
पो. टे  िकनवट गरुन ं184/2022 कलम . 363 भादवी  िद.14/09/2022 

पो. टे चे नाव  गुरन/ं कलम  गु हा घडला व दाखल  िफयादीच ेनाव व प ा मो न.ं, व आरोपीच े
नाव व प ा. 

हिककत  

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

गुरन ं
184/2022 
कलम  
363 भादवी  
 

गु हा घडला 
 िद.13/09/2022 रोजी  
वेळ 11.30 वा. सुमारास 
िफयादी या घ न एकता 
नगर गोकुंदा. िकनवट  
 
 
गु हा दाखल :- 
िद.14/09/2022 
 वेळ  00.47 वा 
 टे.डा. न ं05 वर  
 
 

िफयादीच ेनाव :-  
नांदडे मो.न.ं9529995667 
 
िफयादीस एफ आर ची त िदली 
िकवा नाही:- होय 
 
 आरोपी नाव    अ ात 
 
अपहरण मुलाच ेनाव-  
हषवधन सुनील कांबळे वय पंधरा वष 
रा. एकता नगर गोकुंदा तालुका 
िकनवट िज हा नांदडे 
 
  
 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व   िठकाणी यातील िफयादी 
ही ितचा मुलगा नामे हषवधन सुनील कांबळे वय पंधरा वष हा 
सकाळी 11:30 वाजता चे सुमारास इय ा नववी महा मा फुले 
िव ालय गोकुंदा या शाळेत जातो हणून गेला शोधा शोध केली 
असता िमळून आला नाही तरी मा या मुलास अ ात ीने अ ात 
कारणासाठी अपहरण केले असावे तरी माझी अ ात ी िवरोधात 
त ार आह े वगैरे अजाव न िड.ओ.साहबेां या आदशेाने वर माणे 
गु हा दाखल क न मा.िड.ओ..साहबे यां या आदशेाने पुढील तपास 
कामी पो उप िन मामीडवार यां याकड ेिदला 
 
गु हा दाखल करणार  
िमथुन िव नाथ सावंत पोलीस उपिनरी क नेमणूक िकनवट  
मो नंबर 9856935555 
 

तपासी अमंलदार . 
पोउपिन मामीडवार  पो टे िकनवट मो.नं.  
 

भारी अिधकारी:-  
मा.पो.िन.साळुंके साहबे पो टे िकनवट मो.नं.9422242568 

 

 

 



पो टे चे नाव मुदखडे  गुरन 189/2022 कलम 324,323,504,506,34 भादवी िदनाकं 14/09/2022 

पो टे चे नाव  
 

गुरन/आ /पनाका 
/िमिसग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िमिसग 
घडला व दाखल  

िफयादी च ेनाव खबर दणेार/आरोपीच ेनाव व 
प ा 

हकीकत  

 मुदखेड 
 

 

 

भाग 1 त े5 गुरन 

189/2022  

कलम 
 324,323, 

504,506,34 

 भादवी 
 

गु हा घडला – 

 िदनांक 13/09/2022  

चे 18.30  वा. या 

सुमारास बांधकामा जवळ 
मुगट  
 

पि मसे 10 िकमी 

 

गु हा दाखल – 

 िदनांक 14/09/2022  

चे 12.02 वा 

 न द नंबर 10 

िफयादी च ेनाव –  

िव ंभर पुरभाजी गजेल ेवय 55 वष 

वसाय शेती धनगर राहणार मुगट 
मुदखेड िज हा नांदेड  
मोबाईल मांक 7414945138 

 

आरोपी च ेनाव - 

 

  

खुलासा -सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 

िठकाणी यातील िफयादीस यातील आरोपीतानी 
संगणमत क न तु या बांधकामा या स या आम या 
जागेत का काढतोस हणून िशवीगाळ क न लाथा 
बु यांनी मारहाण केली व आरोपी  यान े िफयादी या 
डो यात गजाळीन े मा न डोके फोडल े व सा ीदार 
वैभव यास मारहाण केली व सवानी िजवे मार याची 
धमकी िदली वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल.  

 

दाखल करणार –  

NPC/231 फोले पो टे मुदखेड 
 

तपािसक अमंलदार  
HC/2187 आलेवार  नेमणूक पोलीस टेशन मुदखेड   

मो.नंबर 9158756087 

 

 

 

 

 

 



लीस टेशन रामतीथ गरुन न ं147/2022 कलम 279, 337  338 भाद ंवी .  िद.14/9/2022 

पो. टेच ेनाव गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ िठकाण व 
दाखल ता. वळे 

िरपोट /खबर देणार नाव प ा व 
मयताच ेनाव व प ा 

खुलासा  

रामतीथ   गुरन–ं 
147/2022 
कलम 
279,337,338 
भा,द वी  
          
 
 
 
 
 

 गु हा  घडला ता. वळे िठकाण  

िद19/7/2022चे 10.15 वा 
सुमारास 
िठकाण --  देगलूर ते नांदेड जाणारे 
रोडवर बालाजी मंिदराजवळ ह डा 
शो म समोर नस  ता.नायगाव  
 
िदशा :  
उ रेस  7िकमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:-  
िद 14/09/2022 
 चे  14.59 वा 
 टे.डा न द .21  वर  
 
उिशराच ेकारण –  
उपचार क न आज रोजी पो टे ला 
येवून त ार िद यान े 

िफयादी नाव:-  
 बाबूराव गोिवद तुरटवाड  वय 55 
वष वसाय– नौकरी  चालक ST  
बस डेपो िबलोली  नांदेड 
मो.9145065557  
 
 आरोपीच ेनाव व प ा जात :-  
आरोपी अटक :-  नाही 
 
  
गु हयाच ेकारण :-  अपघात  
 

खुलासा_सादर िवनंती की वर नमूद ता,वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी  क    या चालकाने आप या  ता यातील क  ही 
हयगयी व िन काळजीपणे भरधाव वेगात बेदरकारपण े चालवून 
यातील  िफयादीचे मो साला मागून जोराची धडक मा न गंभीर 
जखमी केल े यात िफयादी या  डो यास ,उज ा हातास  मार 
लागून  गंभीर ज मी झाला,  वगैरे मजकुराचे  जबाब व न  गु हा 
दाखल क न ,सपोिन िदघ े साहबे यांचे आदेशान ेतपास पोउपनी  
शेख   यांचेकडे िदल.े 
 
दाखल करणार :--  
 पो ना 1371  िशदे  पो टे रामतीथ  
 

तपािसक अमलंदार  
 पोउपनी  शेख  पो टे रामतीथ  मो न .9960161935 
 

भारी अिधकारी  
मा सपोिन िदघ ेसा पो टे रामतीथ  .मो नंबर 9834255985 
 
माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 
 
 
 



पो. टे. च ेनाव गु न न.ं  :- 73/2022 कलम :- 420,498(अ),504,506,34 भादवी िद. 14/09/2022 

पो. टे. च े
नाव  

गुरन  व कलम  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसग 
घडला व दाखल  

िफयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं आरोपी च े
नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

.  

                 हिककत  

 मांडवी गु न नं.  :- 
 73/2022 
कलम :- 
420,498(अ),504, 
506,34 भादवी 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 06/12/2021 त ेआज 
पावेतो  
 
 
गु हा  दाखल ता. व वळे :-  
िद. 14/09/2022 
चे 15.06 वा.  
न द नंबर :- 11 वर  
 
उिशराच ेकारण –  
आज रोजी पोिलस टेशन ला 
येवुन लेखी त ार िद यान े
गु हा दाखल. 
 
 

िफयादी च ेनाव :- 
  रा. िजवती ता.िजवती िज.चं पुर ह ली 
मु ाम िनराळा तांडा ता.िकनवट 
िज.नांदेड मो.9137126832 
FIR िदल ेका होय/नाही :- होय. 
  
आरोपी च ेनाव :- 
 
आरोपी अटक :- िनरंक 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न िफयादीचे मयत पतीन ेिफयादी व 
ितची 06 वष वयाची अ पवयीन मुलगी नाम े  यांचे नावे 
काढलेली HDFC कंपिनचे HDFC Life click 2 protect 3D+  
पालीसी .22229611 िवमा पॉिलसी कंपनीचे 49/ ट े  शेअरचे 
र म 73,50,000/ पये र म िफयादीस कोण याही कारे पुव 
सुचना न दतेा पर पर पैसे काढून ितची फसवणूक केली.तसेच 
िफयादीन े या पैशाबाबत िवचारणा केली असता िफयादीला 
शािररीक व मानिसक छळ देवुन िशवीगाळ क न िजवे 
मार याची धमकी िदली.अशा िफयादी या लेखी त ारीव न 
गु हा दाखल क न मा.सपोिन िशवरकर सा.यांचे आदशेाने पुढील 
तपास कामी HC 1657 कदम यां याकडे िदला. 

 

दाखल करणार –  
NPC 29  मडावी मो.9422116433 पो टे मांडवी 
 

तपास—   
HC 1657 कदम  पो टे मांडवी मो.7218242057 

 
पो. टे. भारी अिधकारी  नाव :-  
स.पो. िन. िशवरकर पो. टे. मांडवी मो. नं. 9922322312 
 

 



  पोलीस टेशन कुंटूर  गुरन.ं 159/2022 कलम  354b , 323,506 ipc माण ेिदनाकं. 14.09.2022     
  पोलीस टेशनच े
नाव 
 

 गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

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

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर, आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक होय /नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
कुंटूर 

गुरन ं 
159/2022  

कलम 
  354 b, 

323,506 

ipc   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 गु हा घडला  
िदनांक 13.09.2022च े
23.00 वाजता  पावतो 
िठकाण िफयादीचे घरी 
मौजे कहाळा बु 
 
िदशा  
उ रेस 24 की मी 
 
 गु हा दाखल िदनाकं:- 
िद-14.09.2022 
वेळ 16.06 
 टे डा.नोद न ं18 वर  
 
 चके िल टची पुतता केली 
अगर कस े :-होय 

 िफयादीच ेनाव  व प ा:-  
 
एफआर आय त  िदली का :-
होय  
 
 
 आरोपीच ेनाव व प ा :-  
 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील  िफयादी 
बाई ही रा ी ितचे घरासमोरील वरांडात बाजेवर पती व 
मुलाबाळासह वेगवेग या बाजेवर झोपली असताना 
यातील आरोपीन ेवाईट उ शेाने ितच ेअंगावरील साडी वर 
क न ितचा िवनयभंग केला ितने आरडा ओरड के याने 
ितचा पती उठ याने यास थापडाने मा न ढकलून िदले व 
मुलीला कापून टाकतो अशी जीवे मार याची धमकी दऊेन 
पळून गेला वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल क न    
मा..सपोिन सा यांच ेआदशेाने पुढील तपास कामी िदला  
 
 
 तपासी अमलंदार :-  
पो ह ेका 1708 िनखाते मो नं 8806148989पोलीस ठाणे 
कुंटूर 
 
 मा. पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना माणे:- 

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ.गरुन 148/ 2022 कलम 324,323504,506,34  भादवंी िद . 14.09.2022 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वळे िठकाण व 
दाखल ता. वळे 

िफयादीच ेनाव प ा व मोदी न ं, आरोपीच ेनाव व 
प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हकीकत 

रामतीथ  भाग 5 .गुरन 
 148/ 2022 
 कलम  
324,323 
,504,506,34  
भादंवी  
 
 
 
उिशरा च ेकारण- 
दवाखा यात 
उपचारघेऊन  आज 
रोजी जवाब िदलेन े
दाखल  
 
  

ग.ूघ.ता.वेळ—-–--िद. 
13/09/2022  चे 16.00  
सू.िफयादी लाटवर तोरणा 
ता.िबलोली  
 
 िदशा :   
उत रेस 15  िक मी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:-  
िद 14/09/2022 
 चे  17.26 वा  
टे.डा न द  24  वर  

 
 
  

 िफयादीच ेनाव:-  
िव ल देवराव नरवाडे   वय 25  वष 
धंदा  शेती  राहणार.तोरणा     तालुका 
िबलोली जात मराठा 
 मोबाईल नंबर.9699841719 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
आरोपी अटक :- --- 
  

खूलासा.-- सादर िवनंती िक वर नमूद ता वेळी व 
ठीकाणी यातील आरोपीतानी संगणमत क न 
िफ. लाटवर टर ठेव याचे कारणाव न रोजी  
िशवीगाळ केली आरोपी .1 याने कुराडीचे तु यांन े
िफ.डो यात मा न डोके फोडल े व आरोपी .2,3,4 
यांनी लाथाबु यांनी मारहाण क न मु ा मार िदला 
व िशवीगाळ क न िजवेमार याची   धमकी िदली   
वगैरे   मजकुराचे  जबाबाव न  गु हा दाखल क न  
माननीय सपोिन िदघ े  साहबे यां या आदेशान े गु हा 
दाखल  
 
दाखल करणार 
 पोहे का.NPC 1371 िशदे   पो टे रामतीथ  
 

तपािसक अमलंदार :- 
 HC / 2476 पठाण   सा पो. टे. रामतीथ  
मो.न.ं.  9823027725 
 

भारी अिधकारी 
 मा सपोिन िदघे पो टे रामतीथ  मो न ं9834255985 
 

 

 



पो. टे. च ेनाव िलबगाव  भागo 1 तoे 5 :-गरुण. 142/2022कलम498,(अ)323,504,506,34 , भादवी िद14.09-2022 

पो. टे. च े
नाव  

गुरन व कलम  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसग घडला व 
दाखल  

िफयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं आरोपी च ेनाव व 
प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 हिककत  

िलबगाव  
भागo 1 तoे 5 : 
-गरुण. 
 142/2022 
कलम 
498,(अ)323, 
504,506, 
34 , भादवी 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 जून 2018 पासून त ेिद. -
14.09.2022 वेळ 16.00 वाजता या 
दर यान मौ. धोतरा   ता .पूणा जी. 
परभणी आरोपीचे राहत ेघरी व 
पिरसरात तसेच िफयादीचे माहरेी 
मौ.सायाळ ता.जी .नांदेड (वेळ न ी 
नाही)िबट  नंबर 03 पूवस 05 िक.मी.  
 
गु हा  दाखल ता. व वळे :-  
िद14.09-2022  
चे 17.49वा. 
न द नंबर :- 15वर  
 

िफयादीच ेनाव 
आरोपी च ेनाव : 
  
 
 FIR िदल ेका होय/नाही :- होय. 
आरोपी अटक :- नाही. 
चकेिल ट ची पतूता केली आह े:- 

सादर िवनंती की बाजू नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोप नी संगणमत  क न िफयादी बाईचे चिर ावर संशय 
घेऊन िशवीगाळ क न उपाशीपोटी ठेवले व घर 
बांधकामासाठी माहरे होऊन पाच लाख पये घेऊन ये अस े
हणुन तगादा लावला मागणी पूण होत नस यान े िफयादीस 

मारहाण क न जीवे मार याची धमकी िदली व शारीिरक व 
मानिसक ास दऊेन छळ केला मिहला सहा य क  कायालय 
नांदडे यांचे प  घेऊन आज रोजी पो टेला येऊन हजर झा यान े
सिव तर जबाब घेऊन मा.सपोिन पवार साहबे यांचे आदशेान े
वरील माण े गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी  ASI 
दामोधर यांचे कडे िदला.  

 
दाखल करणार :- 
 PSO Hc 2426 शे े पो. टे. िलबगाव मो.नं. 
9923303894   
  

तपािसक अमंलदार :- 
 ASI दामोधर  पो. टे. िलबगाव  मो. न ं. 9723981641 

 
पो. टे. भारी अिधकारी  नाव व मोबाईल नबंर :- 
 स. पो. िन. पवार  साहबे पो. टे. िलबगाव   
मो. न.ं 98 23 28 84 58 

 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन दगेलरू यिेथल दिैनक गू ह ेिमस ग ं . 27/2022 िद 14.09.2022 
पो टेच े
नाव 

िमस ग.वकलम िमस गघ. ता. वेळ व 
िठकाण 

त ारदाराचनेाव व प ा व मोन ं खलुासा:--- 

पोलीस 
टेशन 

दगेलूर 

िमस ग 
ं .27/2022 

 
 
 
 
 

 

िमस ग घ. ता. वळे व 
िठकाण:-- 
िदनांक 13.09.2022 
रोजी 13.00 वा. देगलुर 
काँलेज देगलरु येथुन  
 

िमस गदा. ता. वळे व 
न दन ं
िद 14.09.2022 
रोजी वेळ 17.09  वा  
न द न ं25 
 
 
 

त ारदाराचनेाव व प ा व 
ीराम नारायण आडबलवार वय 45 वष 
वसाय शेती रा. भ ापुररोड रोड दगेलुर 

मो.न. 7410768311 
 
बेप ा ीचनेाव --- 
  
 
वणन 
उंची – 5 फुट 2 इंच  रंग- गोरा  , पोषाख – 
बदामी रंगाजी लेग ज पँ ट  व िहर ा रगाची 
टाँप ,  , भाषा – मराठी , िहदी (िश ण – 
B.SC (ि दतीय वष ) चेहरा गोल, बांधा 
सडपातळ , पायात का यारंगाची च पल, 
ओळख िच ह मानेवर ितळ   

खलुासा:--- 
सादर िवनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील अजदाराची मुलगी नामे ही देगलुर काँलेज 
देगलुर येथुन िद. 13.09.2022 रोजी वेळ 13.00 
वा. िनघुन गेली ती परत न आ यान े अज 
िद याव न वगैरे त ारी व न मीस ग दाखल  
 

दाखलकरणार:- 
ASI सरोद े ने. पो. टे. दगेलुर  
 
तपािसक अंमलदार– 
सपोउपिन  िमरदोडे ने.पो. टे.देगलरू 
 

पो टे भारी अिधकारी नाव व मोन:ं-- 
पो. िन. ी. माछरे साहबे  9821159844 

 

 
 



 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê −üÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ¤î−üÖÓ×¤−üÖú ÷Ö−ãÆêü †Æü¾ÖÖ»Ö ÷Öã̧ ü−Ö 136/2022 �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖ ü̧ŸÖßµÖ ÆüÖŸµÖÖ ü̧ �úÖµÖ¤üÖ ×¤ü 14/09/2022 

 
 
 

†.
�Îú. 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê -
ÖÖ¾Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ 
¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ
Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ü̧×•ÖÃ™ü ü̧ ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ  ¿Öȩ̂ üÖ 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
−ÖÖÓ¾Ö -
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ÷Öã .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö:-   
×¤ü. 14/09/2022 
ü̧Öê•Öß“Öê ¤ãü¯ÖÖ ü̧ß 12.10¾ÖÖ 

−Ö ü̧ÃÖß ü̧Öê›ü −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 
×¿Ö¾ÖÖ ü̧ ü ŸÖÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 
 
×¤ü¿ÖÖ-  
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 01  ×�ú ×´Ö 
 
÷Öã.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :-  
×¤ü.14/09/2022 
“Öê 17.10¾ÖÖ 
 −ÖÖë¤ü �Îú 020 
 
 
 
 
 

 
÷Öã̧ ü−Ö :---  
136/2022  
�ú»Ö´Ö  
4/25 ³ÖÖ ü̧ŸÖßµÖ ÆüÖŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ 
 
 
  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:-- 
 01)×Æü ü̧Öê ÆüÖê−›üÖ ¿ÖÖ‡Ô−Ö ´ÖÖê ÃÖÖ −ÖÓ²Ö¸ü 
−ÖÃÖ»Öê»Öß “Öê×“ÖÃÖ �Îú 
ME4JC651CCT217841,‡Ó×•
Ö−Ö −ÖÓ²Ö ü̧ jcc5et0324220 
02) �úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öê ´µÖÖ−Ö´Ö¬µÖê 
¤üÖŸÖ ü̧ß ¯ÖÖŸÖê †ÃÖ»Öê»Ö ¤üÖê−Ö �ÖÓ•Ö ü̧ 
ŸµÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß  24 ÃÖê ´Öß  »ÖÖ�ú›üß 
´Öã™ü †ÃÖ»Öê»Öß  
 
 

 
×±úµÖÖÔ¤üß:-   
´ÖÖ ü̧ÖêŸÖß −ÖÖ ü̧ÖµÖ@Ö ŸÖê»ÖÓ÷Öê ¾ÖµÖ 51 
¾ÖÂÖì ¾¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖȩ̂ üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
−Öế Ö@Öã�ú Ã£ÖÖ÷Öã¿ÖÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê −ÖÓ 9552202836 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß:--   
1 

 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú:--- 
  

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ:- 
ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�ËúÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾Ö¸üß»Ö ×Æü¸üÖê 
ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡Ô−Ö ´ÖÖêÃÖÖ ¾Ö ü̧ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ �úÖêšêüŸÖ ü̧ß  
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧ �éúŸµÖ �ú ü̧�µÖÖ“Öê ÆêüŸÖã−Öê ¾Ö ü̧ß»Ö �ÖÓ•Ö ü̧ 
²ÖÖôû÷Öã−Ö ×´Öôãû−Ö †Ö»Öê.¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ×¤ü¾Öºþ−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö 
ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧ /--  
¯ÖÖêÆêü�úÖ 2304 ™üÖê´¯Öêû  ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö   
´ÖÖê −ÖÓ -9823262304 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :-  
¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ²ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖ ü̧ü   ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.−Ö 
9637320355 
 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê −üÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ¤î−üÖÓ×¤−üÖú ÷Ö−ãÆêü †Æü¾ÖÖ»Ö ÷Öã̧ ü−Ö 137/2022 �ú»Ö´Ö379, ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü 14/09/2022 

 

 

†.
�Îú. 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê -
ÖÖ¾Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ 
¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ
Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ü̧×•ÖÃ™ü ü̧ ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ  ¿Öȩ̂ üÖ 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
−ÖÖÓ¾Ö -
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ÷Öã .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ�Ö:-  ×¤ü. 
09/09/2022 ¸üÖê•Öß“Öê 
¸üÖ¡Öß 23.00 ŸÖê ×¤ü 
10/09/2022 “Öê 
02.00 ¾ÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü “Ö¾ÆüÖ@Ö 
µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ý−Ö 
¯ÖÖ−ÖÃÖ¸êü −Ö÷Ö¸ü −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ü 
ŸÖÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 
 
×¤ü¿ÖÖ-  
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 01  ×�ú ×´Ö 
 
÷Öã.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
 ×¤ü.14/09/2022 
“Öê 18.25¾ÖÖ  
−ÖÖë¤ü �Îú 21 
 

 
÷Öã̧ ü−Ö :---  
137/2022  
�ú»Ö´Ö  
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 
 
 ÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- ý   
  ÆüÖë›üÖ ›Òüß´Ö µÖã÷ÖÖ ´ÖÖ™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö  
�Îú. MH-26-AW-3776 •Öã−Öß 
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ×�ú´ÖÓŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 20000/- 
×¾ÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü@Ö:-- 
†Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
×´Öôæû−Ö †Ö»Öß −ÖÃÖ»µÖÖ−Öêê  †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öæ−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ−Öê 

 
×±úµÖÖÔ¤üß:- 
 �îú»ÖÖÃÖ ÆüÖ−Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö 
÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öæ̧ üß ¸üÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ 
±ãú»Öê �úÖò»Ö−Öß  −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ 
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
8263906165 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß:--   

†–ÖÖŸÖ 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß †™ü�ú:--- 
  

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ:- 
ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß,Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�ËúÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÔÖ×¤ü−Öê ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öß �úß, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
÷ÖÖêØ¾Ö¤ü “Ö¾ÆüÖ−Ö  µÖÖÓ“Öê  ŸÖÖ²µÖÖŸÖ  †ÃÖ»Öê»Öß ¾Ö ü̧ß»Ö 
´ÖÖ™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú  MH-26-AW-3776 ×Æü 
‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ˆ³Öß �úºþ−Ö šêü¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ †–ÖÖŸÖ 
†Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê  ÃÖ¤ü ü̧ ´ÖÖêÃÖÖ “ÖÖêºþ−Ö −Öê»Öß ¾Ö †Ö•Ö 
¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×´Öôæû−Ö †Ö»Öß 
−ÖÃÖ»µÖÖ−Öêê ¾Ö÷Öî̧ êü ŸÖ�ÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Öºþ−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö 
ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ¸ü /-- ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2304 ™üÖê´¯Öêû  ¯ÖÖê.Ã™êü. 
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê −ÖÓ -9823262304 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :- 
 ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2006 ´ÖãÃŸÖÖ¯Öæ̧ êü  ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö   
´ÖÖê.−Ö 9325850996 
 
 

 



पो टे च ेनाव मुदखेड िमिसग नबंर 12/2022 िदनाकं 14/09/2022 

पो टे च ेनाव  
 

गुरन/आ /पनाका 

/िमिसग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िमिसग 

घडला व दाखल  

िफयादी च ेनाव खबर दणेार/आरोपीच ेनाव व 

प ा 

हकीकत  

 मुदखेड 
 

 

 

िमिसग नंबर 
12/2022 

 

हरवललेी िदनाकं व िठकाण- 

12/09/2022 चे 15.00  वा. 

या सुमारास िफयादीचे घ न 
मौजे िपपळकोठा चोर तालुका 
मुदखेड िज हा नांदेड 
 

िमस ग दाखल –  

िदनांक 14/09/2022 

 चे 18.41 वा  

न द नंबर 19 

खबर देणार –  

दौलती शंकर ग हाण ेवय 41 वष वसाय 

शेती रा. िपपळकोठा चोर तालकुा मुदखेड 

िज हा नांदेड  
मोबाईल मांक 8669251455 

 

हरवले या इसमाच ेनाव  
- िदगंबर दौलती ग हाण ेवय 23 वष 

वसाय िश ण रा. िपपळकोठा चोर 

तालुका मुदखेड िज हा नांदेड 
  

हरवले या इसमाच ेवणन- 

वण गोरा, उंची 166 cm, बांधा 

सडपातळ, पोशाख पांढरा शट व जी स 

पॅ ट, पायात पांढ या रंगाचा बूट, िश ण 

बी.ए, भाषा मराठी,िहदी 

  

खुलासा -सादर िवनंती की यातील खबर देणार 

यांनी खबर िदली की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील खबर देणार याचा बेप ा मुलगा 
हा िश णाचे कागदप े झेरॉ स आणण े कामे 
मुदखेड येथे जातो हणून गेला तो अ ाप पावतो 
आला आला नाहीआ ही खूप शोध घेतला परंत ु
िमळून आला नाही वगैरे अजाव न पो. िन.शमा 

साहबेां या आदेशान ेवर माणे िमिसग दाखल.  

 

दाखल करणार –  

NPC/231 फोले पो टे मुदखेड 

 

चौकशी कामी - 

HC/2721 जी.एस.िशदे  नेमणकू पोलीस टेशन 

मुदखेड  मो.नंबर 9552516283 

 

 



 

पोलीस टेशन मुखडे  दैिनक गु ह ेअहवाल िदनाकं 14/09/2022 

 अन ु
माकं 

गरुन कलम गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण 

िफयादीच ेनाव गु ाची थोड यात हािककत 

1) 
 
पो ट 
मुखेड  

गुरंन 
283/2022 
कलम  
65(E) 
म. दा. का  
 

गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण – 
 िदनांक 14/9/22 रोजी वेळ 
16.40 वाजता चे सुमारास 
मुखेड ते जुना रोडवर काळा 
हनुमान मंिदराजवळ 
ता मुखेड िज हा नांदेड 
  
दाखल वेळ- 
14/09/2022 रोजी 
वेळ  18.25 वा  
टे डा न द 24 

 
 

िफयादीच ेनाव-  
ंकट तुकाराम जाधव पोना 1001  पोलीस 

टेशन मुखेड  
मोबाईल नंबर 7030066459 
 
आरोपीच ेनाव- 
आरोपी अटक-    नाही  
कलम 41(1) सीआरपीसी माणे नोटीस 
दे यात आली 
 

िमळाला माल - 
देशी दा  िभगरी सं ा असे लेबल असले या 
180 ml मते या एकूण 20 बॉटल येकी 
िकमत 60 पये माण ेएकूण 1200/-rs 

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळ िठकाणी यातील 
आरोपीन े या या ता यात िवनापरवाना 
बेकायदेशीरिर या देशी दा  िभगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180ml मते या एकूण 20 बॉटल येकी  
िकमती 60/- rs असा एकुण 1200/- पयाचा माल 
चोरटी िव ी कर या या उ ेशान े वतः या ता यात 
बाळगले या िमळून आला  वगैरे  मजकुराचे िफयादव न 
गु हा दाखल क न मा.पोनी साहबे यां या आदेशान ेपोना 
1001 जाधव यां याकडे िदले  
 
दाखल करणार - 
pn / 2433 भुताळे पो ट मुखेड  
 

भारी अिधकारी- 
 ही ही गोबाडे पो ट मुखेड  मो नंबर 8805957400 
 
तपास अिधकारी 
पोना 1001 जाधव पो ट मुखेड मो नंबर 7030066459 

 



 
 

पो. टे िवमानतऴ िमस ग.न.ं 64/2022     
 
अ. . िज हावपो. टे.चनेगु हा घडला/दाखल/ ा िद./वेळ गुरन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत शेरा 

1)  
नादंडे, 

पो. टे. 
िवमान-तळ 

 
िमस ग घ.ता.वेऴ व िठकाण  
िदनांक 13/09/2022 रोजी 
दपुारी 15.00 वाजताच े
सूमारास िफयादीच े राहत े
घ न  आसरानगर नांदडे 
 
 उ रेस 04 िक.मी.  
 
 दाखल ता. वळे  
-िद 14.09.2022 
 रोजी वेळ 20.06 वा 
 टे.डा. 45 
 
 
 

पो. टे 
िवमानतऴ 
िमस ग.न.ं 
64/2022  

खबर दणेार –  
स यद अिनक िप. स यद 
बशीर वय 32 वष, वसाय 
मजुरी रा. आसरानगर नांदडे  
 मो.न. 7083743164 
 
हरवले या ीच ेनाव –  
वय 31 वष आसरानगर नांदडे  
 
वणन-  
रंग ग  वण, उंची पाच फुट, 
नाक सरळ, डोळे म यम, केस 
काळे लांब, बांधा- सडपातळ 
सोबत Jio  
Mo 7620562920 
 

खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व िठकाणी 
यातील खबर दणेार यांची बहीन   वय 31 वष 
आसरानगर नांदडे  ही  राहत े घ न गेली ती 
अदयाप पावेतो घरी परत आली नाही तीचा 
आजपावेतो  नातेवाईक व गावाकड े शोध 
घेतला असता िमळून आली नाही वगैरे 
मजकुराच े  अज िद याने मा .पोिन सा. यांच े
आदशेाने िमस ग दाखल क न पूढील शोध व 
कायवाही कामी पोहकेाँ 1334 जाधव  यांचेकड े
िदला . 
 
दाखल करणार –  
HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 
 
तपास करणार  -  
HC/1334  जाधव मो.नं. 8805859640 

 

 



 

 

पोलीस टेशन मु ामाबाद  दैिनक गु ह ेअहवाल िदनांक 14/9/ 22 

पोलीस ठाण े
मु ामाबाद     
. .             .        

गरुन व कलम ग.ुदा.ता.वळे व िठकाण त ार देणार 
याचं ेनाव व 
प ा मो.न. 

हकीकत 

गुरन 
 217./2022 
कलम  
498.(अ)323 
.504.506.34.भादवी  
 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वळे िठकाण 
.िदनांक 29/05/2011ते 
12/02/2020.वेळ 20.00. 
पावतो वसुर ह.मु मांजरी  
ता मुखेड. 
 
 
गु हा दाखल तारीख वळे 
िदनांक08/09/2022 
वेळ 13.49.वाजता 
न द नंबर 12. 
 

िफयादीच ेनाव 
: - 
 
 
आरोपी. 
  

 वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील  आरोपीतानी  संगणमत 
क न िफयादी बाईस माहे न पाच लाख पये घेऊन ये हणून तगादा 
लावून वारंवार शारीिरक व मानिसक  छळ क न िशवी देऊन मारहाण 
क न जीवे मार याची धमकी िदल ेवगैरे मजकुराचे जबाबा व न गु हा 
दाखल 
 
 
दाखल करणार  
Asi जाधव.पो  टे  मु ामाबाद 
मो न ..8605430645 
 
तपास अिधकारी  
NPC 1402. मिह ाकर मो नंबर 9665391402. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी 
सपोिन/ सं ाम उ व जाधव पोलीस ठाणे मु माबाद 
  मो.न.8999881900 



 

                                                                                                                                                                                                                       

पो. टे. माळाकोळी. सी आर नबंर 97/2022   कलम 498 A.323.34 भादवी िदनाकं 14/09/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

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

        
हकीकत 

माळाकोळी 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 सी आर नंबर 
97/2022 

कलम 
498(A) 

323.34.भादवी 

गु हा घडला:-  
मागील दोन वषापासून ते 
िदनांक 12. 8 .2022 चे 
पयत िफयादी या सासरी 
मौजे अहमदपूर येथे  
 
दि णसे 22 िकमी 

 
 
गु हा दाखल: 
िद.14/09/2022 
वेळ 17.26वा  
 न द  15वर.  

  

िफयादीच ेनाव :-  

 
FIR त िदली का:- होय 
 

आरोपी नाव व प ा.नबंर  
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा:-सादर िवनंती की वर नमूद तािरख वेळ व िठकाणी 
यातील आरोपीतान ेसंगणमत क न िफयादी बाईस झाले या कज 
फेडणीसाठी माहे न एक लाख पये घेऊन ये हणून ितचा 
शारीिरक व मानिसक छळ क न मारहाण क न उपाशीपोटी 
ठेवून घराबाहेर हाकलून िदले.वगैरे या. सपोनी साहबे यां या 
आदशेाने पुढील तपास कामी पोह ेका 2504कदम   सर यांचे कडे 
िदला आहे 
         
           
तपासीक अमंलदार:- 
           पोह ेका2504 कदम    पो. टे.माळाकोळी  

 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:- 
  मा.  सपोनी डोके सा  मो. .-8652147575 
 
 

 



 

 

 

पो. टे. माळाकोळी. सी आर नबंर 98/2022   कलम 324.323.504 भादवी िदनाकं 14/09/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

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

        
हकीकत 

माळाकोळी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 सी आर नंबर  
98/2022 

कलम 
324.323. 

504भादवी 

गु हा घडला:- 
 29.08.2022 वासा या 
सुमारास िफयादी या 
शेतातील आखा ावर 
कदमाची वाडी िशवार 
दि णेस 25िकमी 
 
गु हा दाखल:-  
िद.14/09/2022 
वेळ  17.48 
न द  17वर.  
 
उिशराच ेकारण .  
आज रोजी स.द िव णुपुरी 
नांदेड येथून उपचार क न 
येऊन त ार िदली 

िफयादीच ेनाव :-  
 रामे र एकनाथ िबगवाड व 29 वष 

वसाय शेतीव ाय हर राहणार 
गोलगेाव पक  
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 
आरोपी नाव व प ा.  
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा:-सादर िवनंती की वर नमूद तािरख वेळ व 
िठकाणी यातील िफयादी हा या या शेतातील 
आखा ावर झोपला असता  यातील आरोपी हा तेथ े
आखा ावर जाऊन िफयादी उठवून त ू दा  का पीत 
नाहीस हणून लाकडान े दो ही हाता या मनगटावर 
पायावर पाठीत मा न दखुापत केली िशवीगाळ क न 
जिमनीवर आपल.े वगैरे  जबाब व न मा.सपोनी साहबे 
यां या आदेशान ेपुढील तपास कामी पोह ेका 2504कदम  
सर यांचे कडे िदला आह े
         
दाखल करणार अमलदार 
 पोहे का 2065 लालवंडे   पोलीस टेशन माळाकोळी 
 
तपासीक अमंलदार:- 
 पोहे का 2504कदम  पो. टे.माळाकोळी  
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:- 
    मा. सहा यक पोलीस िनरी क  डोके साहबे 

 



 

पोलीस टेशन मदुखेड 14/09/2022 

पोलीस 
टेशनच े

नाव  

.गरुन व कलम गरुन घ. ता. वळे. व िठकाण िफयादीच ेनाव खलुासा  

मुदखेड .गुरन – 
190/2022 
 कलम  
379 
 भा द िव  
 
 
 
 
  

गरुन घ. ता. वळे. व िठकाण  
िद.06/09/2022रोजी 
दपुारी02.00ते 04.00चे सुमारास 
िलबोणी नगर येथील भारत 
फायना स ऑिफस मुदखेड समोर 
रोडवर मुदखेड  
 
पवूस 01की मी.  
 
गरुन - दाखल ता.वळे.  
िद. 14/9/2022 
रोजी  21.17 वा.  
टे डा. 21 वर 

 
गलेा माल –  
बजाज िड कवर कंपनीची मोसा 

.mh26-z-4423 िक.अ. 
10,000 .ची. 

िफयादी – 
साई िदगांबर गाडेकर  वय 20 
वष वसाय खाजगी नोकरी 
रा.रे वे कॉटस उमरी ता.उमरी 
िज.नांदेड ह.मू. बडोदा बँकेजवळ 
मुदखेड  
मो. न. 7620096177 
 
आरोपी- 
 अ ात 

सादर िवनंती की यातील अ ात आरोपीन ेयातील िफयादीची 
वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी िफयादीची बजाज िड कवर 
कंपनीची मोसा .mh26-z-4423िक.अ.10,000 .ची. 
जुनी वा वतःचे फाय ासाठी चो न नेली आह े वगैरे अज 
िद यान ेमा. पो.नी. साहबे यां या आदेशान ेगु हा दाखल 
 
 
दाखल करणार-  
pso  Hc 231 फोल.े . 9552045424  
 
तपास –  
Asi गीत े मोबाईल मांक.  8329115698 
 
 

 

 



पोलीस टेशन मदुखेड 14/09/2022 

पोलीस 
टेशनच े

नाव  

.गरुन व 
कलम 

गरुन घ. ता. वळे. व िठकाण िफयादीच े
नाव 

खलुासा 

मुदखेड .गुरन –  
191/2022 
 कलम 
 498(अ) 
323,504, 
506,34 
भा. द वी. 
 
 
  

गरुन घ. ता. वळे. व िठकाण   
िद. 27/12/2022 ते आरोपीचे 
घरी 503 A अशोक िवहार नया 
कोट रोड सोनीपत रा य 
हिरयाणा  
 
 
गरुन - दाखल ता.वळे 
. िद. 14/9/2022, 
 रोजी  21.53 वा.  
 टे डा. 23 वर 
  
 

िफयादी – 
  
आरोपी- 
  
 

सादर िवनंती की,यातील आरोप नी संगणमत क न इनो हा कार दकुान व सो याचे 
दािगन ेघे यासाठी वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी शारीिरक व मानिसक छळ क न 
िशवीगाळ क न थापडा बु यांनी मारहाण क न जीवे मार याची धमकी िदली व 
घरातून हाकलून िदल े वगैरे जबाब व न मा. पो.नी. साहबे यां या आदेशान े गु हा 
दाखल 
 
दाखल करणार-  
pso  Hc 231 फोल.े . 9552045424 
 
तपास- 
Npc 1375 ठाकूर  मो मांक.  7774051375 
 
 

 



 

 

पोलीस टेशन  इ लापुर  14/09/2022 

पो ट चे 
नाव 

गरुंन ंव 
कलम 

गु हा घडला तारीख वळे व 
िठकाण 

िफयादी खलुासा  

इ लापरु 91/2022 
कलम 
353,332, 
309,504, 
506 ,34 
आयपीसी 
 
 

गु हा घडला तारीख वळे व 
िठकाण  
िदनांक 14.09.2022 
रोजी 16.10 वा. मौजे 
इ लापरु िशवार गोपाळ 
पाटील यांची िववािदत जमीन 
शेत गट मांक 286 म ये 
 
 पि मसे 1 km 
 
गु हा दाखल तारीख वळे व  
न द नबंर 
िदनांक 14.09.2022 
चे 17.30 वाजता 
 न द नंबर 23  
 
 

िफयादी  
योगेश बाबुराव बोधिगरे 
वय 32 वष 

वसाय नोकरी पो उप िन 
पोिलस टेशन इसलापुर 
Mob no 9404222624 
 
आरोपी 
  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख  वेळी व िठकाणी यातील नमूद 
िफयादी ह ेमाननीय तहसीलदार यांचे आदेशाचे पालन क न शेत गट 

मांक 286 fookfnr  जिमनीचा ताबा पोलीस संर ण बंदोब तात देत 
कायदेशीर कायवाही करीत असताना यातील नमूद आरोपी यांनी 
संगणमत क न िफयादी ह े सरकारी काम करीत असताना सरकारी 
कामात अडथळा िनमाण क न यां याशी त घालून िशवीगाळ 
केली िफयादीचे शट ध न ध ाबु ी क न िजवे मार याची धमकी 
िदली व िवषारी औषधाचा ड बा घेऊन तु या नावाने िपऊन मरतो असे 
हणाल ेवगैरे िफयाद व न गु हा दाखल. 

  
दाखल करणार  
Asi लुगंारे  मोबाईल नंबर  9881153302 
 
तपास  
Api शेवाळे साहबे  Mob no 9405524001 
 
 

 



                        

उमरी  गु.र.न.:- 226/2022 कलम  65 e ´Ö¯ÖÏÖê�úÖ  िद.14/09/2022 

पो टेच े
 नाव  

गरुन,ंआ ,पनाका  
िमिसग व कलम 

गरुन,ंआ ,पनाका  
घडला व तारीख व वळे 

िफयादीच ेनाव व प ा 
मो. .आरोपीच ेनाव प ा 
,आरोपी अटक होय नाही  

हिककत  
 

उमरी गु.र.न.:- 

226/2022 

 कलम  
65 e  ´Ö¯ÖÏÖê�úÖ  

 

 
 

गु हा घडला िदनाकं 
िद.14/09/2022 चे20: 
39वा. मोजे िशगणापूर 
तालुका उमरी िज हा 
नांदडे 
 
. िदशा व अतंर:-   
दि णेस 15 िकलोमीटर 
 
गु हा दाखल िदनाकं 
िद.14/09/2022 
चे 19:00 वाजता  
न द न.14 
 
  
 

िफयादीच ेनाव  
राम पी .नागनाथराव 
चौगुले वय 31 वष पोलीस 
उपिनरी क पोलीस टेशन  
उमरी  
 
आरोपीच ेनाव व प ा:- 
आरोपी अटक:- नाही  
 
  

खुलासा:- सादर िवनंती की  वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी हा  िवनापरवाना बेकायदशेीर  िर या चोरटी िव ी 
कर या या उ शेाने ितचीकर या या उ शेाने दशेी दा  िभगरी 
सं ा या सं ा या 180 एम एल  या  14 बॉटल  िकमत 980 
पयांचा  िमळून आलेला आह े आला वगैरे िफयादी व न मा पो िन 

साहबे यां या आदशेाव न नमूद माणे गु हा दाखल क न पुढील 
तपास कामी  बीट  एच  सी   2354 गेडाम सर यां याकड ेिदला 
 
तपास:- 
 Hc 2354 गेडाम साहबे  पो टे उमरी  

 
दाखल करणारा:-    
कदम सर पो टे उमरी 
 

 



                                                                                                                                                                                                                   

¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 556/2022  Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 14/09/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  
†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
556/2022  
Ûú»Ö´Ö  
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 06/09/2022  
¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß 07.30 
ŸÖê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ÃÖÓŸÖÖêÂÖß ´ÖÖŸÖÖ 
´ÖÓ¤üß¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖê 
ÛúÖîšüÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
14/09/2022 “Öê  
¾Öêôû 18.58 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.26 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- 
 ÛéúÂÞÖÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ®Öê ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß üü 
¸üÖ. ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ü ®ÖÝÖ¸ü ÛúÖîšüÖ ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.9623219190. 
 
†Ö¸üÖê¯Öß :- †–ÖÖŸÖ 
 
†Ö¸üÖê¯Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú  
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×Æü¸üÖê ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß ¯Öò¿Ö®Ö ¯ÖÏÖê ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö 
ÛÎú.MH-26-BH-6951 ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ ®ÖÓ. 
MBLHAR187HHK77654 ¾Ö ‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ. 
HA10ACHHK17447 †¿Öß †ÃÖ»Öê»Öß ØÛú´ÖŸÖß 
†Ó¤üÖ•Öê 32,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö Ó̧üÛú  
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸üü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö  
  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß ¯Öò¿Ö®Ö ¯ÖÏÖê 
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛÎú.MH-26-BH-6951 ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ ®ÖÓ. 
MBLHAR187HHK77654 ¾Ö ‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ. 
HA10ACHHK17447 †¿Öß †ÃÖ»Öê»Öß ØÛú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 
32,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ÛúÖîšüÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖÓŸÖÖêÂÖß ´ÖÖŸÖÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ“µÖÖ 
¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖê »ÖÖ¾Öã®Ö ÝÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß ®Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖ•Ö¾Öôû ¾ÖÖôãû ÛúÖœüÞµÖÖ“ÖÖ 
ÛúÖ´ÖÖ»ÖÖ ÝÖê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖê¹ý®Ö 
®Öê»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ  
¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü. 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9637706877 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1224 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 8329712505 
 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : 
 ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. 
´ÖÖê ÛÎú 9823333377 
 

                        

 



 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö †Ö.´Öé.ÛÎú´ÖÖÓÛú  100/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 14/09/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

†Ö.´Öéü.®Ö.     †Ö.´Öé.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ-µÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

†Ö.´Öé. :- 
100/2022 
Ûú»Ö´Ö  
174 
ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 

†Ö.´Öé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
14/09/2022 ¸üÖê•Öß 
ÃÖÛúÖôûß 04.00 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖêÆü´Ö¤üßµÖÖ 
´Ö×Ã•Ö¤ü •Ö¾Öôû 
¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
 
†Ö.´Öé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
14/09/2022 “Öê  
¾Öêôû 12.13 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.16 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :-  
¿ÖêÜÖ ×¸ü•Ö¾ÖÖ®Ö ¿ÖêÜÖ †ÖµÖã²Öü ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖÔ 
¸üÖ.´ÖÖêÆü´Ö¤üßµÖÖ ÛúÖò»Ö®Öß ¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’û.ü 
´ÖÖê.ÛÎú.8668733511 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
 ¿ÖêÜÖ ´Öã²Öß®Ö ¿ÖêÜÖ †ÖµÖã²Ö ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì 
¸üÖ.´ÖÖêÆü´Ö¤üßµÖÖ ÛúÖò»Ö®Öß ¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’û. 
 
´Ö¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :-  
¤üÖ¹ý ×¯ÖÞµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾Ö‡Ô“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ¡ÖÖÃÖ ÆüÖê¾Öã®Ö 
²Öê¿Öã¬¤ü —ÖÖ»µÖÖ®Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ´ÖéŸµÖã 
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ®ÖÖ´Öê ¿ÖêÜÖ ´Öã²Öß®Ö ¿ÖêÜÖ †ÖµÖã²Ö 
¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.´ÖÖêÆü´Ö¤üßµÖÖ ÛúÖò»Ö®Öß ¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’û ÆüÖ 
¤üÖ¹ý ×¯ÖÞµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾Ö‡Ô“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê †Ö•ÖÖ¸üß  †ÃÖ»µÖÖ®Öê †“ÖÖ®ÖÛú 
¡ÖÖÃÖ ÆüÖê¾Öã®Ö ²Öê¿Öã¬¤ü —ÖÖ»µÖÖ®Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ÛúÖ´Öß ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂÞÖã¯Öæ¸üß ®ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê ¿Ö¸üßÛú Ûêú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÃÖã¹ý †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ›üÖòŒ™ü¸üÖÓ®Öß 
05.26 ¾ÖÖ.´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê ‘ÖÖêÂÖßŸÖ Ûêú»Öê  ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ¾Ö¹ý®Ö 
¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö.´Öé. ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9637706877 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö Ûú¤ü´Ö ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9881475004 
 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ.  
´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

                        

 



 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö †Ö.´Öé.ÛÎú´ÖÖÓÛú  101/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 14/09/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 

“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

†Ö.´Öéü.®Ö.     †Ö.´Öé.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ-µÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

†Ö.´Öé. :- 
101/2022 
Ûú»Ö´Ö  
174 
ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 

†Ö.´Öé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
13/09/2022 “Öê 16.00 
ŸÖê ×¤ü.14/09/2022 
¸üÖê•Öß 14.00 ¾ÖÖ.“µÖÖ 
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ×ÛúÛúß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü 
ÝÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß ®Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
†Ö.´Öé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
14/09/2022 “Öê 
 ¾Öêôû 18.12 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.25 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :-  
¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖÓ¤ãü ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üü ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖÔ 
¸üÖ.¾Ö›üÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’û.ü 
´ÖÖê.ÛÎú.8308885638 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö :-  
×¿Ö¾Ö´Ö ®Ö¸ü²ÖÖ ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖµÖ 16 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖõÖÞÖ ¸üÖ.¾Ö›üÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
´Ö¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :-  
ÝÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß ®Ö¤üß ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ¯Ö›ãü®Ö ²Öã›æü®Ö ´ÖéŸµÖã 
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ µÖÖÓ“ÖÖ ®ÖÖŸÖã ×¿Ö¾Ö´Ö ®Ö¸ü²ÖÖ ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖµÖ 16 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖõÖÞÖ ¸üÖ.¾Ö›üÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 
13/09/2022 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓÛúÖôûß 04.00 ¾ÖÖ. “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
ÃÖÖµÖÛú»Ö ‘Öê¾Öã®Ö ÜÖêôûÖµÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ´ÆüÞÖã®Ö ‘Öºþ®Ö ÝÖê»ÖÖ ŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ 
†Ö»ÖÖ ®ÖÃÖ»µÖÖ®Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×¤ü.14/09/2022 
¸üÖê•Öß 14.00 ¾ÖÖ. ×ÛúÛúß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ÝÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß ®Ö¤üß ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ¯Ö›ãü®Ö 
²Öã›æü®Ö ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
†Ö.´Öé. ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ  
´ÖÖê ÛÎú 9637706877 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1884 ´Öã¯Ö›êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ  
´ÖÖê ÛÎú 8421435353 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ.  
´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

                        



 

 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 328/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü-14/09/2022 

 

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

×¤ü-
14/09/2022 
¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 
 328/2022 
�ú»Ö´Ö 
 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    
 ×¤ü ü-05/09/2022  
“Öê ¸üÖê•Öß 13.00 
ŸÖê15.00¾ÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
»ÖÖêšüÃÖ ÆüÖòÃ¯Ößšü»Ö 
¯ÖÖ�úáêÓ÷Ö ´Ö¬Öã−Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-14/09/2022 
¾Öêôû 12.29 ¾ÖÖ. −ÖÖë¤üü 

�Îú.- 012 

×±úµÖÖÔ¤üß-  
†×¾Ö−ÖÖÃÖ µÖÖ¤ü¾Ö 
�ÖÖ−ÖÃÖÖêôêû ¾ÖµÖ 22ÖÂÖì 
¾µÖ �ÖÖ•Ö÷Öß −ÖÖÖî�ú× ü̧ 
¸üÖ ¾ÖÖÃÖ¸üß ŸÖÖ ´Öã¤ü�Öê›ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ü   
´ÖÖê −Ö  
7020887016 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß-†–ÖÖŸÖ 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö –  
�úß.†.  25,000/-
¹ý. “Öß •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß 
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö  

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ9Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ±úßµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖê−›üÖ ¯Öò¿Ö−Ö ¯ÖÏÖê  ´ÖÖê™üÖ¸ü 
ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú.‹´Ö.‹“Ö-26‹ ›ü²»Öã-2178 •Öã−Öß 
¾ÖÖ¯Ö¸ü �úß.†.  55,000/-¹ý. “Öß »ÖÖêšüÃÖ ÆüÖòÃ¯Ößšü»Ö 
µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖ�úáêÓ÷Ö ´Ö¬µÖê »ÖÖˆ−Ö ´Öê›üß�ú»Ö ¾Ö¸ü �úÖ´Ö 
�ú×¸üŸÖ ²ÖÃÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ �úÖê9ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ  
“ÖÖêÖ™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß ¾Ö÷Öî¸êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ 
¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
 ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2444  ´ÖÖê.−ÖÓ.9860897224 
 
¤üÖ�Ö»Ö -   
GPSI ‡Ô•Öôû�ú¸ü   ´ÖÖê.−ÖÓ. 9561038797 
 



 

 
 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 317/2022  Ûú.384,34  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.        ×¤ü®ÖÖÓÛú 14/09/2022 
 

 
 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö 
317/2022  
Ûú. 
384,34  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 13/09/2022 
¸üÖê•Öß 17.55 ¾ÖÖ. “Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¸üßÂÖ¤ü 
‡Ô´ÖÖ¸üŸÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öß»ÖÛÑú®™üßÝÖ ´Ö¬µÖê  
 
 ¤ü×õÖÞÖêÃÖ 5 ×Ûú.´Öß.  
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-   
×¤ü®ÖÖÓÛú 14/09/2022 
¸üÖê•Öß  00.22¾ÖÖ.  
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  002 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   
²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´Ö¸üß²ÖÖ ¯Öê®Öã¸üÛú¸ü ¾ÖµÖ 47 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖ•ÖßÛúÛúÖµÖÔÛúŸÖÖÔ / 
ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ»ÖÛú ¸üÖ. ¸üÖ´ÖÖÃÖß.™üß. ÝÖãºþ•Öß 
“ÖÖîÛú ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 9850075027 
†Ö¸üÖê¯Öß 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  
10,000 (500 ºþ¯ÖµÖê ¤ü¸üÖ“µÖÖ 20  
®ÖÖê™üÖ  ) †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 10,000 
†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß  ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ 
Ûúºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê »ÖÖêÆüÖ µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏß. ¯ÖÏÖµÖ´Ö¸üß 
‡ÓÝ»Öß¿ÖÃÛãú»Ö ¿ÖÖôêû×¾Öºþ¨ü ŸÖÛÎúÖ¸üÛêú»Öß †ÖÆêü. ŸÖß 
×´Ö™ü¾Öã®Ö  ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 10,000 
ºþ¯ÖµÖêÜÖÓ›üÞÖß“Öß ´ÖÖÝÖÞÖßÛúºþ®Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎú´ÖÖÓÛú 1 µÖÖÓ®Öß 
¯ÖÓ“ÖÖÃÖ´ÖõÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ 
¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü 
¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ 
/2309 •ÖÖ¬Ö¾Ö  ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2309 •ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê ®ÖÓ – 9049343095 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  --  
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ --  9421758084 



 
 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 318/2022  Ûú.363  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.  ×¤ü®ÖÖÓÛú 14/09/2022 
 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö 
318/2022  
Ûú. 
363  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
13/09/2022 ¸üÖê•Öß 
17.30 ¾ÖÖ. “Öê  ¯Öã¾Öá 
×¿Ö¾Ö¸üÖµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü   
 
ˆ¢Ö¸êüÃÖ 01 ×Ûú.´Öß.  
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-   
×¤ü®ÖÖÓÛú 
14/09/2022 ¸üÖê•Öß  
14.35 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  21 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -- 
Ûîú»ÖÖÃÖ ×¯ÖŸÖÖ Ûêú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö 
ÜÖÓ¤üÖ ȩ̂ü ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ, ÛúÖ“ÖÓ®Ö®ÖÝÖ¸ü ‹Ûú¤ü¸üÖ 
¯ÖÖêÃ™ü ´Ö¸üôûÛú (²Öã) ŸÖÖ. ×•Ö. 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ  9021414818 
 
†Ö¸üÖê¯Öß 
 
†¯ÖÆü¸üŸÖ ´Öã»Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö --  
†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß 
 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öß  ´Öã»ÖÝÖß ®ÖÖ´Öê ¸üÖ. ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖ 
®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›üÆüßÃÖ µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê¯Öß®Öê »ÖÝ®ÖÖ“Öê †Ö×´ÖÂÖ 
¤üÖÜÖ¾Öã®Ö ¯Öôû¾Öã®Ö ®Öê»Öê †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê »ÖêÜÖß †•ÖÔ 
×¤ü»Öê ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü 
¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üßÃÖ¯ÖÖê×®Ö 
ÛúÖÓ²Öôêû ÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  
ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÛúÖ²ÖÓôêû ´ÖÖê ®ÖÓ – 9823031227 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  --  
¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö. ‘ÖãÝÖê ´ÖÖê ®ÖÓ – 9423614653 
 



 

 
पो. टे.च ेनाव : िकनवट   आ. . .29/2022कलम 174 Crpc माण े   िदनाकं 14/09/2022 

पो. टे. च े
नाव 

अ.म/ृपनाका/ 
िमिसग घडला 
व दाखल 

गुरंन/िमिसग/घडला व दाखल  िफयादीच ेनाव प ा मोबाईल नबंर व 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 
होय नाही 

हकीकत 

पो टेच े
नाव 
िकनवट 

आ. . . 
29/2022 
कलम 
174 Crpc 
   
 

आ. .घडलातारीख वळे व 
िठकाण : 
िदनाकं    08/09/2022 वळे 
09:00 वाजता या सुमारास 
वाड नबंर 15 स. द. िव णपुरुी 
नादंेड तालकुा नादंेड िज हा 
नादंेड      
 
 दाखल  वेळ िदनाकं:- 
14/09/2022 
23:30 वाजता 
 टे.डा. . 34 वर 
 
 
 

खबर देणारा :-  
ड य.ूके . कांबळे  पो. 
ना./2801 नमेणकू पो ट ामीण 
नादंेड तालकुा िज हा नादंेड 
  
मयताच ेनाव   :- 
 गोकुळ िभकू राठोड वय 40 वष 
राहणार देवला नाईक ताडंा 
तालकुा िकनवट 
   
मरनाच ेकारण:  
दा या नशते कोणत ेतरी 
िवषारी औषध िप यान.े 
 
उिशराच ेकारण:  
आज रोजी  RMLC कागदप  
पो. टे.ला ा  झा यान.े 

खलुासा :- 
सादर िवनतंी की वर नमदू तारीख वळेी व िठकाणी   मयत हा 
िद.26/08/2022 रोजी14:00 वाजताच े सुमारास याच े गावच े
िशवारीतील वतःच ेशतेात दा या नशते कोणत ेतरी िवषारी औषध 
िप यान े यास उपचार कमी सरकारी दवाखाना गोकुंदा िकनवट यथेनू 
पढुील उपचार कामी सरकारी दवाखाना नादंेड यथे ेपाठिवल.े सरकारी 
दवाखाना नादंेड यथे े उपचार चाल ू असताना िदनाकं 08/09/2022 
वळे09 वाजता च ेसुमारास मरण पावला आह.े अस े RMLCप क व 
इतर कागदप  आज रोजी ा  झा यान े मा. पो. िन. साहबे यां या 
आदेशान े आ  दाखल क न पढुील तपास कामी HC-1805  पाढंरे 
यां याकडे िदला. 
दाखल करणार:  
 Pso/  Npc-2355  मारलवेाड पो. टे. िकनवट  
मो.न. 7768853060 
तपाशीक अमंलदार :- 
  HC/1805   पाढंरे पो. टे. िकनवट 
मो.न.ं 7745001805 
 भारी अिधकारी 
मा.  पो. िन. साळुंख ेसाहबे  मो.न.ं 9422242568 



 

                                                                                                                                                                                                                     

पोलीस टेशन मु माबाद   218/2022 कलम 279 304.(अ)भादवी   िद. 14/09/22 

पोलीस 
टेशन 

ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö  गु हा दाखल तारीख वळे व 
िठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हकीकत 

मु माबाद ग ुर न  
218/2022 
कलम 
 279 
304.(अ)भादवी  

ग.ुघ.ता.वळे व िठकाण:-  
िद 20/8/2022 रोजी 
सकाळी 09.00 ते 10.00 
वाजताचे सुमारास 
िपपळकुंठा फाटा येथ े
सावजिनक रोडवर 
 
ग ु.दा.ता.वळे व िदनाकं:-
14/09/2022 
वेळ 19.56  
टेडा नंबर 36 वर 

 
उशीराच ेकारण 
आ ही दःुखात अस यान े
आ ही येऊ शकलो नाही 
आज रोजी पोलीस 
टेशनला येऊन त ार देत 

आहोत  
 

िफयादी नाव:   
ीपत देवराव च हाण वय 

40वष वसाय शेती जात 
लमानी रा वसूर तांडा ता 
मुखेड 
मो.न.ं8007368762 
 
आरोपी नाव:- 
 
 
  
 
 
 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े आपल े ता यातील मोटरसायकल मांक काळया व िन या 
रंगाची फॅशन ो मोसा मांक ही हाय गाई व िन काळजीपणान ेअित 
भरधाव वेगात चालवुन यातील  ीपंती च हाण वय 35 वष वसाय 
घरकाम राहणार वसुल तांडा िहचे मृ यूस कारणी भूत झाला वगैरे 
त ारी जबाब व न मा.पो.िन  साहबे यां या आदेशान े गु हा दाखल  
क न  पुढील तपास पोउपिन कांगण ेयां या कडे  िदला आह.े 
 
ग.ु दाखल करणार: 
-ASI  जाधव पो. टे मु माबाद मो न 8605430645 
 
तपास अिधकारी  
पोउपिन कांगणे पो टे मु माबाद 
मो.न. 73825916468 
 

भारी अिधकारी  
सोिनया जाधव मो नंबर 8999881900 

 


