÆüÖ.´ÖÖê.ÃÖÖ.�Îú.MH26.AN.1039 ¾Ö¸ü ¤êü÷Ö»Öæ¸ü−ÖÖ�úÖ �ú›êü 
•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ¾Öêôûß ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öê ²ÖÃÖã−Ö 
ÆüÖêŸÖê.ŸÖê¾ÆüÖÓ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ ²ÖÖ²ÖÖ ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ¯Ö µÖê£Öê †Ö»Öß 
†ÃÖŸÖÖ †“ÖÖ−Ö�ú ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ´ÖÖê.ÃÖÖ.“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öê ¤üÖê−Ö 
†−ÖÖêôû�Öß ‡ÔÃÖ´Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö »ÖÖ»Ö Ó̧ü÷ÖÖ“µÖÖ ¯Ö»ÃÖ¸ü 
´ÖÖê.ÃÖÖ.¾Ö¸ü ²ÖÃÖã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¯Öò−™ü“µÖÖ ´ÖÖ÷Öß»Ö ×�Ö¿µÖÖŸÖ 
†ÃÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»ÖÖ †ÖÆêü.¾Ö÷Öî ȩ̂ü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ 
¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êüÃÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß ---ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ÷ÖÖê ȩ̂ü −Öê. ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü:ÖÖ¸ü  -  ¯ÖÖê−ÖÖ-779 �úÖ�ú›êü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ:Öê 
†Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 

 



 

 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.224/2022 �ú»Ö´Ö  12(†) ´Ö.•Öã.�úÖ.¯ÖÏ´ÖÖ5Öê. ×¤ü.22/08/2022 
¯ÖÖêÃ™êü 

“Öê −ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã.‘Ö./¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö 

¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    
Æü×�ú�úŸÖ 

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

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷Öã̧ ü−ÖÓ.224/2022 

�ú»Ö´Ö 12(†) 
´Ö.•Öã.�úÖ.¯ÖÏ´ÖÖ5Öê  

×¤ü. 22/08/2022 “Ö 
13.50 
¾ÖÖ.ÃÖã.‹ÃÖ.¯Öß.²ÖÖ¸ü “Öê 
¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öê ´ÖÖê�úóµÖÖ 
•ÖÖ÷ÖêŸÖ ²ÖÖ±ú−ÖÖ ™üß 
¯ÖÖò‡Õ™ü −ÖÖÓ¤êü›ü ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 
1.30 ×�ú.´Öß. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ:Ö- 
×¤ü.22/08/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 17.32 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ 
�Îú. 32 ¯ÖÏ´ÖÖ:Öê ¤üÖ�Ö»Ö  
  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- Æü²Öß²Ö •Ö²ÖÖ¸ü “ÖÖ‰úÃÖ ¾ÖµÖ 38 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÖê−ÖÖ-2543 −Öế Ö/Öã�ú 
¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.8805012394 

 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-    
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö---•Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö −Ö÷Ö¤üß 
1160/- 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ:Öß 
µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öæ¤ü †Ö¸üÖê¯Öß−Öê »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãü−Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã−Ö ×“Ö÷üß¾Ö¸ü 
†Ö�ú›êü ×»ÖÆãü−Ö ×¾Ö−ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ ™üÖ‡Ô´Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü 
−ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü −Ö÷Ö¤üß ¸üŒ�ú´Ö 1160/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ 
¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê  ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß - ¯ÖÖê−ÖÖ-1915 �úÃŸÖã ȩ̂ü −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü:ÖÖ¸ü  -  ¯ÖÖê−ÖÖ-779 �úÖ�ú›êü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ:Öê 
†Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.225/2022 �ú»Ö´Ö  65(‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý ²ÖÓ¤üß �úÖµÖªÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Öê×¤ü.22/08/2022 
¯ÖÖêÃ™êü 

“Öê −ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã.‘Ö./¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö 

¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    
Æü×�ú�úŸÖ 

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

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷Öã̧ ü−ÖÓ.225/2022 

�ú»Ö´Ö 65(‡Ô) 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý ²ÖÓ¤üß 

�úÖµÖªÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Öê   

×¤ü. 22/08/2022 “Ö 
13.30 ¾ÖÖ.ÃÖã 
‹´Ö.•Öß.†Ö¸ü.÷ÖÖ›Ôü−Ö“µÖÖ 
×ÃÖ´Öë™ü Ø³ÖŸÖß »Ö÷ÖŸÖ 
¤êü÷Ö»Öæ¸ü −ÖÖ�úÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
ˆ¢Ö¸êüÃÖ 03 ×�ú.´Öß. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ:Ö- 
×¤ü.22/08/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 18.30 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ 
�Îú. 35 ¯ÖÏ´ÖÖ:Öê ¤üÖ�Ö»Ö  
 
  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  †´ÖÖê»Ö ÷ÖÖê̄ Öß−ÖÖ£Ö ³ÖÖê�ú¸êü ¾ÖµÖ 
42 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÖê−ÖÖ-2552 −Öế Ö/Öã�ú 
¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.8411832552 

 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-    
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö--- ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 
180 ‹´Ö.‹»Ö.�Ö´ÖŸÖê“µÖÖ 13 ²ÖÖò™ü»Ö ×�ú´ÖŸÖß 
910/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖê.÷Öã−ÊÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ:Öß 
µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öæ¤ü †Ö¸üÖê¯Öß−Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×¾Ö−ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ×¸ü Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 180 
‹´Ö.‹»Ö.�Ö´ÖŸÖê“µÖÖ ‹�ãú−Ö 13 ²ÖÖò™ü»Ö ×�ú´ÖŸÖß 910/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
¯ÖÏÖê.÷Öã−ÊÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ŸÖß“Öß “ÖÖê¸ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü:µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê 
•Ö¾Öôû ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ´Æü:Öã−Ö ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß - ¯ÖÖê−ÖÖ-985 “Ö®Öê ȩ̂ü −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü:ÖÖ¸ü  -  ¯ÖÖê−ÖÖ-779 �úÖ�ú›êü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ:Öê 
†Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.226/2022 �ú»Ö´Ö 328,272,273,188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ×¤ü.22/08/2022 
¯ÖÖêÃ™êü 

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

−ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    
Æü×�ú�úŸÖ 

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

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷Öã̧ ü−ÖÓ. 

226/2022�ú»Ö´Ö 
328,272,273,188 

³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ:Öê 
 

×¤ü. 22/08/2022 “Öê 
12.55 ¾ÖÖ.ÃÖã.¤êü¾Öß 
´ÖÓ¤üß¸ü ÃÖ´ÖÖê¸ü �ÖÖ−Ö 
×�ú¸üÖ:ÖÖ ¤êü÷Ö»Öæ¸ü −ÖÖ�úÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ:Ö- 
×¤ü.22/08/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 19.01¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú. 
36 ¯ÖÏ´ÖÖ:Öê ¤üÖ�Ö»Ö  
  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  --¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ×²ÖÃÖÖ›êü 
¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
−Öế Ö/Öã�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.8007239289 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-    
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö---´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ²ÖÓ¤üß ‘ÖÖŸÖ»Öê»ÖÖ 
÷Öã™ü�ÖÖ 13860/ ¹ý¯ÖµÖê Ø�ú´ÖŸÖß“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ:Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖ−Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ²ÖÓ¤üß ‘ÖÖŸÖ»Öê»ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö 
¾Ö:ÖÔ−ÖÖ“ÖÖ 1380/-¹ý¯ÖµÖê Ø�ú´ÖŸÖß“ÖÖ ÷Öã™ü�ÖÖ ¾Ö ÃÖã÷ÖÓ¬ÖßŸÖ ×ÃÖ÷Ö−Öê“Ö¸ü •Ö¤üÖÔ 
ŸÖÓ²ÖÖ�Öã“ÖÖ ´ÖÖ»Ö Ã¾ÖŸÖÖ“µÖÖ ±úÖµÖªÖ�ú¸üßŸÖÖ ×¾Ö�Îúß �ú¸ü:µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ−Öê 
Ã¾ÖŸÖÖ“µÖÖ ¤ãü�úÖ:ÖÖŸÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öã−Ö ÷ÖÏÖÆü�úÖÓ−ÖÖ ×¾Ö�Îúß ÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Öê 
�ÖÖ−Ö ×�ú¸üÖ:ÖÖ ¤ãü�úÖ−ÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß - ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ‹“Ö.‹»Ö.´ÖÖ¸ü�ú¾ÖÖ›ü 
−Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü:ÖÖ¸ü  -  ´Ö.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö.¹ý¯ÖÖ»Öß �úÖÓ²Öôêû 
−Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 

 


