
पो. टे.हदगांव गुरन-ं  266/2022 कलम 122 म.ुपो.का. माण ेिदनांक- 28.08.2022 
पो. टे च े
नाव 

ग.ुर.न ं/ आम ृ ग.ुघ.ता.वळे िठकाण िफयादी च ेनाव  हिककत 

हदगांव  
 
 
 

 
 
 
 
 

गु.र.नं :- 
266/2022 
कलम 122 
मु.पो.का. माण े 

 
 
 
 
 

 
 

िदनांक :-   27/08/2022 चे रा ी 
22.30 वा.चे.सुमारास सावजिनक 
बांधकाम िवभागाचे कंपाऊ ड चे 
वालचे अंधारात हदगांव दि णेस 

01 िक.मी. 
 
 
 
 

गु.द.ता.वेळ िदनांक: 
- 28.08.2022  
टे.डा.  04 

 वेळ 01.13 
 
 

 
 
 

िफयादी : 
- िव नाथ बालाजी हबंड वय 
50 वष वसाय HC 2342 
पो. टे हदगाव 

मो.न.ं9284422052 
 
FRI त िदली का ? होय. 
 
 

आरोपी चे नाव व प ा :-  
 
 

 
खूलासा -----           सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीतांनी लोकां या मालम ेची चोरी कर या या उ ेशान े आपले 
आ ती व लपवून सुया त ते सुय दयापुव  पोलीसांना पा न अंधाराचा 

आसराघेवून दबा ध न बसलेले िमळुन आले वगैरे िफयाद व न मा.पो.िन साहबे 
यांचे आदशेान ेगु हा दाखल क न तपास कामी िबट HC 2342 हंबड यांचेकडे 
दे यात आला. 
 
 

तपासीक अिधकारी यांचे नाव :- 
 HC 2342हबंड मो.नं.9284422052 

 
पो. टे. भारी अिधकारी याचं ेनाव व मोबाईल नबंर :-  
पो.िन.  ी.पवार मो.न.ं 880699415 
 

केलेला तपास :- मा.पोलीस अधी क यांचे सुचना  
 
 

 

 

 

 



पो. टे िवमानतळ आ.मृ.नं.23 /2022कलम174 CRPC िद.28/08/2022. 
िज हावपो. टे.

चनेाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा िद./वे
ळ 

गरुन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव 
व प ा 

हकीगत 

िज हा नांदेड, 
पो. टे. िवमानतळ 

ग.ुघ.ता.वेऴ व िठकाण- िद. 

27/08/2022 रोजी रा ी 
वेळ 20.46 वा.चे सुमारास 
सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदेड दि णेस 
12 िक.मी  

आ.मृ.दाखल ता.वेऴ -िद. 

28/08/2022 टे.डा.न.ं08 

वेळ 07.28 

 

 

मरणाचे कारण -िदघ 
कँ सरचे आजाराने मरण 
पावला  

 

 

पो. टे िवमानतळ 
आ.मृ.न.ं 

23/2022कलम174 
CRPC 

खबर देणार -

बेबीताई काश 
पाटील वय58वष 

वसाय घरकाम 
रा. ा हिसगनगर 
नांदेड 
मो.नं.9011145454 

 

 

मयताचे नाव-

मनोजकुमार काश  
पाटील वय36वष
    

रा.�ाहिसगंनगर 

नांदेड 

 

 

 

 खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील खबर देणार यांचा मुलगा मनोजकुमार काश  पाटील 
वय36वष
 रा.�ाहिसगंनगर नांदेड यास िदघ
 काळापासनु 

कँनसरचा आजार अस!याने "यास उपचार कामी  सरकारी 

दवाखाना िव(णुपरुी नांदेड येथे शरीक केले असता उपचारा 

दरयान मरण पावला "याचे मरणाबाबत कोणावर सशयं 

अगर त/ार नाही वगरैे मजकुराची खबर HC 2268धुळगुंडे 
यांनी पो. टेला आणुन हजर के यान े  मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे 

आदेशाने आ.म.ृदाखल क2न पढुील तपासकामी HC 

2268धुळगुंडे यांचेकडे िदला  
 
दाखल करणार -NPC 2609आकमवाड मो.न.ं 8805647079 

 

तपास करणार - HC 2268धळुगुंडे  मो.नं.9834158895 

 

 

 

 

 



 

dqaMyokMh  xq- j- ua-88@2022 d&394 Hkk n oh  fn 28-08-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko 
&dqaMyokMh  

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn -27-08-2022 ps 
20-15 ok njE;ku 
fQ;kZnhps jkgrs ?kjh 
f[kMfd csl xYyh 
dqaMyokMh rk 
fcyksyh ft-ukansM 
 
fn’kk o varj & 
nf{k.ksl 01 fd-eh 
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- 
%&  fn 28-08-2022 
osG 03-01 ok uksan 
ua-03 

 xq- j- ua-
88@2022 
d&394 Hkk n 
oh   
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  
  
 
vkjksihps  ukao %&vuksG[kh 
iq#”k o; vankts 25 rs 30 
o”kZ  
 
vkjksih  vVd %& ukgh 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh ]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh ;kauh iksLVs yk gtj ;soqu fQ;kZn fnyh fd ,d vuksG[kh ble o; 
vankts 25 rs 30 o”kZ vlysyk T;kps rksaMkoj #eky cka/kysyk MksD;kr 
lnhZph Vksih ?kkrysyh vaxke/;s ika<&;k jaxkpk ‘kVZ T;koj fuGs fBids 
vlysys fM>kbZu pk o fuG;k Qqy iWUV ik;kr /kqGhus ekxysyh dkGh pIiy 
gkrkr ds’kjh jaxkps jcjh gkreksts o gkrkr Hkkth fpj.;kpk NksVk rqVysyk 
pkdq fQ;kZnhps ?kjkr ?ksoqu ?kjkr ;soqu gkrkrhy pkdqpk /kkd nk[koqu 
fQ;kZnhl Eg.kkyk lksuk iSls fudky vls Eg.kqu R;kl izfrdkj d#u R;kl 
Eg.kkys py lkY;k rq fu?kqu d’kkph lksuh d’kkps iSls vls Eg.kr R;kp 
<dywu fnys R;kp njE;ku R;kauh R;kps gkrkrhy pkdqus fQ;kZnhps iksVkoj 
MkO;k cktql ekjgk.k d#u MksD;kr gkrkus cqD;kus ekjY;k oxSjs etdqjkps 
fQ;kZn o#u xqUgk nk[ky d#u liksfu iBk.k ;kaps vkns’kkus iq<hy rikl 
iksmifu lq;Zoa’kh ;kauk fnyk 
nk[ky dj.kkj & iksuk@,l vkj fxjh iksLVs dkasMyokMh eksua-9823491160-  
rikfld vaeynkj& iksmifu@ lq;Zoa’kh iskLVs dksaMyokMh eksua-9975802890- 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&liksfu@iBk.k iksLVs dksaMyokMh eksua-8668361977 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh %&1&mi-fo-iks-v-mi-fo-/kekZckn Jh-fodzkar 
xk;dokM eksua-2021772022 ]2& liksfu@iBk.k iksLVs dksaMyokMh eksua-
8668361977gs fnukad 28@08@2022 jksth ps 03%11 ok uksan ua- 04 oj 
jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &   HksV iq<s pkyq  

 



पोलीस टेशन रे वे मुदखेड   CR NO 177/2022 कलम 324,504,506ipc िद 28/08//2022 

पो टेच ेनाव   Cr no कलम गु हा घडला ता. वेळ  िठकाण  व 
दाखल ता . वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं  हकीकत 

, रे वे मुदखेड  
 

  
Cr no 177/2022 
कलम 
324,504,506ipc 

गु हा घडला ता वेळ:- 
िद27/08/2022/च ेवा चे   20.00 
सुमारास धनगर टेकडी मुदखेड 
सासरच ेघरासमोर पि मेस एक 
िकलोमीटर  
 
 
 
 गु हा दाखल ता वेळ:- िद  
2808/2022 च े11.04वा टे..डा 
न द क् 12 
 
 
दाखल करणार 
पो हकेा 1731 शेख 

िफयादीच ेनाव 
दशरथ पी िपराजी सुरण े वय 
60वष वसाय मढपाळ मजंुरी   
मो न  
981239044 
 
 
 
, आरोपी नाव  
 
 
  

खुलासा:- सादर िवनतंी की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील यातील  िफयादी हा आपल े सासरवाडी घरासमोर 
बसला असता यातील आरोपी यास इथे का बसलास हणनू 
हातातील क ान े याच ेदावे डो याच ेवर मा न र  काढून 
तीन टाके बसवून िशवीगाळ क न पु हा येथे बसलास तर पु हा 
तुला मारतो हणनू धमकी िदली वगैरे जबाबाव न  या सपोिन 
साहबे यां या यां या आदशेान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी पोहकेा/1585 िगत ेया याकड ेिदला   
मो न 8329115398 
 
तपािसक अंमलदार  
पोह ेका/1585 

● मो न8ं329115398 
●  

 
 

 

 

 



¯पोलीस टेशन दगेलरू येिथल दिैनक गू ह ेअहवाल िद 28.08.2022 

ग.ूर.न.वकल
म 

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 

गरून. 
404/2022
कलम 65 ई  
म ो� ट  

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद 28.08.2022 रोजी वेळ 
10.45 चे सुमारास खानापुर 
फाटा येथुन व ्◌ाळी जाणारे 
रोडन ेपंचवटी बार समोर ता 
देगलुर  
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद. 28.08..2022 रोजी वेळ   
12.50 वा.न दन ं 29 
 

दाखलकरणार:-  hc कनकवळे     
.न.े पो टे देगलुर 

िफयादीचनेाव व प ा-  ानोबा रघुनाथ 
क  े वय 52 वष वसाय पोहकेॉ 2462   
पो. टे. दगेलुर मो.न. 9923692462 
 
आरोपीच ेनाव-   
 
िमळाला माल – दशेी दा  िभगरी सं ा 
असे लेबल असले या 180 एम.एल. या 
12 बाँटल प येिक 70  दरा माणे  िक. 
840/-  चा माल   

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदिेशर िर या दशेी दा  िभगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 एम.एल. या 12 बाँटल िक. 840/-  चा ो.गु ा चा 
माल सह िमळुन आला चोरटी िव ी कर या या उ शेाने ता यात बाळगुन 
िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
  

तपािसकअमंलदार-    पोहकेॉ 2462 क  े  ने. पो टे दगेलुर 

 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पो िन ी माछरे साहबे   9821159844  

 

 

 

 

 



पो. टे िकनवट गुरन ंCR. No. 170/2022कलम 379भा.द.िव. िद. 28/08/2022 

पो. टे चे 
नाव  

गुरन/ं कलम  गु हा घडला व दाखल  िफयादीचे नाव व प ा मो 
नं., व आरोपीचे नाव व प ा. 

      हिककत  

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

गुरन ंCR. No. 
170/2022 कलम 
379भा.द.िव. 

माणे 
 

गु हा घडला 
 िद. 23/08/2022रोजी  वेळ 22:30 ते23:30 
वाजता या सुमारास टी.बी.सटर येथील गोकुंदा 
ता. िकनवट दि णेस 03 िक.मी.  
 
गु हा दाखल :-  
िद. 28/08/2022 
वेळ 12:59 टे.डा. 17वर 
 
दाखल करणार:-  
PSO/ Hc-1766 
  पवार  सर 
गेला माल:- काळया रंगाची िहरो पॅशन ो. 
मोटार सायकल . MH-26 BG8915   
जु.वा. अ.ं िक. 15,000  
हजार पये.  
 
िमळाला माल:- िनरंक 

िफयादीचे नाव:- सूयकांत 
वकटराव मुंडे वय 45 वष 

वसाय शेती रा. 
धानसांगवी ता. िकनवट  

मो. नं.9767511628 
 
आरोपीचे नाव:-अ ात    
 

िफयादीस एफ आर ची त 
िदली िकवा नाही:- होय 
 
उशीराचे कारण :-  आज 
पावेतो  शोध घेऊन िमळून न 
आ यान.े 
 
आरोपी अटक तारीख वेळ:- 
िनरंक  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफयादी  याचे भावाने 
टी.बी.सटर समोर लावललेी िहरो कंपनीची 
फॅशन ो. मोटरसायकल मांक MH-26BG-
8915 जु.वा. अं.िक.15000 पये ही अ ात 
चोर ांनी चो न नेली आह.े वगैरे मजकुराचे 
अजाव न गु हा दाखल क न  
 पुढील तपास  मा.पो. िन.साहेब यां या 
आदेशान े HC-1952 क लाळे  यां याकडे िदला 
आह.े  
 
तपासी अंमलदार :  Hc- 1952 क लाळे  
पो. टे. िकनवट मो.नं. 7709711952 
 
पो टे भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरी क 
साळुंखे साहबे  
मो.न.ं 9422242568 

 
 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.305/22 कलम. 324, 323,504 ,506 ,34 भा.द.वी.     िदनांक 28/08/2022 
 

पो. टे 
चे 
नाव  

गुरन/ं कलम  गु हा घडला व दाखल  िफयादीचे नाव व प ा मो नं., 
व आरोपीचे नाव व प ा. 

      हिककत  

पो टे 
भोकर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न.305/22 कलम. 
324, 323,504 ,506 
,34 भा.द.वी.      

गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण 
िदनांक 28- 08- 2022 
रोजी 09:00 वाजता 
िफयादी या घरासमोर मौजे 
हाडोळी तालुका भोकर 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक 28-08-2022 
12:43 वाजता टेशन 
डायरी न द मांक. 21 

 

िफयादी :-गंगाधरिदगंबर 
गायकवाड वय40 वष वसाय 
शेतमजुरी राहणार हाडोळी 
तालुका भोकर मोबाईल नंबर 
74 98 
31 66 37 
 
आरोपी:-  

 

खुलासा---सादर िवनंती की वरनमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफयादी आरोपी मांक 
1) यास तु ही आमचे लाकूड घेतल ेआह ेकाय 
असे िवचारणा केली असता आरोपीतानी 
संगणमत क न िफयादीस िशवीगाळ 
क न थापड बुकयाने व लाकडाने मारहाण केली 
व आरोपी मांक 2)याने हातात दगड घेऊन 
डो यात मा न डोके फोडल े व जीवे मार याची धमकी 
िदली वगैरे िफयाद व न माननीय पोलीस िनरी क साहबे 
यां या आदेशान ेगु हा दाखल 
दाखल करणार---H.C.2078 ल टवार 
मो.न.ं9767114720 
तपासी अमलदार:-H.C.487 कदम 
मोबाईल मांक9763356368 

भारीअिधकारी--पो.िन. पाटील साहबे 
मोबाईल नंबर9923104521 

 

 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.306/2022 िदनांक 28/08/2022 

पो टे चे नाव गु हा घडला/ गु हा दाखल िफयादी व आरोपी चे नाव   

पोलीस टेशन भोकर 
गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 306/2022 
कलम. 279, 337, 
338  भा.द.वी.        

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
िदनांक  25- 07- 2022 
रोजी  17:30 वाजता बटाळा 
गावाचे पुलाजवळ मौजे 
बटाळा  तालुका भोकर  
 
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   28-08- 2022 13:15 
वाजता टेशन डायरी न द मांक. 
22 
 
   
 

िफयादी :-संभाजी तुळशीराम 
तेल े वय 55 वष वसाय 
मजुरी राहणार बटाळा 
तालुका भोकर िज हा नांदेड 
मोबाइल नंबर 770906 
8529  
 

 

आरोपी:- 

खुलासा---सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी मुलगा नामे काश संभाजी तेल ेवय 25 वष राहणार बटाला 
तालुका भोकर हा शेतातून घराकडे पाई परत येत असतांना बटाळा 
गावचे रोडचे पुढे पुलाजवळ आला असता िदवशी ते भोकर कडे जाणारे 
शाईन मोटारसायकल चालकाने याचे ता यातील वाहन हायगई 
िन काळजीपणाने भरधाव वेगात चालून िफयादीचे मुलास पाठीमागून 
जोराची धडक देऊन गंभीर जखमी केले आह े हणून m.l.c. जबाब 
व न वर माणे गु हा दाखल     
 
दाखल करणार---H.C.20 78 ल टवार    मो.नं. 97 67 11 47 
20    
 
तपासी अमलदार:- H.C.1653 देवकांबळे                मोबाईल 

मांक  96 23 97 91 81             
 

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

 
 



पोलीस टेशन अधापरू दिैनक गु ह े   ग.ुर.न.252/2022   कलम 279,337,338,427.भा.द.वी. िद28/08/2022 

अ. .  ग.ुर.न.व कलम गु हा घडल ंव दाखल तारीख िफयादीच े नाव खबर देणार 
आरोपीच ेनाव व प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

अधापरू 

भाग 1त5े 
ग.ुर.न. व कलम- 
252/2022 
कलम 
279,337,338,
427 
 भादवी . 

गु हा घडला िदनांक-
27/08/2022रोजी वेळ   
18:30ते19:00 
 वाजता चेसुमारास 
दशमेशपे ोल पंपा जवळ 
रोडवर मौजे िपपळगाव िशवार  
तालुका अधापूर  
 
िदशा व  
अंतर- दि णेस 10िक.मी. 
 
गु हा दाखल िदनांक-  िदनांक 
28/08/ 2022चे वा.  15:30 
टेडा.नं .  मांक 20 

 
 

िफयादीच े नाव- हाद 
सजंय गोरे वय 20 वष 

वसाय खाजगी नोकरी 
राहणार रामनगर अधापरू 
तालकुा अधापरू िज हा 
नांदेड मोबाईल नंबर 
9921986423 
 
 
_उिशराचे कारण––आज 
रोजी एम एल सी जवाब 

ा  झाले व न 
आरोपी नाव. प ा   

खलुासा व सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
िफयादी हा आपल े काम आटपून मोटार सायकल 

मांकMH26BP3411 वर बसून नांदेड न अधापूर कडे येत 
असताना दशमेश पे ोल पंपा जवळ आल ेअसता मॅ स गाडी चे 
चालकाने आप या ता यातील वाहन हाय काय व 
िन काळजीपणाने भरदा वेगात चालून िफयादीचे मोटार 
सायकल ला समो न जोराची धडक िद याने िफयादीचे डा ा 
पायास मार लागनू फॅ चर क न गंभीर जखमी केल े व इतर 
िठकाणी मार लागून जखमी केल े आिण मोटरसायकलचे 
नुकसान केले वगैरे एम एल सी जबाबाव न वर माण ेगु हा 
दाखल क न व माननीय पो. िन. साहबे यां या आदेशान ेपुढील 
तपास NPC 797खरबे यां याकडे दे यात आल े
मो.न.9421766039 
तपासी अमंलदार- NPC797खरबे मो..न.976777784 
दाखल करणार- PSI वड मो. न.9421766039 
 
पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो 
नं.7798834253 

 



पोिलस, 4टेशन, िहमायतनगर येथीलदैनिंदन, ग5ुहे अहवालिदनांक२८/८/२०२२ 

पो4टेनाव गरुंनव,कलम. ग.ुघवेळ. 

विठकाण 

िफया
दीचे नाव प;ा 

मोबाईल नबंर 

खुलासा= 

िह.नगर. १९९/२०२२कलम

,३८०भादिव 

 

 

 

 

 

. 

िद.28/८/२०२२रोजी००:३८वाज

ता मौजे िशरंजनी हनमुान 

मिंदरात तालकुा िहमायतनगर 

 

 

ग5ुहा दाखल तारीख वेळ 4टेडा 

नCद /मांक 

 

 

िदनांक२८/८/२०२२रोिज,१३:५७

वा. नCद /मांक१२वर 

 

गेलामाल,,,,,,, दानपेटीतील 

अदंाजे १२,०००, हजार 2पये व 

२५, तोळे चांदीGया लहान 

लहान मतूI िकमती अदंाजे 

१२,५०० 2पये याचा म** असा 

एकूण २४,५०० 2पयाचा माल 

 

 

िमळालामाल,,,,,,,िनरंक 

 

 

द;ा देवराव धमलवाड 

वय४० वष
 Nयवसाय 

शेती राहणार िशरंजनी 

तालकुा िहमायतनगर 

मोबाईल /मांक 

९७६३३०१३८१० 

 

 

 

आरोपीचे नाव व 

प;ा,,,,,,,१ते३ अनोळखी 

चोरटे 

 

 

 

 

आरोपी अटक,,,,,, नाही 

सादर िवनतंी की वर नमदू तारीख िठकाणी यातील 

अनोळखी१ते३ चोरQयांनी मौजे िशरंजनी येथील मा2ती 

मिंदरातील मोकRया गेटमSये Tवेश कUन आमGया 

समंतीिशवाय मिंदरातील दानपेटी फोडून नगदी १२,००० 

हजार 2पये व अदंाजे २५ तोळे चांदीGया लहान 

सहानमरुित िकमती अदंाजे १२,००० 2पये असा एकूण 

२४,५०० 2पयाचा म** चोUन नेला आहे वगरैे 

मजकुराचे जबाब आवUन बाजूस Tमाणे ग5ुहा दाखल 

कUन माननीय पोिन पढुील तपासमिहल,पोउपिन जाधव 

मडॅम यांGयाकडे िदला मोबाईल नबंर,९४०३२२०६४ 

 

 

दाखलकरणार,,,,,,,,, पोहे का साखरे बन १६४५ पोलीस 

ठाणे अमंलदार पो4ट िहमायतनगर मोबाईल /मांक 

८३७८९८१६४५ 

 

 

ठाणे Tभारी अिधकारी यांचे नाव,,, Wी िबडी भसुनरू 

कोणी पो4ट िहमायतनगर मोबाईल नबंर९८३४७७४७९९ 



पोलीस टेशन दगेलरू गरून 405./ 2022क 324, ,323, 504, 506 ,34 भा द वी माण े िद.2८/0८/2022 

पोलीस टे
शनचनेाव 

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

देगलरू गरून405./ 2022 
क 324, ,323, 
504, 506 ,34 भा 
द वी माण े
 
 
 
 
 

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद.2८.0८.2022 रोजी 
10.30 वा.चे सूमारास 
गंगाराम पाटील यांचे शेतात 
गवंडगाव िशवार  ता देगलर  
 
 
ग.ु दा. ता. वळे व न दन ं
िद.  2८/0८/2022 रोजी वेळ 
१४.१७ वा. न दन.ं ३२ वर 
 
 
दाखलकरणार:- 
पोहकेाँ 2822 कनकवळे  न े
पो. टे. देगलुर 
 
 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा व मो- 
मारोती सं ाम गजरे   वय ५० वष 

वसाय-शेती  , रा .गवंडगाव ता, 
देगलुर  
 
 
आरोपी–   

 
 

खलुासा:--सादर  िवनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील  आरोपीतांनी  संगनमत  क न   मी केले या 
शेतात तू या शे या कशा काय पड या या कारणाव न 
आरोपी . २ यांनी दाबून धरल ेव आरोपी . १ यांनी 
िफयादीस िशवीगाळ क न हातात दगड घेवून 
िफयादीचे डो याचे  उज ा बाजूस मा न  दखुापत  
केली   व दोघंनी िमळुन िजवे  मार याची धमकी िदली   
वगैरे िफयादी चे जबाब व न गू हा दाखल 
 
 
तपािसकअमंलदार–पो  ना 2332 प लेवाड  
 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

 



(DCR) भाग 1 ते 5 पो. टे. लोहा 167/2022 कलम 317 भादिव .िद.28/08/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

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

               हकीकत  
 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167/2022 कलम 

317  भादिव  

 गु हा घडला:- िद. 27/08/2022 
रोजी रा ी 23.45 वाजताचे 
सुमारास सािव ा बाई फुल े िशशुगहृ 
राजाराम नगर लोहा यांचे गेट समोर 
लोहा तालुका लोहा िज हा नांदेड  
 
 
गु हा दाखल:- िद 28/08/2022  
वेळ     16.36 वाजता टेशन डायरी 
न द  20  वर 
 
 
 
 
 
 
FIR त िदली:-   होय  
 
िदशा व अंतर - उ रेस 1 िक मी  

 िफयादी चे नाव व प ा :-   धनाजी पुंडिलक ढग ेवय 62 वष 
वसाय वाचमन  सािव ाबाई फुल े राजाराम नगर लोहा 

राहणार ढगे िपपळगाव तालुका लोहा िज हा नांदेड मोबाईल 
मांक 97 64 0 59 5 19 

 
  
 
 
 आरोपी चे नाव व प ा: - अ ात 
 
उिशराचे कारण - रा  झा याने आज रोजी पोलीस टेशनला 
येऊन जबाब िद याने 
 
 
 
आरोपी अटक:-  िनरंक  
 
 
दाखल करणार:- पोहेका 2238 कदम पो टे लोहा मोन 
9421849016 
 

खुलासा;  
           वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी हा 
सािव ीबाई फुल े िशशुगहृ राजाराम नगर लोहा येथ े वाचमन 

ुटी करीत असताना िदनांक 27/8/ 2022 रोजी रा ी 23.45 
वाजता मेन गेटचे कुलपू लाव यासाठी गेल े असता गेट समोर 
कप ांम ये हालचाल िदसून आली ते हा िफयादीने अ य  यांना 
बोलावून घेऊन पािहल े असता याम ये एक ी जातीचे अभक  
िजवंत िदसून आ याने सदर अभकास  सािव ीबाई फुल े िशशुगृह 
राजाराम नगर लोहा कायालयास घेऊन गेल े अभकावर िवलाज 
चाल ूआह ेत येत चांगली आहे अ ात ी जातीचे अभकांचा ज म 
लपिव याचे उ ेशाने गेट समोर ठेवून िदल ेआह े. वगरैे मजकुराचे 
जबाबाव न   मा . पोलीस िन . साहबे यां या आदशेाने वर 

माणे गु हा दाखल .  
           
तपासी अंमलदार - पोहेका 408 / क  ेमो. न. 9730726378 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा.पोिन/  तांबे साहेब . पो. टे. लोहा 
              मो. 9850188100 
 
 

 

 
 
 

 



{ÉÉä.º]äõ. vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù MÉÖx½þªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú Ê¨ÉËºÉMÉ  xÉÆ. 24/2022 Ên.28/08/2022 
 

{ÉÉä.º]äõ. 
vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù 
Ê¨ÉËºÉMÉ xÉÆ. 
24/2022 
 

 

Ê¨ÉËºÉMÉ PÉb÷±ÉÉ  iÉÉ®úÒJÉ 
´Éä³Ã 
 Ênù- 25/08/2022 ®úÉäVÉÒ 
ºÉEòÉ³ýÒ 10.00 ´ÉÉ.SÉä 
ºÉÖ̈ ÉÉ®úÉºÉ ®úÉ½þiÉä PÉ®úÉiÉÖxÉ 
¨ÉÉè.{ÉÉ]õÉänùÉ iÉÉ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù  
 
Ê¨ÉËºÉMÉ.nùÉJÉ±É iÉÉ.´Éä³Ãý-  
Ênù.28/08/2022 SÉä ´ÉÉ 
12.22 º]äõ.b÷É.Gò.15 ´É®ú  
  
 
 
nùÉJÉ±É Eò®úhÉÉ®ú - `öÉhÉä 
+¨ÉÆ±ÉnùÉ®ú {ÉÉä.½äþ.EòÉ/2286 
MÉ´É±É´ÉÉb÷  

JÉ¤É®ú näùhÉÉ®ú –  

 

 

 

½þ®ú{É±Éä±ÉÒ ´ªÉCiÉÒ –  
¨ÉÉä½þxÉ MÉÉäË´Énù®úÉ´É 
Eònù¨É ´ÉªÉ 45 ´É¹Éæ 
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¶ÉäiÉÒ iÉÉ. 
vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù   
 

 

 

  

 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ – ºÉÉnù®ú Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, ´É®ú xÉ¨ÉÖnù iÉÉ ´Éä³ýÒ ´É 
Ê`öEòÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É JÉ¤É®ú näùhÉÉ®ú Ê½þxÉä {ÉÉä.º]äõ.ºÉ ªÉä́ ÉÖxÉ 
JÉ¤É®ú Ênù±ÉÒ EòÒ,ÊiÉSÉä {ÉiÉÒ MÉÉäË´Énù ¨ÉÉä½þxÉ®úÉ´É Eònù¨É 
´ÉªÉ 45 ´É¹Éæ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¶ÉäiÉÒ ®úÉ.{ÉÉ]õÉänùÉ iÉÉ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ½äþ 
Ênù.25/082022 ®úÉäVÉÒ ´Éä³ý 10.00 ´ÉÉ.¨ÉÉè.{ÉÉ]õÉänùÉ 
ªÉälÉÖxÉ º´ÉiÉÉSÉä ®úÉ½þiÉä PÉ®úÉiÉÖxÉ ¤ÉÉVÉÉ®úÉ±ÉÉ vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù±ÉÉ 
VÉÉiÉÉä ¨½þhÉÖxÉ vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ªÉälÉä MÉä±Éä iÉä {É®úiÉ PÉ®úÒ +É±ÉäSÉ 
xÉÉ½þÒiÉ.´ÉMÉè®äú ¨ÉSÉEÖò®úÉSÉä +VÉÉÇ ´É¯ûxÉ ¨ÉÉ {ÉÉä ÊxÉ 
ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSªÉÉ +Énäù¶ÉÉxÉä Ê¨ÉºÉÓMÉ nùÉJÉ±É Eò¯ûxÉ {ÉÖføÒ±É 
¶ÉÉävÉEòÉ¨ÉÒ ´É SÉÉèEò¶ÉÒEòÉ¨ÉÒ {ÉÉä½äþEòÉì 2022 ¨É`ö{ÉiÉÒ 
ªÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÉ +É½äþ. 
 
 

iÉ{ÉÉÊºÉEò +¨É±ÉnùÉ®ú – {ÉÉä½äþEòÉì 2022 ¨É`ö{ÉiÉÒ Â 
xÉä̈ ÉhÉÖEò {ÉÉä.º]äõ. vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù. 
¨ÉÉä.xÉÆ 8390589720 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö DCR  ÷Öã̧  −Ö 134 /2022 �ú»Ö´Ö  85(1)   ×¤ü−ÖÖÓ�ú-28-08-2022 
†.�Îú. ×•Ö»ÆÖ 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã−ÆüÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú/ 
¾Öêô 
 

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü,ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ  

 Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö   
DCR  ÷Öã̧  −Ö 134 
/2022 �ú»Ö´Ö  
85(1)   ×¤ü−ÖÖÓ�ú-
28-08-2022 
 
 
   
ü  
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  
×šü�úÖ�Ö- Ø¤ü−ÖÖ�úÍ  
28/08/2022 ¸üÖê•Öß  
15.00 ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖî•Öê 
−ÖÖôêûÀ¾Ö¸ü µÖê£Öß»Ö 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�úÖŸÖ 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö ü̧ 
ŸÖÖ.×•Ö −ÖÖÓ¤êü› ¤ü×�Ö(ÖêÃÖ  
ü09  ×�ú´Öß ×²Ö™ü 02 
 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-Ø¤ü−ÖÖ�ú  
28 /08/2022  ¸üÖê•Öß       
1827 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
Ã™êü.›üÖ.−Ö. 21 ¾Ö¸ü 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :- 
�úÖë×›ü²ÖÖ ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö 
�êú•Ö÷Öß¸ü ¾ÖµÖ  35¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß 
¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×−Ö ¯ÖÖêÃ™êü 
Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö −ÖÖÓ¤êü›  
8830763211 
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê  -  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÓ−ÖŸÖß ×�ú ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ(Öß  µÖÖŸÖß»Ö  †Ö ü̧Öê̄ Öß ÆüÖ ¤üÖ¹ý“µÖÖ −Ö¿ÖêŸÖ 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü  †Ö¸ü›üÖ †Öê¸ü›üÖ �ú¹ý−Ö 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ×šü�úÖ(Öß †ÃÖ³µÖ ¾ÖŸÖÔ−Ö �ú¹ý−Ö 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¿ÖÖÓŸÖŸÖê“ÖÖ ³ÖÓ÷Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ 
ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öã−Ö ÃÖÖÓ÷Ö(µÖÖ“ÖÖ ¯Öã ȩ̂ü¯Öã¸ü ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»ÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã 
ÃÖ¤ü¸ü ‡ÃÖ´Ö ÆüÖ ¤üÖ¹ý“µÖÖ −Ö¿ÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû 
�úÖê(Ö“Öê �úÖÆüß ‹�ú −Ö ‹ê�úŸÖÖ ŸÖÖê •ÖÖê¸ •ÖÖê¸üÖ−Öê 
†Ö¸ü›üÖ †Öȩ̂ ü›ü �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.¾Ö÷Öî¸êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß  †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö. 
´ÖÖê.9823288458 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸üé 
ASI  ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß    ´ÖÖê.9011472277  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü-HC/2126 ¬ÖÖë›ü÷Öê  
´ÖÖê.9753265999 

 
 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê −ÖÖ¾Ö मा र आ  व कलम-22/2022 कलम-174 crpc िदनांक 28/08/2022 

×•Ö»ÆÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã−ÆüÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú/ 
¾Öêô 
 

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü,ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ  

मा र आ  व कलम-
22/2022 कलम-174 
crpc  
 

आ  घडला तारीख वेळ 
व िठकाण -िदनांक 
28/08/2022रोजी 
वेळ 16:30 वा 
दर यान सरकारी 
दवाखाना मा र 
तालकुा मा र 
 
 
आ  दाखल तारीख 
वेळ -28/08/2022 
रोजी 18:38 वाजता 
न द नंबर 16 वर  
 

खबर दणेार नाव - द ा 
नारायण पालटवाड वय 
33 वष नोकरी धंदा टाफ 
नस पु ष 
मो.न.8361043303 
 
 
मयताच े नाव - संजय 
नामदवे पाईकराव वय 
45 वष  राहणार - मा र 
तालकुा -मा र िज हा –
नांदडे 
 
मरणाच े  कारण - दा  
सेवनामुळे िल हर खराब 
झा यान े
 

 

खुलासा  
          सादर िवनतंी की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी MLC NO. 1398 मधील संजय नामदवे 
पाईकराव वय 45 वष राहणार मा र हा िदनांक 
27/08/2022 च े 16:30 वाजता सरकारी दवाखाना 
मा र येथे दा  सेवन के यान े भरती झाला होता 
या यावर उपचार सु  असताना दा  सेवनान े िलव्हर 

खराब होऊन उपचारादर यान मरण पावला आह े वगैरे 
मजकुराच े MLC प क ा  झा यान े माननीय पो.िन. 
साहबे यां या आदशेान ेआम ृदाखल क न पुढील तपास 
कामी बीट NPC/777 आड ेसाहबे यां याकड ेिदला 
दाखल करणार:- पोहकेा/ 34 च हाण साहबे पो टे मा र  
तपास करणार:- npc/777 आड े साहबे पोलीस टेशन 
मा र 
 

 
 
 



DCR)  पो. टे. कंधार ो  .गु.र.न.  274/2022 कलम       65(E) , म. दा . का.            िद.28/08/2022. 

 

पो. टे. चे 
नाव 

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

       हकीकत 

 
 
कंधार 

  ो .गुरन - 

274/22 कलम 65 

(ई)म.दा.का 

घडला:- िद. 28/ 08/ 
2022 रोजी वेळ 
13.50वाजता  मौजे 

कु ळा आठवडी बाजार  
ता.कंधार दि णेस 
18.िक.मी. 
 
 

 
गु हा दाखल:- िद. 
28/08/2022  वेळ  
18.23 वाजता टेशन 
डायरी न द 42 वर.  
 

िफयादीचे नाव:-- नामदवे तुकाराम वानरे वय 33 
वष वसाय-  नोकरी PC-820 .पो . टे . कंधार 
मो . नं . 9890743339. 

 
FIR त िदली का:- होय 
 
 
आरोपी नाव व   प ा :-    

 दाखल कारणर :  --HC-2259 ीरामे पोलीस 
टेशन कंधार. 

 
आरोपी अटक:- नाही 
 
 

िमळाला माल:- 770=00 दशेी दा  िभगरी सं ा 
कागदी  लेबल असले या 180 ml मते या   
काचे या  सीलबंद एकूण 11 बाट स . ( येकी 
िकमत 70/- पये माण)े एकूण /-770 पये. 
 

खुलासा; नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी  यातील 
आरोपीन े िवनापरवाना बेकादशेीर री या  वरील 
वणनाचा ो गु ाचा माल चोरटी िव ी 

कर या या उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून 
आला वगैरे िफयादीव न पो. िन. साहबेां या 
आदशेाने बाजूस माण ेगु हा दाखल . 
           
तपासी अंमलदार: -NPC/ 2730 टाकरस पोलीस 

टेशन कंधार. 
मो.न. 9011033825. 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . मा.  
पो िन . पडवळ  साहबे 

              मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 
 



DCR)  पो. टे. कंधार ो  .गु.र.न.  275/2022 कलम       65(E) , म. दा . का   िद.28/08/2022. 
 

पो. टे. चे 
नाव 

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

       हकीकत 

 
 
कंधार 

  ो .गरुन - 275/2022 

कलम 65 (ई)म.दा.का 

घडला:- िद. 28/ 08/ 2022 
रोजी वेळ 14.40 वाजता  
मौजे कु ळा आठवडी बाजार  
ता.कंधार दि णेस 18.िक.मी. 
 
 
 
गु हा दाखल:- िद. 
28/08/2022  वेळ  18.42 
वाजता टेशन डायरी न द 44 
वर.  
 

िफयादीचे नाव:-- अ ण सूयकांत मुखेडकर वय 51 
वष वसाय-  नोकरी . पोलीस उपिनरी क पो . 
टे . कंधार मो . नं . 8308840863. 

 
FIR त िदली का:- होय 
 
 
आरोपी नाव व   प ा :-    
दाखल कारणर :  --HC-2259 ीरामे पोलीस 
टेशन कंधार. 

 
आरोपी अटक:- नाही 
 
 
िमळाला माल:- 910=00 देशी दा  िभगरी सं ा 
कागदी  लबेल असले या 180 ml मते या   
काचे या  सीलबंद एकूण 13 बाट स . ( येकी 
िकमत 70/- पये माणे) एकूण /-910 पये. 
 

खुलासा; नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी  यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकादशेीर री या  वरील वणनाचा ो गु ाचा माल 
चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने ता यात बाळगललेा िमळून आला 
वगरैे िफयादीव न पो. िन. साहेबां या आदेशाने बाजूस माणे गु हा 
दाखल . 
           
तपासी अंमलदार: -NPC/ 2730 टाकरस पोलीस टेशन कंधार. 
मो.न. 9011033825. 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . मा.  पो िन . पडवळ  
साहेब 
              मो. .9420841070. 
 
 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. . 
 
केललेा तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

 
 

 
 
 



 .पो. टे िवमानतळ गुरन ं294/2022 कलम 324,323,504,506 भादवी  

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

       हकीकत 

. िवमानतऴ गुरन-ं-
294/2022 
कलम 
324,323,504 
,506भादवी 

ग.ुघ.ता.वेऴ विठकाण 
– 
िदनांक28/08/2022 
चेदपुारी 14.30 वाचे 
सुमारासिफयादीचे 
घरासमोरआंबानगर
सांगवी नांदेडउ रेस 
05िक.मी. 
 
गु हा दाखल ता.वेळ 
– 
िद28.08.2022रोजी 
वेळ18.35वा टे.डा.3
0िदशा व अंतरउ रेस 
05 km 
 

िफयादी - किपल गौतमकोकाटे वय 
24 वष वसाय पे ट मजुरीरा. 
आंबानगर सांगवीबु.नांदेड 
मो.8408090282 (जातबौ द) 
 
 
आरोपी -  

खुलासा - सादर िवनंती की ,वर नमुद तारीखवेळी व िठकाणी 
यातील िफयादीस आरोपीयेवुन हणाला की, मला िशवीगाळ 
का केलासअसे हणुन िफयादीस िशवीगाळ ली वथापडा 
बु यांनी व लाथांनी मारहाण क न या या हातातील क ान,े 
डो यात मा नदखुापत केली व िजवे मार याची धमकी 
िदली.वगैरे जबाबाव न पुढील पासमा.पो.िन.सा.यांचे 
आदेशान ेगु हा दाखल क नपुढील तपास NPC 1334 जाधव 
यांचेकडेिदला. 
 
दाखल करणार – पोना/2524 कदम मो. न.ं9823602524 
 
तपास रणार – पोना/1334 जाधव मो. न.ं8805859640 
 

 
 
 
 

  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ´Ö ü̧�Öê»Ö †Ö.´ÖÏ.  10/2022 �ú»Ö´Ö  174 ÃÖß.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß ×¤ü.28/08/2022 
 ¯Ö Öê Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

÷Öã ¸ü −Ö /†Ö ´ÖÏ /¯Ö−ÖÖ�úÖ 
/×´ÖÃÖß÷Ö -�ú»Ö´Ö  

÷ÖãÆüÖ /†Ö ´ÖÏ  /¯Ö-
−ÖÖ�úÖ/×´ÖÃÖß÷Ö ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
×¤ü−ÖÖÓ�ú  

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

Æü�úß�úŸÖ 
 

 
´Ö ü̧�Öê»Ö  
 
 
 
 
 
 

             
   †Ö.´ÖÏ.  10/2022  �ú»Ö´Ö  
174  ÃÖß.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß 
×¤ü.28/08/2022   
 
 †Ö.´ÖÏ. ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü :-  
 ‹−Ö.²Öß.›üÖê‡Ô•Ö›ü ¯ÖÖê−ÖÖ /1638 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ :-   
 ¯ÖÖê−ÖÖ/94 ¿Öê�Ö  
´ÖÖê −ÖÓ.7776067774 

 
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß :-  
¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß  ÷Öã¼êü  ÃÖÖÆê²Ö 
 
 

†Ö.´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ .¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :-
×¤ü  28/08/2022 ü̧Öê•Öß 
13.00 ŸÖê 13.30 ¾ÖÖ   “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ´ÖÖî•Öê ³Öã¢Ö−Ö×Æü¯¯Ö ü̧÷ÖÖ 
“ÖÖî̧ üÃŸÖÖ •Ö¾Öôû †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖî•Öê 
³Öã¢Ö−Ö×Æü¯¯Ö ü̧÷ÖÖ ŸÖÖ.¤êü÷Ö»Öã̧ ü      
 
†Ö.´ÖÏ. ¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÓÖ�ú - 
×¤ 28/08/2022   ¾Öêôû  
17.47 ¾ÖÖ −ÖÖêê¤ü �Îú, 19 ¾Ö¸ 
 
  
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ ü̧ :- †�ÖµÖ ×¯Ö.´ÖÂ�ÖÖ•Öß 
�úÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
†Ñ™üÖê “ÖÖ»Ö�ú  ü̧Ö.Ø»Ö÷Ö �êú¹ý ü̧ ŸÖÖ.¤êü÷Ö»Öã̧ ü 
×•Ö.−ÖÖÓ¤ü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.9373788434  
 
FIR ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ :-ÆüÖêµÖ  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :- †•ÖµÖ ×¯Ö.−Ö¾Ö−ÖÖ£Ö 
�úÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã ü̧ß 
ü̧Ö.³Öã¢Ö−Ö×Æü¯¯Ö ü̧÷ÖÖ  ŸÖÖ.¤êü÷Ö»Öã̧ ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  

 
´Ö ü̧�ÖÖ“Öê �úÖ ü̧�Ö - ŸÖóµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ 
²Öã›ãü−Ö ´Ö ü̧�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ 

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß .µÖÖŸÖß»Ö  ´ÖµÖŸÖ −ÖÖ´Öê †•ÖµÖ 
×¯Ö.−Ö¾Ö−ÖÖ£Ö �úÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.³Öã¢Ö−Ö×Æü¯¯Ö ü̧÷ÖÖ  
ŸÖÖ.¤êü÷Ö»Öã̧ ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ×¤ü. 
28/08/2022 ü̧Öê•Öß 13.00 ŸÖê 13.30 
¾ÖÖ   “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ´ÖÖî•Öê ³Öã¢Ö−Ö×Æü¯¯Ö ü̧÷ÖÖ 
“ÖÖî̧ üÃŸÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖêÆü�Öß �ú ü̧ßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü�Öß µÖêŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê 
ŸÖÖê ŸÖóµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›ãü−Ö ´Ö¸ü�Ö 
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.¾Ö÷Öî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö †Ö.´ÖÏ. ¤üÖ�Ö»Ö 

Ë 
 

 
 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद dcr  AD  18/2022 कलम crpc माणे िद  28/08/2022 

पो ट  आ  नंबर गु हा घडला तारीख 
वेळ  िठकाण  

िफयादीच ेनाव व प ा व मोबाईल नंबर थोड यात हकीकत 

पो टे 
मु ामाबाद 

AD No 
18/2022 कलम 
174 crpc माण े

िदनांक 27/08/2022 
20.30 वा.मतृ अव थेत 
िमळून आला मौज े
बाराळी िशवारात 
तालकुा मुखेड 
 
 
अम ृदाखल तारीख वेळ 
व िठकाण 28/8/2022 
वेळ 10.13 न द नंबर 
16 
 
 
 
 
 

खबर दणेार 
गणपत भगवान िदड े वय 36 वष वसाय शेती 
जात हटकर राहणार ध डवेाडी पो ट घोळशी 
तालकुा जळकोट िज हा लातूर मोबाईल नंबर 
9763466910 
 
 
मयताच े नाव अंबादास भगवान िदड े 30 वष 

वसाय शेती जात हटकर राहणार ध डवेाडी 
पो ट घोणसी तालकुा जळकोट िज हा लातूर 
 
Hc 1677 ताहरे शेख 
मोबाईल नंबर 
8421437070 

खुलासा वणमूद तारीख िठकाणी यातील मयत हा 27/8/ 2022 
रोजी शिन दवेाला पायी पडून येतो अस ेसांगून घ न मुखेड यथेे 
वतःच े मोटरसायकलवर बसून मुखेड येथे येऊन शिन दवेाच े

पाया पडून परत जात असताना बाराळी त ेहातराळ रोडवर मरण 
पावला आह ेतरी पुढील कारवाई हो यास िवनंती वगैरे जबाब वर 
अम ृ दाखल क न मा. सपन े  साहबेांच े आदशेान े पुढील तपास 
कामी पोह ेका 16 77 ताहरे यां याकड ेदे यात आला यां याकड े
िदला 
दाखल करणार Hc 2068 कांगणे8459537419 
सपोिन सं ाम जाधव साहबे मोबाईल 8999881900 
 
          

 

 

 



 
¯ÖÖê.Ã™êü. ˆÃ´ÖÖ−Ö−Ö÷Ö ü̧  AD No 32/2022 कलम 174 crpc माणे ×¤ü−ÖÖÓ�ú-28-08-2022 

†.
�Îú. 

×•Ö»ÆÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã−ÆüÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú/ 
¾Öêô 
 

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü,ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ  

 उ माननगर AD No 
32/2022 कलम 
174 crpc माण े

19/08/2022 चे 
1900वा. खबर 
देणा याचे वतःचे घरी 
मौजे कापसी (बु )ता. 
लोहा िजल्.नांदेड 
उ रेस.20की.मी. 
 
िद-28/08/2022 चे 
15.56वाजता . न द 
नंबर 17 वर 
 
िवलंबनाचे कारण- मुलगा 
मरण पाव यान ेनातलग 
दखुात अस याने आज 
रोजी  पो. टेला येऊन 
जबाब िद याने 
आ दाखल 

वीण आनंदा कांबळे वय 31 
वष वसाय  राहणार कापसी 
( बु.) ता .लोहा िज.नांदेड जात 
बौ .मो.no.7249583358 
 
 
मयताचे नाव  व प ा --आ ष 

ताप कांबळे वय 02 वष  रा 
.कापसी (बू) ता. लोहा. िज. 
नांदेड 
 
मरणाचे कारण--  माउंद 
जेवणासाठी बनिवले या वणाचे 
गरम व मो ा भगो यात पडून 
गंभीर िर या भाज यान े
उपचारा दर यान मृ यू 

 

सादर िवनंती की यातील मयत न ता वेळी व िठकाणी यातील 
खबर दणेार याचा पुत या आ ष वय 02 वष हा घरात खेळत 
खेळत माउद /जेवणासाठी घरात बनवून ठेवलेले वणाचे गरम 
भगो यात पडून गंभीर भाज याने यास उपचारा कामी स . 
दवाखाना िव णुपुरी नांदडे येथे ICU वाड मांक 30 म ये शरीफ 
केले असता उपचारा दर यान िदनांक 24/08/2022 रोजी 

सकाळी 09-00 वा .सुमारास मरण पावला पोिलसांनी पंचनामा 
क न ेत ता यात िद यान े िदनांक 24/08/2022 रोजी 1600 
वाजता गावी  अं यिवधी केली व आ ही दःुखात अस यान ेव भाऊ 

ताप हा दःुखात असून सावरला नस यान े मी आज रोजी 
पो. टे.ला येऊन त ारी जबाब िदला वगैरे जबाब वगैरे व 

एम.एल.सी कागदप . ा  झा यान े सदरचा आ. .दाखल क न 
मा. स.पो.नी. भारती साहबे   याचंे आदशेान ेपुढील तपास कामी 
बीट पो ना.1119 ीमंगले यां याकडे िदला  
दाखल करणार नाव व नेमणूक पोह ेका1964 म के 

 पो. टे. उ मान नगर 

तपािसक अंमलदाराचे नाव नेमणुक व मोबाईल नंबर-- 
पो.ना.1119 ीमंगल ेपो. टे.उ मान नगरmo 
no.7414947161 

 



 

 

                                      ¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ ü ³ÖÖ÷Ö 6 ¯ÖÖê  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 303 /2022 �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖ.Æü.�úÖ. ×¤ü-28/08/2022  

 

 

 

 

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

 ÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
28/08/2022  “Öê ¸üÖê•Öß 
15.35 ¾ÖÖ. ×ß÷ÖÖê»Öß ÷Öê™ü  
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-28/08/2022 
¾Öêôû 19.12 ¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü 
�Îú.- 25 

×¤ü-
28/08/2022 
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
³ÖÖ÷Ö 6 ¯ÖÖê  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 
303 /2022 
�ú»Ö´Ö 4/25 
³ÖÖ.Æü.�úÖ. 
 

 

×±úµÖÖÔ¤üß-²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯ÖÓœü¸üß �ú¤ü´Ö  
¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖÔ-−ÖÖê�ú¸üß ¯ÖÖê−ÖÖ 
/3088¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9049319553 
 
 
 
†¸üÖê̄ Öß 
 

आरोपी अटक:- नाही 
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖËÓ•Ö¸ü  
•Öã¾ÖÖ×�ú†-700/-ºþ 
 
 
 
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ(Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß −Öê  ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü 
×¸üŸµÖÖ ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü ¿ÖÃ¡Ö/�ÖÓ•Ö¸ü •Öæ¾ÖÖ ×�ú.†Ó.700/-¹ý 
¾Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôæû−Ö †Ö»ÖÖ  
†ÖÆêü ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê−ÖÖ/1098 ×�ú›êü  ´ÖÖê.9370185809 
¤üÖ�Ö»Ö – asi ØÃÖ÷Öê 
  



  पोलीस टेशन  उ मानगर गुरनं147/2022कलम 379,34भादवंी सहकलम 21(1)(2)(3)(4)(5) खान व खिनज 

 (िविनयमन व िवकास) अिधिनयम 1957 िदनांक. 28/08/2022   

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 
 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

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

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरनं147/2022 

कलम 379,34भादंवी 

सहकलम 

21(1)(2)(3)(4)(5) खान व 

खिनज (िविनयमन व 

िवकास) अिधिनयम 1957 

 
--------------------- 
गु ाचे कारण 
 
--------------------- 
उिशराचे कारण :-- 
 
--------------------- 
गेला माल :-- मु म 50ते60 

ास ितबरास अंदाज े
400/ . असा एकूण 
24,000/  माल 
--------------------- 
िमळाला माल :- िनरंक  

 गु हा घडला िदनांक 
िद.28/08/2022 ते 12..30 वा. 
 
---------------------------- 
िठकाण :-गट मांक 87 म ये 
उ मान नगर िशवार तालुका कंधार 
---------------------------- 
िदशा :-पूवस 10 
-------------------------- 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद-
28/08/2022 वेळ1928वा टे.डा 
न द  20  वर 
 
-------------------------- 
 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  
:-होय 
---------------------------- 
 
दाखल करणार :--  hc- 1964 
म केपो. टे उ माननगर 
-------------------------- 

 िफयादीचे नाव  
---------------------- 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
---------------------- 
आरोपीचे  नाव :- 
 1) चालक. नाव मािहत नाही 
2) मालक. नाव मािहत नाही 
 ----------------------- 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक 
नाहीत  
------------------------- 

खुलासा :- सादर िवनंती की, नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी व सोबत मा. तहसीलदार ी ंकटेश तहसील 
कायालय कंधार यांच ेसोबत ी संतोष कामठेकर तालुका कंधार 

ी हमेंत सुजलगावकर भारी म.अ. उ मान नगर कंधार यांच े
सोबत इ पीक पाहणी कर यासाठी गेले असता नमूद िठकाणी 
नमूद जे.सी.बी ह ेअवैधिर या गौण खिनज मु म चोरी कर याच े
उ ेशाने ज.ेसी.बी . या सा ाने उ खनन करीत असताना िमळून 
आले तेथे जाऊन चौकशी करता  चालक पळून गेला व तेथ ेपाहता 
50 ते 60 ास मु म ित ास 400  माणे एकूण अंदाज े
24,000  चे माल चो न ने याचे िदसले व तशी लेखी त ार 
पो. टे.ला िदल े व न सदरचा गु हा दाखल क न मा.स.पो.नी 
भारती साहबेांचे आदेशाने  
पुढील तपास कामी बीट एससी 2499 भारती यां याकड ेिदला. 
 
------------------------ 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- स. 
पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.नं. 
837898949 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना माणे:- 



¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö †Ö.´Öé.−Ö. 96/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/08/2022 
                                
¯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. 96/2022 
�ú»Ö´Ö  174 
×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
25/08/2022  “Öê ¾Öêôû  
14.00 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß 
Ø•Ö¤ü´Ö−Ö÷Ö¸ü ÷ÖÖê̄ ÖÖ»Ö“ÖÖ¾Ö›üß 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
 
 
×¤ü¿ÖÖ:- ¤ü×�Ö*ÖêÃÖ 03 
×�ú.´Öß. 
¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 

×¤ü  28/08/2022 “Öê 
¾Öêôû  17.17  −ÖÖê �Îú 22 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸:-  †Öë�úÖ¸ü ¯Ö×¸ü“ÖßŸÖ Ø¿Ö¤êü 
¾ÖµÖ 45  ¾ÖÂÖÔ  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß 
¸üÖ.÷ÖÖê̄ ÖÖ»Ö“ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.�Îú.  
 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :-  ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö 
Ø¿Ö¤êüü ¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖì  ¸üÖ.Ø•Ö¤ü´Ö−Ö÷Ö¸ü 
÷ÖÖê̄ ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ”ûÖŸÖßŸÖ ¤ãü�Öæ−Ö ²Öê¿Öã¬¤ü 
¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ´ÖéŸµÖã 
 ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :-   
 

  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ*Öß  µÖÖŸÖß»Ö 
�Ö²Ö¸ü ¤êü*ÖÖ¸ü −ÖÖ´Öê †Öë�úÖ¸ü ¯Ö×¸ü“ÖßŸÖ Ø¿Ö¤êü ¾ÖµÖ 45  ¾ÖÂÖÔ  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ.÷ÖÖê̄ ÖÖ»Ö“ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. µÖÖÓ−Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö 
�Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß ×�ú, ŸµÖÖÓ“Öê �úÖ�úÖ −ÖÖ´Öê  ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êüü ¾ÖµÖ 
53 ¾ÖÂÖì  ¸üÖ.Ø•Ö¤ü´Ö−Ö÷Ö¸ü ÷ÖÖê̄ ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. Æêü ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
28/08/2022 “Öê ¾Öêôû 14.00 ¾ÖÖ.¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ”ûÖŸÖßŸÖ ¤ãü�Öæ−Ö 
²Öê¿Öã¬¤ü —ÖÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ 
×¾ÖÂ*Öã̄ Öæ̧ üß −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ‘Öê¾Öã−Ö ÷Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ›üÖòŒ™ü¸üÖÓ−Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ´ÖµÖŸÖ 
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ �êú»Öê ¾Ö÷Öî̧ êüêüü �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê −Ö´Öã¤ü 
¯ÖÏ´ÖÖ*Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü
ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êüüüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö 

´ÖÖê.�Îú. 8390006100 

 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖê 

�Îú 9511851737 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 

 
 

                       



                                                    ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 62/2022×¤ü®ÖÖÓÛú 28/08/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                             

¯ÖÖêÃ™êü ×´ÖÃÖàÝÖ ×´ÖÃÖàÝÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 

®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 

62/2022           

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 23/08/2022 ¸üÖê•Öß 
16.30  ¾ÖÖ.  ×¯Ö¸ü²Öã-ÆüÖÞÖ ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 

šüßÛúÖÞÖ--  ×¤ü®ÖÖÓÛú   
28/08/2022 ¸üÖê•Öß  18.49 
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ   24 ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü--  ÃÖÆüß¤ü ÜÖÖ®Ö µÖÖÃÖß®Ö 
ÜÖÖ®Ö ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  
¾Öê»›üàÝÖ ¾ÖÛÔú ¸üÖ. ®Öȩ̂ ü»Öß ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9767741424 

 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  ´ÖÖ•Öß¤ü 
ÜÖÖ®Ö µÖÖÃÖß®Ö ÜÖÖ®Ö ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ 
•Ö¾ÖôûÖ ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ŸÖÖ. Ûúôû´Ö®Öã̧ üß ×•Ö. 
ØÆüÝÖÖê»Öß 

 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- ¸ÓüÝÖ- 
ÝÖÖȩ̂ üÖ      , Ó̂“Öß  6 ±ãú™ü , ²ÖÖÓ¬ÖÖ --
ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû  ,“ÖêÆü¸üÖ -- ˆ³ÖÖ ×¿ÖõÖÞÖ 
7 ¾Öß   ,³ÖÖÂÖÖ Æüà¤üß ´Ö¸üÖšüß †ÓÝÖÖŸÖ 
×®ÖôûÖ ¿Ö™ÔüÜÖÖÛúß  ¯ÖÑ®™ü ¯ÖÖµÖÖŸÖ  
“Ö¯¯Ö»Ö †ÖÆêü.  

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, 
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖˆ ®ÖÖ´Öê ´ÖÖ•Öß¤ü ÜÖÖ®Ö µÖÖÃÖß®Ö ÜÖÖ®Ö ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ÃÖÖ¾ÖôûÖ 
¯ÖÖÓ“ÖÖôû ŸÖÖ. Ûúôû´Ö®Öã̧ üß ×•Ö. ØÆüÝÖÖê»ÖßÆüÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 23/08/2022 ¸üÖê•Öß 
16.30 ¾ÖÖ.  ¯Öß¸ü²Öã-ÆüÖÞÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê •Öê¾Ö®ÖÖÃÖÖšüß ÝÖê»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ŸÖê 
¯Öã®ÆüÖ ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖŸÖê 
×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß. ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ  †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™ ®ÖÖ¯ÖÖêÛúÖÑ 
/1145 ™üÖÛú   µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê. .  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ®ÖÖ¯ÖÖêÛúÖÑ /1145 ™üÖÛú ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9552672100 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9421758084 



            ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ.321/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü †ÖµÖ.™üß.†òŒ™ü 66(B),66(C),66(D)¯ÖÏ´ÖÖ�Öê×¤ü−ÖÖÓ�ú.28/08/2022 
 

                                                                                                                   
  

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

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

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
 
÷Öã¸ü−ÖÓ 321/2022 �ú»Ö´Ö 
379  ³ÖÖ¤ü¾ÖßÃÖÆü 
†ÖµÖ.™üß. 
†òŒ™ü 66(B),66(C), 
66(D) 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-¯Öã¾ÖìÃÖ  
02 ×�ú.´Öß.  ²Öß™ü �Îú. 04 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü.08/08/2022 ¸üÖê•Öß  ¸üÖ˜Öß 
21:00 ŸÖê 22:00  ¾ÖÖ.“Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö †Ö−ÖÓ¤ü−Ö÷Ö¸ ¸üÖê›ü¾Ö¸üüü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû14.00  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.23 ¾Ö¸ü 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Û¾Ö¾ÖÖê 
21 ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö−Öß“ÖÖ †Ö�úÖ¿Öß 
¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö •µÖÖ“Öß Ø�ú´ÖŸÖ 
20,000/-¹ý.•Öã.¾ÖÖ.¾Ö ŸµÖÖŸÖã−Ö 
1,76,000/-¹ý.¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ 
²ÖÑ�úÖ“Öê †�úÖ Ó̂™ü¾Ö¸ü ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê 
†ÖÆêü †ÃÖê ‹�ãú(Ö Ø�ú´ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 
1,96,000/ ¹ý •Öã.¾ÖÖ.Ø�ú.†Ó. 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-×¬Ö¸ü•Ö�ãú´ÖÖ¸ü 
÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü �úÖê´Öã»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.−ÖÖî�ú¸üß ²Ö.−ÖÓ.2117 −Öê´Ö(Öã�ú-
¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ   ¸üÖ.¾ÖÃÖÓŸÖ−Ö÷Ö¸ü  üü 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Î..8378967999 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:- †–ÖÖŸÖ  
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:-   
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:- †Ö•Ö ¸üÖê•Öß  
¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öß.  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ(Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö−ÖÓ¤ü−Ö÷Ö¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ±úôûÖ“Öê ÷ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü 
±úôêû ‘ÖêŸÖÖ−ÖÖ ÷ÖÙ¤ü“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê¾Öã−Ö �úÖê(ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖê¸ü™üµÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ“Öê ¿Ö™üÖÔ“Öê ¾Ö¸üß»Ö ×�Ö¿ÖÖŸÖã−Ö Û¾Ö¾ÖÖê 21 ¯ÖÏÖê 
�Óú¯Ö−Öß“ÖÖ †Ö�úÖ¿Öß ¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö •µÖÖ“Öß Ø�ú´ÖŸÖ 
20,000/-¹ý.•Öã.¾ÖÖ.Ø�ú.•µÖÖ´Ö¬µÖê ×•Ö†Öê �Óú¯Ö−Öß ×ÃÖ´Ö�úÖ›Ôü 
−ÖÓ.8378967999 †ÃÖê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê¾Öã−Ö †Ö¯Ö»Öß †Öêôû�Ö 
»Ö¯Ö¾Öã−Ö ´ÖÖê.�ÎÓú.¾ÖÖ¯Ö¹ý−Ö ‹ÃÖ.²Öß.†ÖµÖ 
ACC.−ÖÓ.62098079736 µÖÖ´Ö¬Öã−Ö 1,76,000/-
¹ý.¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ²ÖÑ�úÖ“Öê †�úÖ Ó̂™ü¾Ö¸ü ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü(Öê �úÖ´Öß ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß 
‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß-  ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü 
ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü - ¯ÖÖêÆüê�úÖò/1629 Æîü²ÖŸÖ�ú ü̧ ¯ÖÖê. 
Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ÷Ö ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9922951629 
 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 



                       ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ.322/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.28/08/2022 
 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

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

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
 
÷Öã¸ü−ÖÓ 322/2022 �ú»Ö´Ö 
379  ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 02 ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú. 02 
 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü.25/08/2022 ¸üÖê•Öß  ¸üÖ˜Öß 
23:00 ŸÖê ×¤ü.26/08/2022  
¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö »Öê²Ö¸ü �úÖò»Ö−Öß 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ý−Öüü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû21.25  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.33 ¾Ö¸ü 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- :- ¿ÖÖ‡Ô−Ö ×»Ö¾ÖÖê 
�Óú¯Ö−Öß“Öß �úÖôûµÖÖü Ó̧ü÷ÖÖ“Öß 
´ÖÖêÃÖÖ  ×•Ö“ÖÖ �ÎÓú.MH 26 
AX 7806 †ÃÖÖ Ø�ú´ÖŸÖ 
†Ó¤üÖ•Öê 45,000/ ¹ý 
•Öã.¾ÖÖ.Ø�ú.†Ó. 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-†´Öß¸ü�ÖÖò−Ö 
×²ÖÛÃ´Ö»ÖÖ �ÖÖ−Öü ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.´Ö•Öã¸üß  ¸üÖ.»Öê²Ö¸ü�úÖò»Ö−Ößü  üü 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Î..7571903621 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:- †–ÖÖŸÖ  
 
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:-   
 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:- †Ö•Ö ¸üÖê•Öß  
¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öß.  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ(Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖêÃÖÖ ¿ÖÖ‡Ô−Ö ×»Ö¾ÖÖê �Óú¯Ö−Öß“Öß 
�úÖôûµÖÖü Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ´ÖÖêÃÖÖ  ×•Ö“ÖÖ �ÎÓú.MH 26 AX 7806 
×•Ö“ÖÖ ‡Ó×•Ö−Ö −ÖÓ.JC71ET0152413 ¾Ö “Öê×ÃÖÃÖ 
−ÖÓ.ME4712CGT0545448  Ø�ú´ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 
45,000/ ¹ý •Öã.¾ÖÖ.Ø�ú.†Ó. ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü »ÖÖ¾Öã−Ö ‘Ö¸üÖŸÖ —
ÖÖê¯Ö»Öê †ÖÃÖŸÖÖ �úÖê(ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ−Öê “ÖêÖ¹ý−Ö −Öê»Öê 
†ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü(Öê �úÖ´Öß 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1679 »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1679 »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü  ¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9850680909 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü - ¯ÖÖêÆüê�úÖò/1629 Æîü²ÖŸÖ�ú¸ü ¯ÖÖê. 
Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9922951629 
 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 
 



                               ¯ÖÖê.Ã™êü.  ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.28/08/2022 
 

  
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

¯ÖÖê.Ã™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
÷Öã¸ü−ÖÓ 235 /2022 
�ú»Ö´Ö 51,63 ¯ÖÏŸÖß×»Ö¯Öß 
†×¬Ö�úÖ¸ü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 
1957   (ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ 
†×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1984)  
 
 
×¤ü¿ÖÖ †ÓŸÖ¸ü ¯Öã¾ÖìÃÖ  ×¤ü›ü 
×�ú ´Öß  
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü.27/08/2022 ¸üÖê•Öß  
15:45  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸÖê•Öß ¯ÖÖò‡Ô™ü 
�úÖ¯Ö›ü ¤ãü�úÖ−Ö †¸ü²Ö ÷Ö»»Öß 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 23.50   ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.49 ¾Ö¸ü 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö Æêü´Öã ³ÖÖ‡Ô  
²ÖÖ²Öã ³ÖÖ‡Ô ¯Ö™êü»Ö ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ- 502 
�ú¯Ö¸üß�ú−Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß 
•Ö−Ö�ú»µÖÖ−Ö −Ö÷Ö¸ü ´ÖÖ¾Öì ¸üÖê›ü 
´ÖÖ»ÖÖ¸ü ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÖê −ÖÓ 
8976701065 •ÖÖŸÖ 
´ÖãÃ»Öß´Ö  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:-
−ÖÖÆüß    
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ(Öß 
µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ“Öê �úÖ¯Ö›ü ¤ãü�úÖ−ÖÖ´Ö¬µÖê 
»µÖã•Ö  ™ÒüÖ‰úÃÖ ÃÖß.†Öê. µÖÖ �Óú¯Ö−Öß“Öê ²Ö−ÖÖ¾Ö™üß“Öê ×•Ö−ÃÖ ¯Öò−™ü  
¾Ö ¿Ö™Ôü †ÃÖê  ‹�ãú(Ö ŸÖß−Ö »ÖÖ�Ö ²ÖÖ¾Ö−Ö Æü•Ö¸ü ¯ÖÖ“ÖÃÖê  ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ 
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ²Ö−ÖÖ¾Ö™üß“Öê ×•Ö−ÃÖ ¯Öò−™ü ¾Ö ¿Ö™Ôü ¤ãü¯ÖÖ�úÖ−Ö ×¾Ö�Îúß 
ÃÖÖšüß šêü¾Öã−Ö »µÖã•Ö ™ÒüÖˆÃÖ ÃÖß †Öê µÖÖ �Óú¯Ö−Öß“Öê Ã¾ÖÖ´ÖßŸ¾Ö 
ÆüŒ�úÖ“Öê ˆ»ÖÓ‘Ö−Ö �êú»Öê»Öê †ÖÆêü ¾Ö÷Öêî¸üê ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»µÖÖ−Öê 
�úÖò¯Öß¸üÖ‡Ô™ü †òŒ™ü 1957 �ú»Ö´Ö 51,63 ¯ÖÏ´ÖÖ(Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü- 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß-  ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¸üÖµÖ²ÖÖêôêû ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
´ÖÖê −ÖÓ  9637041363  
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü - ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ´ÖÖê −ÖÓ  8855042722 
 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê×−Ö ¬Ö²Ö›ü÷Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ´ÖÖê −ÖÓ  
9552520363  



                    

               पोलीस टेशन िबलोली भाग- 5 गुरनः- 194 /2022 कलम 379 भा.द.ंिव.   िद. 28/08/.2022 

पो. टे चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

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

हकीकत 

िबलोली  गुरनः- 
194 /2022 

कलम 379 

भा.द.ंिव 

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः- 
01.00 वा. ते 03.00 वा. चे 
दर यानिफयादीचे घरासमोर 
बाभळी (अ) ता. 

िबलोली िज. नांदडे 
                                       
गु हा दाखल 
िद. 28/08/2022 चे 
18.03 वा टे.डा. 
नो.न.ं  18 वर   

 
 
 
 
 

िफयादीच े नाव-िश 

वाजी घुळग डा तुकडे  वय 

48 वष  वसाय शेती रा. 

बाभळी (अ) ता. िबलोली 
मो. न.ं 9689068055  

 

आरोपीचे नाव- अ ात 

 

आरोपी अटकः- 
आरोपी अटक नाही. 
 
 

सादर िवनतंी की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील 
िफयादीन े याचे पा याचे नावे असलेली मो.सा. ं . TS 18 E 4054 
व इंजीन न.ं JC85ED0082853 व चेसीस न.ं 
ME4JC852GLDS1786 ह डा कंपिनची शाईन काळया रंगाची 

िक.अं. 70000/- . ची कोणीतरी अ ात चोरटयांने चो न नेली हणुन 
गु हा दाखल क न पुढील तपास मा. पोिन. सोहबे यांचे आदशेान े बीट                                                
HC 2049 यांचेकडे िदला आह.े  
 

तपािसक अिधकारी- पो.हे.कॉ. 2049 अंबेवार मो. नं.  

 
 

दाखल करणार- ना.पो.कॉ./208 कौठकर पोलीस टेशन िबलोली 
मो.नं 9923799208 

भारी अिधकारी – िशवाजी अ णा डोइफोडे 
पो. टे.िबलोली.9823889037 
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¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

¯ÖÖê.Ã™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
÷Öã¸ü−ÖÓ 236 /2022 
�ú»Ö´Ö 324, 504,506 
³ÖÖ ¤ü ×¾Ö   
 
 
 
×¤ü¿ÖÖ †ÓŸÖ¸ü ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 
0.5 ×�ú ´Öß   

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü.27/08/2022 ¸üÖê•Öß  
14:30  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ �úÖÃÖ»Öß¾ÖÖ»Öü 
�úÖ¯Ö›ü ¤ãü�úÖ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 17.41   ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ. 20 ¾Ö¸ü 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö �êú¿Ö¾Ö ×¯Ö-
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −ÖÆüÖ¸êü ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö÷Öß ›ÒüÖµÖ¾Æü¸ü ´ÖÖê 
−ÖÓ -7030652358 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
 
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:-
−ÖÖÆüß    
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ(Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †ò™üÖê “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖ−Öê −ÖÖ¾Ö ´ÖÖÆüßŸÖ −ÖÖÆüß �ú™ü ´ÖÖ¹ý−Ö 
¯Öãœêü •ÖÖ¾Öã »ÖÖ÷Ö»ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ´Öß ´Ö»ÖÖ �ú™ü �úÖ ´ÖÖ¸üŸÖÖ †ÃÖê 
×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ŸµÖÖ−Öê ŸÖã»ÖÖ ¤üÖ�Ö¾Öã �úÖµÖ ´Æü(Öã−Ö ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö 
“ÖÖ�ãú−Öê ´ÖÖ—Öê ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê ´Ö−Ö÷Ö™üÖ•Ö¾Öôû ´ÖÖ¹ý−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ 
�êú»Öß ŸÖÃÖê“Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ŸÖã»ÖÖ �Ö¢Ö´Ö �ú¹ý−Ö ™üÖ�úŸÖÖê 
†¿Öß ¬Ö´Ö�úß ¤êü¾Öã−Ö †ò™üÖê ŸÖê£Öê“Ö ÃÖÖê›ãü−Ö ¯Öôãû−Ö ÷Öê»ÖÖ ´Æü(Öã−Ö 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ÷ÖÖê ȩ̂ü ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
´ÖÖê −ÖÓ  9822432752  
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü - ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ´ÖÖê −ÖÓ  8855042722 
 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê×−Ö ¬Ö²Ö›ü÷Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ´ÖÖê −ÖÓ  
9552520363  


