
पो.�टे िवमानतळ गुरनं 204/2022 कलम 324,504,506,34 IPC    �द�द�द�द----18.06.202218.06.202218.06.202218.06.2022  

व पो.�टे.चे नाव िम�सग /गु�हा घडला /दाखल/�ा� �द./वेळ गु�हा व कलम �फया��द व आरोपी,नाव व प!ा हक#गत 

िवमानतळ घ

घघ

घ.
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.ता

ताता

ता.
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.वेऴ

वेऴवेऴ

वेऴ 

  

 व

वव

व 

  

 �ठकाण

�ठकाण�ठकाण

�ठकाण 

  

 -

--

-�दनांक 

17/06/2022 रोजी 

10.00 वा चे सुमारास 

इंदीरानगर ग�ली न. 13 

नांदेड उ�रेस 01�क.मी 

 

गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा 

  

 दाखल

दाखलदाखल

दाखल -

�द.18/06/2022 

वेळ 12.14 वा.�टे. 

डा.नं. 20 

गु�ह 

गुरनं

गुरनंगुरनं

गुरनं 

  

 

204/2022कलम 

324,504,506,34 

IPC 

�फया�दी

�फया�दी�फया�दी

�फया�दी- राम िसताराम 

राठोड वय 35 वष! "वसाय 

चालक रा इंदीरानगर ग�ली 

न. 13 नांदेड मो. 

8805586842 

 

 

आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी-

--

-  

खुलासा

खुलासाखुलासा

खुलासा -सादर िवनंती क$,वर नमुद तारीख वेळी व &ठकाणी यातील �फया)दी 

हा *याचे बहीनीस ,हणाला क$, तु-याकडे का येतो *यामुळे आमची बदनामी 

होते असे ,हणाला यातील आरोपीतांनी संगणमत क1न िशवीगाळ केली    याने 

हातातील लोखंडी क3ाने �फया)दीचे डो4यात मा1न दखुापत केली व िजवे 

मार5याची धमक$ �दली. वगैरे मजकुराचे जबाबव1न मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे 

आदेशाने गु�हा दाखल क1न तपास पोहकेाँ/967 गायकवाड यांचेकडे �दला 

 

दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 करणार

करणारकरणार

करणार – पोना/748 कनाके मो.नं. 9923888322 

तपास

तपासतपास

तपास 

  

 करणार

करणारकरणार

करणार – पोहकेाँ/967 गायकवाड मो.नं.9529796606 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन मुदखेड गुरन–136/2022 कलम–379 IPC व सह कलम–4/25  आम�  ��ट 18/06/2022 

 व पो.�टे.चे नाव िम�सग /गु�हा घडला /दाखल/�ा� 

�द./वेळ 
गु�हा व कलम �फया��द व आरोपी,नाव व प!ा हक#गत 

पो. �टे. 

मुदखेड 

गु�हा घडला ता.वेळ व 

&ठकाण— 

�दनांक 18/06/2022  

रोजी वेळ 01.00 

वाजता सुमारास 

�फया)दीचे घरासमोर 

िशकार घाट आमदरुा 

तालुका मुदखेड िज�हा 

नांदेड पि:मेस 20 

�कलोमीटर 

 

 

गु�हा दाखल तारीख 

वेळ--- �दनांक–

18/06/2022 रोजीचे  

13.00 �टेशन डायरी 

न;द नंबर-   18 वर 

-गुरन–136/2022 कलम - 

379 IPC व सह कलम-

4/25 आम)  �4ट 

 

िमळाला माल–MI NOTE 

9 PRO कंपनीचा मोबाईल 

व एक तलवार एकूण 

?कमत–18000 1पयाचा 

माल  

 

 गेला माल–MI NOTE 9 

PRO कंपनीचा मोबाईल 

?कमत अंदाजे– 

18000 1पयाचा माल  

 

�फया)दी —- अजय िपता 

तातेराव मकासरे 

वय 22 वष) "वसाय मजुरी 

राहणार िशकार घाट तालुका 

मुदखेड िज�हा नांदेड मोबाइल 

नंबर–9529178037. 

 

 

आरोपी- 

 

हक$कत-- सादर िवनंती क$ वर नमूद  तारीख वेळी व &ठकाणी 

यातील �फया)दी हा*याचे घराचे समोरबाजेवर झोपलेला 

असतानायातील आरोपीने*याची िखशातील MI NOTE 9 PRO  

कंपनीचा मोबाईल ?कमत अंदाजे 18000 1पयाचा मोबाईल हा 

चोAन घेऊन जात असताना *यास लोकांCया मदतीने पकडून सदर 

आरोपीस पोिलसांनी *याची झडती घेतली असता *याचे जवळ 

�फया)दीचा मोबाईल व एक तलवार िमळून आ�याने वगैरे 

�फया)दीवAन गु�हा दाखल 

 

 

तपासी अंमलदार– पोलीस हडेकॉ��टेबल   बEल नंबर 

2187 अलवार मोबाईल नंबर–9158756087. 

 

 

 

 

 



 

पो.�टे िवमानतळ गुरनं 205/2022कलम 498 (अ), 323,504,506,34 IPC �द�द�द�द----18.06.202218.06.202218.06.202218.06.2022 
पो.�टे.चे नाव  िम�सग /गु�हा घडला /दाखल/�ा� 

�द./वेळ 
गु�हा व कलम �फया��द व आरोपी,नाव व प!ा  हक#गत 

िवमानतळ                      गुगुगुगु....घघघघ....ताताताता....वेऴवेऴवेऴवेऴ    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण    

----�दनांक�दनांक�दनांक�दनांक    01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

तेतेतेते    �दनांक�दनांक�दनांक�दनांक    

16/06/2022 16/06/2022 16/06/2022 16/06/2022 रोजीरोजीरोजीरोजी    

सकाळीसकाळीसकाळीसकाळी    04.3004.3004.3004.30वावावावा    चेचेचेचे    

समुाराससमुाराससमुाराससमुारास    �फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे    

सासरीसासरीसासरीसासरी    िभमनगरिभमनगरिभमनगरिभमनगर    केजकेजकेजकेज    

िजिजिजिज. . . . बीडबीडबीडबीड 

 

गु
हा दाखल -

�द.18/06/2022 

वेळ 14.32 

वा.�टे.डा.न.ं 25 

 

गुरन ं

205/2022कलम 

498 (अ), 

323,504,506,34 

IPC 

�फया�दी-  

आरोपी-  

खुलासा -सादर िवनंती क�,वर नमुद तारीख वेळी व  ठकाणी 

यातील �फया�दीस यातील आरोपीतांनी सगंणमत क#न 

�फया�दीस �वयंपाक चांगला करता येत नाही, घरातील काम येत 

नाही असे 'हणुन उपाशी पोटी ठेवुन शारीरीक व मानसीक *ास 

�दला व िशवीगाळ क#न �फया�दीचे नवया�ने थापडाबु-यांनी 

मारहान केली व धमक� �दली. व माह#ेन घराचे बांधकामा 

करीता 2,50,000/- # घेवुन ये नाहीतर तुला घरात ठेवणार 

नाही,असे 'हणुन घरातनु हाकलुन �दल.े वगैरे मजकुराच े

जबाबव#न मा.पो.िन.काकड े सा.यांचे आदशेाने गु
हा दाखल 

क#न तपास पोना/1334 जाधव यांचेकड े�दला  

 

दाखल करणार – पोना/748 कनाके मो.न.ं 9923888322 

 

तपास करणार – पोना/1334 जाधव मो.न.ं8805859640 

  

 

 



 

           पो. �टे मांडवी आ F नं 08/2022 कलम 174  Gमाणे �द.18/06/2022 

पो. �टे चे 

नाव  

गुरनं /आ F / कलम  गु�हा / आ F घडला व दाखल  �फया)दीचे नाव व प�ा मो नं., व 

आरोपीचे नाव व प�ा. 

ह�ककत  

मांडवी  आ F नं 

08/2022कलम 174 

भा द िव Gमाणे  

 

 

�दशा व अंतर :-   

पुव!स 07�कमी 

 

 

गू�Iाचे कारण  

आ F घडला तारीख वेळ व 

&ठकाण :- 

30/05/2022रोजी14:00 

वाजता शासक$य 1Jणालय 

यवतमाळ 

 

 

आ F दाखल :-�द.18/06/2022 

वेळ  14:05वा �टे.डा. नं 12 

वर  

 

गेला माल:-     

   

मरणाचे कारण :- �कडनीCया 

आजाराने मृ*यू.  

�फया)दीचे नाव: सपोउपिन ब. नं. 569 

जनाध)न ग. आडे नेमनुक पोलीस �टेशन 

यवतमाळ शहर.  

 

मयताचे नाव :-  उमेश उ�म सावंगेकर 

वय 35 वष) रा.िसरपुर ता. �कनवट 

 

 

 �फया)दीस एफ आर ची Gत �दली ?कवा 

नाही:-  

 

उशीराचे कारण  :- आज रोजी कागद 

पL GाM झा�याने.  

 

 

 आरोपी अटक तारीख वेळ:-िनरंक  

   .   

सादर िवनंती क$, वर नमूद तारीख वेळी व   &ठकाणी पोलीस 

�टेशन यवतमाळ येथुन आF बाबतचे कागदपL GाM यातील 

नमुद मयत �कडनीचा आजार मािगल ितने मिह5यापासुन होता 

व *यास मयताचेमा नातेवाईक यांनी औषध उपचार कामी �द. 

30/05/2022रोजी वेळ 13:25  वाजता Fत अव�थेत भरती 

केले असता *यास �द. 30/05/2022रोजी14:00 वाजता Fत 

घोशीत केले बाबतचे कागद पL पो. �टे. यवतमाळ शहर येथुन 

पो. �टे. ला GाM झा�याने मा. स. पो. िन. िशवरकर सा. यांचे 

आदेशाने वर Gमाने आF दाखल  

 

चेकिल�ट:  

 गु�हा दाखल करणार PSO मपोहकेॅा/1831मPडके  मो Q 

9623536248 पो �टे मांडवी  

 

तपासी अंमलदार मनापोकॅा 1366/ माला कनाके पो �टे मांडवी  

मो.नं. 9307138735 

 

पो �टे Gभारी अिधकारी :- मा सहाRयक पोलीस िनरीSक 

िशवरक  साहबे मो नं 9922322312 

 



 

पोलीस �टेशन मुदखेड  गुरन–137/2022 कलम–294,452,323,506.IPC �द 18/06/2022 

पो. �टे 

चे नाव  

गुरनं /आ F / कलम  गु�हा / आ F 

घडला व दाखल  

�फया)दीचे नाव व प�ा मो नं., 

व आरोपीचे नाव व प�ा. 

ह�ककत  

पो. �टे. 

मुदखेड 

गु�हा घडला ता.वेळ व 

&ठकाण— 

�दनांक 17/06/2022  रोजी 

वेळ 20.00 वाजता चे 

सुमारास �फया)दीचे घरी 

कासार ग�ली तालुका मुदखेड 

िज�हा नांदेड पि:मेस 500 

मीटर 

 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ--- 

�दनांक–18/06/2022 रोजीचे  

14.28 �टेशन डायरी न;द 

नंबर-   22 वर  

गुरन व कलम-

गुरन–

137/2022 

कलम - 

294,452,323

,506. IPC  

 

 

 

�फया)दी —- 

 

आरोपी- 

  

हक$कत-- सादर िवनंती क$ वर नमूद  तारीख वेळी व &ठकाणी यातील 

�फया)दी व साSीदार ह ेघरी असताना यातील आरोपीने �फया)दीस 

घरात घुसून तुझा मुलगा कुठे गेलाअसे ,हणूनअTील भाषेत िशवीगाळ 

कAन �थापना बुक याने मारहाण कAनजीवे मार5याची धमक$ �दलीव 

साSीदार आस अTील भाषेतिशवीगाळ केली वगैरे �फया)द वAन गु�हा 

दाखल 

 

 

तपासी अंमलदार– पोलीस नाईक बEल नंबर 2366 मुंडे मोबाईल 

नंबर–9403330030 

 

 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन भोकर ग.ुर.न.225/22 कलम  353 ,504, 506 भा.द.वी.  �दनांक 18/06/2022 

पो�टे चे 

नाव 

गु�हा रिज�टर नंबर गु�हा घडला तारीख वेळ &ठकाण  �फया)दी व आरोपी चे नाव  हक$कत 

पोलीस 

�टेशन 

भोकर 

गु�हा कलम.225/2022 

कलम  353 ,504, 506 

भा.द.वी.      

गु�हा घडला तारीख वेळ &ठकाण 

�दनांक 18- 06- 2022   चे   07:30  

वा.चे सुमारास िभम टेकडी   बस 

�थानक रोडवर तालुका    

 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ 

�दनांक   18-06- 2022 चे 12:35  

वाजता �टेशन डायरी न;द Qमांक 20 

�फया)दी :-संभाजी मािणका वाघमारे वय 

50 वष! "वसाय नोकरी �वCछता 

िवभाग नगर प&रषद भोकर मोबाईल 

नंबर 72 62 82 69 99  

 

 

 

आरोपीचे नाव :-  

खुलासा 

सादर िवनंती क$ वर नमूद  तारीख वेळी व &ठकाणी 

यातील �फया)दी हा *याचेअिधप*याखाली असलेले साफ 

सफाई कामगार यांचे मदतीने साफसफाई करीत 

असताना यातील आरोपी याने �फया)दी व साफ सफाई 

कामगारांना सरकारी कामात अडथळा  कAन तेथे तु,ही 

काम का करता असे ,हणून िशवीगाळ कAन �फया)दीस  

जीवे मार5याची धमक$ �दली आह े वगैरे मजकुराचे 

तQारी जबाबावAन माननीय सहाRयक पोलीस 

िनरीSक तांबोळी साहबे यांCया आदेशाने   गु�हा दाखल   

 

दाखल करणार-- ASI दवणे      मो.नं. 9552500385       

 

तपासी अमलदार;-  पोलीस उपिनरीSक Vी अिनल 

कांबळे         मोबाईल Qमांक               

 

Gभारीअिधकारी-- सहाRयक पोलीस िनरीSक तांबोळी 

साहबे  मोबाईल नंबर  99 87 33 57 69  

 



           

                      

            

-पो.�टे िवमानतळ गुरनं 206/2022कलम 341,324,323,504,506,34 IPC �द-18.06.2022 

व पो.�टे.चे  िम	सग /गुहा घडला 

/दाखल/�ा� �द./वेळ 

गुहा व कलम �फया��द व आरोपी,नाव व प!ा  हक#गत 

िवमानतळ  
गु

गगुु

गु.

..

.घ

घघ

घ.

..

.ता

ताता

ता.

..

.वऴे

वऴेवऴे

वऴे 

  

 व

वव

व 

  

 �ठकाण

�ठकाण�ठकाण

�ठकाण 

  

 -

--

- 

  

 �दनांक 

17/06/2022 रोजी रा'ी 

23.15 वाचताच े सुमारास 

िपरनगर नांदडे िशव)पा 

िब+ड,ग जवळ प-मीमेस 01 

�क.मी. 

 

 

 

गुहा दाखल -

�द.18/06/2022 

 वेळ 16.09 वा.�टे.डा.नं. 32 

गुह 

गुरनं 206/2022कलम 

341,324,323,504,506,34 

IPC 

�फया�दी- नागेश केशव आरळे वय 20 वष/ 

0वसाय िश1ण रा शेवडी बाजीराव ता लोहा 

ह.म.ु आंबेकरनगर नांदडे मो. 9960372504 

 

 

 

 

आरोपी-  

खुलासा -सादर िवनंती क#,वर नमुद तारीख वेळी 

व 3ठकाणी यातील �फया�दीस यातील 

आरोपीतांनी सगंणमत क5न �फया�दीची गाडी 

अडवुन िशवीगाळ केली व लाथाबु8यांनी मारहान 

केली व वैभव यान े हातातील दगडान े डो8यात 

मा5न जखमी केले, व िजवे मार;याची धमक# 

�दली. =यांचेवर यो>यती काय�वाही होमेस िवनंती 

आह.े वगैरे मजकुराचे जबाबव5न 

मा.पो.िन.काकडे सा.यांच ेआदशेान े गुहा दाखल 

क5न तपास पोहकेा/ँ967 गायकवाड यांचेकडे 

�दला  

 

दाखल करणार – पोना/748 कनाके मो.न.ं 

9923888322 

 

तपास करणार – पोहकेाँ/967 गायकवाड 

मो.न.ं9529796606 

 

 

 



 

1पोलीस �टेशन मु�ामाबाद गुरन व  कलम 146/2022 कलम  379 भादवी �दनांक 18/06/2022 

पोलीस �टेशन नाव गुरन व  कलम  गु�हा घ, ता, वेळ &ठकाण �फया)दीचे नाव थोड4यात गु�Iाची हक$कत 

मुQामाबाद  गुरन व  कलम 

146/2022 कलम  

379 भा द िव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु�हा घ, ता, वेळ &ठकाण ÷  �द 

17/06/2022 चे राLी 22:00 वा. ते 

�द.18/06/2022 चे 05:00 वाजता चे 

दर,यान बाराळी रोड वरील  ता. मुखेड 

 

गेला माल :- मोटार व वायर असा 

12000/- 1पयाचा माल 

 

िमळाला माल:- 

नील 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ ---- 

�द 18/06/2022 रोजी वेळ  16:01 

वाजता.           न;द  26 वर 

 

 

�फया)दीचे नाव 

द�ाLय �कशनराव कदम 

वय 39 वष! "वसाय पंप 

ऑपरेटर Xामपंचायत 

अंबुलगा  ता. मुखेड मो.Q 

.7744858206 

 

 

 

 

आरोपीचे नाव:- अYात 

 

 

 

खुलासा-----सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व 

&ठकाणी यातील �फया)दीने मौजे आंबुलगा येथील 

बाराळी रोडवरील वॉटर पंप स[लायर Cया पा5याCया 

टाक$ जवळ ठेवलेली क[[याची मोटार व 300 फूट वायर 

�कमती एकूण 12000/-1पये यातील अYात चोर\ाने 

चोAन नेले वगैरे जबाबावAन �फया)दीवAन मा. सपोिन 

साहबेांचे आदेशाने गु�हा दाखल कAन पुढील  

 

तपास पोना 1402 महे̂ कर यांCयाकडे �दला  

 

गु�हा दाखल करणार = पोह ेका 2396 नरबाग पो�टे 

मुQामाबाद ता . मुखेड  मो.नंबर 9673848008 

 

Gभारी अिधकारी  एस यु जाधव सपोिन पो �टे 

मुQामाबाद  मोबाईल न,8999881900 

 

  

 

    

                                                           
1
  



    

पोपोपोपो....�टे�टे�टे�टे    िवमानतळिवमानतळिवमानतळिवमानतळ    गुरनंगुरनंगुरनंगुरनं    207/2022207/2022207/2022207/2022कलमकलमकलमकलम    279,427 IPC279,427 IPC279,427 IPC279,427 IPC�द�द�द�द----18.06.202218.06.202218.06.202218.06.2022 

व पो.�टे.चे िम	सग /गुहा घडला 

/दाखल/�ा� �द./वेळ 

गुहा व कलम �फया��द व आरोपी,नाव व प!ा  हक#गत 

िवमानतळ                      गुगुगुगु....घघघघ....ताताताता....वेऴवेऴवेऴवेऴ    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण    ----    

�दनांक�दनांक�दनांक�दनांक    18/06/2022 18/06/2022 18/06/2022 18/06/2022 

रोजीरोजीरोजीरोजी    13.1513.1513.1513.15वाचताचेवाचताचेवाचताचेवाचताचे    

समुाराससमुाराससमुाराससमुारास    आसनाआसनाआसनाआसना    

पुलाजवळपुलाजवळपुलाजवळपुलाजवळ    उ#रेसउ#रेसउ#रेसउ#रेस        04 04 04 04 

�क�क�क�क....मीमीमीमी.... 

 

गु
हा दाखल -

�द.18/06/2022 

 वेळ 17.49 

वा.�टे.डा.न.ं 38 

गु
ह 

गुरनंगुरनंगुरनंगुरनं    

207/2022207/2022207/2022207/2022कलमकलमकलमकलम    

279,427 IPC279,427 IPC279,427 IPC279,427 IPC    

�फया�दी�फया�दी�फया�दी�फया�दी---- नामदवे जनाद�न 

कराड वय 47 वष3 

4वसाय िश5क रा 

िज6हापरीषद काँलनी 

नांदडे मो. 9922866511 

 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी----     

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा    ----सादर िवनंती क�,वर नमुद तारीख वेळी व  ठकाणी 

यातील आरोपी मोटार सायकल च े चालंकांनी हयगई व 

िन8काळजीपणे 9यांचे ता:यातील वाहन भरधाव वेगात 

चालवुन �फया�दीच े कारला मागुन धडक दवेुन अंदाज े

25,000/- #पयाचे नुकसान केल.े वगैरे मजकुराच े

जबाबव#न मा.पो.िन.काकड ेसा.यांचे आदशेाने गु
हा दाखल 

क#न तपास पोना/1334 जाधव यांASचेकड े�दला  

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार    –––– पोना/748 कनाके मो.न.ं 9923888322 

तपासतपासतपासतपास    करणारकरणारकरणारकरणार    –––– पोना/1334 जाधव मो.न.ं8805859640 

  

 

 

 

 



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ²ÖÖ¸ü›ü †Ö. ´Öé . ®ÖÓ. 12/2022Ûú»Ö´Ö174 ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß.¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú18/06/2022  
¯ÖÖê. Ã™êü. “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

†Ö. ´Öé.‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ 

†Ö. ´Öéü®ÖÓ. ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü / ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö,¯Ö¢ÖÖ 
¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. 

†Ö. ´Öé “ÖßÆüÛúßÛúŸÖ 

 ²ÖÖ¸ü›ü  
ü 

†Ö. ´Öé ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü. 17/06/2022 
¸üÖê•Öß “Öê20.30 ¾ÖÖ. ŸÖê 
23.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ×Ûú“Ö®Ö 
´Ö¬µÖê ´ÖÖî. 
¯ÖÖÓœü¸ü¾ÖÖ›üßŸÖÖ. ´Öæ¤üÜÖê›ü 
×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
†Ö. ´Öé ¤üÖ.×¤ü. ¾Öêôû ¾Ö 
®ÖÖë¤üÛÎú.:- 
18/06/2022“Öê10.58 
¾ÖÖ. ®ÖÖë¤üÛÎú. 09 ¾Ö¸ü 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¯Öã¾ÖìÃÖ 05 ×Ûú.´Öß. 

†Ö. ´Öé . ®ÖÓ.  
12/2022 
Ûú»Ö´Ö 
174 
ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 
 
 
 
 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö 
´ÖÖê.ÛÎú. :-  
ÝÖÓÝÖÖÃÖÖÝÖ¸ü 
×¤ü»Öß¯ÖÛú»µÖÖÞÖÛú¸ü¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸üÛúÖ´Ö¸üÖ. 
¯ÖÖÓœü¸ü¾ÖÖ›üßŸÖÖ. ´Öã¤üÜÖê›ü ×•Ö 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 7262011518. 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. 
:- 
×¤ü»Öß¯ÖÁÖß¸üÖ´ÖÛú»µÖÖÞÖÛú¸ü ¾ÖµÖ 
40 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ. 
¯ÖÖÓœü¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ´Öã¤üÜÖê›ü ×•Ö. 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ :-  
´ÖµÖŸÖÖ®ÖêŸµÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö 
×Ûú“Ö®Ö ¹ý´Ö ´Ö¬µÖê ¤üÖê¸üß®ÖêÝÖ±úÖÃÖ 
‘Öê¾Öã®Ö †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ Ûú¹ý®Ö ‘ÖêŸÖ»Öß 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ :- †Ö•Ö¸üÖê•Öß 
¯ÖÖê.Ã™êü. »ÖÖ Æü•Ö¸ü µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö¸ü 
×¤ü»µÖÖ®Öê ¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
®Ö´Öã¤ü ´ÖµÖŸÖµÖÖ®ÖêÛúÖêÞŸµÖÖŸÖ¸üßÛúÖ¸üÞÖÖÜÖÖ»ÖßŸµÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö 
×Ûú“Ö®Ö ¹ý´Ö ´Ö¬µÖê ×™ü®Ö¯Ö¡ÖÖ“Öê †Ö›ü¶Ö»ÖÖ ¤üÖê¸üß®ÖêÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö 
†ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ Ûú¹ý®Ö ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. ¾ÖîÝÖ ȩ̂üü“Öß ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»µÖÖ®Öê†Ö. 
´Öé.¤üÖÜÖ»Ö.  
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :-  
¯ÖÖê.ÆêüÛúÖò/ 2328 ‹ÃÖ.¯Öß. ÛúÖ Ó̧ü•ÖÛú¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
9767452207. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸üü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :-  
¯ÖÖê.Æêü.ÛúÖò./796 ‹®Ö.Ûêú. Ø¿ÖÝÖ¸ü¾ÖÖ›üü ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
9423731202. 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üßü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- 
´ÖÖ. ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÁÖß ‹ÃÖ. †Ö¸ü. ŸÖãÝÖÖ¾Öê ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
9822179877. 



 

पोलीस ठाणे मुखेड गु र  नं 189/2022 कलम 498अ .323.504.506.34भा द िव  �दनांक 18/06/22 

पो�टेचे 

नाव  

गु र न नं व 

कलम 

गु�हा घडला ता. वेळ  &ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ$या)�द नाव प�ा व  मो नं, आरोपी नाव  व 

प�ा  

 हक$कत 

मुखेड  गु र  नं 

189/2022 

 कलम 

498अ 

.323.504.

506.34 

भा द िव 

Gमाणे. 

 

गु�हा घडला ता वेळ:-  �दनांक –

गे�या पाच वषा)पासून आज 

पावेतो.तालुका कंधार ह�ली 

मुEाम भिवत" नगर नांदेड. 

 

------------------ 

 गु�हा दाखल ता वेळ:- �द  

18/06/22 चे वा 

 �टे. डा . न;द 18 वर 16:57 

वा  

---------------------- 

गु�हा दाखल करणार पोह े का 

1762 वाघमारे पोलीस �टेशन 

मुखेड. 

 

तपासीकअंमलदार- पोह ेका 12 

65 गीते पोलीस �टेशन मुखेड 

 

फ$या)�द नाव व प�ा-  

FIRGत �दली का:- होय 

--------------------+  

 

आरोपीचे नाव:-   

 

 

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

&ठकाणी यातील आरोपीतािन संगणमत कAन �फया)दी 

बाईस मूलबाळ नस�यामुळे तुला मूलबाळ नाही दसु_या 

ल`ाची परवानगी aे ,हणून िशवीगाळ कAन मारहाण 

कAन शारी&रक व मानिसक छळ केला व वगैरे जबाब 

वAन मा. पोिन साहबे यांCया आदेशाने गु�हा दाखल कAन 

तपास कामी पोह ेका 12 65 गीते यांचेकडे �दलाआह े. 

 

तपािसक  अिधकारी  :- , पोह ेका 1265 गीते पो�ट मुखेड  

 मो नं. .8007807771 

----------------------  

पो.�टे .Gभारी. अिधकारी.  

पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न. 9850072078 

 

 

 

  



 

 

पो.�टे. कंधार ग.ुर.न.196/2022  कलम 324,323.504.506.34.भा .द .िव.  �द.18/06/2022. 

पो.�टे. चे 

नाव 

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

नाव व प�ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक$कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न.196/2022                     

कलम 324. 323. 

504.506.34.        

IPC.  

घडला:- �द.17/06/2022   

चे  09.30 वा. चे  

सुमारास   मी गावातील 

कृbण मं�दराकडे वेसी 

समोर दैठणा  ता .कंधार 

दिSणेस 22.K.M. 

 

 गु�हा दाखल:- 

�द.18/06/2022 वेळ 

12.12 �टेशन डायरी न;द 

16  वर. 

 

दाखल करणार:----ASI/ 

कांगणे  साहबे पो.�टे. 

कंधार मोबाईल नंबर:-

7262067016. 

 

 

�फया)दीचे नाव:- Yानेcर िपता उ�म 

आनकाडे वय  29 वष) "वसाय- dायeहर व 

शेती रा. दैठना ता. कंधार  िज. नांदेड 

मो.Q.9922646501. 

 

FIR Gत �दली का:- होय.  

 

आरोपी नाव व प�ा:-  

 

उिशराचे कारण:-. 

 

आरोपी अटक:- नाही  

 

 

खुलासा; 

            नमूद ता. वेळी व &ठकाणी यातील �फया)दीस 

आरोपी*यांनी संगणमत कAन �फया)दीस तु तु-या आई 

वडीलास शेती वाटणीचे कारणावAन तू तु-या आई-

विडलास Lास का देतोस ,हणून पाईप( [लाि�टक) ने 

डा"ा मांडीवर मारहाण केली  व लाकडाने पाटीत 

मारले थापडा बु44यांनी मारहाण कAन िशवीगाळ 

कAन जीवे मार5याची धमक$ �दली  वगैरे जबाबा 

वAन वर Gमाणे  गु�हा दाखल.  

तपासी अंमलदार:-Asi/ कागणे साहबे पो. �टे.कंधार 

मो.Q.. 

पो.�टे. Gभारी अिधकारी चे नाव व मो.Q. 

 मा. पोलीस िनरीSक   पडवळ साहबे पोलीस �टेशन 

कंधार मो. Q.9420841070. 

भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो.Q. :-- 

केलेला तपास:-  

मा.पोलीस अधीSक साहबे यांचे सूचना:- 

 



पोलीस �टेशन मु�ामाबाद गु.र.नं.147/2022 कलम 143 ,323, 504,506 भा द िव  �दनांक 18/06 / 2022 

पोलीस 

�टेशन 

गु�हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

गु�हा दाखल तारीख वेळ व 

&ठकाण 

तQारदार यांचे नाव व प�ा  गु�Iाची थोड4यात हक$कत 

मुQमाबाद गु.र.नं.147/2022 

कलम 143 ,323, 

504,506 भा द िव  

Gमाणे दाखल 

गु.घ.ता.वेळ व &ठकाण:- 

�दनांक 17/06/2022  चे 

17:30 वा.दर,यान 

�फया)दीचे शेतात मौजे 

हातराळ िशवार  ता.मुखेड  

 

 

 

गु.दा.ता.वेळ व �दनांक:-

18/06/2022 

वेळ 17:47वा . �टेडा नंबर 

28 

वर 

गु�हा दाखल करणार:- पोह े

का◌ॅ 2396 नरबाग पो�टे 

मुQामाबाद  

मो नं 9673848008 

�फया)दी:-  

 

 

आरोपीचे नाव :  

उिशरा चे कारण:- 

 

खुलासा सादर िवनंती क$ वर नमूद तारीख वेळी व 

&ठकाणी यातील आरोपीतानी गैर कायgाची मंडळी 

जमवुन �फया)दी व ितचे सासू ते शेतात मशागत करीत 

असताना आरोपी तानी जिमनीचे कारणावAन वाद कAन 

िशवीगाळ कAन आरोपी Q. 1 व 2 यांनी �फया)दीस 

जिमनीवर आपटून लाथाबु44यांनी मारहाण केली व 

आरोपी Q. 6 फोनवAन जीवे मार5याची धमक$ नेहमी 

देतो वगैरे जबाब वAन मा.  सपोिन जाधव साहबे यांचे 

आदेशाने गु�हा दाखल कAन पुढील तपास पोहकेा◌ॅ 

1677 ताहरे शेख यांCयाकडे �दला 

 

तपास अिधकारी:- पोहकेा◌ॅ 1677 ताहरे शेख पो�टे 

मुQामाबाद मो. नंबर 8421437070 

 

Gभारी अिधकारी  

सपोिन संXाम उhव जाधव पो�टे मुQमाबाद मो नंबर  

8999881900 

 

 

 



पोलीस �टेशन  उ�मानगर  गुरन.ं126 /2022 कलम भादवंी �दनांक. 18/06/2022   

  पोलीस �टेशनचे 

नाव 

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

ता. वेळ 

!फया$दीचे नाव व प%ा मोबाईल नंबर, आरोपीचे 

नाव व प%ा आरोपी अटक होय /नाही 

हक)कत 

 

उ�माननगर गुरन1ं26/2022 

कलम 294,504,506 

,34भादवंी  

 

गु
;ाचे कारण -----

अ<ील िशवीगाळ 

के6याच ेकारणामुळे 

 

 

 

उिशराचे कारण :-- 

गेला माल :--  िनरंक 

िमळाला माल :- िनरंक  

 

 

 गु
हा घडला �दनांक 

�द.18/06/2022 त े

10.00दर'यान उ�मान 

नगर �फया�दीचे घरासमोर 

साव�जिनक रोडवर 

 ठकाण :- उ�मान नगर 

�फया�दीचे घरासमोर 

साव�जिनक रोडवरता.कंधार 

िज6हा नांदडे 

�दशा :-पूव3स 0 

गु
हा दाखल �दनांक:-�द-

018/06/2022 वेळ15.52 

वा �टे.डा न>द ? 16वर 

चेक िल�टची पुत�ता केली 

अगर कसे  :-होय 

दाखल करणार :--  hc 

2323 जामकर पो.�टे 

उ�माननगर 

 

 �फया�दीचे नाव :  

 

एफआर आय @त �दली का :-होय  

 

आरोपीचे  नाव :- 

 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक 

नाहीत  

 

खुलासा :-----सादर िवनंती क� वर नमूद तारीख 

वेळी व  ठकाणी यातील नमूद आरोपीने संगणमत 

कAन �फया�दीस घरासमोर सािह9य आडवे 

लाव6याचे कारणावAन अ<ील िशवीगाळ �फनाल 

चीनाल छीनाल रानड 'हणून िशवी गाळ कAन 

जीवे मारCयाची धमक� �दली वगैरे �फया�दी वर 

गु
हा दाखल कAन साहबे यांचे आदशेाने hc2499 

भारतीयांच े

तपासीक अिधकारी:- ------ 

 hc.2499 भारती उ�माननगर मो न ं 

 

पोलीस �टेशन @भारी अिधकार्याचे नाव व 

मोबाईल नंबर:- पो.िन दवेकFे सा पो.�टे. 

उ�माननगर मो.न.ं9307343434 

 

मा. पोलीस अधी5क साहबे यांचे सूचना @माणे:- 

 



पो.�टे.उ�माननगर आ.�. 20 /2022 �द.18/06/2022    

  पोलीस �टेशनचे 

नाव 

 गु�हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

 गु�हा घडला ता .  वेळ �ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

!फया$दीचे नाव व प%ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीचे नाव व प%ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक)कत 

 

उ�माननगर आक�मात मृ9यू 

रिज�टर नंबर 

व कलम 20 

कलम 174 

सीआरपीसी 

@माणे 

 

घटना�थळाच े

पो�टे पासुनच े

अंतर- 

उFरेस.25क�.

मी. 

आआआआ....%%%%    घडलाघडलाघडलाघडला    ताताताता....वेळवेळवेळवेळ....वववव    

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण            --------    

02/06/2022 चे 

1602वा. अिHनी 

हॉि�पटल नांदडे 

 

आआआआ....%%%%....दाखलदाखलदाखलदाखल    ताताताता....वेळवेळवेळवेळ    वववव    

'टे'टे'टे'टे....डाडाडाडा....नंबरनंबरनंबरनंबर    ---- 

�दनां18/06/2022 चे 

13.46वाजता . न>द नंबर 

15 वर 

 

िवलबंनाचेिवलबंनाचेिवलबंनाचेिवलबंनाचे    कारणकारणकारणकारण----    आज 

रोजी m.l.c. कागदप* 

पो�टेला @ाJ झा6यान े

 

    �फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे    नावनावनावनाव    :::: कमल 

�कशोर बाजीराव Lशद े वय 

45   वष� 4वसाय नौकरी 

राहणार हाळदा 

मयताचेमयताचेमयताचेमयताचे    नावनावनावनाव        वववव    प#ाप#ाप#ाप#ा 

Lबदसुागर बाजीराव Lशद े

वय 62 वष� 4. सेवािनवृF 

 

मरणाचेमरणाचेमरणाचेमरणाचे    कारणकारणकारणकारण---- बी.पी 

वाढ6याने चOर येऊन 

पड6याने डो-यास मार 

लागून उपचार दर'यान मृ9यू 

पावला  

एफआरएफआरएफआरएफआर    आयआयआयआय    )त)त)त)त    �दली�दली�दली�दली    काकाकाका    ::::----

होय  

 

खुलाखुलाखुलाखुलासासासासा    ::::---- सादर िवनंती क� यातील मयत हा �दनांक 01/06 

/2022 रोजी बी.पी जा�त झा6यान े चOर येऊन पड6यान े

डो-यास मार लाग6याने उपचारा क रता अिHनी हॉि�पटल 

नांदडे येथ े दाखल केली असता.�द.02/06/2022 रोजी 

16.06वा. मृ9यू पावला असा जबाब  आज रोजी �फया�दीन े

येऊन �द6याने बाजूस @माणे आ.Q.दाखल कAन तपास पो. नी. 

साहबे यांचे आदशेाने npc 127 मुंढे कड े�दला  

  

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार    नावनावनावनाव    ----    पोहे का.2323 जामकर 

पो.�टे. उ�मान नगर 

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदाराचेअंमलदाराचेअंमलदाराचेअंमलदाराचे    नावनावनावनाव---- पो.ना.127 मुंढे पो.�टे.उ�मान 

नगर 

 

 

 



पोलीस �टेशन  उ�मानगर गुरनं. 125/2022कलम भादवंी �दनांक. 18/06/2022   

  पोलीस �टेशनचे नाव 

 

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

वेळ 

!फया$दीच ेनाव व प%ा मोबाईल नंबर, आरोपीच ेनाव व प%ा 

आरोपी अटक होय /नाही 

हक)कत 

पोलीस 

�टेशनचे नाव 

उ�माननगर 

गुरनं125/2022 

कलम 447,34भादंवी  

 

 

 

गु�Iाचे कारण : 

शेतीCया वादावAन 

उिशराचे कारण  

गेला माल :--  िनरंक 

िमळाला माल :- िनरंक  

 

 गु�हा घडला �दनांक 

�द.18/06/2022 ते 

09.00दर,यान  

&ठकाण :--�फया)दीचे शेतात 

गट Qमांक 741 कलंबर शेती 

िशवार ता.कंधार िज�हा 

नांदेड 

�दशा :- दिSणेस22क.म 

 गु�हा दाखल �दनांक:-�द-

018/06/2022 वेळ 

12.27वा �टे.डा न;द Q 

13वर 

 चेक िल�टची पुत)ता केली 

अगर कसे  :-होय 

दाखल करणार :-- hc 

2323जामकरपो�टे 

उ�माननगर 

 �फया)दीचे नाव :-- 

एफआर आय Gत �दली का :-होय  

 

आरोपीचे  नाव :- 

 

 

 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक 

नाहीत  

खुलासा :-  

सादर िवनंती क$ यातील �फया)दी चे शेत मागील 

काही वषा)पासून आरोपी Q.1.  याचे कडे वाट 

वाटयाने  होते .तो. विहती  बरोबर करीत 

नस�याने �फया)दीने *यास सदर जमीन वाटयाने  

या नंतर देणार नाही . असे सहा मिह�या पूवi 

सांिगतले असता .*याने आज रोजी सदर शेतीत 

अितQमण कAन आरोपी Q.2. याCया मदतीने 

jॅ4टरने सदर शेती नांगरी केली ,हणून गु�हा 

दाखल  कAन पुढील तपास पो.नी.साहबेाचे 

आदेशाने hc706  पवार  यांCयाकडे �दला 

तपासीक अिधकारी:-  पो.ह.ेका.706 पवार 

उ�माननगर मो नं 9373545955 

पोलीस �टेशन Gभारी अिधकार्याचे नाव व 

मोबाईल नंबर:- पो.िन देवक�े सा पो.�टे. 

उ�माननगर मो.नं.9307343434 

मा. पोलीस अधीSक साहबे यांचे सूचना Gमाणे:- 

 

 

 



पो�ट लोहा गुरंन. 127/2022 कलम  279,338,304 (अ) ipc �द. 18.06.2022 

पो.�टे. चे नाव      गु.र.न. व कलम    गु�हा घडला व दाखल  !फया$दीच ेनाव प%ा मो.*. व आरोपीच ेनाव व प%ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक)कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरंन. 127/2022 

कलम  279, 338, 

304(अ )ipc 

गुहा घडला -  

�द.03/06/2022 रोजी 

11.30 वा. वाजता@या 

सुमारास �करोडा 

गावचा घाटाचा समोर 

तालुका लोहा िज+हा 

नांदडे पूव/स  �कलोमीटर 

अंतरावर   

 

 

गुहा दाखल:-

�द.18/06/2022 वेळ 

14.10�टेशन डायरी 

नBद 26 वर  

 

 

 

FIR �त �दली का:- 

होय 

 - 

 �फया�दीचे नाव- परमेCर माधव 

गजले वय 32 वष� 0वसाय मजुरी 

रा.दापशेड ता. लोहा िज+हा नांदडे 

मोबाईल नंबर 9359787761 

 

 

आरोपीचे नाव =  

 

 मयताचे नाव- -यामराव माधव 

गजले रा दापशेड ता लोहा िज नादंडे  

 

 

 आरोपी अटक:- नाही   

 

 

 

  

 

सादर िवनंती क# ,वर नमूद तारीख वेळी व 3ठकानी यातील मोटरसायकल 

)मांक  हBडा शाइन चहा चालकान े=याच ेताFयातील मोटरसायकल भरधाव 

वेगात व िनGकाळजीपणान ेचालवून कट मार+यान े =याच ेपाठीमाग ेबसलेला 

�फया�दीचा भाऊ शामराव गजले हा कोसळून रोडवर पडून गंभीर जखमी 

होऊन मरण पावला असून =याच े मरणास वरील मोटरसायकल चालक 

कारणीभूत झाला वगैरे  मजकुराचे जबाबावJन   मा.पो उ नी. साहबे यां@या 

आदशेाने गुहा दाखल.  

 

दाखल करणार --NPC 2473 परडे मो. नं. 9284620134 

 

 तपासी अंमलदार hc 2107 खाडे पोलीस �टेशन लोहा मो. न. 

8888865817  

 

पो.�टे. �भारी अिधकारी चे नाव व .  मा. पो.नी   तांब े मोबाईल नंबर 

9850188100 

 

 

 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन भोकर गु.र.न.224/22 कलम  379 भा.द.वी.     �दनांक 18/06/2022 

पो�टे चे 

नाव 

गु�हा रिज�टर नंबर व 

कलम. 

 गु�हा घडला तारीख वेळ &ठकाण 

 

�फया)दी व आरोपी चे नाव  हक$कत 

भोकर गु�हा रिज�टर नंबर व 

कलम.224/2022 

कलम  379 

भा.द.वी.      

गु�हा घडला तारीख वेळ &ठकाण 

�दनांक 16- 06- 

2022   चे   18:00  वा.ते �दनांक 

17/06 /2022 चे 05:00 वाजता 

दर,यान �दनकर मोतीराम चeहाण 

यांचे घरासमोAन क;डदेव नगर 

भोकर     

 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ 

�दनांक   18-06- 2022 चे 11:17 

वाजता �टेशन डायरी न;द Qमांक 

13 

 

�फया)दी :- गुलाब रामचं^ 

पवार वय 40 वष! "वसाय 

शेती दगुा) नगर तांडा 

तालुका उमरी िज�हा नांदेड 

मोबाईल नंबर 99 21 46 

48 95  

 

 

आरोपीचे नाव :-अYात  

खुलासा-----सादर िवनंती क$ वर नमूद  तारीख वेळी व &ठकाणी 

यातील �फया)दी याने *याचा साडू �दनकर चeहाण यांचे 

घरासमोरील लावलेली एक िहरो पॅशन Gो कंपनीची कंपनीची मोटर 

सायकल गाडी नंबर MH-26-AB-8930 जुनी  वापरते ?क.अं. 

15000/- 1पये कोणीतरी अYात इसमाने चोAन घेऊन गेले 

आह े वगैरे मजकुराचे तQारी जबाबावAन माननीय सहाRयक 

पोलीस िनरीSक तांबोळी साहबे यांCया आदेशाने   गु�हा दाखल    

 

दाखल करणार-- H.C.1776 

जाधव        मो.नं.8605430745         

 

तपासी अमलदार;-  H.C.2238 lशदे          मोबाईल 

Qमांक   9552500871   

 

Gभारीअिधकारी-- सहाRयक पोलीस िनरीSक तांबोळी 

साहबे  मोबाईल नंबर  99 87 33 57 69           

 

 

 



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ˆ´Ö¸üß   ÷Öã̧ ü−Ö 164/2022  �ú»Ö´Ö 294,506,34  ³ÖÖ¤ü¾Öß . 
¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  ÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö   Æü×�ú�úŸÖ 

ˆ´Ö¸üß  ÷Öã̧ ü−Ö 
168/2022 
�ú»Ö´Ö 
294,506,34 
³ÖÖ¤ü¾Öß . 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
×¤ü.18/06/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
09.30 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
¿ÖêŸÖÖŸÖ ÆÓü÷Öß¸ü÷ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ 
22 ×�ú.´Öß. 
 
 
×¤ü�ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü-  
¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ 22  ×�ú.´Öß. 
 
 ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü.  18/06/2022 “Öê  
16.25  ¾ÖÖ. −ÖÖë¤ü −ÖÓ. 14 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -  
 Æü−Ö´ÖÓŸÖ  �úÖë›üß²ÖÖ †Ö‰ú»Ö¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 
41 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß  ¸üÖ. ÆÓü÷Öß¸ü÷ÖÖ 
ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üß  ´ÖÖê.−Ö.  9881443056. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ¾Ö :-  
 
 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß , ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü  ŸÖÖ.¾Öêôûß  ¾Ö ×šü�úÖ8ÖÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö  
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö8Ö´ÖŸÖ �úºþ−Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖ“Öê “ÖÖ¸üÖ 
ˆ“Ö»Öã−Ö �úÖ¯Öã−Ö −Öê»µÖÖ“Öê �úÖ¸ü8ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
´ÖÖ¤ü¸ü“ÖÖê¤üÖ †ÖÃÖê ´Æü8Öã−Ö †¿»Öß»Ö ×¿Ö¾Öß²ÖÖôû �ú¹ý−Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß �Îú 2 µÖÖ−Öê ×¾ÖôûÖ ‘Öê¾Öã−Ö ŸÖã»ÖÖ ŸÖ¸ü �ÖŸÖ´Ö �ú¸üŸÖÖê 
´Æü8Öã−Ö •Öß¾Öê ´ÖÖ¸ü8µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö  
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö . 
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü -  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/465 ÃÖ¾Ö‡Ô    
´ÖÖê.−Ö. 9689202996. 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन कुंटूर गुरनं. 116/2022कलम  324,323,504,506,34ipc  माण े�दनांक. 18.06.2022 

  पोलीस 

�टेशनच ेनाव 

 

 गुहा रिज�टर नंबर 

व कलम 

 गुहा घडला ता .  वेळ 

3ठकाण व दाखल ता. वेळ 

�फया�दीचे नाव व प!ा  आरोपी अटक 

होय /नाही 

हक#कत 

 कुंटूर 
गुरनं 116/2022 

कलम  324, 323, 

504,506,34 ipc  

�माण े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गुहा घडला �दनांक 

18.06.2022 चे 

07.00वाजता 

 

 

3ठकाण :-  मौजे सातेगाव 

 

�दशा उ!रेस 07 क# मी 

 

 

 गुहा दाखल �दनांक:-�द- 

18.06.2022�टे डा.नोद नं 

18 वर वेळ 20.15 

 

 

 चेक िल�टची पुत�ता केली 

अगर कसे  :-होय 

 �फया�दीचे नाव  व प!ा:- �भाकर 

येदरुाज जाधव वय 27 वष� 0वसाय शेती 

रा सातेगाव ता नायगाव 

 मो न ं93 70 37 41 33 

 

 

 

एफआर आय �त �दली का :-होय  

 

 

 आरोपीचे नाव व प!ा :-  

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व 3ठकाणी यातील आरोपीतानी 

संगणमत कJन �फया�दीस Mहणाले क# आम@या शेNया तुOया 

शेतामPय े  आले Mहणून आम@यावर का आरोप करतोस असे Mहणून 

िशवीगाळ केली आ ) एक यान े =याच ेहातातील काठीन े �फया�दीच े

डो8यात माJन डोके फोडले व इतर दोघांनी  थापडा बु88या न े

माJन जीवे मार;याची धमक# �दली वगैरे �फया�द वJन गुहा दाखल 

कJन    मा..सपोिन सा यांच ेआदशेान ेपुढील तपास कामी �दला  

 

 

 तपासी अमंलदार :- पो ह ेका 1181 मो नं 8208788324 पोलीस 

ठाण ेकुंटूर 

 

 

 मा. पोलीस अधी1क साहबे यांच ेसूचना �माण:े- 

 

 



 

पोलीस �टेशन भोकर D.C.R . अक�मात मृ#यू नंबर 37/22 �दनांक 18/06/2022 

पो�टे चे नाव    अक�मात मृ*यू नंबर  अक�मात मृ*यू घडला 

तारीख वेळ &ठकान 

 

�फया)दीचे नाव व प�ा मो 

नाही आरोपीचं नाव व प�ा 

अटक 

हक$कत 

भोकर   अक�मात मृ*यू नंबर 

37/22कलम.174 

C.R.P.C Gमाणे 

  

उिशरा चे कारण :-

आज रोजी m.l.c. पL 

GाM झा�याने    

 

अक�मात मृ*यू घडला 

तारीख वेळ &ठकान 

�दनांक 07- 06- 2022 

चे  21:10 वाजता 

सुमारास सरकारी 

दवाखाना िवbणुपुरी नांदेड 

वाड) Qमांक 15 मmये    

 

अक�मात मृ*यू दाखल 

तारीख वेळ 

�दनांक  18-06-2022 चे 

17:33 वाजता �टेशन 

डायरी न;द Qमांक 32 

 

खबर देणार:-H.C.2715 

एम के बॉटमवाड  नेमणूक 

पोलीस �टेशन नांदेड 

Xामीण 

 

मयताचे नाव--- जयपाल 

मुकुंद आडे वय 22 वष! 

राहणार पाक$ तांडा तालुका 

भोकर िज�हा नांदेड   

 

मरणाचे कारण--कोणते तरी 

िवषारी औषध Gाशन 

के�याने उपचारादर,यान 

मरण पावला  

 

  

 

 

खुलासा 

सादर िवनंती क$ तारीख वेळी व &ठकाणी यातील खबर देणार 

H.C.2715एम के बॉटमवाड  पो.�टे. नांदेड Xामीण यांनी पोलीस �टेशन 

भोकर चे H.C.2221देशमुख यांचे कडे RMLC no 7840 /22 मधील 

कागदपLे हजर  के�याने*यातील मजकूर पाहता यातील मयत हा 

�दनांक  03/06/2022 रोजी सकाळी 14:00 वाजताCया सुमारास राहते 

घरी कोणते तरी िवषारी औषध Gाशन के�याने *यास उपचार कामी 

सरकारी दवाखाना भोकर येथे शरीक   केले तेथून पुढील उपचार कामे 

सरकारी दवाखाना िवbणुपुरी नांदेड येथे उपचार कामी शरीक   केले 

असता �दनांक 07/06/2022 रोजी 21:00 वाजता उपचारादर,यान मृ*यू 

पावला आह े वगैरे खबरी वAन माननीय सहाRयक पोलीस िनरीSक 

तांबोळी यांCया आदेशाने वर Gमाणे   

 अक�मात मृ*यू दाखल 

दाखलकरणार---H.C 2138  lशदे     मो.नं. 9552500871  

तपासीक अंमलदार-. H.C.2058 कदम         मोबाईल 

नंबर  9049320582  

Gभारी अिधकारी--माननीय सहाRयक पोलीस िनरीSक तांबोळी  साहबे 

मोबाईल नंबर 9987335769 

 



iksLVs ukansM xzkeh.k xqjua 362@2022 dye 302 Hkknoh fnukad 18@06@2022iksLVs ukansM xzkeh.k xqjua 362@2022 dye 302 Hkknoh fnukad 18@06@2022iksLVs ukansM xzkeh.k xqjua 362@2022 dye 302 Hkknoh fnukad 18@06@2022iksLVs ukansM xzkeh.k xqjua 362@2022 dye 302 Hkknoh fnukad 18@06@2022 
vvvv----
dzdzdzdz    

ftYgk@ ftYgk@ ftYgk@ ftYgk@ 
iksiksiksiks----Bk.ksBk.ksBk.ksBk.ks     

xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fn----osGosGosGosG    

xqjua @vkxqjua @vkxqjua @vkxqjua @vk----e`eè`e`----@dye@dye@dye@dye    fQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksih    gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

01  
ftYgk %& 
ukansM  
iks-LVs 
ukansM 
xzkfe.k 
 
 

    xqUgk ?kMyk rkjh[k xqUgk ?kMyk rkjh[k xqUgk ?kMyk rkjh[k xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG fBdk.k%& osG fBdk.k%& osG fBdk.k%& osG fBdk.k%&     
fnukad  18@06@2022 
ps 00%45 ok rs 
06%00 oktrk  
dkdkaMh f’kokj ] Jh- 
ckykth isVªksfy;e   
rk-ft- ukansM 
    
    
fn’kk  o varj  %&  fn’kk  o varj  %&  fn’kk  o varj  %&  fn’kk  o varj  %&  
nf{k.ksl  05 fd-eh- 
chV dz- 03    
    
    
xqUgk  nk[ky rkxqUgk  nk[ky rkxqUgk  nk[ky rkxqUgk  nk[ky rk----osGosGosGosG----    
 
fnukad 18@06@2022 
ps 15%45 ok LVs-Mk- 
uksan  ua- 31 oj 
 
 

xqj.k o dye %&  
362@2022 dye  
302 Hkknoh 
 
    
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

fQ;kZnh&  fQ;kZnh&  fQ;kZnh&  fQ;kZnh&  y{e.kflag  
vejflag jkBkSj  o; 25 o”kZ  
Vªd pkyd jk- 12 pkanekjh 
bV Hkêk /kkjjksM banksj jkT; 
e/;izns’k  eks-ua- 
9826033661 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk 
%& gks; 
 
 

    

vkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukao %&  vKkr  
  
 
 

vkjksih vVdvkjksih vVdvkjksih vVdvkjksih vVd  %& ukgh- 
    
e;rkps  ukaoe;rkps  ukaoe;rkps  ukaoe;rkps  ukao  %& xksiky 
vejflag jkBkSj  o;  33 o”kZ 
O;olk; Vªd pkyd jk- 12 
pkanekjh bV Hkêk /kkjjksM 
banksj jkT; e/;izns’k  
 

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk--------    lknj fouarh fd oj ueqn rkjh[k osGh fBdk.kh ;krhy     
fQ;kZnh gs fnukad 18@06@2022 ps 00%45 oktrk rs  06%00 oktrk ps 
njE;ku fQ;kZnhpk e;r HkkÅ xksikG ;kl dkdakMh f’kokjkrhy Jh- 
ckykth isVªksfy;e isVªksyiaikps cktqps ‘ksrkr eksdG;k tkxsr dks.khrjh 
vKkr blekus vKkr dkj.kklkBh dks.kR;krjh /kkj/kkj ‘kL=kus R;kps 
Nkrhoj iksVkoj o ‘kjhjkoj brj fBdk.kh ek:u [kqu dsyk oxSjs  
fQ;kZnh o:u ueqn  izek.ks xqUgk  nk[ky  
 

nk[ky dj.kkj %& nk[ky dj.kkj %& nk[ky dj.kkj %& nk[ky dj.kkj %& iksmifu  ,e-Mh- gacMsZ iksLVs  ukansM xzkfe.k  eks-ua-  
9823040224 
    

rikl dj.kkj &rikl dj.kkj &rikl dj.kkj &rikl dj.kkj &    liksfu fo’othr  dklys  iksLVs  ukansM  
xzkfe.k  eks- ua-  9823017330    
    

    
    
    
    

izHkkjh vf/kdkjh %&  izHkkjh vf/kdkjh %&  izHkkjh vf/kdkjh %&  izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu  Mh-,- cksjls   iksLVs   ukansM  xzkfe.k  eks-
ua-  9309737394 
 
  

?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh     HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko &HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko &HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko &HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko &1½ ek- iksyhl v/kh{kd 
lkgsc  Jh- izeksn ‘ksokGs        iksyhl v/kh{kd dk;kZy;] ukansM  eks-ua-
9987072328   2½ ek- vij iksyhl v/kh{kd lkgsc  Jh- fuys’k  eksjs  
iksyhl v/kh{kd dk;kZy;] ukansM  eks-ua- 8605379686  
3½  ek- mifoHkkxh;  iksyhl vf/kdkjh  Jh- MkW- fl/ns’oj Hkksjs  
mifoHkkx brokjk  eks-ua- 7798688865  
4½ iksfu  Mh-,- cksjls   iksLVs   ukansM  xzkfe.k  eks-ua-  9309737394 
] iksmifu  ,e-Mh- gacMsZ iksLVs  ukansM xzkfe.k  eks-ua-  9823040224 
gs fnukad 18@06@2022 ps 09%00 oktrk uksan ua- 37 oj jokuk 
HksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fn----    o osG %& HksV iq<s pkyqo osG %& HksV iq<s pkyqo osG %& HksV iq<s pkyqo osG %& HksV iq<s pkyq    
 

 

 



पो.�टे. लोहा गु.र.न.128/2022 कलम 452,323,504,506,34 भा द िव �द.18/06/2022 

पो.�टे. चे 

नाव 

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

प�ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक�कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुर.न.128/2022 

कलम 

452,323,504,506,

34 भा द िव 

�द.15/06/2022रोजीचे1

9.00 वा चे सुमारास 

�फया�दीचे घरामPये मौज े

पांगरा तांडा तालुका 

कंधार िज+हा नांदडे  

पोलीस �टेशन@या पूव/स 

25 �क.मी. 

 

 

 

गुहा दाखल:- 

�द.18/06/2022 रोजी 

वेळ  20.34 वाजता 

�टेशन डायरी नBद 30 

वर.  

 

 

 

FIR �त �दली का:- होय 

 

�फया�दीचे नाव  - 

 

आरोपी नाव व प!ा-- 

 

 आरोपी अटक:- नाही 

 

 

उिशराचे कारण-�फया�दी या आज रोजी 

पोलीस �टेशनला येऊन त)ार �द+यान े

-

--

-सादर िवनंती क#, वर नमूद वेळी व 3ठकाणी यातील आरोपीतांनी 

संगणमत कJन �फया�दीचा सासरा यास उधारीच ेपैसे द ेअस ेMहणून या 

कारणावJन अ.).01 यान े लाथ माJन खुचRवJन खाली पाडले व 

बिनयान  फाडली व अ. )मांक 02, 03यांनी �फया�दीस घरात घुसून 

पोटात व पाटीत लाथा-बु88यांनी मारहाण केली व िशवीगाळ कJन 

िजवे मार;याची धमक# �दली तसेच अ.)मांक 04 यान े �फया�दी@या 

पतीस मारहाण केली व िशवीगाळ कJन िजवे मार;याची धमक# �दली 

वगैरे मजकुराचे जबाबवJन मा.  पोउपिन काळे मॅडम यां@या आदशेान े

गुहा दाखल. 

 

 

 तपासी अंमलदार: -पोहकेा/ 2483 साखरे  पो.�टे. लोहा मो.). 

9823015483 

 

पो.�टे. �भारी अिधकारी चे नाव व .  मा. पो.नी तांब ेसाहबे. मो.न 

9850188100 

 

 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो.). 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन mukhed   गु र न १९०/2022 क ३७९  भा.द.वी     �द १८/ /६/२०२२ 

पो�टेच ेनाव  गु र न नं व कलम गु�हा घडला ता. वेळ  "ठकाण  व दाखल ता . वेळ फ�या��द नाव प�ा व  मो नं, आरोपी 

नाव  व प�ा  

 हक�कत 

 मुखेड  गु र  नं 

१९०/2022 

क ३७९. 

भा.द.वी. 

 

गु�हा घडला ता वेळ:-  �दनांक  

१८/०४/२०२२ रोजी राLी ०९:३० वा ते 

�द १९/०४/२०२२ चे  सकाळी ६: वा. 

दर,यान अ1ण शंकर जोगदंड यांCया 

घरासमोAन दापका राजा ता.मुखेड. 

 

 

 �दशा :- पि:म   १९ .�कमी 

 

 

 गु�हा दाखल ता वेळ:�द १८/०६/२०२२  चे 

१८:२५ �टे. डा . न;द Q  २० वर  

 

उिशरा चे कारण: कामािनिम� मुंबई येथे 

गे�याने तQार दे5यास िवलंब झाला आह.े 

आज रोजी पो�टेला येऊन तQार देत आह.े      

िमळाला  माल  : िनरंक                

 

 

. 

फ$या)�द नाव : �दगंबर मनोहर 

पवार वय ३४ वष) "वसाय 

चालक राहणार दापका राजा ह 

मु बागवान ग�ली जळकोट ता 

जळकोट िज�हा लातूर .मो    

९८५०५१४२७४. चोरीस 

गेलेला माल: ह;डा शाइन कंपनी 

ची मो सा Q M H  24 BB 

काळया रंगाची मोटरसायकल 

जुनी वापरती �क अ.६००००/ 

 

FIRGत �दली का:- होय 

 

 

आरोपीचे नाव:- अYात. 

 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क$ वर नमूद तारीख वेळी व 

&ठकाणी यातील �फया)दी ची मोटर सायकल दापका राजा 

येथील अ1ण शंकर जोगदंड यांचे घरासमोर लावलेली 

कोणीतरी अYात चोर\ांनी चोAन नेली आह े वगैरे 

मजकुराचे  जबाब वAन गु�हा दाखल. 

 

गु�हा दाखल करणार.-- पोह ेका १७६२ वाघमारे   पो �टे 

मुखेड  मो.नं.  ९९२३४८१७६२ 

तपािसक  अिधकारी  :- पोह ेका १२६५ गीते   पो�ट 

मुखेड  

 मो नं.८००८७०७७७१. 

----------------------  

पो.�टे .Gभारी. अिधकारी. -----पो.िन गोबाडे , साहबे 

मो.न.  

 

 

 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 363/2022  �ú»Ö´Ö 279,427 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 18/06/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
363/2022 
�ú»Ö´Ö 
279,427 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ)Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 18/06/2022 “Öê 
20.00 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
¾ÖÃÖ ü̧/Öß ŸÖê ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ �ú´ÖÖ−Ö 
�úÖîšüÖ ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 04 
×�ú.´Öß. 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 18/06/2022 ü̧Öê•Öß 
22.16 Ã™êü.›üÖ. −ÖÖÓê¤ü −ÖÓ. 
41 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ×¯ÖŸÖÖ 
ü̧Ö•Ö÷ÖÖê¯ÖÖ»Ö ¤ü ü̧�ú ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖÔ 

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú´Öß¿Ö−Ö ‹•ÖÓ™ü 
ü̧Ö.×¾ÖÃÖÖ¾ÖÖ −Ö÷Ö ü̧ −ÖÖÓ¤üê›ü 

 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú 
 
   

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ/Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ”ûÖê™üÖ Æü¢Öß “ÖÖ “ÖÖ»Ö�ú −ÖÖ¾Ö ´ÖÖÆüßŸÖ −ÖÖÆüß µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü−Ö ÆüµÖ÷ÖµÖ ¾Ö ×−ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö/ÖÖ−Öê “ÖÖ»Ö¾Öã−Ö 
¾ÖÃÖ ü̧/Öß ŸÖê ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ �ú´ÖÖ−Ö �úÖîšüÖ •ÖÖ/ÖÖ ȩ̂ü ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ¯ÖÖ ü̧ÃÖ 
¬ÖÖ²ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×±úµÖÖÔ¤üß “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ �úÖ ü̧  »ÖÖ 
›ÒüÖµÖ¾Æü ü̧“µÖÖ ²ÖÖ•Öã−Öê ‘ÖÖÃÖã−Ö �úÖ ü̧“Öê ¤üÖê−Æüß ¤ü ü̧¾ÖÖ•Öê ¯Ö¡µÖÖ“Öê 
−Öã�úÃÖÖ−Ö ÆüÖê¾Öã−Ö �úÖ ü̧“Öê †Ó¤üÖ•Öê 25000 ¹ý“Öê −Öã�úÃÖÖ−Ö �êú»Öê  
¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö −Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ/Öê ÷Öã−ÆüÖ −ÖÖë¤ü. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ¸:-  ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦üê ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß/Ö 
´ÖÖê.�Îú.8390006100 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ASI •Öß.‹−Ö.×÷ÖŸÖê ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß/Ö 
´ÖÖê.�Îú.9158762002 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ)Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. ×¤ü¯Ö�ú ²ÖÖê ü̧ÃÖêü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9309737394 

 

 

 



 

पोलीस �टेशन अधा'पूर गु.र.न. व कलम- 171/2022 कलम 279,337,338,भादवी .�द 18/06/2022 

अ. ).  गु.र.न.व कलम गुहा घडलं व दाखल तारीख �फया�दीचे नाव खबर दणेार 

आरोपीचे नाव व प!ा 

      हक#कत 

 अधा)पूर गु.र.न. व कलम- 

171/2022 कलम 

279,337,338, 

 भादवी . 

गु�हा घडला �दनांक-

04/06/2022रोजी वेळ   

00:30 

वाजता कामठा किशवार आपण 

िगरे यांCया शेताजवळ गाव 

कामठा   तालुका अधा)पूर  

 

�दशा व  

अंतर- पि:म 10�क.मी. 

 

गु�हा दाखल �दनांक-  �दनांक 

18/06/ 2022चे वा.  

14.56�टेडा.नं .  Qमांक 20 

 

 

�फया)दीचे नाव- . सतीश 

िपता गोlवदराव क�याणकर 

वय 29 वष) "वसाय 

पोकलॅनड चालक  राहणार 

कामठा तालुका अरधा)पूर िज 

.नांदेड मो.न.8263063838 

 

आरोपी नाव. प�ा - अYात 

मोटरसायकलचा चालक नाव 

गाव मािहत नाही 

खुलासा व सादर िवनंती क$ वर नमुद तारीख वेळी व &ठकाणी 

यातील �फया)दी हा �फया)दी *याची मोटारसायकल 

QमांकMH26aj0240  वर बसून गावाकडे कामठा येथे जात 

असताना आपण िगरे यांचे शेतात जवळ रोडवर कामठा िशवारात 

आला असता *याCया मोटार सायकल ला एक अYात मोटर 

सायकलCया चालकाने *याCया ताnयातील मोटरसायकल भरधाव 

वेगात व िनbकाळजीपणे चालवून मोटारसायकल पाठीमागून जोराची 

धडक �द�याने �फया)दीCया डो4यास व उजवे पायाचे गुडoयास जबर 

मार लागून गंभीर दखुापत झाली आह े वगैरे मजकुराचे MLC 

जबाबावAन वर Gमाणे गु�हा दाखल कAन व माननीय पो. िन. 

साहबे यांCया आदेशाने पुढील तपास HC 2202 सूय)वंशी यांCयाकडे 

दे5यात आले मो.न.9923416178 

  

तपासी अंमलदार- मा. HC 2202 सूय)वंशी मो नं 9923416178 

दाखल करणार- NPC  1074 नरवाडे 

पो.�टे.अधा)पूर.मो.न.9823044724 

पो�टे Gभारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो नं.7798834253 

 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö ü̧ −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 233/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ,Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.18/06/2022 
 

                                                                                                  
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
÷Öã̧ ü−ÖÓ 233/2022 
�ú»Ö´Ö 379³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¯ÖÛ¿“Ö´Ö 01  ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú.01. 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü,Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ,Ö :- 
×¤ü.05/06/2022 ¸üÖê•Öß   
15.00ü ¾ÖÖ. ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
†Ö¬ÖÖ¸ü ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö ü,−ÖÖÓ¤êü›üüü. 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 18/06/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 22.36 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 33 ¾Ö¸ü. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ‹�ú �úÖôûµÖÖ 
Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡−Ö ´ÖÖêÃÖÖ  

×�ú.†Ó.35,000 ºþ. 
 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- -- 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
†±ú•Ö»Ö�ÖÖ−Ö †Ö×¸ü±ú�ÖÖ−Ö 
¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.†ò™üÖê “ÖÖ»Ö�ú 
¸üÖ. ×²Ö»ÖÖ»Ö−Ö÷Ö¸ü 
,¤êü÷Ö»Öæ̧ ü−ÖÖ�úÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.9028250400. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:- †–ÖÖŸÖ. 
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ,Ö:-  
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü,Ö:- ÃÖ¤ü¸ü 
´ÖÖêÃÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
�êú»ÖÖ ×´Öôæû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ−Öê 
¤üÖ�Ö»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ8Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü −ÖÖŸÖ»Ö÷ÖÖÓ−ÖÖ ³Öê™ü8µÖÖÃÖÖšüß †Ö¬ÖÖ¸ü 
ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö µÖê£Öê †Ö»Öê ¾Ö ´ÖÖêÃÖÖ ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ8µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü »ÖÖ¾Öæ−Ö 
−ÖÖŸÖ»Ö÷ÖÖÓ−ÖÖ ³Öê™ü8µÖÖÃÖÖšüß ÷Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ  �úÖê8ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
†Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ŸµÖÖÓ“Öß �úÖôûµÖÖ ¸Óü÷ÖÖ“Öß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡−Ö ´ÖÖêÃÖÖ  
×�ú.†Ó.35,000 ºþ ´ÖÖêÃÖÖ �Îú.MH26 BL 4688 “ÖÖêºþ−Ö 
−Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯Öæœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1053 ´Öšü¤êü¾Öºþ µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1053 ´Öšü¤êü¾Öºþ ü  ¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.8999749647. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü,ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 •Ö´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. �Îú.9284401800. 
šüÖ,Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 



 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö ü̧ −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã ü̧−ÖÓ. 232/2022 �ú»Ö´Ö 294,406,417,420,467,468,471,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ,Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.18/06/2022 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
÷Öã̧ ü−ÖÓ 232/2022 
�ú»Ö´Ö 
294,406,417,42
0,467,468,471,
504,506,34 
³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- ¯Öæ¾ÖÔ 
03  ×�ú.´Öß.  ²Öß™ü 
�Îú.01. 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü,Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ,Ö :- 
×¤ü.07/12/2019 “Öê 00.00 
ŸÖê 18/06/2022 ü̧Öê•Öß “Öê 
18.00 ¾ÖÖ. ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ´ÖÓ£Ö−Ö¯ÖÖ�Ôú 
ÃÖÆü�úÖ ü̧ß ÷ÖéÆü×−Ö´ÖÖÔ−Ö ÃÖ¾Æìü 
−ÖÓ.62/3 ¯»ÖÖò™ü �Îú.16 
†Û³Ö•ÖßŸÖ −Ö÷Ö ü̧ 
•Ö¾Öôû,ÁÖÖ¾ÖÃŸÖß−Ö÷Ö¸ü ü̧Öê›ü, 
¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß −ÖÖ�úÖü,−ÖÖÓ¤êü›üüü. 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 18/06/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 21.58 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 31  ¾Ö¸ü. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- -- 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- -- 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- ü̧Ö´Ö ü̧Ö¾Ö 
•ÖôûÖ÷ÖÖî›ü ¬Ö›ü÷Öê ¾ÖµÖ 59 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧ ¸üÖ.18 ÷Öæºþ¯ÖÏÃÖÖ¤ü 
�úÖ²Ö ü̧Ö−Ö÷Ö ü̧,−ÖÖÓ¤êü›ü. 
Æü.´Öæ.“Öë²Öæ̧ ü,´Öæ²Ö‡Ô. 
´ÖÖê.�Îú.8639083550. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ,Ö:-  
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü,Ö:- †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 

´ÖÖ.�úÖê™üÖÔ�ú›æü−Ö †Ö¤êü¿Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê crpc 
�ú»Ö´Ö 156(3) ¯ÖḮ ÖÖ8Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ´ÖÖ.−µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ�ú›æü−Ö crpc �ú»Ö´Ö 156(3) ¯ÖÏ´ÖÖ8Öê 
†Ö¤êü¿Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê ÷Öæ−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ8Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ �úºþ−Ö ²Ö−ÖÖ¾Ö™ü ²Ö›ü ¾Ö 
�úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ²Ö−Ö¾Öæ−Ö †Ö ü̧Öê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¯»ÖÖò™ü ¾Ö÷Öôæû−Ö ×¾Ö�úÃÖ−Ö 
�ú ü̧Ö ü̧−ÖÖ´ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 07/12/2019 ¤üÃŸÖ �Îú.7722/2019 
�æú»Ö´Ö�ŸµÖÖ ü̧−ÖÖ´ÖÖ ¤üÃŸÖ �Îú.7723/2019 Æêü ¤üÖê−Æüß ¤üÃŸÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ 
¾Ö ²Ö−ÖÖ¾Ö™ü ŸÖµÖÖ ü̧ �úºþ−Ö ŸÖê �Ö ȩ̂ü †ÖÆêü †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ³ÖÖÃÖ¾Öæ−Ö ²Ö−ÖÖ¾Ö™ü 
¤üÃŸÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ ȩ̂ü ¤æüµµÖ´Ö ×−Ö²ÖÓ¬Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ −ÖÖë¤ü8Öß�éúŸÖ �úºþ−Ö 
¯»ÖÖò™ü �Îú. 16 Æü›ü¯Ö ,±úÃÖ¾Ö8Öæ�ú ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú −Öæ�úÃÖÖ−Ö �êú»Öê ¾Ö÷Öî̧ êü 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö ÃÖÖ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯Öæœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö �úÖÓ²Öôêûüü ÃÖÖ. µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü 
×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö �úÖÓ²Öôêûü ü  ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  
−ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9970073425. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü,ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 •Ö´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. �Îú.9284401800. 
šüÖ,Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 213 /2022 �ú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß. ×¤ü- 18/06/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−Ö.     ÷Öã.¸ü.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

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

 ÷Öã̧ ü−ÖÓ 213 
/2022 �ú»Ö´Ö 
283 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß. 
 
 

 
÷Öã.  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
18/06/2022 “Öê 
¸üÖê•Öß 16.00 ¾ÖÖ 
.“Öê.ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ  ȩ̂ü»¾Öê      
Ã™êü¿Ö−Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 ü ¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü-18/06/2022 
¾Öêôû  18.37 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 59 

×±úµÖÖÔ¤üß-÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ×¯Ö.²Öôûß¸üÖ´Ö ¸üÖˆŸÖ  
¾ÖµÖ-39 ¾ÖÂÖì,¾µÖ.−ÖÖê�ú¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
−ÖÖ‡Ô�úü ²Ö.−Ö.1273 −Öê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9823341515 
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Ößü   

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ6Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß 
µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖË¸ü“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü−Ö ´ÖÆüà¦üÖ ´Öò—Öß´ÖÖê †™üÖê Æêü ȩ̂ü»¾Öê  
Ã™êü¿Ö−Ö ÷Öê™ü �Îú .2ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ´Öò�µÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öê �úºþ−Ö ¸üÃŸµÖÖ−Öê 
µÖê6ÖÖ-µÖÖ •ÖÖ6Ö-µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬ÖêÖ�úÖ 
−Öß´ÖÖÔ6Ö Öê‡Ô †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ¾ÖÖÆü−Ö ˆ³ÖËê �êú»Öê»ÖÖ ´Ößôæû−Ö †Ö»ÖÖ  ¾Ö÷Öî ȩ̂ü 
±úßµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö  ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ †Ö÷Ö»ÖÖ¾Öê  µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ - ¯ÖÖê−ÖÖ/1273 ¸üÖˆŸÖ  9823341515 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü - ‹‹ÃÖ†ÖµÖ ‡Ô•Öôû�ú¸ü /9561038797  
 

 

 

 

 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 214 /2022 �ú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß. ×¤ü- 18/06/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²Ö
Ö¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

  
÷Öã̧ ü−ÖÓ 214 
/2022 �ú»Ö´Ö 
283 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß. 
 

ü   
÷Öã.  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
18/06/2022 “Öê ¸üÖê•Öß 
17.30 ¾ÖÖ .“Öê.ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ  ¸êü»¾Öê      
Ã™êü¿Ö−Ö ÷Öê™ü −ÖÓ 02 −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 ü ¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü-18/06/2022 
¾Öêôû  19.18 ¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü �Îú.- 61 

 

×±úµÖÖÔ¤üß-  ¯ÖÏ¤üß¯Ö −ÖÖ¸üÖµÖ6Ö �úÖÓ²Öôêû   
¾ÖµÖ-38 ¾ÖÂÖì,¾µÖ.−ÖÖê�ú¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
�úÖò−Ã™êü²Ö»Ö  ²Ö.−Ö.1244 −Öê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9823388358 
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß-   

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ6Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖÓ−Öß 
ŸµÖÖËü“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü−Ö †ò¯Öê  †™üÖê �ÎúÆêü ¸êü»¾Öê  Ã™êü¿Ö−Ö ÷Öê™ü �Îú .2 
ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ´Öæò�µÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öê �úºþ−Ö ¸üÃŸµÖÖ−Öê µÖê6ÖÖ-µÖÖ •ÖÖ6Ö-µÖÖ 
»ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬ÖêÖ�úÖ −Öß´ÖÖÔ6Ö ÆüÖêê‡»ÖÔ †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸êü 
¾ÖÖÆü−Ö ˆ³ÖËê �êú»Öê»ÖÖ ´Ößôæû−Ö †Ö»ÖÖ  ¾Ö÷Öî¸êü ±úßµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ý−Ö  ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖêÆêüê�úÖ 2444 �ú¤ü´Ö  
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ - ¯ÖÖêÆêüê�úÖ 2444 �ú¤ü´Ö  9860897224 
 
¤üÖ�Ö»Ö †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü - ‹‹ÃÖ†ÖµÖ ‡Ô•Öôû�ú¸ü /9561038797  
 

 

 

 

 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 215 /2022 �ú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß. ×¤ü- 18/06/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−Ö.     ÷Öã.¸ü.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

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

  
ü  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 215 
/2022 �ú»Ö´Ö 
283 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß. 
 

 
÷Öã.  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
18/06/2022 “Öê ¸üÖê•Öß 
17.00 ¾ÖÖ .“Öê.ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ  
Æüà÷ÖÖê»Öß  ÷Öê™ü µÖê£ÖËß»Ö ²ÖÎß•Ö 
�ÖÖ»Öß ´Öã�µÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü   
−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
ü ¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü-18/06/2022 
¾Öêôû  19.42 ¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü �Îú.- 

63 

×±úµÖÖÔ¤üß-  ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ¯Öß.¬ÖëÖ›üß²ÖÖ Ø¿Ö¤êü  
¾ÖµÖ-51 ¾ÖÂÖì,¾µÖ.−ÖÖê�ú¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æêü›ü  
�úÖò−Ã™êü²Ö»Ö  ²Ö.−Ö.2267 −Öê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
7498883410 
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß-    

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ6Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖÓ−Öß 
ŸµÖÖËü“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü−Ö †ò¯Öê  †™üÖê �ÎúÆÖ   üÖÃÖ  Æüà÷ÖÖê»Öß  ÷Öê™ü µÖê£ÖËß»Ö 
²ÖÎß•Ö �ÖÖ»Öß ´Öã�µÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öê �úºþ−Ö ¸üÃŸµÖÖ−Öê µÖê6ÖÖ-µÖÖ •ÖÖ6Ö-µÖÖ 
»ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬ÖêÖ�úÖ −Öß´ÖÖÔ6Ö ÆüÖêê‡»ÖÔ †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸êü 
¾ÖÖÆü−Ö ˆ³ÖËê �êú»Öê»ÖÖ ´Ößôæû−Ö †Ö»ÖÖ  ¾Ö÷Öî¸êü ±úßµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ý−Ö  ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖêÆêüê�úÖ 2267 ¿Öà¤êü  
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ - ¯ÖÖêÆêüê�úÖ 2267 ¿Öà¤êü   7498883410 
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü - ‹‹ÃÖ†ÖµÖ ‡Ô•Öôû�ú¸ü /9561038797  
 

 

 

 

 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 216 /2022 �ú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß. ×¤ü- 18/06/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−Ö.     ÷Öã.¸ü.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

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

÷Öã̧ ü−ÖÓ 216 
/2022 �ú»Ö´Ö 
283 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß. 

  
÷Öã.  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-
18/06/2022 “Öê ¸üÖê•Öß 
18.30 ¾ÖÖ .“Öê.ÃÖã´ÖÖ¸ÖÃÖ 
³Ö÷ÖŸÖ×ÃÖÓ÷Ö “ÖÖêê�ú ²ÖÖôûÖ¯Öã¸ü 
™ÒüÖ−ÃÖ¯ÖÖê™Ôü ÃÖ´ÖÖê¸ü  −ÖÖÓ¤êü›ü ü  
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö- 
×¤ü-18/06/2022 
¾Öêôû  20.05 ¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü 
�Îú.- 64 

 

×±úµÖÖÔ¤üß-  ÷ÖÖ´ÖÖ•Öß ¯Öß.†Ö›êü»Öã 
�úÖ−Ö÷Öã»Ö¾ÖÖ¸ü   ¾ÖµÖ-38 ¾ÖÂÖì,¾µÖ.−ÖÖê�ú¸üß 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ −ÖÖ‡Ô�ú   ²Ö.−Ö.412 −Öê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
8329585283 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß-    

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ6Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖÓ−Öß 
ŸµÖÖËü“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü−Ö ™üÖ™üÖ ‹ÃÖ ”ûÖê™üÖ Æü¢Öß �Îú  �ÎúÆÖ   ³Ö÷ÖŸÖ×ÃÖÓ÷Ö 
“ÖÖêê�ú ²ÖÖôûÖ¯Öã¸ü ™ÒüÖ−ÃÖ¯ÖÖê™Ôü ÃÖ´ÖÖê¸ü  ´Öã�µÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öê �úºþ−Ö ¸üÃŸµÖÖ−Öê 
µÖê6ÖÖ-µÖÖ •ÖÖ6Ö-µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬ÖêÖ�úÖ −Öß´ÖÖÔ6Ö 
ÆüÖêê‡»ÖÔ †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸êü ¾ÖÖÆü−Ö ˆ³ÖËê �êú»Öê»ÖÖ ´Ößôæû−Ö †Ö»ÖÖ  ¾Ö÷Öî¸êü 
±úßµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö  ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖê−ÖÖ/ 1742�ÖÖ−ÖÃÖÖêôêû  µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ - ¯ÖÖê−ÖÖ/ 1742�ÖÖ−ÖÃÖÖêôêû êü  9823101742 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü - ‹‹ÃÖ†ÖµÖ ‡Ô•Öôû�ú¸ü /9561038797  
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खबर देणार -स.ाम
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/सेन    
महमद

महमदमहमद
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फरशीफरशी
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ग-ुेदारग-ुेदारग-ुेदारग-ुेदार    रारारारा..परनगर नांदेड .परनगर नांदेड .परनगर नांदेड .परनगर नांदेड 

मोमोमोमो.नंननंंनं.7030730745 
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सरफराज

सरफराजसरफराज

सरफराज    अहेमद

अहेमदअहेमद

अहेमद    शकूर

शकूरशकूर

शकूर    
अमरावतीवाला

अमरावतीवालाअमरावतीवाला
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वयवय

वय22वष"

वष"वष"
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�वसाय

�वसाय�वसाय

�वसाय    �टाई2स

�टाई2स�टाई2स

�टाई2स    फरशी

फरशीफरशी

फरशी        काम

कामकाम

काम 

  

 

रा

रारा

रा. 
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. लेबर

लेबरलेबर

लेबर 

  

 कॉलणी

कॉलणीकॉलणी

कॉलणी 

  

 नांदेड

नांदेडनांदेड

नांदेड 

  

 मोबाईल

मोबाईलमोबाईल

मोबाईल 

  

 

8ं

8ं8ं

8ं.

..

.7888127147

78881271477888127147

7888127147 

खुलासा -सादर िवनंती क�,वर नमुद तारीख वेळी व 
�ठकाणी यातील खबर देणार यांनी पो.�टेला येवुन खबर 
�दली क�, याचा मे"#णा सरफराजसरफराजसरफराजसरफराज    अहेमदअहेमदअहेमदअहेमद    शकूरशकूरशकूरशकूर    

अमरावतीवालाअमरावतीवालाअमरावतीवालाअमरावतीवाला    हाहाहाहा    खबरखबरखबरखबर    देणारदेणारदेणारदेणार    यांचेयांचेयांचेयांचे    घ4नघ4नघ4नघ4न        

(द(द(द(द.15/06/2022चे दपुार# चे दपुार# चे दपुार# चे दपुार# 12.15 वावावावा.चे समुारास !कुट# चे समुारास !कुट# चे समुारास !कुट# चे समुारास !कुट# 

5ं5ं5ं5ं. MH 26-BG-0977 सह

सहसह

सह    कोणालाही

कोणालाहीकोणालाही

कोणालाही    काही

काहीकाही

काही    एक

एकएक
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नन
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सांगतासांगता
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8ं8ं
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शहरात    व

वव
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घेतलाघेतला
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नाहीनाही
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तरी

तरीतरी
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शोधशोध

शोध    होवुन

होवुनहोवुन

होवुन    िमळुन

िमळुनिमळुन

िमळुन    देणे

देणेदेणे

देणे    बाबतचा

बाबतचाबाबतचा

बाबतचा    अज"

अज"अज"

अज"    द2याने

द2यानेद2याने

द2याने    
मा

मामा

मा.पो

पोपो

पो.िन
िनिन

िन.काकडे

काकडेकाकडे

काकडे    सा

सासा

सा.,DO pSI रेडेकर

रेडेकररेडेकर

रेडेकर    सा

सासा

सा    यांचे

यांचेयांचे

यांचे    आदेशाने

आदेशानेआदेशाने

आदेशाने    
िमस�ग

िमस�गिमस�ग

िमस�ग    दाखल

दाखलदाखल

दाखल    कEन

कEनकEन

कEन    पुढील

पुढीलपुढील

पुढील    कायदेशीर

कायदेशीरकायदेशीर

कायदेशीर    काय"वाही

काय"वाहीकाय"वाही

काय"वाही    कामी

कामीकामी

कामी    
ASI कुEळेकर

कुEळेकरकुEळेकर

कुEळेकर    यांचेकडे

यांचेकडेयांचेकडे

यांचेकडे    दला

दलादला

दला        

 

दाखल

दाखलदाखल

दाखल    करणार

करणारकरणार

करणार    -ASI गलांडे

गलांडेगलांडे

गलांडे    मो

मोमो

मो.नं
नंनं

नं.9823551229 

 

तपास

तपासतपास

तपास    करणार

करणारकरणार

करणार    -ASI कुEळेकर

कुEळेकरकुEळेकर

कुEळेकर    मो

मोमो

मो.नं
नंनं

नं.9923696704 

 

 

 

 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    ठाणेठाणेठाणेठाणे    मु�ामाबाद   गुरन 148/2022 कलम 65 (E) 83.म दा का माणे दाखल �दनांक18/06/2022 
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Æü�úß÷ÖŸÖ 

मु$ामाबाद    गुरन 148/2022 

कलम 65 (E) 83.म 

दा का �माणे दाखल 

 

 

 

 

  

 

गु.घ.ता.वेळ �ठकाण 

�दनांक 18/06/202 2 रोजी  21..00 

लखमापुर फाटा . ता..मुखेड. 

 

िमळाला माल  

1)देशी दा) *भगरी सं,या-या एकूण 144 

बॉटल �ित क� 70 1पये दरा�माणे 

10080/1 माल िमळून आला. 

2) एक युिनकॉन कंपनीचे मोटरसायकल 

जी चा पा*सग $मांक  

MH.24.BA.4786 मो सा.3कमती 

30000/1  

असा एकूण 40080./1   

 

गु5हा दाखल तारीख वेळ 

�दनांक18/06/2022 

वेळ  23.51. वाजता 

न7द नंबर 33 

 

 

�फया8दीचे नाव :  सं9ाम 

उ;व जाधव वय 35 वष8 

>वसाय नोकरी सहा?यक 

पोलीस िनरी@क पो.�टे 

मु$ामाबाद.मो.नं 

8999881900 

 

आरोपांची - 

 

 सादर िवनंती क� वर नमूद तारीख �ठकाणी यातील 

आरोपी तानी संगणमत क)न देशी दा) संAा 180ML 

-या 144 -या बॉटल �कमती 10080/1 ची दा) जी ची 

चोरटी िव$� करBया-या उCेशाने  याची मो सा $मांक 

एक युिनकॉन  कंपनीची मोटर सायकल पा*सग $मांक 

MH.24.BA.4786 मो सा.3कमती 30000/1 यावर 

वाहतूक करीत असताना िमळून आले वगैरे �फया8दी व)न 

गु5हा दाखल बाळगलेली  िमळून आली Eहणून गु5हा दाखल   

दाखल करणार पो.�टे मु$ामाबाद पोह े का◌ॅ पो�टे 

2396नरबाग मु$ामाबाद मो न 9673848008 

तपास अिधकारी ----Hc1996आडेकर मु$माबाद मो नं. 

9881815115 

 

पो.�टे. �भारी अिधकारी---सपोिन/ सं9ाम उ;व जाधव 

मो.न.8999881900 

पोलीस ठाणे मु$माबाद 

 

 

    



    
iksLVs nsxyqj xq j ua  293@2022 d 498 v] 307 323] 506 ]34  HkkiksLVs nsxyqj xq j ua  293@2022 d 498 v] 307 323] 506 ]34  HkkiksLVs nsxyqj xq j ua  293@2022 d 498 v] 307 323] 506 ]34  HkkiksLVs nsxyqj xq j ua  293@2022 d 498 v] 307 323] 506 ]34  Hkk----nananana----fofofofo----fn 18@06@2020fn 18@06@2020fn 18@06@2020fn 18@06@2020    

vvvv----
dzdzdzdz    

ftYgk@ ftYgk@ ftYgk@ ftYgk@ 
iksiksiksiks----Bk.ksBk.ksBk.ksBk.ks     

xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fnnk[ky@izkIr fn----osGosGosGosG    

xqjua @vkxqjua @vkxqjua @vkxqjua @vk----e`eè`e`----@dye@dye@dye@dye    fQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksih    gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

01  
ftYgk %& 
ukansM  
iks-LVs  
nsxywj   
 
 
 

    xqUgk ?kMyk rkjh[k xqUgk ?kMyk rkjh[k xqUgk ?kMyk rkjh[k xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG fBdk.k%& osG fBdk.k%& osG fBdk.k%& osG fBdk.k%&     
fn-15@06@2022jksth 
jk=h 10-00ok ps 
lqekjkl fQ;kZnh ;kaps 
jkgrs ?kjh pkSuiqj rk 
nsxyqj 
    
fn’kk o varj %&fn’kk o varj %&fn’kk o varj %&fn’kk o varj %&    
iqosZl 10 fdiqosZl 10 fdiqosZl 10 fdiqosZl 10 fd----eheheheh----    
    
xqUgk  nk[ky rkxqUgk  nk[ky rkxqUgk  nk[ky rkxqUgk  nk[ky rk----osGosGosGosG----    
fnukad 18@06@2022 
ps 21%51 ok LVs-Mk- 
uksan  ua- 29 oj 
 
mf’kjkps dkj.k %&mf’kjkps dkj.k %&mf’kjkps dkj.k %&mf’kjkps dkj.k %&    
,e,ylh tckc vkt 
jksth iks-LVs- izkIr 
>kY;ko:u xqUgk 
nk[ky  
 

xq j ua %& 
293@2022 d 498 
v] 307  ]323] 
506 ]34  Hkk-na-
fo-    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

fQ;kZnh &  fQ;kZnh &  fQ;kZnh &  fQ;kZnh &   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk 
%& gks; 
 
 

    

vkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukao %&    
   
 
 

vkjksih vVdvkjksih vVdvkjksih vVdvkjksih vVd  %& ukgh- 
    
 

[kqyklk %& [kqyklk %& [kqyklk %& [kqyklk %& lknj foaurh dh] ueqn rk-osfG o fBdkf.k ;krhy 
vkjksihrkauh laxuer d#u fQ;kZnhl rq ekgs#u 10]000@&# ?ksoqu ;s 
Eg.kq.k 'kkfjjhd o ekulhd =kl nsoqu dsl /k#u FkkiMk cqD;kus 
ekjgku d#u vaxkoj j‚dsy Vkdq.k ftos ekjU;kps mnns'kkus vkxisVhus 
lkMhl vkx ykoyh oxSjs etdqjkps tckco#u ueqn çekus xqUgk 
nk[ky 
 

nk[ky dj.kkj %& nk[ky dj.kkj %& nk[ky dj.kkj %& nk[ky dj.kkj %& iksmifu eksjs us- iks- LVs- nsxyqj eks-ua-
7977418500 
 
    

rikl dj.kkj &rikl dj.kkj &rikl dj.kkj &rikl dj.kkj &    iksmifu lq;Zoa'kh eWMe us iksLVs nsxyqj eksua 
9860026652 
    

    
    
    
    

izHkkjh vf/kdkjh %&  izHkkjh vf/kdkjh %&  izHkkjh vf/kdkjh %&  izHkkjh vf/kdkjh %&  iks- fu- lksgu ekNjs lkgsc eksua 9168751555 
us iks nsxyqj eks-ua- 9168751555 
 
 
  

?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh     HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko &HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko &HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko &HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko &    
1½mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh  Jh-lkaxGs lkgsc mifoHkkx nsxyqj 
eks-ua-9823524529 
2½ iks- fu- lksgu ekNjs lkgsc eksua 9168751555 us iks nsxyqj 
3½ iksmifu lq;Zoa'kh eWMe us iksLVs nsxyqj eksua 9860026652   
gs fnukad 18@06@2022 ps 22%20 oktrk uksan ua- 30 oj jokuk 
HksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fn----    o osG %& HksV iq<s pkyqo osG %& HksV iq<s pkyqo osG %& HksV iq<s pkyqo osG %& HksV iq<s pkyq    
 

 

 



 

पो�टे िहमायतनगर xq j ua %& 142@2022 गरुन व कलमगरुन व कलमगरुन व कलमगरुन व कलम    324.323,504506,143,147,148,149 भादवी�द. 18/06/2022 

पो�टे चे नाव 

पो�टे चे नाव पो�टे चे नाव 

पो�टे चे नाव  

  

 गुरन व कलम 

गुरन व कलम गुरन व कलम 

गुरन व कलम  

  

 गुFहा घडला तारीख वेळ 

गुFहा घडला तारीख वेळ गुFहा घडला तारीख वेळ 

गुFहा घडला तारीख वेळ 

	ठकाण

	ठकाण	ठकाण

	ठकाण 

  

 

फया"दीचे नाव पGा 

फया"दीचे नाव पGा फया"दीचे नाव पGा 

फया"दीचे नाव पGा 

मोबाईल नंबर

मोबाईल नंबरमोबाईल नंबर

मोबाईल नंबर 

  

 

खुलासा

खुलासाखुलासा

खुलासा 

िहमायतनगर 

 

 

  

  

xq j ua %& 
142@2022 गुरन 

गुरन गुरन 

गुरन 

व कलम

व कलमव कलम

व कलम 

324.323,504 

506,143,147, 

148,149 भादवी 

 

 

  

  

द

दद

द.17/06/

.17/06/.17/06/

.17/06/2022 चे 

13.30 ते  चे13.30 वा. चे 

सुमारास �फया8दीचे 

घरासमोर वाघी ता. 

िहमायतनगर 

 

 

 

 

गुना  दाखल  व वेळ--- 

×¤ü-18/06/2022 
¾Öêôû  19.06 ¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü 
�Îú.- 22 
 

 

  

संदीप िनळकंठराव माने वय 

40 वषR धंदा शेती राहणार 

वाघी तालुका िहमायतनगर 

मो $. 80 80 40 36 64 

 

 

vkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukao %&  
  
 
 
vkjksih vVdvkjksih vVdvkjksih vVdvkjksih vVd  %& ukgh- 
 

सादर िवनंती क� वर नमूद तारीख व वेळ यातील �फया8दी हा यातील 

आरोपी  यांनी गैर काय Tायचे मंडळी जमवून जागे-या कारणाव)न 

�फया8दीस मारहाण केली व सा@ीदार   सोडवBयास आले असता 

सा@ीदार िवकास माने यास आरोपी $मांक तीन धरले व आरोपी 

$मांक चार हातातील लोखंडी रॉड डोUयात मा)न डोके फोडून जखमी 

केले आरोपी $मांक 1   याने लोखंडी रॉडने हाता-या मनगटावर मा)न 

मुVा मार �दला िनळकंठराव आरोपी $मांक 2व 5 याने थापड मुUयाने 

छातीत मारहाण केली व माने आरोपी $मांक सहा याने याने मारहाण 

क)न सवाYनी जीवे मारBयाची धमक� �दली �फ�रयाद उपचार घेऊन 

आज रोजी हजर येऊन जवाब �दले माननीय पोलीस िनरी@क साहबे 

यां-या आदेशाने �माणे गु5हा दाखल क)न पोलीस गु5[ाचा तपास 

आEही �वतः Hc18 93 करीत आहोत  

 

गु5हा दाखल करणार hc18 93 साहबे 

 

तपासी 

तपासी तपासी 

तपासी अिधकारी

अिधकारीअिधकारी

अिधकारी:

::

:-

--

-HC/1893 

HC/1893 HC/1893 

HC/1893 तपासी अंमलदार

तपासी अंमलदारतपासी अंमलदार

तपासी अंमलदार 

  

 

 

  

 

पो�ट Hभारी अिधकारी चे नाव

पो�ट Hभारी अिधकारी चे नावपो�ट Hभारी अिधकारी चे नाव

पो�ट Hभारी अिधकारी चे नाव:

::

:-

--

-पो. िन. ^ीभुसनुर9834784799 

 

 

  

 

 

 


