
 
¯ÖÖêÃÖ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 146/2022 �ú»Ö´Ö 452,294,324,323,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/06/2022 

पोलीस 

�टेशन 

गुहा रिज�टर नंबर 

व कलम 

गुहा दाखल तारीख वेळ व �ठकाण त�ारदार यांचे नाव व प!ा  गु"ाची थोड%यात हक&कत 

ü.  

†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ 146-2022 

�ú»Ö´Ö- 

452,294,324,3

23,506 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú ×¤ü.02.06.2022 

“Öê 20.30 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê 

‘Ö¸üß ´ÖÖî•Öê −ÖÖÓ¤ãüÃÖÖ ü  ŸÖÖ †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö 

−ÖÖÓ¤êü›ü 

¯Öã¾ÖìÃÖ 15  ×� ´Öß   

      

  ¤Ö�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú -  

×¤ü  03-06-2022 Ã™êü›üÖ −ÖÓ.-03 ¾Öêôû-   

1-24 ¾ÖÖ. 

 

 

 

 

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖ¾Ö-¤êü¾ÖÖ−ÖÓ¤ü 

×−Öôû�Óú™ü •Ö−Ö�ú¾ÖÖ›êü ¾ÖµÖ 32 

¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ -¿ÖêŸÖß  ¸üÖ.−ÖÖÓ¤ãüÃÖÖ 

ŸÖÖ-†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê −Ö-

7887908001 

  

†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  

 

  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ/Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ¤üÖ¹ý ×¯Ö¾Öã−Ö ‘ÖãÃÖã−Ö ŸÖã ´ÖÖ—Öê ¯ÖŸ−Öß»ÖÖ ¾Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ—Öê ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ 

ÃÖÖÓ÷Öã−Ö ¾Ö ŸÖã́ Æüß ´ÖÖ—Öê ¾Ö¸ü ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ´Ö»ÖÖ •Öê»Ö´Ö¬µÖê ™üÖ�úŸÖÖ �úÖµÖ †ÃÖê 

´Æü−Öã−Ö ×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê ‘Ö¸ÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ/Ö †ÖÃ£ÖÖ¾µÖÃ£Ö �ú¹ý−Ö ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ±êú�ãú−Ö ×¤ü»Öê ¾Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß †ÃÖê �úÖ �ú¸üŸÖÖ †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖ †ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ ŸÖã—µÖÖ ²ÖÖµÖ�úÖê»ÖÖ ˆ³µÖÖ™üÖ−Öê    

—Ö¾ÖŸÖÖê ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ�ú›êü †Ö•Ö ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü —ÖÖê̄ ÖŸÖÖê †ÃÖê †¾ÖÖÔ“Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ŸÖã—

µÖÖ ¤üÖê−Æüß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ �ÖŸÖ´Ö �ú¸ŸÖÖê .†¿Öß ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü/µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.¾Ö÷Öî̧ êü 

•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 

 ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü6ÖÖ¸ü- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖ šüÖ/Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü.´ÖÖê.−Ö-

7745047777 

ŸÖ¯ÖÖÃÖß� †¬Öß�úÖ¸ß- ¯ÖÖê Æêü �úÖò /1046 ²ÖÖê‡Ô−Ö¾ÖÖ›ü   ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ´ÖÖê −ÖÓ-

9881791038 

 ¯ÖÖê.Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬Öß�úÖ¸üß- ¯ÖÖê ×−Ö ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü.         ü 

´ÖÖê.−ÖÓ.7798834263. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

पोलीस �टेशन �कनवट   िम�सग नं.- 22�द. 03/06/2022 

पो. �टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.मृ / 

िम�सग व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम�सग 

घडला व दाखल  

�फया�दी चे नाव व प�ा व मो. नं. आरोपी 

चे नाव व प�ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह�ककत  

�कनवट  िम�सग नं.  :- 

22/2022 

 

कलम :-  

 

 

हरव"याची ता. व वेळ :-  

 �द. 02/06/2022 रोजी सकाळी 

11::00 वा. चे सुमारास राठोड सर 

यांचे घ&न ले'चर कॉलनी गोकुंदा 

ता.�कनवट दि)णेस 02 �क.मी. 

 

+ठकाण :-ले'चर कॉलनी गोकुंदा. 

  

िम�सग  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. 03/06/2022 चे 16:46 वा.  

 

न,द नंबर :- 27 वर  

 

उिशरा चे कारण:- इकडे ितकडे शोध 

घेऊन आज रोजी पो.�टे.ला येऊन 

अज� �द"याने. 

 

 

 खबर देणार नाव : - उ�म झापा राठोड 

वय 60 वष6 7वसाय शेती रा.पाथरी  ता. 

�कनवट मो.नं. 7887725620. 

 

हरवले"या 79:चे नाव :- संजय उ�म 

राठोड वय 35 वष6 रा.पाथरी ता. �कनवट 

ह.मु.गोकुंदा �कनवट. 

 

हरवले"या 79: चे वण�न :- रंग-

सावळा,उंची 5 फूट, पोशाख -पांढरा शट� 

िन=या रंगाची जी>स पॅ>ट, डोळे -मोठे व 

गारोळे ,नाक -जाड, सोबत मोबाईल A. 

9370462290,9168316114. 

 

FIR �दले का होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाही. 

 

चेकिल�ट ची पूत�ता केली आह े:- 

 

सादर िवनंती क:, नमूद तारीख वेळी व +ठकाणी यातील 

खबर देणार  यांचा मुलगा हा राठोड सर कB CDमुख 

समता िवEालय यांचेकडे tc ,आधार काड� ,व संच 

मा>यता आणFयासाठी जातो Gहणून िनघून गेला 

Hयानंतर तो घरी न आ"याने कB CDमुख यांना िवचारपूस 

केली असता तो तेIहाच िनघून गेला असे सांिगतले 

Hयाचा आज पावेतो इतर नातेवाईकाकडे शोध घेतला 

असता तो िमळून आली नाही वगैरे मजकुराKया 

अजा�व&न मा.DO सावंत सा. साहबे यांKया आदेशाने 

िम�सग दाखल. 

 

दाखल करणार:- PSO NPC 2355 माल6वाड पो. �टे. 

�कनवट.मो.नं.7768853060. 

 

तपािसक अंमलदार :- HC 1952 क"लाळे यांचेकडे 

�दला.पो.�टे.�कनवट  

 मो. नं.7709711952. 

 

 

 



 

.  पो. �टे. कंधार   आ.मृ.न.,19/2022   कलम 174 CRPC  �द.03/06/2022. 

पो.�टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु>हा घडला दाखल �फया�दीचे नाव प�ा मो.A. व आरोपीचे 

नाव व प�ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक:कत  

 

  कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.मृ.न. 19/2022 

कलम 174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 

�द.25/05/2022  चे  

23.15वाजता   चे 

दरGयान  शासक:य 

LMणालय िवNणुपुरी नांदेड 

वाड� नंबर 15 उ�रेस   

55.K.M. 

 

 

आ .मृ.दाखल:- 

�द.03/06/2022 वेळ 

18.28  वा.�टेशन डायरी 

न,द 27  वर.  

 

खबर देणार :- एस .के .बयास -HC/2093 

नेमणूक पोलीस �टेशन नांदेड Oामीण  

मोबाईल नंबर. नाही. 

 

FIR Dत �दली का:- होय 

 

 मयताचे नाव व प�ा,, :- 1- गो�वद माLती 

नयगावे वय  55 वष�  रा. गुंटूर ता.कंधार. 

 

मरणाचे चे कारण:- अचानक चPर येऊन 

पड"याने उपचारा दरGयान मृHयू .  

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

. 

 

 

खुलासा; --- वर नमूद तारीख वेळी व  +ठकाणी यातील मयत 

यास �द. 25.05.2022  रोजीचे 15.30 वाजता Hयाचे राहते 

घरी अचानक चPर  आ"याने Hयास Dथम उपचार कामी 

सरकारी दवाखाना मुखेड व नंतर सरकारी दवाखाना 

िवNणुपुरी नांदेड येथे शरीक केले असता उपचारा दरGयान 

�द.25.05.2022 चे 23.15 वाजता वाड� नंबर 15 मQये मरण 

पावला असे कागदपR DाS झाले व&न आ.मृ. दाखल. 

 

दाखल करणार:-Asi/ कांगणे साहबे पोलीस �टेशन कंधार 

मो.न.7262067016 

तपासीक अमलदार:--NPC/ 2730 टाकरस  साहबे नेमणूक 

पोलीस �टेशन.  कंधार मो.A:9049565677. 

 

पो.�टे. Dभारी अिधकारी चे नाव व मो.A. 

              मा. पो. िन. पडवळ साहबे  पो .�टे.  कंधार मो .A. 

9420841070.  

 

 

 

 

 



 

 

पोलीस �टेशन हादगाव गुरनं  178/2022 कलम  294,506 भा द िव �माने �द  03/06/2022 

पो.�टेचे नाव गुरनं व कलम  गु>हा घडला ता. वेळ 

+ठकाण व दाखल ता. वेळ 

�फया�दीचे नाव प�ा व मोदी नं , आरोपीचे 

नाव व प�ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक:कत 

हदगाव   गुरनं  178/2022 

कलम  294,506 

भा द िव  

Dमाने �द  

03/06/2022 

  

 �द.03/.06/2022  चे 

सकाळी 10:00 वाजता चे 

सुमारास  मौ. डोरली  

तालुका हादगाव 

 

�दशा :- उ�रेस 09  �कमी 

 

गु>हा दाखल  ता.वेळ:- �द 

03/06/.2022 चे   18: 

47वा �टे.डा न,द A 18 वर  

 

 

 �फया�दीचे नाव:- चंCमणी चांदराव शेळके 

वय 62 वष� मो नं 8830898632 जात 

बौV डोरली तालुका हदगाव 

 

 FIR Dत �दली का:- होय  

 

आरोपीचे नाव व प�ा :-  

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

 

खुलासा,------    सादर िवनंती क: , नमूद तारीख वेळी व 

+ठकाणी यातील �फया�दी हा HयाKया घरासमोर उभा 

असताना  यातील आरोपी यांनी जागेKया कारणाव&न 

संगणमत क&न �फया�दीस अWील शXदात तुYया मायचा 

फोदा तुGही लय माजले जा�त Zशा-या  कराल तर तुमचे 

हात-पाय तोडून टाक:न व जीवे मारFयाची धमक: �दली 

सदर तAारी  अज� व&न गु>हा न,द क&न पुढील तपास 

कामी PSI [ी गायकवाड यांKयाकडे माननीय पोलीस 

िनरी)क साहबे यांKया आदेशा>वये �दला.  

दाखल करणार :- ASI नासरे पो �टे हदगाव  

9404961448 

 

तपािसक अमंलदार :- PSI [ी गायकवाड पो�टे हदगाव 

मो नंबर 8308161089 

 

 

 

 

 



 

पो.�टे िबलोली �ो.गुरनः136/2022 कलम 65 (E) मदाका �द. 03.06.2022 
 

पो.�टे चे नाव  गु.र.न व कलम  गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण �फया�दीचे नाव व प�ा/आरोपीचे 

नाव व प�ा 

हक कत 

िबलोली  

Dो.गुरनः136/2022 

कलम 65 (E) 

मदाका 

     

 

 

   

गु.घ.ता.वेळ व +ठकाण-

03/06/2022 चे 17.30 

वा.आरोपीचे �कराणा 

दकुानासमोर �लबाचे 

झाडाखाली साठे 

नगर,िबलोली पि^मेस 01 

�क.मी 

 

                                      

गु>हा दाखल 

�द.03.06.2022 चे 19.54 

�टे.डा.नं. 20 वर. 

 

 

िमळाला

िमळालािमळाला

िमळाला 

  

 माल

मालमाल

माल :- देशी दा& 

�भगरी संञाचे 180ML Kया 

िसलबंद 14बॉटल   

aक.840/- & चा माल 

�फया	दीचे नाव

�फया	दीचे नाव�फया	दीचे नाव

�फया	दीचे नाव- चंCमणी 

जळबाजी सोनकांबळे  वय-42 

वष� 7वसाय-नौकरी 

नापोकॉ/2542 रा. िबलोली  

ताःिबलोली  मो.नं. 

9822172300 

 

आरोपीचेनाव-----  

 

 

आ.आरोपी- कलम 

41(1),(अ)CRPC Dमाणे 

नोटीस देवून सोडले  

 

सादर िवनंती क: वर नमुद ता. वेळी व +ठकाणी  यांतील 

आरोपीने िबना परवाना बेकायदेिशर +रHया देशी दा& �भगरी 

संञाचे 180ML Kया िसलबंद 14बॉटल   aक.840/- & चा माल 

चोरटी िवA: करFयाचे उbेशाने ताXयात बाळगून िमळून आला 

Gहणुन गु>हा दाखल कLन मा पो.िन साहबे यांचे आदेशाने पुढील 

तपास कामी पोना/2351 मुbेमवार यांचे कडे �दला. 

 

तपािसकअंमलदार-पोना/2351 मुbेमवार पो �टे िबलोली मो. नं. 

9049778709 

 

दाखल करणार-ASI शेख आयुब पो �टे िबलोली 

मो.नं.9823628983  

 

Dभारी अिधकारी – िशवाजी अFणा डोइफोडे 

पो.�टे.िबलोली.9823889037 

 

 

.   



पो. �टे. कंधार     आ.मृ.न.,20/2022   कलम 174 CRPC  �द.03/06/2022. 

पो.�टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु�हा घडला दाखल �फया�दीचे नाव प�ा मो.�. व आरोपीचे नाव व प�ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

               हक�कत  

 

  कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.मृ.न. 20/2022 

कलम 174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- �द.30/05/2022  चे  

00.55  वाजता   च ेदर&यान  शासक य 

)*णालय िव,णुपुरी नांदेड वाड� नंबर 15 

उ�रेस   55.K.M. 

 

 

आ .मृ.दाखल:- �द.03/06/2022 वेळ 

19.55  वा.�टेशन डायरी न0द 28 वर.  

 

खबर देणार :- एम .के . गोटमवाड -HC/1725  

नेमणूक पोलीस �टेशन नांदेड 2ामीण  मोबाईल नंबर. 

नाही. 

 

FIR 4त �दली का:- होय 

 

 मयताचे नाव व प�ा,, :- 1- तानाजी नागनाथ 

चमकुरे वय  35 वष�  रा. उमरगा (खो) ता.कंधार. 

 

 

मरणाचे चे कारण:- िवषारी औषध िपऊन उपचारा 

दर&यान मृ8यू .  

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

उिशराचे कारण:-  

 

 

खुलासा;  

           वर नमूद तारीख वेळी व  �ठकाणी यातील मयत यान े

�वतः चे शेतात कोणत ेतरी िवषारी औषध िप+यान े,यास ,याच े

नातलगािण उपचार कामी .थम सरकारी दवाखाना कु/ळा व 

नंतर सरकारी दवाखाना नांदडे येथ ेशरीक केले असता उपचारा 

दर1यान मरण पावला असे कागदप2 व खबरी व/न आ.म.ृ 

दाखल. 

 

तपासीक अमलदार:--NPC/ 2730 टाकरस  साहबे नेमणूक 

पोलीस �टेशन.  कंधार मो.�:9049565677. 

दाखल करणार:-Asi/ कांगण ेसाहबे पोलीस �टेशन कंधार 

मो.न.7262067016. 

 

पो.�टे. .भारी अिधकारी चे नाव व मो.�. 

              मा. पो. िन. पडवळ साहबे  पो .�टे.  कंधार मो .�. 

9420841070.  

 

 

 

 

 

 

 



पोिलस �टेशन �हमायतनगर  ग.ुर.न.व कलम 119/2022 कलम 65 (ई) म.ु �ो. अ ॅ�ट �दनांक03/06/2022 

पो�टेचे नाव 

 
 

ग.ुर.न.व कलम  ग ुहाघडला ता. वेळ व �ठकाण �फया'�दचेनाव, प(ा व मो.).  खुलासा 

िहमायतनगर गु.र.न.व कलम 

119/2022 कलम 65 

(ई) मु. Dो. अ ॅ'ट  

�दनांक03/06/2022 रोजी 19:30 वा. 

िहमायतनगर ते गांजेगाव कडे जाणारे 

रोडवर डो"हारी गावाजवळ  

 

 

 

गु>हादाखल ता+रख, वेळ व �टेडा न,द :-

�दनांक03/06/2022 रोजी 19:41वा. न,द 

A.25 वर 

 

 

 

 

िमळाला माल :-देशी दाL �भOी संRा असे 

लेबल असले"या 180 िमली. )मतेKया 

काचेKया 12 बॉटल, DHयेक: 60/- L. दराने 

एकुण 720/- Lपयांचा माल.  

 

 

कोमल बालाजी कांगणे वय 48 

वष6 7वसाय नौकरी म.पो.ह.े कॉ. 

1828 पो�टे िहमायतनगर  

 

 

 

 

आरोिपचे नाव व प�ा :-  

 

 

 

आरोपी अटक :-नाही  

सादर िवनंती �क वर नमुद ता+रख, वेळी व +ठकाणी 

यातील आरोिपने िवनापरवाना बेकायदेिशर+रHया देशी 

दाL �भOी संRा 180 िमली. Kया )मतेKया काचेKया 

12 बॉटल DHयेक: 60/- L. दराKया एकुण 720/- 

Lपयांचा माल चोरटी िवA: करFयाKया उbेशाने 

ताXयात बाळगलेला िमळुन आला वगैरे �फया�दीवLन 

बाजुस Dमाणे गु>हा दाखल कLन पु�ढल तपास मा. 

पो.िन. भुसनर साहबे यांKया आदेशाने िबट म.पो.ह.ेकॉ. 

1828 कांगणे मॅडम यांKयाकडे �दला. 

मो.A. 9921623333  

 

दाखल करणार :-ना.पो.कॉ. 658 कB Cे पो. ठाणे 

अंमलदार पो�टे िहमायतनगर मो.A. 9823625150  

 

ठाणे Dभारी अिधकारी यांचे नाव व मो.A. :- 

[ी.भुसनर साहबे पो. िन. पो�टे िह.नगर मो.A. 

9834774799  

 

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 331/2022  �ú»Ö´Ö  324,323,504,506³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/06/2022 
¯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. :- 
331/2022 
�ú»Ö´Ö 
324,323, 
504,506 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ'Ö-  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
28/05/2022  
“Öê 12.30 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×−ÖÃÖ÷ÖÔ 
¬ÖÖ²ÖÖ †ÃÖ¤ü¾Ö−Ö ŸÖÖ 
×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ü 
 
   
 ×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 
05 ×�ú´Öß 
 
 ÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
03/06/2022 “Öê 
¾Öêôû 11.24 ¾ÖÖ 
−ÖÖë¤ü �Îú 18 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¸üÖê¿Ö−Ö ×¤ü¯Ö�ú¸üÖ¾Ö ›üÖÓ÷Öê ¾ÖµÖ 
31 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ CCTV  ™êüŒ−ÖßÛ¿ÖµÖ−Ö 
¸üÖ ND 120  ×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê�Îú 
9168933589 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-    
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  ×−Ö Ó̧ü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :-  
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸üAÖ - ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê †Ö•Ö¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖAÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ×´Ö˜Ö †ÃÖê •Öê¾ÖAÖÖµÖÖšüß ×−ÖÃÖ÷ÖÔ ¬ÖÖ²ÖÖ µÖê£Öê ÷Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ¤üÖ¹ý ×¯ÖAµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ×÷ÖŸÖ»Öê“µÖÖ �úÖ¸üAÖÖ¾Ö¹ý−Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö×¾Ö÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖAÖ �êú»Öß ¾Ö 
»ÖÖ�ú›üÖ−Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ý−Ö •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧'ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßAÖ ´ÖÖê �Îú 
7774883192 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßAÖ ´ÖÖê �Îú 
8999978576  
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ'Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 44/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/06/2022 
 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

   ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö ¾Ö ‘Ö›ü»ÖÖ  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 
44/2022 
 
 
 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
03/06/2022 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 22  
¾Ö¸ü ¾Öêôû  12.29 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-   
×¤  28/05/2022 “Öê 
22.45 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¹ý−Ö ×ÃÖ›ü�úÖê 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
  ü  
×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 02 
×�ú´Öß ü 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  :-  ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ŸÖÖŸÖȩ̂ üÖ¾Ö �ú¤ü´Ö ¾ÖµÖ 
60 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖßü ¸üÖ.¬Ö−ÖÓ•Ö�ú¸ü Æü ´Öã ÆüÖ›ü�úÖê 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 8007751041 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- ÃÖÖ‡Ô−ÖÖ£Ö ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö 
�ú¤ü´Ö ¾ÖµÖ ü32 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. .¬Ö−ÖÓ•Ö�ú¸ü Æü ´Öã ÆüÖ›ü�úÖê 
−ÖÖÓ¤êü› 
 
  Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :- Ó̧ü÷Ö-÷ÖÖȩ̂ üÖ,²ÖÖÓ¬ÖÖ-
´Ö¬µÖ´Ö, Ó̂“Öß-05 ±ãú™ü 02 ‡Õ“Ö,³ÖÖÂÖÖ-
´Ö¸üÖšüß,Æüß−¤üß,“ÖêÆü¸üÖ-÷ÖÖê»ÖÃÖ¸ü,¯ÖÖê¿ÖÖ�Ö-¯ÖÖÓœü-µÖÖ 
Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ ¿Ö™Ôü ×−ÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ×•Ö−ÃÖ ¯Öò−™ü,ˆ•Ö¾µÖÖ 

ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü S −ÖÖ¾Ö ÷ÖÖë¤ü»Öê»Öê ,´ÖÖ−Öê¾Ö¸ü ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
×ŸÖôû 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖAÖß  µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êüAÖÖ¸  ÃÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ −ÖÖ´Öê   
ÃÖÖ‡Ô−ÖÖ£Ö ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö �ú¤ü´Ö ¾ÖµÖ ü32 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. .¬Ö−ÖÓ•Ö�ú¸ü Æü 
´Öã ÆüÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü› ÆüÖ  �úÖêAÖÖ»ÖÖÆüß �úÖÆüß −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ  
‘Ö¸üÖŸÖã−Ö ×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»ÖÖ ŸÖÖê †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê  ‘Ö¸üß †Ö»Öß −ÖÖÆüß 
¾Ö÷Öî̧ êü �Ö²Ö¸üß †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö . 
 
¤üÖ�Ö»Ö�ú¸ü'ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´ÖßAÖ ´ÖÖê �Îú 7774883192 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´ÖßAÖ ´ÖÖê �Îú 8999978576  
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ'Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ 
´ÖÖê.�Îú.9823333377 

 

 

 

 



    

¯̄̄̄पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलरूदेगलरूदेगलरूदेगलरू    गूगगूूगू....रररर....नननन    265/2022 265/2022 265/2022 265/2022 कलमकलमकलमकलम        65 65 65 65 ईईईई    मदाकामदाकामदाकामदाका        03/06/202203/06/202203/06/202203/06/2022    

¯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 

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू गूगूगूगू....रररर....नननन    265/2022265/2022265/2022265/2022    

कलमकलमकलमकलम    65 65 65 65 ईईईई    

मदाकामदाकामदाकामदाका    

    

    

    

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    ठकाणठकाणठकाणठकाण::::--------    

�द 03.06.2022 चे  

17.30वासुया
बारचौकदगेलू

र 

 

 

÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  

न�दन�दन�दन�द    नंनंनंनं    

�द 03/06/.2022रोजी वेळ 

20.55 वा न�द न ं 38 

 

 

�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव    वववव    प�ाप�ाप�ाप�ा    

�ीकांतमाधवरावमोरेवय33वष
पोिलसउ

पिनरी!क . नेपो."टे. दगेलुरमो.न ं 

9970959025 

 

 

आरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनाव    –––– 

 

िमळालामालिमळालामालिमळालामालिमळालामाल----    

दशेी दा% िभगंरी सं'ा (या 180 ML 

(या िसलबंद  24 बाँटल *+येक, �कमंत 

60 %पये दरान ेएकुन 1440 % माल 

 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    अटकअटकअटकअटक    ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न�दनंन�दनंन�दनंन�दनं:-- .नाही 

 

 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------सादर /वनती क,, नमुद ता वेिळ व 

0ठकािण  यातील आरोपी िवनापरवाना 

बेयकायदशेीर0र+या चोरटी िव4, कर5याच े

उददशेाने दशेीदा% िभगंरी सं'ा(या 180 ML 

(या िसलबंद  24 बाँटल *+येक, �कमंत 60 

%पये दरान ेएकुन 1440 % माल *ो गु6हयाचा 

मालता7यात बाळगलेला िमळून आला    

वगैरे�फया
दव%नगू6हादाखल 

दाखलदाखलदाखलदाखल    ककककरणाररणाररणाररणार::::----ASI  ASI  ASI  ASI  सरोदेसरोदेसरोदेसरोद े   नेनेनेने    पो"टे दगेलुर    

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार-------------------- ASI कांबळे पो"टे 

दगेलुर 

 

पो"टेपो"टेपो"टेपो"टे    $भारी$भारी$भारी$भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नावनावनावनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::-------- 

पोिन �ी माचरे साहबे9821159844 

 

 

 

 



¯̄̄̄पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलरूदेगलरूदेगलरूदेगलरू    गरूनगरूनगरूनगरून. 263 /. 263 /. 263 /. 263 /2022  2022  2022  2022  कककक    324,,504,506,324,,504,506,324,,504,506,324,,504,506,भादवीभादवीभादवीभादवी            �माणे�माणे�माणे�माणे    03/06/202203/06/202203/06/202203/06/2022    

¯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 

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू गूरनगूरनगूरनगूरन. 263 /. 263 /. 263 /. 263 /2022 2022 2022 2022     

कककक    324, ,504, 324, ,504, 324, ,504, 324, ,504, 

506,506,506,506,भादवीभादवीभादवीभादवी            

$माणे$माणे$माणे$माणे    

 

 

 

 

 

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    ठकाणठकाणठकाणठकाण::::--------    

�द.2.06.2022 च1े1.00  

वा. च ेम;ीद समोर 

भायेगाव रोड दगेलूर 

 

गुगुगुगु. . . . दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न�दनंन�दनंन�दनंन�दनं 

�द. 03/06/2022 रोजी वेळ  

14.23 वा. न�द न.ं 26 वर 

 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार: ASI : ASI : ASI : ASI सरोदेसरोदेसरोदेसरोद े   

न.े  पो. "टे. दगेलुर    

    

    

    

    

�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे    नावनावनावनाव    वववव    प�ाप�ाप�ाप�ा----------------    

शेख तनिवर चॉदसाब वय 27 वष
 

>वसाय – ?ायवर रा भायेगाव –ता 

दगेलूर मो. 9767681194 

    

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी– 

 

    

    

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::--------    

सादर /वनती क,, नमुद ता वेिळ व 0ठकािण 

यातील आरोपीने मागील भंडना(या कारणा 

व%न �फया
दी िशिवगाळ क%न लाकडान ेमाझे 

डोAयात माBन डोके फोडुन जखमी केल ेव िजव े

मार5याची धमक, �दली वगैरे मचकुराच े

जबाबा वBन गु6हा दाखल 

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार– पोहकेॉ  2462 कC D ेपो"टे 

दगेलूर मोनं 

 

पो"टेपो"टेपो"टेपो"टे    $भारी$भारी$भारी$भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नावनावनावनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::-------- 

पोिन �ी माचरे मोनं 9821159844 

 

 

 

 

 

 

 



 

iksfyl LVs”ku iksfyl LVs”ku iksfyl LVs”ku iksfyl LVs”ku  flan[ksMflan[ksMflan[ksMflan[ksM   vk-ez- ua- 03@2022 dye 174 lh-vkj-ih-lh- izek.ks fnukad   03@6 @2022 
iks- LVs- ps 
  uko 

xqju@vk-ez-@iukdk@ 
 felhax o dye 

    xqUgk@vk-e`-@ 
iukdk@felhax ?kMyk  
     o nk[ky 

fQ;kZnhps uko iRrk o eks-ua- 
vkjksihps uko o iRrk] vkjksih
   vVd gks; ukgh 

           gfddr 

flan[ksM  vk-ez- ua- 03@2022 
dye 174/CRPC 
 
 
 
 
 
 
 
Ekj.kkps dkj.k %& 
 
 dks.krsrjh fo’kkjh  
vkS’k/k izk”ku d:.k  
e`R;q- 
 
 
 
 
 

  
vk-e`- nk[ky 
fn-   03@06@2022  
22-20 uksan ua 17 
  
 
vk-e ?kMyk %& fnukad 
 03@06@2022  
 ps  12-30 ok- ps  
iqfoZ ekSts mejk f”koj 
rk-ekgqj 
 
 
 

[kcj ns.kkj %v”kksd xqykc  
Tkk/ko o; 29 o’ksZ O;olk; 
“ksrh jk-dklkjisB rk-ekgqj 
 
 
Ek;rkps uko o iRrk %& 
foykl xqykc tk/ko o; 33 
o’ksZ O;olk; “ksrh jk- 
dklkjisB rk-ekgqj 
 

[kqyklk %& 
lfou; lknj fouarh dh];krhy e;r gk dks.krsrjh  
fo’kkjh  
vkS’k/k fioqu mejk f”kokjkr ej.k ikoyk vkgs-oxSjs  
o:.k 
vk-ez nk[ky d:u ek lgk- iks-fu- lkgsckaP;k vkns”kkus  
iq<hy rikl dkeh iksuk 2471 ft-vkj-dqejs  ;kaP;kdMs  
fnyk 
 
rikfld vaeynkj iksuk 2471 ft-vkj-dqejs   
;kaP;kdMs nhyk 
eks- ua- 7744002471 
 
iks- LVs- izHkkjh v/khdkjh %& liksfu 
fc-ih-frMds  eks-ua- 9823156052 
 
HksV ns.kkjs v/khdkjh uko o eks-ua-%& 
dsysyk rikl %& 
 
ek-iks-vf/k{kd ;kaP;k lqpuk 
 

 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन कुंटूर गुरनं. 102/2022कलम  324,323,504,506,34ipcसह क 92e �द�ांग अिधिनयम 2016 �माणे 

 �दनांक. 03.06.2022 

  पोलीस 

�टेशनचे नाव 

 

 गु�हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

 गु�हा घडला ता .  वेळ �ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

!फया$दीचे नाव व प%ा मोबाईल नाव व प%ा आरोपी 

अटक होय /नाही 

हक)कत 

कुंटूर 

गुरनं 102/2022 

कलम  

324,323,504,506,

34 ipc सह क 92e 

�द�ांग अिधिनयम 

2016 �माणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु�हा घडला �दनांक 03.06.2022 

चे 14.30वाजता 

 

 

�ठकाण :-  मौजे घुंगराळा 

 

�दशा प"ीम बारा �कलोमीटर 

 

 

 

 गु�हा दाखल �दनांक:-�द- 

03.06.2022(टे डा.नोद नं 23वर 

वेळ 22.07 

 

 

 चेक िल(टची पुत)ता केली अगर कसे  

:-होय 

 �फया�दीच े नाव  व पा:- पंढरीनाथ 

बालाजी संपदणवाड वय 42 वर्ष �वसाय 

इलेि��क मेकॅिनकल मोबाईल नंबर86 05 

59 23 72 

 

एफआर आय #त  �दली का :-होय  

 

 

 

 आरोपीचे नाव व पा :-1  

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील 

नमूद आरोपीताने संगणमत क�न वॉटर स�लाय चे 

द�ु ती चे िबल तीन वेळेस #शदे साहबे यांना 

दाखवले असता 'फया)दीस िशवीगाळ क�न थापडा 

बु,,यांनी मारहाण केली आरोपी -मांक दोन याने 

.या/या हातातील दगड 'फया)दीचे डो,यात मा�न 

डोके फोडून जखमी केले व वगैरे 'फया)द व�न गु2हा 

दाखल क�न    मा..सपोिन सा यांचे आदेशाने पुढील 

तपास कामी 'दला  

 

 

 तपासी अमंलदार :- पो ह ेका कुमरे ब न 1181मो 

नं 9208788324पोलीस ठाणे कुंटूर 

 

 

  

 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन उ�माननगर    गु. र न. 110/ 2022 कलम 324,323,504,506,34 भा.द.वी �माणे �दनांक 03-06-2022. 

  पो लीस 

 टे  चे नाव  

गु2हा रिज टर  

नंबर व कलम 

गु2हा पना का/ 

अ.4./5ो6ही/घडला व 

दाखल 

'फया)दीचे नाव व प8ा मोबाईल 

होय नाही 

हक:कत 

उ(माननगर  गु. र न. 110/ 2022 

कलम 

324,323,504,506,34 

भा.द.वी #माण े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

गु,हा घडला तारीख वेळ व 

0ठकाण:- �द.02.06.2022 चे 

13.30 वाजतचे सुमारास 

�फया�दीचे शेतात बा3ळ 

तालुका कंधार दि5णेस 22 

�कलोमीटर  

 

 

दाखल तारीख वेळ 

�द 03/06/2022 

(टे डा.नोद नं 32 

वेळ 21.25 वाजता 

 

�दशा व अंतर :- पूव9स 22 km 

�फया�दी..हनुमंत रायाजी वळ:शगे वय 

70 वष9 �वसाय शेती जात मराठा 

राहणार बा3ळ तालुका कंधार िज<हा 

नांदडे मो  नं  81 77 99 45 11 

 

 

FRI.. #त �दली का :-होय  

 

 आरोपी :-  

उिशराचे कारण :- 

  

हक=कत.----सादर िवनंती क= वर नमूद तारीख वेळी व 0ठकाणी 

यातील नमूद आरोपीन ेसंगणमत क3न शेती वहीतीचे कारणाव3न 

�फया�दीस  आरोपी >मांक 1 यांनी काठीन ेपायावर मा3न दखुापत 

केली व आरोपी >मांक 3 यान े�फया�दीच ेप?ीस ढकलून �दले व लाथा 

मार<या व इतर आरोप@नी िशवीगाळ क3न जीवे मारAयाची धमक= 

�दली वगैरे जबाब व3न िवलाज क3न आज रोजी येऊन �फया�द 

�द<यान ेवर #माण ेगु,हा दाखल क3न पुढील तपास  माननीय पो. नी 

साहबेांDया आदशेान े127 मुंडे यांDयाकडे �दला 

 

 तपासी अिधकारी:- NPC 127 मुंढे साहबे  पो (टे उ(मान नगर मो. 

न 9421390003 

दाखलकरणार :-PSO HC 2323 जामकर साहबे मो. न 

8412810045 

पो.(टे  उ(मान नगर 

 

 पोलीस (टेशन #भारी अिधकार्याच े नाव व मोबाईल पोनी Eी 

दवेकाते साहबे 9307343434 

  

 

 



पो.�टे.धमा	बाद गुरन  नं. 139/2022 कलम  65 ई महारा� दा�बंदी कायदा �दनांक 3/06/2022 

¯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 

.धमा)बाद गुरन  नं. 

139/2022 

कलम  65 ई 

महारा< 

दा�बंदी 

कायदा 

गु. घडला तारीख वेळ . 

'दनांक 3/06/2022 रोजी 

वेळ  19-00  वाजताचे 

सुमारास आरोपीचे मालक:चे 

�लाटवर आंबेडकर नगर ता.  

धमा)बाद 

 

गु. दाखल तारीख वेळ 

'दनांक 3/06/2022 चे 20-

13 न=द न. 20 

      

 

 

 

'फया)दी- शेख 'फरोज िपता फरीद वय 33 

वष) ?वसाय नोकरी पोका 3027 पो टे 

धमा)बाद  

मो.7758922359 

 

 

 

आरोपीचे नाव =   

 

िमळाला मला-  एका पो.यात ठेवलेले 

�लाि टक/या पॉकेट मAये #शदीने भरलेले 

32 पा'कटे 5.येक: Cकमत वीस �पये 5माणे 

असे एकूण 640 �पयाचा माल. 

 

 

खुलासा-सादर िवनंती क: यातील नमूद तारीख वेळी व 

�ठकाणी नमूद यातील आरोपीने िवनापरवाना 

बेकायदेशीर�र.या एका पो.यात ठेवलेले �लाि टक/या 

पॉकेट मAये िसDीने भरलेले 32 पा'कटे 5.येक: Cकमत 20 

�पये 5माणे असे 'कमती अंदाजे 640  �पयाचा माल 

चोरटी व िव-: करत असताना िमळून आला. वगैरे 

मजकुराचे 'फया)दीव�न गु2हा दाखल. 

तपासी अंमलदार = Asi कारामुंगे  पो. टे धमा)बाद मो.नं 

9823184089 

दाखल करणार पोह ेका 2286 गवलवाड  पो ट धमा)बाद 

मो. 9175042286 

 

 

पोलीस िनरीEक  िहबारे सर पो टे धमा)बाद. मो.  

9764574333 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ ÝÖã¸ü®Ö 195/2022   Ûú»Ö´Ö 324,504,506,34 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.  ×¤ü. 03/06/2022 
 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü  ÝÖã¸ü®Ö 
195/2022   
Ûú»Ö´Ö  
324,504,506
,34 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.   
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  --
×¤ü®ÖÖÓÛú 
02/06/2022 
¸üÖê•Öß 15.00 ŸÖê 
16.00 ¾ÖÖ. “Öê  
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ¿ÖÆüÖ•Öß 
®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
03/06/2022 
¸üÖê•Öß   19.13 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ   23  
¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -- †•ÖµÖ ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö  
£ÖÖêê¸üÖŸÖ ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
›ÒüÖÑ¾Æü¸ü ¸üÖ. ÆüÂÖÔ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê ®ÖÓ 9284863498 

 

 

†Ö¸üÖê¯Öß— 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú---- ®ÖÖÆüß. 

 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÆüÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖ»ÖÖ ³Öê™ãü®Ö µÖêŸÖ  
†ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûúºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
•Öã®Öê ³ÖÖÓ›üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Öºþ®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûúºþ®Ö ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß. ¾Ö µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 02 µÖÖ®Öê 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»ÖÛú›ü¶Ö®Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖºþ®Ö ›üÖêÛêú 
±úÖê›ü»Öê ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²Ö ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö.  †Öœêü 
ÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö  
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü   µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü ´ÖÖê ®ÖÓ --  

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü--  ASI  ÛúÖ²ÖÓôêû ´ÖÖê ®ÖÓ --  



पो. �टे. चे नाव �कनवट गुरन नं.  :- 106/2022 कलम :- 12( अ) म. जु. का. �माणे �द. 03/06/2022 
 

पो. (टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम:सग घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम:सग 

घडला व दाखल  

�फया�दी चे नाव व पा व मो. नं. आरोपी चे 

नाव व पा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह�ककत  

�कनवट  गुरन नं.  :- 106/2022  

कलम :- 12( अ) म. जु. का. 

#माण े

 

 

 

िमळाला माल :-430 Gपये 

नगदी व मटका जुगाराचे 

साहीHय.  

 

गु,हा घडला ता. व वेळ :- 

 �द. 03/06/2022 रोजी 18:45 

वा. चे सुमारास भाजीपाला 

माक9 ट समोर �कनवट  

 

 

0ठकाण :-  भाजीपाला माक9 ट 

समोर �कनवट  

 

 गु,हा  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. 03/06/2022 चे 23:04 

वाजता.  नIद नंबर :- 35वर  

 

उिशरा चे कारण :- 

 

 

  

�फया�दी चे नाव :- गजानन रामदास चौधरी वय 

40 वष9, �वसाय - नौकरी नापोकॉ /1326 

नेमणुक पोलीस (टेशन �कनवट ता. �कनवट िज.  

नांदडे मो.नं. 9158134034  

 

 

आरोपी चे नाव  

   

 

FIR �दले का होय/नाही :- होय. 

 

 

आरोपी अटक :- नाही. 

 

चेकिल(ट ची पूत� :- 

सादर िवनंती क=, वर नमूद तारीख वेळी व 0ठकाणी 

यातील आरोपीन े (वतः चे फायMासाठी लोकांकडून 

आकNावर पैसे घेऊन टाईम बाजार, िमलन, क<याण 

नावाचा जुगार खेळत व खेळिवत असताना नगदी 430 

Gपय ेव मटका जुगाराच ेसािहHयासह िमळुन आला. वगैरे 

मजकुराचे �फया�दीव3न. मा. पो. िन. साहबे यांच े

आदशेान े गु,हा दाखल क3न पुढील तपास कामी 

hc/1913 राठोड यांच ेकडे �दले. 

 

दाखल करणार :- PSO Npc /2355 माल9वाड पो.(टे. 

�कनवट  मो. नं.7768853060 

 

तपािसक अंमलदार :- hc/1913 राठोड पो.(टे.�कनवट  

मो. न.ं 95528 88455  

 

पो. (टे. #भारी अिधकारी व व मोबाईल नंबर :- ..पो. िन. 

सोळुंके साहबे पो. (टे. �कनवट  मो. नं. 9422242568 

 

 

 

 

 



पो �टे तामसा ग.ुर..नं.61/2022कलम 324,323,504,506,34 भा.द.वी �माणे. �दनांक 03.05.2022 

 

पो.(टे चे नाव  गु.र.न ं व कलम  गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण �फया)दी चे नाव ह�ककत 

तामसा गु.र.नं: - 

61/2022कलम:-- 

324,323,504,50

6,34भा.द.वी 

#माण.े 

 

 

 

 

�दनांक:- 03.05.2022 

च े राOी 08.00 ते 

08.30 वाजताचे 

सुमारास �फया��दचे 

घरासमो मौजे शेPे वाडी 

तामसा 

 

 

 

 

 

 

 

गु.द.ता.वेळ �दनांक:-

03.06.2022चे 23.23 

वा.नIद नं  23 वर . 

 

 

 

�फया�दी:-- �कशन सखाराम शेPी वय 65 

वष� �वसाय शेती राहणार शेPे वाडी 

तामसा तालुका हादगाव िज<हा नांदडे 

 

 

 

FIR #त �दली का? :--होय. 

 

आरोपी चे नाव व पा -- 

 

सादर िवनंती क=,वर नमुद तारीख वेळी व 0ठकाणी  

यातील  �फया�दी  हा HयाDया मुलाचे �ॅ�टर ह ेगजाळी व िगPी  खाली 

क3न रोडवर उभे केले असता माQया मुलास तुRही का भांडत आहात 

असे िवचारले असता यातील आरोपी Hयांनी संगणमत क3न �फया�दीDया 

डो�यात आरोपी >मांक एक यान ेगजाळी मा3न डोके फोडले व इतर 2 

व 3 यांनी �फया�दीस िशवीगाळ क3न जीवे मारAयाची धमक= �दली  

आह े वगैरेची जबाब व3न गु,हा दाखल.  

 

 

तपासीक अिधकारी यांच ेनाव:-HC 1059 भSे  

पो (टे.तामसा मो नं:--9011879222 

 

 

 

पो.(टे #भारी अिधकारी यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:--उजगरे स.पो िन. 

पो (टे.तामसा मो नं:--8975359100 

 

 

 



 

पो.�टे. कंधार  .गु.र.न.  177/2022 कलम      65, (E) , म. दा . का.     �द.03/06/2022. 

पो.(टे. 

च ेनाव 

     गु.र.न. व कलम 
   गु,हा घडला दाखल �फया�दीचे नाव पा मो.>. व आरोपीचे नाव व पा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक=कत 

 

 

कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न. 

177/2022 

कलम  65, ( ई) 

म. दा.का.  

गु.घडला:- 'द. 03/06/2022 

रोजी  20.30  वा.  िबजेवाडी 

तांडा तालुका कंधार बस  टँड 

जवळ दिEणेस 7 'कमी  

 

 

 

 

गु2हा दाखल:- 'द. 3/06/2022  

वेळ  23.37  वाजता  टेशन 

डायरी न=द 40 वर.  

 

 

 

 

 

 

'फया)दीचे नाव:--  गोपाल चंGपाल इंGाळे वय 

33 वष) ?वसाय नोकरी पोउपिन. नेमणूक 

पोलीस  टेशन कंधार िज.नांदेड 

मोबाईल नं.9975754256.  

 

FIR 5त 'दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प8ा  

आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला माल:-   देशी दा� #भगरी संJा कागदी 

लेबल असलेKया 180 ml Eमते/या  काचे/या 

सीलबंद  एकूण 12 बॉटKस Cकमत अंदाजे 720 

�पयाचा माल.  

खुलासा; नमूद तारीख ,वेळी व �ठकाणी  यातील 

आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर �र.या  देशी दा� 

#भगरी संJा/या 180 ml Eमते/या काचे/या कागदी 

लेबल असलेKया 12 सीलबंद बॉटल 5.येक: Cकमत 60 

�पये 5माणे एकूण 720 �पयाचा 5ो. गु2Lाचा माल 

चोरटी िव-: करMया/या उDेशाने ताNयात बाळगलेला 

िमळून आला वगैरे 'फया)दीव�न गु2हा दाखल.  

 

 

तपासी अंमलदार:- Npc/548 काळे साहबे मो. 

न.9049565677. 

 

दाखल कारणर : Asi/ कागणे साहबे पोलीस  टेशन 

कंधार 

पो. टे. 5भारी अिधकारी चे नाव व मो.-. मा. पो िन . 

पडवळ साहबे 

              मो. -.9420841070. 

 

 

 



 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö ü̧ −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 211/2022 �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ ¯ÖÏ´ÖÖ"Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.03/06/2022 

 

 
 
 

¯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 06 
÷Öã̧ ü−ÖÓ 211/2022 
�ú»Ö´Ö 4/25 
³ÖÖÆü�úÖ  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¤ü×�Ö�Ö 01 ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú.01 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü"Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ"Ö :- 
×¤ü.03/06/2022 ¸üÖê•Öß  
20.40 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
¯ÖÖ¾Ö›êü ¾ÖÖ‡−Ö ¿ÖÖò̄ Ö“Öê ›üÖ¾Öê 
²ÖÖ•ÖæÃÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü,×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›üüü. 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/06/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 23.10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 41 ¾Ö¸ü 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 500 
ºþ.×�ú´ÖŸÖß“ÖÖ ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü 
�ÖÓ•Ö¸ü . 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×´Ö»Öà¤ü 
´Ö¬Öæ�ú¸ü ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêûü ¾ÖµÖ 34 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.−ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.9588685155. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ"Ö:-  
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü"Ö:-  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß ÆüÖ †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 500 
ºþ.×�ú´ÖŸÖß“ÖÖ ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖÓ•Ö¸ü ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ 
²ÖÖôû÷Öæ−Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×´Öôæû−Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ/Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖêÆêü�úÖò/882 
ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüü üü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ×¤ü»Öê. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ü  
¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  

´ÖÖê.−ÖÓ.9421870108. 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü"ÖÖ¸ü - ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 •Ö´Ö¤üÖ›êüüüüü üü üü 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. �Îú.9284401800 
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 ü̧ −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 210/2022 �ú»Ö´Ö 294,323,504,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ"Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.03/06/2022 

 

 

 

 

 

¯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 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü  
 
 
 
 
 
 
 
 

÷Öã̧ ü−ÖÓ 210/2022 
�ú»Ö´Ö  294, 323, 
504,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¯ÖÛ¿“Ö´Ö 02 ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú.02 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü"Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ"Ö :- 
×¤ü.02/06/2022 ¸üÖê•Öß  
20.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
¸ü´ÖÖ´ÖÖŸÖÖ ÆüÖˆØÃÖ÷Ö 
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üßü,−ÖÖÓ¤êü›üüü. 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/06/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 13.31 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 20  ¾Ö¸ü 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- -- 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ"Ö:-  
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü"Ö:-  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ‘Ö¸üß †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß ÆüÖ ¤üÖºþ ×¯Öˆ−Ö 
†Ö»ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×Æü�Öß»ÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ−Öê ²ÖÖê»ÖŸÖæÃÖ �úÖµÖ †ÃÖê  
´Æü�Öæ−Ö †¿»Öß»Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �úºþ−Ö ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ›üÖ¾µÖÖ 
¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖšüßŸÖ ´ÖÖ›üß¾Ö¸ü »ÖÖ£ÖÖ²ÖæŒŒµÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �úºþ−Ö 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü 
−Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ/Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2692 œüÖê»Öêüü üü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2692 œüÖê»Öê ü  ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 

−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9623002692 
. 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü"ÖÖ¸ü - ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2141 ´ÖÖȩ̂ êüüüüü üüü ¯ÖÖê.Ã™êü. 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. �Îú.8208062971. 
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 ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ¤îü×−Ö�úú ×´ÖÃÖà÷Ö -20/2022 “Öß ´ÖÖÆüßŸÖß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/06/2022. 

                                                                                                            

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
ÖÖ¾Ö 

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

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê/�Ö²Ö¸ü ¤êü/ÖÖ ü̧Ö“Öê −ÖÖ¾Ö £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 

−Ö÷Ö¸ü 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�    
20/2022   

  
 
 
 

×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ  02 
×�ú´Öß ²Öß™ü 01. 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ6Ö:- 
×¤ü.02/06/2022 “Öê 
12.55 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ »Öê²Ö¸ü 
�úÖò»Ö−Ößü,−ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öæ−Ö.  
 
 
×´ÖÃÖà÷Ö  ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ6Ö:-  
×¤ü.03/06/2022¾Öêôû 
15:35 Ã™êü›üÖ. 23 ¾Ö ü̧ 
 

 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü6ÖÖ ü̧  :- ´ÖÖê×−Ö�úÖ 
•ÖµÖ¾ÖÖ¬ÖÔ−Ö »ÖÖê�ú›êü ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ 
ü̧Ö.†ÖÓ²Öê›ü�ú ü̧−Ö÷Ö ü̧,−ÖÖÓ¤êü›ü. (²Ö×Æü/Ö)  

´ÖÖê.�Îú.9022588261. 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö:- ÃÖÖÆêü²Ö 
ÁÖß Ó̧ü÷Ö ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ  
ü̧Ö.»Öê²Ö¸ü �úÖò»Ö−Ößüüü,−ÖÖÓ¤êü›ü.(³ÖÖˆ)   

 
²Öê̄ ÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö6ÖÔÖ :- 
Ó̧ü÷Ö ÃÖÖ¾ÖôûÖ, Ó̂“Öß 05 ±æú™ü 05 ‡Ó“Ö 

,¿Ö¸üß¸ü ²ÖÖÓ¬Ö ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû,†Ó÷ÖÖŸÖ 
×−ÖôûµÖÖ ¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ ¿Ö™Ôü ¾Ö �úÖôûµÖÖ 
Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÑ™ü ,�êúÃÖ ³ÖÖÓ÷Ö 

�úÖœü»Öê»Öê,¤üÖœüß ²ÖÖ ü̧ß�ú šêü¾ÖŸÖÖê ¾Ö 
›üÖ¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê †Öò̄ Ö ȩ̂ü¿Ö−Ö —ÖÖ»Öê 
†ÖÆêü. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ:- ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü/ÖÖ ü̧ µÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖˆ  
ÃÖÖÆêü²Ö ÁÖß¸Óü÷Ö ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ  ü̧Ö.»Öê²Ö ü̧ �úÖò»Ö−Ößüüü,−ÖÖÓ¤êü›ü. ÆüÖü 
×¤ü.02/06/2022 ü̧Öê•Öß 12:55 ¾ÖÖ. »Öê²Ö ü̧ �úÖò»Ö−Ößüü,−ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öæ−Ö 
�úÖê/ÖÖÃÖ �úÖ×Æü ‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ×−Ö‘Öæ−Ö ÷Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸÖÖê †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
¯Ö ü̧ŸÖ †Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß.ü −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓ�ú›êü ¾Ö ×´Ö¡ÖÖÓ�ú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
ŸÖÖê ×´Öôãû−Ö  −Ö †Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ŸÖ�ÎúÖ ü̧ ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. 
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß �úÖ´Öß 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2692 œüÖê»Öê µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 
Ü´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧6ÖÖ ü̧ :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2692 œüÖê»Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß-

−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. �Îú.9623002692. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2141 ´ÖÖȩ̂ êüüüü ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  

−ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.8208062971. 
 
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬Öß�úÖ ü̧ß:- ¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß ›üÖò.‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 

¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 

. 



 

पो�टे अधा�पूर    गु.र.न.   147/2022  कलम   307.324.323.294.427.34.  भा.द.िव.  �दनांक  3/06/2022 

पोलीस 

 टेशन 

अधा)पूर  

गु.र.न.  व कलम गु2Lा  घडला तारीख. व 

ठीकाण  

फ:या)दी व आरोपीचो नाव  खुलासा 

अधा)पूर   गु.र.न  147/2022 

कलम 307 .324 

.323.294.427 

34.भा द .िव 

  

'द.1/06/2022 रोजी वेळ 

14.00वाजता. सु◌ुमारा◌ा 

शेत गट -मांक 18 मAये 

लोण (बु) िशवार 

ता.अधा)पूर िज.नांदेड पुव)र 

5 'क.मी. 

 

 

गु2हा  दाखल न=द नं 26 

वॆळ  23,11 वा 

'फया)दी चे नाव ÷ उ2मेश जनाध)न ढवळे 

वय 49 वष) ?वसाय  शेती राहणार  

5भात नगर नांदेड मोबाईल  नंबर 

9923398405 

 

 

 

आरोपी  ÷  

दर  िवनंती क: वर नमूद  तारीख  वेळी व �ठकाणीयातील  

आरोपीतानी संगनमत क�न 'फया)दी व .याची पQीस आिण 

सासु असे िमळून .याचे शेतात जात असताना यातील  आरोपी 

ह े तुRही कोणा/या शेतातुन  जात आहात मादरचोद िछनाल 

राड असे अTील  िशवीगाळ क�न जीवे मारMया/या उदेशाने 

लोखंडी क8ी. रा◌ॅड व काठीने 'फया)दीस व .याचे पQीस  

डो,यात वार क�न गंभीर  �र.या जखमी केले व 'फया)दीचे 

कारचे  काचा व पQीचा मोबाईल  फोडुन आंदाजे 

100,000/_�पाचे नुकसान  केले वगैरे मजकुराचे mlc 'फया)द 

व�न  गु2हा दाखल.  

 

दाखल  करणार ------किपल आगलावे पो.उप .िन.पोलीस 

 टेशन अधा)पूर   

 

तपास-------  पो.उप.िन.बळीराम राठोड मोबाईल नंबर 

7798834263 ,8421318634 

 

 

 

 



पो. �टे. लोहा  आ.मृ.न. 18/2022    कलम    174 CRPC:- �द 03/06/2022 

पो.�टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु�हा घडला व दाखल �फया�दीचे नाव प�ा मो.�. व आरोपीचे नाव व प�ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

            हक�कत  

 

   

लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.मृ.न. 18/2022 

कलम 174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:-  

�द. 03/06/2022  रोजी  18:35 

वाज-याचे पूव/ बर देणार्यांचे राहते 

घरी नवी आबादी जुना लोहा तालुका 

लोहा िज2हा नांदेड पूव3स 01 �कमी  

 

 

आ .मृ.दाखल:- �द 03/06/2022 

वेळ 23:17 वा.(टेशन डायरी न4द 

34 वर 

 

खबर देणार  

FIR �त �दली का:- होय 

 

 मयताचे नाव व प5ा -1). �दगंबर संभाजी गीते वय 

28 वष) रा. नवी आबादी लोहा ता. लोहा िज. नांदेड   

 

 मरणाचे कारण:-पोटा8या 9ास कंटाळून दा: िपऊन 

दा:8या नशेत घरातील प9ा8या खाली असले2या 

दांडीला जुना शट) फाडून गळफास घेऊन मरण 

पावला आहे  

 

आरोपी अटक:-  

 

 

 

 

उिशरा च ेकारण:  

 

 

खुलासा; --------           वर नमूद तारीख वेळी व  �ठकाण यातील मयत 

�दगंबर संभाजी गीते वय 28 वष) राहणार नवी आबादी जुना लोहा ता. लोहा 

िज. नांदेड यांच ेपोटाच ेऑपरेशन झा2याने ?यांनी पोटा8या 9ास कंटाळून दा: 

िपऊन दा:8या नशेत ?यांच े राहते घरी �दनांक 03/06/2022 रोजी18:35 

वाजता चे पूव/ घरातील प9ा8या खाली असले2या दांडीला जुना शट) फाडून 

गळफास घेऊन मरण पावला आह े वगैरे जबाबाव:न  मा. स.पो. नी  

साहबेांचया  आदेशाने  आ.Aा दाखल क:न पुढील  तपास कामी HC 408 

यां8याकड े�दला   

       

 

तपासी अंमलदार  HC 408 कC Dे  यां8याकडे (टे मो.E:- .9730726378 

 

दाखल करणार:-  HC 2238 कदम  मो.न. 9421849016 

 

 

पो.(टे. �भारी अिधकारी च ेनाव व मो.E. 

              मा. पो िन तांबे  पो .(टे. लोहा  मो .E. 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू            गूरनगूरनगूरनगूरन. . . . 264 /2022 /2022 /2022 /2022 कककक,304(A) ,338 279 ,304(A) ,338 279 ,304(A) ,338 279 ,304(A) ,338 279 भाभाभाभा    दददद    वी�माणेवी�माणेवी�माणेवी�माणे        �द�द�द�द. 03/06/2022. 03/06/2022. 03/06/2022. 03/06/2022    

पोलीस�टेशपोलीस�टेशपोलीस�टेशपोलीस�टेश

नचेनावनचेनावनचेनावनचेनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    गूगूगूगू....घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव        �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण    �फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव    वववव    प�ाप�ाप�ाप�ा    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं    खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन. . . . 264 /2022/2022/2022/2022    

कककक,304(A) ,338 ,304(A) ,338 ,304(A) ,338 ,304(A) ,338 

279 279 279 279 भाभाभाभा    दददद    

वी�माणेवी�माणेवी�माणेवी�माणे    

 

 

 

 

 

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::--------    

�द.1.05.2022 रोजी 

सायंकाळी  07.30  हनुमान 

िह�पारगा जवळ रोडवर ता 

दगेलूर 

 

 

गुगुगुगु. . . . दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न#दनंन#दनंन#दनंन#दनं    

�द.  03/06/2022रोजी 

वेळ 19.03वा. न�द न.ं 37 

वर 

 

 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार::::----    

ASI सरादे.पो. �टे. दगेलुर 

    

    

�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे    नावनावनावनाव    वववव    प�ाप�ाप�ाप�ा    वववव    मोमोमोमो–––– 

 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी––––            

    

    

मयताचेनावमयताचेनावमयताचेनावमयताचेनाव    ––––    शंकरशंकरशंकरशंकर    सायसायसायसाय    

ग#डामानेग#डामानेग#डामानेग#डामाने    वारवारवारवार    वयवयवयवय    30 30 30 30 वष�वष�वष�वष�    

'वसाय'वसाय'वसाय'वसाय    ––––    शेतीशेतीशेतीशेती    रारारारा    (लबुर(लबुर(लबुर(लबुर    मंडळ 

मदनुर िजकामा रेडडी रा�य 

तेलंग ना    

    

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::--------सादर �वनती क , नमुद ता वेिळ व 

!ठकािण यातील ि◌ 

ि◌ ि◌ 

ि◌ �फया�दी�फया�दी�फया�दी�फया�दी    यांचीयांचीयांचीयांची    पतीपतीपतीपती    शंकरशंकरशंकरशंकर    

सायग#डासायग#डासायग#डासायग#डा    मानेमानेमानेमाने    वारवारवारवार    वयवयवयवय    30  30  30  30  वष�वष�वष�वष�    'वसाय'वसाय'वसाय'वसाय    ––––    शेतीशेतीशेतीशेती    

रारारारा    (लबुर(लबुर(लबुर(लबुर    मंडळ मदनुर ह े�दनांक 1/5/2022 रोजी 

$याचे मोटार सायकल & TS 17  2779  न ेकामा 

िनिम' शहापुर जात असताना सकाळी  07.30 वा 

चे सुमारास हनुमान िह�परगा जवळ रोडने पाठी 

मागुन जानारी आरोपीची मो सा &        चाचाचाचा    चालकचालकचालकचालक    

*यानी*यानी*यानी*यानी    आपलीआपलीआपलीआपली    मोसामोसामोसामोसा    

हायगायीनेहायगायीनेहायगायीनेहायगायीने    वववव    िन-काळजीिन-काळजीिन-काळजीिन-काळजी    पनेपनेपनेपने    चालवूनचालवूनचालवूनचालवून    मयताचेमयताचेमयताचेमयताचे    

मोसामोसामोसामोसा    जोजोजोजोराचीराचीराचीराची    धडकधडकधडकधडक    मा/नमा/नमा/नमा/न    जबरजबरजबरजबर    जखमीजखमीजखमीजखमी    क/नक/नक/नक/न    

*याचे*याचे*याचे*याचे    मरणामरणामरणामरणा    सकारणीसकारणीसकारणीसकारणी    भूतभूतभूतभूत    झालाझालाझालाझाला 

वैगेरे�फया-दीचेजबाबव/नगू0हादाखल 

तपािसकअंमलदारतपािसकअंमलदारतपािसकअंमलदारतपािसकअंमलदार API परगेवारसाहबेपो�टेदगेलूर 

पो�टे�भारीअिधकारीनावपो�टे�भारीअिधकारीनावपो�टे�भारीअिधकारीनावपो�टे�भारीअिधकारीनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::-------- 

पोिन2ीमाचरेमोनं 9821159844 

 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन mukhed   गु र न १६९/2022क, ३२६.३२३.५०४.५०६.३४.भा.द.वी �द ०३ /६/२०२२ 

पो(टेच ेनाव  गु र न नं व कलम गु�हा घडला ता. वेळ  �ठकाण  व दाखल ता . 

वेळ 

फFया)�द नाव प5ा व  मो नं, आरोपी नाव  व 

प5ा  

 हकFकत 

 मुखेड  गु र  नं १६९/2022 

क३२६.३२३.५०४. 

५०६.३४.भा.द.वी. 

 

गुहा घडला ता वेळ:-  �दनांक  -

३१/०५/२०२२ रोजी सायंकाळी 

१७:०० वाजता सुमारास िशवाजी चौक 

जांब ता, मुखेड  

 

 

 �दशा :- पि!मेस २२  .�कमी 

 

गुहा दाखल ता वेळ:-  

�द  ०३/०६ /२०२२  चे २३:३७ "टे. डा 

. न$द %  २७ वर  

 

 

गुहा दाखल करणार.-- पो ना २६३६ 

'चचोरे  पो "टे मुखेड  मो.नं. 

९९२३१९२६३६.  

फ)या*�द नाव    प+ा: िवकास बालाजी 

वगावाड  वय २१ वष* -वसाय, मजुरी 

रा. हळदा ता. कंधार िज/हा नांदडे मो  नं, 

९०२१६५००५०. 

 

 

FIR0त �दली का:- होय 

 

आरोपीचे नाव:-   

उिशरा चे कारण:-  उपचार क3न आज 

रोजी पो"टेला �फया*द �द/यान े गुहा 

दाखल  

खुलासा:- सादर िवनंती क), वर नमुद ता वेळी व 

4ठकाणी यातील आरोपी तान ेसंगणमत क3न अंकुश मंद े

यांच े भावाच े ल7ाचे शेवंटी वराती म8य े  कुमठा येथ े

नाच:याच े कारणाव3न आरोपी %मांक  १ यान े

�फया*दीस िशवीगाळ क3न थपडा बु;;यांनी मारहाण 

क3न आरोपी %३ यांनी लाकडाचे िधप लीने �फया*दीच े

पायावर मा3न गंभीर जखम केली तसेच आरोपी %४  

यांनी लाकडान े�फया*दीच ेपायास पाठीवर मारहाण केली 

व आरोपी % ०२ यान ेलाथाबु;;यांनी मारहाण क3न 

जीवे मार:याची धमक) �दली आह े  वगैरे जबाबाव3न 

गुहा दाखल 

 

 

तपािसक  अिधकारी  :- सपोिन बोधिगरे  पो"ट मुखेड  

 मो न.ं ८३६९६९५१८४. 

पो."टे .0भारी. अिधकारी.  

पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न.  

 

 

 

 

 

 


