
 पो. टेशन मनाठा  ग.ुर.ण. 135/2022 कलम 452,354, 354 अ 354 ब 509 ,324 327,504,506,427,143,147,148,149 भा द वी दी.26/08/2022 

पोलीस 
टेशन च े
नाव 

ग.ु र.न व कलम गु हा घडला दाखल िफयादी व आरोपी याचं े
नाव व प ा 

हिकगत 

मनाठा ग.ुर.ण. 
135/2022 
कलम 452,354, 
354 अ , 354 ब 
509 ,324 
327,504,506,
427,143,147,
148,149 भा द 
वी 
 
 
आरोपी अटक:- 
िनरंक 

गु हा घडला 
दी. 25/08/2022 
रोजी सं याकाळी 
07:30 वा मौजे 
खंडे र तांडा 
तालुका अधापूर 
पि मेस 12 िकमी 
 
 
गु हा दाखल:-  
िद.26/08/2022 
01:41 वा  चे 
टेशन डायरी न द 

न.03  वर  
 
 

िफयादीचे नाव : 
आरोपीच ेनाव :-  
 

खुलासा:  सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी यातील 
िफयादी घरी असताना यातील आरोपीतानी ह े िफयादीचे घरात घुसून 
तुझा नवरा शंकर कोठे गेला व मुलगा यांनी आम या शेतात पाणी 
सोडल ेआह ेअसे हणून यांनी मला तुला झवतो असे हणून माझी साडी 
ओढून लाउज बटन तोडल े व फाडल ेने माझे थान दाबले यांनी माझा 
मुलगा यास कु हाडीन े मा न जखमी केले व व यास तु ही िहला 
आतापयत झवायला पिहजे होते असे हणाला तसेच व यांनी काठीने 
मला मा या मुलाला व नव याला काठीने मारले मा या सोबत घाणेरडे 
कृ ये  के याने मा या ी मनास ल ा उ प  होऊन मनास ध ा बसला 
आह े माझा िवनयभंग झाला आह ेवगैरे जबाबाव न बाजूस माणे गु हा 
दाखल क न स. पो िन साहेबांचे आदेशान े  बीट NPC 2809 रावल े  
यांचे कडे िदला. 
दाखल करणार:- जी. आर.देव डे पो ह ेका 9657719136 
तपासी अमंलदार :- NPC 2809. रावल े 
पो. टे. मनाठा  

 

 

 



 

 पो. टेशन मनाठा ग.ुर.ण. 136/2022 कलम  324,337,323,504,506,34 भा द वी दी.26/08/2022 

पोलीस 
टेशन च े
नाव 

ग.ु र.न व 
कलम 

गु हा घडला दाखल िफयादी व आरोपी याचं े
नाव व प ा 

हिकगत 

मनाठा ग.ुर.ण. 
136/2022 
कलम  
324,337,3
23,504,50
6,34 भा द 
वी 
 
 
 
आरोपी 
अटक:- िनरंक 

गु हा घडला 
दी. 25/08/2022 रोजीचे 
अंदाजे सायंकाळी  1900 त े
2000  वा चे मौजे खंडे र 
तांडा तालुका अधापूर 
पि मेस 12 िकमी 
 
गु हा दाखल:-  
िद.26/08/2022 03:12 वा  
चे टेशन डायरी न द न.06  
वर  
 
 

िफयादीचे नाव :  अिनल िप 
धन ुजाधव वय 49 वष धदंा 
शतेी रा. सायाळ वाडी  
तालकुा अधापरू ता.हदगाव 
िज नादंेड   
 
 
आरोपीचे नाव :-  
 

खुलासा:  सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी यातील 
आरोप नी संगणमत क न िफयादीस याचे भावास व मुलास घरी 
बोलावून घऊेन त ू आमचे शेतात पाणी का सोडलास या कारणाव न 
आरोपीन ेिशवीगाळ क न धमकी देऊन दगडे फेकून मारल े यातील एक 
दगड िफयादी या काना या माग ेडा ा बाजूस दगड लागला व कमरेला 
हाताला दगड लाग यान े जखमी झाला आह े िफयादीचे भावास लाथा 
बु यांनी मारहाण केली िशवीगाळ क न हाकलून िदल े वगैरे 
जबाबाव न बाजूस माणे गु हा दाखल क न स. पो िन साहबेांचे 
आदेशान े बीट NPC 2809 रावले   यांचे कडे िदला. 
दाखल करणार:- जी. आर.देवडे पो ह ेका 9657719136 
तपासी अमंलदार :- NPC 2809. रावल े 
पो. टे. मनाठा  

 
 

 

 

 



पो. टे इ लापुर ो. गू. र .नं 83/2022कलम65(ई) म. ो.अँ ट वेळः िद26/08/2022 

पो. टे चे नाव ग ू.र.न. 
कलम 

ग.ुर..घ.ता.वेळ व 
िठकाण  

िफयादी चे नाव  खुलासा 

ईसलापुर  ो 
ग.ुर.न/ं83/
2022कलम 
65(ई) 
म. ो.अँ ट . 

.गु.र घ.ता.वेळी व 
िठकान :-
िद26/08/2022 चे 
10:30 वा.आरोपी चे 
राहते घर मौजे. 
सोनवाडी  
 

 
ग.ुदा.ता.वेळःिद26/08/
2022 वेळ13:15 टे. 
डा.नं 20 
 
 
 
 

िफयादी  ◌ः  गजानन मिलकाजुन   
वे ळकर 46 वष वसाय 
नोकरीNpc ब.न.ं 1239  
पो. टे.ई लापरु 
मो.न.ं9850746266 
 
 
आरोपी ◌ः  
. 

 
िमळाला मालः हातभ ीची गावठी 
दा  15 िलटर 900/ . ो.ग.ुमाल . 

 
 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीन े
िबना परवाना बेकायदेशीर िर या हातभ ीची गावठी दा  वीस 
िलटर लॅि टकचे पांढ या कॅ डम ये 15 िलटर गावठी दा ची चोरटी 
िव ी कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगललेा िमळून आला. . हणून 
नमूद माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी मा.Api साहबे 
यांचे आदेशान ेasiिनवळे  यां याकडे िदला. 
 
 
दाखल करनार :-  pso asi त डेवाड मो.न.ं8080308059 
 
 
तपासीक अमलदार:-Asiिनवळे  मो.न9ं423441526 

 
 

 

 

 



पो. टे.मनाठा आ. .न ं24/2022 कलम 174 crpc िद 26/08/2022. 

पो. टे 
चे नाव 

आ . .न ंव कलम  आ. .घ.ता.वेळ व िठकाण खबर देणार चे नाव  हिककत 

मनाठा आ .नं.24/2022  
कलम  174 crpc   

माणे. 

 िदनांक 
21/08/2022 रोजी  वेळ 18:00 
वा चे सुमारास मौजे 
जांभळसावली   ता.हदगांव 
 
 
आ. .दा.ता.वेळ 
िदनांक:- 26/08/2022 रोजी 
14:12 वा.न द 23 वर  
 
मरणाचे कारण:- छातीत दखुुन 
बेशु  होवुन मृ यू  
 
 
उिशराचे कारण:-आज रोजी 
पो. टे.mlc कागदप  े ा  
झाले.आ. .दाखल  
 

खबर देनार:- िव ल केशव मडके   
वय 33 वष वसाय मंजुरी 
रा.जांमग हान ता.कळमणुरी 
िज.िहगोली.ह.मु.जांभळ सावली 
ता.हदगांव िज.नांदेड 
.मो.नं.9021065808 
 
    
FIR त िदलीप का ? 
 होय. 
 
मयताचे नांव:- मीना िव ल मडके  
वय 32 वष रा.जामग हाण 
ता.कळमणुरी िज िहगोली 
ह.मु.जाभंळसावली ता.हदगांव 
िज.नांदेड   
 
 

खुलासा - सादर िवनंती की वर नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील 
खबर देणार यांची प ी िहची त येत शेतातील आखा ावर असताना 
त येत खराब होवुन बेशु द अव थेत पड यान े ितस औषध उपचार 
कामी नातेवाईकाने स.द.िव णुपुरी नांदेड येथील वाड ं .52 म ये 
दाखल केल ेअसता डॉ.साहबे यांनी तपासुन मृ यु पाव याचे घोशीत 
केल े वगैरे MLC कागद प ाव न व अजा व न आ.मृ.दाखल क न  
मा.APIसाहबे यां या आदेशान ेपुढील चौकशी कामी HC 2123िगरी 
सर यां याकडे िदला. 
तपासीक अिधकारी यांचे नांव:- HC 2123 िगरी साहबे  पो टे 
मनाठा मो नं.9511713937 
दाखल करनार -PSO HC 2111 ितडके साहबे पो. टे.मनाठा 
मो. .9767242111 
पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- 
 
 

 
 



पो. टे.चे कुंडलवाडी गुरन 86/2022कलम 283 भादिव िद.26/08/2022 
पो. टे.चे 

नाव  

गुरन व कलम गु.घ.ता.वेळ व 

िठकाण 

िफयादीचे नाव/आरोपी चे 

नाव व प ा 

हकीकत 

कुंडलवाडी गरुन 86/2022 

कलम 

283,भादिव   

 

 

 

 

 गु हा घडला ता.वळे व 

िठकाण 

िद.26/08/2022रोजी 

चे 12:45 वा. हडेगेवार 

चौक कुंडलवाडी पूवस 

01 िक.मी 

 

गु हा दाखल:- 

िद.26/08/2022रोजी 

चे 14:32वा 

नोद न.ं13 

 

िफयादीच ेनाव:-शेख नजीर मदार 

वय 31वष . नोकरी PC 2869 

पो. टे कुंडलवाडी तालुका 

िबलोली िज.नांदडे 

 

आरोपी च ेनाव:-  

खलुासा:-सादर िवनंती की वर ता वेळी व िठकाणी यातील 

आरोपीन े आपला ऑटो हा भर र यात उभा क न येणा या-

जाणा या लोकांना व वाहनास अडथळा व अपघात होईल अशा 

प तीने उभा केला िमळून आला हणून भादिव कलम 283 

माणे गु हा दाखल क न माननीय api साहबे यां या आदशेान े

पुढील तपास कामी HC 2407 बेग  यां याकड ेिदला. 

 

गु हा दाखल करणा याच े नाव:- HC 2388 ढगे पो. टे. 

कुंडलवाडी मो.नं. 

 

तपिसक आमलदार:-hc 1687 जमजाळ.पो. टे. कुंडलवाडी मो 

.. 

 

 

 
 



पो. टे. चे नाव िलबगाव गुरन नं.   133/2022 कलम :- 65( ई) .म.दा.का. िद. 26-08-2022 
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  

िलबगाव गुरन नं.  :- 133/2022 
कलम :- 65( ई) .म.दा.का. 
 
िमळाला माल :- देशी दा  
िभगरी सं ा  असे लेबल 
असले या 180 एम.एल.चे   

मते या एकुण 11िसलबंद 
काचे या  बॉट या येकी 
बाटली   िकमत अंदाजे 70/- . 

ा माण े असा एकुण िकमत 
770 माणे 

 ो.गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 26-08-2022चे  वा.   13.30 
वा.धानोरा/मा/  
 
िठकाण :- धानोरा /मा./फाटा  ता .िज 
.नांदेड 
 
ता. िज. नांदेड पुवस 1◌्4िक.मी. िबट 
नंबर 3 
  
 ो.गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 26-08-2022 चे  17.31 वा.  
 
न द नंबर :-  11वर  
 
 

दाखल करणार :- PSO Hc 1072 
च हाण सा.  पो. टे. िलबगाव मो.नं. 
.7709865032 

िफयादी चे नाव :-   गजानन 
भगवान खंडागळे  वय 37 वष 

वसाय नोकरी पोका/ 2857 
नेमणूक पो. टे. िलबगाव  ता. 
िज.नांदेड मो. नं. 
7517030867 
 
आरोपी चे नाव :-   
 FIR िदल े का होय/नाही :- 
होय. 
 

आरोपी अटक :- नाही. 
 
चेकिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी मा.हा िवना परवाना 
बेकायदेशीर िर या देशी दा   िभगरी सं ा असे 
लेबल असले या  180 एम.एल. या मते या 
एकूण   11 सीलबंद काचे या बाट या येकी 
70 दरा माणे असा एकूण  िक.अ.  770/- पये 
चा ो.  गु ाचा माल िव ी कर या या 
उ ेशान े ता यात बाळगलेला िमळून  आला 
हणुन मा.सपोिन सा.यांचे आदेशान ेगु हा दाख

ल क न   पुढील तपास कामी  ASI  दामोधर 
हा.. यांचेकडे िदला.  
 

तपािसक अंमलदार :- ASI दामोधर पो. टे. 
िलबगाव  मो. नं . .8623915358. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. पवार 
साहबे पो. टे. िलबगाव  मो. नं. 
9823288458. 

 



पो. टे.चे कुंडलवाडी गरुन 87/2022कलम 283 भादिव िद.26/08/2022 
पो. टे.चे 

नाव  

गुरन व कलम गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव/आरोपी चे नाव व प ा हकीकत 

कुंडलवाडी गुरन 87/2022कलम 

283,भादिव माण े

   

 

 

 

 

 

 गु हा घडला ता.वेळ व 

िठकाण 

िद.26/08/2022रोजी चे 

12:30वा. के रामू मंगल 

कायालय समोर रोडवर 

कुंडलवाडी पि मेस 02 

िक.मी 

  

गु हा दाखल:- 

िद.26/08/2022रोजी चे 

14:41वा 

नोद नं.14 

 

 

िफयादीच े नाव:-शेख नजीर मदार वय 

31वष . नोकरी PC 2869 पो. टे 

कुंडलवाडी तालुका िबलोली िज.नांदडे 

 

आरोपी च ेनाव:-  

खुलासा:-सादर िवनंती की वर ता वेळी व िठकाणी यातील 

आरोपीन े आपला ऑटो हा भर र यात उभा क न येणा या-

जाणा या लोकांना व वाहनास अडथळा व अपघात होईल अशा 

प तीन े उभा केला िमळून आला हणून भादिव कलम 283 

माण ेगु हा दाखल क न माननीय api साहबे यां या आदशेाने 

पुढील तपास कामी HC 2407 बेग  यां याकडे िदला 

        

गु हा दाखल करणा याच े नाव:- HC 2388 ढगे पो. टे. 

कुंडलवाडी 

मो.न.ं9049477411 

 

तपिसक आमलदार:-hc 2407 बेग.पो. टे. कुंडलवाडी मो. 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन लोहा ो गुरन.ं 164 /2022 कलम  65(ई) म.दा.का.  माणे  िदनांक. 26/08/2022 

  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 

लोहा गुरन ं 164/2022 कलम 65 (ई) 

म.दा.का माणे 

 
 गु ाचे कारण : :- ो गु ाचा माल 
ितची चोरटी िव ी कर याचे उ ेशान े
ता यात बाळगलेला िमळून आला 
हणून गु हा 

 
िमळाला माल:-एका नायलॉन या 
िपशवीम य 
देशी  दा  िभगरी सं ा लेबल 
असलले1े80   ML या मते या 
काचे या 10िसलबंद बाँटल येकी 
बॉटल िकमत 80 पये माणे  िकमती 
800 /-  चा माल  
--------------------- 

 गु हा घडला िदनांक 
26/08/2022 चे 17.00 वा सुमारास  
 
िठकाण - आडगाव फाटा बॉडर 
धा यावर तालुका लोहा िज हा नांदेड 
िदशा :  उतरेस 15 
िकमी  
 
गु हा दाखल िदनांक:- 
िद-26/08/2022 वेळ  17.59 वा टे 
डा.न द नं 14वर  
--------------------------- 
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-
होय 
---------------------------- 

 िफयादीचे नाव :-  
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
 आरोपीचे नाव व प ा:-  
 आरोपी अटक :--  नाही 
 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े एका नायलॉनचे िपशवीम ये 
िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या देशी दा  िभगरी 
सं ा या 180 एम एल मते या सीलबंद  एकूण 
10 बॉटल एकूण िकमती 800 /- पयाचा 

ो.गु ाचा माल ितची चोरटी िव ी कर याचे 
उ ेशान े ता यात बाळगललेा िमळून आला वगैरे 
िफयादव न  मा.पोिन तांबे सा यांचे आदेशान ेगु हा 
दाखल  
तपािसक अमंलदार :-  HC2325 िकरपणे 
 पो टे लोहा मो नं 98 81 70 84 74 
 
दाखल करणार:--NPC 999 येमेकर पो. टे लोहा 
मोबाईल नंबर 9923670999 
पोलीस टेशन भारी - अिध.कार्याचे नाव व 
मोबाईल नंबर:- मा. पो. िन  तांबे साहबे   पो. टे. 
लोहा मो.नं. 9850188100 
 

 

 

 



पोलीस ठाण ेबारड  गु.र.न.:-61/2022 कलम:-12 (अ) म.जु.का.िदनाकं 26 / 08 /2022 

पो. टे. 
चेनाव 

गु.घ.ता.वेळविठकाण गु.र.न. वकलम िफयादीचेवआरोपीचेनाव, प ावमो. . गु ाचाथोड यातखुलासा 

बारड 

 

गु.घ.ता.वेळविठकाण :- 
िद.26/08/2022 रोजी 
15.30 

बारडगावातीलदेवीरोडव
रीलए.टी.एम. 
जवळीलपानटपरीजवळ 

 

गु.दा.ता.वेळव न द 

िदनाकं 26 / 08 /2022 
मांक:- 12 वेळ 17.42 

   

पो. टे. 

पासूनिदशावअंतर:- 
पि मेस 01 िक.मी. 

 

गु.र.न.:-61/2022 

कलम:-12 (अ) 
म.जु.का. 

 

िफयादीचेनाव, अझ ी नविलयो ी नमो ह मद वय 38 
वष वसाय नोकरी नेमणूक पोलीस ठाणे बारड  मो. :-  

9922129912 

आरोपीचे नाव- 

आरोपीअटक:-िनरंक 

सीआरपीसीकलम 41 अ .1 माणनेोटीसदे यातआली 

उशीराचेकारण:-िनरंक 

खुलासा :-सादर िवनंती की नमदू तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी हा िमलन बाजार नावाचा जुगार खेळत व 
खेळवी त असताना िमळून आला या चे ता यात  950 पये 

वमट काजुगार खेळ याचे सािह य िमळून आले हणून गु हा 
दाखल क न माननीय सपोिन. तुगावे साहबेयां याआदशेाने 
पुढील तपासपोना 611 पवारयां याकडेदे यातआला 

गेलामाल :- िनरंक 

िमळालामाल :- 950/ पयेचामु मेाल 

दाखलकरणार :-पोहकेा 2449 डीएचवानोळेमोबाईलनंबर 

8975366592 

तपासीकअधीकारी/अंमलदार :- पोना 611 

सी.एस.पवारमोबाईलनंबर 9892798021 

पो. टे. भारीअिधकारी :-
सपोनीिशवरामराजारामतुगावेमोबाईल मांक 9822179877 

 

 

 



iksLVs v/kkZiqj xqjua 250@2022 dye 394 Hkknoh fnukad 26@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 
&  
v/kkZiqj 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fnukad 25@08@2022 
jksth 22%44 oktrk ps 
lqekjkl  tkaHk:u 
ikVhP;k iq<s nq/k Msvjh 
leksj v/kkZiqj  rs 
ukansM tk.kkjs jksMoj 
tkaHk:u f’kokj rk- 
v/kkZiqj ft- ukansM 
 
 
 fn’kk o varj & 
 
 nf{k.ksl 02 fd-eh-  
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- 
%&   
fn-26@08@2022 osG ps 
17%48  ok LVs-Mk dz- 
16  oj  
 
 

 xq- j- ua-& 
250@2022 
dye  394 
Hkknoh  
  
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  eksgen eqLrQk 
vyh [kku fi- eksgen vyh [kku 
rMoh o; 58 o”kZ  O;olk; 
O;kikj  isVªksyiai jk- ?kj ua- 5 & 
1&75 fdYyk jksM xoGh xYyh 
ukansM  eks-ua- 9823717245 
 
 
vkjksihps  ukao %&  pkj vuksG[kh 
bZle rksaMkoj diMk cka/kysys  
 
vkjksihps  vVd  %&   ukgh  
 
xsyk eky %&1½ nksu lWelax 
daiuhps eksckbZy fdaer 17]000@& 
:i;s o 2½ uxnh 1]71]060 @& 
:i;s vls ,dq.k 1]88]060 @& 
:i;s tcjhus pks:u usys vkgs 
 
mf’kjkps dkj.k %& vkt jksth 
iksLVs yk ;soqu tckc fnY;kus 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rk-osGh  o fBdk.kh ;krhy  
fQ;kZnh gk R;kps isVªksy iaikps fM>sy o isVªksy fodzh dsysys uxnh 
1]71]060 @& :i;s  dW’k eksVkj lk;dyoj clqu v/kkZiqj  rs ukansM tkr 
vlrkauk tkaHk:u ikVhP;k iq<s nq/k Msvjh leksj ikBhekxqu nksu eksVkj 
lk;dy vksoj Vsd d:u fQ;kZnhps eksVkj lk;dyps gWUM vks<qu [kkyh 
ikMqu [katjus gkrkoj okj d:u 1½ nksu lWelax daiuhps eksckbZy fdaer 
17]000@& :i;s o 2½ uxnh 1]71]060 @& :i;s vls ,dq.k 1]88]060 
@& :i;s tcjhus pks:u usys vkgs- oxSjs fQ;kZn o:u xzsM iksmifu ih-Vh- 
iokj ;kauh ojhy izek.ks xqUgk nk[ky  
 

nk[ky dj.kkj & xzsM iksmifu ih-Vh- iokj iksLVs v/kkZiqj  
 
rikfld vaeynkj&  iksfu- v’kksd tk/ko  iksLVs v/kkZiqj  eks-ua-  
7798834263 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu- v’kksd tk/ko  iksLVs v/kkZiqj  eks-ua-  
7798834263 
  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh %&  ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh 
Jherh vpZuk ikVhy mifoHkkx ukansM xzkfe.k eks-ua- 9665479333 ] 
iksfu- v’kksd tk/ko  iksLVs v/kkZiqj  eks-ua-  7798834263 
 gs  fnukad 26@08@2022 jksth ps 17%59 ok uksan ua- 18 oj jokuk 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq  

 

 



पोलीस टेशन  दगेलरू गरून.402/2022 कलम 379 भ द वी माण े  िद.26/08/2022 

पोलीस
टेशनचे

नाव 

ग.ूर.न.वक
लम 

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

देगलरू गरून.402/
2022 
कलम 379 
भ द 
वी माण े
 
 
 
 
 

ग.ू घ. ता. वळे व 
िठकाण:-- 
िद.23.08.2022 चे  
01.00 ते  सकाळी 
06.00 वा. चे दर यान 
िफयादीचे घरासमो न 
मौ. वझरगा ता  देगलरु 
 
 
ग.ु दा. ता. वळे व न दन ं
िद.26/08/2022 
रोजीवेळ  11.51वा. 
न दन.ं 19वर 
 
 
 
 
 

िफयादीचनेाव व – सदानंद 
माधव सयवंशी  वय 23 वष 

वसाय– िश ण  रा वझरगा 
ता देगलरु मोनं . 
7498455660 
 
 
आरोपी –अ ात 
 
 
गलेा माल - Honda कंपिनची 
dream yuga मो.सा. . Mh 
26 am 0263 िक.अ. 25,000 
जू. वा.  

खलुासा:--सादर िवनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील िफयादी यांनी 
िद.23.08.2022 चे  01.00 ते  सकाळी 06.00 वा. चे दर यान िफयादीचे 
घरासमोर लावललेी Honda कंपिनची dream yuga मो.सा. क्र. Mh 26 
am 0263 जीचा इंजन . JC58ET 057309 व चेिसस . ME4 JC5 
86H DT052077 असा   असून िक.अ. 25,000 . ची ही कोणीतरी अ ात  
चोरटयानी चो न नेली आह े ितचा आजु बाजुला व शहरात शोध घेतला 
असता िमळून आला नाही वगैरे जबाब व न गु हा दाखल 
 
दाखलकरणार:-पो.ना. 2562 प  े   पो. टे. देगलुर 
 
तपािसकअमंलदार– पोहकेॉ  2462 कदे पो टे देगलरू मोनं 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं--पोिन ी माचरे साहबे मोनं 
9821159844 
 

 

 



 

पोलीस टेशन मरखले गरून. 167/ 2022 कलम 12 अ मजकुा  िद 26.08.2022 

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

मरखेल   गरून. 167/ 2022 
कलम 12 अ मजकुा   

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद. 26.08.2022 चे 11.10 वा 
मौ.िबजलवाडी येथे  
 
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद.26.08..2022 रोजी 
वेळ14.46 वा.न द न ं 19 
 
 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा 
चं कांत बाबूराव पाढरे   वय 32 
वष वसाय पो.कॉ. 3206 नौकरी    
ने मरखेल  मोनं 9049047740 
 
आरोपीच े  नाव ---- 

 
आरोपी अटक ता. वळे व न द न:ं-- 
.नाही 
 
िमळाला माल – नगदी 900 . व 
मटका जुगाराच ेसाही य   

खलुासा:---सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व 

िठकाणी यातील आरोपीन े  िवनापरवाना 
बेकायदेिशरिर या वता या फाय ासाठी 
आक ावर पैसे लावुन क याण नावाचा मटका 
जुगार खेळत व खेळिवत असताना मटका जुगाराचे 

साही य व नगदी  900/- . व मटका जुगाराच े
साही य  सह िमुळन आला वगैरे िफयाद व न 
गु हा दाखल .. 
 

दाखल करणार:-ASI मठपती  .ने. पो टे मरखेल  

 
 

तपािसक अंमलदार -  पोना / 94 अ दलू बारी   
पो.ठा. दगेलुर  

 
 

 

 



 

पो टे:-उमरी .गुरन 214/2022 कलम 324,323,504,506, Ipc िदनांक 26/08/2022 
पो टे चे नाव गुरण/अ.मृ/पणाका/िमिस

ग व कलम 
गु हा/अमृ/पणाका/िमिसग घडला 
व दाखल 

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

हकीकत 

उमरी गु हा 214/2022 
कलम 
324,323,504,50
6, Ipc माण े 

 
 
 
गु ाचे:- 
 
 

 
िदशा:- 
उ रेस   01 कीमी 

गु हा घडला:- 
िद.26/08/2022 चे 
07.30वा.िफयादी या 
घरासमोर बालाजी ग ली 

उमरी 
 
गु हा दाखल िदनांक 
26/08/2022 चे 21.24 
वाजता न द नंबर 14 वर  

िफयादीचे नाव:- हरीष भगवान शमा 
वय 21 वसाय िश ण रा.बालाजी 
ग ली उमरी ता. उमरी िज. नांदडे मो.न 
9763217089 

 
 
आरोपीचे नाव व प ा  :- 
 
 
 

 
  

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन ेसंगणमत क न मला त ूगाडीला कट का मारलास हणुन व जु या 
भांड या या कारणाव न िवनाकारण आरोपी क्.1 ते 4 मोटार सायकलवर 
येवून आरोपी क्.1  यान ेहातातील कडयाने मा या नाकावर मा न दखुापत 

क न ज मी केले. आरोपी क्.2 व 3 याने मला लाथा बू याने पाठीत ,पोटात 
मारले माझी आई अिनता शमा ही िह सोडव यास आली असता आरोपी क्.1 
यान ेआईला लाथांनी  मारहान केली  व िजवे मार याची धमकी दीली वगैरे 
िफयादीव न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी माननीय पोलीस 
िनरी क साहबे यां या आदशेान ेबीट पोहकेा 2354 गेडाम यां याकडे िदला. 
 

तपासी अंमलदार:-HC  सुरेश शंकरराव भालेराव मो.न.7030221125 
 
पो टे भारी अिधकारी चे नाव  
मा.पोनी. ी.डी.एम.बी.भोसले मोबाईल नंबर 7038833358 
 

 

 
 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ.317/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ"Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.26/08/2022 
 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

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

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
 
÷Öã¸ü−ÖÓ 317/2022 
�ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤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.10/08/2022 ¸üÖê•Öß  
20.30 ŸÖê ×¤ü.11/08/2022  
¾Öêôû  05.00  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö  
´Ö÷Ö2Ö¯Öã¸üÖü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû11.54  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.14 ¾Ö¸ü 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- :- ´ÖÖêÃÖÖ  
×•Ö“ÖÖ �ÎÓú.MH 26 B 
8494 ²»Öò�ú Ó̧ü÷ÖÖ“Öß µÖã×−ÖµÖ−Ö 
�Óú¯Ö−Öß“Öß ×•Ö“ÖÖ †ÃÖÖ Ø�ú´ÖŸÖ 
†Ó¤üÖ•Öê 75,000/ ¹ý 
•Öã.¾ÖÖ.Ø�ú.†Ó. 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö 
×¯Ö¸üÖ•Öß ´Öê™ü�ú¸ü ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.÷Öã¢Öê¤üÖ¸üßü ¸üÖ.´Ö÷Ö2Ö¯Öã¸üÖ ü üü 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.9823351121 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:- †–ÖÖŸÖ 
‡ÃÖ´Ö 
 
†™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�úÖ2Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖêÃÖÖ  ×•Ö“ÖÖ �ÎÓú.MH 26 B 8494 ²»Öò�ú 
Ó̧ü÷ÖÖ“Öß µÖã×−ÖµÖ−Ö �Óú¯Ö−Öß“Öß ×•Ö“ÖÖ “Öê×ÃÖÃÖ 

−ÖÓü.ME4KC311KH8138515 ×•Ö“ÖÖ ‡Ó•Ö−Ö 
−ÖÓ.KC31E80137833 ×Æü †Ó¤üÖ•Öê ×�ú.†Ó.75,000/- 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü »ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÃÖŸÖÖ ×™ü¾ÆüßÃÖê−Ö ¾Ö¹ý−Ö 
†Ö2Öã−Ö ÃÖÖê›ãü−Ö —ÖÖê¯Ö»ÖÖê †ÖÃÖŸÖÖê ÃÖ�úÖôûß  ×¤ü.11/08/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 05:00 ¾ÖÖ.²ÖÖÆêü¸ü �úÖ´ÖÖ×−Ö×´Ö¢Ö ×−Ö‘ÖÖ»ÖêÖ †ÖÃÖŸÖÖ 
ŸµÖÖ×šü�úÖ2Öß ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖêÃÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»Öß −ÖÖ×Æü �úÖê2ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖê¸ü™üµÖÖÓ−Öß “ÖêÖ¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. 
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü2Öê 
�úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ/2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü  µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß-  ¯ÖÖê−ÖÖ/2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.8669005593 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü"ÖÖ¸ü - : ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1302 ×÷Ö¸üß ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9325447086  

 
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.318/2022 �ú»Ö´Ö 457,380 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ"Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.26/08/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öêê 

−ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

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

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
 
÷Öã¸ü−ÖÓ 318/2022 
�ú»Ö´Ö 457,380  
³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-
¤ü×�Ö2ÖêÃÖ  2  ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú. 01 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü"Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ"Ö :- 
×¤ü.25/08/2022 ¸üÖê•Öß  16.00  
ŸÖê ×¤ü.26/08/2022  ¾Öêôû  07.00  
¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ²ÖîŸÖã»»Öã´Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú 
¿ÖÖôûÖ −Ö‡Ô†Ö²ÖÖ¤üß −ÖÖÓ¤êü›üü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû17.41  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.22 ¾Ö¸ü 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 1)´ÖÖò×−Ö™ü ü̧ ‹ÃÖ †Ö¸ü 
�Óú¯Ö−Öß“Öê 11 ¯ÖÏŸµÖê�úß •Öã−Öê 
¾ÖÖ.×�ú.†Ó.2000/-¹ý.†ÃÖÖ ‹�ãú#Ö 
22000/- ¹ý.2ü) ‹ê−Ö �ú´¯ÖãØ™ü÷Ö 
�Óú¯Ö−Öß“Öß DAYS 11 ¯ÖÏŸµÖê�úß 
•Öã.¾ÖÖ.×�ú.†Ó.2000/-¹ý.†ÃÖÖ ‹�ãú#Ö 
22000/-¹ý.±úÖ‡Ô»Ö ¾Ö Ã™êü¿Ö−Ö ü̧ß †ÃÖÖ 
‹�æú#Ö 44,000 ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- :-
´ÖÆü´Ö¤ü †²¤ãü»Ö •Ö´Öß¸ü 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.´Öã�µÖÖ¬µÖÖ¯Ö�úü 
¸üÖ.´ÖÖêÆü´ÖÖê¤üßµÖÖ �úÖò»Ö−Ößü 
üü¤êü÷Ö»Öã¸ü−ÖÖ�úÖ  −ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.9970797860 
 †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¸üß�Ö ,¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ#Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ²ÖîŸÖã»»Öã´Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ¿ÖÖôûÖ 
−Ö‡Ô†Ö²ÖÖ¤üß −ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö »Öò²Ö“µÖÖ ¹ý´Ö´Ö¬µÖê �ú´¯Öã™ü¸ü 
šêü¾Ö»Öê»Öê 1)´ÖÖò×−Ö™ü ü̧ ‹ÃÖ †Ö ü̧ �Óú¯Ö−Öß“Öê 11 ¯ÖÏŸµÖê�úß •Öã−Öê 
¾ÖÖ.×�ú.†Ó.2000/-¹ý.†ÃÖÖ ‹�ãú#Ö 22000/- ¹ý.2ü) ‹ê−Ö �ú´¯ÖãØ™ü÷Ö 
�Óú¯Ö−Öß“Öß DAYS 11 ¯ÖÏŸµÖê�úß •Öã.¾ÖÖ.×�ú.†Ó.2000/-¹ý.†ÃÖÖ 
‹�ãú#Ö 22000/-¹ý.±úÖ‡Ô»Ö ¾Ö Ã™êü¿Ö−Ö ü̧ß †ÃÖÖ ‹�æú#Ö 44,000 
ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö »Öò²Ö“Öê »ÖÖò�ú ŸÖÖê ã̂−Ö ´ÖÖ»Ö �úÖê#ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»ÖÖü ¾Ö÷Öî̧ êüü •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Ö−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß 
¯ÖÖê−ÖÖ/2753 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ü ÃÖÖÆêü²Öüü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê  ×¤ü»ÖÖ. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖê−ÖÖ/2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.8669005593 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü"ÖÖ¸ü :-¯ÖÖêÆêü�úÖò/1302  ¯ÖÖê. Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß-
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9325447086 
 
šüÖ"Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 



 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü, ü †Ö�úÛÃ´Ö�ú ´ÖéŸµÖæ 31/2022 �ú»Ö´Ö 174 CRPC ¯ÖÏ´ÖÖ"Öê ×¤ü.26/08/2022 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öêê 

−ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

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

†Ö.´Öé. −Ö.    
31/2022 �ú»Ö´Ö- 
174 CRPC 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : -
¯Öã¾ÖìÃÖ 02  ×�ú.´Öß ²Öß™ü 
�Îú.03 

†Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ×šü�úÖ"Ö : ×¤ü 
24/08/2022 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 
¾Öêôû 18.00  ¾ÖÖ.“Öê ÃÖæ´ÖÖ¸üÖÃÖ 
÷ÖÖê�ãúôû−Ö÷Ö¸ü ±ãú™ü¯ÖÖ£Ö ü −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ"Ö:- 
×¤ü.26/08/2022 ¸üÖê•Öß Ã™êü.›üÖ. 10  
¾Ö¸ü , 
¾Öêôû 10.36 ¾ÖÖ.  
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü"ÖÖ¸üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö 
:- ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¯Ö.†Ó�ãú¿Ö 
×´Ö¸ü÷Ö2Öê ¾ÖµÖ 38 
¾µÖ¾Ö.¿ÖêŸÖß  ¸üÖ.´ÖÖ›êü÷ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá ×•Ö.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸üü 
´ÖÖê.�Îú.8329515142 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :- 
†×−Ö»Ö  ×¯Ö.†Ó�ãú¿Ö 
×´Ö¸ü÷Ö2Öê ¾ÖµÖ 40 
¾µÖ¾Ö.¿ÖêŸÖß  ¸üÖ.´ÖÖ›êü÷ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá ×•Ö.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸üü  
´Ö¸ü"ÖÖ“Öê �úÖ¸ü"Ö :- 
�úÖê2ÖŸµÖÖŸÖ¸üß •Öã−ÖÖ™ü 
†Ö•ÖÖ¸üÖ−Öê  ´Ö¸ü2Ö 
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ   
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ : ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ2Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß  µÖÖÓ−Öß  ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öß �úß ´ÖÖ—ÖÖ  ³ÖÖˆ ´ÖµÖŸÖ †×−Ö»Ö  
×¯Ö.†Ó�ãú¿Ö ×´Ö¸ü÷Ö2Öê ¾ÖµÖ 40 ¾µÖ¾Ö.¿ÖêŸÖß  ¸üÖ.´ÖÖ›êü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá 
×•Ö.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸üü ×¤.24/08/2022 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓ.18.00  ¾ÖÖ.“Öê 
ÃÖæ´ÖÖ¸üÖÃÖ ÆüÖ ÷ÖÖê�ãúôû−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê �úÖê2ÖŸµÖÖŸÖ¸üß •Öã−ÖÖ™ü 
†Ö•ÖÖ¸üÖ−Öê  ´Ö¸ü2Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö 
�úºþ−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ASI/Ø¿Ö¤êü  µÖÖÓ“Öê �ú›êü 
×¤ü»Öê †ÖÆêü. 
 
†Ö.´Öé ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :-ASI/Ø¿Ö¤  ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9579308012 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü"ÖÖ¸ü: ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1302 ×÷Ö¸üß ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß-
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9325447086 
 

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



 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ¤îü×−Ö�úú ×´ÖÃÖà÷Ö -  32/2022 “Öß ´ÖÖÆüßŸÖß ×¤ü−ÖÖÓ�ú. 26/08/2022                                                                                                                          

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ"Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê/�Ö²Ö¸ü ¤êü"ÖÖ¸üÖ“Öê -
−ÖÖ¾Ö 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 

−Ö÷Ö¸ü 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�    
32/2022   

 
 
 
 

×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü:- 
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 02 
×�ú´Öß ²Öß™ü 02 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ"Ö:- 
×¤ü.25/08/2022 “Öê 
12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖæ´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¸ü´ÖÖ´ÖÖŸÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÷Ö2Öê¿Ö 
−Ö÷Ö¸ ¸üÖê›üüüüü,−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
×´ÖÃÖà÷Ö  ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×š�Ö"Ö:-26/08/2022 
¾Öêôû 15:12  Ã™êü›üÖ.19 
¾Ö¸ü 
 

 

�Ö²Ö¸ü ¤êü"ÖÖ¸ü  :-  
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö:-
�ãú.×¿ÖŸÖ»Ö ×¯Ö.†Ö−ÖÓ¤ü ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü 
¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖê ¸üÖ.¸ü´ÖÖ´ÖÖŸÖÖ 
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÷Ö2Öê¿Ö−Ö÷Ö¸ ¸üÖê›üüüüü−ÖÖÓ¤êü›ü 
²Öê̄ ÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö"ÖÔ−Ö :- 
Ó̧ü÷Ö-�úÖôûÖ ÃÖÖ¾ÖôûÖ, Ó̂“Öß-ü¯ÖÖ“Ö 

±æú™ü,²ÖÖÓ¬ÖÖ ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû,�êúÃÖ »ÖÖÓ²Ö 
�úÖôêû, ³ÖÖÂÖÖ ´Ö¸üÖšüß,ØÆü¤üß 
²ÖÖê»ÖŸÖÖ ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ µÖêŸÖê,†Ó÷ÖÖŸÖ 
×Æü¸ü¾ÖÖ ™üÖò¯Ö ¾Ö ÷Öã»ÖÖ²Öß Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ 
“Öã›üß ¯Öî•ÖÖ´ÖÖ  

�Öã»ÖÖÃÖÖ:- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü2ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß 
´Öã»Ö÷Öß  Æüß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 25/08/2022 ¸üÖê•Öß 12.30 ¾ÖÖ.¸ü´ÖÖ´ÖÖŸÖÖ 
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÷Ö2Öê¿Ö −Ö÷Ö¸ ¸üÖê›üüüüü¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸ü µÖê£Öæ−Ö �úÖê2ÖÖÃÖ �úÖ×Æ ü‹�ú 
−Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ‘Öºþ−Ö ×−Ö‘Öæ−Ö ÷Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö ŸÖß †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ 
†Ö»Öß −ÖÖÆüß.ü −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓ�ú›êü ¾Ö ×´Ö¡ÖÖÓ�ú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
ŸÖß ×´Öôãû−Ö  −Ö †Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö 
�úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß �úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ/847 ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü:-¯ÖÖê−ÖÖ/847 ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9325230727 
 

Ü´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü"ÖÖ¸ü:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1302 ×÷Ö¸üßêü 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9325447086.  
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬Öß�úÖ¸üß:- ¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß ›üÖò.‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü 
ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 
 
 
. 



पो. टे. लोहा  cr no  165 / 2022 कलम 354, 354 B, 324,323,504,506,34 भादवी 

पो. टे. चे 
नाव 

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

               हकीकत  
 

लोहा 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

गुरन. 165/2022कलम 

354,354 B, 324, 

323, 504, 506, 34 

भादवी  

 गु हा घडला: - िदनांक 
14/8/2022 रोजी सकाळी 

10.00 वाज या या सुमारास 
पोलीस लाईन िबि डग 

मांक 33 म नंबर 12 
पोलीस हडेकॉटर तालुका 
िज हा धुळे 

 
 
 
 
गु हा दाखल:- िदनांक 
26/08/2022 वेळ  20.53 

वाजता टेशन डायरी न द 
16  वर 
     
 
 

िफयादी -  
 आरोपी चे नाव व प ा-   

 
 
 उिशरा चे कारण:- मला जा त ास अस यान े
अहमदपूर त े धुळे वास क न धुळे येथे जाण े
श य नस यान ेमी आज िदनांक 26 /8/ 2022 

रोजी पोलीस टेशन लोहा येथे येऊन त ारी 
जवाब िद यान े
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
दाखल करणार - पोलीस ठाणे अमंलदार पोना 

999 येमेकर मोन  99 23 67 0 999 

खुलासा :-सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी 
यांनी संगणमत क न रा ी बेरा ी बाहरेील पु ष दा या नशेत िफयादी 

बाईचा दरवाजा वाजवून तो दरवाजा उघडला असता  sorry मला 
मायाबाई या मला जायचे होते असे हणून मायाबाईचे म कडे गेले या 

ासाबाबत िफयादीन े आरोपी मांक यांना िवचारपूस केली असता  आरोपी 
मांक 1 यान े िफयादीस तु या बापाची िबि डग आह े काय ग  ? मा याकडे 

कोणीही येईल कोणीही जाईल असे हणून आरोपी मांक 1 यान े िशवीगाळ 

क न लाथा बु यांनी मारहाण केली यानंतर आरोपी मांक 2 व 3यांनी 
िमळून याटने िफयादी या उज ा हातावर व कमरेवर मारहाण क न दखुापत 
केली ते हा यानंतर आरोपी मांक 2 व 3 यांनी िफयादीचे केस ध न 
िफयादीस पायावर ओडत घेऊन आणले व ितथे िफयादीन ेअंगावरील घातलेला 
िपव या रंगाचा गाऊन फाडला िफयादीस ल ा उ प  हावी िफयादीची 
इ त सवासमोर जावी या हतेूने िफयादीस िनव  कर याचा य  केला व 

आरोपी मांक 2 व 3 हे दोघे जण जाणून बुजून िफयादी या छातीस व कमरेस 
पश क न िफयादीचा िवनयभंग केला व िजवे मार याची धमकी िदली वगैरे 

जबाब व न मा. पोलीस िनरी क साहबेां या आदशेान े गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी पोलीस िनरी क धुळे शहर पोलीस टेशन यां याकडे वग 
कर यात आला आह े

  तपासी अंमलदार - पोलीस िनरी क धुळे शहर पोलीस टेशन तालुका िज हा 
धुळे रा य महारा  
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .      मा.पोिन/ तांबे  साहबे मोन  
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



पो. टे.धमाबाद गुरन  नं. 203/2022 कलम  65 ई महारा  दा बंदी कायदा िदनांक 26/08/2022 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

.धमाबाद गुरन  नं. 203/2022 
कलम  65 ई महारा  
दा बंदी कायदा 

ग.ु घडला तारीख वेळ . िदनांक 
26/08/2022 रोजी वेळ  16-30 
वाजता सुमारास आपल े िकराणा 
दकुानात सालेगाव तालुका धमाबाद. 
 
 
 
ग.ु दाखल तारीख वेळ िदनांक 
26/08/2022 चे  21-13 न द न. 24 
      
 
 
 
 

िफयादी -  माधव मसणाजी 
वाडेकर वय 56 वष वसाय 
नोकरी psi नेमणूक पो टे 
धमाबाद  
मो.9067081223 
 
आरोपीचे नाव =  
 
िमळाला मला- देशी दा  िभगरी 
सं या या 180 एम एल चा 14 
बॉटल िकमती अंदाजे 980 
पयाचा माल 

 
 

खुलासा-सादर िवनंती की यातील नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी नमूद यातील आरोपीन े िवनापरवाना 
बेकायदेशीरिर या देशी दा  िभगरी सं याचा 180 एम एल 
चा 14 बॉटल िकमती अंदाजे 980 पयांचा माल चोरटी व 
िव ी कर या या उ ेशान े बाळगून व िमळून आला वगैरे 
िफयाद व न गु हा दाखल 
दाखल करणार पोहे का 2286 गवलवाड  पो टे धमाबाद मो. 
9922696140 
 
पोलीस िनरी क  िहबारे सर पो टे धमाबाद. मो.  
9764574333 
 
 
तपासी अंमलदार -HC 2016 नागरगोजे पो टे धमाबाद 
मो.न.ं 9421762333 



पोलीस �टेशन िहमायतनगर गु.रं.नं. 198/2022 कलम 160भादंवी िद.26/08/2022 

पोलीस�टेश

नचेनाव 

ग.ुरं.नं. 

वकलम 

िफया�दीचेनावप�ा घ.ता.वेळ.विठकाण खुलासा 

िहमायतनगर 
 

 

ग.ुरं.नं. व 

कलम 
198/2022 

कलम 160 

भादंवी 

पांडूरंग उ�मराव काईतवाड 

वय 34 वष� (यवसाय-शेती 

/होमगाड� स.न. 

1062रा.आदे गाव िज.नांदेड  
 

 

आरोपीचेनाववप�ा:-  
 

िद.26/08/2022 

चे16.45 वा मारोती 

मिदरासमोर 

वा.सुमारासमौ.एंकबा 

ता.िहमायतनगर 08 

िक.मी. 
 

 

दाखलता.वेळ.:-  

िद26/08/2022 

वेळ22.33वा.�टे.डा-
22 

 

 

सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व 

िठकाणी यातील आरोपी पाट1 कं1 व 02 

यांनी बैल पाळा सणा म3ये बैलाचा ध5का 

लागला या कारणा व6न शेवटची मंगल 

आ7ीका सपंत आली असता सदर िठकाणी 

आपआपसात दंगल क6न मारामारी क6न 

घेत होते वगैरेिफया�दव6न व6न बाजुस 9माणे 

गु:हा दाखल क6न मा.पोिन.साहेबा <या 

आदेशाने पुिढल तपास कामी बीट मपोहेका-

1828 कांगणे यां<याकडेदे>यातआलेआहे. 

भारीअिधकारी:-पोिन- ीभसुनरू 
सा.मो.9834774799 
दाखलकरणार- PSO पोना/658 के द ेसा. 
मो.9763123814 
तपािसकअमंलदार :-मपोहकेा-1828 कांगणे मो.न ं
9921623333 
 

 



                                                   ¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß"Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 74/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/08/2022 
                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú  ×´ÖÃÖà÷Ö ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ2Ö ¾Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö 
ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû  

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 
74/2022  
  
 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-   
×¤ 03/01/2020 ¸üÖê•Öß 
“Öê 16.00  ¾ÖÖ.“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö 
´ÆüÖ›Ö �úÖò»Ö−Öß −Ö¾Öß−Ö 
�úÖîšüÖ ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü.  
×¤ü¿ÖÖ:-  

 

×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ.ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Ö 

¾Öêôû:- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
26/08/2022 

Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 22 ¾Ö¸ü 
¾Öêôû   13.19 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  :-  Æü¸ü²ÖÖÓÃÖ�úÖî̧ ü ´Ö¤ü−ÖØÃÖÆü ¤ãü¾ÖÖ ¾ÖµÖ 
75 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.´ÆüÖ›üÖ �úÖò»Ö−Öß −Ö¾Öß−Ö �úÖîšüÖ ŸÖÖ. ×•Ö. 
−ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê �Îú  
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- �ãú»Ö×¤ü¯ÖØÃÖÆü ‰ú±Ôú 
×¤ü¯Öã ×¯Ö.´Ö¤ü−ÖØÃÖÆü ¤ãü¾ÖÖ ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.´ÆüÖ›üÖ 
�úÖò»Ö−Öß −Ö¾Öß−Ö �úÖîšüÖ ŸÖÖ. ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :- Ó̧ü÷Ö- ÷ÖÖê¸üÖ, −ÖÖ�ú – 
ÃÖ¸üôû, Ó̂“Öß - 5 ±ãú™ü 5 ‡Ó“Ö, ¯ÖÖê¿ÖÖ�Ö- †Ó÷ÖÖŸÖ 
×•Ö−ÃÖ ¯ÖÑ−™ü ¿Ö™Ôü ±úÖêî•Öß Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ, ›üÖ¾Öê ÷ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü 
×ŸÖôû, ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü �úÖôûÖ ›üÖ÷Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ?Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü?ÖÖ¸ −ÖÖ´Öê µÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ 
−ÖÖ´Öê �ãú»Ö×¤ü¯ÖØÃÖÆü ‰ú±Ôú ×¤ü¯Öã ×¯Ö.´Ö¤ü−ÖØÃÖÆü ¤ãü¾ÖÖ ¾ÖµÖ 42 
¾ÖÂÖì ¸üÖ.´ÆüÖ›üÖ �úÖò»Ö−Öß −Ö¾Öß−Ö �úÖîšüÖ ŸÖÖ. ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü.µÖÖ“Öê 
›üÖê�úµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¸üß?ÖÖ´Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê ¾Öê›üµÖÖ“ÖÖ ³Ö¸üÖŸÖ 
×¤ü.03/01/2022 ¸üÖê•Öß 16.00 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö �úÖê?ÖÖ»ÖÖÆüß �úÖÆüß‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ×−Ö‘Öã−Ö 
÷Öê»Öê ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê −ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ 
−ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ËÓ�úÖ�ú›êü ×´Ö¡ÖÖÓ�ú›êü ¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü ×šü�úÖ?Öß ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ 
†ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß  ¾Ö÷Öî̧ êü �Ö²Ö¸üß †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö 
×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö . 

 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü
ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ³ÖÖ»Öê ü̧Ö¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê.�Îú. 9637355836 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê �Îú 7774883192 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ 
´ÖÖê.�Îú.9823333377 
 

 

 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 521/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/08/2022 
¯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. :- 
521/2022   
�ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ
Ö- 
×¤−ÖÖÓ�ú. 18.03.2022 “Öê 
¾Öêôû 11.00 ŸÖê 14.00 ¾ÖÖ.¾Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö �Ñú−ÃÖ¸ü ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö“µÖÖ 
÷Öê™üÃÖ´ÖÖȩ̂ ü Ø»Ö²ÖÖ“µÖÖ —
ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
26/08/2022   “Öê 22.08 
¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú. 43 ¾Ö¸ü  

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ´ÖÆü´Ö¤ü �ÖÖ»Öê¤ü ´ÖÆÓü´Ö¤ü ‡ÃÖÖ�ú ¾ÖµÖ 40 
¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›üß¿Ö ×™ü.¾Æüß.´Öê�òú×−Ö�ú ¸üÖ.�ÎúÖÓŸÖß “ÖÖî�ú 
×ÃÖ›ü�úÖê ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.�Îú. 8390194111 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :- †–ÖÖŸÖ  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú.AP-01-AC-8638  ¯Öò¿Ö−Ö 
¯ÖÏÖê �Óú¯Ö−Öß“Öß ×−ÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß Ø�ú´ÖŸÖß 15000/-  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×−Ö Ó̧ü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧
Ö - ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ´ÖÖê™Ö¸ü 
ÃÖÖµÖ�ú»Ö“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ×´Öôãû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−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�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú.AP-
01-AC-8638  ¯Öò¿Ö−Ö ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö−Öß“Öß ×−ÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß Ø�ú´ÖŸÖß 
15000/- Æüß Æòü−›ü»Ö »ÖÖò�ú �ú¹ý−Ö �òú−ÃÖ¸ü ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö“µÖÖ ÷Öê™üÃÖ´ÖÖê¸ü 
Ø»Ö²ÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß »ÖÖ¾Öã−Ö ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖŸ−Öß»ÖÖ ¤üÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ 
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ»ÖÖ ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−µÖÖŸÖ ¤üÖ�Ö¾Öã−Ö ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �úÖê2ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö 
−Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü ŸÖ�ÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü
ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö 
´ÖÖê.�Îú. 8390006100 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö Ø¿Ö¤êü  ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö 
´ÖÖê.�Îú. 9511851737 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬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. 520/2022 �ú»Ö´Ö 399,402 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖ.Æü.�úÖ. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/08/2022 
¯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. :- 
520/202
2   
�ú»Ö´Ö 
399,402 
³ÖÖ¤ü¾Öß 
ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 
4/25 
³ÖÖ.Æü.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ
Ö- ×¤−ÖÖÓ�ú. 
25.08.2022 ¸üÖê•Öß  
22.45 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ »ÖÖŸÖã̧ ü ŸÖê 
−ÖÖ÷Ö¯Öã̧ ü •ÖÖ�ÖÖ¸êü 
²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö 
™üÖ¯Ö¸êü “ÖÖî�ú •Ö¾Öôû 
−ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
¸üÖê›ü»Ö÷ÖŸÖ —Öã›ü¯ÖÖ“Öê 
²ÖÖ•ÖãÃÖ ¯Öã¾ÖìÃÖ 04 
×�ú.´Öß. 
 
×¤ü¿ÖÖ:- ¯Öã¾ÖìÃÖ 04 
×�ú.´Öß. 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
26/08/2022   “Öê 
02.59 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú. 
05 ¾Ö¸ü  

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¯ÖÖÓ›ãü Ó̧ü÷Ö ¾µÖÓ�ú™ü ü̧Ö¾Ö ´ÖÖ−Öê ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß(ÃÖ¯ÖÖê×−Ö) Ã£ÖÖ.÷Öã.¿ÖÖ.−ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.�Îú. 
8208374495 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-. 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  1) ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü •µÖÖ“Öß ‹�ãú�Ö »ÖÖÓ²Öß †Ó¤üÖ•Öê 90 ÃÖế Öß †ÃÖã−Ö ¯ÖÖŸµÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß 
†Ó¤üÖ•Öê 80 ÃÖế Öß †ÃÖã−Ö ´Öãšüß“Öß »ÖÖÓ²Öß †Ó.10 ÃÖế Öß †ÃÖ»Öê»Öß ´Öãšüß»ÖÖ �úÖôûÖ �ú¯Ö›üÖ ÷ÖãÓ›üÖôû»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ 
†ÃÖ»Öê»Öß Ø�ú´ÖŸÖ 500 ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ‹�ú Û¾Æü¾ÖÖê �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ †Ñ›ÒüÖ‡Ô›ü ×−Ö»µÖÖ ¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Æòü−›üÃÖê™ü 
•µÖÖ“ÖÖ ÛÃ�Îú−Ö »ÖÖò�ú ´ÖÖÆüßŸÖ −ÖÃÖ»Öê»ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ •Öã.¾ÖÖ. 2) 300/- ÃÖÓ•ÖµÖ ‰ú±Ôú ×¯Ö»µÖÖ 
‰ú±Ôú ³ÖµµÖÖ ×¯Ö.¸üÖ•ÖÓê¦ü ‰ú±Ôú ³ÖîµµÖÖ ¸üÖ•ÖÓê¦ü ¤üÖ¤üÖ �úÖôêû µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖã−Ö ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖÓ•Ö¸ü •µÖÖ“Öß 
»ÖÖÓ²Öß †Ó¤üÖ•Öê 46 ÃÖế Öß †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖŸµÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß †Ó¤üÖ•Öê 35 ÃÖế Öß ¾Ö »ÖÖ�ú›üß ´Öãšüß“Öß »ÖÖÓ²Öß †Ó¤üÖ•Öê 
11 ÃÖế Öß †ÃÖ»Öê»ÖÖ �úÖôûÃÖ¸ü Ó̧ü÷ÖÖ“Öê ´Öò−Ö ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 300 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ‹�úÖ �úÖ÷Ö¤üÖ“Öê 
¯Öã›üß´Ö¬µÖê »ÖÖ»Ö Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ×´Ö¸ü“Öß ¯ÖÖ¾Ö›ü¸ü •Öã.¾ÖÖ.Ø�ú.†Ó.  3) 11,800/- ×−ÖŸÖß−Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ×›ü�ú»»Öê µÖÖ“Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖã−Ö ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß ÆüÖ£ÖÖê›üß •µÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß †Ó¤üÖ•Öê 70 ÃÖế Öß †ÃÖ»Öê»Öß •Öã−ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß Ø�ú.†Ó.800 
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ‹�ú ×¾Ö¾ÖÖê �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ †Óò›ÒüÖ‡Ô›ü †Ö�úÖ¿Öß ¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Æòü−›ü ÃÖê™ü •µÖÖ“ÖÖ IMEI 
NO.866318055298656/30,866318055298649/30 †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 11,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
•Öã.¾ÖÖ.×�ú.†Ó. 4) 9,500/- ¯ÖÏ¤üß¯Ö ²ÖÖôûÖÃÖêÖ “ÖÖêî¬Ö¸üß µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖã−Ö ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›ü •µÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß 
†Ó¤üÖ•Öê 97 ÃÖế Öß †ÃÖ»Öê»Öß •Öã.Ø�ú.†Ó. 500 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹�ú ÃÖãŸÖß ¤üÖȩ̂ üß(�úÖÃÖ¸üÖ) †Ó¤üÖ•Öê 21 ±ãú™ü †Ó¤üÖ•Öê ¾Ö 
‹�ú †Öê̄ ÖÖê �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ †ò›ÒüÖ‡Ô›ü �úÖôûµÖÖ ¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Æòü−›ü ÃÖê™ü •µÖÖ“ÖÖ IMEI 
NO.869059031906833, 869059031906825 †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ •Öã.¾ÖÖ.×�ú.†Ó. 5) 13,100/- 
‘Ö™ü−ÖÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß ÃÖ²²Ö»Ö ¯ÖÆüÖ¸ü •µÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß †Ó¤Ö•Öê 146 ÃÖế Öß †ÃÖ»Öê»Öß Ø�ú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 
1000/- ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß ™üÖò́ Öß •µÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß †Ó¤üÖ•Öê 97 ÃÖế Öß Ø�ú.600/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹�ú ´ÖÖ¸üÖêŸÖß  
ÃÖã—Öæ�úß �Óú¯Ö×−Ö“Öß ÛÃ¾Ö±ú™ü ×›ü—ÖÖµÖ¸ü �úÖ¸ü ×•Ö“ÖÖ †Ö¸ü×™ü†Öê ¯ÖÖÃÖà÷Ö �Îú.MH-43-X-6530 †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß 
•Öã.¾ÖÖ.×Ó�Óú.600000/- “Öß ¾Ö ‹�ú ´ÖÆüà¦Ö �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ ²ÖÖê»Öȩ̂ üÖê �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ ™Òü�ú ¯»ÖÃÖ ×¯Ö�ú†¯Ö “ÖÖ¸ü “ÖÖ�úß 
¾ÖÖÆü−Ö •µÖÖ“ÖÖ †Ö¸ü™üß†Öê ¯ÖÖÃÖà÷Ö �Îú.MH-12-SF-2331 ×¤ÃÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ •Öã−ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ ×�ú.700000/- 
†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 13,33,700/- 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü 
ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
25/08/2022 ¸üÖê•Öß 22.45 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ »ÖÖŸÖã̧ ü ŸÖê −ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü •ÖÖ�ÖÖ¸êü 
²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö ™üÖ¯Ö¸êü “ÖÖî�ú •Ö¾Öôû 
−ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¸üÖê›ü»Ö÷ÖŸÖ —Öã›ü¯ÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¾Ö¸ü 
−Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ¸üÖê›ü¾Ö¹ý−Ö µÖê�ÖÖ-µÖÖ 
•ÖÖ�ÖÖ-µÖÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖ−ÖÖ †Ö›ü¾Öã−Ö ¾ÖÖÆü−ÖÖŸÖß»Ö 
»ÖÖê�ÓúÖ�ú›ãü−Ö ¯ÖîÃÖê,´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö,´ÖÖê™üÖ¸ü,ÃÖÖµÖ�ú»Ö 
»Öã™ü�µÖÖ“Öê ‡¸üÖ¤üµÖÖ−Öê ¤ü¸üÖê›üµÖÖ“Öê ŸÖµÖÖ¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ 
�ÖÓ•Ö¸ü,ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü,ÆüÖŸÖêÖ›üß,ÃÖ²²Ö»Ö,™üÖò́ Öß,»ÖÖê�ÖÓ›ü
ß,¸üÖò›ü,¤üÖî̧ ü,×´Ö¸ü“Öß¯Öã›ü,´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»ÖÆòü−›ü ÃÖê™ü ¾Ö 
“ÖÖ¸ü “ÖÖ�úß ¾ÖÖÆü−Öê †ÃÖê ‹�ãú�Ö 
13,33,700/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öã¤ü¤êü´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü 
‘ÖÖŸÖ�ú ¿ÖÃ¡Ö ²ÖÖôû÷Öã−Ö ¤ü¸üÖê›üÖ ‘ÖÖ»Ö�µÖÖ“Öê 
ŸÖµÖÖ¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»Öê ¾Ö÷Öî̧ êü 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü
ÖÖ¸:- †Ö−ÖÓ¤ü ×²Ö“Öê¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Öü 
¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê.�Îú. 
9561038001 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê×−Ö £ÖÖȩ̂ üÖŸÖ  ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê.�Îú. 9823298315 
¯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 
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दाखल 
ADदाखल तारीख वेळ व 
िठकाण 

त ारदार यांचे नाव व प ा  गु ाची थोड यात हकीकत 

मु माबाद AD No .17/2022 
.कलम174. crpc  

AD.वेळ व 
िठकाण:- 
िद.26/08/2022 
चे 08.45. वाजता 
चे सुमारास, मौजे 
भवानीनगर तांडा 
ता.मखेड  
 
 
 
ADदा.ता.वेळ व 
िदनांक:-
26/08/2022 
वेळ 20.47.वा . 
टेडा नंबर 21 

वर 
 
 
 
 
 

 खबर देणार.  
 
 
 
 
- मयताचे नाव. संतोष 
भीमराव पवार व 32 वष 

वसाय शेती मजुरी राहणार 
भवानीनगर  तांडा दापका ग ु
ता. मुखेड 

खुलासा सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील मयत हा याचे घराचे बांधकामासाठी पाणी कमी पडत 
अस यान ेतो सवजणी पाणी मोटार चे बटन चालू करण ेकिरता 
तो आ पाचे शेतात गेला असता संतोष रघनुाथ राठोड यांचे 
सोबत बाच बाची व झटापटी होऊन तो घरी आला आ था 
याचे छातीत दखुत असता यास आ ही सरकारी दवाखाना  

दाखवा येथे गेलो असता डॉ टरांनी तपासून मरण पाव याचे 
सांिगतल ेवगैरे जबाबा व न आ  दाखल  
 
AD दाखल करणार:- पोहकेा◌ॅ 1716 जाधव पो टे 
मु ामाबाद  
मो न ं8605430645 
तपास अिधकारी:- PSI वाघमारे साहबे पो टे मु ामाबाद मो. 
नंबर 7972389995 
 

भारी अिधकारी ----सपोिन सं ाम उ व जाधव पो टे 
मु माबाद मो नंबर  
8999881900 
 

 


