
पो. टे िवमानतळ गुरनं 230/2022 कलम 5 (A), 5(B),9 महारा  पशु सरं ण अिधिनयम 1976 सह कलम 3,11 
(ड)(ई)(फ) ा यांचा छळ ितबंधक  अिधिनयम 1960, सह कलम 66,192 मो.वा.का               
                           .    

िज हावपो
. टे.चेनाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा
द./वेळ 

गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

िवमानतळ गु.घ.ता.वेळ व 
ठकाण- द. 

06/07/2022 
रोजी  
सं याकाळ  वेळ 
20.50 वाजताचे 
सुमारास आसना 
चौक  नांदेड 
उ रेस 03 क.मी  
 
 
 
गु हा दाखल 
ता.वेऴ - द. 
07/07/2022वेळ0
0.22 टे.डा.न.ं02 

गुरन ं 230/2022 
कलम 5 (A), 
5(B),9 महारा  
पश ु सरं ण 
अिधिनयम 1976 
सह कलम 3,11 
(ड)(ई)(फ) 

ा यांचा छळ 
ितबंधक 

अिधिनयम 1960, 
सह कलम 66,192 
मो.वा.का. 
 

 
फयादी -अिन द सोपानराव 

काकडे,वय 54 वष,पोलीस िनरी क 
पोलीस टेशन वमानतळ,नांदेड 
मो.न.ं9923131121  
 
 

 

आरोपी-  

 
खुलासा - सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख 
वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी  
आप या ता यातील  वाहनात वनापरवाना 
अवैध र या जनावरांची वाहतूक क न, 

जनावरांची काळजी घे यात व देखरेख 
कर यात कसूर क न, ा यांचा िनदयतेने 
छळ क न कतली क रता जनावराची 
वाहतूक करतांना िमळून आले वगैरे 
मजकुराचे फयाद व न मा.पो.िन.काकडे 
सा.यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल 
तपासकामी HC 2317 पावडे यांचेकड ेदे यात 
आला  
 
दाखल करणार -NPC 2609 आकमवाड 
मो.न.ं8805647079 
 
तपास करणार  -HC 2317 पावडे 
मो.न.ं8888842002 
 

       

          

 

 



पोलीस ठाण ेमुखेड ग ुर  न ं211 /2022   कलम 379 भा द िव माण.े  दनांक 07/07/22 
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  

गु र  नं 
211 
/2022 
 कलम 
379 
भा द िव 

माणे. 
 

गु हा घडला ता वेळ:-  दनांक 
– 
05/07/22 रोजी दुपारी 
04.30 वाजता या सुमारास 
साई मं दराजवळ मुखेड ते 
पांडुरनी रोडवर. 
 
गु हा दाखल ता वेळ:- द  
07/07/22 चे वा 
 टे. डा . न द 16वर 11:25 
वा  
---------------------- 
 

फ या द नाव व प ा-िशवराज एकनाथ 
डोईजड वय 42 वष वसाय भांडी 
िव चा वसाय राहणार गाय ी 
ग ली मुखेड तालुका मुखेड िज हा 
नांदेड मोबाईल मांक 
8308799204. 
 
FIR त दली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव:-   
 
 गेला माल_  
क रंगाची मोटर सायकल ह डा शाईन 
नंबर MH 26 W8213 
कमती40.000/- 
पयाची. 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील अ ात चोर ान े फयादी हा पेटवडज 

येते भांडी िव  क न परत गावाकडे येत असताना 
अनोळखी चोर ाने  हात दाखवून गाडी थांबवली व 
मला मुखेडला च यायचे आहे असे हणून गाडीवर बसला 
साई मं दर पांडुरनी  त े मुखेड रोडवर आले असता 
फयादी हा लघवीसाठी गाडी थांबवून गाडीला च चावी 

ठेवली असता संधी साधून अनोळखी चोर ाने गाडी 
चो न नेली आहे वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न 
तपास पोलीस उपिनरी क अंसापुरे सर यां याकडे दला. 
 

 

गु हा दाखल करणार पोह े का 1762/ वाघमारे पोलीस 
टेशन मुखेड. 

 

तपािसक  अिधकारी  :-पोलीस उपिनरी क अंसापुरे 
पो ट मुखेड  
 मो न.ं .8007807771 
----------------------  
पो. टे . भारी. अिधकारी.  
पो.िन गोबाडे , साहेब मो.न. 9850072078 
 

 

  



पो. टे मनाठा  आ. .न ं18/2022 कलम 174 crpc   द 07/07/2022 

पो. टे च े
नाव 

आ . .न ंव कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबर देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा आ .नं.18/2
022  
कलम  174 
crpc   

माणे. 

 दनांक 
02/07/2022 रोजी  वेळ 
20:00 वा चे सुमारास 
´´Öयताचे घरी मौजे 
ना हा.ता.हदगांव 
 
आ. .दा.ता.वेळ 
दनांक:- 07/07/2022 

रोजी   14:06 वा. 
न द 17 वर  
 

मरणाचे कारण:- 
 कोणते तरी िवषारी औषध 
िपवुन मृ यू.... 
 

उिशराचे कारण:- आज 
रोजी.पो. टे.MLC कागदप े 

ा  झा याने. आ.  दाखल 

खबर देनार:- 
एम.के.गोटमवाड 
पो.ह.ेकॉ ब.नं 2715 
वय 39 वष वसाय 
नौकरी पो. टे.नांदेड 
( ामीण) .मो.नं. 
     

FIR त दलीप का 
? 
 होय. 
 

मयताचे नांव:-  
सटवा साहेबराव 
गायकवाड वय 32 
वष रा.ना हा 
ता.हदगांव िज.नांदेड  

खुलासा - सादर िवनंती क  वर नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील 
मयत  नाम सटवा साहेबराव गायकवाड रा.ना हा यांनी 
द.02/07/2022 रोजी 20:00 वा.चे सुमारास यातील मयत नाम 
याच े वतः चे शेतात कोणते तरी िवषारी औषध िपवुन राह या घरी 

आ याने याचा वास येत अस याने लागलीच उपचार कामी 
स.द.तामसा येथे नेले व ाथिमक उपचार क न स.द.हदगाव येथे 
पुढील  उपचार कामी पाठिवले असता यास स.द.हदगांव यांनी 
उपचार क न स.द.िव णुपुरी नांदेड येथे पुढील उपचार चालू 
असताना द.03/07/2022 रोजी उपचार दर यान मरण पावला 
सदरचा आ. .स.द.िव णुपुरी नांदेड R.MLC/P.M.P./8621/22 
द.03/07/2022 अ वये  ा  झा याने वर माणे  आ.मृ.दाखल 

क न पुढील तपास मा.APIसाहेब यां या आदेशान े पुढील चौकशी 
कामी NPC-2334 यादव यां याकड े दला. 
 

तपासीक अिधकारी यांचे नांव:-  
NPC-2334 यादव साहेब  पो टे मनाठा मो नं.9890616179 
 

दाखल करनार – 
PSO HC-1750 देवढे साहेब पो. टे.मनाठा मो. .9657719136 

 

  



 

पो टे अधापूर  गु.र.न.   194/2022  कलम   498(a) .324.323.504.506.34.  भा.द.िव.  दनांक  7/07/2022 

अधापूर  गु.र.न.  व कलम गु ा  घडला तारीख. 
व ठीकाण  

फ यादी व आरोपीचो नाव  खुलासा 
 

अधापू
र  

ग.ुर.न   
194/2022 
 कलम  
 498 (अ)323, 
324,504,506,3

4  . भा.द.िव 

   . 

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

द.22/06/2022  
रोजी08.30 
वा.सुमारास 
फ यादी या रहाते 
घरी िबलालनगर 
आअधापूर 
ता.अधापूर 
 
 दि नेस 01क .मी. 
 
गु हा  दाखल न द 
नं 10 वॆळ  13.09 
वा 

फयादी  ÷  
 
आरोपी  ÷  
 

खुलासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील फयादी बाईस यातील आरोप नी संगमत 

क न बक या या ापाराला माहे न चाळीस हजार 
पये घेऊन ये व तुला मुलगा होत नाही तू दसायला 

चांगली नाहीस असे हणून शारी रक व मानिसक छळ 
क न उपाशी पोटी ठेवून उजवे हातावर रॉडने मा न 
जखमी केले व िशवीगाळ क न थापडबु याने मारहाण 
क न जीवे मार याची मार याची धमक  दली वगैरे 
मजकुराव न वगैरे जबाब पो टला येऊन द यान े वर 

माणे गु हा दाखल 
 
दाखल  करणार ÷पोलीस ठाणे अंमलदार NPC /2544 
बोईनवाड मोबाईल नंबर 9529971005. 
 
तपास÷  HC  /1839  कांबळे    मोबाईल नंबर 
9823342366. 

     
 

 



पो. टे. हमायतनगर  गु.र.नं.165/2022कलम 379,34भा.द.िव.  2022 

पोलीस टेशनचे 
नाव 

गु.र.नं.वकलम 
आ.मृ.नं. 

गु हाघडला तारीख वेळ ठकाण 
गु हा दाखल वेळ 

फयादीचेनाव प ा 
मोबाईल नंबर 

खुलासा 

िहमायतनगर गु.र.नं.165/2022
कलम 
379,34भा.द.िव. 
 
 
 
गेलामाल, 
एक अपोकंपनीचा 
िन या रंगाचा 
मोबाईल जुना 
वापरता कमती 
21000/ पये 
 
 
िमळाला मालिनरंक 

 

द.06/07/2022रोजी 
17.00वाजताचे 
सुमारासउमर चौक ते 

मे र कमान 
दर यानिहमायतनगर 
 
 
 
गु हादाखलः 
द.07/07/2022 

चे 13.08 वा  
टे.डा.न दनं.12 

वर 
 
. 
 

िशवाजी ध डीबा 
बुलबुले वय 54 वष 

वसाय नौकरी सहा 
लेखापाल म.रा िव.वी 
कंपनी उपिवभाग 
िहमायतनगर रा 
गंगानगर हाउ सग 
सोसायटी नांदेड 
मो.नं.9356203864 
 
 
आरोपी   अ ात 

 
 
आरोपीअटक   नाही 
 
  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणीयातील   फयादी हा एका काळया 

रंगा याऑटो म ये उमर चौक िहमायतनगर येथून 
बसून रे वे टेशनला जात असताना यातील ऑटो 
म ये बसलेले तीन अनोळखी चोर ाने फयादीचे 
शटचे िखशातील मोबाईल चो न घेऊन गेले फयादी 
स रे वे टेशन येथे न सोडता र याम ये उत न दले 
वगैरे मजकुराचे अजाव न बाजूस माणे गु हा 
दाखल 
 

तपासीअंमलदार    पो ह ेकॉ.2303 सगनवाड 
पो. टे.िहमायतनगर मो.नं.9049075521 
 
गु हा दाखल करणारः   PSO   पो.ह.ेकॉ.1795 
ठाकरेपो. टे.िहमायतनगर  मोबाईलनंबर 
7218111599 
 
पो टे भारी अिधकारी 
पो.िन. ी.भुसनुरसाहेबपो. टे.िहमायतनगर 
मो.नं.9834774799  

 

 
                                        

 



 

ÃÖÖêÖ�Öê›ü †.´Öé.ÖÓ²Ö¸ü 13/2022 �ú»Ö´Ö 174 CRPC   ×¤üÖÖÓ�ú.07/06/2022 
                                                                

¯ÖÖê Ã™êü “Öê ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

�Öã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö  
�ÖãÆüÖ. ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö  

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü  ¾Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö  £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 
  

ÃÖÖêÖ�Öê› 
×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü 

†.´Öé.ÖÓ²Ö¸ü 
13/202
2 �ú»Ö´Ö 
174 
CRPC 

 
†.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  
×šü�úÖ�Ö :- 
 ×¤ü.02/07/2022 “Öê 
ÃÖ�úÖôûß 09.45 
¾ÖÖ.ÃÖ¸ü�úÖ ü̧ß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ 
×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü . 
 
 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤üÖÖÓ�ú 07/07/2022  
¸üÖê•Öß 13.36 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
 Ã™êü.›üÖ. 12 
 

 
�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü :-  ÖÖ¸üÖµÖ�Ö 
�ÖÖê²ÖÎÖ•Öß ‘ÖÖ™êü ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.™êüôû�úß 
ŸÖÖ »ÖÖêÆüÖ  
´ÖÖê 9764647364. 
 
 
 ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö - 
�ãú.×�úŸÖá ×¯Ö.ÖÖ ü̧ÖµÖ�Ö ¬ÖÖê™ü 
¾ÖµÖ 03 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.™êüôû�úß 
ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö 
‹´Ö.‹»Ö.ÃÖß. •Ö²ÖÖ²Ö †Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö¹ýÖ 
¤üÖ�Ö»Ö.  
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ´Öã»Ö�Öß �ãú.×�úŸÖá ×¯Ö.ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¬ÖÖê™ü ¾ÖµÖ 03 
¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.™êüôû�úß ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü ×ÆüÃÖ 
×¤ü.01/07/2022 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 19.00  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
†“ÖÖÖ�ú ˆ»Ö™üµÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ¾Ö ŸÖß ²Öê¿Ö ã¬¤ü —ÖÖ»µÖÖÖê ×ŸÖÃÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ×¤ü.02/07/2022 ¸üÖê•Öß ÃÖ�úÖôûß 
09.45  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü.¾Ö�Öî̧ êü 
‹´Ö.‹»Ö.ÃÖß.•Ö²ÖÖ²Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖê 
´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê †�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖæ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ýÖ ¯Öãœüß»Ö “ÖÖî�ú¿Öß �úÖ´Öß ×²Ö™ü ¯ÖÖêÖÖ/2699 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öê 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü.´ÖÖê.Ö. 
8830480846.. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  ×²Ö™ü ¯ÖÖêÖÖ/2699 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öê.´ÖÖê.Ö. 
8830480846.. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :-  µÖã.‹´Ö.›üÖê‡Ô²Öôêû ASI 
ü 
  

 

  



पो. टे िबलोली भाग-6 गुरनः170/2022 कलम 33(2) महारा  वै क य .अिध.2000 द. 07.07.2022 
पो. टे चे 
नाव  

गु.र.न व कलम  गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयादीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व प ा 

हक कत 

िबलोली  भाग-6 गुरनः 

170/2022  
कलम  
33(2)  
महारा   
वै क य 

वसायी. 
अिधिनयम.2000 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण-
07/07/2022 चे 
12.10 वा आरोपीचे 
दवाखाना निवन 
येसगी ताःिबलोली  
 
 
पुवस 15 क.मी  
 
                                      
गु हा दाखल 
द.07.07.2022 

चे 16.53 वा  
टे.डा.नं.14 वर. 

 
 

 

फयादीचे नाव-  

मोहन मािणकराव देवराय े

वय-38 वष वसाय-तालुका 

आरो य अिधकारी  

नेमणुक तालुका आरो य 

अिधकारी कायालय 

िबलोली ताःिबलोली  

 मो.नं. 9921303433 
 

आरोपीचेनाव= 
 
 

आरोपी आटक – नाहीत 
 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ:- वर नमुद ता,वेळी व ठकाणी यातील फयादीने यां या 
पथकातील लोकांसोबत येसगी निवन येथे ी.िगरी ी रामल ू नरशीह 
यां या वै क य वसाय या ठकाणी भेट दली असता यां याकडे 
Electropathy ची पदवी असतांना यांनी अनािधकृत पणे अलोपॅथीचे 
औषधी वापरले व सोबत ठेवल े आहे. यां याकडे अधवट वापरले या 
व पात Dexamaicin sulphate inj ,Gentamaicin inj व 

वापरले या िसर ज व इतर अलोपॅथीचे गो या आढळून आ या 
आहेत. यांना अलोपॅथीचे औषधी वाप न वसाय कर याची परवानगी 
नसतांना यांनी ते अनािधकृत पणे वापर याचे व बाळग याचे आढळून 
आले यामुळे यां यावर महारा  वै क य वसायी अिधिनयम.2000 
कलम 33(2) अ वये कायवाही कर यासाठी त ार द याने सदरचा गु हा 

न द क न मा पो.िन साहेब यांचे आदेशाने पुढील तपास कामी पोउपिन 
बोधने यांचे कडे दला. 
तपािसकअंमलदार- पोउपिन/बोधने सा  पो टे िबलोली मो. नं. 
9890762000 
दाखल करणार-ASI शेख आयुब  पो टे िबलोली मो.नं.9823628983 

भारी अिधकारी – िशवाजी अ णा डोइफोडे 

पो. टे.िबलोली.9823889037 
 

  



पोलीस टेशन अधापूर ो.गु.र.न 195/2022  कलम 65 (ई) मु. ो ऑ ट  माणे दाखल. 

पो टे 
नाव  

गु र न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खुलासा 

अधापूर ो.गु. र .न 
195/ 2022 
कलम 65 (ई) 
मु. ो.ऑ ट  

गु हा घडला तारीख वेळी व 
ठकाणी दनांक 27/05/2022 

रोजी  रा ी 11.30वा.ऑडीया 
टा◌ॅवर जवळील फाय टार 
िबयानी हा◌ॅटेल मालेगाव 
ता.अधापूर पशिचमेस 15 
क .मी. 
 
        गु हा     दाखल तारीख  
7/07/2022 टे डा  17वेळ   
17.29  वा . 
 
दाखल करणार ÷NPC /2544 
बोईनवाड 
मोबाईल.नं.9529971995 
पो ट अधापूर 
                       

 फयादी  ÷ संतोष शामराव सुयवंशी 
वय 51 वष वसाय 
पो.ह.ेकॉ.बं.नं.2202 पोलीस टेशन 
अधापूर मोबाईल नंबर 
9923416178. 
 
 
आरोपी  ÷  
िमळाला माल ÷ 1800/_ .एका 
नायलोन या पांढ या िपशवी म ये 
देशीदा  भगरी संञाचे 180 ml 

मतेचे एकुन  20 िसलबंद का या 
बॅटल क मत 90/  माणे एकुण 
1800_ .चा माल क .अ 
 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठीकाणी यातील आरोपी हा िवनापरवाना 
बेकायदेशीर र या ोि हशन गु हाचा 
माल देशीदा  भगरी सं या या 180 ml 
या 20बॅ◌ॅट या क मत आदाजे 1800/ . 

चा माल चोरटी िव  कर या या दाखल.  
 
 
तपास   ÷ NPC /2803 चाटे मोबाईल 
नंबर 9673111588 पो ट अधापूर 

 

  



पो. टे. भोकर  गूरन 247/ 2022 कलम 279,337,338,304(A) भादवी  द.07/07/2022 

पो. टे च ेनाव ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी च ेनाव  ह ककत 

भोकर  गूरन 
247/2022 
कलम 
279,337,3
38, 
304(A) 
भादवी  
 
 
 
 
 
 
 

गू.घ.ता.वेळ व 
ठीकान :- 
द.06/07/2022 

रोजी सायंकाळी 
16:00  वा.चे 
सुमारास राहाटी ते 
नांदा डांबरी रोडवर 
ता. भोकर िज. नांदेड 
 
 
गू.दा.ता.वेळ : 
 द.07/07/ 2022 
रोजी 17:40 वा 
. टे.डा. .13  वर. 
 

फयादीच े नाव  :  संतोष 
माधवराव गागदे वय 41 
वष  वसाय मजुरी 
रा.बोरगाव भोकर ता. 
भोकर िज.नांदेड  मो. . 
9529114571 
 
 

आरोपी च ेनाव :-  

मयत :- चं कांत संभाजी 
ढसाडे वय 24 वष 
रा.मोखंडी ता. उमरी  
 
उिशरा ये याच े कारण :- 
आज रोजी अं यिवधी 
क न पो. टे. ला हजर 
येऊन त ार द यान े 

खूलासा :- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
फयादी यांचा मे ना चं कांत संभाजी धसाडे व याचे सोबत सुभाष 

मांजरे असे मोटर सायकल वर जात असताना पाठीमागून चौदा टायर 
या मालकाने याचे ता यातील क हा भरधाव वेगात हाईघाईन े व 

िन काळजीपणाने चालवून मोटरसायकलला जोराची धडक द याने 
यात चं कांत जागीच मरण पावला आह ेव सुभाष यास गंभीर जखमी 

केले यातील क चालकाचा चं कांत चे मरणास कारणीभूत झाला वगैरे 
जबाब व न  मा. पो. िन.साहेब यांच ेआदेशान ेवर माणे गु हा दाखल 
क न पुढील कायवाही कामी िबट अंमलदार HC / 2058 कदम 
यां याकड े दला  
दाखल करनार :  
  PSO HC /1815 मंचलवाड सर    पो. टे.भोकर मो.नं. 
9527795167 
 

तपासीक अंमलदार:  
HC / 2058 कदम पो. टे.  भोकर मो.न.  9049320582 
 

पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहेब पो. टे.भोकर 
मो.नं.9923104521 

 

  



 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ü ÃÖÖêÖ�Öê›ü ¯ÖÏÖê.�Öã.¸ü.ÖÓ.108/2022 �ú»Ö´Ö 65 (E)´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý ²ÖÓ¤üß �úÖµÖ¤üÖ.  ×¤üÖÖÓ�ú.07/07/2022 

                                                                
¯ÖÖê Ã™êü “Öê ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö �Öã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö  

�ÖãÆüÖ. ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
 ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 

  
ÃÖÖêÖ�Öê› 
×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü 

¯ÖÏÖê.�Öã.¸ü.ÖÓ.108/
2022 �ú»Ö´Ö 65 
(E)´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¤üÖ¹ý ²ÖÓ¤üß 
�úÖµÖ¤üÖ. 

 
�Öã. ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  
×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü.07/07/2022 “Öê 
ÃÖ�úÖôûß 16.30 ¾ÖÖ.´ÖÖî•Öê 
²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÓ¾Ö ×�ú¾ÖôûÖ µÖê£Öê 
ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¯Öã¾ÖìÃÖ 15 
×�ú.×´Ö. 
 
 
 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤üÖÖÓ�ú 07/07/2022 
¸üÖê•Öß  18.14 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
Ã™êü.›üÖ. 17 
 

 
ü×±úµÖÖÔ¤üß :-  ¾ÖÖ´ÖÖ 
´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ�Ö ü̧�ÖÖê•Öê ¾ÖµÖ 
48 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß 
¯ÖÖêÖÖ/2699 Öế Ö�Öæ�ú 
¯ÖÖê.Ã™êü.ÃÖÖêÖ�Öê›ü. 
 
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß ÖÖ¾Ö - 
 
 
 
 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸êüÖ¯ÖßÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖªÖÃÖÖšüß ×²ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü × ü̧ŸµÖÖ ÖÖòµÖ»ÖÖòÖ“Öê ¯ÖÖêŸµÖÖŸÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 180 ML “µÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü13  ²ÖÖ™ü»µÖÖ 
Ø�ú´ÖŸÖß 780/- ¹ý.“ÖÖ ¯ÖÏÖê.�ÖãÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ 
×´ÖôæûÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¾Ö¸ü ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ×²Ö™ü ¯ÖÖêÖÖ/2699 ¾ÖÖ´ÖÖ ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öê 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.´ÖÖê.ÖÓ.8830480846. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :-  µÖã.‹´Ö.›üÖê‡Ô²Öôêû ASI 
 

 

  



पोलीस टेशन देगलूर AD no. 16/2022 क 174crpc   द  7/07/2022 
पोलीस टे
शनचेनाव 

ग.ूर.न.वकलम आ. म.ृ .घ. ता. वेळ व ठकाण फयादीचेनाव व प ा व मोन ं खुलासा:--- 

देगलूर  
 AD  no 
16/2022 क 
174crpc   

माणे 
 

आ म ृ घ. ता. वेळ व 
ठकाण:-- 

6/07/2022 रोजी  08.00  
वा सुमारास शहापुर 
िशवारात रंगारे ी तुकाराम 
तेगलवार यांच े  शेतात 
लबाचे झाडाला मौ शहापुर 

ता  देगलूर 
 
आ. म.ृ दा. ता. वेळ व न दन ं
द 07 .07 .2022 रोजी 

वेळ  18.22 वान दनं 27  
 
 
 

खबरदेणार:-  माधवराव 
दाव ा जनमुलवार वय 40 वष 
रा मेनुर मंडळ मदनुर िज 
कामारे ी मोनं 7569228083 
 
  मयताच ेनाव –संजीव दाव ा  
जनमुलवार वय 31 वष 

वसाय मजुरी रा मनुर मंडळ 
मदनुर िज कामारे ी हा मु 
शहापुर ता देगलुर  
 
मरनाचेकारण – 
सदर मयत याने दा चे नशेत 
गळफास घेवुन मरण पावला  
 
 

खुलासा:---सादर वनती क ,   नमुद ता रीख वेळी 
ठकाणी यातील मयत हा शहापुर िशवारात रंगारे ी 

तुकाराम तेगलवार यांचे शेतात लबाचे झाडाला 
दा चे नशेत गळफास  घेवुन मरण पावला वैगेरे 
अजाव न वर माने आ  दाखल  
दाखलकरणार:-  पोना 833 तेलंगे . टे. देगलुर 
 
तपािसकअंमलदार   पो.ह.ेका ँ1984 सकनुरे 
नेपो टेदेगलूर . 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं--9821159844 
पोिन  माछरे  
 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन उ माननगर गु.र न. 130/ 2022 कलम 457,427 IPC . माणे  दनांक 07.07-2022. 
  पोलीस टेशनचे 
नाव उ माननगर 
 

गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना का/ अ. ./ ो ही/घडला व दाखल फयादीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव. 
उ माननगर 

गु.र न. 
130/ 
2022 
कलम 
457,427 
IPC 
. माणे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

गु हा घडला तारीख वेळ व 
ठकाण:- दनांक 

..06.07.2022 रोजी चे 
17.00 वाजत ते 
द .07.07.2022 रोजी 
सकाळी 08.30 वाजेचे 
दर यान ी साईबाबा 
हाय कूल मारतळा तालुका 
लोहा िज हा नांदेड येथील 
कायालयात 
 

दाखल तारीख वेळ 
द 07/07/2022 
टे डा.नोद नं 21 

वेळ 16.06 वाजता 
 

दशा व अंतर :- पूवस  
18. कलो िमटर 

फयादी.. एकनाथ 
िव लराव मोरे वय 
54 वष वसाय 
नोकरी रा. पंकज नगर 
धनेगाव ता. िज. 
नांदेड जात मराठा 
मो.नंबर 94 20 84 
65 84 
FRI.. त 
 दली का :-होय  
 
 आरोपी :- अ ात  
 
उिशराचे कारण ..नील 
 
 
 

हक कत.  सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील  यातील फयादी मु या यापक असले या नमूद शाळेत 
कोणीतरी अ ात ने शाळेचे नुकसान कर याचे उ ेशाने 
रा ीला कायालयाच े दो ही दरवाजाचे कडे क डा तोडून आत 

वेश क न आत ठेवले या चार लोखंडी कपाट तोडून कपाटाचे 
नासधूस क न लोखंडी कपाटाच े अंदाज  5000  पयाची 
नुकसान केले व कपाटातील सामान फेकून दले वगैरे जबावाव न 
सदरचा गु हा दाखल क न  माननीय पो. नी साहेबां या 
आदेशान े पुढील तपास कामी HC 2330 कानगुले  साहेब यांचे 
कडे दला 
 

 तपासी अिधकारी:- HC 2330 कानगुले  साहेब  पो टे उ मान 
नगर मो. न 7744019830 
दाखलकरणार :-PSO HC 1964 म के साहेब पो. टे  उ मान 
नगर मो. न 9923189964 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल पोनी ी 
देवकात ेसाहेब 9307343434 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 



 

पोलीस टेशन अधापूर ो.गु.र.न 196/2022  कलम 65 (ई) मु. ो ऑ ट  माणे दाखल. 

पो टे 
नाव  

गु र न  
कलम 

गु हा फयादी व आरोपी  नाव खुलासा 

अधापूर ो.गु. र .न 
196/ 2022 
कलम 65 
(ई) 
मु. ो.ऑ ट  

गु हा घडला तारीख वेळी व 
ठकाणी दनांक 7/07/2022 रोजी  

रा ी 13.30वा छापती िशवाजी 
चौक येथे िवशाल  हा◌ॅटेल मालेगाव 
ता.अधापूर पशिचमेस 15 क .मी. 
 

गु हादाखल तारीख  7/07/2022 टे 
डा  18वेळ 

18.11 वा . 
                       
 
 

 फयादी  ÷ पपु जय हद च हाण 
वय 39 वसाय पोलीस नाईक 
बं.नं.1279  
 
आरोपी  ÷  
िमळाला माल ÷ 1350/_ .एका 
नायलोन या पांढ या िपशवी म ये 
देशीदा  भगरी संञाचे 180 ml 

मतेचे एकुन  15 िसलबंद का या 
बॅटल क मत 90/  माणे एकुण 
13.50_ .चा माल क .अ 
 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठीकाणी यातील आरोपी हा िवनापरवाना 
बेकायदेशीर र या ोि हशन गु हाचा माल 
देशीदा  भगरी सं या या 180 ml या 
20बॅ◌ॅट या क मत आदाजे 1800/ . चा माल 
चोरटी िव  कर या या उदेशान े ता यात 
बाळगुन िमळून आला वगैरे फयादीव न 
गु हादाखल.  
 
दाखल करणार ÷NPC /2544 बोईनवाड 
मोबाईल.नं.9529971995 पो ट अधापूर 
 
तपास   ÷ NPC /2803 चाटे मोबाईल नंबर 
9673111588 पो ट अधापूर 

 

 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �Öã.¸ü.ÖÓ. 167/2022 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) 83 ´Ö.¤üÖ.�úÖ. ×¤üÖÖÓ�ú.07/07/2022 
                                                                

¯ÖÖê Ã™êü “Öê ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö �Öã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö  
�ÖãÆüÖ. ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 
  

¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �Öã.¸ü.ÖÓ. 
167/2022 
�ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) 
83 ´Ö.¤üÖ.�úÖ.  

 
�Öã. ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  
×šü�úÖ�Ö :-  
×¤ü.07/07/2022 ¸üÖê•Öß 
18:10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²Öê»Öã̧ ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ “Öê�ú ¯ÖÖêÃ™ü 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
 
 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú  
07/07/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
20:14 ¾ÖÖ ÖÖë¤ü ÖÓ. 19 
¾Ö¸ü 
 

 
ü×±úµÖÖÔ¤üß :-  ÃÖã³ÖÖÂÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾ÖÖ 
´ÖãÓ�Ö»Ö ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÖÖ‡Ô�ú ²Ö.ÖÓ. 2177 Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
´ÖÖê.ÖÓ.  9823021772  
  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß ÖÖ¾Ö :-  
 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ 
×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü×¸üŸµÖÖ ²Ö ê»»Öã̧ ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
“Öê�ú  ¯ÖÖêÃ™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü  ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ØÃÖ×¤üÖê 
³Ö¸ü»Öê»Öê †¬ÖÖÔ ×»Ö™ü¸ü �Ö´ÖŸÖê“Öê ‹�ãú�Ö 73 
¯»ÖÖÛÃ™ü�ú“Öê ¯ÖÖ×�ú™ü 1460 ¹ý¯ÖµÖÖ “Öê ØÃÖ×¤ü“Öê 
“ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ¤êü¿ÖÖÖê ‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖê×Ö 
ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :-   ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2286 �Ö¾Ö»Ö¾ÖÖ›ü 
¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2298 �úÃÖ»ÖÖê›ü  
¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü  ´ÖÖê.ÖÓ. 9889598742 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 181 /2022कलम 65(e),F म.दाका माणे दनांक 07/07/2022 

पो टे चे 
नाव 

गुरण/अ.मृ/पणा
का/िम सग व 
कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/
िम सग घडला व 
दाखल 

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

हक कत 

पो टे चे 
नाव:- 
उमरी 

गु हा 
181/2022कल
म 65(e),F 
मदाका माणे  
 
 
दशा:- 

उ रेस 15 
क मी 

गु हा घडला:- 
द.07/07/2022 

चे 18.30वा. चे  
सुमारास ब लाळ 
िशवार आरोपीचे 
शेतात  
 
 
गु हा दाखल दनांक 
07/07/2022 चे 
20.01 वाजता न द 
नंबर 13 वर  

फयादीचे नाव:-  िस दाथ शंकरराव 
केळकर वय36 वसाय नोकरी पोना 
2533पोलीस टेशन उमरी 
मो.न.7972767735 
 
आरोपीचे नाव व प ा  :-  
िमळाला माल:-  100 िलटर मोहफुल व 
गुळ िम ीत रसायन ती िलटर 50/- .व 
पाच िलटर हातभ ी ची गावठी दा  ती 
िलटर हातभ ीची गावठी दा  ती िलटर 
100/- . माण े असा एकुण 5500/-

.माल  
 

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख यातील नमूद आरोपीने नमुद 
वेळी व ठकाणी आप या ता यात शेतात हातभ ीची दा  गाळ याचे 
मोहफुलाचे व गुळ िम ीत फसफसते रसायन कमती 500/- पयाचे व पाच 
िलटर हातभ ीची गावठी दा  कमती 500/- . अस एकुण 5500/- .माल 
िवनापरवाना  बेकायदेशीर र या चोरटी आप या ता यात िमळुन आला.वगैरे 
फयादीव न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी बीट पोहेका 465 सव ई 

यां याकडे दला. 
 

तपासी अंमलदार:- तुकाराम िव नाथ के े  मोबाईल नंबर 8972683474 
 

पो टे भारी अिधकारी चे नाव  
मा.पोनी. ी.डी.एम.बी.भोसले मोबाईल नंबर 7038833358 
 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मोबाईल नंबर:-केलेला तपास घटना थळ 
पंचनामा क न पुढील तपास चालू आहे. 
मा. पोलीस अधी क यांचे सूचना:- 
 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन मुदखेड दैनं दनी गु ह ेगुरन–151/2022 कलम–143 IPC 135 म पो का,4/25 श  अिधिनयम कायदा द 07/07/2022 

2 3 4 5 6 

पो. टे. 
मुदखेड 

गु हा घडला ता.वेळ व 
ठकाण— 
दनांक 03/07/2022  चे 

13.00 वाजताचे सुमारास 
माता साब गु ारा मुगट 
यांचे मु य दरवाजासमोर 
सावजिनक रोडवर 
पि मेस 15 कलोमीटर 
 
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ--- 
दनांक–07/07/2022 

रोजीचे   22.29 टेशन 
डायरी न द नंबर- 25 वर  

गुरन व कलम-
गुरन–151/2022 
कलम–143 IPC 
135 म पो 
का,4/25 श  
अिधिनयम कायदा 
 
 

 
 

फयादी– कशोर द ा य पाटील वय 49 वष 
वसाय नोकरी पोलीस हेड कॉ टेबल ब ल नंबर 

2189 नेमणूक पोलीस टेशन मुदखेड मोबाईल नंबर–
9309169284. 
 
आरोपी- 
  

हक कत-- सादर िवनंती क  वर नमूद  तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीतांनी  गैर काय ाची मंडळी 

जमवून हातात बेकायदेशीर र या श  बाळगून मा 
िज हािधकारी साहेब नांदेड यांचे जमावबंदी आदेशाचे 
उ लंघन केले हणून गु हा दाखल 
 
 
तपासी अंमलदार– पोलीस हेडकॉ टेबल ब ल नंबर 
2187 आलेवार मोबाईल नंबर–9158756087. 
 
 
उिशराचे कारण– आज रोजी फयाद द याने 

 

 

 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन कंुटूर भाग 1  ते 5◌ं .गुरन 123/ 2022 कलम 11(1)(ड) सह क 5(अ) 1995 व क 66/192 मोटार वाहन अिधिनयम  द  07.07.2022 

पो. टेचे नाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. वेळ फयादीचे नाव प ा व मोदी नं , 
आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाही 

हक कत 

कंुटूर भाग 1 ते5 गुरनं   
123/ 2022 कलम 
11(1)(ड) सह क 
5(अ) 1995 व क 
66/192 मोटार 
वाहन अिधिनयम  

माने  
 
गु हयाचे कारण:-  

 द.07/.07/2022  चे दुपारी 15 .00 वाजता  
ठकाण :-   नायगाव ते नांदेड जाणारा रोड मौज 

देगाव िशवार तहसील कायालय 
दशा :-दि णेस 15  कमी 

 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 07/07/.2022 चे 
20.19 वा टे.डा न द  18 वर  
 

 

िमळाला माल _1) 15000-एका जांभ या 
रंगाचा गोरा व अदाचे दोन वष 2) 15000/-एक 
हर या रंगाचा गोरा व अदाचे दोन 
वष.3)25000/-एक तांब ा रंगाचा गोरा वयं 

अंदाजे तीन वष 4.)26000/-एक तांब ा 
रंगाचा व याचे माने जवळ पांढरे रंगाचे ठपके 
असलेला गोरा वय अंदाजे तीन वष 5) 24000/- 
एक तांब ा रंगाचा गोरा वयंअदाजे 4 वष 6) 
100000/-एक पांढ या रंगाचा टाटा कंपनीचा 
छोटा हाती मांक एम एच 20 डी इ 2023 
असा एकूण 2,05,000/- पये 

 फयादीचे नाव:- साहेबराव 
भाऊराव गीते वय 50 वष वसाय  

वसाय नोकरी पोना 24 72 
पो टे कंुटूर ता नायगाव मो नं 
9158272932 
 
 FIR त दली का:- होय  
 
 

आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व  
ठकानी यातील आरोपीने आपले त ातील 

छोटा ह ी मांक एम एच 20 डी इ 2023 
म ये पाच गोरे कमती अंदाजे 1,05,000/- 

पयाचे कतलीक रता अमानु यपाने 
आवळून बांधून जनावरांना होईल अशा 
रीतीने वाहतूक करीत असताना ाणास 
िनदयतेने वागवीत असताना िमळून आला 
हणून मा.सपोिन सा यांचे आदेशाने गु हा 

दाखल  
दाखल करणार पोह े का 1627 तांबोळी 
पो टे कंुटूर मो नंबर  
 
 
 

तपािसक अमंलदार :- पोउपिन येवले   पो   
टे कंुटूर मो नं  7798597775 

 

 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 236/2022  �ú»Ö´Ö 7 ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1988 

 

 

 

†.�Î
ú. ×•Ö»ÆüÖ ¾Ö 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê  
 ÖÖ¾Ö 

�Öã.‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö 

�Öã̧ üÖ Ó ¾Ö �ú»Ö´Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß/ ´ÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß 
/ †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

�ÖãÆüµÖÖ“Öß Æü×�ú�úŸÖ 

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

×¤ü.06/07/202
2 ¸üÖê•Öß 15.25 
¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
ˆ¯Ö ¾ÖÖ¸ü�Ö�ú 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üü 
ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö :- 
07/07/22 
00.44 
Ã™êü.›üÖ.03 

  
�Öã̧ Ö -236/2022  
�ú»Ö´Ö 7 ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü 
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú 
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1988  
 
 
»ÖÖ“Ö ´ÖÖ�Ö�Öß :- 
13000/- ¹ý. 
ÛÃ¾Ö�úÖ¸ü»Öß. 

×±úµÖÖÔ¤üß- ×¾Ö¿ÖÖ»Ö 
¤ü¢Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖêÆüßŸÖê ¾ÖµÖ  
33 ¾ÖÂÖì ¬ÖÓ¤üÖ ¿ÖêŸÖß 
´Öã.¯ÖÖê. ¾ÖÖÖÖêôûÖ ŸÖÖ. 
´ÖÖÆãü¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.9421128383 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- 
� 

    ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÖÓÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö  
»ÖÖ“Ö ´ÖÖ�Ö�Öß ¯Ö›üŸÖÖôû�Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¤ü¸ü´µÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß »ÖÖê�ú 
ÃÖê¾Ö�ú µÖÖÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“Öß †Ö‡Ô ,³ÖÖ‰ú ¾Ö ×´Ö¡ÖÖ“µÖÖ 
¿ÖêŸÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»Öß ÃÖÖ�ÖÖ“Öß —ÖÖ›êü ŸÖÖê›ü�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾Öì �ú¹ýÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß 
¤êü�µÖÖ�ú¸üßŸÖÖ †Ö×�Ö ¾ÖÖÆüŸÖã�ú ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß †Ö×�Ö  ŸÖÖê›ü»Öê»Öß   
—ÖÖ›êü ¾ÖÖÆüŸÖã�ú ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß 13,000/- ¹ý. »ÖÖ“Öê“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß 
�ú¹ýÖ ÃÖÖ¯ÖôûÖ �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßŸÖ Ã¾ÖŸÖ„ ÛÃ¾Ö�úÖ¹ýÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ„“ÖÖ †ÖÙ£Ö�ú 
±úÖµÖ¤üÖ �ú¹ýÖ ¾Ö�Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö. •Ö´Öß¸ü ÖÖ‡Ô�ú »ÖÖ.¯ÖÏ.×¾Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ.     
     
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü- ¯ÖÖê×Ö. •Ö´Öß¸ü ÖÖ‡Ô�ú »ÖÖ.¯ÖÏ.×¾Ö.´ÖÖê.ÖÓ  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :-  ‹.‹ÃÖ.†ÖµÖ ØÃÖ�Öêü ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ,ÖÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.ÖÓ.9561038797 
   
   



 

¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû गु र न ं 231/2022 कलम 498  (अ), 323,504,34  भादवी. द.07/07/2022 

 

 

 

†.�Î
ú. ×•Ö»ÆüÖ ¾Ö 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê  
ÖÖÓ¾Ö 

�Öã.‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
�Öã̧ üÖ Ó ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/ ´ÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß / †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ �ÖãÆüµÖÖ“Öß Æü×�ú�úŸÖ 

1 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû 
 

 
गु.घ.ता.वेळ व ठकाण- द. 
21/03/2016 ते दनांक 
07/11/2021 पयत म.न. 
86/87 सधी काँलनी 
तारकापुर अहमदनगर. 
 
गु हा दाखल - 
द.07/07/2022 

वेळ 23.14 
वा. टे.डा.नं. 48 
गु ह 
 
 
 

गु र नं 
231/2022 
कलम 498 
(अ), 
323,504,3
4 
भादवी. 
 

फयादी -  
 

आरोपी-  

खुलासा - सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी 
व ठकाणी यातीलआरोपीतांनी संगणमत क न 
फयादीचे पतीला कँनडाला जा याकरीता 10 

लाख पये घेवुन ये असे हणुन शारीरीक व 
मानसीक ास देवुन उपाशी पोटी ठेवले व 
िशवीगाळ क न थापड बु यांनी मारहान केली 
आहे. वगैरे मजकुराचे फयाद व न 
मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने गु हा दाखल  
 

तपासकामी पोहेका/ँ967 गायकवाड यांचेकडे 
दे यात आला 
 

दाखल करणार – पोना/ 748 कनाके मो.नं. 
9923888322 
 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´ÖßÖ �Öã.¸ü.Ö  402/2022   �ú»Ö´Ö    279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 11(1)(d)11(1)(e) ¯ÖÏÖ�µÖÖÓ“ÖÖ ”ûôû ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú 
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö ×¤üÖÖÓ�ú 07/07/2022 

¯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. :-  
 402/2022 
�ú»Ö´Ö    279,
 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
 ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 
 11(1)(d)(e)
 ¯ÖÏÖ�µÖÖÓ“ÖÖ ”ûôû 
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú  
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö  
1960 

�Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ�Ö- :- 
×¤üÖÖÓ�ú 
07/07/2022 
“Öê ¾Öêôû 16.00 
¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
•Ö¾ÖÖÆü¸ü Ö�Ö ü̧ 
ŸÖã̄ ¯ÖÖ ŸÖÖ ×•Ö 
ÖÖÓ¤êü›ü  
 
ü ×¤ü¿ÖÖ:- 
¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 04 
×�ú´Öß 
 
 �Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤üÖÖÓ�ú 
07/07/2022 
“Öê ¾Öêôû 22.44 
¾ÖÖ.ÖÖë¤ü �Îú 41 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß ¯ÖÖêÖÖ/492 ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê �Îú 9011900345 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- �ú»Ö´Ö 41(†)(1) 
ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß.¯ÖḮ ÖÖ�Öê ÖÖê™üßÃÖ  
 �Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×Ö Ó̧ü�ú 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   16,50000 ¹ý ‡ÔŸÖŒµÖÖ ×�ú´ÖŸÖß“Öê 
¾ÖÖÆüÖê ¾Ö 3,40,000 ¹ý ‡ÔŸÖŒµÖÖ ×�ú´ÖŸÖß“Öê ²Öî»Ö •ÖÖŸÖß“Öê 
•ÖÖÖ¾Ö ȩ̂ü  
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß,Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß  µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Ö�ú Æêü ŸµÖÖ“Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ †ŸµÖÓŸÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ²Öê¤ü¸ü�úÖ¸ü¯Ö�Öê 
“ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ¾ÖÖÆüÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ¾Ö�ÖÔÖÖ“Öê 
•ÖÖ¸ü¾Ö ü̧ÖÓÖÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ŸÖß •ÖÖ�ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÃÖŸÖÖÓÖÖ 
¤êü�Öß»Ö ¾Öê¤üÖÖ ÆüÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê �úÖê�ÖŸÖßÆüß 
�úÖôû•Öß Ö ‘ÖêŸÖÖ ³Ö¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖŸÖãÖ �ÖÖ›üß´Ö¬µÖê ³Ö¹ýÖ 
•ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öß �Îãú¸ü¯Ö�Öê ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �êú»Öß  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ 
�ÖãÆüÖ 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸:-  ¯ÖêÖÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê �Îú 7774883192 
  
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê �Îú 9011079556 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´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´Öß�Ö †Ö.´Öé.Ö. 79/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤üÖÖÓ�ú 07/07/2022 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ÖÖ¾Ö 

†Ö.´ÖËé. †Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.ÖÓ. ¾Ö 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö  

Æü�úß�ÖŸÖ 

ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

†Ö.´Öé.Ö. 
79/2022 �ú»Ö´Ö  
174 
×ÃÖ.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-  ×¤üÖÖÓ�ú 
06/07/2022 “Öê 
13.00 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
ü̧ÖÆüÖŸÖê ‘Ö ü̧ß ÁÖß¯ÖÖ¤ü 

Ö�Ö ü̧ •ÖãÖÖ �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›ü  
 ×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 04 
×�ú´Öß 
 
 
 
†Ö.´Öé. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü  07/07/2022 “Öê 
¾Öêôû  00.57 ÖÖê �Îú 03 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸:-  ÃÖã́ ÖÖ 
´ÖÖÖê•Ö�ãú´ÖÖ ü̧ ³ÖÖêÃÖ»Öê ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö ü̧�úÖ´Ö ü̧Ö.ÁÖß¯ÖÖ¤ü 
Ö�Ö ü̧ •ÖãÖÖ �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 
7264002681 
 
 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö :- ´ÖÖÖê•Ö�ãú´ÖÖ ü̧ 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß ü̧Ö¾Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿Öê† ü̧ ´ÖÖ�ìú™ü ü̧Ö.ÁÖß¯ÖÖ¤ü 
Ö�Ö ü̧ •ÖãÖÖ �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ¿Öã�Ö ü̧ †Ö•ÖÖ ü̧ 
†ÃÖ»µÖÖÖê ²Öê¿Öã¬¤ü ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ ¤ü̧ ǘ µÖÖÖ ´ÖéŸµÖã 
   

ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß,Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß  µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ ü̧ 
µÖÖÓÖß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾ÖãÖ �Ö²Ö ü̧ ×¤ü»Öß �úß,ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖŸÖß ÖÖ´Öê ´ÖÖÖê•Ö�ãú´ÖÖ¸ü 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß ü̧Ö¾Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿Öê† ü̧ ´ÖÖ�ìú™ü ü̧Ö.ÁÖß¯ÖÖ¤ü 
Ö�Ö ü̧ •ÖãÖÖ �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖ�Öß»Ö ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖãÖ ¿Öã�Ö ü̧“ÖÖ †Ö•ÖÖ ü̧ ÆüÖêŸÖÖ 
¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê¾Ö ü̧ ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ “ÖÖ»Öã ÆüÖêŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 06/07/2022 “Öê ¤ãǖ ÖÖ ü̧ß 1.00 
¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ü̧ÖÆüÖŸÖê ‘Ö ü̧ß †“ÖÖÖ�ú ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖ²µÖêŸÖ �Ö ü̧Ö²Ö —ÖÖ»µÖÖÖê ¾Ö ŸÖê 
²Öê¿Öã̈ ü —ÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ �úÖ´Öß ÃÖ  ¤ü ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ¾ÖÖ›Ôü �Îú 52 ´Ö¬µÖê 
†Ö�ÖãÖ ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ›üÖòŒ™ü̧ üÖÓÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖãÖ ×¤üÖÖÓ�ú 06/07/2022 
“Öê ¾Öêôû 14.04 ¾ÖÖ“Öê ¯Öã¾Öá ´Ö ü̧�Ö ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê ‘ÖÖêÂÖßŸÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö ü̧ß 
¾Ö¹ýÖ    ´ÖÖ ¯ÖÖê×Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê Ö´Öã¤ü ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê �Îú 
8390006100 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö: ¯ÖÖêÖÖ/1224 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê �Îú 
8329712505 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :- ´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´Öß�Ö †Ö.´Öé.Ö. 80/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤üÖÖÓ�ú 07/07/2022 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ÖÖ¾Ö 

†Ö.´ÖËé. †Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
´ÖÖê.ÖÓ. ¾Ö ´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö  

Æü�úß�ÖŸÖ 

ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

†Ö.´Öé.Ö. 
80/2022 �ú»Ö´Ö  
174 
×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-  ×¤üÖÖÓ�ú 
07/07/2022 “Öê 
17.00 ¾ÖÖ “Öê  
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖ ¤ü ×¾ÖÂ�Öã̧ üß 
ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖ›Ôü �Îú 30 
 ×¤ü¿ÖÖ:- ˆ¢Ö¸êüÃÖ 06 
×�ú´Öß  
 
 
†Ö.´Öé. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü  07/07/2022 “Öê 
¾Öêôû 23.21 ÖÖê �Îú 
42 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ¸:-  ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ 
¸üÖ‘ÖÖê•Öß ŸÖÖ¹ý ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß 
¸üÖ.¯ÖÓ“Ö×¿Ö»ÖÖ�Ö¸ü ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ ×•Ö ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 
9146274961 
 
 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö :- ÃÖã̧ êü¿Ö 
¸üÖ‘ÖÖê•Öß ŸÖÖ¹ý ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ 
¸üÖ.¯ÖÓ“Ö×¿Ö»ÖÖ�Ö¸ü ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ ×•Ö ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
  

ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß,Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß  µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü 
µÖÖÓÖß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾ÖãÖ �Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß �úß,ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖˆ ÖÖ´Öê ÃÖã̧ êü¿Ö ¸üÖ‘ÖÖê•Öß 
ŸÖÖ¹ý ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.¯ÖÓ“Ö×¿Ö»ÖÖ�Ö¸ü ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ ×•Ö ÖÖÓ¤êü›ü 
ÆüÖ ¤üÖ¹ý ×¯Ö�µÖÖ“Öê ÃÖ¾Ö‡Ô“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖÖê  ¤üÖ¹ý ×¯Ö¾ÖãÖ ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖê 
¬ÖÖê�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ±úÖê›Ôü �úÖ¸ü“µÖÖ ¿ÖÖê¹ý´Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¯Ö›ü»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ 
×¤üÖÖÓ�ú 06/07/2022 “Öê 12.30 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ ¤ü 
×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ›üÖòŒ™ü̧ üÖÓÖß ×¤üÖÖÓ�ú 
07/07/2022 “Öê 17.00 ¾ÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê ‘ÖÖêÂÖßŸÖ �êú»Öê ¾Ö�Öî̧ êü 
�Ö²Ö¸üß ¾Ö¹ýÖ    ´ÖÖ ¯ÖÖê×Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê Ö´Öã¤ü ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
†Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧:- ¯ÖêÖÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö 
´ÖÖê �Îú 7774883192 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö: ASI  �ú¤ǘ Ö ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê �Îú 
9284351496 
 ¯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.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü› �Öã̧ üÖÓ. 260/2022 �ú»Ö´Ö 376 (2)(n),506 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê   ×¤üÖÖÓ�ú.07/07/2022 
 

 
 

¯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 260/2022 �ú»Ö´Ö 
376 (2)(n),506 
³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- ü¯Öæ¾ÖÔ  
01  ×�ú.´Öß.  ²Öß™ü 
� Îú.03. 
 

�Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
:- ×¤ü.16/09/2021 
¸üÖê•Öß“Öê 13.00 ŸÖê 
12/01/2022 ¸üÖê•Öß 
11.00 ¾ÖÖ. ¤ü¸ü´µÖÖÖ 
ÆüÖò™êü»Ö ×´Ö›ü»ÖÑ›ü 
�ÖÖê�æúôûÖ�Ö¸ü,ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
 
 
�Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤üÖÖÓ�ú 07/07/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 21.10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 22 ¾Ö¸ü. 
 
  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö:-   
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö:-  
 
†™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 †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ±êú²ÖÎæ¾ÖÖ¸üß 2021 ´Ö¬µÖê 
´ÖÖê²ÖÖ‡»Ö¾¤üÖ ȩ̂ü ´ÖêÃÖê•Ö �úºþÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏŸµÖ�Ö ³Öê™æüÖ ´ÖÖ—Öê ŸÖæ—
µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏế Ö †ÖÆêü †ÃÖê ²ÖÖê»ÖæÖ ×´Öšüß ´ÖÖ¸ü»Öß ¾Ö 16 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 
2021 ¸üÖê•Öß ÆüÖò™êü»Ö ×´Ö›ü»ÖÑ›ü �ÖÖê�æúôûÖ�Ö¸ü,ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
�úÖ´ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ²ÖÖê»Ö¾ÖæÖ •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖßÖê ¿ÖÖ¸üß×¸ü�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö �úºþÖ 
ÃÖ¤ü¸ü“Öß �ÖÖêÂ™ü �úÖê�ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»µÖÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ 
¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ ¾Ö¸ü †ò™ÒüÖò×ÃÖ™üß“ÖÖ �ÖæÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
¤êüˆÖ �úÖ´ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ´ÖæÓ²Ö‡Ô ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß 
•Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖßÖê ‡Ô“”êû×¾Öºþ¬¤ü ¿ÖÖ¸üß×¸ü�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šêü¾Ö»Öê †ÖÆêüü  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  ÃÖ¯ÖÖê×Ö ˆ´ÖÖ�úÖÓŸÖ 
¯Öæ�Öêü üüü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ÃÖ¯ÖÖê×Ö ˆ´ÖÖ�úÖÓŸÖ ¯Öæ�Öêü üü ¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß Ö�Ö¸ü,  ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.ÖÓ.9403188318. 
 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö �úÖÓ²Öôêûü ü¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß-
Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9970073425. 
 
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.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü› �Öã̧ üÖÓ. 259/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê   ×¤üÖÖÓ�ú.07/07/2022 

 

 

¯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 
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³ÖÖ�Ö 01 ŸÖê 05 
 
�Öã̧ üÖÓ 259/2022 
�ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
ü¯ÖÛ¿“Ö´Ö  01  ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú.01. 
 
�ÖãÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- 
 

�Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
:- ×¤ü.01/07/2022 
¸üÖê•Öß“Öê 21.30 ŸÖê 
02/07/2022 ¸üÖê•Öß 
04.00 ¾ÖÖ. ¤ü¸ü´µÖÖÖ 
»ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü,ÖÖÓ¤êü›üüü. 
 
�Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤üÖÖÓ�ú 07/07/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 18.08 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 18 ¾Ö¸ü. 
 
�Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  ‹�ú ÆüÖë›üÖ 
×»Ö†Öê �Óú¯ÖÖß“Öß �úÖôûµÖÖ 
Ó̧ü�ÖÖ“Öß ´ÖÖêÃÖÖ ×•Ö“ÖÖ 

�Îú.MH 26 BG 0547 
•Öæ¾ÖÖ×�ú†Ó. 30,000/- ºþ.   

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö:-  
×¾ÖÖÖµÖ�ú ¸üÖ´Ö �úÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 
20 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.�Ö¾ÖÓ›üß �úÖ´Ö 
¸üÖ.»ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü,ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.7350658673. 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö:- †–ÖÖŸÖ. 
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö:- ÖÖÆüß 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:- ÃÖ¤ü¸ü 
´ÖÖêÃÖÖ“ÖÖ  †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯Ö�Ö ×´ÖôæûÖ Ö 
†Ö»µÖÖÖê †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 ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ´ÖÖêÃÖÖ 
ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾ÖæÖ —ÖÖê̄ Öß �Öê»Öê ¾Ö ¸üÖ¡Öß 04.00 
¾ÖÖ.»Ö‘Ö¾Öß ÃÖÖšüß ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ 
‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ´ÖÖêÃÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß ×ŸÖ“ÖÖ 
†Ö•ÖæÃÖ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×ŸÖ ×´ÖôæûÖ †Ö»Öß 
ÖÖÆüß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖȩ̂ üæÖ Öê»Öß †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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü üüüüü 
¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß Ö�Ö¸ü,  ÖÖÓ¤êü›ü.  
´ÖÖê.ÖÓ.9421870108. 
 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÖÖ/847 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üü 
ü¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9325230727. 
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. 
 


