
 
iksLVs dqaMyokMh nSfud xqUgs vgoky fn 28-07-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
Ikks- LVs- 
dqaMyokMh 
 

 
xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  

िद. 27/07/2022 चे 
22:00 ते 
दी.28/07/2022 चे 
06.30 वाजताच े
दर यान नरा ग ली 
कुंडलवाडी िफयादीचे 
घरासमो न .  
 
fn’kk o varj %&  

दि णेस 500 िमटर  
 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG- 

28/07/2022.  
वेळ 09:51 वाजता 
न द नंबर 08वर   
 

गु.रं.न 
.80/2022 
कलम- 
379.भा द िव  
 
 
 
 
 

 
fQ;kZnhps uko %& 

रमेश नरसीमल ूबॅरमवार वय 38 
वष वसाय िम ी काम राहणार 
नरा ग ली कुंडलवाडी  तालकुा. 
िबलोली िज हा. नांदडे  
 
vkjksih %& 

अ ात  
 
vkjksih vVd %& ukgh  
 
xsykeky %& 

 एक प सर मोटर सायकल mh 
26CA2277 िकमत एक लाख 9 
हजार पये 
  
 

 

[kqyklk %& सादर िवनंती की यातील िफयादी न ेआपली मोटर 
सायकल mh26 CA 2277 बजाज कंपनीचे प सर 
मोटरसायकल आप या घरासमोर लावून झोपी गेले असता 
कोणीतरी अ ात चोर ाने वरील मोटरसायकल चो न 
नेलेवगैरे जबाब व न आज रोजी िदले या िफयाद व न वर 

माणे गु हा दाखल असून पुढील तपास PSI ही. पी. सूयवंशी 
साहबे पो. टे. कुंडलवाडी ह ेकरीत आहते 
 

दाखल करणार – 

npc 1191 आडे. पो ट कुंडलवाडी  

 

तपासीक अंमलदार:- 

मा. ी. PSI सूयवंशी साहबे.पो. टे.कुंडलवाडी 

मो.9975802890  
  

 

 

 



 

  पो. टे. कंधार.ग.ुर.न.238/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.28/07/2022 . 
 

पो. टे. 
च ेनाव 

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

       हकीकत 

  
कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 

238/2022  

कलम  

283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.28/07/2022 चे 
10.40  वा. 
िशवाजी  चौक 
सावजिनक रोडवर 
कंधार  
 
दि णसे 100 मीटर 
 
गु हा दाखल :- 
िद.28/07/2022  
वेळ. 13.26 वाजता 
टेशन डायरी न द  

21 वर.  
 

िफयादीच ेनाव :-  
आिद य िनवृ ी राव लोणीकर वय 34 वष 

वसाय - नोकरी सपोिन. पो. टे. कंधार  
मो:- 9422336474 . 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :- 
  

 
आरोपी अटक:- नाही 
 
 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी 
यातील  आरोपीन े याच ेता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य 
नागिरकानंा व इतर वाहनांना धोका िकवा आटकाव होईल 
अशा ि थतीत थांबवलेला िमळून आला आह े वगैरे िफयाद 
व न गु हा दाखल.   

 
दाखल कारणर:-  
Hc /1735  बाबर साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 
           
तपासी अमंलदार:-  
npc/ 2730 टाकरस साहबे पो. टे. कंधार मो:- 
9373890469. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 

 
 



 

 

  पो. टे. कंधार.ग.ुर.न.239/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.28/07/2022 . 
 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

  
कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 

239/2022  

कलम 

 283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.28/07/2022 चे 
10.50  वा. सराफा 
लाईन कंधार  
सावजिनक रोडवर  
 
पूवस 500 मीटर 
 
गु हा दाखल :- 
िद.28/07/2022 
वेळ. 13.44 वाजता 
टेशन डायरी न द  

22  वर.  
 

िफयादीच ेनाव :-  
आिद य िनवृ ी राव लोणीकर 
वय 34 वष वसाय - नोकरी 
सपोिन. पो. टे. कंधार  
मो:- 9422336474 . 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी 
यातील  आरोपीन े याचे ता यातील ऑटो  हा  रोडवर सामा य 
नागिरकानंा व इतर वाहनानंा धोका िकवा आटकाव होईल अशा 
ि थतीत थांबवलेला िमळून आला आह े वगैरे िफयाद व न गु हा 
दाखल.   
 
दाखल कारणर:-  
Hc /1735  बाबर साहबे  पोलीस टेशन कंधार 
           
तपासी अमंलदार:-  
npc/ 2730 टाकरस साहबे पो. टे. कंधार मो:- 9373890469. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .  
मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 

 
 



 

 

पो. टे. कंधार.ग.ुर.न.240/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.28/07/2022 . 
 

पो. टे. 
च ेनाव 

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

       हकीकत 

  
कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न.  

240/2022  

कलम 

 283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.28/07/2022 चे 
10.55  वा. सराफा 
लाईन कंधार  
सावजिनक रोडवर  
 
पूवस 500 मीटर 
 
गु हा दाखल :- 
िद.28/07/2022 
 वेळ. 13.58 
वाजता टेशन 
डायरी न द  23  
वर.  
 

िफयादीच ेनाव :- 
 आिद य िनवृ ी राव लोणीकर 
वय 34 वष वसाय - नोकरी 
सपोिन. पो. टे. कंधार मो:- 
9422336474 . 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा : 
 
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  
आरोपीन े याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व 
इतर वाहनांना धोका िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला 
िमळून आला आह ेवगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.   
 
दाखल कारणर:-  
Hc /1735  बाबर साहबे  पोलीस टेशन कंधार 
           
तपासी अमंलदार:- 
 npc/ 2730 टाकरस साहबे पो. टे. कंधार मो:- 9373890469. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 

 

 



 

 

  पो. टे. कंधार.ग.ुर.न.241/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.28/07/2022 . 
 

पो. टे. 
च ेनाव 

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

       हकीकत 

  
कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 

241/2022  

कलम  

283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.28/07/2022 चे 
11.00  वा. सराफा 
लाईन कंधार  
सावजिनक रोडवर  
 
पूवस 500 मीटर 
 
गु हा दाखल :- 
िद.28/07/2022 
वेळ. 14.12 वाजता 
टेशन डायरी न द  

24  वर.  
 

िफयादीच ेनाव :-  
आिद य िनवृ ी राव लोणीकर 
वय 34 वष वसाय - नोकरी 
सपोिन. पो. टे. कंधार मो:- 
9422336474 . 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  
आरोपीन े याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व 
इतर वाहनांना धोका िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला 
िमळून आला आह ेवगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.   
 
दाखल कारणर:- 
 Hc /1735  बाबर साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 

 
तपासी अमंलदार:-  
npc/ 2730 टाकरस साहबे पो. टे. कंधार मो:- 9373890469. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .  
मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 

 
 



 

 

पो. टे. कंधार.ग.ुर.न.242/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.28/07/2022 . 
 

पो. टे. 
च ेनाव 

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

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ग.ुर.न. 

242/2022  

कलम  

283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.28/07/2022 चे 
11.10  वा. सराफा 
लाईन कंधार  
सावजिनक रोडवर  
 
पवूस 500 मीटर 
 
गु हा दाखल :- 
िद.28/07/2022 
वेळ. 14.26 वाजता 
टेशन डायरी न द  

25  वर.  
 

िफयादीच ेनाव :- 
 गोपाल चं पाल इं ाळे  वय 33 वष 

वसाय - नोकरी पोउपिन. पो. टे. 
कंधार मो:- 9975754256 . 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :- 
  
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  
आरोपीन े याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व इतर 
वाहनांना धोका िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला िमळून 
आला आह ेवगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.   
 
दाखल कारणर:-  
Hc /1735  बाबर साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 
       
तपासी अमंलदार:- 
 Hc/ 1959 साहबे पो. टे. कंधार मो:- 9604333256. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .  
मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 

 
 



 

 

  पो. टे. कंधार.ग.ुर.न.243/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.28/07/2022 . 
 

पो. टे. 
च ेनाव 

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

       हकीकत 

  
कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 

243/2022  

कलम  

283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.28/07/2022 चे 
11.15  वा. सराफा 
लाईन कंधार  
सावजिनक रोडवर  
 
पूवस 500 मीटर 
 
गु हा दाखल :- 
िद.28/07/2022  
वेळ. 15.33  
वाजता टेशन 
डायरी न द  29  
वर.  
 

िफयादीच ेनाव :-  
गोपाल चं पाल इं ाळे  वय 33 
वष वसाय - नोकरी पोउपिन. 
पो. टे. कंधार मो:- 
9975754256 . 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :- 
  
 
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  
आरोपीन े याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व 
इतर वाहनांना धोका िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला 
िमळून आला आह ेवगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.   
 
दाखल कारणर:- 
 Hc /1735  बाबर साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 
           
तपासी अमंलदार:- 
 Hc/ 1959 साहबे पो. टे. कंधार मो:- 9604333256. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .  
 मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 

 
 



 

 

पो. टे. कंधार.ग.ुर.न.244/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.28/07/2022 . 

 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

  
कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 

244/2022  

कलम 

 283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.28/07/2022 चे 
11.30  वा. 
महाराणा ताप 
चौक कंधार   
सावजिनक रोडवर  
 
पि मसे 1  िकमी 
 
गु हा दाखल :- 
िद.28/07/2022 
वेळ. 15.54  
वाजता टेशन 
डायरी न द  30  
वर.  

िफयादीच ेनाव :-  
गोपाल चं पाल इं ाळे  वय 33 
वष वसाय - नोकरी पोउपिन. 
पो. टे. कंधार  
मो:- 9975754256 . 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी 
यातील  आरोपीने याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य 
नागिरकानंा व इतर वाहनानंा धोका िकवा आटकाव होईल अशा 
ि थतीत थांबवलेला िमळून आला आह े वगैरे िफयाद व न गु हा 
दाखल. 
 
दाखल कारणर:- 
 Hc /1735  बाबर साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 
      
तपासी अमंलदार:- 
 Hc/ 1959 साहबे पो. टे. कंधार मो:- 9604333256. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .  
 मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 

 
 



 

 

  पो. टे. कंधार.ग.ुर.न.245/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.28/07/2022 . 

 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

  
कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 

245/2022  

कलम 

 283 

भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.28/07/2022 चे 
11.40  वा. महाराणा 

ताप चौक कंधार   
सावजिनक रोडवर  
 
पि मसे 1  िकमी 
 
गु हा दाखल :- 
िद.28/07/2022 
वेळ. 16.06  वाजता 
टेशन डायरी न द  

31  वर.  
 

िफयादीच ेनाव :- 
 गोपाल चं पाल इं ाळे  वय 33 
वष वसाय - नोकरी पोउपिन. 
पो. टे. कंधार  
मो:- 9975754256 . 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :- 
  
 
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी 
यातील  आरोपीन े याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य 
नागिरकानंा व इतर वाहनांना धोका िकवा आटकाव होईल अशा 
ि थतीत थांबवलेला िमळून आला आह ेवगैरे िफयाद व न गु हा 
दाखल.  
  
दाखल कारणर:-  
Hc /1735  बाबर साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 
     
तपासी अमंलदार:- 
 Hc/ 1959 साहबे पो. टे. कंधार मो:- 9604333256. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .  
 मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 

 



 

 

 

पो. टे. कंधार.ग.ुर.न.246/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.28/07/2022 . 

 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ग.ुर.न. 

246/2022  

कलम  

283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.28/07/2022 चे 
12.00  वा. मा. कोट 
कंधार चे समोर 
कंधार   सावजिनक 
रोडवर 
 
पि मसे 1  िकमी 
 
गु हा दाखल :- 
िद.28/07/2022 
वेळ. 16.33  वाजता 
टेशन डायरी न द  

32  वर.  
 

िफयादीच ेनाव :- 
 काश िव लराव टाकरस  वय 51 
वष वसाय - नोकरी पोना.2730. 
पो. टे. कंधार मो:- 9373890469 . 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा : 
  
 
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  
आरोपीन े याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व इतर 
वाहनांना धोका िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवललेा िमळून 
आला आह ेवगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.   
 
दाखल कारणर:-  
Hc /1735  बाबर साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 
 
तपासी अमंलदार:- 
 Asi/ गणाचाय पो. टे. कंधार मो:- 9823391570. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .   
मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 

 
 



 

 

पो. टे. कंधार.ग.ुर.न.247/2022 कलम  283 भा.द .िव.    िद.28/07/2022 . 

 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव 

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ग.ुर.न. 

247/2022  

कलम 

 283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 
िद.28/07/2022 चे 
12.10  वा. मा. कोट 
कंधार चे समोर 
कंधार   सावजिनक 
रोडवर  
 
पि मसे 1  िकमी 
 
गु हा दाखल :- 
िद.28/07/2022 
वेळ. 16.49  वाजता 
टेशन डायरी न द  

33  वर.  
 

िफयादीच ेनाव :-  
काश िव लराव टाकरस  वय 51 वष 
वसाय - नोकरी पोना.2730. पो. टे. 

कंधार मो:- 9373890469 . 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा :-  
 
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती की वर नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील  
आरोपीन े याचे ता यातील ऑटो हा  रोडवर सामा य नागिरकांना व 
इतर वाहनांना धोका िकवा आटकाव होईल अशा ि थतीत थांबवलेला 
िमळून आला आह ेवगैरे िफयाद व न गु हा दाखल. 
   
दाखल कारणर:- 
 Hc /1735  बाबर साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 
 
तपासी अमंलदार:-  
2059/ सानप पो. टे. कंधार मो:- 9421849989. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .  
मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 
 

 
 

 



 

िसदखडे  ग.ुर.न.ं 89/ 2022 कलम 323,452, 504, 506 भा. द. वी.   िद.2707/2022 

 

पो टे च ेनाव गुरन ंव कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला व 
दाखल 

            िफयाद                                     हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

भाग 1 त े5 
ग.ुर.न.ं  
89/ 2022 
कलम 
323,452, 
504, 506 
भा. द. वी 
 
 
उशीराच ेकारण-
  आज रोजी 
येवुन जबाब 
िद यान े
 

ग.ुघ.ता.वळे व िठकाण : - 
 िद. 27/07/2022 रोजी 
सायंकाळी 20.00 वाजता 
सुमारास िफयादीचे 
घरात   मौजे मदनापुर ता. 
मा र  
 
पि मसे 22 िकमी 
 बीट न ं02 
 

दाखल तारीख  
2707/2022 
वऴ 13.21वा.  
 न द  16 
  

िफयादी-  
पुनम िवण खोडे वय 
30 वष वसाय 
घरकाम व शेती रा. 
मदनापुर ता.मा र  
मो न ं7218498598 
 
 

आरोपी – 
      
 

खलुासा :- 
 सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हा िफयादीचे घरात 
घुसुन मोबाईल या कारणाव न िफयादीस थापडाबु यांनी मारहाण क न िफयादी 
व तीचे पतीस िशवीगाळ क न िजवे मार याची धमकी िदली आह े.वैगरे िफयादव न 
गु हा दाखल क न पुढील तपास मा स पो िन ितडके साहबे यांचे आदेशान े पुढील 
तपास कामी िबट पोहकेाँ 2356 चौहाण यांचे कडे िदला 
. मो.न.ं 7499005925 
 
दाखल करणारे –  
बबन िव म गु हाडे ब नं. hc 1036 मो नं. 8888522770 
 
तपािसक अमंलदार-  
 पोहकेाँ 2356 चौहाण पो. टे.िसदखेड     मो न.ं7499005925  
 
पो टे भारी अिधकारी- 
भालचं  प ाकर ितडके सपोिन पो टे िसदखेड मो नं 9823156052  
 

 

 
 



 

 

पोलीस टेशन दगेलरू 358/2022 क 457,380 भादवी माण े िद. 28/07/2022 

पोलीस 
टेशनच े

नाव 

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

खलुासा:--- 

दगेलरू गरून. 
358/2022 
क  
457,380 
भादवी  
 
 
 
 
 

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद.27. 07. 2022 चे 
22.00 वा. त े28.07.2022 
रोजी  पहाटे 04.00 वा चे  
दर यान िच ावार ेडीग 
कंपनी  िकराणा दकुाणा 
चमकुमडी  दगेलुर   
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद. 28 /07/2022 रोजी 
 वेळ 14.09 वा.  
न द न.ं 19  वर 
 

 
 

िफयादीचनेाव व प ा व 
मो–  
मदन िप बळीराम  
िच ावार वय 62 वष 

वसाय- िकराणा दकुाण  
ापार जात  -कोमटी ,रा 

. लाईन –ग ली दगेलुर 
 मो. 9665030047   
   

आरोपी–  अ ात  
 
 
 

खलुासा:-- 
सादर   िवनती की, नमुद ता वेिळ व िठकानी यातील  िफयादी  यांची  
िच ावार ेडीग कंपनी  िकराणा दकुाणा चमकुमडी  दगेलूर िद.27. 
07. 2022 चे 22.00 वा. ते 28.07.2022 रोजी  पहाटे 04.00 वा 
चे  दर यान िच ावार ेडीग कंपनी  िकराणा दकुाणा चमकुमडी  
दगेलुर  दकुान मधुन िटन शेडचे प ा काढून  व न  दकुानात वेश 
क न   ग यातील 40000/-    अ ात चोरटयानी चो न नेले आह े
वगैरे  मजकुराच े जबाबाव न  मा पो िन साहबेांच े  आदशेाने गु हा 
दाखल  

दाखलकरणार:- 
सहा पो उप िन  सरोद े न.े  पो. टे. दगेलुर 
तपािसकअमंलदार–  
पो उप िन मोरे ने पो टे दगेलूर  

पो टे भारी अिधकारी नाव व मोन:ं-- 
पोिन ी माचरे मोनं 9821159844 

 



 

 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê −üÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ¤î−üÖÓ×¤−üÖú ÷Ö−ãÆêü †Æü¾ÖÖ»Ö ÷Öã̧ ü−Ö 112/2022 �ú»Ö´Ö ,224, ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü 28.07.2022 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê -
ÖÖ¾Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ 
¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ
Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê -
ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ  

 
 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
−ÖÖÓ¾Ö - -
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

÷Öã .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üß�Ö 
¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:-  
 ×¤ü. 15/05/2020 
¸üÖê•Öß 10.00 ŸÖê ×¤ü 
29/05/2022 ¸üÖê•Öß 
10.00 ¾ÖÖ  ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá 
�úÖ¸üÖ÷ÖéÆü ÆüÃÖãÔ»Ö 
†Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü  
 
×¤ü¿ÖÖ-  
¤ü×�Ö'ÖêÃÖ 05 ×�ú ×´Ö 
 
÷Öã.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
×¤ü.28/07/2022 
“Öê 1306.¾ÖÖ 
 −ÖÖë¤ü �Îú 14  ¾Ö¸ü  
 

÷Öã̧ ü−Ö :--- 
 112/2022 
 �ú»Ö´Ö , 
224 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
ý   
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü
Ö:-- 
×¤ü  29/05/2022 ¸üÖê•Öß 
´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá �úÖ¸üÖ÷ÖéÆü ÆüÃÖãÔ»Ö 
µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê 
ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ �îú¤üß �Îú 11172 
ÆüÖ ×¤ü 27/7/2022 
¸üÖê•Öß 11.00 ¸üÖê•Öß 
Æêü›ü÷Öê¾ÖÖ¸ü “ÖÖî�ú −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ü 
ŸÖÖ  −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ×´Öôæû−Ö 
†Ö»µÖÖ−Öê ÷Öæ−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß:---- 
×¾Ö»ÖÖÃÖ ´ÖÖê×ŸÖ¸üÖ´Ö ´ÖãÃŸÖÖ¯Öã̧ ëü  
¯ÖÖêÆêü�úÖ 2006 ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
9325850996 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß:--   
 
 †Ö¸üÖê̄ Öß- †™ü�ú:--- 
 ×¤ü 28/7/2022 ¸üÖê•Öß 
13.10 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú 15 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ:- 
ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�ËúÖ'Öß µÖÖŸÖß»Ö �îú¤üß   �Îú 11172  
µÖÖÃÖ  ×¤ü 15/5/2020 ¸êüÖ•Öß  ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá �úÖ ü̧Ö÷ÖéÆü ÆüÃÖãÔ»Ö †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü  µÖê£Öã−Ö    
�úÖȩ̂ üÖê−ÖÖ  †Ö�úÛÃ´ÖŸÖ †×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö ü̧•Öê¾Ö ü̧ ´ÖãŒŸÖ �úºþ−Ö ŸµÖÖÃÖ  ×¤ü 22/5/2022 
ü̧Öê•Öß  Æü•Ö ü̧ ÆüÖê'µÖÖÃÖ ÃÖ´Ö•Ö  ¤êü¾Öã−Ö  ŸµÖÖÃÖ ´ÖãŒŸÖ �ú ü̧'µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê �úÖȩ̂ üÖê−ÖÖ  

†Ö�úÛÃ´ÖŸÖ †×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö ü̧•Öê¾Ö ü̧  ´ÖãŒŸÖ �êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧ ÃÖ¤ü ü̧ ²ÖÓ¤üß µÖÖÃÖ  ŸÖÖŸ�úÖôû  
�úÖ ü̧Ö÷ÖéÆüÖŸÖ ÆüÖ•Ö ü̧  ÆüÖê'Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ  †Ö¤êü¿Ö ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ �êú»Öê †ÃÖã−Ö  ²ÖÓ¤üß  �Îú 
11172 ŸÖÖ−ÖÖ•Öß ü̧Öê›êü  µÖÖÓ−Öß †Ö¤ê¿ÖÖ“Öê ü ¯ÖÖ»Ö−Ö −Ö�ú ü̧ŸÖÖ  Ã¾ÖŸÖÖÆãü−Ö �úÖ ü̧Ö÷ÖéÆü  
ÆüÃÖãÔ»Ö †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ´Öã¤üŸÖßŸÖ  ¤üÖ�Ö»Ö  —ÖÖ»ÖÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ¾Ö¸üß»Ö    ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê 
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê̂ −Ö ŸÖÖê ×¤ü 27/7/2022 ü̧Öê•Öß ¾Öêôû 12.30 ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ  
Æêü›ü÷Öê¾ÖÖ ü̧ “ÖÖî�ú −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö µÖê£Öê ×´Öôæû−Ö †Ö»µÖÖ−Öê  ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¹ý¤ü¬Ö �ú»Ö´Ö 224 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 

 

  ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧ /--  
¯ÖÖêÆêü�úÖ 1808 ×“ÖŸÖôêû  ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê −ÖÓ -8087574887 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :-  
¯ÖÖê−ÖÖ 349 ÃÖÖÓ÷Ö×¾Ö�ú ü̧  ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.−Ö - ----8775643333 



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê −üÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ¤î−üÖÓ×¤−üÖú ÷Ö−ãÆêü †Æü¾ÖÖ»Ö ÷Öã̧ ü−Ö 113/2022 �ú»Ö´Ö ,324,323,504.506, ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü 28.07.2022 

 

 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê ÖÖ¾Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ
Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ¸ü×•ÖÃ™ü̧ ü ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ  

 
 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
−ÖÖÓ¾Ö - -
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ÷Öã .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ�Ö:-   
×¤ü. 27/07/2022 
¸üÖê•Öß“Ö ÃÖÖÓµÖ�úÖôûß 
17.00 ¾ÖÖ “Öê −Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü  
´ÖÖî•Öê Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖ¾Öü ŸÖÖ  
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 
 
×¤ü¿ÖÖ-  
¤ü×�Ö'ÖêÃÖ 05 ×�ú ×´Ö 
 
÷Öã.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
×¤ü.28/07/2022 
“Öê 1808.¾ÖÖ 
 −ÖÖë¤ü �Îú 21  ¾Ö¸ü  
 

 
÷Öã̧ ü−Ö :---  
113/2022 
 �ú»Ö´Ö  
,324,323, 
504.506,  ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
 
ý   
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü
Ö:-- 
¤ü¾ÖÖ�ÖÖ'µÖÖŸÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úºþ−Ö 
†Ö•Ö¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öæ−Ö 
ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ−Öê 

 
×±úµÖÖÔ¤üß:-   
 ¸üÖ•Öã �úÖÓÓê×›ü²ÖÖ ÃÖã�úŸÖê ¾ÖµÖ 
35 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  ³ÖÖÓ›êü 
×¾Ö�ú'Öê ¸üÖ Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖ¾Ö   ŸÖÖ 
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
´ÖÖê−Ö 
95181758 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß:--   

 
 †Ö¸üÖê̄ Öß- †™ü�ú −ÖÖÆüßŸÖ 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ:- 
01) ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�ËúÖ'Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê  ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö×›ü»ÖÖê̄ ÖÖÙ•ÖŸÖ ¯»ÖÖò™ü ´ÖÖ—Öê −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö ü̧ �úÖ 
�ú¹ý−Ö ¤êüŸÖ −ÖÖ×ÆüÃÖ  †ÃÖê ´Æü'Öã−Ö ×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ ×¿Ö¾Öß ÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö »Ö 
Ö£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öß ´ÖÖ ü̧ÆüÖ'Ö �ú¹ý−Ö ÆüÖŸÖÖŸÖ ¤ü÷Ö›ü ‘Öê ã̂−Ö  ¤ü÷Ö›üÖ−Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ 
´ÖÖ¹ý−Ö  •Ö�´Öß �êú»Öê  ¾Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß  †Ö‡Ô ÃÖÖê›ü×¾Ö'µÖÖÃÖ †Ö»Öß  
†ÃÖŸÖÖ ×ŸÖÃÖ  ¯Ö'Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �úºþ−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧'µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö×�ú 
×¤ü»Öß.×±úµÖÖÔ¤üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ'µÖÖŸÖ ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ �ú¹ý−Ö  †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
ÆüÖ•Ö¸ü  µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ ü̧ß  •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ−Öê  †Ö•Ö ü̧ÖÓê•Öß ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 

 
  ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧ /-- 
 ¯ÖÖêÆêü�úÖ 1808 ×“ÖŸÖôêû  ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê −ÖÓ -8087574887 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :-  
¯ÖÖêÆêü�úÖ 2006 ´ÖãÃŸÖÖ¯Öã ȩ̂ü ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.−Ö  9325850996 



 

पो. टे. िकनवट िमिसग .28/2022 
 

पो. टे. च े
नाव  

गरुन/ं कलम  गु हा घडला व दाखल  िफयादीच ेनाव व प ा मो न.ं, व आरोपीच ेनाव 
व प ा. 

हिककत  

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

िमिसग . 
28/2022 
 
 
 
 

हरवललेी तारीख वळे 
िठकाण 
 िद.27/07/2022 
रोजी11 :00वाजता या 
सुमारास राईस अकॅडमी 
समोरील िकरायेचे म 
गोकुंदा ता. िकनवट  
  
िमिसग दाखल :- 
 िद. 28/07/2022  
 वेळ  17:24वाजता 
टे.डा. 23वर 

 
उिशरा च ेकारण:  
आज रोजी पो. टे.ला 
येऊन त ार िद यान.े 
 

खबर देणा याच े नाव:-  
इ तारी आस ा ब े वय 40 वष वसाय मजुरी  
रा. अंबाडी ह. मु. टुं ा ता. िकनवट  मो. 
नं. 9763940270 
 

हरवले या  मलुीच ेनाव :- 
 

हरवले या  मलुीच े वणन:- 
रंग सावळा उंची 05फूट 02इंच डोळे काळे नाक 
सरळ केस लांब कपडे िहरवा कुडता िठपके 
असललेा सलवार पांढरा पायात च पल ग यात 
काळा धागा. 
 

िफयादीस एफ आर ची त िदली िकवा नाही:- 
होय 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील खबर दोन 
मिह यापासून िकनवट येथ े पधा परी ेचे तयारीसाठी राईस अकॅडमी 
गोकुंदा िकनवट येथे िश णासाठी आली असून ती म क न 
मैि णीबरोबर राहत होती यातील खबर देणार यास ितचे मैि णीने 
फोन क न सांिगतल ेकी तुमची मुलगी मव न बॅग भ न आ हाला 
काही एक न सांगता िनघून गेली आह े ती परत आली नाही. वगैरे 
मजकुराचे अजाव न  मा. पो. िन. साहबे यां या आदेशान े िमिसग 
दाखल क न पुढील शोधकामी  Hc-/1952 क लाळे यां याकडे िदला. 

 
दाखल करणार:- 
pso/  Hc-915    ही. एच.राठोड सर  मो.न.ं-9850143382 
 

तपिशक अमंलदार:- 
 Hc:-1952  कलाळे सरमो.नं.7709711952 
 

पो. टे. भारी अिधकारी :-  
 मा. पोलीस िनरी क साळुंखे साहबे मो.नं. 9422242568 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü ¤î−üÖÓ×¤−üÖú ÷Ö−ãÆêü †Æü¾ÖÖ»Ö  ×¤ü 28.07.2022 

पो टे   गरु न व 
कलम  

गुघता वेळ विठकाण :- िफयादी  
 आरोपी  

खलुासा  

पो टे 
इ लापरु   

74/2022 
कलम 
 65 (ई) 
मदाका 

 
गघुता वळे विठकाण :- 
28/7/2022 चे 16:20 वा 
सुमारास वत:चे घरात पांगरी 
ता िकनवट  
 
ग ुदा ता वळे :- 
 28/07/2022  
चे 20:15 वा  
टे.डा. 32 वर 

 
 

िफयादी  
िशवाजी अजुन साखरे वय 
30 वष वसाय पो कॉ 
444 नेमणुक इ लापर  
मो न 9325816922 
 
आरोपी 
 
िमळाला माल :: 
 180 ml या िसलबंद 
बॉटल एकुण 08 बॉटल 
िकमती 480  चा माल  
 

सादर िवनंती वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीताने चोरटी 
िव ी कर या या उ ेशान े िवनापरवाना बेकायदेिशरिर या देशी दा  
िभगरी सं ा दा चा माल जवळ बाळगललेा िमळुन आला वगैरे व न गु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी psi कांबळे यांचेकडे िदला  
 
 
दाखल करणार  
asi लुगंारे साहबे पो टे इ लापरु    
 
तपास :-  
psi कांबळे  पो टे इ लापुर   ˆémo no 9423438305 
 

 

  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê ×Æü´ÖÖµÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü ¤î−üÖÓ×¤−üÖú ÷Ö−ãÆêü †Æü¾ÖÖ»Ö  ×¤ü 28.07.2022 

पो. टे. च े
नाव  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका 
/ िमिसग घडला व 
कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसग घडला व 
दाखल  

िफयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं 
आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाही 

                 हिककत  

िहमायतनगर गु न नं.  :-  
175/2022 
कलम:-  
65 (ई) म.दा.का. 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 28/07/2022चे  ते  
12:50 वा.चे दर यान 
िठकाण : आरोपीचे घरासमोर मौ.टभी 
 
गु हा  दाखल ता. व वळे :-  
िद. 28/07/2022चे वा. 18:00 
न द नंबर :- 28 वर  
 
िमळाला माल: 
 जीएम जोश सं ा या 180ml या 
एकुण 12 बॉटल येकी िक.अ.ं60/-
. माणे एकुण 720/- चा माल 

िफयादी च ेनाव : 
-रंगराव वसराम राठोड वय 50 
वष ावसाय नौकरी HC/1791 
पो. टे.िह.नगर 
मो.न.ं9112141791 
 
आरोपी च ेनाव :  
 
FIR िदल ेका होय/नाही :- होय. 
 
आरोपी अटक :- नाही. 
 
चकेिल ट ची पतूता केली आह े:- 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरपीन े िवना परवाना बेकायदेशीर िर या 
आपल े ता यात जीएम जोश सं ा या 180ml या 
एकुण 12 बॉटल येकी िक.अं.60/- . माणे एकुण 
720/- चा माल चोरटी िव ी कर याचे उ ेशाने 
बाळगललेा िमळुन आला व न गु हा दाखल आह.े 
 
दाखल करणार:-  
PSO-  HC/1645 साखरे सर 
 
तपािसक अिधकारी 
 HC/1791 राठोड सा.  पो. टे. िहमायतनगर 
 मो.नं.9764123018 
 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नबंर :-   
पोिन बी.डी.भुसनुर पो. टे. िहमायतनगर  मो. न.ं 
9834774799 

 

  



 

पोलीस टेशन कुंटूर भाग 1  त े5◌ ं.गरुन 134/ 2022 कलम 279,,304a, भादंवी माण ेसह कलम 134/ 187 मो.वा.का. माण ेदाखल िद28/07/2022 

पो. टेच े
नाव 

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

िफयादीच ेनाव प ा 
व मोदी न ं, 

आरोपीच ेनाव व 
प ा , आरोपी अटक 
होय/  नाही 

हकीकत 

कुंटूर भाग 1 त5े गुरन ं  
 134/ 2022  
कलम  
279,,304(a)भादंवी 

माणे सह कलम 
134/187.मो.वा.का  
 
गु हयाच ेकारण:- 
हयगय व िन काळजीपणाने 
वाहन चालवुन  
 
उिशरा च ेकारण-   
दखुात अस याने आज रोजी 
येऊन िफयाद िद याने 
 
  

 गु हा घडला ता. वळे िठकाण  

िद. 20/07/2022  चे 
19.30 वाजता सुमारास 
मौजे कु णूर MIDC 
नायगाव ते नांदेड रोडवर 
 
िदशा :.  
उ रेस 23 िक मी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 
 िद 28/07/.2022  
चे  19.15 वा 
 टे.डा न द  18 वर  
 
 
 

 िफयादीच ेनाव:-  
 

 FIR त िदली 
का:- होय  
 

आरोपीच ेनाव व 
प ा  

आरोपी अटक :-  
नाही  
 

मयताच ेनाव :-  
िशवाजी गुणाजी 
लांडग ेराहणार 
कु णूर  तालुका 
नायगाव 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व िठकाणी यातील कार 
माधव परसराम राठोड आप या ता यातील कार  हाय गाईने व 
िन काळजीपणाने भरधाव वेगात चालून नायगाव ते नांदेड रोडवर 
MIDC चौकात मयताचे डो यास  व उज ा पायाला जोराची धडक 
मा न याचे मरणास कारणीभूत झाला आह.े  वगैरे त ारी जवाब आज 
रोजी पो टेला हजर होऊन िद यान े वर माणे गु हा दाखल माननीय 
सपोिन पुरी साहबे यां या आदेशान े दाखल क न पुढील तपास कामी 
PSI अटकोरे साहबे यां याकडे दे यात आला. 
 
दाखल करणार 
 पोहे का 1797 पोले पो टे कुंटूर 
 
तपािसक अमलंदार :-  
पोउपिन  अटकोरे सा पो   टे कुंटूर मो नं. 8669182128 

 



पोलीस ठाण ेमुखडे गु ाची  मािहती      िदनांक 28/07/2022 

पो टेच े
नाव  

ग ुर न न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे 
मुखेड  

ग ुर  नं  
227/2022 
 कलम 
 452 .294. 
323.504. 
506 34. 
भा द िव  
 

गु हा घडला ता वळे:- 
िदनांक 27/07/22 रोजी चे 
18.00 वाजता िफयादी 
बाईचे घरासमोर मौजे 
कोड याळ तालुका मुखेड. 
 
------------------ 
 गु हा दाखल ता वेळ:-  
िद  28 /07/22 चे 
00::51 वा  
 टे. डा . न द 3वर  
---------------------- 
 
 

फीयािद नाव व प ा- 
 
FIR त िदली का:- होय 
--------------------+  
 
आरोपीच ेनाव:-   
 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े संगणमत क न िफयादी बाईचे पतीचे चुलत भाऊ आरोपी हे 
लाईन मॅन यांचे सोबत वादावादी करत असताना यांचे सोबत वादावादी 
का करत आहसे असे हणाल े असता िफयादी पतीस तुला काय करायचे 
मादरचोदा असे हणून िशवीगाळ क  लाग यान े िफयादी बाई ही ितचे 
पती घराकडे घेऊन गेली सायंकाळी 1800 वाजता सुमारास िफयादी व 
ितची सासू पती घरी हजर असताना यातील आरोपी मांक 1.2 घरात 
घुसून थापडा बु यांनी मारहाण क न सावजिनक रोडवर येऊन अ ील 
भाषेत िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमकी िदली वगरैे मा.पोिन 
साहबे यां या आदेशान े गु हा दाखल क न सदरचा गु हा तपास 
कामीआम याकडे घेतला आह.े 
 

गु हा दाखल करणार 
 पोना  1001 जाधव पोलीस टेशन मुखेड. 
 

तपािसक  अिधकारी  :- 
पो्ना1001 जाधव पो ट मुखेड 7030066459 
  

----------------------  
पो. टे . भारी. अिधकारी.  
पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न. 9850072078 
 

 

  



  

पोलीस ठाण ेमखुडे गु ाची  मािहती      िदनाकं 28/07/22 
  

पो टेच े
नाव  

ग ुर न न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे 
मुखेड  

ग ुर  नं  
228/2022 
 कलम  
324. 323. 
504.506 
34. 
भा द िव  
 

गु हा घडला ता वळे:- 
  िद 27/07/22 रोजी  
सं याकाळी सहा वाज याचे 
सुमारास महाजन या पुला 
जवळ मुखेड. 
 
------------------ 
 गु हा दाखल ता वेळ:-  
िद  28 /07/22 चे  
14::32 वा  
 टे. डा . न द 19 वर  
---------------------- 
 
 

फीयािद नाव व प ा- 
फयूम सलीम बलकी वय - 24 
वष वसाय मजुरी राहणार 
खंडोबा ग ली मुखेड तालुका 
मुखेड िज हा नांदेड 
 मोबाईल मांक 
8605996409. 
 
FIR त िदली का:- होय 
--------------------+  
 
आरोपीच ेनाव:-   
 

खुलासा:- सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े संगणमत क न ाजाचे पैसे दे याचे कारणाव न िफयादी 
िशवीगाळ केली मारहाण क न हातातील लाकडान े िफयादीचे उज ा 
पायाचे फॅ ी या नळीवर मा न दखुापत केली व िजवे मार याची 
धमकी िदली वगैरे जबाब व न मा.पोिन साहबे यां या  
आदेशान ेगु हा दाखल. 
 
गु हा दाखल करणार  
पोना  2433  भुताळे पोलीस टेशन मुखेड. 
 
तपािसक  अिधकारी  : 
-Asi भारती पो ट मुखेड  मो नं. .9764174307 
----------------------  
पो. टे . भारी. अिधकारी.  
पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न. 9850072078 
 

 

  



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü ¤î−üÖÓ×¤−üÖú ÷Ö−ãÆêü †Æü¾ÖÖ»Ö  ×¤ü 28.07.2022 

पो टे गरुन व 
कलम  

गघु ता वळे व िठकाण :- 
 

िफयादी / आरोपी  खलुासा  

पो टे 
इ लापरु 

75/2022 
कलम  
65 (ई)  
म दा का  

गघु ता वळे व िठकाण :- 
 िद 28/7/2022 17 :55 
वा आरोपीचे राहाते घरी 
मौ़जे को हारी ता िकनवट  
 
ग ुदा ता व वळे :-  
िद 28/7/2022  
वेळ 20:55  
टेडा नोद  33 वर  

िफयादी  
अ ण िप ंकटराव मडावी 

वसाय नौकरी पो कॉ 1006 
नेमणुक पो टे इ लापुर 
मो न ं8788714302 
 
आरोपी  
 
िमळाला माल:-  
एक नायलोनचे िपशवीत देशी दा  
िफगरी  सं ा या 180 ml या 10 
िसलबंद बॉटल 600  चा माल 
  

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील नमुद आरोपीन े
व:ताचे फायदयासाठी िवनापरवाना बेकायदेिशरिर या ो•गु हाचा 

माल चोरटी िव ी करीत असतांना िमळुन आला वगैरे व न गु हा दाखल 
क न पुढील तपासकामी मा api सो यांचे आदेशान े बीट psi कांबळे 
यांचेकडे िदला  
 
दाखल करणार :- 
 asi लुंगारे पो टे इ लापुर  
 
तपासीक अमंलदार –  
psi कांबळे साहबे पो टे इ लापरु  मो नं  9423438305 
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पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ 
पनाका / िमिसग 
घडला व कलम  

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

िफयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं 
आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी अटक 
होय / नाही 

                 हिककत  

िहमायतनगर आ.मृ.  :- 
22/2022 
कलम:- 
174 Cr.PC 

आ.म.ृघडला ता. व वळे :-  
 िद. 19/07/2022 चे  09:54 
िठकाण: सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदडे वाड न.ं52 
म ये 
 
आ .  दाखल ता. व वळे :-  
िद. 28/07/2022 
 चे 15:42वा.  
न द नंबर :- 22 वर  
 
 
 

खबर दणेार : 
पना/2801 ड यु.के.कांबळे 
पो. टे.नांदडे ामीण 
 
मयत : 
द ा िप.संभाजी मोरे वय 45 
वष रा.सरसम 
(बु.)िहमायतनगर 
 होय/नाही :- होय. 
 
आरोपी अटक :- नाही. 
 
चकेिल ट ची पतूता केली आह े
:- 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील मयत  ास यांचे राहत ेघरी दम लागुन ास 
होत अस याने यास यांचे नातेवाईकांनी उपचाराकामी 
स द नांदडे येथे वाड .52 म ये शेरीक केले असता 
तेथील डॉ टर साहबेांनी यास तपासुन तो मरण पावला 
अस याचे घोषीत केले आह.े वगैरे मजकुराचे कागदप  
पो. टे.ला हजर के यान े सरचा आ.मृ. दाखल आह.े. 
 

दाखल करणार:-  
PSO- HC/1645 साखरे सर ps िहमायतनगर  
 

तपािसक अिधकारी 
 LHC/1828 कागणे मॅ. ps िहमायतनगर  
 

पो. टे. भारी अिधकारी  नाव व मोबाईल नबंर :-  
 पो.िन.भुसनुर साहबे ps िहमायतनगर  
 

 

  



 

पो. टे. भोकर ग ुर न 261/ 2022 कलम 65(ई ) महारा  दा  बदंी काय ा िद.28/07/2022 

पो. टे 
च ेनाव 

ग ुर न .व कलम ग ु.घ.ता.वळे व िठकाण  िफयादी च ेनाव  खलुासा  

भोकर  ग ुर न.ं ‘ 
261/2022  
कलम 
65(ई)महारा  
दा  बंदी काय ा 

माणे  
 
 
 
 
 
 
 

ग ु.घ.ता.वळे व ठीकान :- 
िद.28/07/2022 
रोजी वेळ 19:00 वा. चे सुमारास 
हाळदा त ेलामकामी जाणा या रोड 
लगत प ा या शेडम े एक इसम 
हा याचे शेतात प ा या शेड म ये 
भोकर िज. नांदेड 
 
ग ु.दा.ता.वळे :  
िद.28/07/ 2022 
रोजी 19:28 वा. 
 टे.डा. .27 वर. 
 
िमळाला माल :-  
देशी दा  िभगरी सं ा 180ml चे 
िशलबंद काचे या एकूण 12 बाटल 
एकूण िकमती अंदाजे 720/- 
पयाचा ो. गु ाचा माल  

िफयादीच ेनाव  : 
ाने र आनरेाव सरोदे 

वय 36 वष वसाय 
नौकरी पो. िश. ब. 
नं.2769 नेमणूक पो. 
टे. भोकर  

 
 
आरोपी :- 
  
 
 
 
 

खलूासा :- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी याने वतःचे ता यात िवनापरवाना 
बेकायदशेीरिर या दशेी दा  िभगरी सं ा या 180 ml चे 

मते या काचे या एकूण 12  सील बंद बॉटल एकूण िकमती 
720/- पयाचा ो. गु ाचा माल बाळगून याची चोरटी िव ी 
कर याच े उ शेाने िमळून आला वगैरे मजकुरा या िफयादीव न 
वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास  मा.स. पो. िन.साहबे 
यांचे आदशेाने पुढील तपास कामी िबट अंमलदार पो. ह े का / 
487 कदम यां याकड ेिदला  
 
दाखल करनार :    
PSO HC /1815 मंचलवाड सर    पो. टे.भोकर  
 
तपासीक अमंलदार:   
पो. ह ेका / 487 कदम पो. टे.  भोकर  
 
पो. टे. भारी अिधकारी 
मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर मो.न.ं9923104521 

 



                                                                                                                                                                                            

 पो. टे मनाठा  गु.र.न ं121/2022 कलम 12 (अ) म.जु.का  िद 28/07/2022 

पो. टे 
च ेनाव 

गरुन ंव 
कलम  

गरुन.घ.ता.वळे व िठकाण िफयाद देणार च ेनाव  हिककत 

मनाठा गुरन 
121/2022 
कलम  
12(अ) 
म.जु.का.  

 गरुन.घ.ता.वेळ व िठकाण  
िदनांक  28/07/2022 रोजी चे 
सकाळी 17:30 वा सुमारास मौ 
तरोडा सावजिनक रोडलगत 
ता.हदगांव िज.नांदेड  
 
ग.ुदा.ता.वळे 
िदनांक:-29/07/2022 
वेळ 21:48 वा’ 
.न द न ं18वर  
 
िमळाला  माल:- 
 नगदी रोख र म 520/-  व 
जुगाराचे साही ये  
 

िफयादी:-  
द ा य अं ीनंदन िगरी वय 49 
वष वसाय नौकरी पो.ह.ेकॉ 
ब.न ं2123 िगरी पो. टे.मनाठा 
ता.हदगांव नांदेड िज. नांदेड  
म .न. 9604822123 
    
FIR त िदलीप का होय. 
 
आरोपी-  
 

सादर िवनंती िक वर नमुद तारीख वेळ व िठकाणी यातील नमुद 
आरोपीयान े लोकांना क याण लोज नावाचा मटका जुगारावर पैसे 
लावुन यांना आक ां या िच ा देवुन जुगार खेळत व खेळवीत 
असताना िमळुन आला वगैरे िफयाद व न वर  माण े गु हा दाखल 
क न  मा. स.पो.िन साहबे यांचे आदेशान ेपुढील तपास कामी HC-
2123 िगरी  सर यांचे कडे िदला.  
 
तपासीक अिधकारी याचं ेनावं- 
HC-2123 िगरी   साहबे  पो टे मनाठा   मो न.ं9604822123 
 
दाखल करनारा- 
 PSO HC-2111 ितडके सर   साहबे पो. टे.मनाठा  
म .न. 9767242111 
 
पो. टे. भारी अिधकारी याचं ेनावं व मोबाईल नबंर:- 
मा.स.पो.िन.साहबे पो. टे. मनाठा   
 

 

  



पोलीस टेशन कुंटूर .गुरन 135/ 2022 कलम 279,,304a, 337,338भादवंी माण े दाखल िद 28/07/2022 

पो. टेच े
नाव 

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

िफयादीच ेनाव प ा व मोदी न ं, 
आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाही 

हकीकत 

कुंटूर भाग 1 त5े गुरन ं   
135/ 2022  
कलम 
279,,304(a),337, 
338भादंवी   
 
गु हयाच ेकारण:- 
हयगय व िन काळजी 
पणान ेवाहन चालवुन  
 
 
उिशरा च ेकारण-  
दखुात अस याने आज 
रोजी येऊन िफयाद 
िद यान े
 
  

 गु हा घडला ता. वळे िठकाण  

िद. 13/07/2022  चे 
14.30 वाजता सुमारास 
मौजे वंजारवाडी त े
घुंगराळा   रोडवर 
सावरखेड फा ाजवळ 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 
 िद 28/07/2022  
चे  20.50 वा 
 टे.डा न द  19 वर  
 
 

 िफयादीच ेनाव:-  
 

 FIR त िदली का:- होय  
 

आरोपीच ेनाव व प ा :-. 
 

आरोपी अटक :-  नाही  
 

मयताच ेनाव :- 
वसंत गणपतराव कदम मु. 
वंजारवाडी पो. ई  तालुका 
नायगाव 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व िठकाणी यातील 
कार आप या ता यातील टाटा सुमो जीप  हाय गाईन े व 
िन काळजीपणाने भरधाव वेगात चालून वंजारवाडी ते घुंगराळा 
रोडवर सावरखेड फा ाजवळ  जोराची धडक मा न याचे 
मरणास कारणीभूत झाला आह.े  व भुजंग मा ती िबरेवाड यास 
गंभीर जखमी कर यास कारणीभूत झाला वगैरे त ारी जवाब 
आज रोजी पो टेला हजर होऊन िद याने वर माणे गु हा दाखल 
माननीय सपोिन पुरी साहबे यां या आदेशान ेदाखल क न पुढील 
तपास कामी PSI अटकोरे साहबे यां याकडे दे यात आला. 
 
दाखल करणार 
 पोहे का 1797 पोले पो टे कुंटूर 
 
तपािसक अमलंदार :-  
पोउपिन  अटकोरे सा पो   टे कुंटूर मो नं. 8669182128 

 

  



                                                                                                                             
पोलीस टेशन दगेलरू येिथल दिैनक गू ह ेअहवाल िद 28.07.2022 

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

दगेलरू गरून. 
 359/2022 
कलम 
 12 अ मजकुा   

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद. 28.07.2022   रोजी सकाळी 
20.15 वा  ंकटे र टाँकीजवळ 
देगलुर ता देगलुर  
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद.28.07..2022 रोजी  
वेळ 21.38   वा. 
न दन ं 30 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा 
आनंद काश माळाळे वय 45 

वसाय नोकरी सपोिन   ने दगेलुर 
मोनं 9518799390 
 

आरोपीचनेाव  
 
िमळाला माल /  
640 पये व मटका जुगाराचे सािह य  
 
आरोपीअटकता. वळे व न दन:ं-- .नाही 

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी  िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या लोकांकडुन 
पैसे घेवुन आक ावर लावुन क यान नावाचा मटका जुगार 
खेळत व खेळिवत  असताना नगदी 640  व मटका 
जुगाराचे सािह य सह िमळुन आला हनुन  
वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल .. 
 

दाखल करणार:- 
ASI सरोद े .न.े पो टे  देगलुर 
 

तपािसक अंमलदार-      
पोहकेाँ 1636 िमरदोड े न ेपो टे दगेलुर 
 

पो टे भारी अिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ी माछरे साहबे   9821159844  

 

  



पो. टे. भोकर ग ुर न 262/ 2022 कलम 65(ई ) महारा  दा  बदंी काय ा  िद.28/07/2022 

पो. टे 
च ेनाव 

ग ुर न .व कलम ग ु.घ.ता.वळे व िठकाण  िफयादी च ेनाव  खलुासा  

भोकर  ग ुर न.ं  
262/2022  
कलम 
65(ई)महारा  
दा  बंदी काय ा 

माणे  
 
 
 
 
 
 
 

ग ु.घ.ता.वळे व ठीकान :- 
िद.28/07/2022 
रोजी वेळ 20:30 वा. सरकारी 
दवाखाना भोकर समोरील 
भोकर िज. नांदेड 
 
ग ु.दा.ता.वळे : 
 िद.28/07/ 2022 
रोजी 21:40 वा. 
 टे.डा. .33 वर. 
 
िमळाला माल :-  
देशी दा  िभगरी सं ा 180ml 
चे िशलबंद काचे या एकूण 11 
बाटल एकूण िकमती अंदाजे 
660/- पयाचा ो. गु ाचा 
माल  

िफयादीच ेनाव  : 
हाद नागण बाचेवाड 

वय 53 वष वसाय 
नौकरी ASI . ब. न.ं 
5086 नेमणूक पो. टे. 
भोकर  
 
 
आरोपी :-  
 
 
 
 
 

खलूासा :- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी यान े वतःचे ता यात िवनापरवाना 
बेकायदशेीरिर या दशेी दा  िभगरी सं ा या 180 ml चे मते या 
काचे या एकूण 11 सील बंद बॉटल एकूण िकमती 660/- पयाचा 

ो. गु ाचा माल बाळगून याची चोरटी िव ी कर याचे उ शेाने 
िमळून आला वगैरे मजकुरा या िफयादीव न वर माणे गु हा 
दाखल क न पुढील तपास  मा.स. पो. िन.साहबे यांचे आदशेाने 
पुढील तपास कामी िबट अंमलदार पो. ह े का / 2138 िशद े
यां याकड ेिदला  
 
दाखल करनार :    
PSO ASI दवणे सर    पो. टे.भोकर  
 
तपासीक अमंलदार:   
पो. ह ेका / 2138 िशदे पो. टे.  भोकर  
 
पो. टे. भारी अिधकारी. 
मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर मो.न.ं9923104521 
 

 

  



पोलीस टेशन दगेलरू येिथल दिैनक गू ह ेअहवाल िद 28.07.2022 

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

दगेलरू गरून. 
360/2022 
कलम 
 12 अ मजकुा   

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद. 28.07.2022   रोजी 
16.30 वाजता अंलकार बार 
जवळ देगलुर ता देगलुर  
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद.28.07..2022 रोजी  
वेळ 22.25   वा. 
न द न ं 33 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा 
सुधाकर द ा मलदोडे वय 37 वष  

वसाय नोकरी पोकाँ 1788 न े
पो ठाणे  दगेलुर मोन ं
8888292576 
 
आरोपीचनेाव  

 
िमळाला माल / 320/ पये व 
मटका जुगाराच ेसािह य  
 
आरोपीअटकता. वळे व न दन:ं-- 
.नाही 

 

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी  
िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या लोकांकडुन पैसे घेवुन आक ावर 
लावुन क यान नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळिवत  असताना 
नगदी 320 /  व मटका जुगाराचे सािह य सह िमळुन आला हनुन  
वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल .. 
 

दाखल करणार:- 
ASI सरोद े .न.े पो टे देगलरु 
 

तपािसक अंमलदार-     
 पोउपिन कांबळे न ेपो टेदगेलुर 

 
पो टे भारी अिधकारी नाव व मोन:ं-- 
पोिन ी माछरे साहबे   9821159844  

 
 

  



 
 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 258/ 2022 Ûú .354,354(†) ,323,504,506,452,427,507,34  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.      ×¤ü®ÖÖÓÛú 28/07/2022 
 

 
      
 
 
 

 ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ 
ü ÝÖã¸ü®Ö  
258/ 2022 
 Ûú  
.354,354(†) 
,323,504,506, 
452,427,507,34  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
27/07/2022 ¸üÖê•Öß  
ÃÖÓ¬µÖÖÛúÖôûß 18.15 
¾ÖÖ. “ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
‡Ó¦ü¯ÖÏÃ£Ö ®ÖÝÖ¸ü ²Öß,Ûêú 
ÆüÖÑ»Ö ¸üÖê›ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-   
×¤ü®ÖÖÓÛú 28/07/2022 
¸üÖê•Öß  02.33  ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  007  
¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -- 
 
†Ö¸üÖê¯Öß 
  
 
†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛ  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 01 µÖÖ®Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß“Öê ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
¾Ö¸ü ÛúÖÑ»ÖÛúºþ®ÖŸÖãÃÖÝÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÑ¯Ö™üß¾Ö¸ü ÛúÖ  “ÖÛú¸üÖ ´ÖÖ¸üŸÖÖêÃÖŸÖã—ÖÖ 
ÛúÖµÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü †ÖÆêü. ŸÖãÛúÖêšêü †ÖÆêüÃÖ ´ÆüÞÖã®Ö ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß ¾Ö 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 02 ¾Ö 03 µÖÖÓ®Öß ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖÆüŸÖ †ÖÃÖ»Öê»ÖêŸµÖÖ“Öê 
³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‘Ö¸üß  ‡Ó¦ü¯ÖÏÃ£Ö ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ‘Ö Ì̧üÖŸÖ µÖê¾Öã®Ö ‘Ö Ì̧üÖŸÖß»Ö 
ÃÖßÃÖß™üß¾Æüß µÖã×®Ö™ü ±úÖê›ü»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 02 µÖÖ®Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ 
¾ÖÖ‡Ô™ü ˆ§êü¿ÖÖ®Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ÛÓú²Ö ȩ̂ü»ÖÖ ¤üÖ²Öã®Ö ¬Öºþ®ÖÆüÖŸÖ †Öêœãü®Ö   
£ÖÖ¯Ö›üÖ ´ÖÖºþ®Ö †ÓÝÖÖ¾Ö¸üß»Ö ™üÖÑ¯Ö †Öêœãü®Ö ±úÖ›ü»ÖÖ ¾Ö ®Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß †Ö‡Ô ¾Ö ³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ³ÖÖÓ›üÞÖ 
ÃÖÖê›ü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ÝÖê»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖÆüß £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÓ®Öß 
´ÖÖ¸üÆüÖÞÖÛúºþ®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûêú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß 
¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö‡ÔÃÖ œüÛú»Öã®Ö ×¤ü»Öê. ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²Ö 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö  ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ×²Ö™ü ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /206 ´Öî»Ö¾ÖÖ›ü  
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --  
 ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /206 ´Öî»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ --   8888802387            
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü- 
 ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /352 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9370339310 



 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 259/ 2022 Ûú . 354,323,504,506,34 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.   ×¤ü®ÖÖÓÛú 28/07/2022 
 

 
 

 
 

 ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö  
259/ 2022  
Ûú . 
354,323,504 
,506,34 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
27/07/2022 ¸üÖê•Öß  17.30 ¾ÖÖ. “ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ‡Ó¦ü¯ÖÏÃ£Ö 
†¯ÖÖ™Ôü´Öë™üÛîú»ÖÖÃÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-   
×¤ü®ÖÖÓÛú 28/07/2022  
¸üÖê•Öß  15.26  ¾ÖÖ. 
 Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  30  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -- 
 
†Ö¸üÖê¯Öß 
 
 
†Ö¸üÖê¯Öß 
†™üÛ  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÆüß ³ÖÖˆ ®ÖÖÝÖê¿Ö 
®ÖôûÝÖêÆüÖ ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ®Öê ¤ãüÜÖÖŸÖÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê †ÖÃÖŸÖÖ 
®Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûúºþ®ÖŸÖã ‘Ö¸üÖŸÖã®Ö ×®Ö‘Öã®Ö 
•ÖÖ ´ÆüÞÖã®Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 2 µÖÖ®Öê ×±úµÖÔÖ¤üß“ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü 
ÆêüŸÖã®ÖêÆüÖŸÖ ¬Öºþ®Ö †Öêœü»Öê ¾Ö ²»ÖÖˆ•Ö ±úÖ›ü»Öê ¾Ö 
†Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 01 ¾Ö 03 µÖÖÓ®Öß £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓ®Öß 
´ÖÖ¸üÆüÖÞÖÛúºþ®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûêú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê  ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß 
¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß. ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö 
×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö  ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ×²Ö™ü ¯ÖÖê®ÖÖ / 614  
ÃÖÖŸÖÖ ȩ̂ü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --  
 ¯ÖÖê®ÖÖ /614 ÃÖÖŸÖÖ ȩ̂ü    
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ ü\ 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 1781 ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ – 9657578281 
 



 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 260/ 2022 Ûú . 392,34 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.     ×¤ü®ÖÖÓÛú 28/07/2022 
 

 

  

 ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö  
260/ 2022 
Ûú . 
 392,34 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.          

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
--×¤ü®ÖÖÓÛú 28/07/2022 ¸üÖê•Öß  
15.30 ¾ÖÖ. “ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖÛÑú®Ö»Ö 
¸üÖê›ü ¯ÖÓŸÖ•Ö»Öß ´ÖêÝÖÖÃ™üÖ¸üÃÖ´ÖÖê¸ü 
´ÖãÜµÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ®ÖÖÓ¤üê›ü 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-   
×¤ü®ÖÖÓÛú 28/07/2022  
¸üÖê•Öß  22.02  ¾ÖÖ.  
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  41  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -- 
†Ö¸üÖê¯Öß 
¤üÖê®Ö †–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´Ö ¾ÖµÖ †Ó¤üÖ•Öê  
25 ŸÖê 30 ¾ÖÂÖÔ ¾ÖµÖÖ“Öê     
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö --   
 ÃÖÖê®µÖÖ“Öê ×´Ö®ÖßÝÖÓšü®Ö •µÖÖ´Ö¬µÖê 
¤üÖê®Ö ´ÖÓÝÖôûÃÖã¡Ö †ÃÖ»Öê»Öê ¾Ö•Ö®Ö 
†Ó¤üÖ•Öê 17 ÝÖÏÑ´Ö ×Ûú´ÖŸÖß 70,000 
ºþ¯ÖµÖÖ“Öê 
 
†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛ  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß 
¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ ¤üÖê®Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ 
Ûúºþ®Ö ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»Ö ¾Ö¸ü µÖê¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖêÝÖóµÖÖŸÖß»Ö 
×´Ö®ÖßÝÖÓšü®Ö ,¾Ö•Ö®Ö †Ó¤üÖ•Öê 17 ÝÖÏÑ́ Ö †Ó¤üÖ•Öê ×Ûú´ÖŸÖß 
70,000 ºþ¯ÖµÖÖ“Öê  •Öã®Öê ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖê  ×ÆüÃÖÖÛúÖ¾Öã®Ö ®Öê»Öê ¾ÖÝÖî ȩ̂ü 
´Ö•ÖÛãúÖ¸üÖÓ“ÖÖ  •Ö²ÖÖ²Ö ¾Öºþ®Ö  ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö  ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö.×³ÖÃÖê  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --   
¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö.×³ÖÃÖê ´ÖÖê ®ÖÓ --  9822987573           
   
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ ü 
 ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö.‘ÖãÝÖê  ´ÖÖê ®ÖÓ --  9423614653           



 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 6 ÷Öã.¸.ü−ÖÓ 260/2022 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö.¤üÖ. �úÖ ×¤ü-28/07/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
÷Öã.¸.ü−ÖÓ 

 260/2022 
 �ú»Ö´Ö  

65(‡Ô) ´Ö.¤üÖ. �úÖ 
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ     
×¤ü ü-28/07/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 18.00 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ×´Ö»Ö÷Öê™ü  
ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö Ø¯Ö¯ÖôûÖ“µÖÖ —
ÖÖ›üÖ�Ö»Öß  ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ ü, 
ü−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü 28/07/2022 

¾Öêôû 19.59 ¾ÖÖ. 
 −ÖÖë¤üü �Îú.- 29 ¾Ö¸ü  

×±úµÖÖÔ¤üß- 
 ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü �úß›êü 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ. −ÖÖê�ú¸üß 
¯ÖÖê.−ÖÖ.²Ö.−Ö.1098 ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü. 
9923106209 
 
†¸üÖê̄ Öß-  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 
¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 
28 ×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¸üÖê¯Öß  µÖÖ−Öê ¯ÖÏÖê ÷Öã−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß 
ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‹�ãú−Ö 28  ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö  
�úß.†.980/- ¹ý.     ×ŸÖ“Öß “ÖÖê¸ü×™ü ×¾Ö�Îúß �ú¸ü=µÖÖ“µÖÖ 
ˆ¤êü¿ÖÖ−Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Öî÷Ö ȩ̂ü 
×±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.Æêü.�úÖ ./1020 †Ö›êü  ´ÖÖê.9823467191 
 
¤üÖ�Ö»Ö   
¯ÖÖêÆêü�úÖ-2812 ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü  
 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö-6  ÷Öã.¸.ü−ÖÓ 259/2022 �ú»Ö´Ö  283 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ×¤ü-28/07/2022  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

†.
�Ëú 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ
5Ö/ 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö 
šüß�úÖ5Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

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

 
÷Öã.¸.ü−ÖÓ  
259/2022 
 �ú»Ö´Ö 
  283 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    
×¤ü ü28/07/2022   
“Öê ¸üÖê•Öß 18.00 
¾ÖÖ “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß 
−ÖÓÖ¤êü›ü 
 
¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü 28/07/2022  
¾Öêôû 19.22 ¾ÖÖ 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 27 ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß –  
†Ó÷Ö¤ü ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ ¸üÖˆŸÖ  ¾ÖµÖ 
30 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−ÖÖê�ú¸üß/¯ÖÖê.�úÖ/3321 
−Öê´Ö=Öã�ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9561572751 
 
†¸üÖê̄ Öß –  
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ=Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß  †Ö¸üÖê¯Öß−Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ»Ö 
¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸ü=Ö¸üÖ ”ûÖê™üÖ Æü¢Öß •µÖÖ“ÖÖ � ÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö−Öß�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¬ÖÖê�úÖ¤üÖµÖ�ú Ã£ÖßŸÖßŸÖ ˆ³ÖÖ �ú¹ý−Ö µÖê=ÖÖ ȩ̂ü •ÖÖ=ÖÖ ȩ̂ü 
¾ÖÖÆü−ÖÖÃÖ ¬Öê�úÖ ×−Ö´ÖÖÔ=Ö �êú»ÖÖ ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ±úßµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö    
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ   
¯ÖÖêÆêü�úÖ/2427 ¸üÖšüÖê›ü  - 98764128102 
 
¤üÖ�Ö»Ö  -    
¯ÖÖêÆêü�úÖ/2812 ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö  6  ÷Öã.¸.ü−ÖÓ 258/2022 �ú»Ö´Ö  283 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ×¤ü-28/07/2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

†.
�Ëú 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ5Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö 
šüß�úÖ5Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

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

 
÷Öã.¸.ü−ÖÓ  
258/2022 
 �ú»Ö´Ö 
  283 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    
×¤ü ü-
28/07/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 15.00 ¾ÖÖ 
“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ȩ̂ü»¾Öê 
Ã™êü¿Ö−Ö −ÖÓÖ¤êü›ü 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü 28/07/2022  
¾Öêôû 16.12 ¾ÖÖ 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 18 ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß  
 ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ‹�ú−ÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö 
“Ö¾ÆüÖ−Ö   ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−ÖÖê�ú¸üß/¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×−Ö 
−Öê´Ö=Öã�ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.−ÖÓ. 9561572751 
 
†¸üÖê̄ Öß  
�ú 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ=Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß  †Ö¸üÖê¯Öß−Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖÖ»Ö ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸ü=Ö¸üÖ ”ûÖê™üÖ Æü¢Öß •µÖÖ“ÖÖ � ÆüÖ 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö−Öß�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¬ÖÖê�úÖ¤üÖµÖ�ú Ã£ÖßŸÖßŸÖ ˆ³ÖÖ �ú¹ý−Ö 
µÖê=ÖÖ ȩ̂ü •ÖÖ=ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖÖÆü−ÖÖÃÖ ¬Öê�úÖ ×−Ö´ÖÖÔ=Ö �êú»ÖÖ ¾Ö÷Öî ȩ̂ü 
±úßµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö    
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
 ¯ÖÖê−ÖÖ/11 ÃÖÖê−Ö™üŒ�êú   - 8805007511 
 
¤üÖ�Ö»Ö  -    
¯ÖÖêÆêü�úÖ/2812 ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
 



 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö  1 ŸÖê 5  ÷Öã.¸.ü−ÖÓ 261/2022 �ú»Ö´Ö  379 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ×¤ü-28/07/2022  
 

 

  

†.�Ë
ú 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ5Ö/ 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö šüß�úÖ5Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

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

 
÷Öã.¸.ü−ÖÓ 
 261/2022 
 �ú»Ö´Ö  
 379 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    
 ×¤ü ü-23/07/2022  
“Öê ¸üÖê•Öß 15.30  ŸÖê 
16..00¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ²ÖÃÖÃ™òü−›ü 
−ÖÓÖ¤êü›ü  
 
¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü 28/07/2022  

¾Öêôû 22.15 ¾ÖÖ  
 −ÖÖë¤üü �Îú.- 34 ¾Ö¸ü  

×±úµÖÖÔ¤üß –  
¿Öê�Ö ‡Ô¸ü±úÖ−Ö ¿Öê�Ö 
†Æü´Ö¤ü ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß 
¸üÖ.�Ö›ü�ú¯Öã¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü. 
9637325975 
 
†¸üÖê̄ Öß - †–ÖÖŸÖ 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 
vivo-y-21-t 
�Óú¯Ö−Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
�úß.†.10000/- ¹ý. 
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
×šüü�úÖ=Öß µÖÖŸÖß»Ö  ±úßµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖŸ−Öß»ÖÖ 
�Óú¬ÖÖ¸ü µÖê£ÖËê ¯ÖÖšü¾Ö=µÖÖÃÖÖšüß −ÖÖÓ¤êü›ü ²ÖÃÖÃ™üò−›ü 
µÖê£ÖËê −ÖÖÓ¤êü›ü �Óú¬ÖÖ¸ü ²ÖÃÖ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖ¾Öã−Ö ¤êüŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ �úÖê=ÖËßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê 
¯Öò−™ü“Öê ×�Ö¿ÖŸÖß»Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖê¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ 
¾Ö÷Öî ȩ̂ü ±úßµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö   
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ   
¯ÖÖê−ÖÖ/1007 —ÖÓÖ²Ö ȩ̂üú   - 9923922533 
 
¤üÖ�Ö»Ö  -    
gpsi/‡Ô•Öôû�ú¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü  
 



 
¯ÖÖê Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ¤îü×−Ö�ú ÷Öã−Æêü †Æü¾ÖÖ»Ö  ×¤ü-28/07/2022  

 

 

†.
�Ëú 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ5Ö/ 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö 
šüß�úÖ5Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

1 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü  
 

 
÷Öã.¸.ü−ÖÓ 
 283/2022 
 �ú»Ö´Ö  
 398  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ÃÖÆü 
3/25 ³ÖÖÆü�úÖ 
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    
 ×¤ü ü-28/07/2022  
“Öê ¸üÖê•Öß 05.00  ¾ÖÖ 
†==ÖÖ³ÖÖˆ ÃÖÖšêü 
“ÖÖî�ú ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö 
ÃÖî»ÖÖ−Öß ÆüÖò™êü»Ö »Ö÷ÖŸÖ 
²ÖÖ•Öã“Öê ÷Ö»»ÖßŸÖ 
¤ü¢Ö−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü 
¯Öã¾ÖìÃÖ 01 ×�ú´Öß  
 
¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü 28/07/2022  

¾Öêôû 13.47 ¾ÖÖ  
 −ÖÖë¤üü �Îú.- 18  ¾Ö¸ü  

 

×±úµÖÖÔ¤üß  
×´Ö»Öà¤ü ´Ö¬Öã�ú¸ü ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêû  ¾ÖµÖ 
34 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö 
¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 ´ÖÖê−ÖÓ . 9588685155 
 
†¸üÖê̄ Öß  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ  ´ÖÖ»Ö- 
40,500 /- ¹ý¯ÖµÖê ‹�ú �úÖôûµÖÖ 
Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ŸµÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ»Ö Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ Ã™üÖ¸ü 

†ÃÖ»Öê»Öß ´ÖòŒ—Öß−Ö •µÖÖŸÖ •Öß¾ÖÓŸÖ 
�úÖ›üŸÖãÃÖ  �ú´Ö ȩ̂ü»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ 
÷ÖÖ¾Öšüß ²Ö−ÖÖ¾Ö™üß“Öß ×¯ÖÃ™ü»Ö   

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ=Öß 
µÖÖŸÖß»Ö  †Ö¸üÖê¯Öß µÖÖ−Öê −Ö´Öã¤ü ×šü�úÖ=Öß †Ö¯Ö»Öê 
�ú´Ö ȩ̂ü»ÖÖ ‹�ú ×•Ö¾ÖÓŸÖ �úÖ›üŸÖãÃÖ ÃÖÆüßŸÖ ÷ÖÖ¾Öšüß 
²Ö−ÖÖ¾Ö™üß“Öß ×¯ÖÃ™ü»Ö »ÖÖ¾Öã−Ö ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ“µÖÖ 
�ú›üß»Ö ÃÖò÷Ö´Ö¬µÖê ‹�ú ÷ÖÖ¾Öšüß ²Ö−ÖÖ¾Ö™üß“Öê ×¯ÖÃ™ü»Ö 
²ÖÖôû÷Öã−Ö •Ö²Ö¸üß “ÖÖê¸üß �ú¸ü=µÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸ−ÖÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
 
 
¤üÖ�Ö»Ö  - 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1679 »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ   
ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ´ÖÖ−Öê ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü  
´ÖÖê−ÖÓ  9403546846 
 
 



  

¯ÖÖê Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ¤îü×−Ö�ú ÷Öã−Æêü †Æü¾ÖÖ»Ö  ×¤ü-28/07/2022 

 

  

†.
�Ëú 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ5Ö/ 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö šüß�úÖ5Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

1 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü  
 

 
×´ÖÃÖà÷Ö −ÖÓ²Ö¸ü 
 28/2022 
 

×´ÖÃÖà÷Ö ‘Ö›ü»ÖÖ    
 ×¤ü ü-05/07/2022  
“Öê ¸üÖê•Öß 14.00  ¾ÖÖ 
†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü −Ö÷Ö¸ü  
−ÖÓÖ¤êü›ü  
 
×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü 28/07/2022  

¾Öêôû 22.05 ¾ÖÖ  
 −ÖÖë¤üü �Îú.- 36 ¾Ö¸ü  

×±úµÖÖÔ¤üß –  
�  
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß “Öê −ÖÖ¾Ö  
¯ÖÏ�úÖ¿Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö †™ü�úÖê ȩ̂ü ¾ÖµÖ 
33 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß 
¸üÖ.†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü −Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
¾Ö5ÖÔ−Ö  
Ó̧ü÷Ö - ÷ÖÖê¸üÖ, ²ÖÖÓ¬ÖÖ - ´Ö•Ö²ÖãŸÖ , 

�ú¯ÖÖôû - ¹ýÓ¤ , “ÖêÆü¸üÖ - ÷ÖÖê»Ö, 
�êúÃÖ - ²ÖÖ¸üß�ú, †Ó÷ÖÖŸÖ ×•Ö−ÃÖ 
¯Öò−™ü ¿Ö™Ôü,  
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ=Öß µÖÖŸÖß»Ö 
�Ö²Ö¸ü ¤êü=ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö  
�úÖ´ÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ´Æü=Öã−Ö ÷Öê»ÖÖ ŸÖÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ 
†Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê †Ö•Öã²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
−ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖ�ú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ×´Öôãû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê  
×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö  -    
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1679 »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ   
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1053 ´Öšü¤êü¾Ö¹ý ¯ÖÖêÃ™îü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü  
´ÖÖê−ÖÓ 9673545956 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 463/2022  �ú»Ö´Ö 279,304(†) ³ÖÖ.¤ü.¾Öß.  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/07/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ 

÷Öã.¸ü.−Ö. :- 
463/2022  
�ú»Ö´Ö  
279, 
304(†) 
³ÖÖ.¤ü.¾Öß.   

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ+Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/07/2022 
¸üÖê•Öß 21.30 ¾ÖÖ “µÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ �úÖ�úÖÓ›üß 
²ÖÃÖÃ™üÖò̄ Ö µÖê£Öê ¸üÖê›ü“µÖÖ 
´Ö¬µÖ³ÖÖ÷Öß 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 
  
×¤ü¿ÖÖ:-  
¯Öã¾ÖìÃÖ 05 ×�ú´Öß  
 
ü ÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/07/2022  
“Öê ¾Öêôû 17.43 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤ü �Îú 27 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
†Ó�ãú¿Ö −ÖÖ÷ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.�úÖ�úÖÓ›üß ŸÖÖ.×•Ö. 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.7507574675 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-†–ÖÖŸÖ 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö Ó̧ü�ú  
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü+Ö – 
 ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ¾Ö¹ý−Ö 
 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖCÖß µÖÖŸÖß»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 26/07/2022 ¸üÖê•Öß 09.30 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö †−ÖÖêôû�Öß ´ÖÆüß»ÖÖ ¾ÖµÖ 
†Ó¤üÖ•Öê 45 ¾ÖÂÖì ¯ÖãCÖÔ ¯Ö¢ÖÖ −ÖÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖî•Öê �úÖ�úÖÓ›üß 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ²ÖÃÖÃ™üÖò̄ Ö“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �úÖêCÖŸµÖÖ 
ŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖ−Öê •ÖÖȩ̂ üÖ“Öê ¬Ö›ü�ú ¤êü¾Öã−Ö ÷ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß 
�êú»µÖÖ−Öê ×¤ü.27/07/2022 ¸üÖê•Öß ÃÖ�úÖôûß 05.00 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ´Ö¸üCÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü 
¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü+ÖÖ¸:-  
¯ÖÖê−ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßCÖ ´ÖÖê �Îú 9637706877 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö −Ö¸ü¾Ö™êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßCÖ. 
´ÖÖê.�Îú.8149863325 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ+Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : 
 ´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.¸ü.−Ö. 464/2022 �ú»Ö´Ö 307,326,324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 4/25,4/27 ³ÖÖÆü�úÖ.×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/07/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ 

÷Öã.¸ü.−Ö. :- 
464/2022  
�ú»Ö´Ö 
307,326,324,
323,504,506,
34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 
4/25,4/27 
³ÖÖÆü�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ+Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 27/07/2022 
¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß †Ó¤üÖ•Öê 
22.30 ¾ÖÖ•ÖCµÖÖ“ÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üß ±úÖŸÖế ÖÖ Ã�ãú»Ö•Ö¾Öôû 
×´Ö»»ÖŸÖ−Ö÷Ö ü̧ ÷ÖÖ›êü÷ÖÖ¾Ö 
¸üÖê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
ˆ¢Ö¸êüÃÖ 06 ×�ú´Öß  
 
ü ÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/07/2022  
“Öê ¾Öêôû 19.39 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤ü �Îú 32 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
¿Öê�Ö ÷Ö±úÖ¸ü ×¯Ö.¿Öê�Ö ´Öã�Îú´Ö ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Öê�òú×−Ö�ú ¸üÖ.±úÖŸÖế ÖÖ Ã�ãú»Ö•Ö¾Öôû ×´Ö»»ÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü 
÷ÖÖ›êü÷ÖÖ¾Ö ü̧Öê›ü ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.�Îú.9604209045 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö¸Óü�ú  
 
•Ö�Ö´Öß“Öê −ÖÖ¾Ö : 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü+Ö –  
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö•Ö ü̧Öê•Öß MLC •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»Öê¾Ö¹ý−Ö  
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖCÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 27/07/2022 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß †Ó¤üÖ•Öê 10.30 
¾ÖÖ•ÖCµÖÖ“ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¸üÖÆüŸµÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ‡ÃÖ´Ö †ÃÖê 
“ÖÖê‘Öê •ÖCÖ ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ¾Ö �ÖÓ•Ö¸ü ÆüŸµÖÖ¸üÖÃÖÆü ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö¾Ö¸ü 
µÖê¾Öã−Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÓ›üCÖÖ“ÖÖ ¸üÖ÷Ö ´Ö−ÖÖ´Ö¬µÖê ¬Ö¹ý−Ö ´Ö»ÖÖ 
ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ—ÖÖ ³ÖÖ‰ú ¿Öê�Ö •Ö²²ÖÖ¸ü,¿Öê�Ö ÃÖ¸ü±ú¸üÖ•Ö †¿ÖÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓ¾Ö¸ü 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üCµÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê Æü´Ö»Ö �ú¹ý−Ö, ×•Ö¾Öê šüÖ¸ü 
´ÖÖ¸üCµÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ¤êü¾Öã−Ö ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ †Ö´ÆüÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓ−ÖÖ 
»ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖCÖ �êú»Öß ¾Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖ‰ú ¿Öê�Ö 
•Ö²²ÖÖ¸ü µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ´Ö¬µÖê �ÖÓ•Ö¸ü−Öê ´ÖÖ¹ý−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ •Ö�Ö´Öß �ú¹ý−Ö 
ŸµÖÖ“ÖÖ ×•Ö¾Ö ‘ÖêCµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ´Ö»ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ—ÖÖ “Öã»ÖŸÖ 
³ÖÖ‰ú ¿Öê�Ö ÃÖ¸ü±ú¸üÖ•Ö µÖÖÃÖ ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß“µÖÖ ´Öãšüß−Öê ´ÖÖ¹ý−Ö 
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ •Ö�Ö´Öß �ú¹ý−Ö †Ö´Ö“µÖÖÆüß ×•Ö¾Ö ‘ÖêCµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö 
�êú»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü+ÖÖ¸:-  
ÃÖ¯ÖÖê×−Ö �úÖÃÖ»Öê ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßCÖ ´ÖÖê �Îú 9823017330  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- 
 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÆÓü²Ö›ìüüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßCÖ ´ÖÖê �Îú 9823040224 
 
¯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´Öß5Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 64/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/07/2022 
                              
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

   ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö ¾Ö ‘Ö›ü»ÖÖ  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö †Ö¸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 
64/2022 
  
 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-   
×¤  26/07/2022 
ü̧Öê•Öß    13.30 ¾ÖÖ“Öê 

ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö 
–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö ü̧−Ö÷Ö ü̧ ÆüÖ›ü�úÖê 
ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü.ü  
 

   ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/07/2022 
ü ¾Öêôû   17.43 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 27 
¾Ö¸  

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  :-   
¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  −ÖÖî�ú ü̧ßü ü̧Ö. –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö ü̧−Ö÷Ö¸ 
ÆüÖ›ü�úÖê  ŸÖÖ. ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.ü ü  
´ÖÖê �Îú 8446849767 
 

Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  
 

Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :-  
Ó̧ü÷Ö- ÷ÖÖê ü̧Ö, ²ÖÖÓ¬ÖÖ- ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû, ˆÓ“Öß- 

156 ‡Ó“Öü, †ÓÓ÷ÖÖŸÖ »ÖÖ»Ö×−ÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß 
ÃÖÖ›üß,¯ÖÖµÖÖŸÖ “Ö¯¯Ö»Ö,†Öêôû�Ö×“Ö−Æü 
›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö ü̧ ÷ÖÖÓê¤ü<Ö ™òü™ãü ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü 
−ÖÖ¾ÖÖ“Öê 

�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¸ µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ−Öß  
Æüß ‘Ö¸üÖŸÖ �úÖê<ÖÖ»ÖÖÆüß �úÖÆüß‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖã−Ö 
×−Ö¬Öã−Ö ÷Öê»Öß ×ŸÖ“ÖÖ ‡ŸÖ¸ü¡Ö ¿Öê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ×´Öôãû−Ö 
†Ö»Öß −ÖÖÆüß  ¾Ö÷Öî̧ êü �Ö²Ö¸üß †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö . 

 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧+ÖÖ¸:- 
 ¯ÖÖê−ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßCÖ  
´ÖÖê �Îú 9637706877 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- 
 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1912 ×ŸÖ›ü�êú  ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß<Ö  
´ÖÖê �Îú 9421394862 
¯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´Öß5Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 65/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/07/2022 
                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

   ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö ¾Ö ‘Ö›ü»ÖÖ  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö †Ö¸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 
65/2022 
  
 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-   
×¤  21/07/2022 
ü̧Öê•Öß    23.00 ¾ÖÖ“Öê 

ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö 
÷ÖÖê̄ ÖÖ»Ö“ÖÖ¾Öôûß  
ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü.ü  
 
×¤ü¿ÖÖ:-   
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 02 ×�ú.´Öß. 
 
   ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/07/2022 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 29 ¾Ö¸ü 
¾Öêôû   18.39 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
  

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  :- 
 ´ÖÖ¬Ö¾Ö ×¯Ö.−ÖÓ¤ãü ü̧Ö´Ö ™üÖê̄ Ö»Öê¾ÖÖ ü̧ ¾ÖµÖ 
52 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›ÒüÖµÖ¾Æü ü̧ü ü̧Ö. 
÷ÖÖê̄ ÖÖ»Ö“ÖÖ¾Öôûß  ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü.ü ü ´ÖÖê 
�Îú 9325552700 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- ü  
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :- 
 Ó̧ü÷Ö- ÃÖÖ¾ÖôûÖ,  −ÖÖ�ú- ÃÖ ü̧ôû, ˆÓ“Öß- 
5±ãú™üü, †ÓÓ÷ÖÖŸÖ ×−ÖôûÃÖ ü̧ ¸Óü÷ÖÖ“Öß ÃÖÖ›üß 
²»ÖÖˆ•Ö ¯ÖÖµÖÖŸÖ “Ö¯¯Ö»Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ<Öß  µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü<ÖÖ¸ µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ−Öß − 
Æüß ‘Ö ü̧ÖŸÖ �úÖê<ÖÖ»ÖÖÆüß �úÖÆüß‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ‘Ö ü̧ÖŸÖã−Ö 
×−Ö¬Öã−Ö ÷Öê»Öß ×ŸÖ“ÖÖ ‡ŸÖ ü̧¡Ö ¿Öê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß 
×´Öôãû−Ö †Ö»Öß −ÖÖÆüß  ¾Ö÷Öî̧ êü �Ö²Ö ü̧ß †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö 
¤üÖ�Ö»Ö . 

 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü+ÖÖ¸:- 
 ¯ÖÖê−ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßCÖ  
´ÖÖê �Îú 9637706877 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1912 ×ŸÖ›ü�êú  ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß<Ö 
 ´ÖÖê �Îú 9421394862 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ+Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ ´ÖÖê.�Îú.9823333377 
 

            



• पोलीस टेशन उ माननगर यथेील दनिदन गु हयाचा अहवाल िदनांक 28.07-2022. 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

उ माननगर 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

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

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव... 
उ माननगर 

ग.ुर न.  
135/ 2022 
कलम 
 283 IPC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

गु हा घडला तारीख वळे 
व िठकाण:- 
 िदनांक ..28.07.2022 
चे वा चे 17.35 वा मौ 
भोपळवाडी फाटा 
सावजिनक रोडवर  
ता. लोहा  

 

िदशा व अतंर :- 
 पि म 04.िकिम 

 
दाखल तारीख वळे 
िद 28/07/2022 
वेळ 22.51.वाजता 
टे डा.नोद न ं33 

  
 

िफयादी..  
गणेश सदािशव सूयवंशी वय 
30 वष वसाय नोकरी पो. 
का 409 नेमणूक पो. टे 
उ मान नगर तालुका कंधार 
िज हा नांदेड मोबाईल नंबर 
83 0 88 94 546 

 
FRI.. त  िदली का :-होय  
 
 आरोपी :- 
 

 
 

 
 

हकीकत. 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी यातील नमुद 
आरोपी ने याची ता यातील जीप ही रोडवर उभी क न लोकांच े
जीिवत असतो का पोहोचेल अशा ि थतीत उभी केलेला िमळून 
आला वगैरे िफरत दरू े  कलंबर बु कु येथील आकर स न 
04.2022 िद.28.07.2022 च े टपाल ा  झा याने सदरचा 
गु हा दाखल क न माननीय पो नी साहबेांच े आदशेाने पुढील 
तपास किरता HC 706 पवार यांचेकड ेिदला  

 
 तपासी अिधकारी:-  

Hc 706 पवार साहबे   पो टे उ मान नगर  

मो. न 9373545955 

दाखल करणार :- 
PSO HC 1964 म के साहबे पो. टे  उ मान नगर  

मो. न  9923189964 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल 
 पोनी ी देवकाते साहबे 9307343434 
 

 

 



• पोलीस टेशन उ माननगर यथेील दनिदन गु हयाचा अहवाल िदनाकं 28.07-2022. 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव  

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

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

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव.. 
.उ माननगर 

ग.ुर न.  
136/ 2022 
कलम 
 283 IPC . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

गु हा घडला तारीख वळे व 
िठकाण:-  
िदनांक ..28.07.2022 चे वा 
चे 16.30 वा िज ासा 
शाळेसमोर रोडवर मौजे 
मारतळा मारतळा ते नांदेड 
जाणारे रोडवर तालुका लोहा  
 

िदशा व अतंर :-  

पुव 18 िकलो िमटर 

 
दाखल तारीख वळे 
िद 28/07/2022 
वेळ 23.45.वाजता 
टे डा.नोद न ं36 

  

िफयादी.. 
 िनळकंठ रामचं  ीमंगल े
वय 42 वष पो. ना ब ल 
नंबर 11 19 नेमणूक पो ट 
उ मान नगर तालुका कंधार 
िज हा नांदेड मो. मांक 95 
11 64 54 33 

 
FRI.. त िदली का :-होय  

 
 आरोपी : 

 

हकीकत. 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी यातील नमुद 
आरोपी न े याची ता यातील �पे ऑटो ह ेरोडच ेमधोमध येणारे 
जाणारे वाहन अडथळा होऊन व येणारे जाणारे लोकांचे जीिवत 
धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभे केलेला िमळून आला 
वगैरे िफयादरु े  कापसी बु कु येथील आकर स न 06.2022 
िद.28.07.2022 च ेटपाल ा  झा यान ेसदरचा गु हा दाखल 
क न माननीय पो नी साहबेांचे आदशेाने पुढील तपास किरता 
HC 2323 कानगुले यांचेकड ेिदला  
तपासी अिधकारी:- Hc 2323 कानगुल ेसाहबे   पो टे उ मान नगर 

मो. न 7744019830 

दाखलकरणार :-PSO HC 1964 म के साहबे पो. टे  उ मान नगर 

मो. न 9923189964 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल 
 पोनी ी देवकाते साहबे 9307343434  

 

  



पोलीस टेशन उ माननगर यथेील दनिदन गु हयाचा अहवाल िदनाकं 29.07-2022. 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

उ माननगर 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

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

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 
होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव... 
उ माननगर 

ग.ुर न.  
137/ 2022 
 कलम 
283 IPC  
 

 

 

 

 

 

 

 

गु हा घडला तारीख वळे व 
िठकाण:-  
िदनांक ..28.07.2022 चे वा 
चे 17.30 वा मौजे मारतळा 
बस थानक समोर रोडवर 
मारतळा ते नांदेड जाणारे 
रोडवर तालुका लोहा  

 

िदशा व अतंर :- 
 पुव 18 िकलो िमटर 
 

दाखल तारीख वळे 
िद 29/07/2022 
वेळ 00.04.वाजता 
टे डा.नोद न ं03 

 

िफयादी.. 
 िनळकंठ रामचं  ीमंगल ेवय 
42 वष पो. ना ब ल नंबर 11 
19 नेमणूक पो ट उ मान नगर 
तालुका कंधार िज हा नांदेड 
मो. मांक 95 11 64 54 33 

 
FRI.. त िदली का :-होय  
 

 आरोपी :-  

 

हकीकत. 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी यातील नमुद 
आरोपी ने याची ता यातील �पे ऑटो ह ेरोडच ेमधोमध येणारे 
जाणारे वाहन अडथळा होऊन व येणारे जाणारे लोकाचंे जीिवत 
धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभे केलेला िमळून आला वगैरे 
िफयादरु े  कापसी बु कु येथील आकर स न 07.2022 
िद.28.07.2022 चे टपाल ा  झा याने सदरचा गु हा दाखल 
क न माननीय पो नी साहबेांचे आदशेाने पुढील तपास किरता 
HC 2323 कानगुले यांचेकड ेिदला  
तपासी अिधकारी:- Hc 2323 कानगुल ेसाहबे   पो टे उ मान नगर 

मो. न 7744019830 

दाखल करणार :-PSO HC 1964 म के साहबे पो. टे  उ मान नगर 

मो. न 9923189964 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल 
 पोनी ी देवकाते साहबे 9307343434   
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¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
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¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  
÷Öã̧ ü−Ö. 
189 /2022  �ú»Ö´Ö  
452,324,323, 
504,506,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü.24.07.2022 ü̧Öê•Öß 
13.00 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
,´Ö×−ÖµÖÖ ü̧ ÷Ö»»Öß ‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
×¤ü.28.07.2022 ü̧Öê•Öß  
03.02 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü 
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1)  

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ−Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ´Ö×−ÖµÖÖ ü̧ ÷Ö»»Öß µÖê£Öê ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‘Ö ü̧ÖŸÖ µÖêˆ−Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ü̧Öò›ü−Öê ¾Ö 
»ÖÖ�ú›üÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤üÖê−Æüß ›üÖêóµÖÖ“Öê ´Ö¬µÖ³ÖÖ÷Öß ¾Ö ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖºþ−Ö •Ö�Ö´Öß �êú»Öê 
¾Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �úºþ−Ö  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü'µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö ´ÖÖ.DO 
ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤ü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ²Öß™ü ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÷ÖÖȩ̂ êü  
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü
ÖÖ¸ü- ¯ÖÖê−ÖÖ-162 ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêû ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ'Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.8888806261 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�  †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÷ÖÖȩ̂ êü  ü,¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö,−ÖÖÓ¤êü›ü.  
´ÖÖê.−ÖÓ-79822432752 

 


