
bLykiqj nSfud xqUgs vgoky fn 03-09-2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko 
bLykiqj   

 

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

fn 28@08@2022 
jksth nqikjh 12-30 
ok ps lqekjkl 
vkjksihps jkgR;k 
?kjh ekSts fp[kyh 
¼b½ rk fduoV 

 

fn’kk o varj %&  

iqosZl 20 fdeh-  

 

xqUgk  nk[ky-rk-
osG-   

fn 03@09@2022 
jksth  00%20 ok 
uksan ua- 02 oj  

 xqju  & 
85@2022  

dy+e 

 354 ¼v½ 354 
¼c½ ]342 ]506 
]324 Hkknoh lg 
dye 8]12 
ckydkpk ySxhad 
vR;kpkjkiklqu 
l+j{k.k vfèkfu;e 
l.k 2012   

 

 

 

fQ;kZnhps  ukao %&  

  

vkjksih %&  

 

vkjksih vVd %& ukgh - 

 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk osGw ofBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnhl vkjksih ;kus R;kps ?kjh pgk d#u ns.;kP;k cgk.;kus ?kjh ?ksoqu 
tkoqu ?kjk eè;s can d#u okbZV mís'kkus fQ;kZnhP;k MkO;k xkykoj pkoqu 
vkf.k ekusoj vksj[kMqu t[ke d#u fou;Hkax dsyk Eg.kqu xqUgk nk[ky 
d#u iq<hy rikldkeh ek liksfu lkks ;k+ps vkns'kkus iksmifu lkoar 
lkgsc ;kapsdMs fnyk 

  

nk[ky dj.kkj & eiksgsdkW@1906 dSyokM iksLVs bLykiqj eksua 
9158132759 

rikfld vaeynkj&  iksmifu  lkoar iksLVs bLykiqj eksua 9923612402 

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  liksfu Jh ‘ksokGs  iksLVs bZLykiqj eksua 
9405524001 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  liksfu Jh ‘ksokGs  iksLVs bZLykiqj 
eksua 9405524001]  gs fnuakd 03@09@2022 jksth  ps 00%25 ok uksan ua- 
03 oj jokuk 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

 



iksLVs gnxko xqju  &  271@2022 dye 143]147]427]323]504]506 Hkknfo 135 chih v¡DV  fn 03-09-2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-è-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps uko 
& 

gnxko 

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

fn 02@09@2022 jksth 
jk=h 09-45 ok-ps 
lqekjkl Jh fot; x.ks'k 
eaMG egkfoj pkSd gnxkao 
leksj lkfoZtfud jksMoj  

 

fn’kk o varj %&  

mÙkjsl 01 fdeh-  

 

xqUgk  nk[ky-rk-osG-    

fn 03@09@2022  

jksth  02%27 oktrk uksan 
ua- 05 oj  

 xqju  &  271@2022 
dye 
143]147]427]323] 

504]506 Hkknfo 135 
chih v¡DV   

 

 

uqdlku 

Qk;cj P;k 07 [kqP;kZ 
fdaerh vanktas 
3500@& : 

 

fQ;kZnhps  ukao %&    

vrqy fi-v'kksdjko la?kbZ o; 28 o"kZs 
O;olk;-'ksrh  

jk-egkfoj pkSd gnxkao  

tkr-tSu  

eks-ua- 7038979712 

vkjksih %&  

vkjksih vVd %& ukgh  

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fVdk.kh ;krhy fQ;kZnh o 
lk{khnkj vkiys x.ks'k eaMGk leksj Fkkacys vlrk ;krhy vkjksih Ø-1 ;kus rsFks ;sÅu 
Eg.kkyk dh rqEgh ;ko"kÊ eaMGkr lnL; Eg.kqu eyk dk ?ksrys ukgh Eg.kqu fQ;kZnh lkscr 
okn xkywu eaMGkleksj VkdysY;k Qk;cjP;k 07 [kqP;kZ QksMqu  vankts 3500@&#i;sps 
uqdlku dsys Eg.kqu R;kl rq vls dk djrksl Eg.kwu fopkjys vlrk fQ;kZnhl 
f'kohxkG d#u ykFkkcqDD;kauh ekjgk.k o lk{khnkj lksMo.;kl vkys vlrk ;krhy 
vkjksihrkauh xSjdk;|kph eaMGh teowu fQ;kZnh o lk{khnkj ;kauk f'kohxkG d#u 
ykFkkcqDD;kauh ekjgk.k d#u ftoar ekj.;kph èked fnyh o ek ftYgkfèkdkjh lkgsc 
ukansM ;kaps teko canh vkns'k eqacbZ iksfyl dk;nk dye 37¼1½¼3½ ps mYy?ku dsys -oxSjs 
tckc o#u ek-iks-fu lkgsc ;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky d#u rikl dkeh liksfu ika<js 
lkgsc ;kapsdMs ns.;kr vkys o ek- mifoiksvf/k vèkkZiqj pktZ Hkksdj ikVhy e¡Me]iks-fu 
iokj lkgsc ;kauh ?kVukLFkGkl HksV fnyh- 

nk[ky dj.kkj &   iksuk @227 fHkls iksLVs gnxko eks-ua 9511229954  

rikfld vaeynkj&  liksfu Jh ika<js lk iksLVs gnxko eks-ua-8180011000 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu Jh ts-th iokj iksLVs gnxko eksua 8806994154 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jherh  vpZuk 
ikVhy eWMe mifo v/kkZiqj pktZ Hkksdj]eksua 9665479333 iksfu Jh ts-th iokj iksLVs 
gnxko  gs fnukad 03@09@2022 jksth ps 02%27 ok uksan ua- 05 oj jokuk  

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &HksV iq<s pkyq  

 
 
 

 

 



पो. टे. कंधार   आ.मृ.न.48/2022   कलम 174 CRPC  िद.03/09/2022. 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

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

               हकीकत  
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न. 

48/2022 कलम 

174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 
िद.14/08/2022  चे  02.00 
वाजता चे  सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदेड वाड  नंबर.33 
म ये  K. M. . 
 
आ .मृ.दाखल:- 
िद.03/09/2022 वेळ 08.40 
वा. टेशन डायरी न द  06  वर.  
 
दाखल करणार:- -- ASI/ कांगण े 
साहबे पोलीस टेशन कंधार 
मोबाईल नंबर:-7588152059. 
 
 

खबर देणार :- ड यू. के. कांबळे -NPC 
2501 नेमणूक पोलीस टेशन नांदेड ामीण 
. मोबाईल नंबर. नाही. 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 मयताचे नाव व प ा,, :-  नागशे गंगाधर 
उसकलवार वय 32 वष रा. भोईग ली 
देगलूर  अंदाजे. 
 
 उिशरा चे कारण:- पीएम झाले नंतरचे 
कागदप  ा  झा यान े.  
 
 
मरणाचे कारण :- दा चे नशेत िवषारी 
औषध िपऊन उपचारादर यान मृ यू.  
 
 

खुलासा;  सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व  िठकाणी 
यातील मयत यांनी दा चे नशते कोणतेतरी िवषारी औषध िद. 
12 /08/ 2022 रोजी 22.30 वाजता चे सुमारास  कौवठा येथे 
याचे सासर्याचे घराचे समोर िपऊन लोळत अस यान े यास 

उपचार कामे सरकारी दवाखाना नांदेड िव णुपुरी येथ े शरीक 
केल ेअसता तो िद. 14-08-2022. रोजी  02.00 वाजता मरण 
पावला असे पीएम झा यानंतरचे कागदप  ा  झा याने वर 

माणे मा.पो.िन. साहबेांचे आदेशान ेआ.मृ. दाखल. 
तपासीक अमलदार:-- ---HC/ 1959 वहारे साहबे नेमणूक 
पोलीस टेशन.  कंधार मो.  :- 9604333256. 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .-      मा. पो. िन. 
पडवळ साहबे  पो . टे.  कंधार मो . . 9420841070.  
घटना थळी भेट देणारे अिधकार्याचे नाव :-. 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 
   



                            पो ट लोहा गुरंन. 171/2022 कलम  279,427 ipc िद. 03.09.2022 

पो. टे. चे 
नाव 

  गु.र.न. व 
कलम 

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

       हकीकत 

 लोहा 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

पो ट 

लोहा 

गुरंन.171/ 

2022 

कलम  

279,427 

ipc 

गु हा घडला -  
िद.02/09/2022 रोजी 22.45  
वाजे या सुमारास नांदडे ते 
लोहा जाणारे रोडवर पारडी 

तांडा जवळ तालुका लोहा 
िज हा नांदडे उ रेस 02 
िकलोमीटर  
 
 
गु हा दाखल:-िद.03/09/2022 

वेळ 13.11 वा. टेशन डायरी 
न द 14वर  
 
 
FIR त िदली का:- होय 

 - 

 िफयादीच े नाव- सतंोष बालाजीराव 
वाकेकर वय 35 वष वसाय बस चालक 

. 23488 नादंेड  
 

 
आरोपीच ेनाव-  
 
 आरोपी अटक:- नाही   
 
 उिशरा चे कारण यादी हा आज रोजी 

पो टेला येऊन त ारी जबाब िद याव न  

 

 
सादर िवनंती की ,वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी यातील लीलँड कंपनीचा िपकप 
(दो त) चालक यांनी िदनांक02.09.2022  रोजी रा ी 22.45 वाजता चे सुमारास 
पारडी तांडा जवळ नांदडे ते लोहा रोड वर समो न म यभागी घाईघाईने व 

िन काळजीपणान ेिपकप (दो त) चालवत असताना यास वाचव यासाठी एसटी बस 
बाजूला घेतली असता यान ेबसचे उज ा बाजूस मागील टायर जवळ जोराची धडक 
दऊेन रोड या ख ात जाऊन पडला व एसटी चे  उज ा बाजूचा प ा िशरला व दोन 
काचे या िखड या अंदाजे वीस हजार पयांचे नुकसान झाले वगैरे जबाबाव न मा. पो. 
नी. साहबेां या आदशेाने गु हा दाखल. 
 

दाखल करणार --HC 2238 कदम मो. नं. 9421849016 
 
 तपासी अंमलदार = HC 2483 साखरे पोलीस टेशन लोहा मो. न. 9823015483 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व .  मा. पो.नी   तांबे मोबाईल नबंर 9850188100 

 
 

 
 
 
 



 

पो ट लोहा गुरंन. 172/2022 कलम  380 ipc िद. 03.09.2022 

पो. टे. 
चे नाव 

     गु.र.न. 
व कलम 

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

       हकीकत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पो ट लोहा 

गुरंन. 

172/2022 

कलम  380  

ipc 

गु हा घडला -  
िद.02/09/2022 रोजी 
17.00  वाजे या 
सुमारास मा. J. M. F. 
C. कोट लोहा शे शन . 
3 येथून तालुका लोहा 
िज हा नांदेड दि णेस 
एक िकलोमीटर  
 
गु हा दाखल:-

िद.03/09/2022 वेळ 
14.44 वा. टेशन डायरी 
न द 17 वर  
 
 
 
FIR त िदली का:- होय 

 - 

 िफयादीच ेनाव-  
 
आरोपीच ेनाव- अ ात  
 
 आरोपी अटक:- नाही   
 
दाखल करणार -- 
HC 2238 कदम मो. नं. 9421849016 
 
 
 उिशरा चे कारण- िफयादी  हा आज रोजी 
पो टेला येऊन त ारी जबाब िद याव न  
 

 
सादर िवनंती की ,वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी यातील िफयादी 
बाई ह ै माननीय जे. एम. एफ. सी. कोट लोहा येथ े ुटीवर हजर 
असताना से शन मांक 03 येथ े टेबल वर ठेवलेला मोबाईल oppo 
A155white 4164  IMEI n यात एअरटेल कंपनी चे काड असून 
मोबाईल नंबर असून जुना वापरता िकमत अंदाजे पये चा कोणीतरी 
अ ात चोर ाने चो न नलेा आह ेवगैरे मजकुराचे   वगैरे जबाबाव न 
मा. पो. नी. साहबेां या आदेशाने गु हा दाखल. 
 
 तपासी अंमलदार = HC 2107 खाडे पोलीस टेशन लोहा मो. 
न.8888865817 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व .  मा. पो.नी   तांबे मोबाईल नंबर 
9850188100 
 
 
 
 
 



                                                                            
     (DCR) पो. टे.िसदखेड. ो हीशन गु.र.न.ं117/2022 कलम 65(ई) म.दा.का.      िद 03/09/2022 

                                                                                                                                                                                    
पो टे चे 
नाव 

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

पो टे 
िसदखेड 

 पो. टे.िसदखेड ो हीशन 

गु.र.न.ं117/2022 कलम 
65(ई) म.दा.का. 
  

 

 

  

िमळाला माल :-1000=00  

एका 10 िलटर मते या 
माती या माठाम य े म ये  
हातभ ीची गावठी दा   
जीचा आंबट व उ रट वास 
येत असलेली िकमंती 
अंदाजे   

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : -

िद.03/09/2022 रोजी वेळ 17.00 

वाजता.मौजे सायफळ आरोपी राहते 
घरासमोरील ओसरीत ता.मा र  पुव36  

िकमी बीट नं 04 

  

 

  

गु.दा.ता.वेळ  :- िद.03/09/2022 

टे.डा.नं.22 वेळ 21.14वा. 
  

  

 

िठकाण- मौजे  सायफळ ता.मा र 

  

 

दाखल करणार :-ASI यु.सी.मडावी 
मो.नं.9421712165 

िफयादी/ खबर दणेार- 

हमेंत रामराव मडावी वय 
57वष वसाय नौकरी 
पो.ह.ेकाँ. ब.नं.1835 

नेमणुक पो. टे. िसदखेड 
ता.मा र मो. नं. 
9421768484         

  

 

आरोपी -  
  

  

आरोपी अटक –नाही 
  

  

खुलासा --- सादर िवनंती िक वर नमुद तािरख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीने आपले राहते घरासमोरील 
ओसरीम ये आपले ता यात बेकायदिेशरिर या हातभ ी 
गावठी दा   ितचा चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने 
ता यात बाळगुन िमळुन आला हणुन वर माणे गु हा 
दाखल क न मा.सपोिन साहबे यां या आदशेाने पुिढल 
तपासकामी HC/2356 चौहाण  साहबे यांचेकडे दे यात 
आला मो. नं 7350860891 

  

  

तपािसक अंमलदार- पोहकेाँ 2356 िड.जी.चौहाण 
पो. टे.िसदखेड मो.नं.7350860891 

  

  

पो टे भारी अिधकारी-िब.पी.ितडके सपोिन पो टे िसदखेड 
मो नं 9823156052 

  

 

 

 
   



 

     पोलीस टेशन नायगाव गुरन.ं,129/2022 कलम 279,337,338 भादवी. िदनांक 03/09/-2022 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

 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 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
नायगाव 

गुरन.ं,129/2022 

कलम 

279,337,338, 

भादवी 

  

 गु हा घडला िदनांक:- 
17/08//2022रोजी चे 
15:45 वा. चे  
सुमारास सलगरा 
फा ापासून तीन 
िकलोमीटर पुढे मुखेड 
ते नांदेड जाणारे 
रोडवर  
िदशा:- दि णेस 15 
िकमी  
 
 गु हा दाखल िदनांक:-
िद:- 03/09/2022 
13:13  वा टे डा.नोद 
नं.22 वर  

 िफयादीचेनाव :- पठाण रसूलखान 
लालखान वय 50 वष वसाय िम ी 
राहणार गगंानगर टायरबोड देगलरू 
नाका तालुका िज हा नांदेड मोबाईल 
नंबर 9595775588 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 आरोपीचे नाव  
:- बोलेरो िपकअप मोटर सायकल ं  
MH-26-AD-8526 चा चालक  
 
मयताच ेनाव :- िनरंक  
 
उिशरा चे कारण:- नांदेड येथ ेयशोसाई 
हॉि पटल म ये इलाज चाल ूआह े

 सादर िवनंती की,नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील बोलेरो िपकअप या चालकान े
याचे ता यातील वाहन भरधाव वेगात चालवून हायगय व िन काळजीपणे चालवून 

यातील िफयादी व यांची प ी हसीना बेगम असे दोघांस जोराची धडक देऊन 
जखमी केले यामुळे िफयादी व प ी हीस  मार लागनू िफयादीचे उज ा बाजू या 
बरगडीला मार लागनू तेथील हाड मोडल,े  उज ा हाताला ,कमरेला व डो याला 
मार लागून जखम झाली िफयादीची प ी हसीना बेगम यां या डो याला ,उज ा 
बाजूस मार लागनू जखम झाली .तसेच उज ा हाताचे पंजा जवळील हाड मोडल ेव 
करंगळी जवळ जखम झाली . वगैरे वणनाचा पोहकेॉ/2168 जे.एस. शेख  पो. टे. 
नांदेड ामीण यांचे MLC  जबाबाव न बाजूस माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन. 
िशदे साहबे यां या आदेशान ेपढुील तपास PSI वाघमारे यां याकडे दे यात आला.  
 तपासी अिधकारी :-  PSI वाघमारे पोलीस टेशन नायगाव मोबाईल नंबर 
9096618241 
दाखलकरणार:-पोहकेाँ./1808 िचतळे पो. टे नायगाव मो.नं.  
8087574887 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन.िशदे साहबे 
पो. टे.नायगाव मो.न.ं 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ¸üÖ´ÖŸÖß£Ö ÔÝÖã¸ü®ÖÓ140/2022 Ûú»Ö´Ö 279,338,304(†)  ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¾Ö ÃÖÆü Ûú»Ö´Ö 134 ´ÖÖê ¾ÖÖ ÛúÖ  ×¤ü®ÖÖÓÛ  3-9-2022 DCR 

 
 
 
 
 
 

ÝÖã¸ü®ÖÓ 

140/2022 

Ûú»Ö´Ö 

279,338, 

304(†) 

³ÖÖ¤ü×¾Ö  

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 

2/9/2022 ¸üÖê•Öß 18.30 ¾ÖÖ ÃÖã 

®ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê ¤êüÝÖ»Öæ¸ü ¸üÖê›ü ¾Ö¸ü Ûêú¹ý¸ü 

‘ÖÖ™  

 

 

 

ÝÖã ¤üÖ ŸÖÖ ¾Öêôû  - ×¤ü-3/9/2022 

¸üÖê•Öß 15.29 Ã™êü ›üÖ ®ÖÖë¤ üÛÎÓú. 14 

 

 

 

×±úµÖÖÔ¤üß-  ¯Ö¸üÃÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ²ÖÖ¾Ö®Öê 

¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ 

³ÖÖê¯ÖÖôûÖ ŸÖÖ ®ÖÖµÖÝÖÖÓ¾Ö ×•Ö ®ÖÖÓ¤êü› ´ÖÖê 

ÛÎÓú. 8698713560 

 

†Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö -  

†Ö™üÛú †Ö¸üÖê¯Öß -  ®ÖÖÆüß 

 

 

×²Ö»Ö²ÖÖÓ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- ¤ãüÜÖÖŸÖ 

†ÃÖ»µÖÖ®Öê ¾Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öß †ŸµÖ×¾Ö¬Öß 

Ûú¹ý®Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ŸÖÛÎúÖ¸ü  ý  

FIR ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»ÖßÛúÖ-ÆüÖêµÖ 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ - 

 ÃÖÖ¤¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß éµÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß®Öê ŸµÖÖ“Öê 

ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™Òòü¾Æü»ÃÖ Æüß ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾ÖêÝÖÖŸÖ ÆüµÖÝÖµÖ ¾Ö ×®ÖÂÛúÖôû•Öß¯ÖÞÖê “ÖÖ»Ö¾Öã®Ö 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛÎÓú. MH 20 CK 1278 »ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¹ý®Ö •ÖÖê¸üÖ“Öß 

¬Ö›üÛú ¤êü¾Öã®Ö ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ÝÖÓ³Öß¸ü •ÖÜÖ´Öß Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸üÞÖÖÃÖ ÛúÖ¸üÞÖß³ÖãŸÖ 

—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.  ¾ÖÝÖî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý®Ö  ´ÖÖ. ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ×¤ü‘Öê ÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö ‡ÓÝÖôêû ÃÖÖ µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 

 

ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß-  †¿ÖÖêÛú ‡ÓÝÖôêû ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×®Ö¸üßõÖÛú ¯ÖÖê.Ã™êü.¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ 

´ÖÖê.®Ö. 7972146577 

 

¯ÖÖê»ÖßÃÖšüÖÞÖê †×¬ÖÛúÖ¸üß - ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ×¤ü‘ÖêÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê.®ÖÓ. 9834255985 

 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü  - ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2062 ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ÝÖÞÖ¯ÖŸÖß ÛúÖê¸üÛêú ´ÖÖê ÛÎÓú. 

9421296127 

 

 

 



पोलीस टेशन मुखेड गुरण- २६७/२२ कलम ४५७.३८०.भा द िव माणे.िदनांक 03/0९/२०२२ 

 पोलीस टेशन मुखेड  ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ 

ग ुघडला व दाखल तारीख िफयादी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गुरण- २६७/२२ 
कलम 
४५७.३८०. 
भा द िव माणे. 

ग ुघ ता वेळ व िठकाण िदनांक 
िद.०२/९/२०२२ रोजी ०८:३० वा  
ते िद ०३/०९/२०२२ रोजी सकाळी 
१०:०० वा चे सुमारास ी स य साई 
ेिडग कंपनी म ढा तसेच पूवस अधा 

िकमी चं शेखर कोटगीर यांचे 
क पत  सुपर माकट बाराळी  नाका 
ता मुखेड. 
 
ग ुदा ता वेळ िदनांक 
०३/0९/२०२२चे १५.५९ टे डा  
न द  १५वर. 
 
गेला माल- ८८.०००/- हजार पये 
नगदी. 
 
 
 
. 

िफयादी- अमर गणपतराव 
पाळेकर वय २१ वष  

ापार रा. तग लाईन ग ली 
मुखेड. िज हा नांदेड .मो  
९०५९८५१०५४. 
 
आरोपी- अ ात 

 
 
दाखल करणार- पोहकेा 
१६३१ पांडे  पोलीस टेशन 
मुखेड. मो ७५८८०६८२५६. 
 
तपास-        पो उपनी काळे 
मो .  ९८५००७२०७८.     
पो टे मुखेड. 

खुलासा-सादर िवनंती की वर नमूद तारीख 
वेळ व िठकाणे यातील िफयादीचे ी स य 
साई ेिडग कंपनी तेलाचे दकुाना या 
छतावरील तीन प ाचे नट कापून प ावा 
कोण दकुानात वेश क न लोखंडी कपाटात 
ठेवलेल ेनगदी ६०.०००/- व लोखंडी काउंटर 
म ये ठेवलेल े २८.०००/-असे एकूण 
८८.०००/- पये कोणीतरी अ ात चोर ान े
चो न नेल े आह े वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



                     पोलीस टेशन उ माननगर ो गुरनं. 154/2022 कलम  65(ई) म.दा.का.  माण े िदनांक.03/09/2022  

  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

िफयादीचे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर, आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक होय 
/नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
उ माननगर 

गुरन ं154/2022 
कलम 65 (ई) म.दा.का 

माणे 
 गु ाचे कारण : :- 
िबनापरवाना 
बेकायदेशीर िर या  
देशी  दा   बाळगलेला 
हणुन गु हा दाखल 

िमळाला माल:- 
देशी  दा  िभगरी 
सं ाचे 180   ML या 
14 िसलबंद बाँटल   
िकमती 980 /-  चा 
माल  
 

गु हा घडला िदनांक 
03/09/2022 चे 12.45 वाजता 
िठकाण :-आरोपीचे आरोपीचे 
घरासमोरील मोक या जागेत 
मोजे नांदगाव तालुका लोहा दरू 

े  कापसी बु कु  
िदशा : पूव  
िकमी 20 km  
 
गु हा दाखल िदनांक:-िद-
03/09/2022 वेळ  17.37 वा 
टे डा.न द न ं23 

 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कसे  :-होय 
 

िफयादीचे नाव :--िनळकंठ 
रामचं  ीमंगल ेवय 42 वष 
पु हा ब न 11 19 नेमणूक 
पो टे उ मान नगर मोबाईल 
नंबर 95 11 64 54 33  
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 आरोपीचे नाव व प ा: 
 आरोपी अटक :--  नाही 
 
 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील नमुद 
आरोपीन े      िबनापरवाना बेकायदेशीर िर या. देशी 
दा  िभगरी सं ा या 180ml मते या 14 िसलबंद 
बाटल  येकी 70  िकमती 980/_  चा ो 
गु हया या मालाची चोरटी िव ी कर याचे उदेशान े  
जवळ बाळगललेा िमळून आला  हणून वगैरे 
िफयादव न  मा.सपोिन सा यांचे आदेशान ेगु हा दाखल  
 दाखल करणार:--पो ह ेका 1964 म के पो. टे 
उ माननगर 
तपािसक अमंलदार -HC 2330 कानगुल े 
 पो टे उ माननगर  मो नं 9923319992 
 
पोलीस टेशन भारी अिध.कार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:- मा. स.पो.िन भारती साहबे पो. टे. उ माननगर 
मो.न.ं 8378989949 
 मा. पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे:- 

 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.²ÖÖ¸ü›ü ÷Öã.¸ü.−Ö. - 65/2022 �ú»Ö´Ö:-65 (‡Ô) ´Ö.¤üÖ.†×¬Ö. ×¤ü.03/09/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã. ü̧.−ÖÓ. ¾Ö �ú»Ö´Ö  .÷Öã. ü̧.−Ö.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ#Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö /†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö  
 ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−Ö       

 Æü×�ú�úŸÖ 

²ÖÖ ü̧›ü ÷Öã. ü̧.−Ö. - 64/2022 
�ú»Ö´Ö:-   65 (‡Ô) 
´Ö.¤üÖ.†×¬Ö−ÖßµÖ´Ö 
 

÷Öã−ÆüÖ . ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šü�úÖ#Ö:-
×¤ü.03/09/2022 “Öê 
15.45 ¾ÖÖ. •Öã−µÖÖ 
ÃÖ ȩ̂ü÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ ü̧ÖêŸÖß 
´ÖÓ¤üß ü̧Ö“µÖÖ �úÖê¯Ö-µÖÖ¾Ö¸ü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ü̧Öê›ü¾Ö¸ü 
¤ü×�Ö#ÖêÃÖ 15 ×�ú.´Öß. 

 ×¤ü¿ÖÖ†ÓŸÖ¸ - ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 15 
×�ú´Öß 
 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
×¤ü.03/09/2022 
Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤ü-15 ¾Ö ü̧ ¾Öêôû:- 
16.40 ¾ÖÖ. 
    
 

×±úµÖÖÔ¤üß “Öê −ÖÖ¾Ö- ÃÖÓ•ÖµÖ 
ŸÖãôû×¿Ö ü̧Ö´Ö ³Öë›êü�ú ü̧ ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-−ÖÖî�ú ü̧ß  ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
ˆ¯Ö×−Ö ü̧ß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.²ÖÖ ü̧›ü 
ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü ´ÖÖê-8329824296 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-  
 
×´ÖôÍûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - 900=00 ‹�úÖ 
¯»ÖòÃ™üß�ú“µÖÖ ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖ 180 
‹´Ö.‹»Ö.“µÖÖ ‹�ãú#Ö 15 ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü �úÖ“Öê“µÖÖ 
²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖê�úß 60/- ¹ý.¤ü ü̧Ö 
¯ÖÏ´ÖÖ#Öê.  

�Öã»ÖÖÃÖÖ : ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ#Öß 
µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ Öß ÆüÖ ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧ ×¸üŸµÖÖ 
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖªÖÃÖÖšüß ‹�úÖ ¯»ÖòÃ™üß�ú“µÖÖ ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖ ¤êü¿Öß 
¤üÖ¹ý ³Öà÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê �úÖ÷Ö¤üß »Öê²Ö»Ö »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ 180 
‹´Ö.‹»Ö. “µÖÖ ‹�ãú#Ö 15 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú ü̧ßŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ. ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú ü̧Ö“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü 
×¤ü»µÖÖ−Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
�úÖ´Öß ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ŸÖã÷ÖÖ¾Öê ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
³Öë›êü�ú ü̧û µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧#ÖÖ ü̧ −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ-¯ÖÖêÆêü�úÖò/2217 ü̧ÖšüÖê›ü  
¯ÖÖê.Ã™êü.²ÖÖ ü̧›ü ´ÖÖê −Ö 7499282346 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ·µÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÁÖß ‹ÃÖ.×™ü.³Öë›êü�ú¸ 
´ÖÖê.8329824296 
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß −ÖÖ¾Ö.¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ :- ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ŸÖã÷ÖÖ¾Öê 
ÃÖÖÆêü²Ö-¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê.-9822179877 

 

 



पो. टे मनाठा आ. .न ं25/2022 कलम 174 crpc िद 03/09/2022 

पो. टे चे 
नाव 

आ . .न ंव 
कलम  

आ. .घ.ता.वेळ व िठकाण खबर देणार चे नाव  हिककत 

मनाठा आ न ं
25/2022  
कलम  174 
crpc 

 िदनांक.  01/09/2022 
रोजी सकाळी 11.00 
वतःची शेतात मोजे 

बामणी तांडा तालुका 
हदगाव 
 
 
आ. .दा.ता.वेळ 
िदनांक:-03/9/2022 
रोजी 
15.53 वा.न द 14 वर  
 
मरणाचे कारण:- वतःची 
शेतात िवषारी फवारणीचे 
औषध िप याने 
 
 

खबर देनार:. ,_अजय संतोष राठोड 
वय 20 वष धंदा शेती राहणार 
बामणी तांडा तालुका हदगाव 
    
FIR त िदलीप का ? 
 होय. 
 
 
मयताचे नांव:-  बाळू रामराव 
राठोड वय 27 वष धंदा शेती 
राहणार बामणी तांडा तालुका 
हदगाव 

खुलासा - सादर िवनंती की वर नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील खबर देणार 
यांचे काका बाळू यांनी शेतात सोयाबीनचे पीक घेतल े होते अितवृ ी या 
पावसात यांचे सोयाबीन पीक वा न जाऊन नुकसान झालेल ेते नेहमी िचतेत 
राहत होते बँकेचे कज कसे फेडावे पोट कसे भरावे िफिकरी पोटी ते नेहमी 
िचतेत असत मैदाची आई खबर देणा यांनी समजावून सांिगतल े होते तरी 
िदनांक01/9/2022 रोजी वतःची शेतात िवषारी फवारणीचे औषध िप यान े
नातेवाईकांनी सरकारी दवाखाना हदगाव येथ े उपचार कामी नेल े तेथ े
ता पुरता इलाज क न यांना पुढील इलाज कामे नांदेड सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी येथ ेपाठव पाठवण ेव उपचार चालू असताना िदनांक01/09/2022 
रोजी रा ी09.25 वाजता मयत झा याचे सांिगतल े िदनांक02/09/2022 
रोजी अं यसं कार क न दःुखात अस यान ेआज रोजी जबाब देत आह ेवगैरे 
वगैरे जबाब आव न बाजूस माणे आ  दाखल क न माननीय सपोनी साहबे 
यां या आदेशान ेपुढील चौकशी कामी बीट HC1694 पवार यां याकडे िदली  
 
तपासीक अिधकारी यांचे नांव:-HC1694पवार साहबे  पो टे मनाठा मो 
नं.9922921694 
दाखल करनार -PSO HC 1750साहबे पो. टे.मनाठा मो. .9657719136 
पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- 
केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

 



 
पो टे िसदखेड भाग 1 ते 5 गु र नं 115/2022 कलम 354 (अ),452 ,294,323,504,506,143,147,149भा द वी  03/09/2022 

 

टे चे नाव गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  
घडला व दाखल 

िफयाद हिककत 

पो टे िसदखेड  पो. टे.िसदखेड.भाग 1 ते 5 गु र नं 
115/2022 कलम 354 (अ),452 
,294,323,504,506,143,147,149भा 
द वी       
  

  

िमळाला माल :-िनरंक 

  

  

उिशराचे कारण – आज रोजी येऊन 
पो. टे.ला िफयाद िद याने 

 गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण : -िद. 
01/09/2022 रोजी 
दपुारी 11.30 
वाजता या सुमारास 
िफयादी या घरात व 
घराचे लगत असले या 
रोडवर मौजे गोकुऴ 
ग डेगाव ता.मा र  
पि मेस 35 िकमी 
बीट नं 4 

  

  

गु.दा.ता.वेळ  :- 
िद.03/09/2022 
टे.डा.नं.16 वेळ 

16.58 वा. 
  

  

िठकाण- मौजे गोकुऴ 
ग डेगाव ता.मा र 

  

दाखल करणार :-ASI 
यु.सी.मडावी 
मो.नं.9421712165 
 
 

िफयादी/ खबर दणेार  

 

 

आरोपी  
  

  

 

  

आरोपी अटक –नाही 
  

  

खुलासा --- सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी गैर 
कायदाची मडंळी जमवुन िफयादी राहत असले या घरात आरोपी . 1 व 2 ह ेिशवागाळ 
करत घरात घुसले असता यातील िफयादीबाई हीने आरोपी . 1 व 2 यांना तुम याच 
सांग याव न िग ी े शर व न मािणक राठोड व इतरांना कामाव न कमी केले असे 
हणताच यातील आरोपी . 1 व 2 यांनी िफयादीस िछनाल रांड आहसे अशी वाईट 

िशवागाऴ क न थापडाबु यांनी मारहाण क न िनघुन गेले.यातील िफयादीस घरालगत 
असले या र यावर िफयादीचे आईला भांडणाचा आवाज आ याने िफयादीबाई ितथे गेली 
असता यातील आरोपी . 1 ते 3 यांनी िफयादी बाईस तु तर िछनाल आहसे असे हणुन 
िफयादीस तुझी आई िग ी े शरवर वंयपाक कर यासाठी जात नाही.ितथे ऐश 
कर यासाठी जाते असे हणुन अि ल िशवीगाळ क न िफयादीचे केस ध न मारहाण 
केली.तसेच यातील आरोपी .4 ते 7 यांनी येऊन िफयादीस व िफयादीचे आईस 
िशवीगाळ क न मारहाण क न िजवे मार याची धमकी िदली.तसेच यातील आरोपी .4 
यांने िफयादी बाईचे जवळ जावुन िफयादी बाईचा वाईट हतेुने हात ध न ओढत नेऊन 
साडीचा पदर खाली पाडुन लाऊजम ये हात टाकुन िवनय भंग केला.वैगरे जबाबव न  
मा. स. पो. िन साहबे या या आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 
HC 2356 चौहान या याकडे िदला मो.नं. 7350860891 

             
 

तपािसक अंमलदार- पोहकेाँ 2356 िड.जी.चौहाण पो. टे.िसदखेड मो.नं.7350860891 
 

  

पो टे भारी अिधकारी-िब.पी.ितडके सपोिन पो टे िसदखेड मो नं 9823156052 

  

 



पो. टे. माळाकोळी  (DCR) भाग 1ते 5  ग.ुर.न. 95/2022 कलम  498(अ ) .323.504506.34  भा .द .िव   िद. 03/09/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व 
कलम 

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

       हकीकत 

  पो ट 
माळाकोळी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 

95/2022 

कलम  

498(अ ) 

.323.504 

506.34  भा 

.द .िव.  

 गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण -- 21/12/2021  
चे नंतर  पंधरा 
िदवसापासून  ते आज 
पयत िफयादीचे सासर 
म ये राणी सावरगाव 
तालुका गंगाखेड िज 
परभणी पि मेस 30 
िकमी  
 
 गु हा दाखल:- िद. 
03/09/2022 वेळ 
17:13 टेशन डायरी 
न द  22 
 
दाखल करणार:  LNPC 
/2623 गु े पो ट 
माळाकोळी 

िफयादीचे नाव:-  
FIR त िदली का:- होय 
आरोपी नाव  --    
 आरोपी अटक:- नाही  
उिशरा चे कारण--   

खुलासा; 
            सादर िवनंती की  वर नमूद तारीख वेळी  व िठकाणी यातील ितचे 
सासरचे लोकांनी माहरे न वीट भ ी टाक यासाठी पाच लाख पये घेऊन ये 
हणून िफयादीस ितचा पती दयानंद यांनी नेहमी मारहाण क न ितचा 

शारीिरक व मानिसक छळ क न तू माहरे न पैसे घेऊन ये नाही आलीस तर 
तुला नांद ू देणार नाही हणून आरोपी मांक 2,3,4 यांनी संगणमत क न 
पतीस मारहाण कर यास सांिगतल े व सवानी िमळून जीवे मार याची धमकी 
िदली  आह े िदले या जबाबाव न माननीय सपन े डोके साहबे यांचे 
आदेशानगेु हा दाखल क न तपास पोह ेका 2504  कदम यांचेकडे िदला 
 
  तपासी अंमलदार:  HC 2504 कदम 9823031407 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .    सपोिन डोके साहबे 
8652147575 
               
केलेला तपास:-  
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 
 



 

पोलीस टेशन अधापरू   ग.ुर.न.258/2022   कलम 65(इ) महारा  दा बदंी अिधिनयम िद 03/09/2022 

 

पो. टे. अधापरू भाग 1ते5 
ग.ुर.न. व 
कलम- 
258/2022 
कलम 65(इ) 
महारा  
दा बंदी 
अिधिनयम 

गु हा घडला िदनांक-
03/09/2022रोजी 
वेळ   15.30 
 वाजता चे सुमारास 
िपपळगाव पाटी ते 
येळेगाव जाणारे 
रोडवर खालसा 
धाबा दि णेस दहा 
10 िक.मी.   
 
 
 
गु हा दाखल  िदनांक 
03/09/ 2022चे वा.  
17.59 टेडा.न ं.  

मांक_ 27  
 
 

िफयादीचे नाव- मह  ल म्ण डांग ेवय 37 
वष वसाय नोकरी पो ट अधापूर 
 
 
आरोपी नाव.  
 
 
िमळाला माल—--देशी दा  िभगरी सं ा या 
180ML या 10 बॉटल िकमती अंदाजे 700/ 
पये 

● खुलासा  सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी हा िवना परवाना बेकायदेशीर िर या ोवीहीशन गु ाचा 
माल देशी दा  िभगरी सं या या 180 एम एल या दहा सीलबंद 
बॉटल िकमती 700 पये माल चोरटी िव ी कर याचे उ ेशान े
ता यात  बाळगुन िमळून आला वगैरे िफयादीव न माननीय पोलीस 
िनरी क साहबे यां या आदेशाने गु हा दाखल क न बीट 
ना.पो.का.797 खरबे यां याकडे दे यात आला मोबाईल नंबर 89 99 
64 63 40 

  
 
तपासी अंमलदार-N PC खरबे मो..न.8999646340  
दाखल करणार- PSI वड मो. न.9637101945 
 
पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो नं.7798834253 

 

 



पो. टे मनाठा. ग.ुर.न ं138/2022 कलम 65(ई) मु. ो.का. माणे िद 03/09/2022 

पो. टे चे 
नाव 

गुरन ंव 
कलम  

गुरन.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयाद देणार चे नाव  हिककत 

मनाठा गुरन 
138/202
2 
कलम 
65(ई) 
मु. ो.का. 

माणे  

 िदनांक  03/09/2022  च◌े 
14.30 चाभर◌ा लहान 
जाणार रोडवर चभर◌ा 
तालुका अधापूर िज.नांदेड 
दि णेस पंचवीस िकलोमीटर 
 
ग.ुदा.ता.वेळ 
िदनांक:-03/09/2022 
वेळ16.58 वा.न द नं 15 वर  
 
िमळाला  माल:- देशी दा  
िभगरी सं या या 180 ml 
या 8 बॉटल िक.अं 560-/   

 

िफयादी:- बालाजी मोतीराम 
रावळे वय 42 वष वसाय 
नोकरी पो ना 2809 
पो. टे.मनाठा ता.हदगांव 
नांदेड िज. नांदेड म .न. 
9867797144 
FIR त िदलीप का होय. 
आरोपी:-  
 

सादर िवनंती िक वर नमुद तारीख वेळ व िठकाणी यातील नमुद 
आरोपीयान े आप या ता यात िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या चोरटी 
िव ी कर या या उ ेशाने देशी दा  िभगरी सं या या 180 ml या 8 
बॉटल बाळगललेा िमळून आला  वगैरे िफयाद व न वर  माणे गु हा 
दाखल क न  मा. स.पो.िन साहबे यांचे आदेशान ेपुढील तपास कामN 
PC- रावले सर यांचे कडे िदला. 2809 
तपासीक अिधकारी यांचे नांव-N PC-
2809रावलेसरसाहबेपो. टे.मनाठाम .न.9867797144 
 
दाखल करनारा- PSO HC-1750 देवडे सर   साहबे पो. टे.मनाठा 
म .न. 9657719136 
 
पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- 
मा.स.पो.िन.साहबे पो. टे. मनाठा  मो. न.ं 
 
केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

 

 

 



पोलीस टेशन अधापरू दैिनक ग.ुर.न.259/2022   भाग 1त5ेकलम 325,323,504,506 भा.द.वी. गु ह े   िदनाकं 03/09/2022 

अ. .  ग.ुर.न.व कलम गु हा घडल ंव दाखल 
तारीख 

िफयादीच ेनाव खबर देणार आरोपीच ेनाव 
व प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

अधापूर 

भाग 1त5े ग.ुर.न. 
व कलम- 
259/2022 कलम 
325,323, 
504,506 
 भादवी . 

गु हा घडला िदनांक-
03/09/2022रोजी वेळ   
14.30 िफयादीचे राहते 
घरी तालाब ग ली अधापुर 
 वाजता चे   तालुका 
अधापूर 
 
िदशा व  
अंतर- पि मेस500 िमटर 
 
गु हा दाखल िदनांक-  
िदनांक 03/09/ 2022चे 
वा.  19.06 टेडा.नं .  

मांक 19 
 
 

िफयादीच ेनाव-  रंगराव तुलसीराम यंगडे 
वय 65 वष वसाय बौ  िभ ू राहणार 
तालाब ग ली मोबाईल नंबर 
7028425471 
 
 
आरोपी नाव.  

खलुासा व सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी हा िफयादीचे नातवास बोलत असताना िफयादीने नातवाला 
तू या या नादी का लागलास याच कारणाव न िफयादीने त ूमा या 
घरी कसं काय आलास असे हणाल े असता आरोपीन े क न थापड 
बु याने मारहाण क न त डावर बु या मा न डावे बाजूकडील 
खालचा दात पाडून गंभीर दखुापत केली व जीवे मार या या धम या 
िद या वगैरे मजकुराचे जबाबाव न वर माण ेगु हा दाखल क न व 
माननीय पो. िन. साहबे यां या आदेशान े पुढील तपास HC 2081 
मजास यां याकडे दे यात आल ेमो.न.9923400081 
  
 
तपासी अमंलदार- HC2081 आगलावेमो..न.9921400081 
दाखल करणार- PSI वड मो. न.9637101945 
 
पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो नं.7798834253 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.330/22 कलम. 65 (ई ) महारा  दा बंदी कायदा    िदनांक 03/09/2022 

पो टे चे नाव गु हा रिज टर नंबर व कलम  िफयादी व आरोपी चे 
नाव  

 

पोलीस टेशन 
भोकर 
330/2022 
कलम. 65 (ई 
) महारा  
दा बंदी 
कायदा         

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 

िदनांक  03- 09- 2022 रोजी   
12:40 वाजता सुमारास आकाश 
िबअर शॉपी या बाजूला मोक या 
जागी भोकर दि णेस एक 
िकलोमीटर अंतरावर  
 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

िदनांक   03-09-2022 14:01 
वाजता टेशन डायरी न द मांक. 
22  
 िमळाला  माल :- एका नायलॉन या 

िपशवीम ये दशेी दा  िभगरी सं ा या 
180 एम एल या काचे या सीलबंद 15 
बॉटल येकी िकमत 60 पये 

दरा माणे एकूण 900 पये चा माल  

िफयादी :- नामदवे 
बालाजी िशरोळे वय 36 
वष वसाय नोकरी 
पोलीस कॉ टेबल ब ल 
नंबर 3186 नेमणूक 
पोलीस टेशन भोकर 
मोबाईल नंबर 95 52 59 
31 86  
आरोपी:- 

खुलासा 

सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने आपल ेता यात एका नायलॉन या िपशवीम ये दशेी 
दा  िभगरी सं ा या 180 एम एल या काचे या सीलबंद 
15 बॉटल येकी िकमत 60 पये दरा माणे एकूण 900 
पयाचा माल िवनापरवाना  बेकायदशेीर री या िव ी 

कर या या उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला  वगैरे 
िफयाद व न माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या 
आदशेाने गु हा दाखल     
 

दाखल करणार---ASİ दवणे     मो.नं.9552500385      
तपासी अमलदार.   N.P.C.   2401          मोबाईल मांक 

98 50 49 31 10            
भारीअिधकारी-- पो.िन. पाटील साहबे  मोबाईल नंबर  

9923104521 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü. ˆ´Ö¸üß ¯ÖÏÖê.÷Öã̧ ü−ÖÓ 222/2022 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô.) ´Ö.¤üÖ.�úÖ. ×¤ü.03/09/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ /¯Ö−ÖÖ�úÖ/†Ö´Öé/×´ÖÃÖà÷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¸üÖê¯Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü×�ú�úŸÖ 

ˆ´Ö ü̧ß  ÷Öã̧ ü−Ö 

222/2022  
�ú»Ö´Ö 65 (‡Ô.) 

´Ö.¤üÖ.�úÖ.  

 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  

×¤ü.03/09/2022 “Öê 13.40 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 

¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üß µÖê£Öê  †ò™üÖê ¯ÖÖò‡Ô™ü 

•Ö¾Öôû 

÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  

×¤ü.03/09/2022 “Öê 16.49 ¾ÖÖ. 

−ÖÖë¤ü −ÖÓ. 17 

 

÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  

 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -  180 ‹´Ö.‹»Ö.“µÖÖ 

14 ²ÖÖò™ü»Ö  †ÃÖÖ ‹�ãú>Ö 980/- 

¹ý.¯ÖÏÖê.´ÖÖ»Ö. 

 

×¤ü¿ÖÖ :- ¯Öã¾ÖÔ¾ÖêÃÖ  04 ×�ú.´Öß. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-    

×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔ ¿ÖÓ�ú ü̧ ü̧Ö¾Ö �êúôû�ú ü̧  ¾ÖµÖ 

37  ¾ÖÂÖì ¬ÖÓ¤üÖ-−ÖÖî�ú ü̧ß 

¯ÖÖê�úÖò/2533 ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö ü̧ß  ´ÖÖêê.−ÖÓ. 

 FIR ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ- ÆüÖêµÖ 

 

†Ö ü̧Öê̄ Öß −ÖÖ¾Ö :-  

†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú −ÖÖÆüß. 

 ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü 

†Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê −Ö´Öã¤ü ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ>Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×¾Ö−ÖÖ 

¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧ × ü̧ŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ̃ ÖÖ“µÖÖ 

180 ‹´Ö.‹»Ö.“µÖÖ 14 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 

�ú ü̧>µÖÖ“µÖÖ ˆ¤¤êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷ÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôæû−Ö †Ö»ÖÖ 

¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 

�úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ/1017 �ëú¦êü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ¤êü>µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.  

 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó´Ö»Ö¤üÖ ü̧ :- ¯ÖÖê−ÖÖ/1017 �ëú¦êü ´ÖÖê.−ÖÓ. 

9049800217 
                              

¯ÖÖê.Ã™êü. ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê. −ÖÓ. ¯ÖÖê×−Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.ˆ´Ö¸üß  

´ÖÖê.7038833358 

 

 
 
 



                   पो.�टे.िहमायतनगर .ग.ुर..न.ं.201/2022कलम 65(ई)म.दा.का. िद.03/09/2022 

 

पोलीस 

�टेशनचे नाव 

ग.ुर.न.ंवकलम 

आ.म.ृन.ं 

ग$ुहाघडला तारीख वेळ 

िठकाण ग$ुहा दाखल वेळ 

िफया-दीचेनाव प.ा 

मोबाईल नबंर 

खुलासा 

िहमायतनगर 0ो.ग.ुर..न.ं.201/2022कलम 

65(ई)म.दा.का. 

 
 
 

तपास अिधकारी 

पो.हे.कॉ1893 

पोटेपो.�टे.िहमायतनगर 

मो.न.ं9067901830 

 
 

गेलामाल  

िमळाला माल 

देशी दा7िभगंरीस9ंाचे 

180MLचे 

12बॉटल िकमती 840 <पये 

 
 

िद.03/09/2022रोजी17.00वा

जताचे 

समुारासआरोपीचेघरासमोरमौ.

वाघीपिAमेस 15 िक.मी. 

 
 

ग$ुहादाखलः 

िद.03/09/2022 

चे 20.11 वा  

�टे.डा.नCद.21 

वर 

 
. 

पो�टे 0भारी अिधकारी 

.पो.िन.Dी.भसुनरुसाहेबपो.�टे.

िहमायतनगर 

मो.न.ं9834774799 

नामदेव तकुाराम पोटेवय 52 वष- 

Fयवसाय नोकरी 

पो.हे.कॉ.ब.न.ं1893पो.�टे.िहमायतन

गर 

मो.न.ं9067901893 

 
 

आरोपी चे नाव 

 
 

 ग$ुहा दाखल करणारःPSO 

पो.ना.2573 

चुकेवाडपो.�टे.िहमायतनगर 

मो.न.ं9049285775 

 

सादर िवनतंी की वर नमदु ता वेळी 

विठकाणी यातील आरोपी हािवनापरवाना 

बेकायदेशीर िरJया देशीिभगंरीस9ंाKया 

180ML Kया िशलबदं12बॉटल िकमती 

840 <पये चा माल चोरटी िवLी 

करMयाKया उOेशाने ताPयातबाळगलेला 

िमळून आला वगैरे मजकुराचे िफया-दी 

व<न बाजूस 0माणे ग$ुहा दाखल  



पो.�टे.िहमायतनगर 0ो.ग.ुर..न.ं.202/2022कलम 65(ई)म.दा.का. िद.03/09/2022 

 

पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

ग.ुर.न.ंवकलम 

आ.म.ृन.ं 

ग$ुहाघडला तारीख वेळ िठकाण 

ग$ुहा दाखल वेळ 

िफया-दीचेनाव प.ा 

मोबाईल नबंर 

खुलासा 

िहमायतनगर 0ो.ग.ुर..न.ं.202/2022कलम 

65(ई)म.दा.का. 

 
 
 

तपास अिधकारी 

पो.हे.कॉ1893 

पोटेपो.�टे.िहमायतनगर 

मो.न.ं9067901830 

 
 

गेलामाल  

िमळाला माल 

देशी दा7िभगंरीस9ंाचे 

180MLचे 

13 बॉटल िकमती 910 

<पये 

िद.03/09/2022रोजी18.15वाज

ताचे समुारासरेSवे Tलटॅफॉम- चे 

बाजूला मोकVया जागेत मोजे 

जवळगाव ता. 

िहमायतनगरपिAमेस 17िक.मी. 

 
 

ग$ुहादाखलः िद.03/09/2022 

चे 20.29वा  

�टे.डा.नCद.22 

वर 

. 

पो�टे 0भारी अिधकारी 

.पो.िन.Dी.भसुनरुसाहेबपो.�टे.िह

मायतनगर 

मो.न.ं9834774799 

सधुाकर लWमण कदमवय 53 वष- 

Fयवसाय नोकरी 

पो.हे.कॉ.ब.न.ं1662पो.�टे.िहमायतन

गर 

मो.न.ं7350671239 

 
 

आरोपी चे नाव 

 
 
 

 ग$ुहा दाखल करणारःPSO 

पो.ना.2573 

चुकेवाडपो.�टे.िहमायतनगर 

मो.न.ं9049285775 

 

सादर िवनतंी की वर नमदु 

ता वेळी विठकाणी यातील 

आरोपी हािवनापरवाना 

बेकायदेशीर िरJया 

देशीिभगंरीस9ंाKया 180ML 

Kया िशलबदं13बॉटल 

िकमती अदंाजे910<पये चा 

माल चोरटी िवLी 

करMयाKया उOेशाने 

ताPयातबाळगलेला िमळून 

आला वगैरे मजकुराचे 

िफया-दी व<न बाजूस 0माणे 

ग$ुहा दाखल  



 

पो. टे.धमाबाद गरुन  नं. 213/2022 कलम  65 ई महारा  दा बंदी कायदा िदनांक 03/09/2022 

पो. टे.धमाबाद गरुन  
नं. 213/2022 कलम  
65 ई महारा  
दा बंदी कायदा 

ग.ु घडला तारीख वेळ . िदनांक 
03/09/2022 रोजी वेळ  15-40 वाजता 
सुमारास आरोपी या घरासमोर मोक या 
जागेत मोजे िपपळगाव तालुका धमाबाद 
 
 
 
ग.ु दाखल तारीख वेळ िदनांक 
03/09/2022 चे  21-08 न द न. 22 
      
 
दाखल करणार पोह ेका 1703 भालेराव  
पो टे धमाबाद मो. 9423440226 
 
 
पोलीस िनरी क  िहबारे सर पो टे 
धमाबाद. मो.  
9764574333 
 

िफयादी - सुदाम आम  आडे  वय 
54 वष वसाय नोकरी   HC 
1688 नेमणूक पो टे धमाबाद  
मो. 9923692588 
 
 
 
 
आरोपीचे नाव =  
िमळाला मला-  840- पये एका 
नायलॉन िपशवीम ये देशी दा  
िभगरी सं ा असे लेबल असले या 
180 एम एल मते या बारा बोट 
ला येकी िकमत 70 पये माणे 

खुलासा-सादर िवनंती की यातील नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी नमूद यातील आरोपीन े िवनापरवाना 
बेकायदेशीरिर या  देशी दा  िभगरी सं ा से लेबल असलेल े
180 ml चा 12 बाट या येकी िकमत 70 पये माणे 
असा एकूण 840/- पयाचा माल िकमती  चोरटी व िव ी 
कर या या उ ेशाने  बाळगून व िमळून आला वगैरे िफयाद 
व न गु हा दाखल. 
 
 
तपासी अंमलदार - HC 2247  पो टे धमाबाद मो.न.ं  
9765 

 
 
 



Ikks LVs dqaVwj xqju  &  xqjua 154@2022 dye 363 Hkknfo fn 03@09@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko & 

dqaVwj 

 

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

fn 02@09@2022 jksth 
jk=h 19-15 oktrkP;k 
lqekjkl fQ;kZnhP;k 
ekgsjh ekSts dq”.kqj  

 

 

fn’kk o varj %&  

if’pesl 12 fdeh- 
dq”.kqj fcV 

 

xqUgk  nk[ky-rk-osG-   

03@09@2022 ps 15-
03 oktrk LVs-Mk-dz 
11 oj  

 xqju  &  xqjua 
154@2022 dye 
363 Hkknfo 

 

 

 

fQ;kZnhps  ukao %&  

 

vkjksih %& vKkr O;Drh 

 

 

fifMrkps uko%&  

xqUg;kps dkj.k%& vKkr O;Drhus 
vKkr dkj.kklkBh iGoqu usys 

 

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fVdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh ;kaph eqyxh gh fQ;kZnh ekgsjh vkbZP;k ?kjh egky{eh luk dfjrk 
xsyh vlrk ;krhy vKkr vkjksihus vKkr dkj.kklkBh fQ;kZfnP;k ekgs#u 
vkbZP;k dk;nsf’kj j[kokyhrqu iGowu usys vkgs oxSjs fQ;kZnhus tckc 
fnY;kus liksfu iqjh lkgsc ;kaP;k vkns’kkus xqUgk nk[ky d#u iq<hy 
rikldkeh iksmifu vVdksjs ;kapsdMs ns.;kr vkys vkgs- 

 

nk[ky dj.kkj &  iksgsdkW@2154 eqxMs iks-LVs dqaVwj eks-ua-7588086761 

 

rikfld vaeynkj& iksmifu vVdksjs iks-LVs dqaVwj eks-ua-8669182128 

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu iqjh iks-LVs dqaVwj eks-ua-8668543100 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iksmifu ;soys iks-LVs dqaVwj eks-ua-
7798597775 gs fnukad 03@09@2022 jksth ps 15%03 ok uksan ua- 11 oj 
jokuk  

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &HksV iq<s pkyq  

 
 
 
 



 

पोलीस टेशन  मुखेड 268/2022 कलम 326, 452, 324, 323, 504, 506, 34 Ipc  
सह कलम 3 महारा  नरबळी व इतर अमानुष व अघोरी कृ यांना ितबंध काळी जाद ूअिधिनयम 2013  िदनांक 03/9/ 2022 

 अनु मांक गुरन कलम गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण 

िफयादीचे नाव गु ाची थोड यात हािककत 

1) पो ट मुखेड गुरंन 
268/2022 कलम 326, 
452, 324, 323, 504, 
506, 34 Ipc  
सह कलम 3 महारा  
नरबळी व इतर अमानुष 
व अघोरी कृ यांना 

ितबंध काळी जाद ू
अिधिनयम 2013 

गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण - िदनांक 29/8 
/22 रोजी वेळ 21.30 
वाजता चे सुमारास मौजे 
उं ी (प दे) 
ता मुखेड िज हा नांदेड 
  
दाखल वेळ- 
03/09/2022 रोजी 
वेळ  21.21 वा  
टे डा न द 20 

 
दाखल करणार - 
पोह/104 क े 
 
तपास करणार-  
पोह/ 1631 पांडे 
  

िफयादीचे नाव-  
अशोक गोिवदराव िहवराळे वय 64 

वसाय सेवािनवृ  व शेती राहणार 
जा र तालुका मुखेड मो 
9421842796 
 
आरोपीचे नाव-  
 
 
 
आरोपी अटक-    नाही  
 

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळ िठकाणी यातील 
िफयादी हे यांचे ईवाई यांचे घरी उं ी पदे येथ े
असताना यातील आरोपीतांनी संगणमत क न 
घरात घुसून तू आमचे बाईस भानामती का केलास  
या कारणाव न िफयादीस चाकुने  व लोखंडी 
पा यान ेभकाळीत, डो यात मा न गंभीर दखुापत 
केली व सा ीदारांना िशवीगाळ क न लाथा 
बु याने मारहाण केली व जीवे मार याची धमकी 
िदली वगैरे  मजकुराचे िफयादव न गु हा दाखल 
क न मा.पोनी साहबे यां या आदेशान ेपोह 1631 
पांडे यां याकडे िदले  
 

भारी अिधकारी- 
 ही ही गोबाडे मोबाईल नंबर 8805957400 
 
तपास अिधकारी 
पोहवा/ पांडे 
 मोबाईल 7588068256 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ#Öê −üÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ¤î−üÖÓ×¤−üÖú ÷Ö−ãÆêü †Æü¾ÖÖ»Ö †Ö´ÖÏ32/2021 �ú»Ö´Ö174crpc  ×¤ü 03.09.2022 

†.�Îú. ×•Ö»ÆüÖ 

¯ÖÖêÃ™êü“Öê 

−ÖÖ¾Ö  

÷Ö−ÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 

×šü�úÖ#Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ¸ü×•ÖÃ™ü ü̧ −ÖÓ ¾Ö 

�ú»Ö´Ö  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ  ¿Öȩ̂ üÖ 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü“Öê 

−ÖÖÓ¾Ö - -

−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†Ö´ÖÏ .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 

×šü�úÖ>Ö:-  ×¤ü. 

03/09/2022 ü̧Öê•Öß 20.50 ¾ÖÖ 

ÃÖ ü̧�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  

¤ü×�Ö#ÖêÃÖ 500 ´Öß™ü ü̧  ŸÖÖ 

−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 

 

†Ö´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 

×¤ü.03.09.2022 “Öê 21.54¾ÖÖ 

−ÖÖë¤ü �Îú.33 ¾Ö ü̧  

 

 

†Ö´ÖÏ - 32/2021 

�ú»Ö´Ö 174 crpc 

¯ÖÏ´ÖÖ#Öê 

 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:-- 

¿ÖÓ�ú ü̧ ¯ÖæÓ›üû×»Ö�ú ´ÖÖ−Öê  

¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 

¿ÖËêŸÖß ü̧Ö Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖ¾Ö 

•ÖÖŸÖ ´Ö ü̧ÖšüÖ ŸÖÖ 

−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö   

 

´Ö ü̧#ÖÖ“Öê �úÖ ü̧#Ö:- --    

-Æü¤üµÖ×¾Ö�úÖ ü̧Ö“Ö 

—Ö™üŒµÖÖ−Öê  ´ÖéŸµÖã 

 

�Ö²Ö¸ü ¤êü#ÖÖ ü̧ :-- 

´ÖÖ ü̧ÖêŸÖß  ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö 

´ÖÖ−Öê ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì 

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ü̧Ö 

Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖ¾Ö  ŸÖÖ 

−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖÓ 

92843619-- 

 

 

 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ:- 

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü#ÖÖ ü̧ µÖÖÓ−Öß �Ö²Ö ü̧ ×¤ü»Öß ×�ú,×¤ü 

03/9/2022 ü̧Öê•Öß ÃÖÓ¬µÖÖ�úÖôûß 19.30 ¾ÖÖ ü̧ÖÆüŸÖµÖÖ ‘Ö ü̧ß 

-Æü¤üµÖ×¾Ö�úÖ ü̧Ö“ÖÖ —Ö™ü�úÖ †Ö»µÖÖ−Öê µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ −ÖÖ´Öê ¿ÖÓ�ú ü̧ 

¯ÖæÓ›ü»Öß�ú ´ÖÖ−Öê µÖÖÃÖ ÃÖ ü̧�úÖ ü̧ß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö µÖê£Öê 

×¾Ö»ÖÖ•Ö�úÖ´Öß ¿Öȩ̂ üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ  ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧Ö ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 20.50 ¾ÖÖ 

´Ö ü̧−Ö  ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öê ´Ö ü̧#ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ �úÖê−ÖÖ×¾Ö¹ý¤ü¬Ö ŸÖ�ÎúÖ ü̧ 

−ÖÖÆüß   ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Öºþ−Ö   †Ö´ÖÏ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö 

µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê  ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê−ÖÖ 349 ÃÖÖÓ÷Ö×¾Ö�ú¸ü   µÖÖÓ“µÖÖ 

�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

 

¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧>ÖÖ¸ü - ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1808 ×“ÖŸÖôêûêûû ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê 

−ÖÓ9730484905 

 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :- ¯ÖÖê−ÖÖ 349 ÃÖÖÓ÷Ö×¾Ö�ú ü̧ ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  

´ÖÖê.−Ö 7875643333 

 



पो. टे इ लापरु ो. ग.ू र .नं 86/2022कलम65(ई)म.दा.का. िद03/09/2022 

पो. टे चे 
नाव 

ग ू.र.न. 
कलम 

ग.ुर..घ.ता.वेळ व िठकाण  िफयादी चे नाव  खुलासा 

ईसलापुर  ो 
ग.ुर.न/ं86/2
022 कलम 
65(ई)म.दा.
का. 

.गु.र घ.ता.वेळी व 
िठकान :-िद03/09/222 
वेळ 17.15 रोडचे 
पुलाजवळ मौजे को हारी 
ता िकनवट  
 
ग.ुर.दा..ता.वेळ . 
ग.ुदा.ता..वेळ. 
19.35 न द नं 30 
िद.03/09/2022 
 
िमळाला देशी दा  
िभगरी सं ा 180 या 
10  बॉटल येकी 60 
पये माण ेएकूण िकमत 

600  पये चा माल 

िफयादी : िशवाजी महाजन 
त डेवाड वय 56 वष वसाय 
नोकरी asi पो. टे. इ लापुर मो. 
8080308059 ता. िकनवट 
 
 
 
 
आरोपी ◌ः  

 
 

 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी बाईने रोडचे पुलाजवळ मौजे कोलारी येथ ेजात 
असताना िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या िभगरी सं ा या देशी 
दा या दहा बॉटल चोरटी िव ी कर या या उ ेशान ेता यात 
बाळगललेी िमळून आली हणून गु हा दाखल क न मास कोणी 
साहबे यांचे आदेशान ेतपास बीट  asi त डेवाड यां याकडे िदल े
आह े 
 
दाखल करनार :-  
Pso ेणी psi कांबळे  सा 
 पो. टे. इ लापरु मो.नं7559338661 
 
तपासीक अमलदार:-Asi त डेवाड सर यांचेकडे िदला.मो.न. 
8888388059 

 
 
 
 



पोलीस ठाण ेमु ामाबाद     गुरन 213./2022 कलम 353.332.504.भादा का िदनांक03/09/2022 
 

पोलीस ठाण े
मु ामाबाद     . .             
.         

गुरन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व 
िठकाण 

त ार देणार यांचे नाव व प ा 
मो.न. 

हकीकत 

गुरन 213./2022 
 

कलम 
353.332.504.भादा 
का माणे दाखल 
 
 
 

 
 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ 
िठकाण.िदनांक 

03/09/202 2 रोजी 
15.15..वाजताचे . 
िकमी. 
 
 
गु हा दाखल तारीख 

वेळ 
िदनांक03/09/2022 
वेळ 19.45वाजता 
न द नंबर 33 
 

दाखल करणार पो. टे 
मु ामाबाद 
पोहकेा◌ॅ 1677ताहरे 
शेख  पो  टे  
मु ामाबाद 
मो न .7421437070. 

िफयादीचे नाव : - 
फाजील िप. खुश द खतीब वय 38 वष 

वसाय िन जवान  वाहन चालक 
नेमणूक कायलय  िनरी क रा य 
उ पादक दगेलुर मो नंबर 
8208442942. 
 
 

 
 
आरोपी.  

 वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील  िफयादी ह ेआरोपी 
बाईचे घराचे बाजूस असलेले  िटन प ाचे खोली म ये 

ोिहिबशन गु ा या मालाचा शोध घेत आपले सरकारी काम 
करीत असताना यातील आरोपी बाईने िफयादीस व 
सा ीदारांना िशवीगाळ क न थापडाने मारहाण क न 
िफयादी सा ीदारांचे कॉलर ध न शट फाडून सरकारी काम 
क न िदले नाही व सरकारी कामात अडथळा िनमाण केला 
हणून बाजू वर माणे गु हा दाखल     

 
तपास अिधकारी  
Psi गोपीनाथ आिदनाथ वाघमारे 
मो न.7972389995. 
 

पो. टे. भारी अिधकारी 
सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 
पोलीस ठाणे मु माबाद 
 
 

 
 



      पोलीस टेशन भोकर गु.र.न. 331/22 कलम. 65 (ई ) महारा  दा बंदी कायदा   िदनांक 03/09/2022 

पो टे चे नाव गु हा रिज टर नंबर व कलम  िफयादी व आरोपी चे नाव   

पोलीस टेशन 
भोकर 
331/22 कलम. 
65 (ई ) 
महारा  
दा बंदी 
कायदा         

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
िदनांक  03- 09- 2022 रोजी   15:00 वाजता 
सुमारास मौजे डोर येथील ामपंचायत समोरील 
चौकात मोक या जागी तालकुा भोकर 
दि णेस11 िकलोमीटर अंतरावर  
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   03-09-2022 20:18 वाजता टेशन 
डायरी न द मांक. 28 
 

 िमळाला  माल :- एका नायलॉन या िपशवीम ये 
दशेी दा  िभगरी सं ा या 180 एम एल या 
काचे या सीलबंद 11 बॉटल येकी िकमत 60 
पये दरा माणे एकूण 660 पये चा माल  

 
  

िफयादी :- सुभाष लोभाजी कदम 
वय 56 वष वसाय नोकरी 
पोलीस हडेकॉ टेबल ब ल नंबर 
487 नेमणूक पोलीस टेशन भोकर 
मोबाईल नंबर 97 63 35 63 68  
 

आरोपी:- 

खुलासा 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने आपले ता यात एका नायलॉन या 
िपशवीम ये दशेी दा  िभगरी सं ा या 180 एम एल 
या काचे या सीलबंद 11 बॉटल येकी िकमत 60 
पये दरा माणे एकूण 660 पयाचा माल 

िवनापरवाना  बेकायदशेीर री या िव ी कर या या 
उ शेाने ता यात बाळगलेला िमळून आला  वगैरे िफयाद 
व न माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने 
गु हा दाखल     

दाखल करणार---ASİ दवणे   
मो.नं.9552500385      

तपासी अमलदार.   H.C.487 कदम          मोबाईल 
मांक  97 63 35 63 68          

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

 
 



                       पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.332/2022 कलम. 65 (ई ) महारा  दा बंदी कायदा         िदनांक 03/09/2022 

पो टे च ेनाव गु हा रिज टर नंबर व कलम  िफयादी व आरोपी चे 
नाव  

 

पोलीस टेशन 
भोकर332/22 
कलम. 65 (ई ) 
महारा  दा बंदी 
कायदा         

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 

िदनांक  03- 09- 2022 रोजी   16:55 
वाजता सुमारास मौजे   थेरबन   येथील 
सावजिनक रोडवर तालुका भोकर उ रेस 
सहा िकलोमीटर अंतरावर  
 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

िदनांक   03-09-2022 20:38 वाजता 
टेशन डायरी न द मांक. 29 

 

 िमळाला  माल :- एका नायलॉन या 
िपशवीम ये दशेी दा  िभगरी सं ा या 
180 एम एल या काचे या सीलबंद 15 
बॉटल येकी िकमत 70 पये दरा माणे 
एकूण 1050 पये चा माल  
 

   
 

िफयादी :- मोद 
उ वराव ज धळे वय 
30 वष वसाय नोकरी 
पोलीस कॉ टेबल ब ल 
नंबर 24 64 नेमणूक 
पोलीस टेशन भोकर 
मोबाईल नंबर 96 57 
72 64 40   
 

आरोपी:-   

खुलासा 

सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने आपले ता यात एका नायलॉन या 
िपशवीम ये दशेी दा  िभगरी सं ा या 180 एम एल 
या काचे या सीलबंद 15 बॉटल येकी िकमत 70 पये 

दरा माणे एकूण 1050 पयाचा माल िवनापरवाना  
बेकायदशेीर री या िव ी कर या या उ शेाने ता यात 
बाळगलेला िमळून आला  वगैरे िफयाद व न माननीय 
पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल     
 

दाखल करणार---ASİ दवणे     मो.नं.9552500385      
 

तपासी अमलदार.   H.C.1653 दवेकांबळे          
मोबाईल मांक  96 23 97 91 81          

 

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

 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न. 333/22 कलम. 65 (ई ) महारा  दा बंदी कायदा   िदनांक 03/09/2022 

पो टे च ेनाव गु हा रिज टर नंबर व कलम  िफयादी व आरोपी चे 
नाव  

 

पोलीस टेशन 
भोकर333/22 
कलम. 65 (ई ) 
महारा  दा बंदी 
कायदा          

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 

िदनांक  03- 09- 2022 रोजी   
18:15 वाजता सुमारास डोरली 
यातील आरोपी या िकराणा 
दकुानातून तालुका भोकर पि मेस 16 
िकलोमीटर  
 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

िदनांक   03-09-2022 21:06 
वाजता टेशन डायरी न द मांक. 33 

 

 िमळाला  माल :- एका नायलॉन या 
िपशवीम ये दशेी दा  िभगरी सं ा 
या 180 एम एल या काचे या 

सीलबंद 10 बॉटल येकी िकमत 70 
पये दरा माणे एकूण 700 पये चा 

माल 

िफयादी :-सूयकांत 
मा तीराव कांबळे वय 56 
वष वसाय नोकरी 
पोलीस उपिनरी क 
नेमणूक पोलीस टेशन 
भोकर मोबाईल नंबर 96 
04 47 82 44  
 

आरोपी:-   

खुलासा 

सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने आपले ता यात एका नायलॉन या 
िपशवीम ये दशेी दा  िभगरी सं ा या 180 एम एल 
या काचे या सीलबंद 10 बॉटल येकी िकमत 70 पये 

दरा माणे एकूण 700 पयाचा माल िवनापरवाना  
बेकायदशेीर री या िकराणा दकुानात ठेवून िव ी 
कर या या उ शेाने ता यात बाळगलेला िमळून आला  
वगैरे िफयाद व न माननीय पोलीस िनरी क साहबे 
यां या आदशेाने गु हा दाखल     
 

दाखल करणार---ASİ दवणे     मो.नं.9552500385      
 

तपासी अमलदार.   H.C.1765 हनवत े          मोबाईल 
मांक   98 60 71 98 28          

 

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

 



   
¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü› ü 247/2022  �ú»Ö´Ö  379  ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ!Öê×¤ü.03.09.2022 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 

�ú»Ö´Ö 

÷Öã.‘Ö./¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  

†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö  

‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 

−ÖÖÓ¤êü›üüü 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 

−ÖÖÓ¤êü›ü 

247/2022 

�ú»Ö´Ö 379 

³ÖÖ¤ü×¾Ö 

¯ÖÏ´ÖÖ!Öê  
 

×¤ü. 03.09.2022 

ü̧Öê•Öß 04.45 ŸÖê 

05.00 ¾ÖÖ.¤ü ü̧´µÖÖ−Ö 

•Ö−ÖÃÖÆüµÖÖê÷Ö ÃÖê¾ÖÖ 

¤ãü�úÖ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 

•Öã−ÖÖ´ÖÖëœüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  

 

÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 

¾Ö ×šü�úÖ/Ö- 

×¤ü.03.09.2022 ¸üÖê•Öß 

19.49 

¾ÖÖ.ÃÖã.Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤ü 

�Îú.026 ¯ÖÏ´ÖÖ/Öê  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  �ãú»Ö¯ÖÏ�úÖ¿ÖØÃÖÆü ×¯Ö.Æü ü̧×•ÖŸÖØÃÖ‘Ö ±úÖî•Öß 

¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧ ü̧Ö.³Ö÷ÖŸÖØÃÖ÷Ö ¸üÖê›ü ‹ÃÖ.²Öß.†ÖµÖ 

‹.™üß.‹´Ö.•Ö¾Öôû −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.9028063336 

 

†Ö ü̧Öê̄ Öß -  †–ÖÖŸÖ 

 

÷Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö---¯Ö»ÃÖ¸ü 220 ´ÖÖò›êü»Ö“Öß  ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö  

MH.26.BR.0220 •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß Ø�ú´ÖŸÖß 70,000/-¹ý¯ÖµÖê 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö ü̧ −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ#Öß 

µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê †Ö¯Ö»Öß ¯Ö»ÃÖ ü̧ 220 ´ÖÖò›êü»Ö“Öß ´ÖÖê™üÖ ü̧ 

ÃÖÖµÖ�ú»Ö  MH.26.BR.0220 •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß Ø�ú´ÖŸÖß 70,000/-

¹ý¯ÖµÖê  Æüß •Ö−ÖÃÖÆüµÖÖê÷Ö ÃÖê¾ÖÖ ¤ãü�úÖ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü •Öã−ÖÖ´ÖÖëœüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 

ˆ³Öß �ú¹ý−Ö ¤ãü�úÖ−ÖÖ“Öê ´ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓ“Öê ×´Ö™üà÷Ö �ú¹ý−Ö ¯Ö ü̧ŸÖ µÖê‰ú−Ö 

´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö ¯ÖÖ×Æü»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ ×šü�úÖ#Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ.×¤üÃÖ»Öß −ÖÖÆüß 

†Ö•Öã ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯Ö Ó̧üŸÖã ÷ÖÖ›üß ×´Öôãû−Ö †Ö»Öß −ÖÖÆüÖ ŸÖ¸üß 

�úÖê#ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö−Öê ´ÖÖê.ÃÖÖ.“ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü 

¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 

  

ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ - ¯ÖÖê−ÖÖ-1915 �úÃŸÖã̧ êü −Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 

−ÖÖÓ¤êü›ü 

 

¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü/ÖÖ¸ü  -  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

  पो टे िसदखेड  भाग 1 ते 5 गु र नं 116/2022 कलम 354(अ), 452,323,504,506,143,147,149,भा द     िद.03/09/2022                                                    
  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

 पो. टे.िसदखेड.भाग 1 ते 5 गु र 

नं 116/2022 कलम 354(अ), 
452,323,504,506,143,147,1

49,भा द 
वी                                      
                  
    

  

  

िमळाला माल :-िनरंक 

  

  

उिशराचे कारण – आज रोजी 

येऊन पो. टे.ला िफयाद िद यान े

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : -िद. 

01/09/2022 रोजी दपुारी 12.00 

वाजता या सुमारास िफयादी या 
घरात व घराचे समोर  मौजे 
गोकुऴ ग डेगाव ता.मा र  
पि मेस 35 िकमी बीट नं 4 

  

  

गु.दा.ता.वेळ  :- िद.03/09/2022 

टे.डा.नं.17 वेळ 17.46 वा. 
  

  

िठकाण- मौजे गोकुऴ ग डेगाव 
ता.मा र 

  

दाखल करणार :-ASI 

यु.सी.मडावी मो.नं.9421712165 

िफयादी/ खबर दणेार-  

आरोपी  
  

  

आरोपी अटक –नाही 
  

  

खुलासा --- सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी गैर कायदाची मडंळी जमवुन िफयादी राहत असले या 
घरात यातील आरोपी .1व 2 ह ेघराचे समोर येऊन व आरोपी . 3 व 
4 ह े िफयादीचे घरात घुसुन िफयादीस तु िछनाल आहसे तु चागंली 
नाहीस असे हणुन वाईट िशवीगाळ केली.यातील िफयादी बाई ितचे 
घराचे समोर आली असता यातील आरोपी .5 ते 8 यांनी िफयादीस 
िग ी े शर कामा व न तु या सांग याने कमी केले आह े असे हणुन 
िफयादी व िफयादीचे सासुला िशवीगाळ क न मारहाण करत िफयादी 
बाईचे जवळ येऊन वाईट हतेुने साडी ओढुन उजवीकडील लाऊज 
फाडुन िवनयभंग केला व िजवे मार या या धम या िद या. वैगरे 
जबाब व न  मा. स. पो. िन साहबे या या आदशेाने वर माण े गु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी HC/2356 चौहाण या याकडे िदला 
मो.नं. 7350860891 

  

 

तपािसक अंमलदार- पोहकेाँ 2356 िड.जी.चौहाण पो. टे.िसदखेड 
मो.नं.7350860891 

  

पो टे भारी अिधकारी-िब.पी.ितडके सपोिन पो टे िसदखेड मो नं 
9823156052 

  

  

 



                                              ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 309/ 2022 Ûú  457,380  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.              ×¤ü®ÖÖÓÛú 03/09/2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê
ôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ
®ÖÝÖ¸ü 

¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã̧ ü®Ö 309/ 
2022 Ûú  
457,380  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
--×¤ü®ÖÖÓÛú 
03/09/2022 
¸üÖê•Öß  01.00  
ŸÖê 05.00 ¾ÖÖ.“Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö 
×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü 
®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖÜÖã 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
03/09/2022 
¸üÖê•Öß  16.30 
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ   20 ¾Ö¸ 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ´Ö¬ÖãÃÖã¤ü®Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ²ÖÓÝÖ®Ö¾ÖÖ¸ü 
¾ÖµÖ 41  ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ±úÙ®Ö“Ö¸ü ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü   ¸üÖ. 
×ÃÖ¨êüÀ¾Ö¸ü ®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖÜÖã ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
.9822626608 

 

†Ö¸üÖê̄ Öß-- †–ÖÖŸÖ  

 

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö --   1) 18500 -  12 ÝÖḮ Ö 
ÃÖÖê®µÖÖ“Öê ®ÖêÛú»ÖêÃÖ ×Ûú. †Ó.  2) 4500 --  03 
ÝÖÏÑ́ Ö ÃÖÖê®µÖÖ“Öß †ÓÝÖšüß •Öã.¾ÖÖ. 3) 1500 --  
01 ÝÖÏÑ́ Ö ÃÖÖê®µÖÖ“Öê ´Ö®Öß ´ÖÓÝÖôûÃÖã¡Ö •Öã.¾ÖÖ. 4) 
2800  --  05 ŸÖÖêóµÖÖ“Öê “ÖÖÓ¤üß“Öê   “Öî®Ö 
•Öã.¾ÖÖ. 5) 2000 -- 01 ÝÖÏÑ́ Ö ÃÖÖê®µÖÖ“µÖÖ 
†ÓÝÖšü¶Ö •Öã.¾ÖÖ. 6) 1500  -- 1 ÝÖÏÑ́ Ö 
ÃÖÖê®µÖÖ“Öß †ÓÝÖšü¶Ö •Öã.¾ÖÖ. 7) 1200  -- 2 
ŸÖÖêóµÖÖ“Öê “ÖÖÓ¤üß“Öê ¾ÖÖôêû •Öã.¾ÖÖ. ‹ÛãúÞÖ 32,000  

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÆüÖ »Öõ´Öß“µÖÖ 
ÛúÖµÖÔÛÎú´ÖÖÛú¸üßŸÖÖŸµÖÖÓ“Öê ÝÖÖ¾Öß ´ÖÖî•Öê ×ÃÖ¸Óü•Ö®Öß µÖê£ÖêÝÖê»Öê 
†ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸ÌüÖ“ÖÖÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®ÖêÛãú»Öã̄ ÖÛú›üßŸÖÖê›ãü®Ö ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ûúºþ®Ö ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö 
†»Ö´ÖÖ¸üßŸÖß»ÖÃÖÖê®µÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖÝÖß®Öê ×Ûú´ÖŸÖß 32,000 
ºþ¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öê †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü  ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê 
†•ÖÖÔ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê®ÖÖ / 06 ÆÓü²Ö›ìü  
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 

 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü  ´ÖÖê ®ÖÓ – 
7972897411 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9421758084 



 

 

 

                        ³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö†Ö´Öé 49/2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC  ¯ÖḮ ÖÖÞÖê                      ×¤ü®ÖÖÓÛú 03.09.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ
™êüêü 

†Ö´ÖÏ  ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

†Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

  ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ ü̧ 
¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿
Ö®Ö†Ö´Öé 
49/2022 
Ûú»Ö´Ö  
174 
CRPC  
¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 

†Ö´Öé‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
03/09/2022 
¸üÖê•Öß 03.47 ¾ÖÖ. 
ÃÖ¸üÛúÖ¸üß 
¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ 
×¾ÖÂÞÖã¯Öã¸üß  ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
†Ö´Öé¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ 
-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
03/09/2022 
¸üÖê•Öß 18.19 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  
29  ¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  --  
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö  --¿ÖÖê³ÖÖ  
×¯Ö. ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ¸üÖ¾Ö 
œüÖÞÖÛúßÛú¸ü ¾ÖµÖ 59 ¾ÖÂÖÔ 
¸üÖ. ÛúÖ²Ö¸üÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ -- Å¤ü¸ü 
×¾ÖÛúÖ¸üÖ“ÖÖ —Ö™üÛúÖ µÖê¾Öã®Ö 
´ÖéŸµÖã 

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 ×¤ü»ÖÖÛúß, ŸµÖÖ“Öß  ²Ö×ÆüÞÖ ®ÖÖ´Öê 
¿ÖÖê³ÖÖ ×¯Ö. ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ¸üÖ¾Ö  œüÖÞÖÝÖßÛú¸ü ¾ÖµÖ 59 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. 
ÛúÖ²Ö¸üÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›üÆüß Ã¾ÖŸÖÖ“Öß ÛúÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖ 
†ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ ÛúÖ¸ü “ÖÖ ™üÖµÖ¸ü  ±ãú™ü»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ 
†“ÖÖ®ÖÛúÅ¤üµÖ ×¾ÖÛúÖ¸üÖ“ÖÖ —Ö™üÛúÖ µÖê¾Öã®Ö ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê 
²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †•ÖÔ ×¤ü»µÖÖ®Öê  ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö “ÖÖîÛú¿Öß ¾Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ²Öß™ü  ¯ÖÖê®ÖÖ / 209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖêÛú›êü 
×¤ü»ÖÖ. 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --  ¯ÖÖê®ÖÖ / 209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû  ´ÖÖê ®ÖÓ – 
8805013480 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ  
-- 94120758084 
 
 



             iksLVs ps uko & f’kokthuxj xqju  & 332@2022 dye-363 Hkk n oh fn-03-09-2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko &  

f’kokthux
j  

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fnukad 
03-09-2022 jkth 
15-00 ok ps njE;ku 
fQ;kZnhps HkkM;kps 
?kjkpk ifjklj 
fot;uxj ukansM- 

 

fn’kk o varj %& 
if’pe 01 fd eh fcV 
dz 02 

 

xqUgk  nk[ky-rk-osG- 
%&  fn-03-09-2022 
jkth 18-55 ok ukasn 
ua-24 oj 

 

 

 xqju  & 
332@2022 
dye-363 Hkk 
n oh  

 

 

[kcj ns.kkjsps ukao %&  

vkjksih %&  

fiMhrkps uko  %&  Lusgy fi ftrsanz 
fdujokM o; 17 o”kZ O; f’k{k.k jk 
ijksVh rk fduoV g eq ikVhy lj 
;kaps ?kjh guqeku eanhjk leksj 
fot;uxj ukansM- tkr vkfnoklh 
fHkYy  

mf’kjkps dkj.k & vkt jksth 
iksLVsyk ;soqwu rdzkj fnY;kus xqUgk 
nk[ky- 

vkjksih vVd & ukgh 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rk-osGh  o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh ;kaph eqyxh fgl vkjksihus vKkr dkj.kklkBh Qql ykoqu 
dk;ns’khj j[kokyhrwu iGowu usyk vkgs oxSjs tckck o#u oj 
izek.ks xqUgk nk[ky d#u iksfu dk’khdj ;kaps vkns’kkus iq<hy rikl 
iksmifu nsodrs ;kapsdMs fnyk- 

nk[ky dj.kkj & ikgsdkW@1629 gScrdj iksLVs f’kokthuxj eksua-
9922956299-   

rikfld vaeynkj& iksmifu@nsodrs iksLVs f’kokthuxj eksua-
8975761232- 

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu @,u ch dk’khdj iksLVs f’kokthuxj 
eksua-9527988931   

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iksfu @,u ch dk’khdj iksLVs 
f’kokthuxj eksua-9527988931]iksmifu jksMs iksLVs f’kokthuxj 
eksua-9158807759] iksmifu@nsodrs iksLVs f’kokthuxj eksua-
8975761232-gs fn-03-09-2022 jksth 19 -29 ok uksan dz-25 oj 
jokuk- 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & fn-03-09-2022 jksth 19-58 uksan ua-
29 oj ijr-  

 

 



 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›ü †Ö�úÛÃ´Ö�ú ´ÖéŸµÖæ 32/2022 �ú»Ö´Ö 174 CRPC ¯ÖÏ´ÖÖ*Öê ×¤ü.03/09/2022 

 

 
 

 

 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß-
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö.´Öé. −Ö.    
32/2022 
�ú»Ö´Ö- 174 
CRPC 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö 
†ÓŸÖ¸ü : -
¯Öã¾ÖìÃÖ 02  
×�ú.´Öß ²Öß™ü 
�Îú.04 

†Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ×šü�úÖ*Ö 
: ×¤ü 28/08/2022 “Öê ¾Öêôû 
20:00 ŸÖê 
×¤ü.30/08/2022  ¾Öêôû 
17.00  ¾ÖÖ.“Öê ÃÖæ´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¿ÖÓ�ú¸ü ÷ÖÓã›üÖ¾ÖÖ¸ü µÖÖ“Öê •Öã−Öß 
‡´ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ*Ö:- 
×¤ü.03/09/2022 ¸üÖê•Öß 
Ã™êü.›üÖ. 18  ¾Ö¸ü , 
¾Öêôû 16.27 ¾ÖÖ.  
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü*ÖÖ¸üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :- ¸ü×¾Ö 
×¯Ö.−ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖµÖ 31 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾Ö.´Öê�òú×−Ö÷Ö  
¸üÖ.×˜Ö¸üŸ−Ö−Ö÷Ö¸ü ÃÖÖÓ÷Ö¾Öß  −ÖÖÓ¤êü›üüü 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :- ×¾Ö�Îú´Ö 
×¯Ö.−ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖµÖ 29 
¾ÖÂÖì ¸üÖ.�ÖÖê²ÖÎÖ÷Ö›êü−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›üü  
 
´Ö¸ü*ÖÖ“Öê �úÖ¸ü*Ö :-¤üÖ¹ý“Öê −Ö¿ÖêŸÖ 
÷Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã−Ö ü´Ö¸ü/Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ   
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ : ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ/Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß  µÖÖÓ−Öß  ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öß �úß ´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö�Îú´Ö ×¯Ö.−ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö 
¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.�ÖÖê²ÖÎÖ÷Ö›êü−Ö÷Ö¸ü-−ÖÖÓ¤êü›üüüü ×¤.28/08/2022 
¸üÖê•Öß ¸üÖ˜Öß.18.00 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖæ´ÖÖ¸üÖÃÖ ‘Ö¸üÖŸÖã−Ö ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖÖê ´Æü/Öã−Ö ÷Öê»ÖÖ 
ŸÖÖê ¤üÖ¹ý ×¯Ö/µÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖµÖß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ×¤ü.30/08/2022  ¾Öêôû 17.00  
¾ÖÖ.“Öê ÃÖæ´ÖÖ¸üÖÃÖ ¿ÖÓ�ú¸ü ÷ÖÓã›üÖ¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê •Öã−Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öê 
”ûŸÖÖ“Öê ÷Ö•ÖÖôûß»ÖÖ †Öêœü/Öß−Öê ÷Öôû±úÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´Ö¸ü/Ö 
¯ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆê ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü/ÖÖ¾Ö¸ü �úÖÆüß ŸÖ�ÎúÖ¸ü −ÖÖ×Æüü 
¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖê−ÖÖ/130 ÷Öã™ãü»Ö¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. 
 
†Ö.´Öé ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :-¯ÖÖê−ÖÖ/1130 ÷Öã™ãü»Ö¾ÖÖ›ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ. 7744071130 
†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü*ÖÖ¸:-ü¯ÖÖêÆüê�úÖò/1629 Æîü²ÖŸÖ�ú¸ü ¯ÖÖê. Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9922951629 
šüÖ*Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :-¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß ›üÖò.‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 
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  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ही/घडला 
व दाखल 

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

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
हदगाव  

 

 गुरनं. 27२/2021 
कलम २७९.३०४ 
अ भादवी   .अँ ट 

माण े
 
  
 
 

 
 

िदनाकं 3 9 2022 रोजी दपुारी 
14 वाजनू 30 वाजताची समुारास 
मानवाडी फाटा येथ ेदि णसे ०८ 
िकलोमीटर 

 

मयत - गणपत िसग गोिवद िसग 
ठाकूर वय 55 वष राहणार 
िचचग हाण तालुका िज हा नांदडे 
 

 गु हा दाखल िदनांक:-
०३/९/2०२२वेळ २१.४८ टे 
डा.नोद नं.  ३३ 
 वर                  

िफयादीचे नाव :-   
हनुमंत िसग िपता गणपत िसग 
ठाकूर व चाळीस वष वसाय 
शेती राहणार िचचग हाण 

तालुका हदगाव मोबाईल नंबर 
95 52 20 96 98 
आरोपीचे नाव  
एफआर आय त 
 िदली. होय 

गेला माल 
िमळाला माल :-  
 आरोपी अटक :- नाही 
 

खुलासा. 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील यातील 
मयत हा पायी येत असताना हादगाव कडून बस चालक यान ेभरदा 
वेगात चालून धडक मा न रोडवर पड याने डो यात हातापायास जबर 

मार लाग याने मरण पावला आहे वरील िफयादव न गु हा दाखल 
क न मा य कोणी साहबेांचे आदशेान ेपुढील तपासणी मोरे साहबे यांचे 
कडे िदला 
 तपासी अिधकारी मोरे साहबे मो .नं ९७६३४५७२६६ 
 

दाखल करणार पोना नामवाडे २००५ पो. टे.हदगाव मो.न.ं  
७२१९०६४५५७ 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव माननीय पोनी जगन पवार 
साहबेमोबाईल नंबर:- साहबे पो. टे.हदगाव 
 
 माननीय पोलीस  

अधीक्षक साहबे यांचे सूचना माणे 

 


