
 
iksLVs /kekZckn xq-j-ua-220@2022 dye 452]394 Hkknoh fn-09@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 & 
/kekZckn 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-%& fnukad 
08@09@2022 jksth ps 
jk=h 10&30 rs 11&30 
oktrkph lqekjkl 
fQ;kZnhps jkgrs ?kjh 
xkaèkhuxj èkekZckn- 
 
 
fn'kk o varj &  
iwoZsl 01 fdyksehVj 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- 
%& 09@09@2022 ps 
03%20 uksan ua- 05 oj  
 

 xq-j- ua-  
220@2022 
dye 
452]394 
Hkknoh 
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnh ukao %& O;adVs'k 
xksM dk'kkxM danu 
uqjh o; 51 o"kZ 
O;olk; ,yksjk okbZu 
'k‚i jkg.kkj xkaèkhuxj 
eVu ekdZsV toG 
èkekZckn eks- 
9000117949 
 
 vkjksih %& vKkr 
 
 
vkjksih vVd &  ukgh  
 
 
 
xsyk eky & uxnh 
ekstysys 2]50]000 
#i;s o u ekstysys 
vankts 2]50]000 #i;s 
vls ,dw.k 5]00]000 
#i;s- 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueks rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh gk vkiys okbZu 'k‚i eè;s okbZuph foØh O;olk; 
d:u vankts 5]00]000 #i;s o ika<jh cWx ?kjkrhy csM:eP;k 
iyaxkoj Bsowu Ýs'k gks.;klkBh csM:e leksjhy :e eè;s xsyk 
vlrk ;krhy vKkr vkjksihus ?kjkr ços'k d:u fQ;kZnhph vkbZ 
pkdwpk èkkd nk[kowu frP;k'kh >VkiV d:u fryk <dywu nsÅu 
iS'kkus Hkjysyh vankts 5]00]000 #i;s ph ika<jh cWx tcjhus pksjh 
d:u usyh vkgs oxSjs etdqjkps xqUgk nk[ky- 
 

nk[ky dj.kkj & iksgs dk 2286 lat; xoyokM iksLVs èkekZckn 
eks- 9175042286 
 

rikfld vaeynkj& liksfu drZs lj use.kwd   iksLVs èkekZckn eks- 
9730432436 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh % & iksyhl fujh{kd lat; fgckjs lj 
iksyhl LVs- èkekZckn eks- 9664574333- 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek-mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh 
Jh- foØkar xk;dokM mifoHkkx èkekZckn  eks- 94233193741 2] 
iksyhl fujh{kd lat; fgckjs     iksyhl LVs- èkekZckn eks- 
9664574333- ?kVukLFkGh jokuk osG fnukad 09@09@2022 osG  
3%23  uksan ua 06 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw- 

 



 
iksLVs oftjkckn xq-j-ua- 321@2022 dye 326]143]147]148]149]504]506 Hkknoh o lg dye 4@25 fn-09@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 & 
oftjkckn  
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-%&  fnukad 
08@09@2022 jksth ps 
22%40 ok rs 23%00 
okts P;k njE;ku 
vkn’kZ x.ks’k eaMG 
guqeku VsdMh  ukansM  
 
 
 
fn'kk o varj &   
iqosZl 1 fd-eh-  
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- 
%& 09@09@2022 ps 
03%22 uksan ua- 07 
oj   
 

 xq-j- ua-  
 321@2022 
dye 326] 
143] 147] 
148] 149] 
504] 506 
Hkknoh  o lg 
dye  4@25  
 
 
 
 

fQ;kZnh ukao %&  nso 
vfuy ykyok.kh o; 
20 o”kZ O;olk; 
f’k{k.k jk-ds-ds- 
dkWWEiysDl Hkxrfla?k 
jksM  tquk eksa<k ukansM 
eks-ua- 7709447788  
 
 
 vkjksih %&  
 
vkjksih vVd &  
ukgh 
 
 
mf’kjkps dkj.k %& 
,e-,y-lh- tckck 
o:u  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueks rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh  xSjdk;n;kph eaMGh teoqu vkn’kZ x.ks’k eaMG guqeku 
VsdMh ;sFks xksa/kG ?kkryk vlrk fQ;kZnh o lk{khnkj gs R;kyk letkoqu 
lkax.kslkBh xsys vlrk ueqn vkjksihrkauh R;kauk f’kohxkG d:u ftos 
ekj.;kph /kedh fnyh o R;kiSdh ixMh/kkjh ,dk vkjksihus fQ;kZnhl 
R;kP;k gkrkrhy [katjP;k eqBhus MksD;kr ikBhekxs ek:u xaHkhj nq[kkir 
dsyh o lk{khnkj ;kl i.k nql&;k f’k[k bZlekus R;kps gkrkrhy 
dM;kus o [katj.ks MksD;kr o dikGkoj ek:u xaHkhj  t[keh dsys oxSjs 
tckcko:u  iks-fu- lk-;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky  
nk[ky dj.kkj & xzsMiksmifu bZtGdj iksLVs oftjkckn eks- ua- 
9561038797 
rikfld vaeynkj&   liksfu eaBkGs  iksLVs   oftjkckn  eks-ua-  
8237703777 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh % &  iksyhl fujh{kd txnh’k HkaMjokj  iksLVs 
oftjkckn  eks-ua- 9923696860 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh 
Jh- panzlsu ns’keq[k  mifoHkkx ukansM ‘kgj  eks-ua- 9765390333  ] 
iksyhl fujh{kd txnh’k HkaMjokj  iksLVs oftjkckn  eks-ua- 
9923696860] iksmifu vkxykos iksLVs oftjkckn  gs fnukad 
09@09@2022 jksth ps 03%42 ok uksan ua- 08 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & fnukad 09@09@2022 jksth ps 04%30  ok 
uksan ua- 10 oj ijr 
 

 

 
 



 

पो. टे िवमानतळ आ.म.ृन.ं25/2022कलम174 CRPC िद.09/09/2022 
िज हावपो. टे

.चने 
गु हा घडला/दाखल/ ा िद./वळे गरुन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव 

व प ा 
हकीगत 

2 3 4 5 6 
 

नादंेड, 
पो. टे. 

िवमान-तळ 

घ.ता.वऴे व िठकाण-  
िद 09.09.2022  रोजी वेळ 
07.15वा सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदेड द ीणेस 15 
िक.मी. 
 
 
 
 
 दाखल ता. वळे – 
िद 09.09.2022 रोजी वेळ 
13.02 वा टे.डा. 31 
 
 
 

पो. टे 
िवमानतळ 
आ.म.ृन.ं25/20
22कलम174 
CRPC 

खबर देणार – िवनोद 
पांडुरंग गोरे वय 38 वष 

. ापार रा कामठा 
खु. नांदेड मो. 
9850445648 
 
 
 
मयताच े नाव – पांडुरंग 
नागोराव गोरे वय 65 
वष रा कामठा खु नांदेड.  
 
 
मरणाच े कारण – ित  

दयिवकाराचे झट याने 
मरण पावल े 
 
 
 
 

खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील खबर देणार यांनी अज िदला की, यांचे वडीलांचे 
छातीत दखुत अस यान े यांना सरकारी दवाखाना िव णुपुरी 
नांदेड येथे नेल ेअसता डाँ टरांनी तपासुन ित  दयिवकाराचे 
झट याने मरण पाव याचे घोषीत केल े वैगैरे चा अज ASI 
पांचाळ यांनी आणुन हजर के यान े मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे 
आदेशान े आ.मृ.दाखल क न पुढील तपासकामी ASI पांचाळ  
यांचेकडे िदला.  
 
दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 
 
तपास करणार  - ASI पांचाळ   मो.न.ं 9049325522 

 



 

 

पो. टे िकनवट गरुन ं182/2022 कलम 379,भा.द.िव. िद.  09/09/2022 

पो. टे च े
नाव 

गरुन/ं कलम गु हा घडला व दाखल िफयादीच ेनाव व प ा मो न.ं, व 
आरोपीच ेनाव व प ा. 

हिककत 

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

गुरन ं
182/2022 
कलम 379 
भा.द.िव. 

माणे 
 
 
 
 
 

गु हा घडला िद. 
02/09/2022 
रोजी  सकाळी 
वेळ10:30 वाजता ते 
21:00 वाजता या 
दर यान  SDM 
ऑिफस समोर गोकुंदा 
रोड िकनवट ता. 
िकनवट  
दि णेस  01 िक.मी. 
 
गु हा दाखल :-  
िद.  09/09/2022 
वेळ  13:26 वाजता 
टे.डा. 12वर 

 
 

िफयादीचे नाव :-  दीप रमेश 
बेरजे  वय 22वष वसाय खाजगी 
नोकरी रा. SDMऑिफस समोर 
गोकुंदा रोड 
 िकनवट   
मो. नं.9529196692 
 
आरोपीचे नाव: अ ात 
 
 िफयादीस एफ आर ची त िदली 
िकवा नाही:- होय 
 
उशीराचे कारण :-  आज पावेतो 
शोध घेत यान.े 
 
आरोपी अटक तारीख वेळ:- िनरंक 
   .   

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील  िफयादीने 
आप या विडलां या नावे असलेली मोटारसायकल िहरो कंपनीची 
फॅशन ो. . MH- 26 AY-0288 जुनी वापरती अंदाजे 12,000 
पयाची िह  ऑिफस समोर लावून काम कर यासाठी ऑिफसम ये 

गेला असता कोणीतरी अ ात  चोर ान ेचो न नेली आह.े ितचा आज 
पावतो शोध घेऊन िमळून न आ यान ेआज रोजी िफयाद िद यान ेवर 

माणे गु हा दाखल क न पुढील तपासकामी मा. पो. िन.साहबे यां या 
आदेशान े HC-1952  क लाळे यां याकडे िदला. 
 
दाखल करणार नाव:-  PSO/  HC- 1766  पवार    
पो. टे. िकनवट मो.नं.7620540203 
 
 तपासीक अंमलदार:- Hc- 1952 क लाळे पो. टे. िकनवट मो.नं. 
7709711952 
 
पो टे भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरी क साळुंखे साहबे 
मो.न9ं422242568 

 



पो ट लोहा ो. गरुंन. 175/2022 कलम  65 (ई ) म. दा. का. िद. 09.09.2022 

पो. टे. 
च ेनाव 

ग.ुर.न. व 
कलम 

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

होय/ नाही 

हकीकत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ो. गुरंन. 

175/2022 

कलम  65 

(ई ) िद. 

09.09.20

22 

 

 

गु हा घडला -  
िद.09/09/2022 
रोजी13.00 वाजे या 
सुमारास लोहा ते नांदेड 
जाणारे रोडवरील जनाई 
धाबा पारडी तालुका 
लोहा िज हा नांदेड 
उ रेस 05  िकमी  
 
 
गु हा दाखल:-

िद.09/09/2022 वेळ 
14.57 वा. टेशन डायरी 
न द 14 वर  
 
FIR त िदली का:- होय 

 - 

 िफयादीच ेनाव - रेखा ब सी काळे वय 
40 वष वसाय नोकरी पो. उप. िन. 
नेमणूक पोलीस टेशन लोहा मोबाईल 
नंबर 9922391720  
 
आरोपीच ेनाव-  
 
 आरोपी अटक:- नाही   
 
 िमळाला माल = एका नायलॉन या 
िपशवीम ये देशी दा  िभगरी सं ा 
लेबल असलेल े180 ML मते या 
काचे या 11  िसलबंद बॉटल येकी 
िकमत 70 माणे एकूण 770 /- . 
 

 
सादर िवनंती की ,वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीन ेएका नायलॉन या िपशवीम ये िवनापरवाना 
बेकायदेशीरिर या देशी दा  िभगरी सं ा या 180 ML. 

मते या 11 सीलबंद बॉटल  एकूण िकमती 770 /- पयाचा 
माल चोरटी िव ी कर या या उ ेशान ेता यात बाळगललेा 
िमळून आला  वगैरे िफयादीव न   मा. पो. नी. साहबेां या 
आदेशान ेगु हा दाखल. 
 
दाखल करणार -- 
HC 999 येमेकर मो. न.ं 9923670999 
 
 तपासी अमंलदार = HC 2483 साखरे पोलीस टेशन लोहा 
मो. न.9823015483 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व .  मा. पो.नी   तांबे 
मोबाईल नंबर 9850188100 
 

 

 



पो ट लोहा ो. गरुंन. 176/2022 कलम  65 (ई )म. दा. का. िद. 09.09.2022 

पो. टे. 
च ेनाव 

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

हकीकत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ो. गुरंन. 

176/2022 कलम  

65 (ई )म. दा. का.  

 

 

गु हा घडला -  
िद.09/09/2022 
रोजी14.00 वाजे या 
सुमारास लोहा त े नांदेड 
जाणारे रोडवरील गु कृपा  
धाबा पारडी तालुका लोहा 
िज हा नांदेड उ रेस 05  
िकमी  
 
गु हा दाखल:-

िद.09/09/2022 वेळ 
15.16 वा. टेशन डायरी 
न द 15 वर  
 
FIR त िदली का:- होय 

 - 

 िफयादीच ेनाव-  
रेखा ब सी काळे वय 40 वष वसाय 
नोकरी पो. उप. िन. नेमणूक पोलीस टेशन 
लोहा मोबाईल नंबर 9922391720  
 
 
आरोपीच ेनाव-  
 
 आरोपी अटक:- नाही   
 
 िमळाला माल = एका नायलॉन या 
िपशवीम ये देशी दा  िभगरी सं ा लेबल 
असलले े180 ML मते या काचे या 07  
िसलबंद बॉटल येकी िकमत 70 माणे 
एकूण 490 /- . 
  

 
सादर िवनंती की ,वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी 
यातील आरोपीन ेएका नायलॉन या िपशवीम ये 
िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या देशी दा  िभगरी 
सं ा या 180 ML. मते या 07 सीलबंद बॉटल  
एकूण िकमती 490 /- पयाचा माल चोरटी िव ी 
कर या या उ ेशान ेता यात बाळगललेा िमळून आला  
वगैरे िफयादीव न   मा. पो. नी. साहबेां या आदेशान े
गु हा दाखल. 
दाखल करणार -- 
HC 999 येमेकर मो. न.ं 9923670999 
 
 तपासी अंमलदार = HC 2483 साखरे पोलीस 
टेशन लोहा मो. न.9823015483 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व .  मा. पो.नी   
तांबे मोबाईल नंबर 9850188100 
 
 

 

 

  



     पोलीस टेशन कुंडलवाडी ो ग ुर न 99/2022 कलम 65 (ई)  महारा  दा बदंी कायदा  िद 09-09-2022      

पोलीस 
टेशनच े
नाव 

गु हा 
रिज टर नबंर 

व कलम 

गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

_ कुंडलवाडी 

ो. गु .र. न . 

99/2022 

कलम 65(ई) 

महारा  

दा बंदी 

कायदा 

गु हा घडला ता वळे व िठकाण :- 
 िद 09/09/2022 1 रोजी 12-00 वा 
सुमारास आरोपीचे राहते घराचे 
समोर रोडचे बाजूला बु डग ली 
कुंडलवाडी ता िबलोली 
 

गु हा दाखल िदनाकं :-             
 िद  09/09/2022 वेळ  16-23 वा 
टे डा.नोद नं. 19 वर  

 

दाखल करनार- 
PSO/NPC/ 1687 जमजाळ   सा 
मो न ं9975726838 
 
एफ आय आर त िदली का- होय 

िफयादी :- तैनात म सब बेग वय 51 
वष वसाय नौकरी पो हे काँ बं नं 
HC/2407 नेमनुक पो टे कुंडलवाडी 
ता िबलोली िज नांदडे मो नं 
 

 आरोपी:-  

 
आरोपी अटक- नाही 
 

िमळाला माल- एका नाँयलानँ या 
पो यात 01  िलटर मतेचे 25 िशदीचे 

पाँकीटे याचा आंबट व उ ट  वास येत 
असलेला येक पाँकेटची िक 20  
दरा माणे अस ेएकूण िक अ 500/-   
 
 
 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी हा याचे राहते घराचे समोर राडचे बाजुला  बु डग ली 
कुंडलवाडी येथे आपले ता यातील ला टीक या पो यात 1 िलटर 

मतेचे 25 िशिदचे पाँकीटे एकुन िकमती 500  ोि हशन 
गु ाचा माल िवना परवाना बेकायदशेीर िर या ितची चोरटी िव ी 
कर याचे उदशेाने जवळ बाळगलेला िमळुन आला हणून वगैरे 

िफयाद व न गु हा दाखल क न मा सपोनी पठाण सा यांचे आदशेाने 
पुठील तपास  HC/2407 बेग साहबे यांचेकडे िदले व आरोपीस 
CRPC कलम 41 (अ) मान ेनोटीस दवेुन सोड यात आले  
 पोलीस टेशन भारी अिधकाराच ेनाव व मोबाईल नबंर:- सपोिन 
पठाण सा साहबे पो. टे. कुंडलवाडी मो.नं.8668361977 

 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माण े

 

 

 



 

पो ट लोहा ो. गरुंन. 177/2022 कलम  65 (ई )म. दा. का. िद. 09.09.2022 

पो. टे. 
च ेनाव 

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

हकीकत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ो. गुरंन. 

177/2022 

कलम  65 (ई ) 

म. दा. का.  

 

 

गु हा घडला -  
िद.09/09/2022 
रोजी15.30 वाजे या 
सुमारास लोहा ते 
नांदेड जाणारे 
रोडवरील साईकृपा   
धाबा पारडी तालुका 
लोहा िज हा नांदेड 
उ रेस 05  िकमी  
 
गु हा दाखल:-

िद.09/09/2022 वेळ 
16.24  वा. टेशन 
डायरी न द 16 वर  
 
 
FIR त िदली का:- होय 

 - 

 िफयादीच ेनाव- रेखा ब सी काळे वय 40 
वष वसाय नोकरी पो. उप. िन. नेमणूक 
पोलीस टेशन लोहा मोबाईल नंबर 
9922391720  
 
आरोपीच ेनाव-  
 
 आरोपी अटक:- नाही   
 
िमळाला माल = एका कागदी पु ाचे 
बॉ सम ये देशी दा  िभगरी सं ा लेबल 
असलले े 180 ML मते या काचे या 16 
िसलबंद बॉटल येकी िकमत 70 माण े
एकूण 1120 /- . 
 

सादर िवनंती की ,वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी 
यातील आरोपीन ेएका कागदी पु ाचे बॉ सम ये 
िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या देशी दा  िभगरी 
सं ा या 180 ML. मते या 116 सीलबंद बॉटल  
एकूण िकमती 1120 /- पयाचा माल चोरटी िव ी 
कर या या उ ेशान े ता यात बाळगललेा िमळून 
आला  वगैरे िफयादीव न   मा. पो. नी. साहबेां या 
आदेशान ेगु हा दाखल. 
दाखल करणार --  HC 999 येमेकर मो. नं. 
9923670999 
 तपासी अमंलदार = HC 2483 साखरे पोलीस 
टेशन लोहा मो. न.9823015483 

 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व .  मा. पो.नी   
तांबे मोबाईल नंबर 9850188100 
 
 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö DCR  ÷Öã̧  −Ö 138/2022 �ú»Ö´Ö  65(E)´Ö.¤üÖ.�úÖ  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 09/09/2022 

×•Ö»ÆÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 

−ÖÖ¾Ö 

÷Öã−ÆüÖ ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú/ 
¾Öêô 

 

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü+ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 

Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö   
÷Öã̧  −Ö 
138/2022 
�ú»Ö´Ö  
65(E)´Ö.¤üÖ.
�úÖ  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 

09/09/2022 

 

 

 
   
ü  
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  
×šü�úÖ�Ö- Ø¤ü−ÖÖ�úÍ  
09/09/2022 ¸üÖê•Öß  
09.45 ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
²ÖÃÖÃ£ÖÖ−Ö�ú ü̧Öê›ü»Ö÷ÖŸÖ 
�ú−ÆîüµµÖÖ �ú¤ü´Ö µÖÖÓ“Öê 
¯ÖÖ−Ö¯Ö™ü™üß ´ÖÖ÷Öß»Ö 
²ÖÖ•ÖãÃÖ Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö  
ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü ×¤ü¿ÖÖ 
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ †ÓŸÖ¸ü 01 
km ×²Ö™ü −ÖÓ 01 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-Ø¤ü−ÖÖ�ú  
09/09/2022  ¸üÖê•Öß  
16. 19 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
Ã™êü.›üÖ.−Ö. 14¾Ö¸ü 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :- ×−Ö¾Ö¢Öß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß 
¸üÖ´Ö−Ö²Öî−Ö¾ÖÖ›ü  ¾ÖµÖ-49 ¾ÖÂÖì 
−ÖÖê�ú¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ×»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ 
7744005939 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê  -  
�ú−  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-- ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 
180ML“µÖÖ 08 ×ÃÖ»Ö ²ÖÓ¤ü 
�úÖ“Ö“µÖÖ ²ÖÖò™ü»Ö  ×�ú.† 560/- 
¹ý ¯ÖÏÖê ÷Öã−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÓ−ÖŸÖß ×�ú ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ>Öß  µÖÖŸÖß»Ö 
† ü̧Öê̄ Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧ × ü̧ŸµÖÖ “ÖÖê ü̧™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú ü̧�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ü 180ML“µÖÖ  ×ÃÖ»Ö ²ÖÓ¤ü �úÖ“Ö“µÖÖ 08 ²ÖÖò™ü»Ö  
×�ú.† 560/- ¹ý ´ÖÖ»Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî¸êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ´ÖÖ ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖ µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß  †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö. ´ÖÖê.9823288458 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü 
- ASI •ÖÆüÖ÷Öß¸ü¤üÖ¸ü  ´ÖÖê.8767342530 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü- HC/2126 ¬ÖÖë›ü÷Öê 9763265999 

 

 



पोलीस टेशन नायगावं ोगुरन.ं 133/2022 कलम  65(ई) मु ो अ ट माण ेिदनाकं. 09.09.2022 

पोलीस 
टेशनच े
नाव 

गु हा रिज टर नबंर व कलम गु हा घडला ता .  वेळ 
िठकाण व दाखल ता. 

वळे 

िफयादीच ेनाव व प ा 
मोबाईल नबंर, आरोपीच ेनाव 

व प ा आरोपी अटक होय 
/नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
नायगांव  

गुरन ं133/2022 कलम 65 

(ई),म ो अ ट माणे 

 
 
 गु ाच ेकारण : :- 
िबनापरवाना बेकायदेशीर 
िर या  िवदेशी दा   
बाळगललेा हणुन गु हा 
दाखल 
 
िमळाला माल:- 
1) देशी दा  िभगरी सं ा 
180 ml या 10 बोटल  

येक बॉटल 70 पये 
माणे िकमती 700/-  
पयाचा माल  

 गु हा घडला िदनाकं :-
09/09/.2022 चे 
12:30 वाजता बैल 
बाजार खाजा वाटर 
िफ टर समोर रोडवर 
नायगाव 
िठकाण :- नायगाव 
िदशा : दि णेस अधा 
िक.मी.   
 
गु हा दाखल िदनाकं:-
.09.09.2022  टे 
डा.नोद नं. 15 वर वेळ 
14:38 :वा  

 िफयादीच ेनाव  व प ा:- 
िवलास मोतीराम मु तापुरे 
वय 54वष वसाय नोकरी  
पोहकेा 2006  नेमणूक पो टे 
नायगाव मो नं 
9325850996  
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
 आरोपीच ेनाव व प ा:-  
आरोपी अटक :- CRPC  
कलम 41 (अ) (1) माणे  
नोटीस देवुन सोड़ यात आल े 
 

खलुासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन ेआपल ेता यात.     िबनापरवाना बेकायदेशीर 
िर या. देशी दा   180 ml मते या 10 सीलबंद बॉटल  
िकमती 700/- पये चा ो गु हया या मालाची चोरटी 
िव ी कर याचे उदेशाने   जवळ बाळगलेला िमळून आला 
आह े. वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल क न    
मा.पो.िन.साहबे यांचे आदेशान ेपुढील तपास कामी बीट. 
पोना/349 सांगवीकर यांचे कडे िदला   
 
दाखल करणार :-  पोहकेॉ/1808 िचतळे पो. टे.नायगाव 
मो.न.8087574847 
 
 तपासी अमलंदार :-   पोना 349 सांगवीकर पो टे 
नायगाव मो न 7875643333 
 
 मा. पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे:- 

 

 



पो टे िहमायतनगर आ. म.ृ  नंबर 33/2022  कलम174 crpc िद.09/09/2022 

पो टे नाव  आ . न.ं व कलम  आ. . घडला ता. 
वळे व िठकाण  

खबर देणा याच ेनाव व 
प ा  

खलुासा  

िहमायत 
नगर 
 
 
 
 
 
 

 

33/2022 कलम 
174 Crpc  
 

 मरणाच ेकारण –
  
सपदंश मृ यू  

09/09/2022 रोजी 
10.00 वा. चे पूव  
डो हारी शेत िशवार 
पूवस 8िकमी  
 
 
आ. .  दाखल 
तारीख वळे-      
िद 09/09/2022 
रोजी 1427 वा. न द 
नं.20 वर  

गणेश बापूराव भाटेवाड 
वय 22 राहणार 
डो हारी ता. 
िहमायतनगर  

 
 
मयताच ेनाव –  बापरुाव 
गणपत भटेवड वय 47 
रा डोलहरी तालुका 
िहमायतनगर  
 
  

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील मयत 
खबर देनार यांचे वडील शेता मधे तन भरने कमी गेल असतता 
काही तरी चावलयने तयाना स द िहमायतनगर ये थ ल डॉ. तपा 
सु न मयत घोिषत के िलए वगैरे अजाव न बाजूस माण ेअमृ 
दाखल क न पुढील चौकशी कामी मा. पो. िन.  यां या आदेशाने 
बीट LASI कागने  
 
दाखल करणार-  पोहकेा/658 क े  मो.09823625150 

 
 तपासी अमंलदार- L ASI  कागन ेMo 9921623333 

 
 पो ट भारी अिधकारी याचं ेनाव मो.न.ं-  पो.नी.िब.डी.भूसनुर 
मो. 9834774799  

 
 
 

 

 

 

 



पोलीस टेशन रे व ेमदुखडे   CR NO 185/2022 कलम 65Eम ो का िद 9/09/2022 

पो टेच े
नाव 

Cr no 
185/2022 
कलम 65E 

गु हा घडला ता. वेळ  
िठकाण  व दाखल ता . 

वळे 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं हकीकत 

, रे वे 
मुदखेड  
 

  
 CR NO 
185/2022 
कलम 65Eम 

ो का 

गु हा घडला ता वळे:- 
िद09/09/2022/चे वा 
चे   15.00 सु 
शंखितथ मुदखेड येथ े 
पि मेस 
15िकलोमीटर  
 
 
 गु हा दाखल ता वळे:- 
िद 09/09/2022 चे 
16=23वा टे..डा 
न द क् 14 
 
 
 

िफयादीच ेनाव 
िवजयकुमार हादराव आलेवार  
वय 51वष वसाय नोकरी पोह े
का/2187पोली टेशन रे वे मुदखेड 
मो न  9158756087 
 
आरोपी नाव  
, 
 
िमळाला माल 
देशी दा  िभगरी सं ाचे बारा बॉटल 

येकी 60 माणे 720 पयाचा ो 
गु ाचा  माल  
 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील यातील  आरोपीने िवना परवाना 
बेकायदेशीर िर या देशी दा  िभगरी सं ांचे बारा 
सीलबंद 180 एम एल ची बॉटल येकी बॉटल साठ 
पये माणे असे एकूण 720 पये पयाचा ॉ लेम 

याचा म** ितची चोरटी िव ी कर या या उ ेशान े
ता यात घेऊन आला वगैरे जबाबाव न  या सपोिन 
साहबे यां या यां या आदेशाने गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी पोहकेा/2255 कोठेकर या याकडे 
िदला   
मो न 8766442488 
 
दाखल करणार - सपोउपिन शखे 
तपािसक अमंलदार -   पोह े का/2255कोठेकर  
8766442488 

 

 

 

 



पो. टे िबलोली  गुरनः- 200/2022 कलम 324, 323, 504,  506, 34 भा.द.िव  िद. 09.09.2022 

पो. टे चे 
नाव 

गु.र.न व 
कलम 

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

हकीकत 

िबलोली            
पो. टे 
िबलोली 
गुरनः 
200/2022 
कलम 
324, 323, 
504, 506, 
34 
भा.द.िव   
 

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः 
िद. 08/09/2022 चे 
18.30 वा समुमार 
बबली िकराणा दकुाना 
समोर बोळेगाव ता. 
िबलील  
  पुवस 15 िक.मी  
  
                                     
गु हा दाखल 
िद.09/09/2022च े
13.17 वा टे.डा. 
नो.नं.11 वर  
 
  

िफयादीचनेाव- शांत िप.िव ल 

वाघमारे वयः29 वष 

वसायःमजुकी राः बोळेगाव  

ताःिबलोली  िज.नांदडे. 

मो.न.ं7030644250 

 

आरोपीचे नाव- 

 
उशीराचे कारणः- दवा या यात 
िवलाज क न आज रोजी त ार 
िद याने   

सादर िवनतंी की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न यातील िफयादीस जुने भांड याचे 
कारणाव न यास िशवीगाळ क न मारहाण केली व जयिदप 
वाघमारे यान े लाकडाने डो यात मा न डोके फोडले व िजवे 
मार या या धम या िद या  वगैरे त ारी जबाब िद याने व न 

माणे गु हा दाखल क न तपास मा.पो.िन सो यांचे आदशेाने 
पोहकेॉ/2049 िब. ही.आंबेवार याचेकड ेिदला आह.े 
 
तपािसकअंमलदार- पोहकेॉ/2049 िब. ही.आंबेवार  सा पो. टे 
िबलोली मो.न.ं 9423615487 
 
दाखल करणार- पोहकेॉ/208 िब.एन. कौठकर  पो. टे िबलोली 
मो.नं 9923759208 
 

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

 

 



पो ट लोहा ो. गरुंन. 178/2022 कलम  65 (ई )म. दा. का. िद. 09.09.2022 

पो. टे. 
च ेनाव 

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

हकीकत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ो. गुरंन. 

178/2022 

कलम  65 (ई 

)म. दा. का.  

 

 

गु हा घडला -  
िद.09/09/2022 
रोजी 17.30  
वाजे या सुमारास 
लोहा ते पालम 
जाणारे रोडवरील 
बॉडर धाबा आडगाव 
फाटा तालुका लोहा 
िज हा नांदेड उ रेस 
05  िकमी  
 
गु हा दाखल:-

िद.09/09/2022 वेळ 
19.00वा. टेशन 
डायरी न द 20 वर  
 
 
FIR त िदली का:- 
होय 

 - 

 िफयादीच े नाव- पो.ना. 284 नारायण िकशनराव 
कदम वय 39 वष वसाय नोकरी नेमणूक पोलीस 
टेशन लोहा मोबाईल नंबर 9011611100  

 
 
आरोपीच ेनाव-  
 
 आरोपी अटक:- नाही   
 
 िमळाला माल = एका पांढ या पो याम ये  देशी 
दा  िभगरी सं ा लेबल असलले े180 ML मते या 
काचे या 48 िसलबंद बॉटल येकी िकमत 70 

माणे एकूण 3360 /- . 
 

 
सादर िवनंती की ,वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी 
यातील आरोपीन ेएका पांढ या पो याम ये िवनापरवाना 
बेकायदेशीरिर या देशी दा  िभगरी सं ा या 180 ML. 

मते या 48 सीलबंद बॉटल  एकूण िकमती 3360/-
पयाचा माल चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने 

ता यात बाळगलेला िमळून आला  वगैरे िफयादीव न   
मा. पो. नी. साहबेां या आदेशाने गु हा दाखल. 
 
दाखल करणार -- 
HC 999 येमेकर मो. न.ं 9923670999 
 
 तपासी अंमलदार = HC 2325 िकरपणे  पोलीस 
टेशन लोहा मो. न.9881708474 

 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व .  मा. पो.नी   तांबे 
मोबाईल नंबर 9850188100 
 

 

पोलीस टेशन कुंडलवाडी  ो गु र न 100/2022 कलम 65 (ई)  महारा  दा बंदी कायदा िद 09-09-2022      



पोलीस 
टेशनच े
नाव 

गु हा 
रिज टर नबंर 

व कलम 

गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव _ 
कुंडलवा
डी 

ो. ग ु.र. न . 

100/2022 

कलम 65(ई) 

महारा  

दा बंदी 

कायदा 

गु हा घडला ता वळे व िठकाण 
:- िद 09/09/2022 1 रोजी 
16-10 वा सुमारास आरोपीचे 
राहते घराचे समोर रोडचे वर 
पोच ाग ली कुंडलवाडी ता 
िबलोली 
 
गु हा दाखल िदनाकं :-             
िद  09/09/2022 वेळ  19-17 
वा टे डा.नोद न.ं 22 वर  
 
 
एफ आय आर त िदली का- 
होय 
आरोपी अटक- नाही 

िफयादी :- शेख नजीर मदार  वय 
33 वष वसाय नौकरी पो काँ बं 
नं PC/2869 नेमनुक पो टे 
कुंडलवाडी ता िबलोली िज नांदेड 
मो न ं
 
  
 आरोपी:-   
िमळाला माल- एका नाँयलाँन या 
पो यात 01  िलटर मतेचे 30 
िशदीचे पाँकीटे याचा आंबट व 
उ ट  वास येत असललेा येक 
पाँकेटची िक 20  दरा माणे असे 
एकूण िक अ 600/-   
 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी हा याचे राहत ेघराचे समोर राडचे बाजुला  बु डग ली 
कुंडलवाडी येथ ेआपल ेता यातील ला टीक या पो यात 1 िलटर 

मतेचे 30 िशिदचे पाँकीटे एकुन िकमती 600  ोि हशन गु ाचा 
माल िवना परवाना बेकायदेशीर िर या ितची चोरटी िव ी कर याचे 
उदेशाने जवळ बाळगललेा िमळुन आला हणून वगैरे िफयाद व न 
गु हा दाखल क न मा सपोनी पठाण सा यांचे आदेशान ेपुठील तपास  
HC/2407 बेग साहबे यांचेकडे िदले व आरोपीस CRPC कलम 41 
(अ) माने नोटीस देवुन सोड यात आल े
  
दाखल करनार- 
PSO/NPC/ 1687 जमजाळ   सा मो न ं9975726838 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकाराच ेनाव व मोबाईल नबंर:- 
सपोिन पठाण सा साहबे पो. टे. कुंडलवाडी मो.नं.8668361977 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 
 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö DCR  ÷Öã̧  −Ö 139/2022 �ú»Ö´Ö  65(E)´Ö.¤üÖ.�úÖ  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 09/09/2022 



×•Ö»ÆÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 

−ÖÖ¾Ö 

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

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü+ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 

Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö  
÷Öã̧  −Ö 
139/2022 
�ú»Ö´Ö  
65(E)´Ö.¤üÖ.�úÖ  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 

09/09/2022 

 

 

 
 
ü 
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö- Ø¤ü−ÖÖ�úÍ  
09/09/2022 ¸üÖê•Öß  13.45 ¾ÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¯Öã#ÖÖÔ −ÖÖÓ¤êü›ü ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ 
ü̧Ö•Ö ¬ÖÖ²µÖÖ »Ö÷ÖŸÖ  †ÃÖ»Öê»µÖÖ 

¯ÖÖê�Ö#Öá ×¿Ö¾ÖÖ ü̧  Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö  
ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü ×¤ü¿ÖÖ ¯Öã¾ÖìÃÖ †ÓŸÖ¸ü 
01 km ×²Ö™ü −ÖÓ 01 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô –  
Ø¤ü−ÖÖ�ú 09/09/2022  ¸üÖê•Öß  
17.43 ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.−Ö. 16¾Ö¸ü 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :- ×−Ö¾Ö¢Öß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß 
¸üÖ´Ö−Ö²Öî−Ö¾ÖÖ›ü  ¾ÖµÖ-49 ¾ÖÂÖì 
−ÖÖê�ú¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ×»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ 
7744005939 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê  - 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö imperial blue 
†ÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 
180ML“µÖÖ 05 ×ÃÖ»Ö ²ÖÓ¤ü 
�úÖ“Ö“µÖÖ ²ÖÖò™ü»Ö  ×�ú.† 750/-- 
¹ý ¯ÖÏÖê ÷Öã−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÓ−ÖŸÖß ×�ú ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ>Öß  µÖÖŸÖß»Ö † ü̧Öê¯Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧ ×¸üŸµÖÖ “ÖÖê ü̧™üß ×¾Ö�Îúß �ú ü̧�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê imperial blue †ÃÖê »Öê²Ö»Ö 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 180ML“µÖÖ 05 ×ÃÖ»Ö 
²ÖÓ¤ü �úÖ“Ö“µÖÖ ²ÖÖò™ü»Ö  ×�ú.† 750/-- ¹ý ¯ÖÏÖê 
÷Öã−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö 
†Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ´ÖÖ ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖ 
µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß  †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö. 
´ÖÖê.9823288458 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü 
- ASI •ÖÆüÖ÷Öß¸ü¤üÖ¸ü  ´ÖÖê.8767342530 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü- HC/2126 ¬ÖÖë›ü÷Öê 
9763265999 

 

 

 



 

पोलीस टेशनदगेलरू AD no. 25/2022 क 174crpc   माण े िद  09/09/2022 

पोलीस टे
शनचनेाव 

ग.ूर.न.वकलम आ. मृ. .घ. ता. वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व मोन ं खुलासा:--- 

पोलीस 

टेशन 
दगेलूर 

ग.ूर.न.वकलम 

:--- 
 
 AD  no 
25/2022 क 
174crpc   

माण े
 

आ म ृ घ. ता. वळे व 

िठकाण:-- 
09/09/2022 रोजी  
09.00 वा चे पुव  जुने 
बस थानक ता. दगेलूर 
 
 

आ. म.ृ दा. ता. वळे व 
न दन ं
िद 09 .09. 2022 
रोजी वेळ  11.56  वा 
न द नं 02 

 
 
 
 

 

खबरदणेार:-   रमेश  गणपती 

वाघमारे  वय 52 वसाय  -
नोकरी  वाहतुक िनयं क  रा 
दगेलुर आगार ता दगेलुर  
 
 

मयताचनेाव – एक अनोळखी  

महीला वय अंदाजे 75 वष  
 

  
मरनाचेकारण – 
माहीत नाही  

 
 
 

आरोपीअटकता. वळे व न दन:ं-- . 
 
 

खुलासा:--- 
खुलासा सादर िवनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील खबर दणेार यांनी पो. टे ला येवून खबर िदली की 
09/09/2022 रोजी  09.00 वा चे पुव  जुने बस थानक 
ता. दगेलूर  येथे डयुटी कामी  आले असता  यातील  
अनोळखी मयत महीला   ही  मृत  अव थ्◌ेत आढळुन  
आली  वगैरे अजाव न  आ. मृ. दाखल. 

 

दाखलकरणार:-  पो हे कॉ  1192 तेलंग पो. टे. दगेलुर 
 
.तपािसकअमंलदार - PSI कांबळे   नेपो टेदगेलूर . 
 

पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ी सोहन माछरे साहबे 
 

 

 



     पो. टे िवमानतळ ,नादंडे गू.र.न. 307/2022 कलम 324,323,504,506,34 IPC -िद 09.09.2022 

िज हाव 
पो. टे.चने 

गु हा 
घडला/दाखल/ ा िद./वळे 

 

गरुन.ं वकलम 
िफयािद व आरोपी,नाव व 

प ा 
हकीगत शरेा 

2 3 4 5 6 8 

 
नादंडे, 

पो. टे. िवमान-
तळ 

गु. घ. ता.वेळ व िठकाण 
– िद.08/09/2022 च े
19.30 वा.चे सुमारास 
िफयादीचे घराच ेबाजूला  
 अंबानगर,सांगवी(बू) 
नांदडे उ रेस 5 िकमी 
 
   
 
 दाखल ता. वेळ -िद 
09.09.2022 रोजी वेळ 
20.20 वा टे.डा. 40 
 
 
 

पो. टे 
िवमानतळ 
,नादंडे ग.ूर.न. 
307/2022 
कलम 
324,323, 
504,506,34 
IPC 

िफयादी - अिवनाश िप. काश 
रणखांबे,वय 22 वष, वसाय 
मजूरी रा.आंबानगर 
सांगवी(बू),नांदडे   
मो.न.8830025640 
 
 
आरोपी – 
उशीराचे कारण-िफयादी 
यांना उपचारकामी पञक िदल े
असता िपयादीने आज रोजी 
उपचार क न पोलीस 
टेसनला येवून त ार 

िद याव न गू हा 

खुलासा - सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफयादी हा यातील आरोपीतांना आम या 
घराजवळ थांबत जावू  नका व माझी बिहण ेहा िहला 
बघून का हसता असे हणाला असता आरोपी .1 यानं े
मला तूला काय करायच ेआ ही कूठे पण थांबू द ेव तू या 
बिहणीला बघून आ ही  हसलो तूला काय करायच ेत ेक न 
घे असे हणाला असता त हा िफयादीने मा या बिहणी 
घरात असतात तू ही या नतंर मा या घराकड े येवू नका 
असे हणताच  आरोपीतांनी िफयादीस िशवीगाळ क न 
थापडाबू याने मारहान के यान े यात  िफयादीचे 
हातापायाला मु ा मार लागला होता व हातातील 
ि टल या कडयान े डो यात मा न जखमी केल े व िजवे 
मार याची धमकी िदले वगैरे जबाबाव न मा.पो.िन 
काकड ेसाहबेांच ेआदशेाने गू हा दाखल केला  
दाखल करणार –पो.ना 2609 आकमवाड 
मो.न.8805647079 
तपास करणार -पोहकेॉ 2317पावडे मो.नं.8888842002 

 

 



उमरी  CR no 224/2022  कलम 283 भादिव 09/09/2022 

पो ट चे 
नाव  

गुरण /पणाका 
/िमिसग /व 
कलम 

गु हा /आ / प ाका 
/िमिसग घडला व 
दाखल 

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

हिककत 

उमरी  CR no 

224/2022  

कलम 283 

भादवी  

 

गुरंन घडला तारीख वेळ 
िठकाण/िदनांक 
09/09/2022 चे 
16.00 वा .पावेतो बस 
टॅ ड समोर रोडवर 

उमरी ता. 
 
गुरंन दाखल तारीख वेळ 
/ 
िद. 09/09/2022 चे 
16.50 वाजता न द 
नंबर 14. 
 

िफयादीचे नाव/ परमे र 
ंकटराव बेलकर वय 32 वष  
वसाय पोका ब.न.251 पो ट 

उमरी  मोबाईल नंबर 
9960211190.. 
 
 
 
आरोपीचे नाव/. 
 

खुलासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीने सावजिनक रोडवर 
येणा या जाणा या वाशांचे जीिवतास धोका 
िनमाण होईल अशा ि थतीत लावललेा िमळून 
आला. वगैरे जवाब व न मा. पोिन भोसले 
साहबे यां या आदे याने hc 2164 भालेराव  
यांचे कड ेिदला. 
 
तपासीक अंमलदार 
मो.न. 7030221125. 

                    

 



   ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 69/2022        ×¤ü®ÖÖÓÛú 09/09/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

šüßÛúÖÞÖ 

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 

®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ 

®ÖÓ 69/2022 

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. 

¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
09/09/2022 
¸üÖê•Öß 12.00 ¾ÖÖ. 
¸üÖÆüŸÖê  ‘Öºþ®Ö  
®Öê¸ü»Öß ŸÖÖ.  
×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 

¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-
-  ×¤ü®ÖÖÓÛú   
09/09/2022 
¸üÖê•Öß 22.35  
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ   
29 ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü--  ÃÖÓŸÖÖêÂÖ  ¿ÖÛÓú¸ü¸üÖ¾Ö ×®Ö´ÖÔ»Öê 
¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÆüÖÑ™êü»ÖÛãúÛú ¸üÖ. 
®Öê¸ü»Öß ŸÖÖ. ×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
7218371776 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --   

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- ¸ÓüÝÖ- ÝÖÖê¸üÖ        
, ˆÓ“Öß  5 ±ãú™ü 3 ‡Ó“Ö , ²ÖÖÓ¬ÖÖ  -- 
ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû       ,“ÖêÆü¸üÖ --  »ÖÖ²ÖÓ™ü  
×¿ÖõÖÞÖ 6 ¾Öß. ,†ÓÝÖÖŸÖ ×®ÖóµÖÖ 
¸ÓüÝÖÖ“ÖßÃÖÖ›üß ¾Ö »ÖÖ»Ö ¸ÓüÝÖÖ“Öê ²»ÖÖˆ•Ö    

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß 
†•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ®Öß ‹Ûú ´Öã»ÖÝÖß Æüß 
®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛú ×²Ö´ÖÖ¸ü †ÖÃÖ»µÖÖ®Öê ²ÖÖÆêü¸ü  •ÖÖŸÖ †ÖÃÖ»µÖÖ“ÖêÃÖÖÓÝÖã®Ö 
×ŸÖ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ¾Ö ´Öã»ÖÝÖß ‘Öê¾Öã®Ö ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»Öß †ÖÆêü. ×ŸÖ“ÖÖ 
†Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛúÖÛú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ ŸÖß  
×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÃÖ»µÖÖ®Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ  µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß 
•Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü 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™  ¯ÖÖê®ÖÖ / 926 ÛúôûÞÖê   µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ¯ÖÖê®ÖÖ / 926 ÛúôûÞÖê ´ÖÖê ®ÖÓ – 
9923027926 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /1781 ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9657578281 



                                    ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 340/2022 �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖ.Æü.�úÖµÖ¤üÖ¯ÖÏÏ´ÖÖ�Öê  ×¤ü−ÖÖÓ�ú.09/09/2022 
 

 
 
                       

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

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

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
÷Öã¸ü−ÖÓ.340/2022 
�ú»Ö´Ö 4/25 
³ÖÖ.Æü.�úÖµÖ¤üÖ¯ÖÏÏ´ÖÖ>Öê  
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-¯Öã¾ÖìÃÖ 
01 ×�ú.´Öß.  ²Öß™ü �Îú. 
03 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü.09/09/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 
17:20  ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
×¾ÖÂ#Öã−Ö÷Ö¸ü µÖê£Öß»Ö 
²Öã¹ý›ü÷Ö»»Öß“Öê “ÖÖî�úÖŸÖ 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ,−ÖÖÓ¤êü›üüü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 09/09/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû18.54  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.31 ¾Ö¸ü 
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-×´ÖØ»Ö¤ü 
´Ö¬Öã�ú¸ü ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêû  ¾ÖµÖ 34 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾Ö.−ÖÖî�ú¸üß,¯ÖÖê×»ÖÃÖ 
ˆ¯Ö×−Ö¸üß�Ö�ú −Öế Ö.¯ÖÖê Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü  −ÖÖÓ¤êü›üü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9588685155 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:-   
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:-†Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö  
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ¤üÖ�Ö»Ö. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö,¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öæ¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ 
×¤ü.09/09/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 17:20  ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
×¾ÖÂ#Öã- −Ö÷Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ²Öã¹ý›ü÷Ö»»Öß“Öê “ÖÖî�úÖŸÖ 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ü µÖê£Öê †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß �ÖÓ•Ö¸ü  
¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü ¿ÖÃ˜Ö ²ÖÖôû÷Öã−Ö ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êüü ŸÖ�ÎúÖ¸üß 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×−Ö.›üÖò.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß 
¯ÖÖêÆêü�úÖò-2141 ´ÖÖȩ̂ êüú  ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖêÆêü�úÖò-2141 ´ÖÖȩ̂ êüú ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  
´ÖÖê.−ÖÓ.8208062971 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü:- ASI/ Æîü²ÖŸÖ�ú¸ü ¯ÖÖê. Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9922951629 
 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 



    ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 339/2022 �ú»Ö´Ö 65(E)´ÖãÓ.¤üÖ.†×¬Ö.¯ÖÏÏ´ÖÖ�Öê  ×¤ü−ÖÖÓ�ú.09/09/2022 
 

 
               

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

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

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
÷Öã¸ü−ÖÓ.339/2022 
�ú»Ö´Ö 65(E) 
´ÖãÓ.¤üÖ.†×¬Ö.¯ÖÏḮ ÖÖ>Öê 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-
¤ü×�Ö>ÖêÃÖ 02 ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú. 01 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü.09/09/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 
10:30  ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
“ÖÖî¬Ö¸üß ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
²ÖÖêôûßŸÖ �ÖÖê²ÖÎÖ÷Ö›êü −Ö÷Ö¸ü 
,−ÖÖÓ¤êü›üüü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 09/09/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû12.22  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.12 ¾Ö¸ü 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:- 460:00 
¹ý.‹�ú �ÖŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖêÖŸµÖÖŸÖ 
ØÃÖ¬Öß“Öê ‹�ú ×»Ö™ü¸ü �Ö´ÖŸÖê“Öê 
‹�ãú>Ö 23 ¯ÖÖò×�ú™ü ¯ÖÏŸµÖê�úß 
¯ÖÖ×�ú™üÖ“Öß Ø�ú.20/-¹ý.†ÃÖê 
‹�ãú>Ö 460/-¹ý.“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
Ø�ú.†Ó.  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:-¿Öê�Ö 
‡Ô²ÖÎÖ×Æü´Ö  ×¯Ö.¿Öê�Ö ‡ÔÃ´ÖÖ‡»Ö 
¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾Ö. −ÖÖî�ú¸üß 
¯ÖÖêÆêü�úÖ/2282 −Öế Ö#Öæ�ú 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9834535822  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö:-   
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö:-†Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö  
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ¤üÖ�Ö»Ö. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü 
ŸÖÖ¸üß�Ö,¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öæ¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß  
µÖÖ−Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü×¸üŸµÖÖ ØÃÖ¬Öß“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ü¾Ö÷Öî̧ êüü ŸÖ�ÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ. 
¯ÖÖê.×−Ö.›üÖò. �úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖêÆêü�úÖò-882 
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß   ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖêÆêü�úÖò-882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß 
ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  
´ÖÖê.−ÖÓ.7722007988 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü:- ASI/ Æîü²ÖŸÖ�ú¸ü ¯ÖÖê. 
Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9922951629 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü 
ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. 
−ÖÓ.9527988931 



                                    पो. टे िवमानतळ ,नादंडे गु.र.न. 308/2022 कलम 65 (ई) महारा  ो हीशन कायदा  िद 09.09.2022 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चने गु हा 

घडला/दाखल/ ा िद./वेळ  
 
 

गुरन.ं वकलम 

िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 
1)  

नादंेड, 
पो. टे. 

िवमान-तळ 

गु. घ. ता.वेळ व 
िठकाण – िदनांक 
09/09/2022 चे 
18.15 वा चे 

सुमारास यश ी 
बार अँ ड रे टॉरंट 
चे बाजुस रोडलगत 
ब यामिसघ नगर, 
नम कार चौक, 
नांदडे  पुवश 2 

िकमी  
 
   
 
 दाखल ता. वेळ -िद 
09.09.2022 रोजी वेळ 
23.08 वा टे.डा. 45 
 
 
 

पो. टे 
िवमानतळ 
,नादंेड 
ग.ुर.न. 

308/2022 
कलम 65 
(ई) 
महारा  

ो हीशन 
कायदा  

िफयादी - जसवंतिसघ जूरािसघ शा  वय 54 
वष वसाय सहा. पोलीस उप िनरी क 
नेमणुक थािनक गु हे शाखा नांदडे मो. . 
9923053013 
 
 
आरोपी –  
 
िमळाला माल –  खाकी रंगाचे कागदी 
पुठयाम ये वेगवेग या ॅ डची िवदशेी दा  
एकुण िकमती 31,090/-  चा माल 

खुलासा - सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील आरोपीन ेिबनापरवाना 
बेकायदिेशरिर या खाकी रंगाचे कागदी 
पुठयाम ये वेगवेग या ॅ डची िवदशेी दा  

एकुण िकमती 31,090/-  चा माल चोरटी 
िव ी कर याचे उ ेशाने वतःचे ता यात 
बाळगलेला िमळुन आला वैगैरे िफयाद व न 
मा.पो.िन काकडे साहबेांचे आदशेाने गू हा 
दाखल क न ASI पांचाळ यांना िदला.  
 
 
दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.नं. 
9923888322 
तपास करणार  - ASI पांचाळ   मो.नं. 
9049325522 

 

 

 



                                                 ¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÏÖê  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 322./2022 �ú»Ö´Ö  65 ‡Ô ´Ö.¤üÖ.�úÖ ×¤ü-09/09/2022 

 

†.�Ë
ú 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ>Ö/ 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö 
šüß�úÖ>Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

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

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
 
 ¯ÖÏÖê  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 
322./2022 �ú»Ö´Ö  
65 ‡Ô ´Ö.¤üÖ.�úÖ 
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
09/09/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 19.30  ¾ÖÖ 
“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü “ÖÖî�ú  , 
ü−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü09/09/2022 
¾Öêôû 21.58 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 37 

×±úµÖÖÔ¤üß- ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü �úß›êü   
¾ÖµÖ 45  ¾ÖÂÖÔ  ¾µÖ.−ÖÖê�ú¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
−ÖÖ‡Ô�ú ²ÖŒ�ú»Ö −ÖÓ-1098 −Öê-
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê −ÖÓ-9422615497 
 
†¸üÖê̄ Öß- ü  
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-´Öò�ú›ÓüòÖ»Öü −ÖÓ 01 
180‹´Ö.‹»Ö.“µÖÖ 21 ²ÖÖò™ü»Ö ü  
�úà.†.3360/- 
 
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ>Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ¯ÖÏÖê ÷Öã−ÆüµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö   ×ŸÖ“Öß “ÖÖê¸ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû÷Öã−Ö  ´Ößôûã−Ö †Ö»ÖÖ ¾Öî÷Ö¸êü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö   ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
�ú¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ/419 
›ü¾Ö¸êüêü ü  ´ÖÖê.−ÖÓ-9923619820 
¤üÖ�Ö»Ö  gpsi/‡Ô•Öô�ú¸ü   


