
 

iksLVs da/kkj xqjua & vk-e`-u-38@2022 dye 174 lh vkj ih lh fn-08@08@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

iksLVs ps 
uko & 
da/kkj 
 
 

vk e` -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn-07@08@2022  jksth 
11-00 rs 04-00 ok- ps 
njE;ku dYykGh 
f'kokjkr vtZnkj ;kaps 
'ksrkr- 
 
 
fn’kk o varj %& iwoZsl 
24 fdeh-  
 
 
 
vk e` nk[ky-rk-osG- %& 
fn-08@08@2022 osG 00-
26 ok-LVs'ku Mk;jh uksan 
2 oj 
 
 

 xqjua &  
vk-e`-u-
38@2022 
dye 174 
lh vkj ih 
lh 
 
 
  
 

[kcj ns.kkjsps uko %& 

v'kksd firk xksfoan 
lksudkacGs o; 65 o"kZ 
O;olk; 'ksrh jk- 
dYykGh rkyqdk daèkkj 
ftYgk ukansM  
eks- ua- 9860529940-  
 
 
e;rkps uko& vt; 
v'kksd lksudkacGs o; 31 
o"kZ jk- dYykGh rkyqdk 
daèkkj ftYgk ukansM- 
 
 
  
 

ej.kkps dkj.k & xzkeh.k 
c¡d 'kk[kk isBoMt 
vlysys ihd dtZ dls 
QsMkos Eg.kqu xGQkl 
?ksÅu ej.k ikoyk vkgs- 
- 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj uewn       rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy  e;r ;kus R;kps oMhykps ukos vlysyh 'ksrh 
xzkeh.k c¡d 'kk[kk isBoMt vlysys ihd dtZ dls QsMkos o ;ko"kÊ 
'ksrkr ikÅldkG tkLr vlY;keqGs o vkeph ifjfLFkrh xjhc 
vlY;keqGs 'ksrkr isj.kh dsyh ukgh vls VsU'ku ?ksÅu ek>s 
'ksrkrhy fyackps >kMkyk nksjhus xGQkl ?ksÅu ej.k ikoyk vls 
etdqjkps vtkZo:u vke` nk[ky 
 

nk[ky dj.kkj &liksmifu@dkx.ks LVs'ku daèkkj eks-ua- 
7262067016 
 
 rikfld vaeynkj&liksfu@ yks.khdj use.kwd iksyhl LVs'ku-  
daèkkj  
eks-Ø& 9422336474- 
 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& iks- fu- iMoG lk- iks -LVs-  daèkkj eks 
-Ø- 9420841070  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & liksfu@yks.khdj lkgsc iks-LVs-
daèkkj fn-08-08-2022 ps 00-32 ok-uksan ua- 3 oj ?kVukLFkGh HksV 
ns.ks dkeh jokuk] 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyw vkgs- 
 

 
 

 
 
 



 
   

ckjM vkez dz& 15@2022 dye-174 lh vkj ih lh 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

Ikks- LVs-
ckjM  
 
 
 

vkez -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fn-07-
08-2022 ps 11-00 
rs lk;adkGh 18-00 
ps njE;ku-  
 
 
 
fn’kk o varj %& 
nf{k.ksl 09 fd-eh- 
 
 
 
vkez nk[ky-rk-osG- 
%&  
fnukad 08-08-2022 
jksth 01-04 ok uksan 
ua-03 

vkez dz& 
15@2022 dye-
174 lh vkj ih 
lh 
 
 
  
 
 
vkez izkIr fnukad  
o osG &  
8-08-2022 ps 
07-10 ok  
 

[kcj ns.kkjps uko %& 
gkuqeark iqjckth fxjs o; 
60 o”kZ O;-‘ksrh jk-
ljsxko rk eqn[ksM ft-
ukansM eksua-
7720945887- 
tkr&ejkBk- 
 
e;rkps uko& ukxksjko 
gkuqeark fxjs o; 30 o”kZ 
O;-‘ksrh jk-ljsxko rk-
eqn[ksM ft-ukansM 
tkr&ejkBjk- 
 
ej.kkps dkj.k& cWadsps 
dtZ ;k o”kZh vfro”̀Vh 
>kY;kus izrQsM dj.ks 
‘kD; gksr 
ulY;kdkjukus ?kjkrhy 
vkrY;k [ksyhr nksjhus 
xGQkl ?ksoqu vkRegR;k 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy e;r gk 
fnukad 07-08-2022 ps ldkGh 11-00 ok rs lk;adkGh 18-00 ok ps njE;ku 
jkgrs ?kjh cWadsps dtZ ;k o”kZh vfrò”Vh >kY;kus ijrQsM dj.ks ‘kD; gksr 
ulY;kdkjukus ?kjkrhy vkrY;k [kksyhr nksjhus xGQkl ?ksoqu  vkRegR;k 
dsyh vkgs oxSjs [kcj fnY;ko#u dye&174 lh vkj ih lh izek.ks vkè 
nkk[ky d#u iq<hy rikl liksfu-rqxkos ;kaps vkns’kkus Lor%dMs ns.;kl 
lkaxhrY;kus ns.;kr vkyk-  
 
 
nk[ky dj.kkj &iksuk@640 fHkejko ikryksck xqVVs iksLVs ckjM eksua-
8605150156- 
 
 
 rikfld vaeynkj &liksfu@f’kojke jktkjke rqxkos iksLVs ckjM eksua-
9822179877- 
 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& liksfu@f’kojke jktkjke rqxkos iksLVs ckjM eksua-
9822179877-  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & liksfu@f’kojke jktkjke rqxkos iksLVs ckjM 
eksua-9822179877- gs fnukad-08-08-2022 ps osG 01-21 ok uksan ua-04 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &   

 

 

 

 

 



 

 

 

 पो टे धमाबाद गुरन नं.  185/2022 कलम 283भादिव गुरनं  185/22 कलम 283भादवी 
 

पो. टे. च े
नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

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

हकीकत 
 

  धमाबाद 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गुरन नं. 
  185/2022 
कलम 
283भादिव 

गु.घ.तारीख वेळ व 
 िठकाण- िद.08/08/22 
रोजी च े 12.30 वा.च े
समुारास इनानी 
कॉ ले स समोर 
सावजिनक रोडवर 
धमाबाद ता. धमाबाद 
िज.नादंडे 
 
गु हा दाखल ता. वेळ  
िदनाकं- 08/08/२२ रोजी 
13.14 वा. टे डा . 20 
 

 

 

िफयादी-पोहकेॉ/२३५९िशवाजी 
िव नाथराव सूयवंशी, वय 54 
वष, वसाय नोकरी, पो टे 
धमाबाद 
 

आरोपीच े नाव- शेख अहमेद, 
वय 19 वष, वसाय ऑटो 
चालक, रा. मौलानी नगर 
धमाबाद 
 
 
 
 
 

खुलासा-सादर िवनंती की वर नमूद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
याचे ता यातील ऑटो मांक एपी-01-ए स-4020 हा सावजिनक 

रोडवर उभा क न येणा या जाणा या वाहनास व लोकां या जीिवतास 
इजा व धोका िनमाण होईल अशा अव थेत थांबलेला िमळून आला. वगैरे 
मजकुराच ेजबाबा व न वर माणे मा. पो िन साहेबांच ेआदशेान ेगु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी सपो उपिन/ आबेद यांचकेड ेिदला आह.े 
 
दाखल करणार- पोह ेका/१७०३ भालेराव 
पो टे धमाबाद 
 
पो. िन िहबारे सर पो. टे धमाबाद मो.नं 97 64 57 43 33 
तपासीक अमंलदार- सपोउपनी/आबदे मो.न 9823027835 
 
 

 
 
 



 
 
 

पो ट धमाबाद गुरन नं.  184/2022 कलम 283भादिव िदनाकं- 08/08/२२ 

 

पो. टे. च े
नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

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

हकीकत 
 

  धमाबाद 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गुरन नं. 
  185/2022 
कलम 
283भादिव 

गु.घ.तारीख वेळ व 
 िठकाण- िद.08/08/22 
रोजी च े12.00 वा.च े
समुारास नर  चौक 
धमाबाद ता. धमाबाद 
िज.नांदडे 
 
गु हा दाखल ता. वेळ 
िदनाकं- 08/08/२२ रोजी 
12.53 वा. टे डा .19 
 

 

िफयादी-पोहकेॉ/२३५९िशवाजी 
िव नाथराव सूयवंशी, वय 54 
वष, वसाय नोकरी, पो ट 
धमाबाद 
 
 
आरोपीच ेनाव- राजेश संजय 
िपलेवाड, वय 30 वष, वसाय 
ऑटो चालक, रा. फुलेनगर 
धमाबाद 
 

 
 

खलुासा-सादर िवनंती की वर नमूद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
याची ता यातील ऑटो माकं टी एस-16-यूए-8786 हा सावजिनक रोडवर 

उभा क न येणा या जाणा या वाहनास व लोकां या जीिवका इजा व धोका 
िनमाण होईल अशा अव थेत थांबलेला िमळून आला. वगैरे मजकुराच ेजबाबा 
व न वर माणे मा. पो िन साहबेांच ेआदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी पोहकेॉ/1928 वामी याचंकेडे िदला आह.े 
 
दाखल करणार- पोह ेका/१७०३ भालेराव 
पो टे धमाबाद 
 
पो. िन िहबारे सर पो. टे धमाबाद मो.नं 97 64 57 43 33 
 
तपासीक अंमलदार- पोहकेॉ/1928 वामी मो.न 9067081223 
 

 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 372/2022कलम 283 भादवी िद 08.08.2022 

पो टेशन ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:---  

दगेलूर गरून. 
372/2022कल
म 283 भादवी 

ग.ू घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद 08/08/22 रोजी 
12.15 वा सुमारास 
निवन   ब थानक 
दगेलुर समोर दगेलुर 
ता दगेलुर  
 
 ग.ु दा. ता. वळे व 
न दन ं
िद..08 .08..2022 
रोजी वेळ   12.45 
वा.न दन ं 17 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा 
 ि तीज गणपतराव 
भोसले    वय 34 वष 

वसाय नोकरी पोकाँ 
3118 पो टे दगेलुर मोन ं
9850813118 
 
आरोपीचनेाव  
 ल मन मािणकराव 
नदंीवार वय 35 वष 

वसाय ॲटो चालक रा 
हनुमान िह परगा ता   
दगेलुर  
 
िमळाला माल  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपीन े आप या ता यातील ऑटो कमांक  
TS 17 T 4828 हा रोडचे पिरि थतीकडे दलु  
क न येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान केला 
व वाशयाचे िजवीतास धोका िनमान होईल अशया 
ि थतीत रोडचे म यभागी नवीन ब थानक देगलुर 
येथ ेउभा केलेला िमळुन आला  
     वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
  
तपािसकअमंलदार-    पोहेकॉ 1984 सकनुरे  
पो टेदेगलुर 
दाखलकरणार:-पोहकेा ँ1666शखे .न.े पो टेदेगलुर 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ीमाछरेसाहबे   9821159844  
 

 

 

 

 



 

पो ट धमाबाद गुरन नंबर 186/२०२२ कलम 283 भादवी िदनाकं 08.08.2022 

पो ट धमाबाद भाग 6 
गूरन नंबर 186/२२ 
कलम 283 भादवी 

गु हा घ.ता. वेळ व 
िठकाण िद. 08/08/२२ 
रोजीच े13.20 वा. साई 
समथ मिेडकल समोर 
सावजिनक रोडवर 
धमाबाद 
 
गु हा दाखल तारीख वळे 
िदनाकं 
08/08/२२ रोजी 14.43 
वा टे डा. न द माकं 24 
 
दाखल करणार- पोहकेॉ/ 
1703 भालरेाव 
 
 

िफयादी- पुडंिलक माधवराव क  ेवय 32 
वष वसाय नोकरी पोकॉ/ 937 नेमणकू 
पो ट धमाबाद िज हा नादंडे मो.न 
9552514576 
 
आरोपी- गौतम अबंादास पिहलवान वय 38 
वष धदंा चालक राहणार िस ाथ नगर 
बाळापरु तालकुा धमाबाद 
 
पोलीस िनरी क- एस िहबारे पो ट धमाबाद 
मो.न 9764574333 

खलुासा- सादर िवनंती की बाजसू नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने आप या ता यातील पिजओ ऑटो . टी एस-
१६-युए-7056 हा सावजन ि◌क रोडवर उभा क न येणारा 
येणा या जाणा या वाहनास व लोकां या जीवनात इजा व धोका 
िनमाण होईल अशा अव थेत थांबलेला िमळून आला वगैरे 
मजकुराच े िफयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न पोनी 
साहबेाचं े आदशेाने गु हा दाखल क न तपास कामी सपोउपनी 
कारामुंगे यां याकडे िदला आह े
 
तपासी अमंलदार- सपोउपनी कारामुंगे पो टे धमाबाद मो न 
9823184089 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

पो ट धमाबाद  गुरन नंबर 187/२०२२ कलम 283 भादवी िदनाकं 08.08.2022 

पो ट धमाबाद भाग 6 
गूरन नंबर 187/२२ 
कलम 283 भादवी 

गु हा घ.ता. वेळ व 
िठकाण िद. 08/08/२२ 
रोजीच े14.00 वा. 
गु कृपा मिेडकल समोर 
सावजिनक रोडवर 
धमाबाद 
 
गु हा दाखल तारीख वळे 
िदनाकं 
08/08/२२ रोजी 14.53 
वा टे डा. न द माकं 25 
 
दाखल करणार- पोहकेॉ/ 
1703 भालरेाव 
 
 

िफयादी- िशवाजी 
िव नाथराव सयूवंशी वय 
54 वष वसाय नोकरी 
पोहकेॉ/ 2359 नेमणकू 
पो ट धमाबाद  मो.न 
9552514576 
 
आरोपी- नागेश गंगाधर 
पवार वय 29 वष धदंा 
चालक राहणार इंिदरा 
नगर तालकुा धमाबाद 
 
पोलीस िनरी क- एस 
िहबारे पो ट धमाबाद 
मो.न 9764574333 

खलुासा- सादर िवनंती की बाजसू नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
आप या ता यातील पिजओ ऑटो . टी एस-01-युए-2857 हा सावजिनक रोडवर 
उभा क न येणारा येणा या जाणा या वाहनास व लोकां या जीवतास इजा व धोका 
िनमाण होईल अशा अव थेत थांबलेला िमळून आला वगैरे मजकुराच ेिफयाद व न 
वर माणे गु हा दाखल क न पोनी साहबेाचं ेआदशेाने गु हा दाखल क न तपास 
कामी सपोउपनी मसलेकर यां याकड ेिदला आह े
 
तपासी अंमलदार- सपोउपनी/ मसलेकर पो टे धमाबाद मो न 9370467775 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

iks-LVs-eukBk 127@2022 dye 283Hkknoh fnukad 08@08@2022 

v-
dz- 

iks-LVs-ps 
uko 

xq-j-ua- o 
dye 

xq-?k-@nk-fn-o 
osG 

fQ;kZnhps uko o 
iRrk 

\FkksMD;kr gfddr rikfld vaeynkj 

1 eukBk]rk-
gnxko 

127@2022 
dye 

283Hkknoh- 

fn-8@08@2022 
ps 11-30- ok 

cke.kh QkVk nf{k.ksl 
15fd-eh rk - 
gnxko 

nk[ky fnukad o 
osG 

fn-08@08@2022 
jksth osG 12-46 
ok-LVs-Mk-uksan ua- 13 
oj 

 

fQ;kZnh---laHkkth 
ukjk;u ujokMs  o; 
52 o”kZ O;olk; 
pkyd iks- LVs- 
euBk rk-gnxko ft-
ukansM 

vkjksihps uko%&egasnz 
nRrjko <kcGs  jk-
rG.kh rk-gnxko 

 

 

lknj fouarh fd oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;kfry vkjihrkus R;kps 
rkC;kr VzOgYl dz ,e-,p-16-fc-lh 9924 ps pkydkus R;kps rkCkrhy 
VzOgYl jksMps e/;Hkkxh ;s.kkjs tk.kkjs blekps ftohrkl /kksdk o ;s.kkjs tk.kkjs 
okg.kkl vMFkGk fuekZ.k gksbZy v’kk fLFkrhr mHkk dsysyk feGqu vkyk oxsjs 
epdqjkps fQ;kZn o:u ek-l-iks-fu lk-;kaps vkns’kkUo;s xqUgk nk[ky d:u 
iq<hy rikl iks-gs-dk 1694 iokj ;kaps dMs fnyk 

eks-ua- 8698882268 

nk[ky dj.kkj iks-uk s 2809-eks-dz 986779744 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iks-LVs-eukBk  128@2022 dye 283Hkknoh fnukad 08@08@2022 

v-
dz- 

iks-LVs-ps 
uko 

xq-j-ua- o 
dye 

xq-?k-@nk-fn-o 
osG 

fQ;kZnhps uko o 
iRrk 

FkksMD;kr gfddr rikfld vaeynkj 

1 eukBk]rk-
gnxko 

128@2022 
dye 

283Hkknoh- 

fn-8@08@2022 
ps 14-50- ok 

fpapxOgk.k rk  
gnxko-nf{k.ksl 
15fd-eh         

 

fn-08@08@2022 
jksth osG 11-50 
ok-LVs-Mk-uksan ua- 18 
oj 

 

fQ;kZnh---laHkkth 
ukjk;u ujokMs  o; 
52 o”kZ O;olk; 
pkyd iks- LVs- euBk 
rk-gnxko ft-ukansM 

vkjksihps uko%&vWis 
vWVks-,e-,p-26 ,-lh-
3657 pk P;k-
pkydkus  uko-jkes’oj 
eksrhjke ekjdVokM 
o; 24 o”kZ O;olk; 
pkyd jk- fpapxOgk.k 
rk-gnxko 

 

 

lknj fouarh fd oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;kfry vkjihrkus R;kps 
rkC;kr dz vWis vWVks-,e-,p-26 ,-lh-3657 jksMps e/;Hkkxh ;s.kkjs 
tk.kkjs blekps ftohrkl /kksdk o ;s.kkjs tk.kkjs okg.kkl vMFkGk fuekZ.k 
gksbZy v’kk fLFkrhr mHkk dsysyk feGqu vkyk oxsjs epdqjkps fQ;kZn o:u 
ek-l-iks-fu lk-;kaps vkns’kkUo;s xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl iks-gs-dk 
1694 iokj ;kaps dMs fnyk 

eks-ua- 8698882268 

nk[ky dj.kkj iks-uk s 2809-eks-dz 986779744 

 

 

 

 

 

 



 

 

iks-LVs-eukBk 129@2022 dye 283Hkknoh fnukad 08@08@2022 

v-
dz- 

iks-LVs-ps 
uko 

xq-j-ua- o 
dye 

xq-?k-@nk-fn-o 
osG 

fQ;kZnhps uko o 
iRrk 

FkksMD;kr gfddr rikfld vaeynkj 

1 eukBk]rk-
gnxko 

129@2022 
dye 

283Hkknoh- 

fn-8@08@2022 
ps 12-20- ok 

ojoV pkSd ekS-ts 
eukBk rk  gnxko-       

 

fn-08@08@2022 
jksth osG 14-52 
ok-LVs-Mk-uksan ua- 19 
oj 

 

fQ;kZnh---laHkkth 
ukjk;u ujokMs  o; 
52 o”kZ O;olk; 
pkyd iks- LVs- euBk 
rk-gnxko ft-ukansM 

vkjksihps uko%&’ks[k 
djhe ‘ks[k jlqy  o; 
45 o”kZ O;olk; 
pkyd jk- jk-eukBk 
rk-gnxko 

 

 

lknj fouarh fd oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;kfry 
vkjihrkus R;kps rkC;kr dz vWis vWVks-dz ,e-,p 38---4587 
pk pkyd jksMps e/;Hkkxh ;s.kkjs tk.kkjs blekps ftohrkl 
/kksdk o ;s.kkjs tk.kkjs okg.kkl vMFkGk fuekZ.k gksbZy v’kk 
fLFkrhr mHkk dsysyk feGqu vkyk oxsjs epdqjkps fQ;kZn o:u 
ek-l-iks-fu lk-;kaps vkns’kkUo;s xqUgk nk[ky d:u iq<hy 
rikl iks-gs-dk 2123 fxjh ;kaps dMs fnyk 

eks-ua- 9604822123 

nk[ky dj.kkj iks-uk s 2809-eks-dz 986779744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन देगलूर गरून. 373/2022कलम 283 भादवी िद 08.08.2022 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:---  

गरून. 
373/2022कलम 
283 भादवी  

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद 08/08/22 रोजी 14.30 वा 
समुारास निवन   ब थानक 
दगेलुर समोर दगेलुर ता दगेलुर  

 

 ग.ु दा. ता. वळे व न दन ं
िद..08 .08..2022 रोजी वळे   
15.08 वा.न दन ं 19 
 
दाखलकरणार:-पोहकेा ँ
1666शखे .ने. पो टेदगेलुर 

 

िफयादीचनेाव व प ा 
 ि तीज गणपतराव भोसल े   वय 
34 वष वसाय नोकरी पोकाँ 
3118 पो टे देगलुर मोन ं
9850813118 
 
आरोपीचनेाव  
 महमद मािजद महमद खैसर  वय 
27 वष वसाय �टो चालक रा 
शाकापुर  ता   मदनुर  
 
िमळाला माल  

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने आप या 
ता यातील ऑटो कमाकं  TS 16 UB 0511  हा रोडच ेपिरि थतीकडे 
दलु  क न येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान केला व वाशयाच े
िजवीतास धोका िनमान होईल अशया ि थतीत रोडच ेम यभागी नवीन 

ब थानक दगेलुर येथे उभा केललेा िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल  
  

तपािसकअमंलदार-    पोहकेॉ 1984 सकनुरे  पो टेदेगलुर 

 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- पोिन ीमाछरेसाहेब   
9821159844  

 

 

 

 

 



 

 पो. टे. लोहा  cr no 155/ 2022 कलम 324, 323,504,506 34 भादवी 

पो. टे. च े
नाव 

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

               हकीकत  
 

लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 155/2022 कलम 

324,323,504,506 34 

भादवी  

 गु हा घडला: - िद. 
7/8/2022 रोजी सायंकाळी 
17.00 वाजताच ेसुमारास 
िफयादीचे शेतात मोजे 
आडगाव तांडा िशवार 
तालुका लोहा िज हा नांदडे 
पि मेस 10  िकमी  
 
 
गु हा दाखल:- िदनांक 

8/8/2022 वेळ  16.50 
वाजता टेशन डायरी न द 
17  वर 
 वर       
 
 

िफयादी  - रावसाहेब िकशनराव पवार वय 35 
वष वसाय शेती राहणार आडगाव तांडा 
तालुका लोहा िज हा नांदडे मोबाईल नंबर 
9604964101  
 
 आरोपी च ेनाव व प ा-  1) सुरेश बालाजी 
जाधव 2) राज ूबालाजी जाधव 3) ानोबा 
बालाजी जाधव 
 4) राम बालाजी जाधव सव राहणार आडगाव 
तांडा तालुका लोहा िज हा नांदडे 
 
 उिशरा चे कारण:- िफयादी हा उपचार क न 
पो टेला येऊन जबाब िदले व न 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
दाखल करणार- पोना 491 लाटकर मोन 
8830449911 
 
गेला माल:  

खुलासा :-सादर िवनंती की,   वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी तानी संगणमत क न िफयादीस 
आरोपी सुरेश बालाजी जाधव याने हातात दगड घेऊन 
डो यात मा न डोके पडल ेतसचे राज ूबालाजी जाधव याने 
िफयादीचा मे ना उ म दवेराव राठोड यास उज ा हाताच े
खु यावर लाकडाने मा न गंभीर दखुापत केली तसेच 

ानोबा बालाजी जाधव व राम बालाजी जाधव या दोघांनी 
िमळून िफयादीच े प ी व आईस थापडा बु याने मारहाण 
क न िशवीगाळ क न िजव ेमार याची धमकी िदली.  
 वगैरे मजकुराच ेजबाब व न मा. स. पो. िन. आदशेा ने 
गु हा दाखल.  
   
तपासी अंमलदार - पोह ेका 23 25 िकरपणे पो ट लोहा मोबाईल 

मांक 98 81 70 84 74 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
              मा.पोिन/ तांबे  साहेब मोन 9850188100 
              
केलेला तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 
 

 

 

 



 

पो. टे. कंधार गु.र.न. 254/2022        .  कलम   379 भा.द.वी .िद.08/08/2022 

पो. टे. च े
नाव 

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

               हकीकत  
 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 254/2022 

कलम   379 , .भा द.वी  

 गु हा घडला:- िदनांक  व 
िठकाण :- .    िद 
08/08/2022 चे दपुारी  
14 : 00  वा  चे सुमारास 
महाराणा ताप चौक 
दि ण बाजूस कंधार 
 
गु हा दाखल:- 
िद.08/08/2022. वेळ  17 
:10 वाजता टेशन डायरी 
न द  20 वर 

 िफयादी च ेनाव  :-.   गोिवद िपता रामराव िशद ेवय 
38 वष वसाय नोकरी राहणार बा ळ तालुका कंधार 
िज हा नांदडे मोबाईल नंबर 7588428890  
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 आरोपी च ेनाव व प ा:-.    अ ात 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
दाखल करणार:-    pso  / hc 1735 बाबर  पो टे 
कंधार. मोबाईल  7588152059 
 
.गेला माल :-   Realme 17 company  चा पोपटी  
रंगाचा याचा IMEI  no  860990042978073 असा 
आसलेला िकमती 12,100/- याम ये jio  company 
च ेिसम काड नं 7588428890  Airtel company चे 
िसम काड नंबर 9764015101  
 
 
 

खुलासा;     सादर िवनंती की   यातील नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील  िफयादी हा भाजीपाला खरेदी किरत 
असताना याच ेशटाच ेछातीवरील िखशातील  Realme 17 
COMPANY  चा पोपटी रंगाचा  याचा IMEI NO 
860990042978073  असा आसलेला  िकमती  12,100 
/-  या म ये jio company  च े  िसम काड नंबर  
7588428890  Airtel  company  च े  िसम काड नंबर  
9764015101 असा असलेला कोणीतरी अ ात चोर ाने 
चो न नेला वगैरे मजकुराचे त ारी जबाब व न  मा स. पो 
.िन  साहेब यां या आदशेाने वर माणे  गु हा दाखल क न  
तपास बीट   asi/गणाचाय साहेब यां याकडे िदला. 
 
तपासी अंमलदार:----   ASI / गणाचाय साहेब पोलीस 
टेशन कंधार मो नं .9823391570 

 
पो टे भारी अिधकारी यांच ेनाव व मोबाईल मांक: -.       
पोलीस िनरी क :- पो िन पडवळ साहेब पो टे कंधार मो 
नंबर    9420841070 

 
 
 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन देगलरू AD no. 22/2022 क 174crpc   िद  08/08/2022 
पोलीस टे
शनचनेाव 

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

दगेलूर ग.ूर.न.वकलम 
:--- 
 
 AD  no 
22/2022 क 
174crpc   

माणे 
 

आ मृ घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
05/08/2022 रोजी  06.30 ते 
19.30  वा दर यान िवषणुपुरी 
नांदडे  
 
 
आ. मृ. दा. ता. वळे व न दन ं
िद 08 .08 .2022 रोजी वेळ  
18.55 वान दनं 24 
 

दाखलकरणार:- 
पोहकेॉ /1666 शेख . टे. देगलुर 

 
 

खबरदणेार:-  ाती सुयकांत 
स पा  वय 24 वष रा वसाय 
घरकाम जात िलगायत रा ब लुर 
ता दगेलुर मोनं 9922841988 
 
  मयताचे नाव –1.किपल सुयकांत 
स पा वय 22 वष 2.सुयकांत 
माधवराव स पा वय 52 वष 
3.गंगुबाई सुयकांत स पा वय 
50वष सव रा ब लुर ता दगेलुर  
 
 
मरनाचकेारण – 
पेटोलचा भडका होवुन गंभीर 
जळा याने उपचारा दर यान मु यु  
 
आरोपीअटकता. वळे व न दन:ं-- . 

 
 

खलुासा:---सादर िवनती की,   नमुद ता रीख वेळी िठकाणी यातील जबाब िदला की 
अजदार च े वडील िपचकारीम ये पेटोल टाकत असताना वडीलाच े त डातील ओढत 
असलेली िबडी ही पेटोलवर पड याने पेटोलचा भडका होवुन अजदाराचा भाउ नामे किपल 
वय 22 वष वडील सुयकांत वय 52 वष व आई गंगुबाई वय 50 वष असे गंभीर िर या 
जळा याने उपचारा दर यान मयत झाल े आहेत तरी यांच े मरणा बाबत कोणा  िव द 
संशय अथवा  त ार नाही बाबतचा अज  िद याव न   वगैरे जबाबा व न आ ा दाखल  
 
तपािसकअमंलदार 
पो.उपिन सुयवंशी मॅडम  
नेपो टेदगेलूर . 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं--9821159844 
पोिन  माछरे  
 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद  cr no 191/2022 कलम 283 भा द िव िदनांक 08/08/2022 
 

पो टेशन  

 

गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वळे 
िठकाण  

िफयादीच ेनाव थोड यात गु ाची हकीकत 

मु ामाबाद  
 

गुरन व  कलम 
191/2022  
कलम 283 भादवी 
 
 
 
 
 
 
िमळाला माल  
 
 
 
गेला माल  
 
 
 

गु हा घ, ता, वेळ 
08/08/2022 वेळ 
13:00 मु माबाद 
मु ामाबाद  ते 
उदगीर जाणारे 
सावजिनक रोडवर 

ॉपर बस थानक येथे 
ता.मुखेड 
 
 
 
 
गु हा दाखल तारीख 
वेळ िद 08/08/2022 
रोजी वेळ 14:12 
न द 22 वर  
 
 
 

 िफयादीच े नाव शरीफ 
हबीबखा◌ॅ पठाण वय 52 वष 

वसाय नोकरी पो ह ेका 935 
पो ट मु माबाद तालकुा मखुेड 
 
 
 
आरोपीच ेवान  
 सुनील भाऊराव कांबळे वय 
42 वष ईड याळ ता.मखुडे 
िज हा नांदडे 
 

खलुासा वर नमूद तारीख वेळी यातील आरोपीने ऑटो माकं TS 
16 UA 4219 हा सावजिनक रोडवर म यभागी लावून वासी 
भरत असताना येणारे जाणारे वाहनास व पादचारी लोकासं च े
जीिवतास धोका होईल अशा ि थतीत िमळून आला हणून वगैरे 
िफयाद व न गु हा दाखल क न पुढील तपास  HC 2000 सरुनर 
यां याकड ेिदला 
गु हा दाखल करणार पो ह े का◌ ॅ 1776 जाधव मोबाईल न 
8459537419 
तपास ------ HC 2000 सुरनर  
 
 

भारी अिधकारी-----एस यु जाधव सपोिन पो ट मु ामाबाद  मो 
न,8999881900 

 

 

 

 



1पोलीस टेशन मु ामाबाद डी सी आर  भाग  06 cr no 190/2022 कलम 283 भा द िव िदनाकं  08/08/2022 

पोलीस 

टेशन  

नाव 

गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वेळ िठकाण  िफयादीच ेनाव थोड यात गु ाची हकीकत 

पो ट े 
मु ामाबाद  
 

भाग 06 
190/2022  
कलम 283 भादवी 
 
 
 
 
 
 
िमळाला माल  
 
 
 
गलेा माल  
 
 
 

गु हा घ, ता, वेळ 08/08/2022 
वळे 12:50 मु माबाद 
मु ामाबाद  ते उदगीर जाणारे 
सावजिनक रोडवर ॉपर 
बस थानक यथे े
ता.मखुडे 
 
 
 
 
गु हा दाखल तारीख वळे िद 
08/08/2022 रोजी वळे 
13:05न द 20 वर  
 
 
गु हा दाखल करणार पो ह ेका◌ ॅ
1776 जाधव मोबाईल न 
8459537419 

 िफयादीच ेनाव शरीफ 
हबीबखा◌ ॅपठाण वय 52 
वष वसाय नोकरी पो हे 
का 935 पो ट मु माबाद 
तालकुा मखुडे 
 
 
 
आरोपीच ेवान  
 दीप राजकुमार पनुमवार 
राहणार वंडगीर तालकुा 
मखुडे  
 

खलुासा वर नमदू तारीख वेळी यातील आरोपीन े तीन चाकी ऑटो 
िडझले बजाज माकं  MH 26 AC 2617  हा सावजिनक रोडवर 
म यभागी लावून वासी भरत असताना यणेारे जाणारे वाहनास व 
पादचारी लोकासं च े जीिवतास धोका होईल अशा ि थतीत िमळून 
आला हणनू वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल क न पढुील तपास  
HC 2000 सरुनर यां याकडे िदला 
 

भारी अिधकारी  
 
एस य ुजाधव सपोिन पो ट मु ामाबाद  मोबाईल न,8999881900 

 

 

 

                                                           
1  



 

  पो. टे. कंधार ग.ुर.न.255/2022 कलम 12 (A) म.जु. का.िद.08/08/2022. 

पो. टे. च े
नाव 

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

       हकीकत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न.255/2022 

कलम 12 (A) म.ज.ु 

का.िद.08/08/2022. 

 

घडला:- िद.08/08/2022 
रोजी 13.30 वाजता या 
समुारास पेठवडज िशवाजी 
चौकात दो ताना हॉटेल 
समोर रोडवर कंधार. 
  पूवस 24िकमी .                                                               
 
 
 
गु हा दाखल:- 
िद.08/08/2022 
वेळ 19.31 वाजता टेशन 
डायरी न द 27 वर.  
 
 
दाखल करणार:-          
HC / 1735  बाबर  
साहबे नेमणूक पोलीस 
टेशन कंधार. मो. न 

िफयादीच ेनाव :- तुकाराम माधवराव जुने   
वय 35 वष वसाय नोकरी पो का 529  
पो टे कंधार तालुका कंधार  
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 
आरोपी नाव व प ा:- (1) ल मण मोघल 
िशराढोणे, वय 47 वष , वसाय मजूरी रा. 
पेठवडज कंधार ता. कंधार िज. नांदडे. 
 
 आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला  माल:-  1)680 याम ये 200  
दरा या 1 नोट ,100  दरा या 4 नोटा, 
20  दरा या 4नोटा   2) एक पांढ या 
रंगाची कागद यावर सु वातीला TB/8/8व 
याखाली मट याच ेिविवध आकडे िलिहलेल े

व शेवटचा आकडा 200 अस े िलहलेल.े 
3)00.00 एक िन या शाईनची पेन व एक 
काबन चा तुकडा व एक लाि टकची सेल 
प ी. 

खलुासा; नमूद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
नमुद आरोपीने िवनापरवाना बेकायदशेीरिर या 
टाईम नावाचा मटका जुगार व लोकांकडून पैस े
घेऊन खेळत व खेळवीत असताना वरील 
जुगाराच े सािह य 680 पयाच े  जुगाराच े
सािह यासह िमळून आला अस ेिफयादव न मा 
सपोिन सा याच ेआदशेाने  गु हा  दाखल. 
           
तपासी अमंलदार:- hc1959 वहारे        सर 
पो. टे.  कंधार    मो.  
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .-            
मा. पोलीस िनरी क  पडवळ सा.              
मो. .9420841070. 
 
भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव मो. . 
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

 



पोलीस टेशन  उ मानगर गुरनं. 143/2022कलम 279,337,427भादंवी िदनांक. 08/08/2022   

  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, आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक 
होय /नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरनं143/2022क

लम279, 

337,427 

भादंवी  

 

गु ाच ेकारण :-  
भरधाव व 
िन काळजी 
पणाने  
------------------- 

 गु हा घडला िदनांक 
06/08/2022 चे 18.30वा 
दर यान  
------------------------------ 

िठकाण :-- मारतळा ते हाळदा 
रोडवर मारतळा िशवारात 
डांबरी रोडवर िवटभ ीजवळ ता 
लोहा  
------------------------------ 
िदशा :- पुवस 18िक.मी  
 
-------------------------- 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद-
08/08/2022 वेळ 18.48वा 
टे.डा न द  25 वर 

---------------------------- 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कसे  :-होय 
---------------------------- 
दाखल करणार :-  HC 1964 
म के पो. टे उ माननगर  मो नं  
99231 89964 
---------------------------- 

 िफयादीचे नाव :-मधुकर 
वसंतराव राठोड वय 35वष 

वसाय चालक 
रा.हाळदातांडा ता.कंधार 

जात बंजारा मो.नं 
9284131414 
 
---------------------- 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
आरोपीचे  नाव :-
1)िदनेशकुमार सुरज साद 
भारदवाज वय35ष रा 
.िशवानकला ता िशवानकला 
िज. बिलया (UP) ह.मु 
बाफना टी पाई ट नंदी ाम 
कमान अबचलनगर नांदडे ---
---------------------- 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी 
अटक नाहीत  
------------------------- 

खुलासा :-  सादर िवनंती िक वर नमुद ता .वेळी व िठकाणी  यातील िफयादी हा याची 
प ी ित ा मुलगा िशवम सह यांची ford कंपनीची Endeavuor मॉडेलची कार म ये 
बसुन िफयादी वताहा कार चालवीत नांदडे येथून गावी हाळदा तांडा येथे जात असताना 
नमुद िठकाणी े न वाहन  MH 26 S 1151 या नमुद आरोपी चालकाने याचे 

ता यातील नमुद वाहन हयगय व िन काळजीपण े चालवून िफयादीच े कारला जोराची 
धडक िद याने  कारचे समोरील टायर तुटून कार तीन  पल ा खावून बाजूस पडली 
यातील चालकास उजवे  डो याखाली  व वरचे ओठावर काच घुसून दखुापत झाली व 
नाकास,मानेस ,डो यात  मु ामार  लागला व िफयादीचे प ीची उजवे पायाचे मांडीत 
काच घुसून दखुापत झाली व मु ामार लागला व िफयादीचे मुलास कानास पाठीत 
मु ामार लागला व िफयादीचे कारचे  दो ही हडेलाईट ,भंपर ,बॉयनट ,स पेशन  
रेडीयटर उजवे डावे बाजूस  दो ही दरवाजे काच मेनकाच टॉप दाबून गेला पाठीमागील 
काच फुटला उजवे डावे बाजूच ेसमोरील स पेशन तुटून गेले  टायर तुटून गेले चेसीस  पुण  
दबले इंिजनला मार लागला व सव गाडीचे पाट तुटून फुटून दबून अंदाज े11,00,000/– 

 (अकरा लाख पये) च ेनुकसान  झाल ेव  िफयादी खाजगी  उपचार क न  आजरोजी 
पो टेला येवून  त ारी जबाब िदला वगैरे जबाब व न सदरचा गु हा मा.सपोिन भारती 
साहेबांचे आदशेाने  गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पो.ना /1119 ीमंगले 
यांचेकडे िदला  
---------------------- 
 तपासीक अिधकारी:-  पो.ना.1119 ीमंगले  पो टे उ माननगर मो नं 9511645433 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-- स.पो.िन भारती  साहबे 
पो. टे. उ माननगर मो.नं.  
 83789 89949 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे:- 

 

 



   

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê ´Ö ü̧�Öê»Ö     ÷Öã ü̧−ÖÓ  155/2022  �ú»Ö´Ö  354(d),509  ³ÖÖ¤ü¾Öß 
  
 
¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

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

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

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß †šü�ú ÆüÖêµÖ/ÖÖÆüß  

Æü�úß�úŸÖ 

 
´Ö¸ü�Öê»Ö  
 
 
 
 
 
 

    ÷Öã ¸ü−ÖÓ  155/2022  
�ú»Ö´Ö  354(d),509  
³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
 ÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü1ÖÖ¸ü :-  
 ¯Öß.‹ÃÖ.�ú¤ü´Ö ¯ÖÖê Æêü �úÖÑ 
2505 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ :-   
 ¯ÖÖê−ÖÖ/94 ¿Öê�Ö  
´ÖÖê −ÖÓ.7776067774 

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

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ .¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ1Ö :-
×¤ü  08/08/2022 ¸üÖê•Öß 
12.15 ¾ÖÖ   “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü 
´ÖÖî•Öê ²Öế ²Ö¸üÖ    
÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÓÖ�ú  
×¤ 08/08/2022   ¾Öêôû  
18.04 ¾ÖÖ −ÖÖêê¤ü �Îú, 19 ¾Ö¸ 
 
 ÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  - ×−Ö Ó̧ü�ú 
 

×±úµÖÖÔ¤üß ¾ÖîÂ1Ö¾Öß �ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü  —Ö´Ö�úÖ›êü  
¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö1Ö •ÖÖŸÖ ´Ö ü̧ÖšüÖ  
¸üÖ.²Öế ²Ö¸üÖ ŸÖÖ.¤êü÷Ö»Öã̧ ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9552388638 
 
FIR ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖµÖ :- ÆüÖêµÖ  
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß : “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ×¾Ö÷ü»Ö �úÖôêû •ÖÖŸÖ 
Æü™ü�ú¸ü  ¸üÖ ²Öế ²Ö¸üÖ ŸÖÖ.¤êü÷Ö»Öã̧ ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
   

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ1Öß 
.µÖÖŸÖß»Ö  †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ÆêüŸÖã−Öê ”ãû¯ÖÖ 
¯ÖÖšü»ÖÖ÷Ö �ú¹ý−Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ÆêüŸÖã−Öê ×¿Ö™ü¶Ö ¾ÖÖ•Ö×¾Ö1Öê 
,ÆüÖŸÖ¾ÖÖ¸êü  �ú¸ü1Öê †Û¿»Ö»Ö ‡Ô¿ÖÖ¸êü �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ 
×¾Ö−ÖµÖ³ÖÓ÷Ö �êú»ÖÖ  ¾Ö÷Öî̧ ê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ. 

 

 

 

 

 

 



 

पो. टे िबलोली  गुरनः185/2022 कलम 354-354अ-506 भा द िव    िद.08/08/.2022 
पो. टे चे 
नाव  

ग.ुर.न व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व प ा 

हकीकत 

िबलोली  पो. टे िबलोली 
भाग-1 ते 5 
गुरनः185/2022 
कलम 354-354अ-
506 भा द िव  
िद.08/08/.2022 

 
 

ग.ुघ.ता.वेळ व 
िठकाणः-
िद.07/08/2022 चे 
23.00 ते िद 
08/08/2022 05.00 
वा 
समुारास   िफयादीचे 
राहते घरी मौ. िमनकी 
ता.िबलोली  
 
                                      
गु हा दाखल 
िद.08/08/2022 चे 
18.40  वा टे.डा.नं. 
17 वर. 
 
 
 

िफयादीच े नाव- सौ. 

आशा   गोव द गबाळे  वय 28 वष  
वसाय घरकाम रा.िमनकी 

ता. िबलोली  
 

आरोपीचेनाव-1) गजानन 
िवजयकुमार   गबाळे रा. िमनकी 

ता. िबलोली  
 
 
आरोपी अटकः-1) गजानन 
िवजयकुमार   गबाळे रा.िमनकी 

ता. िबलोली  
यास CRPC कलम 41 (1),(अ) 

माणे नोटीस देवून सोडले. 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील आरोपीने 
िफयादीबाई ही  झोपले या जागी जावुन  फीयादी सोबत लैग क संबध ठेव याच े 
उददशेाने    फीयादीच े मनास लजा वाटेल अस े वाईट हतेुने  फीयादीच े
हातापायाला व डो यास   आणी छातीस हात लावुन उठवुन  ग ीवर चल हणुन 
रा भर ासिदला व तुझा नवरा दा िपतो व तु मा या सोबत  रहा तु  जर मा या 
सोबत राहीली नाहीस तर तुला जगु दते नाहीिजवे मा न  टाकतो अशी धमकीिदली 
वैगेरे जबाबा व न वर माणे गु हा दाखल क न  
मा पो.िन साहबे यांचे आदशेांने पुढील तपास कामी म.पोउपिन रायप ल े 
यांचे कडे िदले. 
तपािसकअंमलदार- पो उपिन रायप ल े पो. टे िबलोली मो.नं 8698511444 
 
दाखल करणार- पो उपिन रायप ल े पो. टे िबलोली मो.नं 8698511444 
 

भारी अिधकारी – िशवाजी अ णा डोइफोडे पो. टे.िबलोली.9823889037 

 

 

 

 

 



 

पो. टे मा र गरुन नंबर-81/2022 कलम 283 ipc िद 08/08/2022 
 

 
 पो. टे.नाव 

गुरन/अ ..,पनाका,िमस ग
/कलम गु हयाच ेकारण 

गुरन/आ ,पनाका घडला व 
दाखल 

िफयादीच ेनाव प ा मो.नं.प ा 
आरोपी अटक होय/नाही 

खलुासार:- 

.मा र *गुरन: - 
 नंबर-81 /2022 कलम 

283  

* गुरन .घ.ता.वेळ व िठकाण 
:-िद:-08/08/2022 रोजी 
वेळ:-13:10वाजता बस 
थानक चौक मा र 

 
गुरन..दा.ता.वेळ :- 
िद. 08-08-2022 रोजी च े
वा:-16:22 
टे.डा.नोद:-16वर 

 
 
 
 

*िफयादी :-पांडुरंग नामदवे 
गुरनुले वय 45 वष वसाय  
नोकरी पोना  1042     पोलीस 
टेशन मा र     

मो.न.7775048637    
 
     
*आरोपी :- MH 26 T 0285चा 
चालक दीपक रघु जाधव वय 37 
वष वसाय आटो चालक 
राहणार िहवळणी तालुका मा र 
 
 
 
 *आरोपी अटक नाही 
 

*खलुासार:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी  
यातील आरोपीने आपल ेता यातील वाहन माकं MH 26 T 
0285 ही ऑटो र या या म यभागी येणा या जाणा या 
लोकाचं ेजीिवतास धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा 
क न रहदारीस अडथळा िनमाण केला वगैरे िफयाद व न 
माननीय पो नी साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल 
क नपुढील तपास कामी बीट NPC777 आडे यां याकडे 
िदला 
 
*दाखल करणार:-PSO NPC 1313 डगवाल  पो टे मा र  
मोबाईल नंबर 9823102513 
 
*तपासकरणार:NPC 777 आडे पो टे मा र मोबाईल नंबर 
7020105812 
 
 

 

 

 

 



 

 

पो. टे. कंधार .गु.र.न.256/2022 क.12(अ) महारा  जुगार अिधिनयम. िद.08/08/2022. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न. 256/2022 

कलम  12( अ) महारा  

जुगार अिधिनयम.  

घडला:- िद.08/08/2022 च े
18.30 वा.   सुमारास  कंधार 
तहसील कायालय समोर 
बाजारात रोडवर  पूवस                                                                                            
01. K. m.                        
. 
 
 
 
गु हा दाखल:- िद. 
08/08/2022 वेळ. 20.34 
वाजता टेशन डायरी न द  
28 वर.  
 

िफयादीचे नाव :- आिद य िनवृ ीराव 
लोणीकर  वय 35 वष वसाय - नोकरी-
API नेमणूक पोलीस टेशन कंधार मो:- 
9422336474. 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:-(1) शेख स यद शेख 
इ माईल वय 48 वष    वसाय- मजुरी रा. 
पानभोशी ता.कंधार.  
 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
 
िमळाला माल:-  एकूण नगदी 570-/ पये. व 
जुगाराच ेसािह य. सह िमळून आला. 
 

खुलासा; --- 
           नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हा िवनापरवाना 
बेकायदशेीर   िर या लोकांकडून पैसे घेऊन यांना  क याण नावाचा 
मटका जुगार खेळत वर खेळत असताना ता यात 570 /- पये व 
जुगाराच ेसािह य सह  िमळून आला वगैरे  िफयाद व न गु हा दाखल .  
 दाखल करणार:--HC/ 1735 बाबर साहबे                         पोलीस 
टेशन कंधार           मो. नं. 9421392709. 

 
 
         
तपासी अंमलदार:- ----HC/ 2059 सानप साहेब       पो. टे. कंधार 
मो.. 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .            मा. पो.िन पडवळ 
साहबे.  
              मो. .9420841070. 
 
 

 

 

 



 

 

पो. टे. कंधार .गु.र.न.257/2022 क.12(अ) महारा  जुगार अिधिनयम.  िद.08/08/2022. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न. 257/2022 

कलम  12( अ) महारा  

जुगार अिधिनयम.  

घडला:- िद.08/08/2022 च े
19.20 वा.   सुमारास  कंधार 
पंचायत सिमती समोर 
सावजिनक रोडवर  पि मेस                                                                                                                           
02. K. m.                        
. 
 
 
 
गु हा दाखल:- िद. 
08/08/2022 वेळ. 20.58 
वाजता टेशन डायरी न द  
32 वर.  
 

िफयादीचे नाव :- िशवाजी एकनाथराव सानप 
वय 50 वष वसाय - नोकरी-HC/2059 
नेमणूक पोलीस टेशन कंधार मो:- 
9421849989. 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:-(1) शेख  रहीम शेख 
अजमुि न वय 41 वष    वसाय- मजुरी रा. 
संभाजीनगर कंधार ता.कंधार.  
 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
 
िमळाला माल:-  एकूण नगदी 530-/ पये. व 
जुगाराच ेसािह य. सह िमळून आला. 
 

खुलासा;  
           नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदशेीर   िर या लोकांकडून पैसे घेऊन यांना  
क याण नावाचा मटका जुगार खेळत वर खेळत असताना ता यात 530 
/- पये व जुगाराच े सािह य सह  िमळून आला वगैरे  िफयाद व न 
गु हा दाखल .  
         
तपासी अंमलदार:- ----ASI/ गणाचाय साहबे       पो. टे. कंधार मो.. 
 
 दाखल करणार:--HC/ 1735 बाबर साहेब     पोलीस टेशन कंधार 
                      मो. नं. 9421392709. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .   मा. पो.िन पडवळ साहेब.  
              मो. .9420841070. 
 
 

 

 

 



 

iksLVs-fgek;ruxj vkez dz& 26@2022 dye-174 lh vkj ih lh fn-08@08@2022                                                                                                               
ftYgk@ iks-Bk.ks xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr 

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

Ikks- LVs-
fgek;ruxj  
 
 
 

vkez -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn-07-08-2022 ps 21-
00 rs fnukad 
08@08@2022 jksth ps 
09%30 ok njE;ku ekS 
toGxko rk 
fgek;ruxj ft ukansM  
 
 
 
 
 
 
vkez nk[ky-rk-osG- %&  
fnukad 08-08-2022 
jksth 15-43 ok uksan ua-
20 

vkez dz& 
26@2022 
dye-174 lh 
vkj ih lh 
 
 
  
 
 
 

[kcj ns.kkjps uko %& 
f’kokth flrkjke ekus  
o; 34 o”kZ O;-‘ksrh jk-
toGxk rk fgek;ruxj  
ft-ukansM eksua-
8010441181 
tkr&ejkBk- 
 
e;rkps uko& lqjs’k 
O;adksck ekus  o; 44 
o”kZ O;-‘ksrh jk-toGxko  
ft-ukansM tkr&ejkB - 
 
ej.kkps dkj.k& cWadsps 
dtZ ;k o”kZh vfro”̀Vh 
>kY;kus izrQsM dj.ks 
‘kD; gksr ulY;kdkjukus 
R;kpk toGxk 
f’kokjkrhy ‘ksrkrhy 
xksB;kr dks.krsrjh 
fo”kkjh vkS”k/k fiÅu ej.k 
ikoyk  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
e;r ;kauh R;kaP;k ‘ksrkr ekxhy rhu o”kkZiklqu ukfidh >kkyh ;ko”khZ 
i.k vfr tkLr ikÅl iMY;kus ‘ksrkr isjysys lks;kchu ]dkilkps 
ihd fpHkMqu xsys o ‘ksrkrhy v/ksZ ihd ikÅlkP;k iqjkus ik.;kr okgqu 
xsys ;kp fparsr rks cWdsps ?ksrysys dtZ dls QsMkos Eg.kqu rks fparsr 
ijs’kku gksÅu R;kP;k toGxko f’kokjkrhy xksB;kr dks.krsrjh fo”kkjh 
vkS”k/k fiÅu ej.k ikoyk oxSjs [kcj fnY;ko#u dye&174 lh vkj 
ih lh izek.ks vkè nkk[ky d#u iq<hy rikl iksgsdkW@ 1893 iksVs  ;kaps 
fnyk  
 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW@ 1795 Bkdjs iksLVs fgek;ruxj eks ua 
7218111599 
 

 rikfld vaeynkj & iksgsdkW@ 1893 iksVs iksLVs fgek;ruxj eks ua 
9067901830 
 

 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&iks fu Hkqluqj iksLVs fgek;ruxj eks ua 
9834774799 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & eiksmifu@tk/ko iksLVs fgek;ruxj 
eks ua 9403220648] gs fnukad-08-08-2022 ps osG 11-16 ok uksan ua-
17 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq  

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन अधापरू  ग.ुर.न. व कलम- 226/2022 कलम 294,323,504,506,34  भादवी . िद 08/08/2022 गु.र.न.22 

अ. .  गु.र.न.व 
कलम 

गु हा घडल ंव दाखल 
तारीख 

िफयादीच ेनाव खबर 
दणेार आरोपीच ेनाव 
व प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

अधापूर 

ग.ुर.न. व 
कलम- 
226/2022 
कलम 
294,323,5
04,506,34 
 भादवी . 

गु हा घडला िदनाकं-
08/0/2022रोजी वेळ   
16.00 
वाजता िफयादी या 
शेताम य ेगट 127 म ये  
अधापूर िशवार 
 
िदशा व  
अतंर-उतरेस 3 
िकलो.मीटर 
 
गु हा दाखल िदनाकं-  
िदनाकं 08/08/ 2022च े
वा.  22: टेडा.नं .  

मांक 29 

िफयादीच ेनाव-शखे 
फा क अ दलु लतीफ 
वय 50 वष वसाय 
शतेी राहणार जामा 
मजीत जवळ अधापरू 
मोबाइल  98 90 50 
73 04  
 
आरोपी नाव. प ा -1 
कुठे इ ान 
िपता.मगदमू2 
समीमीर पणु नाव 
माहीत नाही दोघ े
राहणार अधापरू 

खलुासा व सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी 
िफयादीच ेशेत गट माकं 127 पाणी िप यासाठी जाऊन यातील आरोपीने िफयादीचे 
कु यास मारहाण के या च ेकारणाव न िफयादीने आरोपीस तु ही कु यास का मारता 
अस ेिवचार याने िफयादीस आरोपीने िशवीगाळ क न िछनाल या तु या मायला झव 
अस ेअ ील भाषेत िशवीगाळ क न लाथाबुकाने मारहाण क न मकुा मार दऊेन जीवे 
मार याची धमकी िदली वगैरे जवा बघून गु हा दाखल क न माननीय पुणे साहबे 
यां या आदश माण े पुढील तपास HC 20 81 यां याकडे िदला मोबाईल नंबर 
9923400081 
  
 
तपासी अमंलदार- HC 2081 मजास पो टेअधापूर मो नं.   9823400081  
दाखल करणार- PSI   वड पो. टे.अधापूर.मो.न.9637101945 
 
पो ट े भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो नं.7798834263 

 
 
 
 
 
 

 

 



  

 पो. टे. िसदखेड  गु.र.नं.97/2022 कलम 283 भा.द.वी.     08/08/2022 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

भाग 6 पो. टे. 
िसदखेड  गु.र.नं.97/2022 
कलम 283 भा.द.वी.   

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : -िदनाकं 
08/08/2022 रोजी च े वेळ 12.00 
वा.चे सुमारास मौज े पालाईगुडा 
फाटा येथील मा र ते सारखणी 
जाणारे रोडवर दि णेस 10 िक.मी. 
िबट 2 

  

दाखल तारीख:- 08/08/2022 

न द  18वऴ 21.31 वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज ेपालाईगुडा 
फाटाता.मा र 

  

दाखल करणार :-पो.ह.ेका.ँ 2356 
िड.जी.चौहाण मो.नं.7499005925 

िफयादी/ खबर दणेार- संतोष 
बालासाहबे मोकले वय 35 वष 

वसाय नौकरी पोकाँ 3210 
नेमणकु पोलीस टेशन िसदखेड मो 
नं 7972452887  

  

आरोपी -- गोिवद उ मअ पा 
पुण वय 27 वष वसाय चालक 
रा. गंगानगर ता.िकनवट 
िज.नांदडे 

  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) 
माणे नोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व 
िठकाणी याती ल आरोपी यानंे आपले ता यातील अँटो 
याचा पािसग नंबर MH-26-BD-2631 ह े रोड या 

म यभागी धोकादायकिर या उभा क न सावजिनक 
रहदारीस मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण केला.वैगरे 
िफयािद व न भादवी कलम 283  माणे मा. Api याचं े
आदशेाने गु हा दाखल क न पुिढल तपास कामी 
ना.पो.का.ँ2471 यांचकेडे दे यात आला .मो.नं. 
7744002471  

  

तपािसक अंमलदार- ना.पो.का.ँ2471 जी.आर.कुमरे 
पो. टे.िसदखेड मो.नं.7744002471 

  

  

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

  

  

 

 

 

 



 

   

                                                                                                                                                                                                                           

पो. टे. िसदखेड  गु.र.नं.98/2022 कलम 283 भा.द.वी.    08/08/2022 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

भाग 6 पो. टे. 
िसदखेड  गु.र.नं.98/2022 
कलम 283 भा.द.वी.   

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : - 
िदनाकं 08/08/2022 रोजी 
च ेवेळ 12.30 वा.च े
समुारास मौजे पालाईगुडा 
फाटा येथील मा र ते 
सारखणी जाणारे रोडवर 
दि णेस 10 िक.मी. िबट 2 

  

दाखल तारीख:- 

08/08/2022 न द  19वऴ 
21.39 वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज ेपालाईगुडा 
फाटाता.मा र 

  

दाखल करणार :-पो.ह.ेका.ँ 
2356 िड.जी.चौहाण 
मो.नं.7499005925 

िफयादी/ खबर दणेार- संतोष 
बालासाहबे मोकले वय 35 वष वसाय 
नौकरी पोका ँ3210 नेमणुक पोलीस 
टेशन िसदखेड मो नं 7972452887  

  

आरोपी -- िसताराम कािशराम च हाण 
वय 56 वष वसाय चालक 
रा.पालाईगुडा ता.मा र िज.नांदडे 

  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) माणे 
नोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व 
िठकाणी याती ल आरोपी यांने आपल ेता यातील अँटो 
याचा पािसग नंबर MH-11-M-0833 ह े रोड या 

म यभागी धोकादायकिर या उभा क न सावजिनक 
रहदारीस मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण 
केला.वैगरे िफयािद व न भादवी कलम 283  माण े
मा. Api यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न पुिढल 
तपास कामी ना.पो.का.ँ2471 याचंकेडे दे यात आला 
.मो.नं. 7744002471  

  

तपािसक अंमलदार- ना.पो.का.ँ2471 
जी.आर.कुमरे पो. टे.िसदखेड मो.नं.7744002471 

  

  

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

  

  

 

 

 



 

                                                                                             

पो. टे. िसदखेड  गु.र.नं.99/2022 कलम 283 भा.द.वी. 08/08/2022 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

भाग 6 पो. टे. 
िसदखेड  गु.र.नं.99/2022 
कलम 283 भा.द.वी.   

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : - 
िदनाकं 08/08/2022 रोजी च े
वेळ 13.00 वा.चे समुारास 
मौजे पालाईगुडा फाटा यथेील 
मा र ते सारखणी जाणारे 
रोडवर दि णेस 10 िक.मी. 
िबट 2 

  

दाखल तारीख:- 

08/08/2022 न द  20वऴ 
21.46 वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज ेपालाईगुडा 
फाटाता.मा र 

  

दाखल करणार :-पो.ह.ेका.ँ 
2356 िड.जी.चौहाण 
मो.नं.7499005925 

िफयादी/ खबर दणेार- संतोष 
बालासाहबे मोकले वय 35 वष 

वसाय नौकरी पोकाँ 3210 
नेमणकु पोलीस टेशन िसदखेड मो 
नं 7972452887  

  

आरोपी -- गणेश चंटी संगमवार 
वय 34 वष वसाय चालक 
रा.रामपुर ता.िकनवट िज.नांदडे  
  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) 
माणे नोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी 
याती ल आरोपी यांने आपल े ता यातील अँटो याचा पािसग 
नंबर TS-01-UA-4866 ह े रोड या म यभागी 
धोकादायकिर या उभा क न सावजिनक रहदारीस मानवी 
जीवीतास अडथळा िनमाण केला.वैगरे िफयािद व न भादवी 
कलम 283  माणे मा. Api याचंे आदशेाने गु हा दाखल क न 
पुिढल तपास कामी  ना.पो.का.ँ2471 यांचकेडे दे यात आला 
.मो.नं. 7744002471  

  

तपािसक अंमलदार- ना.पो.का.ँ2471 जी.आर.कुमरे 
पो. टे.िसदखेड मो.नं.7744002471 

  

  

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

  

  

  

  

 

 

 

 



                                                                                                                               

पो. टे. िसदखेड  गु.र.नं.100/2022 कलम 283 भा.द.वी.       08/08/2022 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

भाग 6 पो. टे. 
िसदखेड  गु.र.नं.100/2022 
कलम 283 भा.द.वी.    

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : -
  िदनाकं 08/08/2022 रोजी 
च ेवेळ 14.00 वा.च ेसमुारास 
मौजे ग डवडसा येथील मा र ते 
सारखणी जाणारे रोडवर 
दि णेस 15 िक.मी. िबट 2 

  

दाखल तारीख:- 08/08/2022 

न द  21वऴ 21.54 वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज े
ग डवडसाता.मा र 

  

दाखल करणार :-पो.ह.ेका.ँ 
2356 िड.जी.चौहाण 
मो.नं.7499005925 

िफयादी/ खबर दणेार- संतोष 
बालासाहबे मोकले वय 35 वष 

वसाय नौकरी पोकाँ 3210 
नेमणकु पोलीस टेशन िसदखेड 
मो नं 7972452887  

  

आरोपी -- माधव रागोली 
प लीक डावार वय 26 वष 

वसाय चालक रा.दुं ा 
ता.िकनवट िज.नांदडे 

  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) 
माणे नोटीस 

  

  

खलुासा ---  सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी 
याती ल आरोपी यांने आपल े ता यातील अँटो याचा पािसग 
नंबर TS-01-UA-8794 ह े रोड या म यभागी 
धोकादायकिर या उभा क न सावजिनक रहदारीस मानवी 
जीवीतास अडथळा िनमाण केला.वैगरे िफयािद व न भादवी 
कलम 283  माणे मा. Api याचंे आदशेाने गु हा दाखल 
क न पुिढल तपास कामी  ना.पो.का.ँ2471 याचंेकडे दे यात 
आला .मो.नं. 7744002471  

  

तपािसक अंमलदार- ना.पो.का.ँ2471 जी.आर.कुमरे 
पो. टे.िसदखेड मो.नं.7744002471 

  

  

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

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                                                                                                                                  
                             

पो. टे. िसदखेड  गु.र.नं.101/2022 कलम 283 भा.द.वी. 08/08/2022 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

भाग 6 पो. टे. 
िसदखेड  गु.र.नं.101/2022 
कलम 283 भा.द.वी.    

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : -   

गु.घ.ता.वेऴ व िठकाण--- 
िदनाकं 08/08/2022 रोजी च े
वेळ 14.30 वा.चे समुारास 
मौजे अजंनखेड येथील मा र ते 
सारखणी जाणारे रोडवर 
पि मसे 17 िक.मी. िबट 4 

  

दाखल तारीख:- 08/08/2022 

न द  22वऴ 22.03वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज े
अंजनखेडता.मा र 

  

दाखल करणार :-पो.ह.ेका.ँ 
2356 िड.जी.चौहाण 
मो.नं.7499005925 

िफयादी/ खबर दणेार- 
संतोष बालासाहबे मोकल े
वय 35 वष वसाय 
नौकरी पोका ँ3210 
नेमणकु पोलीस टेशन 
िसदखेड मो नं 
7972452887  

  

आरोपी -- मनोज रामधन 
जाधव वय 30 वष 

वसाय चालक 
रा.लखमापुर ता.मा र 
िज.नांदडे  
  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 
(अ) माण ेनोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी याती 
ल आरोपी यांने आपल ेता यातील अँटो याचा पािसग नंबर MH-26-
N-2918 ह े रोड या म यभागी धोकादायकिर या उभा क न 
सावजिनक रहदारीस मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण केला.वैगरे 
िफयािद व न भादवी कलम 283  माणे मा. Api याचंे आदशेाने 
गु हा दाखल क न पुिढल तपास कामी ना.पो.का.ँ2471 याचंकेडे 
दे यात आला .मो.नं. 7744002471  

  

तपािसक अंमलदार- ना.पो.का.ँ2471 जी.आर.कुमरे 
पो. टे.िसदखेड मो.नं.7744002471 

  

  

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

  

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

पो. टे. िसदखेड  गु.र.नं.102/2022 कलम 283 भा.द.वी.  िद 08/08/2022 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

भाग 6 पो. टे. 
िसदखेड  गु.र.नं.102/2022 
कलम 283 भा.द.वी.    

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : -  

िदनाकं 08/08/2022 रोजी च े
वेळ 15.00 वा.चे समुारास 
मौजे वाई फाटा येथील िकनवट 
ते मा र जाणारे रोडवर 
रोड या म यभागी  प ीमसे 
22 िक.मी. िबट 3 

  

दाखल तारीख:- 

08/08/2022 न द  23वऴ 
22.09वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज ेवाई 
फाटाता.मा र 

  

दाखल करणार :-पो.ह.ेका.ँ 
2356 िड.जी.चौहाण 
मो.नं.7499005925 

िफयादी/ खबर दणेार- संतोष बालासाहबे 
मोकल ेवय 35 वष वसाय नौकरी पोकाँ 
3210 नेमणुक पोलीस टेशन िसदखेड मो 
नं 7972452887  

  

आरोपी --शेख आिरफ शखे अहमेद वय 21 
वष वसाय आँटो चालक रा.ग डवडसा 
ता. मा र िज.नांदडे 

  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) माणे 
नोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व 
िठकाणी याती ल आरोपी यांने आपल े
ता यातील  अँटो याचा पािसग  . AP-01-X-

4618 ह े रोड या म यभागी धोकादायकिर या उभा 
क न सावजिनक रहदारीस मानवी जीवीतास 
अडथळा िनमाण केला.वैगरे िफयािद व न भादवी 
कलम 283  माण े मा. Api याचंे आदशेाने गु हा 
दाखल क न पिुढल तपास कामी नापोका ँ 2471 
कुमरे सा 7744002471 यांचकेडे दे यात आला. 

  

तपािसक अंमलदार- ना.पो.का.ँ2471 
जी.आर.कुमरे पो. टे.िसदखेड 
मो.नं.7744002471 

  

  

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

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  

  

                                                                                                                                                                                                           

पो. टे. िसदखेड  गु.र.नं.103/2022 कलम 283 भा.द.वी.  िद 08/08/2022 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

भाग 6 पो. टे. 
िसदखेड  गु.र.नं.103/2022 
कलम 283 भा.द.वी.    

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : -   

िदनाकं 08/08/2022 रोजी च े
वेळ 15.30 वा.चे सुमारास 
मौजे वाई फाटा यथेील िकनवट 
ते मा र जाणारे रोडवर रोड या 
म यभागी  प ीमेस 22 
िक.मी. िबट 3 

  

दाखल तारीख:- 08/08/2022 

न द  24वऴ 22.16वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज ेवाई 
फाटाता.मा र 

  

दाखल करणार :-पो.ह.ेका.ँ 
2356 िड.जी.चौहाण 
मो.नं.7499005925 

िफयादी/ खबर दणेार- संतोष 
बालासाहबे मोकले वय 35 वष 

वसाय नौकरी पोकाँ 3210 
नेमणकु पोलीस टेशन िसदखेड मो 
नं 7972452887  

  

आरोपी -- शेख अयुब शेख याकुब 
वय 22 वष वसाय आँटो चालक 
रा.ितरपेली ता.िज.आिदलाबाद 
रा.तेलंगाना 
  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) 
माणे नोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व 
िठकाणी याती ल आरोपी यांने आपले ता यातील अँटो 
याचा पािसग . AP-01-X-7193 ह े रोड या 

म यभागी धोकादायकिर या उभा क न सावजिनक 
रहदारीस मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण 
केला.वैगरे िफयािद व न भादवी कलम 283  माण े
मा. Api याचंे आदशेाने गु हा दाखल क न पुिढल 
तपास कामी नापोकाँ 2471 कुमरे सा 7744002471 
याचंकेडे दे यात आला . 

  

तपािसक अंमलदार- ना.पो.का.ँ2471 जी.आर.कुमरे 
पो. टे.िसदखेड मो.नं.7744002471 

  

  

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

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                                                                                                

पो. टे. िसदखेड  गु.र.नं.104/2022 कलम 283 भा.द.वी.  िद 08/08/2022 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
िसदखेड 

भाग 6 पो. टे. 
िसदखेड  गु.र.नं.104/2022 
कलम 283 भा.द.वी.    

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : -   

िदनाकं 08/08/2022 रोजी चे 
वेळ 16.00 वा.चे समुारास 
मौजे वाई फाटा यथेील िकनवट 
ते मा र जाणारे रोडवर रोड या 
म यभागी  प ीमेस 22 
िक.मी. िबट 3 

  

दाखल तारीख:- 08/08/2022 

न द  25वऴ 22.24वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज ेवाई 
फाटाता.मा र 

  

दाखल करणार :-पो.ह.ेका.ँ 
2356 िड.जी.चौहाण 
मो.नं.7499005925 

िफयादी/ खबर दणेार- 
संतोष बालासाहबे 
मोकल ेवय 35 वष 

वसाय नौकरी पोकाँ 
3210 नेमणुक पोलीस 
टेशन िसदखेड मो नं 
7972452887  

  

आरोपी --  शखे जुबेर 
शखे हािफज वय 27 वष 

वसाय आँटो चालक 
रा.ग डवडसा ता.मा र 
िज.नांदडे 

  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 
41 (अ) माणे नोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व 
िठकाणी याती ल आरोपी यांने आपले ता यातील अँटो 
याचा पािसग . MH-26-T-6561 ह े रोड या 

म यभागी धोकादायकिर या उभा क न सावजिनक 
रहदारीस मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण 
केला.वैगरे िफयािद व न भादवी कलम 283  माण े
मा. Api याचं े आदशेाने गु हा दाखल क न पुिढल 
तपास कामी नापोकाँ 2471 कुमरे सा 7744002471 
याचंकेडे दे यात आला. 

  

तपािसक अंमलदार- ना.पो.का.ँ2471 
जी.आर.कुमरे पो. टे.िसदखेड मो.नं.7744002471 

  

  

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

  

  

  

 

 

 

 



 

पो टे मा र गुरन 82/2022कलम 283   िद.08/08/ 2022 

पो. टे.च ेनाव गुरन/ कलम गु हा घडला व दाखल िफयादीच ेनाव व प ा 
मोबाईल नंबर व आरोपीच े
नाव व प ा 

हकीकत 

पो. टे.च ेनाव 
– 

पो टे मा र  

गुरन 82/2022 कलम 
283 

 

दाखल क रणार-PSO 
NPC 1313 
डगवालपो टेमा रमोनं
-9823102513 

 

 

 

 

गु हा घडला-  िद. 08/08/ 
2022  रोजी  13.20 
वाजता मा र बस थानक 
चौक एक िकलो मीटर 

 

 

गु हा दाखल िदनाकं -   
08/08/2022च े16.48  
टे.डा 17वर 

िफयादीच े नाव- पांडुरंग 
नामदवे गुरनुले वय 45 वष 

वसाय नोकरी पोना 
1042 मोबाईल 
7775048637 

 

आरोपीच े नाव:- अ ताफ 
मु तफा स यद वय 25 वष 

वसाय आटो चालक 
रा.दिहसावळी तालकुा 
महागाव िज हा यवतमाळ 

आरोपीअटक --नाही 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने आप या ता यातील वाहन माकं.  
MH 26 AC 2119 ह े ऑटो रोड या म य भागी 
येणा या जाणारे लोकाचंे िजवीतास धोका िनमाण होईल 
अशा ि थतीत उभा क न रहदारीस अडथळा िनमाण 
केला वगैरे िफयादी व न माननीय पोनी सो यां या 
आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास बीट NPC  
777 आडे यां या कडे िदला 

दाखल क रणार-PSO NPC 1313 डगवाल पो टे मा र 
मोनं-9823102513 

 

 तपासी अंमलदार- NPC/777 आड ेपो टे मा र 
मोबाईल 7020105812 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 274/ 2022 Ûú457,380  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.        ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/08/2022 
 

 

 

 

 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 

 ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝ
Ö¸ü ÝÖã¸ü®Ö 
274/ 
2022 Ûú   
457,38
0  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö            

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  --
×¤ü®ÖÖÓÛú 
07/08/2022  “Öê 
¸üÖê•ÖßÃÖÖµÖÓÛúÖôûß  
19.00 ¾ÖÖ. “Öê ×¤ü. 
08/08/2022 
¸üÖê•Öß“Öê 11.00 
¾ÖÖ. –ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü 
®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
08/08/2022 
¸üÖê•Öß  14.54  
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ   
17 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --ÃÖã¬Öß¸ü 
×®Ö¾Öé¢Öß¸üÖ¾Ö ÝÖ‰úôûÛú¸ü ¾ÖµÖ 
46 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß 
¸üÖ. ²ÖÑÛú ÛúÖÑ»Ö®Öß ¯»ÖÖÑ™ü 
®Ö²ÖÓ¸ü 21 –ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9890833053 

†Ö¸üÖê¯Öß-- †–ÖÖŸÖ  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  --ÃÖÖê®µÖÖ“Öê 
†ÓÝÖšüß 5 ÝÖÏÑ´Ö †.×Ûú. 
20,000 ºþ ÃÖÖê®µÖÖ“Öß 
±ãú»Öê †Ó ×Ûú. 20,000 ºþ 
ŸÖÃÖê“Ö ®ÖÝÖ¤üß 
20,000  ‹ÛãúÞÖ 60,000 
ºþ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß . 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß 
¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»ÖŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¤ü̧ ü¾ÖÖ•Öê Ûãú»Öã¯ÖŸÖÖê›ãü®Ö 
‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ûúºþ®Ö ‘Ö¸üÖŸÖß»ÖÛú¯ÖÖ™üÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖê®µÖÖ“Öê 
†ÓÝÖšüß 5 ÝÖÏÑ´Ö †Ó ×Ûú. 20,000 ºþ ÃÖÖê®µÖÖ“Öß ±ãú»Öê †Ó.×Ûú. 
20,000 ºþ ŸÖÃÖê“Ö ®ÖÝÖ¤üß 20,000 ºþ †ÃÖÖ 
‹ÛãúÞÖ60,000  ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî¸êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ  †•ÖÔ 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê  ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü 
ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /1076 †´Ö•Ö¤ü ÃÖµµÖ¤üµÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /1076 ÃÖµµÖ¤ ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9834849924 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü  --  ¯ÖÖê®ÖÖ /1145 ™üÖÛú ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9552672100 



 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 275/ 2022 Ûú   379   ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.          ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/08/2022 
 

 

 

 

 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  ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ
¸ü ÝÖã¸ü®Ö 
275/ 
2022 Ûú   
379   
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö            

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  --
×¤ü®ÖÖÓÛú 
08/08/2022  
“Öê ¸üÖê•Öß 15.00 
¾ÖÖ. “ÖêÃÖã´ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
³ÖŒŸÖß »ÖÖÑ®ÃÖ 
´ÖÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 
01 ×Ûú. ´Öß.  

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
08/08/2022 
¸üÖê•Öß  21.45 
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ    
29 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ´ÖÓÝÖê¿Ö 
¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü̧ üÖ¾Ö ³Ö¸Ûú›ü  ¾ÖµÖ 
33 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ. »Öõ´Öß ®ÖÝÖ ü̧ •Öã®ÖÖ 
¯Öê›üÝÖÖ¾Ö  ¸üÖêê›ü ¯Ö ü̧³ÖÞÖß 
×•Ö. ¯Ö¸ü³ÖÞÖß  ´ÖÖê ®ÖÓ - 
9689142444 

†Ö¸üÖê¯Öß-- †–ÖÖŸÖ  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  -- ÃÖÑ´ÖÃÖÓÝÖ 
ÛÓú¯Ö®Öß“ÖÖ ¾Ö 
×¸ü†»Ö´ÖßÛÓú¯Ö®Öß“Öê  
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×Ûú´ÖŸÖß 
29000 •Öã®Öê ¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖê  

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß . 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß  ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸ü †ÃÖê ´ÖÖ. ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß ‹Ûú®ÖÖ£Ö•ÖßØ¿Ö¤êü 
µÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ ‹êÛúÞÖêÛú¸üßŸÖÖÝÖê»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™ËüµÖÖ®ÖêŸµÖÖÓ“Öê 
×ÜÖ¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÑ´ÖÃÖÓÝÖ ÛÓú¯Ö®Öß“ÖÖ ´ÖÖÑ›ü»Ö ®ÖÓ  C-9 Pro  •µÖÖ“ÖÖ  IMEI NO 
1) 356368082044570 2) 356369082044578 /01  ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
×Ûú´ÖŸÖß 15,000 ºþ¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ£Öß¤üÖ ü̧ÛãÓú›ü»ÖßÛú ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö  ¿ÖêôûÛêú 
µÖÖÓ“ÖÖ ×¸ü†»Ö´ÖßÛÓú¯Ö®Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×Ûú´ÖŸÖß 14,000 ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ 
‹ÛãúÞÖ 29,000 ºþ¯ÖµÖÖÓ“Öê ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öê  †ÖÆêüŸÖ  ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ  
•Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ®Ö   ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2309 •ÖÖ¬Ö¾Öü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2309 •ÖÖ¬Ö¾Ö  ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9049343095 

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



 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 55/2022       ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/08/2022 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ×´ÖÃÖàÝÖ ×´ÖÃÖàÝÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü  
³ÖÖÝµÖ®Ö
ÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
×´ÖÃÖÖÓÝÖ 
®ÖÓ 
55/202
2  

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
07/08/2022 
¸üÖê•Öß 06.00  ¾ÖÖ. 
ÛúÖ²Ö¸üÖ  ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  
×¤ü®ÖÖÓÛú   
08/08/2022 
¸üÖê•Öß  12.00 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÓ 12 ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü--  ×ÝÖŸÖÖÓ•Ö»Öß ˆ´Öê¿Ö 
ÛúÖê´ÖÖ¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸üÛúÖ´Ö  ¸üÖ. ÛúÖ²Ö¸üÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤ü›êü 
´ÖÖê ®ÖÓ 9359215306 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  ˆ´Öê¿Ö 
¸ǘ Öê¿Ö ÛúÖê´ÖÖ¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öê›üßÛú»Ö  ¤ãüÛúÖ®Ö ¸üÖ. 
ÛúÖ²Ö¸üÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- Ó̧üÝÖ- 
ÝÖÖê¸üÖ    , Ó̂“Öß  5 ±ãú™ü  4  ‡Ó“Ö 
,²ÖÖÓ¬ÖÖ ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû   ³ÖÖÂÖÖ - ´Ö¸üÖšüß, 
×Æü®¤üß  †ÓÝÖÖ¾Ö¸ü ×®ÖóµÖÖ  ¸ÓüÝÖÖ“Öß 
®ÖÖ‡Ô™ü  ¯ÖÑ®™ü ™üß ¿Ö™ÔüÛêúÃÖ¸üß ¾Ö 
ÛÎúß´ÖÛú»Ö¸ü ,¯ÖÖµÖÖŸÖ ÛúÖóµÖÖ 
¸ÓüÝÖÖ“ÖßÃ»Öß¯Ö¸ü “Ö¯¯Ö»Ö  

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß 
¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  †•ÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖÓ®Öß  ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê¾Öã®Ö  
»ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ŸµÖÖÓ“ÖÖ  ¯ÖŸÖß  ®ÖÖ´Öê ˆ´Öê¿Ö ÛúÖê´ÖÖ¾ÖÖ¸ü 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öê›üßÛú»Ö ¤ãüÛúÖ®Ö ¸üÖ. ÛúÖ²Ö¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
×¤ü. 07/08/2022 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 06.00 ¾ÖÖ. ¤ãü¬Ö †ÖÞÖŸÖÖê 
´ÆüÞÖã®Ö ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ÝÖê»Öê ŸµÖÖ“ÖÖ   †ÖŸÖÖ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛú 
¾Ö ‡ŸÖ¸ü¡Ö ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß .¾ÖÝÖî ȩ̂ü 
´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÖÔ¾Öºþ®Ö ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.®Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê  
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö 
¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™ ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /1076  †Ö´Ö•Ö¤ü  
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê. .  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 1076 †Ö´Ö•Ö¤ü ´ÖÖê ®ÖÓ -
-9834849924 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ¯ÖÖê®ÖÖ /1145 ™üÖÛú ´ÖÖê ®ÖÓ --  
9552672100        



 

 

¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ ÝÖã¸ü®ÖÓ 125/2022 Ûú»Ö´Ö 12 † ´Ö •ÖãÛúÖ  ×¤ü®ÖÖÓÛú8.8.2022  

 

 

 

 

ÝÖã¸ü®ÖÓ125/2022 
Ûú»Ö´Ö12 † ´Ö 
•ÖãÛúÖ 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ - 
×¤ü-8.8.2022 ¸üÖê•Öß 
22.15 ¾ÖÖ ÃÖã ®Ö¸üÃÖßŸÖê 
´ÖãÜÖê›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ‡Ô¤üÝÖÖÆü 
•Ö¾Öôû ®Ö¸üÃÖß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú 
×šüÛúÖÞÖß ¯ÖÖê»Ö¾Ö¸üß»Ö »ÖÖ‡Ô»Ö 
“Öê ˆ•Öê›üÖŸÖ 
 
ÝÖã ¤üÖ ŸÖÖ ¾Öêôû  - ×¤ü-
8.8.2022 ¸üÖê•Öß23.17 
¾ÖÖÃ™êü.›üÖ.®ÖÖë¤üÛÎÓú. 29 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß- ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ´ÖÖÞÖã †Ö›êü ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖê®ÖÖ/2441 ®Öê ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ´ÖÖê 
ÛÎÓú.9923592441 
 
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö - 1)•Ö´Öß»ÖÜÖÖò•ÖÖ×´ÖµÖÖ ²ÖÖÝÖ¾ÖÖ®Ö 
¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì ¸üÖ ´ÖÆêü²Öã²Ö®ÖÝÖ¸ü ®Ö¸üÃÖß (2) ÃÖ×“Ö®Ö 
µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ³Öê¤êü ¾ÖµÖ 28 ¸üÖ •Öã®ÖêÝÖÖ¾Ö ®Ö¸üÃÖß (3) ¿ÖêÜÖ 
†Æêü´Ö¤üÆü´Ö•ÖÖ ¾ÖµÖ 28 ¸üÖ •Öã®ÖêÝÖÖÝÖ¾Ö ®Ö¸üÃÖß (4) 
¿ÖêÜÖÛú»Öß´Ö ¿ÖêÜÖÃÖ»Öß´Ö ¾ÖµÖ 28 ¸üÖ ¸üÆüß´Ö®ÖÝÖ¸ü 
®Ö¸üÃÖß (5) Ûú»Öß´ÖÖê¤üß®Ö †•Ö´ÖÖê¤üß®Ö ´Öã»»ÖÖ ¾ÖµÖ 30 
¸üÖ ´ÖÆêü²Öã²Ö®ÖÝÖ¸ü ®Ö¸üÃÖß ŸÖÖ ®ÖÖµÖÝÖÖÓ¾Ö  
 
†Ö™üÛú †Ö¸üÖê¯Öß - †Ö¸üÖê¯ÖßÃÖÛú»Ö´Ö 41 † 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ®ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü 
 
 
´ÖßôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- ®ÖÝÖ¤üß 5200/- ¹ý ¾Ö 52 ²Ö¤üÛú 
”ûÖ¯Ö ¯Ö¢Öêý 
 
FIR ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»ÖßÛúÖ-ÆüÖêµÖ 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ - 
 ÃÖÖ¤¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß®Öê ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ ®Ö¸üÃÖßŸÖê ´ÖãÜÖê›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
‡Ô¤üÝÖÖÆü •Ö¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×šüÛúÖÞÖß ¯ÖÖê»Ö ¾Ö¸üß»Ö »ÖÖ‡Ô™ü “Öê 
ˆ•Öê›üÖŸÖ ¯ÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾Öã®Ö ×ŸÖ¸ü™ü ®ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •ÖãÝÖÖ¸üÜÖêôûŸÖ ¾Ö 
ÜÖêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»Öê. ¾ÖÝÖî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý®Ö  ´ÖÖ. ÃÖ¯ÖÖê×®Ö 
×¤ü‘Öê ÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»ÖŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2079 ŸÖ´Ö»Öã¸êü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß-  ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2079 ŸÖ´Ö»Öã¸êüü¯ÖÖê.Ã™êü.¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ 
´ÖÖê.®Ö.7038032440 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖšüÖÞÖê †×¬ÖÛúÖ¸üß - ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ×¤ü‘ÖêÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê.®ÖÓ. 9834255985 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü  -¯ÖÖêÆêüÛúÖò/928 ‹ÃÖ ‹´Ö ³Ö¾ÖÖÝÖ®Öß¸üÛú¸ü ´ÖÖê 
ÛÎÓú.9545353519 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 485/2022 �ú»Ö´Ö 511 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 08/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ 

÷Öã.¸ü.−Ö. :-  
485/2022 
�ú»Ö´Ö 511 
³ÖÖ¤ü¾Öß 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ%Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
08/08/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 03.30 
¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö  †²¤ãü»Ö ÷Ö/Öß 
�úÖêÆüß−Öã̧ ü ×“Ö�ú−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêÆü´Ö¤üßµÖÖ 
�úÖò»Ö−Öß ÆüÖ‰úÃÖ −ÖÓ.1156 Æîü¤ü¸ü 
÷ÖÖ›Ôü−Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü −ÖÖÓ¤êü›ü.üü   
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 08/08/2022 “Öê ¾Öêôû 
10.19 ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú. 11 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- †²²ÖÖÃÖß ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ‹•ÖÖ•Ö ×¯Ö.´ÖÖêÆü´´Ö¤ü 
‡Ô²ÖÎÖÆüß´Ö ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÖêÆǘ Ö¤üßµÖÖ 
�úÖò»Ö−Öß ÆüÖ‰úÃÖ −ÖÓ.1156 Æîü¤ü¸ü ÷ÖÖ›Ôü−Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü.üü ´ÖÖê.�Îú. 9960074593. 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü ´Öã•Öß²Ö ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ×¸ü•Ö¾ÖÖ−Ö ¾ÖµÖ 22 
¾ÖÂÖì ¸üÖ.´ÖÖêÆü´Ö¤üßµÖÖ �úÖò»Ö−Öß ˆÃ´ÖÖ−Ö÷Ö»»Öß ´ÖÛÃ•Ö¤ü•Ö¾Öôû 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- †Ö¸üÖê̄ Öß †™ü�ú †ÖÆêü.×¤ü.08/08/2022 
¸üÖê•Öß “Öê 14.36 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ �Îú.22 ¾Ö¸ü 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü%Ö -  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ/Öß µÖÖŸÖß»Ö †²¤ãü»Ö ÷Ö/Öß �úÖêÆüß−Öã̧ ü ×“Ö�ú−Ö¾ÖÖ»ÖÖ µÖÖÓ“Öê 
‘Ö¸üÖ¾Ö¹ý−Ö †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¾Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß •ÖÖôûß �ú™ü �ú¹ý−Ö 
´ÖÖ—Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ”ûŸÖÖ¾Ö¹ý−Ö •ÖÖ¾Öã−Ö ´ÖÖêÆ´Ö¤ü ´Öã•Öß²Ö ´ÖÖêÆü´Ö¤ü 
×¸ü•Ö¾ÖÖ−Ö ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.´ÖÖêÆǘ Ö¤üßµÖÖ �úÖò»Ö−Öß 
ˆÃ´ÖÖ−Ö÷Ö»»Öß ´ÖÛÃ•Ö¤ü•Ö¾Öôû −ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ−Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖæ−Ö 
“ÖÖȩ̂ üß �ú¸ü/µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü%ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß/Ö ´ÖÖê �Îú 7774883192 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/273 �ëú¦êüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß/Ö ´ÖÖê 
�Îú 9011327435 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ%Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´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 †Ö.´Öé.−Ö. 88/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 08/08/2022 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

†Ö.´Öé.−Ö. 88/2022 
�ú»Ö´Ö  174 
×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
08/08/2022  ¸üÖê•Öß “Öê 
11.45  ¾ÖÖ.“µÖÖ  ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂ"Öã̄ Öæ̧ üß −ÖÖÓ¤êü›ü. 
×¤ü¿ÖÖ:-  
†Ö.´Öé. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü  08/08/2022 “Öê 
¾Öêôû  22.46  −ÖÖê �Îú  35 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸:-  ¬Ö´´Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö Æü"Öã́ ÖÓŸÖêü ¾ÖµÖ 29 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Öò™üÖê“ÖÖ»Ö�ú  ü̧Ö. ²ÖÖî¬¤ü ×¾ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö¾Öôû 
¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö  ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›. 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :-  ¯ÖÏ�úÖ¿Ö −ÖÖ÷ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö Æü"Öã́ ÖÓŸÖê ü ¾ÖµÖ 
60 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö  ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›. 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰ú−Ö ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü “ÖŒ�ú¸ü µÖê¾Öã−Ö ¯Ö›ü»µÖÖ−Öê  
 ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :-   
 

  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü"ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¾Ö×›ü»Ö 
−ÖÖ´Öê ¯ÖÏ�úÖ¿Ö −ÖÖ÷ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö Æü"Öã́ ÖÓŸÖê ü ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. 
¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö  ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›. Æêü ×¤ü−ÖÖÓ�ú 28/07/2022 
¸üÖê•Öß ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰ú−Ö ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü̧ ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
“ÖŒ�ú¸ü µÖê¾Öã−Ö ¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü�úÖ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö 
�ÖÖ•Ö÷Öß ¾Ö −ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂ"Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÃÖã¹ý †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ †Ö•Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 08/08/2022 
¸üÖê•Öß 11.45 ¾ÖÖ. ´Ö¸ü"Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êüêüü �Ö²Ö ü̧ß¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê −Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ"Öê 
†Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü%ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Öü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß/Ö ´ÖÖê �Îú 9637355836. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ ȩ̂ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß/Ö ´ÖÖê �Îú 9823827173. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ%Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9823333377 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

पो. टे. मा र  ग.ुर.नं.80/2022 कलम 283 भा.द.वी. िदनांक 08/08/2022 

  

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

िफयाद हिककत 

 मा र  गु.र.नं.80/2022 
कलम 283 

भा.द.वी.   

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : 
-िदनाकं 08/08/2022 

रोजी च ेवेळ 13.45 वा.च े
समुारास मौज े मा र बस 
थानक चौक उ रेस 1 

िक.मी.  

  

दाखल तारीख:- 
08/08/2022 

न द  15वऴ 15.32 वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज े मौजे मा र 
बस थानक चौक ता.मा र 

  

 

िफयादी/ खबर दणेार- 
पांडुरंग नामदवे गुरनुलेवय 45 
वष वसाय नौकरी 
ना.पो.का.ँ1042 नेमणुक 
पोलीस टेशन मा र मो नं 
7775048637  

  

आरोपी -- राज ु ीराम जाधव 
वय 24 वष वसाय चालक 
रा. आ ा  ता.मा र 
िज.नांदडे 

  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 

(अ) माणे नोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी यांने आपले ता यातील वाहन नंबर MH-29-T-7073 

ह े रोड या म यभागी धोकादायकिर या उभा क न सावजिनक रहदारीस 
मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण केला.वैगरे िफयािद व न भादवी 
कलम 283  माणे मा. Api याचंे आदशेाने गु हा दाखल क न पुिढल 
तपास कामी ना.पो.का.ँ777 आडे  याचंकेड े दे यात आला .मो.नं. 
7020105812  

  

तपािसक अंमलदार- ना.पो.का.ँ777 िव.एस.आड े पो. टे.मा र 
मो.नं.7020105812  
 

 

  

 दाखल करणार :-NPC1313  ए.एस.डगवाल मो.नं.9823102513 
 

 

 

पो टे भारी अिधकारी-एन.एल.िर े  पो.िन. पो. टे. मा र मो नं 
9923388510 

 

  

  

  

  

  

  
 



 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.205/2022 �ú»Ö´Ö 324.323.504.506.34³ÖÖ¤ü¾Öß . ×¤ü 08.08.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß 
†Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
 

 
÷Öã̧ ü−ÖÓ.205/
2022 
�ú»Ö´Ö 
324.323.
504.506.
34³ÖÖ¤ü¾Öß . 

 ÷Öã−ÆüÖ ÷Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ'Ö--
×¤ü.08.08.2022 ¸üÖê•Öß  
ÃÖ�úÖôûß 10.00¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê  
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  »ÖÖê»Ö÷Öê •¾Öê»ÖÃÖÔ 
•Ö¾Öôû  ÃÖ¸üÖ±úÖ »ÖÖ‡Ô−Ö 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ'Ö- 
×¤ü.08.08.2022 ¸üÖê•Öß 
19.04 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú. 31 
¯ÖÏ´ÖÖ'Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--- ¯ÖÖÓ›ãü Ó̧ü÷Ö 
´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö »ÖÖê»Ö÷Öê ¾ÖµÖ57 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖê−ÖÖ¸ü ¸üÖ .ÃÖ¸üÖ±úÖ  
×�ú»»ÖÖ ¸üÖê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê −ÖÓ 
9070337421. 
 
 
†Ö¸üÖê×¯Ö--(1)ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü 
»ÖÖê»Ö÷Öê,(2)´ÖÖêÆü−Ö ×¤ü¯Ö�ú »ÖÖê»Ö÷Öê 
(3)  ×¤ü¯Ö�ú ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö »ÖÖê»Ö÷Öê  ÃÖ¾ÖÔ 
¸üÖ ÃÖ¸üÖ±úÖ ×�ú»»ÖÖ ¸üÖê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ'Öß µÖÖŸÖß»Ö  
−Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö'Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö  ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´Æü'ÖÖ»Öê �úß ŸÖã 
†Ö´Ö“µÖÖ  ¤ãü�úÖ−ÖÖŸÖ µÖê'ÖÖ¸ü ×÷ÖÆüÖÔ‡Ô�ú �úÖ ²ÖÖê»ÖÖ‰ú−Ö ‘ÖêŸÖÖêÃÖ ¾Ö ³ÖÖ‰ú  
ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü µÖÖ−Öê ´Ö»ÖÖ 50,00,000/-¹ý¯ÖµÖê (¯Ö®ÖÖÃÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê)  ŸÖã ´Ö»ÖÖ 
¤êü  ŸÖã  −ÖÖÆüß  ×¤ü»ÖÖÃÖ ŸÖ ü̧ ŸÖã—µÖÖ¾Ö¸ü �ÖÓ›ü'Öß“ÖÖ  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸üŸÖÖê †ÃÖê 
´Æü−Öã−Ö  ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü  �úÖ¸ü'ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö  ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ  ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö  
´ÖÖêÆü−Ö µÖÖ−Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ¤ü÷Ö›ü ‘ÖÖ»Öã−Ö •ÖÛ�´Ö �êú»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ´Öã»ÖÖÃÖ ¯Ö'Ö 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �êú»Öß  
¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �êú»ÖÖ ¾Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö  
•ÖÖë¬Öôêû ÃÖÖê µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»Öê.  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -  ×²Ö™ü ¯ÖÖê̂ ¯Ö−Öß •ÖÖë¬Öôêû  −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü'ÖÖ¸ü  -¯ÖÖêÆêü�úÖ 2438 ×−Ö¸ü›êü  ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                            
(DCR)    भाग 6 पो. टे. मा र  गु.र.नं.81/2022 कलम 283 भा.द.वी    िद 08/08/2022. 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
मा र  

भाग 6 

पो. टे..मा र 
गु.र.नं.81/2022 
कलम 283 

भा.द.वी.   

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : 
-िदनाकं 08/08/2022 
रोजी च ेवेळ 13.10 वा.चे 
समुारास मौजे मा र बस 
थानक चौक उ रेस 1 

िक.मी.  

  

दाखल तारीख:- 

08/08/2022 न द  16वऴ 
16.22 वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज ेमौज ेमा र 
बस थानक चौक ता.मा र 

  

दाखल करणार :-
NPC1313  ए.एस.डगवाल 
मो.नं.9823102513 

िफयादी/ खबर दणेार- पांडुरंग 
नामदवे गुरनुलेवय 45 वष 

वसाय नौकरी ना.पो.का.ँ1042 
नेमणुक पोलीस टेशन मा र मो नं 
7775048637  

  

आरोपी -- िदपक रघ ुजाधव वय 
37 वष वसाय चालक 
रा.िहवळणी  ता.मा र िज.नांदडे 

  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) 
माणे नोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी यांने आपल ेता यातील वाहन नंबर MH-26-
T-0285 ह े रोड या म यभागी धोकादायकिर या उभा क न 
सावजिनक रहदारीस मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण 
केला.वैगरे िफयािद व न भादवी कलम 283  माणे मा. 
Api यांच ेआदशेाने गु हा दाखल क न पुिढल तपास कामी 
ना.पो.का.ँ777 आडे  याचंेकडे दे यात आला .मो.नं. 
7020105812  

  

तपािसक अंमलदार- ना.पो.का.ँ777 िव.एस.आड े
पो. टे.मा र मो.नं.7020105812  

  

  

पो टे भारी अिधकारी-एन.एल.िर े  पो.िन.  

पो. टे. मा र मो नं 9923388510 

  

 

 

 



  

  

  

 

 
पो. टे. मा र  गु.र.नं.84/2022 कलम 283 भा.द.वी. िदनांक 08/08/2022  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
मा र 

भाग 6 

पो. टे.मा र 
गु.र.नं.84/2022 
कलम 283 

भा.द.वी.   

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : -िदनांक 
08/08/2022 रोजी च ेवेळ 
13.35वा.च ेसमुारास मौजे मा र 
बस थानक चौक उ रेस 1 िक.मी. 
  

दाखल तारीख:- 08/08/2022 

न द  22वऴ 17.54 वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज ेमौज ेमा र बस 
थानक चौक ता.मा र 

  

दाखल करणार :-
NPC1313  ए.एस.डगवाल 
मो.नं.9823102513 

िफयादी/ खबर दणेार- पांडुरंग 
नामदवे गुरनुलेवय 45 वष वसाय 
नौकरी ना.पो.का.ँ1042 नेमणुक 
पोलीस टेशन मा र मो नं 
7775048637  

  

आरोपी -- पवन मनोज जय वाल 
वय 26 वष वसाय चालक 
रा.ईवळे र ता.मा र िज.नांदडे 

  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) 
माणे नोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी यांने आपल ेता यातील वाहन नंबर MH-26-
T-6404 ह े रोड या म यभागी धोकादायकिर या उभा क न 
सावजिनक रहदारीस मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण 
केला.वैगरे िफयािद व न भादवी कलम 283  माणे मा. 
Api यांच ेआदशेाने गु हा दाखल क न पुिढल तपास कामी 
पो.ह.ेका.ँ 79 राठोड  याचंकेडे दे यात आला .मो.नं. 
8999149220 

  

तपािसक अंमलदार- पो.ह.ेका.ँ 79 ए.के.राठोड 
पो. टे.मा र मो.नं.8999149220 

  

  

पो टे भारी अिधकारी-एन.एल.िर े  पो.िन.  

पो. टे. मा र मो नं 9923388510 

  

 

 

 

 

 



 

 

पो. टे. मा र  ग.ुर.नं.85/2022 कलम 283 भा.द.वी. िदनांक 08/08/2022 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
मा र 

भाग 6 

पो. टे.मा र 
गु.र.नं.85/2022 
कलम 283 

भा.द.वी.   

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : 
-िदनाकं 08/08/2022 
रोजी च ेवेळ 13.40वा.चे 
समुारास मौजे मा र बस 
थानक चौक उ रेस 1 

िक.मी.  

  

दाखल तारीख:- 

08/08/2022 न द  24वऴ 
18.23 वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज ेमौज ेमा र 
बस थानक चौक ता.मा र 

  

दाखल करणार :-
NPC1313  ए.एस.डगवाल 
मो.नं.9823102513 

िफयादी/ खबर दणेार- पांडुरंग 
नामदवे गुरनुलेवय 45 वष 

वसाय नौकरी 
ना.पो.का.ँ1042 नेमणुक 
पोलीस टेशन मा र मो नं 
7775048637  

  

आरोपी -- राज अिनल जाधव 
वय 25 वष वसाय चालक 
रा.उमरा ता.मा र िज.नांदडे 

  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) 

माण ेनोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी यांने आपल ेता यातील वाहन नंबर MH-32-C-
7931 ह े रोड या म यभागी धोकादायकिर या उभा क न 
सावजिनक रहदारीस मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण 
केला.वैगरे िफयािद व न भादवी कलम 283  माणे मा. Api 
याचंे आदशेाने गु हा दाखल क न पुिढल तपास कामी 
पो.ह.ेका.ँ 79 राठोड  याचंकेडे दे यात आला .मो.नं. 
8999149220 

  

तपािसक अंमलदार- पो.ह.ेका.ँ 79 ए.के.राठोड 
पो. टे.मा र मो.नं.8999149220 

  

  

पो टे भारी अिधकारी-एन.एल.िर े  पो.िन.  

पो. टे. मा र मो नं 9923388510 

  

  

 

 

 



 

 

पो. टे. मा र  गु.र.नं.86/2022 कलम 283 भा.द.वी. 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
मा र 

भाग 6 

पो. टे.मा र 
गु.र.नं.86/2022 
कलम 283 

भा.द.वी.   

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : 

-िदनाकं 08/08/2022 
रोजी च ेवेळ 13.45वा.चे 
समुारास मौजे मा र बस 
थानक चौक उ रेस 1 

िक.मी.  

  

दाखल तारीख:- 

08/08/2022 न द  25वऴ 
18.51 वा. 

   

िठकाण-  मौज ेमौज ेमा र 
बस थानक चौक ता.मा र 

  

दाखल करणार :-
NPC1313  ए.एस.डगवाल 
मो.नं.9823102513 

िफयादी/ खबर दणेार- पांडुरंग 
नामदवे गुरनुलेवय 45 वष वसाय 
नौकरी ना.पो.का.ँ1042 नेमणुक 
पोलीस टेशन मा र मो नं 
7775048637  

  

आरोपी -- िनखील पुंडिलक गावंडे 
वय 24 वष वसाय चालक 
रा.पडसा ता.मा र िज.नांदडे 

  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) 

माण ेनोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी यांने आपल ेता यातील वाहन नंबर MH-26-AC-
3756 ह े रोड या म यभागी धोकादायकिर या उभा क न 
सावजिनक रहदारीस मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण 
केला.वैगरे िफयािद व न भादवी कलम 283  माणे मा. Api 
याचंे आदशेाने गु हा दाखल क न पुिढल तपास कामी पो.हे.का.ँ 
764 जाधव  याचंकेड ेदे यात आला .मो.नं. 7887687478 

  

तपािसक अंमलदार- पो.ह.ेका.ँ 
764िब.एन.जाधव  पो. टे.मा र मो.नं.7887687478 

  

  

पो टे भारी अिधकारी-एन.एल.िर े  पो.िन.  

पो. टे. मा र मो नं 9923388510 

  

 

 

 



 

 

 

(DCR)    भाग 6 पो. टे. मा र  गु.र.नं.87/2022 कलम 283 भा.द.वी. 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
मा र 

भाग 6 

पो. टे.मा र 
गु.र.नं.87/2022 
कलम 283 

भा.द.वी.   

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : 
-िदनाकं 08/08/2022 
रोजी च ेवेळ 13.50वा.चे 
समुारास मौजे मा र बस 
थानक चौक उ रेस 1 

िक.मी.  

  

दाखल तारीख:- 

08/08/2022 न द  26वऴ 
19.22 वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौज ेमौज ेमा र 
बस थानक चौक ता.मा र 

  

दाखल करणार :-
NPC1313  ए.एस.डगवाल 
मो.नं.9823102513 

िफयादी/ खबर दणेार- पांडुरंग 
नामदवे गुरनुलेवय 45 वष 

वसाय नौकरी ना.पो.का.ँ1042 
नेमणुक पोलीस टेशन मा र मो नं 
7775048637  

  

आरोपी -- राजु उ म बळद ेवय 
30 वष वसाय चालक 
रा.अजंनखेड ता.मा र िज.नांदडे 

  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) 
माणे नोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी यांने आपल ेता यातील वाहन नंबर MH-26-AC-
2909 ह े रोड या म यभागी धोकादायकिर या उभा क न 
सावजिनक रहदारीस मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण 
केला.वैगरे िफयािद व न भादवी कलम 283  माणे मा. Api 
याचंे आदशेाने गु हा दाखल क न पुिढल तपास कामी पो.हे.का.ँ 
764 जाधव  याचंकेड ेदे यात आला .मो.नं. 7887687478 

  

तपािसक अंमलदार- पो.ह.ेका.ँ 
764िब.एन.जाधव  पो. टे.मा र मो.नं.7887687478 

  

  

पो टे भारी अिधकारी-एन.एल.िर े  पो.िन.  

पो. टे. मा र मो नं 9923388510 

  

 

 

 

 



 

                                                                                               

(DCR)    भाग 6 पो. टे. मा र  ग.ुर.नं.88/2022 कलम 283 भा.द.वी. िद 08/08/2022 

  

पो टे चे 
नाव 

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

िफयाद हिककत 

पो टे 
मा र 

भाग 6 

पो. टे.मा र 
गु.र.नं.88/2022 
कलम 283 

भा.द.वी.   

  

  

  

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण : 
-िदनाकं 08/08/2022 
रोजी च ेवेळ 13.55वा.चे 
समुारास मौजे मा र बस 
थानक चौक उ रेस 1 

िक.मी.  

  

दाखल तारीख:- 

08/08/2022 न द  27वऴ 
19.52 वा. 

  

  

  

िठकाण-  मौजे मौज ेमा र 
बस थानक चौक ता.मा र 

  

दाखल करणार :-
NPC1313  ए.एस.डगवाल 
मो.नं.9823102513 

िफयादी/ खबर दणेार- 
पांडुरंग नामदवे गुरनुलेवय 45 
वष वसाय नौकरी 
ना.पो.का.ँ1042 नेमणुक 
पोलीस टेशन मा र मो नं 
7775048637  

  

आरोपी -- ाने र हरी 
जाधव वय 25 वष वसाय 
चालक रा.िहवरंग ता.महागांव 
िज.यवतमाऴ 

  

  

  

आरोपी अटक – CrPC 41 
(अ) माण ेनोटीस 

  

  

खलुासा --- सादर िवनंती वर नमुद तािरख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी यांने आपल ेता यातील वाहन नंबर MH-26-C-
2193 ह े रोड या म यभागी धोकादायकिर या उभा क न 
सावजिनक रहदारीस मानवी जीवीतास अडथळा िनमाण 
केला.वैगरे िफयािद व न भादवी कलम 283  माणे मा. Api 
याचंे आदशेाने गु हा दाखल क न पुिढल तपास कामी पो.हे.का.ँ 
764 जाधव  याचंकेड ेदे यात आला .मो.नं. 7887687478 

  

तपािसक अंमलदार- पो.ह.ेका.ँ 
764िब.एन.जाधव  पो. टे.मा र मो.नं.7887687478 

  

  

पो टे भारी अिधकारी-एन.एल.िर े  पो.िन.  

पो. टे. मा र मो नं 9923388510 

  

 

 

 

 



 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü †ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã 58  /22 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö†Ö¸ü¯ÖßÃÖß . ×¤ü-08/08/2022 

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

िफयाद हिककत 

¯ÖÖê.Ã™êü. 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 

−ÖÖÓ¤êü›ü 

 

 †.´Öé  ‘Ö›ü»ÖÖ    
×¤ü ü-08/08/2022 

“Öê 14.15¾ÖÖ  ÃÖ.¤ü. 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü ü 

¤üÖ�Ö»Ö- 

×¤ü-08/08/2022 

¾Öêôû  19.28 ¾ÖÖ. 

−ÖÖë¤üü �Îú.- 022 

×¤ü-08/08/2022 ¯ÖÖê 
Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
†ÖŒÃÖ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã   
58/22 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö†Ö¸ü¯ÖßÃÖß . 

 

×±úµÖÖÔ¤üß - ÃÖã³ÖÖÂÖ ×¯Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö 
ÃÖÖê−Ö¾Ö�Öê ¾ÖµÖ-50 ¾ÖÂÖì,†×¬Ö�Ö�ú −ÖÖÓ¤êü›ü 
×•Ö»ÆüÖ �úÖ¸üÖ÷ÖË Æü ¾Ö÷ÖÔ 2 û−ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.−ÖÓ.9082589400 

´ÖµÖŸÖ- ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö  ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¾Ö›ü•Öê ¾ÖµÖ 
58 ¾ÖÂÖì −µÖÖµÖ²ÖÓ¤üß ×•Ö»ÆüÖ �úÖ¸üÖ÷ÖË Æü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´Ö¸ü'ÖÖ“Öê �úÖ¸ü'Ö -ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öã 

†ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ´ÖµÖŸÖ  

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ'Öß µÖÖŸÖß»Ö  �Ö²Ö¸ü  

¤êü'ÖÖ¸ü µÖÖÓ−Öß �Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß  �úß µÖÖŸÖß»Ö �îú¤üß  �ú¯Ö›êü ¾ÖÖôãû ‘ÖÖ»ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ŸÖÖê»Ö •ÖÖ¾Öã−Ö ¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ›üÖ¾Öê ¯ÖÖµÖÖÃÖ ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü 

»ÖÖ÷Ö»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÃÖ ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö �ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÃÖ ÃÖ¸ü�úÖ×¸ü 

¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ ×¾ÖÂ'Öã̄ Öã×¸ü µÖê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ¿Ö×¸ü�ú  �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ 

ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öã †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ´Ö¸ü'Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü 
,�Ö²Ö¸ü ¾Ö¹ý−Ö†Ö.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öêü 

†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê  

¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ×÷Ö ȩ̂ü ´Öò›ü´Ö µÖÖÓ “Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ×÷Ö ȩ̂ü ´Öò›ü´Ö ´ÖÖê −ÖÓ 8411835357 

¤üÖ�Ö»Ö †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü - •Öß¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ ‡Ô•Öôû�ú¸ü  ´ÖÖê −ÖÓ -

9561038797 

 

 


