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fQ;kZnh&  
 
vkjksihps uko &vKkr 
 
 
vkjksih vVd &ukgh 
 
 
mf’kjkps dkj.k %&’kks/k ?ksryk 
vlrk feGqu u vkY;kus vkt 
jksth rdzkj nsr vkgs-  
 
eqyhps o.kZu &  
 
 

[kqyklk & lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnhph gh fcLdhViqMk ?ksoqu ;srs Eg.kqu xsyh]rh ijr vkyh ukgh- 
dks.khrjh vKkr O;ähus vKkr dkj.kklkBh Qql ykoqu iGoqu usys 
vkgs- oxSjs etdqjkps tckcko#u  ek-iks-fu-dkdMs lk-;kaps vkns'kkus 
xqUgk nk[ky d#u rikldkeh iksmifu nsods lkgsc ;kapsdMs ns.;kr 
vkyk 
 
nk[ky dj.kkj &iksmifu-tk/ko iksLVs foekurG eksua-8007580146- 
 
rikfld vaeynkj & iksmifu nsods iksLVs foekurG eksua-
9545688895- 
 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & iks-fu-dkdMs iksLVs foekurG eksua-
9923131121- 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &1& iks-fu-dkdMs iksLVs foekurG 
eksua-9923131121- 
]2& iksmifu-tk/ko iksLVs foekurG eksua-8007580146]3& iksmifu 
nsods iksLVs foekurG eksua-9545688895-gs fn 06-07-2022 LVs Mk 
Ø 07  oj osG  02-13 ok  iklqu  
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw- 
 

 

 

 



पोलीस टेशन mukhed  भाग 1 ते 5 गु र न २०९/२०२२ क 3२४,३२३,३४१,५०४,५०६,३४भा.द.वी       द 0६/७/२०२२ 

पो टेचे नाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व 
दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो नं, आरोपी 
नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे मुखेड  ग ुर  नं २०९/२०२२ 
क 
३२४,३२३,३४१५०४,
५०६,३४.भा.द.वी. 
 

गु हा घडला ता वेळ:-  दनांक  
०५/०७/२०२२ रोजी रा ी 
१६:००वाज या या सुमारास 
जाम येथील जामठी कंधार 
जाणा या रोडवर कंधार फाटा . 
 
-------------------++  
 
 दशा :- पि म  २२ . कमी 
 
------------------ 
 
 गु हा दाखल ता वेळ: द 
०६/०७/२०२२  चे ००:४० टे. 
डा . न द   ०२ वर  
 
---------------------- 
 
 

फ या द नाव : िशवाजी बळीराम 
यलिमटवार   वय  ३८वष  शेती  
रा.हळदा ता.कंधार िज नांदेड  मो . 
 
FIR त दली का:- होय 
--------------------+  
 
आरोपीचे नाव- 
-------------------- 
             

हक कत:-  सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपी व याचे सोबत इतर दोघे सव रा. जांब यांनी संगणक क न 
फयादीच पूव या भांडणाचा राग मनात ध न फयादी हा जात 

असले या     ू झर गाडीस थांबवून फयादीस खाली ओढून िशवीगाळ 
क न िजवे मानाचे धमक  देऊन काठीने व थापडा बु याने डा ा 
पायाचे गुड यावर फ ीवर पाठीत त डावर व इतर ठकाणी मारहाण 
क न जखमी केल ेवगैरे मजकुराचे  जबाब व न गु हा दाखल. 
 
गु हा दाखल करणार.-- पोह े का ११११ . चातरवाड पो टे मुखेड  
मो.नं. ९७५६१६२५९२. 
 
तपािसक  अिधकारी  :- पोह ेका १२६५ गीते  पो ट मुखेड  
 मो नं.८००७८०७७७१ 
----------------------  
पो. टे . भारी. अिधकारी.  
पो.िन गोबाडे , साहेब मो.न.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



पो. टे. इ लापुर  आ. .न. 11/2022कलम 174 crpc   द.06.07.2022 
                                                    

पो. टे.चे नाव   
 

गूरन  व कलम आ. .घ.ता.वेळ व ठकान खबर देणारे  चे नाव  खुलासा 

ई लापुर 
 
 
 
 
 
 

आ. .न.11/2022 
कलम  174 crpc 

माण े
 

 आ. .घ.ता.व वेळ व 
ठकानी: द.6/07/2022 

चे 10:30 
वा.स.द.ई लापुर 
ता. कनवट 
 
 
 
 
आ. .दा.ता.वेळ : दनांक 
.06 .07.2022रोजी. 
12.500वा. 
टे.डा.न द18 वर . 

 
 
  
 
 
 

खबर देणारः अंकुश िपता गंगाराम 
आड े वय 42 वष वसाय शेती 
रोडा नाईक तांडा ता. कनवट 
मो.नं.9022474162 
 
 
मयताच ेनावः  
 
मरणाच े कारण :- इले ॉिनक 
िवजेचा शॉक लागून उपचार 
दर यान मृ यू. 
 
 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
मयत बाई नामे शेिशकला . गणपत आड ेही आज दनांक. 06 
/07 /2022 रोजी सकाळी 09:30 वाजता च ेसुमारास घरात 
काम करीत असताना ितला इलेि क िवजेचा शॉक लाग याने 
ती बेशु  पड यान े तीस उपचार कमी सरकारी दवाखाना 
इ लापूर येथे शरीक केले असता ती उपचार दर यान मरण 
पावली आहे .वगैरे खबरी व न आ.  .दाखल क न मा .Api 
साहेब यांच ेआदेशान ेपुढील तपास कामी बीट. े. psi कांबळे 
यां याकड े दली. 
 
दाखल करणारः Asi लंुगारे  पो. टे ई लापुर 
मो.नं.9881153302 
 
 
 
तपासीक आमंलदार :- .े Psi कांबळे   सर पो. टे. ई लापुर 
मो.न. 
 

 
 
 



पोलीस टेशन िबलोली  गुरन 169/2022 कलम 325,323,506 भादवी  दनांक 06/07/2022 
  

  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ही/घडला व 
दाखल 

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

हक कत 

िबलोली  गुरन 169/2022 
कलम 
325,323,506 
भादवी  
 
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक द.:-
22/06/2022 रोजी 17.30 
वा.चे.सुमारास गोपाळ मंगल पवार 
यांच े ऑटोमोबाईल दुकानासमोर 
मौज े सगरोळी ता.िबलोली दशा 
दि णेस 17.क .मी. 
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द 06/07/ 
2022 वेळ 13.21 वा  टे डा.नोद 
नं  12 वर   
  

फयादीच े नाव - नागे र 
शंकरराव गोईनोड वय 30 
वष वसाय खाजगी नोकरी 
राहणार सगरोळी ता.िबलोली 
मो नं.7588429244 
 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 
 आरोपीचे नां◌ंव-    

 आरोपी अटक -- 
आरोपी अटक नाही 

खुलासा,----सादर िवनंती क , वर  नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील फयादी व आरोपी चे बीसीच े पैस े दे या या कारणाव न 
आरोपीन े फयादी सोबत झटापट क न लाथाबु यांनी मारहाण 
केली पायात पाय घालून खाली पड यान े फयादीच ेडा ा खां ाच े
जॉ ट म य े गंभीर मार लागून फॅ चर झाला व जीवे मार याची 
धमक  दली आज पावेतो िवलास क न आज रोजी त ार दले 
वगैरे जबाब व न वर माण े गु हा दाखल मा..पोिन साहेब यांचे 
आदेशान े 
दाखल करणार:-पोहेका/1963 िप.ए.गुडमलवार पो टे िबलोली मो 
नं 8421453868 
तपास करणार- पोना/ मा.पोउपिन ज.ेके.बोधने◌े साहेब पो टे◌ े
िबलोली मो नं 9890762000 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 
डोईफोड ेसाहेब पो. टे.िबलोली मो.नं.9823889037 
 

 
 
 
 



 

पो. टे.  िवमानतळ िमस ग न.ं42/2022 द.6/07/2022 
अ. . िज हावपो. टे.चेनाव गु हा घडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
1)  

नांदेड, 
पो. टे. िवमान-

तळ 

िमस ग घ.ता.वेऴ व 
ठकाण - द23.06.2022 

रोजी सकाळी 10.00 वा 
चे सुमारास च हाण यांचे 
शेतात तरोडेकर नगरी  
नांदेड उ रेस 04 क.मी.  
 
 
िम सग दाखल ता. वेळ – 
द 06.07.2022 रोजी 

वेळ 14.23 वा  टे.डा. 
23 

पो. टे.  
िवमानतळ िमस ग 
नं.42/2022 

माण े
 
 
 
 

खबर देणार –   मुकंुदा गो वदा बालेराव 
वय  53 वष . शेतमजुर रा. तरोडेकर 
नगरी नांदेड  मो. नं. 9860604013 
 
 
िमस ग चे नाव –   
वणन- नाव- भा य ी , रंग- गोरा, उंची 
5 फुट, चेहरा- गोल, केस- काळे, बांधा- 
सडपातळ, नाक सरळ, डोळे म यम, 
पोषाख िपव या रंगाची साडी, 

मोबाईल न. 9860604013, 
9130361894 सोबत मुलगी-  रंग 
गोरा, चेहरा गोल, नाक सरळ, डोळे 
बारीक, केस काळे बारीक वय 02 वष 

 खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद 
तारीख वेळी व ठकाणी यातील खबर 
देणार यांची प ी ती या दोन वषाचे 
मुलीसह काहीएक न सांगता िनघुन गेली 
ती अदयाप पावेतो घरी परत आली नाही 
ितचा नातेवाईकांकडे शोध घेतला पंरतु 
कोठेही िमळुन आला नाही. शोध होवुन 
िमळुन देणेबाबतचा अज द याने 
मे.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने िमस ग 
दाखल क न पुढील तपास कामी पोना/  

पोना/1334 जाधव यांचेकडे दला.  
दाखल करणार – पोना/ 748 कनाके  
मो.नं. 9923888322 
तपास करणार  - पोना/ 1334 जाधव  
मो.नं. 8805859640 

 
 
 

 

 



पोलीस टेशन मुदखेड गुरन–150/2022 कलम–379 IPC द 06/07/2022 

  पोली
स 
टेशनचे 

नाव 

गु हा रिज टर नंबर व कलम गु हा पना 
अ. ./ ो ही/घड
ला व दाखल 

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

हक कत 

पो. टे. 
मुदखेड 

गु हा घडला ता.वेळ व 
ठकाण— 
दनांक 01/07/2022  च े

14.00 वाजताची सुमारास 
क ीय िव ालय मुदखेड 
दि णेस एक कलोमीटर 
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ--- 
दनांक–06/07/2022 रोजीच े 

14.10 टेशन डायरी न द 
नंबर- 20  वर  

गुरन व कलम-
गुरन–150/2022 
कलम -379 IPC  
 

 
गेला माल– 
20000 
कमतीचा 

आयफोन मोबाइल  

फयादी —- ल मण केरबाजी दासरे 
वय 48 वष वसाय शेती राहणार 
मढका तालुका मुदखेड िज हा नांदेड 
मोबाईल नंबर–7020150331. 
 
 
आरोपी- 
 1) अ ात 
 
 
उिशराच ेकारण– सदर मोबाईलचा 
शोध घेऊन िमळून न आ यान ेआज 
रोजी पो टेला येऊन फयाद  द यान े

हक कत-- सादर िवनंती क  वर नमूद  तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील फयादीची मुलगी ही क ीय िव ालय सीआरपीएफ कॅ प 
मुदखेड येथे िश णाक रता असून ितच ेबॅग म य ेआयफोन 
मोबाईल कमत अंदाज े20000 पयाची कोणीतरी अ ात 
चोर ान ेचो न नेला आहे वगैरे त ारी जबाब व न गु हा 
दाखल 
 
 
 
तपासी अंमलदार– पोलीस नाईक ब ल नबंर 1375 मोबाईल 
नंबर–7774051375. 
 

 

 

 



 

 

iksLVs foekurG fnukad 06@07@2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-
è-@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

foekurG xqjua ?k-nk-rk-osG fBdk.k-  & 
दनांक 05/07/2022 

रोजी दुपारी 15.00 वा.चे 
सुमारास फयादीचे घ न 
हषनगर बाबानगर जवळ 
नांदेड द ीणेस 02 क.मी. 
  
 
 
-nk-rkjh[k o osG 
fBdk.k    %& 

द.06/07/2022 
वेळ 16.02 
वा. टे.डा.नं. 28 
गु ह 
 
 
 
 

xqjua & 

229/20
22 कलम 
380 
भादवी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnh& रोहीत राजे ं जाधव वय 17 वष वसाय 
िश ण रा. 
िश क काँलनी, वाटुरा फाटा, ता परतुर िज. 
जालना स या रा हषनगर 
बाबानगर जवळ नांदेड मो. 9421326961 
 

आरोपी-अ ात 
गेला माल- रयलमी 8 कंपणीचा IMEI no. 
868098056862654, 868098056862647 
असा असलेला 17,593/- पये कमतीचा 
मोबाईल हँ डसेट यात 
एअरटेल कंपणीचे काड नंबर 7057410002 व 
िजओ कंपणीचे 
काड नंबर 9302724496 
 
 

खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील फयादी हा 
याचे मवर दार ढकलुन झोपलेला असतांना याचा 

चाज गला लावलेला 
मोबाईल कोणीतरी अ ात चोर ांने मम ये वेश 

क न चो न नेला आहे. 
वगैरे मजकुराचे जबाबाव न मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे 
आदेशाने गु हा दाखल 
क न तपासकामी HC 967 गायकवाड यांचेकडे 
दे यात आला 
 
 

दाखल करणार – पोना/ 748 कनाके मो.नं. 
9923888322 
तपास करणार - पोहेका/ँ967 गायकवाड मो.नं. 
9529796606 
 
 

 



 

 

 

   पो. टे.धमाबाद आम ृ न.18/2022 कलम 174 सीआरपीसी माण े 

धमाबाद आमृ घडला वेळ . दनांक 
30/07/2022 रोजी वेळ 
16-30 ते 18-52 वाजताच े
दर यान उपचार चालू 
असताना सरकारी दवाखाना 
िव णूपुरी नांदेड येथे मरण 
पावली. 
 
आमृ दाखल तारीख वेळ 
दनांक 06/07/2022 च े

11-53  न द न.15 
 

आमृ दाखल तारीख वेळ 
दनांक 06/07/2022 च े

11-53  न द न.15 
 
दाखल करणार पोहे का 
1703 भालेराव  पो ट 
धमाबाद 
मो.9423440236 
 
 
 

खबर देणार = एस.के.बयास  पोहे का 2093  
 
मयताच ेनाव =  गंगासागर पुंडिलक देवकात े
वय  25 वष राहणार मालेगाव ता. धमाबाद 
 
मरणाच ेकारण- िवषारी साप चाव यान े
मरण पावली. 
 
पोलीस िनरी क-िहबारे सर पो. टे. धमाबाद 
मोबाईल न 9764574333.  
 
 
 
 

खुलासा-सादर िवनंती क  यातील नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील खबर देणार यांनी खबर दली क  यातील 

मयत बाई ितच े वताच ेशेतात गाया साठी चारा काढताना 
ितच ेउजवे हातांच ेअंगठयाच ेनखाजवळ सापान ेचावा 
घेत यान ेितस च र येऊन उल ा होऊ लाग यान ेितस 
उपचार काम  सरकारी दवाखाना उमरी येथे व तेथुन पुढील 
उपचार काम  सरकारी दवाखाना िव णूपुरी नांदेड येथे 
शरीक केले असता ती उपचारासाठी दर यान मरण पावली. 
वगैरे मजकुराच े रपोट व न  आमृ दाखल  
 
 
तपासी अंमलदार = पोहे का 2016 नागरगोज ेपो. टे 
धमाबाद मो.नं.  

 

 

 



 

iksLVs ekaMoh गुरन न.ं  :- 56/2022 कलम:- 379भा. द. िव    fnukad 06@07@2022 
पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सग घडला व कलम  
गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िम सग घडला व दाखल  फयादी च ेनाव व प ा व मो. 

न.ं आरोपी चे नाव व प ा, 
आरोपी अटक होय / नाही 
 

                 ह ककत  

मांडवी गुरन नं.  :- 
56/2022 
 
कलम:- 379भा. द. 
िव  
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळी व 
ठकाणी :-  

 द. 27/06/2022 रोजी रा ी व दनांक 
28/07/2022 रोजीच ेरा ी 01.45 वाजताच े
सुमारास फयादीच े घरासमोर वझरा येथे 
पि म 12 क. मी. 
 
गेला माल - बजाज प सर 150 कंपनीची 
गाडी नंबर AP-01-AG-5438 का या 
रंगाची कमत अंदाज े 50000 पय े जुनी 
वापरती दुचाक   
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
द. 06/०7/2022 चे 13.49 वा.  

 
न द नंबर :- 12 वर  
 
उिशराच ेकारण --आज रोजी फयाद द यान े 

फयादी - संदीप रमेश 
रेकूरवार वय 36 वष 

वसाय शेती रा. वझरा 
ता. कनवट िज.नांदेड 
मो.नं.- 9834815017 
 
आरोपी च ेनाव :-  अ ात  
 
 
  
 
FIR दले का होय/नाही :- 
होय. 
 
 
आरोपी अटक :- नाही  
 
 
 

सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील फयादीची बजाज प सर 150 कंपनीची गाडी 
नंबर AP-01-AG- 5438 चॅिसस नंबर 
MD2DHDHZZUCB474329 इंिजन नंबर 
DHGRUR2869 का या रंगाची कमत अंदाजे 
50000 जुनी वापरती ही गाडी  यांनी रा ी घरासमोर 
लावली असता कोणीतरी अ ात चोर ान ेचो न नेली 
आहे  वगैरे त ारी व न गु हा दाखल क न मा.सपोिन  
साहेब यां या आदेशान े . पो.हे कॉ.1657 कदम  यां या 
कड े दला. 
दाखल करणार -म.पो.हे.का. मडके मो. 

.9423509717 
तपािसक --- पो. हे. का.1657 कदम पो टे मांडवी मो. 
नं. 7218242057 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- स.पो. िन. िशवरकर साहेब पो. 
टे. मांडवी मो. नं. ९९२२३२२३१२ 



 

पोलीस टेशन हादगाव  गुरनं  209/2022 कलम  324,323.504,506,34 भा द िव मान े द  06/07/2022 

पो. टेच ेनाव गुरनं 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 

हक कत 

हदगाव  भाग 1 ते5 गुरनं  

209/2022 कलम 

324,323.504,5

06,34भा द िव  

मान े द  

06/07/2022 

  

 द.06/.07/2022  चे 
सकाळी 10:00 वाजता च े
सुमारास  फयादीच े
वडीलाच ेशेतात मौज े
को हळी शेत-िशवार   
उ रेस 27 क.मी. 
 
 
 
दशा :- उ रेस 27  कमी 

 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 
06/07/.2022 च े  16:29 
वा टे.डा न द  28 वर  
 
दाखल करणार :-  
NPC/227 िभस े पो टे 
हदगाव    मो. 
9511229954 

 फयादीच ेनाव:- सुनील मा ती 
ढोबळे  वय 28वष वसाय शेती 
जात बौ   रा. तळणी ता. हादगाव  
मो नं 7066835857 
 
 
 
 FIR त दली का:- होय  
 
 
आरोपीच ेनाव व प ा      
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा, 
             सादर िवनंती क  , नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील यातील आरोपी तान ेसंगणमत क न 
फयादीच ेविडलाच ेनावे व ता यात असले या शेतात 

पेरणी करीत असताना तु ही आमच ेशेतात पेरणी का 
करत आहात असे िवचारले व न यातील आरोपी . 1) 
आपले उज ा हातातील लोखंडी पंचानी कपाळावर 
मा न दुखापत केली  2 यानी िशवीगाळ  क न यान े
मारहाण केली . (3) यांनी विडलांना िशवीगाळ क न 
लाथाबु यांनी मारहाण क न लोटुन दले . ( चार ) 
यानी फयादीस  व याच ेवडीलास िशवीगाळ क न 
थापडा बु यान ेमारहाण क न हे शेत आमची आहे परत 
शेतात येसाल तर सोडणार नाही हणून सवानी िमळून 
जीवे मारणेची धमक  दली वगैरे जबाबाव न गु हा न द 
क न पुढील तपास कामी माननीय पोलीस िनरी क 
साहेब यां या आदेशा वय ेNPC 900 सातपुत ेयांचेकड े
दला.  

 
तपािसक अमंलदार :- NPC 900 सातपुत ेपो टे हदगाव 
मो नंबर 9823216771 



 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü �Öã. ü̧.ÖÓÓ- 192/2022 �ú»Ö´Ö -279,338,304 (†)  ³ÖÖÓ¤ü×¾Ö 

 

 
¯ÖÖê.Ã™êü.  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 

Ï†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü �Öã. ü̧.ÖÓÓ- 
192/2022�ú»Ö´Ö -
279,338,304 (†)  
³ÖÖÓ¤ü×¾Ö  

 
�ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤üÖÖÓ�ú- 
×¤ü. 29.06.2022 
¸üÖê•Öß“Öê 21.00 ŸÖê 
21.30¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
³ÖÖê�ú¸ü±úÖ™üÖ ŸÖê ¤üÖ³Ö›ü 
•ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö ü̧ 
�Öã¹ý«ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úß“Öê 
•ÖÖ�Öê•Ö¾Öôû ¤üÖ³Ö›ü  
¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 08 ×�ú.´Öß.  
 
�ÖãÆüÖ ¤Ö�Ö»Ö ×¤üÖÖÓ�ú- 
×¤ü.06.07.2022 “Öê 
17.30¾ÖÖ . Ã™êü›üÖ ÖÓ. 
028 
 
 
 
 
 
 

 
×±úµÖÖÔ¤üß “Öê ÖÖ¾Ö- ¤ü¢ÖÖ ×¯ÖŸÖÖ 
ÃÖ�ÖÖ ü̧Ö´Ö ü̧Ö•Öê�ÖÖȩ̂ êü  ¾ÖµÖ -72 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ü̧Ö ¿Öê»Ö�ÖÖ¾Ö �Öã¤Ôü 
ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
9881347146 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö -    
 

´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê- Óü 1.ÃÖ�ÖÖ ü̧Ö´Ö �êú¿Ö¾Ö ü̧Ö¾Ö 
ü̧Ö•Öê�ÖÖÖȩ̂ êü 2.ÃÖ×“Ö�Ö ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ‘ÖÖê›êü 

¤üÖê‘Öê ü̧Ö.¿Öê»Ö�ÖÖ¾Ö �Öã¤Ôü.ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 

•Ö�´Öß“Öê ÖÖ¾Ö-³ÖÖ�Ö¾ÖŸÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖ 
‘ÖÖê›êü ü̧Ö.¿Öê»Ö�ÖÖ¾Ö �Öã¤Ôü ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 

ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧�Ö-†Ö•Ö ü̧Öê•Öß 
´ÖÖÃ£ÖßŸÖß ×šü�ú —ÖÖ»µÖÖ�Öê.ü 

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ -ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß ×�ú , Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ 
ÆüÖµÖ�Ö‡ÔÖê ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ 
ÃÖ�ÖÖ ü̧Ö´Ö �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ü̧Ö•Öê�ÖÖȩ̂ êü ¾Ö ÃÖ×“ÖÖ ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö 
µÖÖÓ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ ÆüÖê¾ÖãÖ ³ÖÖ�Ö¾ÖŸÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖ 
‘ÖÖê›êü µÖÖÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö�Öî̧ êü¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧  - ¯ÖÖê.Æêü.�úÖò/1814 �úÖê�úÖ™êü ¯ÖÖê 
šüÖ�Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧  ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ´ÖÖê.ÖÓ -
8390191814   
ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú ü̧�ÖÖ ü̧ - ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öê ü  
¯ÖÖê.Ã™êü.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ´ÖÖê.ÖÓ.- 9767777884 
¯ÖÖê Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬Öß�úÖ ü̧ß-ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú 
•ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê. ÖÓ.9673111588. 



 

¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Öß  िम सग नं. 05/2022    ×¤üÖÖÓ�ú  06/07/2022 

 

 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िम सग 
घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला 
व दाखल  

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

                 ह ककत  

मांडवी िम सग नं. 
05/2022 
 

िम सग घडला ता. व वेळ :-  
 द. 04/07/2022च े 10:30वा 
 
 
ठकण: पळशी 

िम सग दाखल ता. व वेळ :-  
द. 06/07/2022च1े5 :30वा.  

न द नंबर :-  13 वर 
 
दाखल करणार:- PSO-
LHC.1831मडके  मो. 9423509717 

फयादी च ेनाव : मोहन दादाराव 
धान वय 45 वष रा. पळशी ता 
कनवट मो.नं.7507401625 

हरवले या च ेनाव   
FIR दले का होय/नाही :-  
 
आरोपी अटक :-  
 
चेकिल ट ची पूतता केली आहे :- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  
यातील अजदार मोहन दादाराव धान यांनी पो टेला 
येऊन अज दला क  यांची पेपर दे यासाठी मा र येथे 
जातो हणून घ न िनघून गेली व आज पावेतो घरी 
परत आली नाही वगैरेचा अज द यान े फयादी या 
जबाबाव न िम सग दाखल 
 
तपािसक अिधकारी 
 नापोकॅा/29 मडावी पो. टे. मांडवी मो.नं. 
9822789750 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म हारी दुगादास   
िशवरकर पो. टे. मांडवी.  मो. नं. 9922322312 
 



. पो. टे. मनाठा     आ.मृ.न.17/2022   कलम 174 CRPC  द.06/07/2022. 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला 
दाखल 

फयादीचे नाव प ा मो. . व 
आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाही 

                         हक कत  
 

  मनाठा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न. 17/2022 

कलम 174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 
द.30/06/2022  च े  

10:30 वाजता 
मयताच ेशेतात मोज े
िनमटेक 
 
 
आ .मृ.दाखल:- 
द.06/07/2022 

वेळ 15:38 
वा. टेशन डायरी 
न द 14 वर.  
 

खबर देणार :- ाने र दगंबर  
टारफे वय 22 वष वसाय िश ण 
राहणार िनमटोक ता.हदगाव 
मोबाईल नंबर. 8830589024 
FIR त दली का:- होय 
 मयताच ेनाव व प ा,, :- दगंबर 
गणपती टारफे वय 44 वष राहणार 
िनमटोक ता .हदगाव 
 मरणाच ेकारण:-  कोणतेतरी 
िवषारी औषध िपऊन मृ य.ू  
आरोपी अटक:- नाही 
दाखल करणार:- NPC 2231 य े
.के . दाढे साहेब पोलीस टेशन 
मनाठा मो.न. 7774050311 
उिशरा च ेकारण:-आज रोजी 
पो टला येऊन त ार द या ने व 
कागदप  ा  झा यान े
 
 

खुलासा;  
           सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील मयत दगंबर गणपती टारफे वय 44 वष वसाय शेती 
राहणार िनमटोक  यांनी शेतीची नािपक  व बँके या कजा या 
पैशाला कंटाळून दा या नशेत कोणत ेतरी िवषारी औषध 

ाशन क न मृ य ूपावला  वगैरे जबाब व न आज रोजी 
एमएलसी कागदप  ह तगत झा यान ेव खबर देणार आज 
रोजी पो टला आ यान ेआ  दाखल क न  मा.स पो िन साहेब 
यांच ेआदेशान े चौकशीकामी तपास कामी बीट पोहेकॉ 1694 
पवार यांच ेकड े दले. 
तपासीक अमलदार:---पोहेकॉ 1694 पवार नेमणूक पोलीस 
टेशन. मनाठा मोबाईल नंबर9503712588 

 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा.  स.पो. िन. च हाण साहेब  पो . टे.  मनाठा मो 
. . 9767747774  
घटना थळी भेट देणारे अिधकार्याच ेनाव :-- पोहे का 16 94 
पवार रवाना वेळ  18 .48न द नंबर  16 वर रवाना झाले. 
मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

 



पो. टे. कंधार गु.र.न.212/2022.कलम 324,323,504,506,34.भा .द .िव. द.06-07-2022. 

पो. टे. 
चे नाव 

     गु.र.न. व 
कलम 

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

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न.212/2022

.कलम.324,323,

504,506,34.भा 

.द .िव. 

घडला:- द.05.07.2022.  
चे 15.00 वा  व द.06-
07-2022 चे   सकाळी 
09.00 वाजता मौजे 
देवईचीवाडी ता.कंधार 
पूवस 20.  k. m.  
 
 गु हा दाखल:- द. 
06/07/2022 वेळ 15.12 
वाजता टेशन डायरी न द 
14 वर. 
 
दाखल करणार:--ASI/ 
कांगण ेसाहेब पो. टे. कंधार 
मोबाईल नंबर:-
8308847635. 
 
 

फयादीच ेनाव:-  
 
FIR त दली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:-  
 
उिशराच े कारण:- आज रोजी 
पोिलस टेशनला येऊन  जवाब 
दले व न गु हा दाखल.  

 
आरोपी अटक:- नाही  
  

खुलासा; 
            सादर िवनंती क   वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  फयादी व 
आरोपी मांक एक हे पती-प ी असून फयादीच े चा र यावर संशय घेऊन 
फयादीस तू मला पािहज ेनाही तु या पोटातील लेक  पाडून टाक अस े हणून 

िशवीगाळ क न थापडा बु यांनी मारहाण केली.हातात दगड घेऊन डो यात 
मा न डोके फोडून दुखापत केली तसेच डा ा पायावर व डा ा हातावर 
मारहाण क न जीवे मार याची धमक  दली फयादीचा मे ना हा फयादीस का 
मारहाण केली अस ेिवचार यात आला असता यातील आरोपी मांक एक व दोन 
यांनी थापडा बु यांनी खाली पाडून मारहाण के यान े याच ेकपाळावर डा ा 
हातावर डा ा पायाला मार लागला व िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  
दली वगैरे जबाबा व न आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन जवाब द यान.े वर 
माण ेगु हा  दाखल .  

 तपासी अंमलदार:--HC/1959 वहारे  साहेब पोलीस टेशन  कंधार मोबाईल 
नंबर .8551929100. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .= 
            मा. पो.िन. पडवळ साहेब पोलीस टेशन कंधार.  
              मो. .9420841070. 
 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.245/22 दनांक 06/07/2022 

पो टे 
चे नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम.245/2022 कलम 

279 ,337 
,338    भा.द.वी.      

 फयादी व आरोपी 
चे नाव  

हक कत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण 
दनांक 10- 03- 2022 

चे   17:00  वा.गीता मेिडकल 
समोर भोकर तालुका भोकर 
िज हा नांदेड     
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
दनांक   06 -07- 2022 चे 

17:28 वाजता टेशन डायरी 
न द मांक 26 
 
उिशरा चे कारण :-आज रोजी 
पो. टे. येऊन त ार द याने  

फयादी :-  ल ्मण 
दत्ता घंटलवाड वय 40 
वष राहणार कोळग ली 
भोकर तालुका िज हा 
नांदेड मोबाईल नंबर 98 
81040193  
 
 

आरोपीचे नाव :-  

खुलासा------सादर िवनंती क  वर नमूद  तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील फयादी हा आंबेडकर चौक भोकर कडे पायी जात असताना 
गीता मेिडकल समोर यातील या चालकाने हाईगई  व 
िन काळजीपणे आपले ता यातील वाहन चालवून यातील फयादीच े
पायाव न वाहन गे याने पायात गंभीर दुखापत होऊन पाय िनकामी 
झाले आह े   वगैरे मजकुराचे त ारी जबाबाव न माननीय  पोलीस 
िनरी क साहेब यां या आदेशान े  गु हा दाखल    
दाखल करणार-- H.C.1776 
जाधव        मो.नं.8605430745         
तपासी अमलदार;- ASI.कराड            मोबाईल मांक 98 23 71 
43 85                

भारीअिधकारी-- माननीय पोलीस िनरी क 
पाटील  साहेब  मोबाईल नंबर 9923104521   
  



  

  

पो टे सदखेड गु र नं 85/2022 कलम 498(अ),323,504,506, 34 भा.द.वी.   द.06/07/2022 
पो टे चे 
नाव 

गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला व 
दाखल 

फयाद ह ककत 

पो टे 
सदखेड 

भाग 1 ते 5 गु र नं 
85/2022 कलम 
498(अ),323,504,506, 
34 भा.द.वी.  
  
  
  
िमळाला माल : िनरंक 
  
  
  
उिशराचे कारण :- 
मिहला साहा यक क  
नांदेड येथुन प क आणुन 
आज रोजी पो टे ला 
येवुन त ार द यान े

गु.घ.ता.वेळी व ठकाणी :-
द.10/11/2021 रोजी वेळ 20.00 

वाजता ते आज पावेतो मौ. 
सारखणी येथील फयादीचे सासरचे 
घरी तालुका कनवट िज.नांदेड 
हा.म.ुअंजनखेड ता. मा र िज. 
नांदेड घरी ता.मा र  दि ण 12 
कमी बीट न.ं02 

  
  
  
 
ठकाण-  मौजे सारखणी येथील 
फयादीचे सासरचे घरी  

  
दाखल करणारे :- 
पो.ह.ेकाँ. 1835 हेमंत रामरावम 
डावी 
पो. टे सदखेड 
मो.न.ं9421768484 

फयादी :-   
  
  
आरोपी --    
आरोपी अटक – नाही 
  
दाखल तारीख:-  06/07/2022 
न द 10वऴ 12.28 वा. 

खुलासा ---सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपी .1 ते 4 यांनी संगणमत 

क न  फयादी बाईस माहेरव न ट पर घे यासाठी 
50,000/- पये आण  हणुन मागील 08 मही या पासुन 
फयादीचे सासरी मानिसक व शारी रक छळ 

क न,लाथाबु यांनी मारहाण क न िशवीगाळ क न 
िजवे मार या या धमक  दल.े .वगैरे जबाबव न  गु हा 
दाखल क न मा. स.पो.िन साहेब या या आदेशाने 
तपास कामी बीट  HC/2106 पठाण या याकडे दे यात 
आले मो न.ं9309574775 
  
  
तपािसक अंमलदार- पो.ह.ेकाँ.2106 एच.एस.पठाण 
 मो न.ं 9309574775 
  
पो टे भारी अिधकारी-िब.पी.ितडके सपोिन पो टे 
सदखेड मो नं 9823156052 

  

  
 

 

 

 



 

पो टे मुखेड ो गुरण २१०/२०२२ कलम 65 E मु ो का   दनांक ०६/७/२०२२ 
 

 पोलीस टेशन 
मुखेड  

गु. र न ंव कलम गु घडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खुलासा 

पोलीस टेशन 
मुखेड 

गु र न २१०/२०२२ 
कलम 65 E मु ो का    
 
 

गु हा घडलावेळ व ठकाण- 
द०६/०७/२०२२ रोजी १८:४० 

वा आरोपीच ेघराचे बाजूला 
कोप यावर वरताळा  ता, मुखेड  
------------------ 
 
गु हा दा - द. ०६/७/२०२२ २१: 
१० वाजता टे डा नंबर ४८ वर 
 
------------------ 
 
 िमळाला माल: १) ३१५०- एका 
लाि टक या िपशवीत देशी दा  
भगरी सं ा असे लेबल असलेल े

180 एम एल या काचे या एकूण 
45 सीलबंद बॉटल  
 ----------------  
 
 

फयादी च ेनाव तुकाराम शंकरराव 
कांबळे वय ५२ वष  पोना 
२७३४मुखेड मोन,ं 
९९२३०३२०३७. 
 
 
---------------  
 
आरोपी नाव:-  
------------------ 
 
 

खुलासा- सादर िवनंती क  व नमूद तारीख वेळ 
ठकाणी यातील आरोपीन ेिवनापरवाना 

बेकायदेशीर र या देशी दा  भगरी सं ा या 
१८० ml एम एल या ४५ सीलबंद बॉटल 

येक  बाटली ७०  दरा माणे क अ ३१५० /  
माल  चोरटी िव  कर या या उ ेशान ेिमळून 
आला हणून गु हा दाखल  
 
दाखल करणार पोना १००१ जाधव  मुखेड मो  
७०३००६६४५९. 
 
------------------ 
 
तपास- पोह ेका १२६५ गीत े     मो न,ं    
८००७८०७७७१.  मुखेड  
 
मा. पो िन , गोबाड ेसाहेब मोन 8805957400 
 
-------------------  

 

 



 

पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.246/22 कलम 12 (अ )  महारा  जुगार कायदा        दनांक 06/07/2022 

पो टे चे 

नाव 

गु हा रिज टर नंबर व कलम.246/2022 

कलम 12 (अ )  महारा  जुगार कायदा        

 फयादी व आरोपी चे नाव  हक कत 

भोकर गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण 
दनांक 06- 07- 2022 च े   19:20  

वा.मराठवाडा िचकन िबयाणी हॉटेल च े
बाजू या दुकानात आंबेडकर चौक भोकर    
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
दनांक   06 -07- 2022 चे 19 :46  

वाजता टेशन डायरी न द मांक 45 
 
िमळाला माल :-नगदी 6600/-  पय ेएक 
िन या रंगा या रेडमी कंपनीचा रेडमी  9 
आय मॉडेल चा मोबाईल कमत अंदाज े
6000/- पयाचा व एक  िनळा व एक 
लाल शाळेचा बॉल पेन कमत अंदाज े 10 
पय े व जुगाराच े सािह य असे एकूण  

12610/- पयाचा माल 
 

फयादी :- ाने र आणराव सरोद े
वय 36 वष वसाय 
नोकरी.P.C.2769 नेमणूक पोलीस 
टेशन भोकर मोबाईल नंबर 95 

52541083  
 
 
 
आरोपीच ेनाव :-  

खुलासा 
सादर िवनंती क  वर नमूद  तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी 
तान े संगणमत क न िमलन ओपन क याण ओपन नावाचा मटका 
जुगार खेळत व खेळत असताना वरील मु ेमालासह िमळून आले    
वगैरे मजकुराच े त ारी जबाबाव न माननीय  पोलीस िनरी क 
साहेब यां या आदेशान े  गु हा दाखल    
 
दाखल करणार-- H.C.1776 जाधव        मो.नं.8605430745         
 
तपासी अमलदार;- ASI.कराड            मोबाईल मांक 98 23 71 
43 85                
 

भारीअिधकारी-- माननीय पोलीस िनरी क पाटील  साहेब  
मोबाईल नंबर 9923104521    

 

 

 



 

पोलीस टेशन मु ामाबाद गु.र.नं.159/2022 कलम 379 भा द िव  दनांक 06/07 / 2022 

 

पोलीस टेशन गु हा रिज टर नंबर व कलम गु हा दाखल तारीख वेळ व ठकाण त ारदार यांचे नाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मु माबाद गु.र.नं 
.159/2022  
कलम 379 भा द 
िव   

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण:- द.04/07/2023 
चे रा ी 22.00 वा.ते दनांक 
05/07/2022 चे 05.30 वा. बा-हाळी ते 
कबनूर रोडवरील माझ ेशेत गट .194 
या धु याव न 

 
 
 
गु.दा.ता.वेळ व दनांक:-06/07/2022 
वेळ 13:35 वा . टेडा नंबर 14 
वर 
 

गेला माल:- TVS िव टर कंपनीची  
का या रंगाची यावर िपव या रंगाच ेप े 
असलेली िजचा पा सग मांक MH 26 
BK 2530 व इंिजन .JF1BJ1202761 
चेिसस नंबर MD625GF17J1B06004 
कमती 40,000/- पयाची ही मोटार 

सायकल 
 
 
 
 
 
 

फयादी:- बालाजी 
संभाजी देशमुख वय 48 
वष वसाय शेती 
राहणार कबनूर ता . 
मुखेड मोबाईल नंबर 
9130219250  
 
 
 
 
 
 
आरोपीचे नाव : अ ात 
 
 
उिशरा चे कारण:- आज 
रोजी फयादी पो टेला 
हजर येऊन जबाब 
द याने गु हा दाखल 

खुलासा सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  फयादी  यान े
आपली ता यातील िव टर कंपनीची काळया रंगाची यावर िपव या रंगाच ेप  े
असलेली ितचा पा सग मांक MH 26 BK 2530  व इंिजन मांक JF1BJI202761 
व चेिसस मांकMD 625GF17J1B06004 कमत 40,000/- पयाची ही मोटार 
सायकल आपल ेशेत गट ,194 धुर्यावर लावून जनावराच ेगो ात झोपल ेअसता 
द.05/07/2022 चे05.30 वाजता उठून पािहल ेअसता याची मोटार सायकल दसून 

आली नाही मो .सा. आज पावेतो शोध घेतला असता िमळून आली नाही कोणीतरी 
अ ात चोर ाने चो न नेली वगैरे जबाब व न मा.  सपोिन जाधव साहेब यांच े
आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास पो ना 1402 मह कर यां याकड े दला 
गु हा दाखल करणार:- पोहेका◌ॅ 2396 गरबाग पो टे मु ामाबाद  
मो नं 9673848008 
 
तपास अिधकारी:- पोना 1402 मह कर पो टे मु ामाबाद मो. नंबर 9765391402 
 

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

 

 



पोलीस टेशन mukhed आम नंबर ३८/२०२२ कलम 174 crpc  द ०६/७ /20 22 

पो टेचे 
नाव  

गु र न नं व 
कलम 

गु हा घडला ता. वेळ  
ठकाण  व दाखल ता . 

वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हक कत 

 मुखेड  आक मात  
३८/२०२२ 
क. 174/crpc 
 

आम.ृ घ.ता.वेळ.व 
ठकाण: 
द.०६/0७/2022 

रोजी चे १७.३० वा चे 
पूव  कमळेवाडी िशवार 
लबा या झाडास ता  

मुखेड. 
 
 
 दशा :-  उ रेस ६   
कमी. 

 
 
   आम ृदाखल ता वेळ:- 
दनांक ०६/७/२०२२ 

रोजी वेळ २२: ०१ 
न द मांक ५० 
 
 
 

खबर देणार: सिचन आनंदा 
गोणेवाड वय २७ वष वसाय 
िश ण राहणार कापरवाडी ता  
मुखेड    ९२८४४६१०२२ 
 
  
FIR त दली का:- होय 
-मयताचे नाव. योगेश आनंदा 
बोनेवाड वय ३० वष रा 
कापरवाडी ता. मुखेड िज. नांदेड  
 
 
    
मयताचे कारण: लबाचे झाड आज 
फाशी घेऊन मरण पावला.                         

खुलासा:- यातील मयत नामे योगेश आनंदा गोणेवाड हा 
दनांक ०६/०७/२०२२ रोजीचे १७:३० वा चे पूव  

कमळेवाडी िशवारात लबाचे झाडास फाशी घेऊन मरण 
पावला आह ेवगैरे मजकुराचे जबाबाव न आम ृदाखल. 
दाखल करणार.--   पोना १००१ जाधव पो टे मुखेड  
मो.न.ं७०३००६६४५९ 
 
तपािसक  अिधकारी  : पो उ प िन अंसापरेु 
 मो नं ९१३००५२०६५. 
 
पो. टे . भारी. अिधकारी.  
पो.िन गोबाड े, साहेब मो.न.  
 
 
 

 

 



पो टे धमाबाद िम सग नं. 20/2022 दनांक 06/07/2022 
 

पो टे धमाबाद 
िम सग नं. 
20/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

िम सग घडला दनांक तारीख वेळ 
व ठकाण . 
 दनांक 06/07/2022 रोजी 
सकाळी 08-30 वाजताच ेसुमारास 
राहते घ न बाचेगाव या. धमाबाद 
 
 
 
िम सग दाखल तारीख वेळ  
दनांक 06/07/2022 चे 18-01 

न द न ं20 
 
 
 
 
दाखल करणार - पोहे का 1703 
भालेराव पो ट धमाबाद मो. 
9423440236 
 
. 

खबर देणार - रावसाहेब िप. शेषराव कदम 
वय 45 वष रा. बाचेगाव ता. धमाबाद मो. 
90217465062 
 
 
हरवले या ईसमाच ेनाव-  
 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकारी- पोलीस 
िनरी क संजय िहबारे मो. 9764574333 
 
 

खुलासा - सादर िवनंती क , यातील खबर देणार 
यांनी आज रोजी पो ट ला येऊन अज दला क  माझी 
ल  झालेली मुलगी व सुन घरामधुन को कोणालाही 
काही एक न सांगता िनघून गेले आहेत या आज 
पावतो घरी परत आ या नाहीत घरी परत न 
आ यामुळे आ ही यांचा नातेवाईकाकड े व यां या 
मैि णीकड े इतर ठकाणी शोध घेतला असता या 
िमळून आ या नाहीत वगैरे मजकुरा या अजाव न 
िम सग दाखल.  
 
 
तपािसका अमलदार - पोहे का 2336 जाधव पोलीस 
टेशन धमाबाद मो. 9421841380 

 

 



 
 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´ÖßÖ �Öã. ü̧.Ö. 399/2022  �ú»Ö´Ö 452,324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  06/07/2022 
¯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. :-  
399/2022 
�ú»Ö´Ö  
452,324,323,
504,506,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö  

�Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ�Ö- ×¤üÖÖÓ�ú  
01/07/2022 “Öê 
¾Öêôû 07.00 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ �Öã¤ü²Öê 
Ö�Ö¸ü ‡Ô¤ü�ÖÖÆü ¸üÖê›ü 
´ÖÆêü²Öã²ÖßµÖÖ �úÖò»ÖÖß 
ÖÖÓ¤êü›ü  
ü ×¤ü¿ÖÖ:- ¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 
06 ×�ú´Öß 
 �Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤üÖÖÓ�ú 
06/07/2022 “Öê 
¾Öêô 00.21 
¾ÖÖ.ÖÖë¤ü �Îú 02 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¿Öê�Ö ÆüÖß±ú ¿Öê�Ö ±ú¸üß¤ü 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �Öã¤ü²Öê 
Ö�Ö¸ü ‡Ô¤ü�ÖÖÆü ¸üÖê›ü ´ÖÆêü²Öã²ÖßµÖÖ �úÖò»ÖÖß 
ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 9960218999 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×Ö¸Óü�ú  
�Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×Ö¸Óü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö:- ×Ö¸Óü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧�Ö - †Ö•Ö¸üÖê•Öß MLC 
•Ö²ÖÖ²Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö¹ýÖ  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß,Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ —ÖÖê̄ Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ •ÖÖ¾ÖãÖ ´ÖÖ�Öß»Ö 
³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¿Ö×¾Ö�ÖÖôû �ú¹ýÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß 
¯ÖÖ‡Ô̄ ÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤üÖêÆüß ¯ÖÖµÖÖ“Öê Öôûß¾Ö¸ü,›üÖêŒµÖ¾Ö¸ü ¾Ö ˆ•Ö¾Öê 
ÆüÖŸÖÖ“Öê �úÖê̄ Ö¸üÖ“Öê �ÖÖ»Öß ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ›üÖ¾Öê 
ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü,¯ÖÖšüß¾Ö¸ü »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯ÖÖ‡Ô̄ ÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü»ÖÖ ¾Ö  
¯Ö¸üŸÖ ŸÖã •Ö¸ü †Ö´Ö“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ ¾ÖÖ¤ü �êú»ÖÖÃÖ ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ �ÖŸÖ´Ö 
�ú¹ýÖ ™üÖ�úŸÖÖê †ÃÖế Æü�ÖãÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß  ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸:- ASI ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê �Îú 
9637355836 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÖÖ/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›ü ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö 
´ÖÖê.�Îú.9730192361 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ.†¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›üü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 

                         
 
 
 
 
 



 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´ÖßÖ �Öã. ü̧.Ö  400/2022   �ú»Ö´Ö   307,294,323,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö.×¤üÖÖÓ�ú 06/07/2022 
¯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. ü̧.Ö. :-  
 400/2022    
 �ú»Ö´Ö   
307,294,323 
,506,34  
³ÖÖ¤ü×¾Ö. 

�Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ�Ö- :- 
×¤üÖÖÓ�ú 
03/07/2022 “Öê 
16.30 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¤ãü¬Ö›êü†¸üß 
¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö †¯ÖÖê»ÖÖê 
™üÖµÖ¸ü“Öê 
¤ãü�úÖÖÖ•Ö¾Öôû 
ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü ü 
×¤ü¿ÖÖ:- ˆ¢Ö¸êüÃÖ 
04 ×�ú´Öß 
 �Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤üÖÖÓ�ú 
06/07/2022 “Öê 
¾Öêôû 12.59 
¾ÖÖ.ÖÖë¤ü �Îú 27 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¿ÖÖ�êú¸ü †»Öß ×¯ÖŸÖÖ ¿Ö´Ö¿ÖÖ¤ü 
†»Öß ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü 
¸üÖ.¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ˆÃ˜ÖÖê Ö�Ö¸ü “ÖãÖÖ³Ö¼üß 
ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9552217210 •ÖÖŸÖ 
´ÖãÃ»Öß´Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×Ö¸Óü�ú 
 �Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×Ö¸Óü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö:- ×Ö¸Óü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧�Ö :- †Ö•Ö¸üÖê•Öß MLC 
•Ö²ÖÖ²Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö¹ýÖ 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß,Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß  µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �ÖÖ›üß ¤ãü¹ýÃŸÖß“Öê ¯ÖîÃÖê ¤êü�µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ †Û¿»Ö»Ö 
×¿Ö×¾Ö�ÖÖôû �ú¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê 
Ã�Îãú›ÒüÖµÖ¾Æü¸üÖê ¯ÖÖê™üÖŸÖ,´ÖÖÖê¾Ö¸ü ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ 
¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ ¾Ö ¯ÖãÆüÖ †Ö´Ö“Öê ÖÖ¤üÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ �ÖŸÖ´Ö �ú¹ýÖ ™üÖ�úŸÖÖê †ÃÖê 
´Æü�ÖãÖ  �ÖŸÖ´Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ¸:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö µÖã ™üß �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê �Îú 9422188871 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö  ÆÓü²Ö›ìü ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê �Îú 9823040224 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ.†¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›üü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üß�Ö�ú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 

                         
 
 
 
 
 
 



 
¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´ÖßÖ �Öã. ü̧.Ö  401/2022   �ú»Ö´Ö    279,427³ÖÖ¤ü×¾Ö.×¤üÖÖÓ�ú 06/07/2022 

¯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. ü̧.Ö. :-  
 401/2022    
 �ú»Ö´Ö  279, 
427 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 

�Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ�Ö- :- 
×¤üÖÖÓ�ú 
05/07/2022 “Öê 
¾Öêôû 18.30 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö×¿ÖÂÖ 
 »ÖÖò•Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
�úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›ü ü 
×¤ü¿ÖÖ:-  ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 
05 ×�ú´Öß 
 �Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤üÖÖÓ�ú 
06/07/2022 “Öê 
¾Öêôû 19.45 
¾ÖÖ.ÖÖë¤ü �Îú 49 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü 
¯ÖÖ¸üÃÖê¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü 
¸üÖ./�úÖ¸ü “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ.Ö×¾ÖÖ �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê �Îú 9545399111 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×Ö¸Óü�ú 
 �Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×Ö¸Óü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö:- ×Ö¸Óü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧�Ö :- ×±úµÖÖÔ¤üßÖê †Ö•Ö¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ýÖ  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß,Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß  µÖÖŸÖß»Ö µÖÃÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ±úÖȩ̂ ü“ÖãÖ¸ü �ÖÖ›üß �Îú MH 26 BK 3666  »ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ 
×±ú¸ü¾ÖãÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ¾Ö ›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™Òü�ú 
ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ 400000 
¹ý“Öê Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ¸:-  ¯ÖêÖÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê �Îú 
7774883192 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÖÖ/1224 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö 8329712505 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ.†¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›üü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üß�Ö�ú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



पोलीस टेशन अधापूर गु.र.न 193/2022  कलम   6/28 श  अिधिनयम कायदा व सह कलम 34 भा द वी  माण े दनांक 6/7/2022 

 

पो टे नाव  गु र न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खुलासा 

अधापूर पोलीस टेशन अधापूर 

गु.र.न 193/2022  कलम   

6/28 श  अिधिनयम 

कायदा व सह कलम 34 

भा द वी  माणे 

 

 

 

 

िमळाला माल :-300=00 

एक नकली का या 

रंगाची फायबरची िप टल 

यावर इं जीत Make in 

india  USHABB असे 

िलिहलेली 5इंच  लांब  

असलेली  जु.वा. क .अ. 

गु हा घडला तारीख वेळी व 
ठकाणी दनांक 

06/07/2022च े21.15 
वाजता या सुमारास भोकर 
फाटा येथ ेिशवम हॉटेल या 
बाजूला सावजिनक रोडवर 
दि णेस 5 कमी 
 
 
  गु हा     दाखल तारीख  
06/07/2022 टे डा  33 
वेळ 22.43 

फयादी  :- किपल मुरलीधर आगलाव े
वय 28 वष वसाय पोउपिन नेमणूक 
पोलीस टेशन अधापूर मोबाईल नंबर 
97 67 77 78 84 
 
 
  आरोपी नाव  :-  
 

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीतांनी संगणमत क न आप या 

ता यात िवनापरवाना बेकायदेशीर र या नकली 
फायबरची िप टल दहशत िनमाण कर या या उ ेशान े
ता यात बागडून िमळून आला वगैरे मजकुरा या 
फयादी व न वर माणे गु हा दाखल क न   मा .पो. 

िन साहेबां या आदेशान ेपुढील तपासNpC  
 
दाखल करणार   HC 2353 बोदमवाड पोलीस ठाणे 
अंमलदार पोलीस टेशन अधापूर मो नं 
9637973557 
तपास अिधकारी Npc 797 खरब े

 

 

 

 



 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü› �Öã̧ üÖÓ. 258/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê   ×¤üÖÖÓ�ú.06/07/2022 
 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ÖÖ¾Ö 

�Öã̧ üÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö �ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖ�Ö 01 ŸÖê 05 
 
�Öã̧ üÖÓ 258/2022 
�ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- ü¯Öæ¾ÖÔ  
02  ×�ú.´Öß.  ²Öß™ü 
�Îú.04. 
 
�ÖãÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- 
 

�Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü.30/06/2022 ¸üÖê•Öß 
14.00 ŸÖê 17.45 ¾ÖÖ. 
¤ü¸ü´µÖÖÖ ÖÖ¸üÖµÖ�Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö 
×¾Ö¬Öß ´ÖÆüÖ×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›üüü. 
�Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤üÖÖÓ�ú 06/07/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 16.19 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 17  ¾Ö¸ü. 
�Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ¸üÖê�Ö ¸üŒ�ú´Ö 
500 ºþ.¾Ö 2650 ºþ. ¾Ö   
×¸ü†»Ö´Öß 5 ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“ÖÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡»Ö •Öæ¾ÖÖ×�ú† 10,000 
ºþ. ¾Ö ȩ̂ü›ü´Öß ÖÖê™ü 10S 
´ÖÖê²ÖÖ‡»Ö •Öæ¾ÖÖ×�ú† 15499 
ºþ. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖòÖ�úÖ›Ôü,“ÖÖ¸ü 
‹™üß‹´Ö �úÖ›Ôü,¯ÖÖ“Ö �Îêú›üß™ü 
�úÖ›Ôü †ÃÖê ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ‹�æú�Ö 
31299 /- ºþ.“ÖÖ ´ÖÖ»Ö. 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- -- 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö:-  �ÖÓ›æü �ÖÓ̄ Öæ 
�ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ¸üÖ.´Öæ.¯ÖÖê.±æú»Ö¾Öôû 
ŸÖÖ.�Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.7385735063 
 
 
†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 ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öê 
¾ÖºþÖ 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß,Ö´Öã¤ ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ¯Ö¸üß�ÖÖ ¤êü�Öê ÃÖÖšüß †Ö»Öê 
ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ“Öß ²Öò�Ö ²ÖÖÆêü¸ü šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ 
×¤ü»Öß¯Ö ´ÖÜ“”û¦üÖÖ£Ö �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ¸üÖ.ÃÖ´ÖŸÖÖÖ�Ö¸ü 
ŸÖÖ.´Öæ�Öê›ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö�Ö ²Öò�Ö ¯Ö�Ö ²ÖÖÆêü¸ü šêü¾Ö»Öê»Öê 
ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ²Öò�Ö  
“ÖÖêºþÖ Öê»Öê †ÖÆêü  ¾Ö�Öî̧ ê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ýÖ ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ´ÖÖ.¯ÖÖê.×Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê 
¯Öæœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖêÖÖ /2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüüüü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü 
×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖêÖÖ /2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüüüü ¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß Ö�Ö¸ü,  ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.ÖÓ.8669005593. 
 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1302 ×�Ö¸üßü ü¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�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•ÖßÖ�Ö¸ü,ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. ÖÓ.9527988931. 



 

 

 
 

 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü,ÖÖÓ¤êü›ü †Ö�úÛÃ´Ö�ú ´ÖéŸµÖæ 20/2022 �ú»Ö´Ö 174 CRPC ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ×¤ü.06/07/2022  

 
 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö.´Öé. Ö.    
20/2022 
�ú»Ö´Ö- 174 
CRPC 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö 
†ÓŸÖ¸ü : -
ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 02  
×�ú.´Öß ²Öß™ü 
�Îú.02 

†Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
: ×¤ü.04/07/2022 ¸üÖê•Öß 
20.00 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖǽ ÖÖ¸üÖÃÖ  
¤êü¾Ö×�Ö¸üß ×¾ÖÁÖÖ´Ö�ÖéÆü 
¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ×¾ÖÆüß¸üßŸÖü, 
ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö:- 
×¤ü.06/07/2022 ¸üÖê•Öß 
Ã™êü.›üÖ. 25 ¾Ö¸ü , 
¾Öêôû 19.41  ¾ÖÖ.  
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ“Öê ÖÖ¾Ö :- 
Ã¾Ö¸üÖ•Ö ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›ü ¾ÖµÖ 
22 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ.ŸÖ¸üÖê›üÖ 
ÖÖ�úÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.�Îú.9356781755. 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö :- ‡Ó¤ü»Ö ¬Ö´ÖÖÔ 
¸üÖšüÖê›ü ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü 
¸üÖ.ÁÖßÖ�Ö¸ü,ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ¤üÖºþ ×¯ÖˆÖ 
¤üÖºþ“µÖÖ Ö¿ÖêŸÖ ×¾ÖÆüß×¸üŸÖ ¯Ö›æüÖ 
´ÖéŸµÖæ. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ : ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖ“Öê �úÖ�úÖ µÖÖÓ“Öê �Öæºþ�æú»Ö ²Öæ�úÃ™üÖò»Ö µÖê£Öê †ÖÆêü ¾Ö ŸÖê ¤üÖºþ 
×¯Ö�µÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖµÖß“Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö¸ü Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 06.00 
¾ÖÖ.“Öê ÃÖǽ ÖÖ¸üÖÃÖ ¤æü�úÖÖÖŸÖæÖ ŸÖê ²ÖÖÆêü¸ü �Öê»Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö ¤üÖºþ ×¯ÖˆÖ 
¤êü¾Ö×�Ö¸üß ×¾ÖÁÖÖ´Ö�ÖéÆü“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ¯Ö›æüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ    
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ �úÖ×Æü‹�ú ŸÖ�ÎúÖ¸ü ÖÖÆüß ¾Ö�Öî̧ êü 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾ÖºþÖ †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö �úºþÖ ´ÖÖ.¯ÖÖê.×Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖÖê ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2692 œüÖê»Öêüüüü µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. 
 
†Ö.´Öé ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2692 œüÖê»Öê ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
Ö�Ö¸ü,  ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.ÖÓ. 8007455332. 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü: ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1302 ×�Ö¸üßü ǖ ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�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•ÖßÖ�Ö¸ü ,ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. ÖÓ.9527988931. 



 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  �Öã̧ üÖ 235/2022 �ú»Ö´Ö 406³ÖÖ.¤ü.¾Öß. 06/07/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
ÖÖÓ¤êü›ü 
 

 �Öã.  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
ü-30/06/2022 
“Öê ¸üÖê•Öß 15.30 
¾ÖÖ .“Öê.ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¤ãü»Öê¿ÖÖÆü ¸üÆü´ÖÖÖ 
Ö�Ö¸ü  ÖÖÓ¤êü›ü ü 
¤üÖ�Ö»Ö- 
 
 
×¤ü-06/07/2022 
¾Öêôû  16..15 
¾ÖÖ. ÖÖë¤üü �Îú.- 22 

�Öã̧ üÖ235/
2022 
�ú»Ö´Ö 
406³ÖÖ.¤ü.
¾Öß. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß-¯ÖšüÖ�Ö µÖÖÖ�ÖãË²Ö 
‰ú±ú †¯±ú¸üÖê•Ö ×¯Ö 
´ÖÆêü²Öã²Ö�ÖÖÖ ¾ÖµÖ -
39¾ÖÂÖì,�Öã¢Öê¤üÖ×¸ü ¸üÖ »Öê²Ö¸ü 
�úÖ»ÖÖß  ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.Ö 
9890744243  
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß  
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖŸÖß �úß, Ö´ÖãÖã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß Öê ±úßµÖÖÔ¤üß“Öß .  ‘Ö¸üÖ“Öê  ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖ ×Ö´Öß¢Ö †Öêôû�Ö 
�ú¹ýÖ ±úßµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ �ú¹ýÖ ±úßµÖÖÔ¤üß“Öß �úÖ¸ü 
�Îú ‹´Ö ‹“Ö48‹±ú2611 Ã¾Öß°™ü ›üß—ÖÖµÖ¸ü �úÖ¸ü Æüß ŸµÖÖ“ÖµÖÖ 
¯ÖŸÖß»ÖÖ †¬ÖÖ¯Öã¸ü»ÖÖ ÖÓ¾ÖãÖ ÃÖÖê›ãüÖ µÖêŸÖÖê†ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖãÖ 
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖê ±úßµÖÖÔ¤üß“Öß �úÖ¸ü ‘Öê¾ÖãÖ �Öê»ÖÖ ŸÖÖê †¤üµÖÖ¯Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ ÖÃÖæÖ ±úßµÖÖÔ¤üß“Öß �ÖÖ›üß ¯Ö¸üŸÖ �êú»ÖÖ ÖÖÆüß ¾Ö 
±úßµÖÖÔ¤üß“Öß ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ × �êú»ÖÖ ¾Ö�Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê 
±úßµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ  ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ ×�Ö¸êü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ - ¯¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ ×�Ö ȩ̂ü  
¤üÖ�Ö»Ö †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü - ×¯Ö‹ÃÖ†ÖµÖ ¿ÖËßÓ�Öê/7972733404ü   
 



 

 

 

          
¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü  �Öã̧ üÖ 171/2022 �ú»Ö´Ö379 ³ÖÖ¤ü¾Öß. .   ×¤ü06.072022 

 
 ¯ÖÖê Ãšêü “Öê 
ÖÖ¾Ö  

 
 �Öã̧ üÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö  

 
  �ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

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

 
 Æü�úß�úŸÖ  

 
 ¯ÖÖê Ãšêü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
ÖÖÓ¤êü›ü  

 
 �Öã̧ üÖ 
171/2022 
�ú»Ö´Ö379 
³ÖÖ¤ü¾Öß. 

 
 �ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö --×¤ü 
04.07.2022 ¸üÖê•Öß     
¸üÖ¡Öß  01.00 ¾ÖÖ ŸÖê 
04.00 ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
»ÖÖêÆüÖ¸ü �Ö»»Öß �Ö�Öê¿Ö 
™üÖò�úß•Ö¸üÖê›ü  ÖÖÓ¤êü›ü ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 
01 ×�ú ´Öß.  
   
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-- ×¤ü 
06.07.2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 
13.16 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  Ã™êü ›üÖ 
ÖÖë¤ü ÖÓ 18 ¾Ö¸ü  

 
 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö--  ³ÖÖ¸üŸÖ 
×¤ü�ÖÖ Ö²Ö¸ü �ú¤üŸÖ ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ 
¯¾µÖ ÖÖî�ú¸üß 
�ÖÖê¬ÃÖÓôûß�Ö»»ÖËßÖÖÓ¤êü›ü “Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü  
´ÖÖê ÖÓ 9823813339 
 
 
 †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö---    †–ÖÖŸÖ  
 
�Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö – Ö�Ö¤üß 13000 
ºþ¯ÖµÖê “ÖÖ×¤ü“Öê ¤üÖ×�Ö�Öê ×™ü Û¾Æü 
�Óú¯Ö›êü ‡ŸµÖÖ¤üß 30999/- ºþ 
†ÃÖÖ Ö ‹�ãú�Ö 52000 
†Ö¸üÖê̄ Öß ™ü  

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ--ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ ×¤ü 03.07.2022 
¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 22.00  ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  ˆ³Öß �ú¹ýÖ —ÖÖê̄ Öß �Öê»Öê  
×¤ü04.07.202 2 ¸üÖê•Öß  ÃÖ�úÖôûß 05.00 ¾ÖÖ.¤ü¸ü´µÖÖÖ �ÖÖ›üß 
¯ÖÖ×Æü»Öß †ÃÖŸÖÖ �ÖÖ›üß ŸµÖÖ ×šü�úÖ�Öß ×¤üÃÖãÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß   
�úÖê�ÖßŸÖ×¸ü †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶ÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê .¾Ö�Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ 
¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ.¯ÖÖê.×Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ   ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö  �ÖÖê ȩ̂ü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸üÖÖ¸ü- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö  ¯Ö¾ÖÖ¸ü ü  ÖÌê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
ÖÖÓ¤êü›ü  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü ---    ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö �ÖÖȩ̂ êü  Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
ÖÖÓ¤êü›ü  



 

 

¯ÖÖê Ã™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü  . Öã̧ üÖ 229/2022 �ú»Ö´Ö3457,457 380 ³ÖÖ¤ü¾Öß.   ×¤ü06.072022 
 
 ¯ÖÖê Ãšêü “Öê 
ÖÖ¾Ö  

 
 �Öã̧ üÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö  

 
  �ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

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

 
 Æü�úß�úŸÖ  

 
 ¯ÖÖê Ãšêü  
³ÖÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü  
ÖÖÓ¤êü›ü  

 
 �Öã̧ üÖ 229/2022 
�ú»Ö´Ö3 
454,457,380  
³ÖÖ¤ü¾Öß. 

 
 �ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö --×¤ü 
05.07.2022 ¸üÖê•Öß     
¸üÖ¡Öß  09.30 ¾ÖÖ ŸÖê 
04.00 ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  
²Ö¿ÖÁÖß Ö�Ö¸ü ¸üÖ•Ö ¸üÖ•Ö 
¯ÖÖÔ‡Ô̄ Ö “Öê ÃÖ´ÖÖê¸ü  
¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß ÖÖÓ¤êü›ü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¸üÖÆüŸÖê Ö¸üÖß ÖÖÓ¤êü›ü  
 
   
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-- ×¤ü 06.07.2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 19.13 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
Ã™êü ›üÖ ÖÖë¤ü ÖÓ 18 ¾Ö¸ü  

 
 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö--  ÃÖ×“ÖÖ 
×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü  ¾ÖµÖ28¾ÖÂÖì  
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú¸ü ÃÖ»»ÖÖ�ÖÖ¸ü  ¸üÖ »ÖÖêÆüÖ¸ü 
�Ö»»Öß �Ö�Öê¿Ö ™üÖò×�ú•Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
ÖÓ 8055353143. 
. 
 †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö---    †–ÖÖŸÖ  
 
�Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö --ÆüÖê›üÖ   ÆüÖê›üÖ  ¯ÖÑ¿ÖÖ 
¯ÖÏÖê »ÖÖ»Ö Ó̧ü�Ö �ÎúMH-26-Y-8495 
•ÖãÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ×�ú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 
25000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß  

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ--�Öã»ÖÖÃÖÖ--ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ŸµÖÖ“ÖÖ ¸ü‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öã¯Ö 
�úÖê�Öß ŸÖ¸üß ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �úµÖ Ö�Ö¤üß 13000 ºþ¯ÖµÖê 
“ÖÖ×¤ü“Öê ¤üÖ×�Ö�Öê ×™ü Û¾Æü �Óú¯Ö›êü ‡ŸµÖÖ¤üß 30999/- ºþ 
†ÃÖÖ Ö ‹�ãú�Ö 52000Ö�Ö¤üß 13000 ºþ¯ÖµÖê “ÖÖ×¤ü“Öê 
¤üÖ×�Ö�Öê ×™ü Û¾Æü �Óú¯Ö›êü ‡ŸµÖÖ¤üß 30999/- ºþ †ÃÖÖ Ö ‹�ãú�Ö 
52000 ºþ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ¸ü “ÖÖȩ̂ üß �Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¾Öî�Ö Ó̧üê ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
 
ê 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸üÖÖ¸ü- ¯ÖÖêÖÖ/209 ´ÖÓ�ÖÖÖôêû ´ÖÖê ÖÓ 
8855013480 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü ---     ¯ÖÖêÖÖ/ 296 ´ÖÓ�ÖÖÖ³ôêû ´ÖÖê ÖÓ 
8855013480 
 
 

 

 



 

iksLVs fduoV vn[kyik= -ua- 285@2022    dye& 507] 34 Hkk- n- fo- fnukad 06@07@2022 
 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-è-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iks LVs 
fduoV 

xqjua ?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn- 10@06@ 2022 jksth  
07%41 oktrk iklqu 
osGksosGh fQ;kZnhps 
eksckbZyoj 
 
-- 
 
xq-nk-rkjh[k o osG 
fBdk.k    %&fnukad 
06@ 07@2022 jksth 
23%22 ok- LVs-Mk-uksan 
uacj 35 oj 
 
foyackps dkj.k %& 
vtZ pkSd’kh  d:u  
fu"iUu >kY;kus 
rØkjnkj ;kps rØkjh 
o#u vkt jksth  
uewnizek.ks iukdkW 
nk[ky 
 
 

vn[kyik= -ua- 
285@2022    
dye& 507] 34 
Hkk- n- fo-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

fQ;kZnh &  
v{k; ukjk;.k dkoGs 
o; 25o"ksZ ]O;olk; & 
uksdjh & etqjh jk- 
lqHkk"kuxj fduoV rk- 
fduoV ft- ukansM  
tkr & ckS/n 
 eks-uacj 9860447570 
 
 
 
vkjksihps uko & 
  
  
vkjksih vVd & ukgh 

[kqyklk & lknj fouarh fd oj ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh ukes 
v{k; ukjk;.k dkoGs o; 22 jk- lerk d‚yuh fduoV ;kus vkt jksth 
rØkj fnyh dh] R;kus uqiwj 'kekZ oäO;kps leFkZukFkZ fn- 10@06@2022 jksth 
eksckbZyoj LVsVl Bsoys gksrs- R;ko:u R;kps xYyhr ;sÅu R;kph R;kosGh dks.k 
vkgs dqBs jkgrks dk; djrks ;kckcr dkgh eqykauh pkSd'kh dsyh gksrh-  
       R;kuarj rØkj ;kauh 4@7@2022 jksth vtZ fnyk dh R;kl dks.khrjh 
uqiwj 'kekZps LVsVl Bsoys Eg.kwu /kedh nsr vkgsr- R;kckcr vf/kd pkSd'kh 
djrk 'kgjkrhy vQty[kku lyhe [kku 21jk- bLykeiwjk o vk;r[kku 
Qtyq[kku o; 26 jk- lqHkk"kuxj ;kauh R;kl R;k dkGkr Qksu dsY;kps fu"iUu 
>kY;kus rØkjnkj ;kps rØkjh o#u dye 507 Hkknoh çek.ks vn[kyik= xqUgk 
nk[ky d:u ?kVukLFkGh ek- iks- mik/kh{kd lkgsc o vkEgh HksV fnyh vlwu 
;krhy vkjksihauk rkC;kr ?ks.;kr vkys vkgs R;kaP;koj ;ksX; rh çfrca/kd 
dkjokgh djr vkgs- 'kkarrk vkgs-  
nk[ky dj.kkj & ih,lvks iksUkk@2355 ekysZokM iks-LVs- fduoV-       eks-ua 
7768853060 
rikfld vaeynkj & iksmifu 2355 ekysZokM iks-LVs- fduoV-       eks-ua 
7768853060 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & 1½mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh Jh- Mksaxjs lk- 
mifoHkkx fduoV eks-ua-8975769918  2½iks- fu- vfHkeU;w lkGqa[ks lkgsc iks-
LVs- fduoV-       eks-ua- 9422242568 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &1- iks- fu- vfHkeU;w lkGqa[ks lkgsc iks-LVs- 
fduoV-       eks-ua- 9422242568 
 gs fnukad 06-07-2022 ps 23%38 ok ukasn ua-37 oj jokuk-  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s pkyw 
 

 


