
पो. टे मनाठा गुरन 178/2022क 65 e म ु ो ट माण े द 24/11/2022 

पो. टे 
च ेनाव 

गुरन ंव 
कलम 

गुरन.घ.ता.वेळ 
व ठकाण 

फयाद देणार च ेनाव ह ककत 

मनाठा गुरन 
178/22 क 
65 ई मु ो 

ट माणे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

 
दनांक.23.11.2

022 रोजीचे 
23.00 
वाजता या सुमा 
मोजे नेवरी येथ े
मेन रोडवर 
उ रेस 
30 कलोमीटर 
0p  बरड 
शेवाळा 
 
ग.ुदा.ता.वेळ 
दनांक:- 

24/11/2022 
वेळ 1.51वा.न द 
नं 5 वर  
 

फयादी:-  बालाजी मोतीराम रावळे वय ४२ वष 
ावसाय नौकरी एन पी सी 2809 नेमणूक पो टे 

मणाठा तालुका हदगाव िज हा नांदेड मो न 
9867797144 
 
   FIR त दलीप का ? 
 होय. 
 
आरोपी :....  
िमळाला माल,,------1) देशी दा  भगरी सं ा या 
१८० एम एल मते या एकूण 27 बॉटल कमत 
अंदाज े1890 पय े
२) िवदेशी दा  मॅकडॉल नंबर वन 180 एम एल 
मते या एकूण 13 बॉटल कमत अंदाज2े080 
पय ेअसा  
एकूण 3970 चा ो गु ाचा माल 

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरटी िव  कर या या उ ेशान ेदेशी 
दा  भगरी सं ा या एकूण 27 बॉटल कमत अंदाज े 1890 व िवदेशी 
दा  मॅकडॉल नंबर वन या एकूण 13 बॉटल कमत अंदाज े20 80 असा 
एकूण 39 70 पयाचा ो गु ाचा माल जवळ बाळगलेला िमळून आला 
हणून वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न पुढील चौकशी व कायवाही 
कामी मा.सपोनी ी च हाण साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामे ASI पवार साहेब यां याकडे दला 
तपासीक अिधकारी यांच ेनांव :- ASI पवार साहेब पो टे मनाठा  मो नं 
9922921694 
दाखल करनारा-PSO HC2111 ितडके साहेब पो. टे.मनाठा  मो.नं. 
9765242111 
पो. टे. भारी अिधकारी यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- 
मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे.  मनाठा मो. नं. 
केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद ग.ुर.नं.271/2022 कलम  324,323,504,506, भा द िव 

पोलीस 
टेशन 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

गु हा दाखल तारीख वेळ व ठकाण त ारदार यांचे नाव व 
प ा 

 गु ाची थोड यात हक कत 

मु माबाद ग.ुर.नं.271/2022 
कलम  
324,323,504,506, 
भा द िव  माणे 
दाखल 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण:- द 
23/11/2022 रोजी सं याकाळी वेळ 
अंदाज े07:30 वाज याच ेसुमारास 
फयादीचे शेता जवळील रोडवर .मौजे 
भडेगाव (ब)ु 
ग.ुदा.ता.वेळ व दनांक:-24/11/2022 
वेळ 00:44 वा. टेडा नंबर 02 
वर 
गु हा दाखल करणार:-ASI 
D.G.जाधव पो टे मु ामाबाद  
मो नं 8605430645 

फयादी:- कृ णाजी 
बळीराम डग वय 36 वष 
वसाय शेती जात मराठा 

राहणार भडेगाव (बु) 
ता.मुखेड िज.नांदेड 
मोबाईल नंबर 
9604393802 
 
आरोपी:-  

खुलासा :- सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीने घर बांध याच ेकारणाव न िशवी देऊन मला लाथा बु याने 
मारहाण क न याचे हातातील लोखंडी क ीने मा या उज ा हाता या 
बोटावर वार क न गंभीर जखमी केले व िजवे मार याची धमक  दली 
वगैरे जबाबा व न गु हा दाखल क न मा.सपोिन जाधव साहेब यां या 
आदेशा वय े पुढील तपास कामी पोना 1402 .मह कर  यांचे कडे दला 
तपास अिधकारी:- पोना /1402मह कर पो टे मु माबाद मोबाईल 
मांक 9765391402 
भारी अिधकारी सपोिन सं ाम उ व जाधव पो टे मु माबाद मो नंबर  

8999881900 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 
 
 

 

 



पो. टे.मनाठा आ. .नं 39/2022 कलम 174 crpc माण.े द 24/11/2022. 

    
पो. टे 
चे नाव 

आ . .नं व कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबर देणार चे नाव  ह ककत 

मनाठा आ .नं.39/2022  
कलम  174 crpc   
माण.े 

 दनांक 
21/11/2022 चे वेळ 04:00 
वा..सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदेड  दि णेस 60 
क.मी. 

 
आ. .दा.ता.वेळ 
दनांक:- 24/11/2022 रोजी 

13:03वा.न द नं. 16वर. 
 

मरणाच े कारण:- च र येऊन 
बेशु  पड याने उपचारा 
दर यान मृ यू.  
 
 

उिशराचे कारण:-- आज रोजी 
अज व कागदप  हजर के याने  

खबर देनार:- िशवाजी मारोती 
क याणकर वय 26 वष वसाय 
शेती रा.चांभरा ता.हदगांव 
िज.नांदेड मो.नं. 9096124386 
 
FIR त दलीप का ? 
 होय. 
 
मयताच े नांव: -मारोती पांडु 
क याणकर  वय  65 वष 
वसाय शेती रा.चांभरा 

ता.हदगांव िज.नांदेड   
 
घटना थळी भेट:----- 

खुलासा - सादर िवनंती क  यातील खबर देणार यांचे वडील नामे मा ती 
पांडू क याणकर ह े दनांक 10.00वाजता शेताकडे गेले होते व शेतातील 
काम क न रा ी 10.00वाजता घरी परत आले ते अंगणात येतात च र 
येऊन पडले यास काय झाले असे िवचारले असता मला च र आ यान े
पडलो अस ेसांिगतल े यास ऑटो क न सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड 
येथ ेशरीक केले असता उपचार चालू असताना दनांक 21/ 11 /2022 रोजी 
04.00 वाजता मरण पावला वगैरे अजाव न व कागदप ाव न आ  
दाखल क न पुढील तपास कामी बीट NPC/2809  रावल े यां याकडे 
मा.स.पो.िन. साहेब यां या आदेशान े दला. 
 

तपासीक अिधकारी यांचे नांव:-  NPC/2809  रावले पो. टे. मनाठा मो नं. 
9867797144 
 

दाखल करनार -PSO ASI देशमुख साहेब पो. टे.मनाठा 
मो. .9823891690 
 

पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- 
 
 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 



  पो. टे. लोहा  आ.मृ.न.39/2022  कलम  174 CRPC  द.24/11/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

     आ  नं . व 

कलम 

   आ मृ घडला व दाखल खबर देणायाच ेनाव प ा मो. . व 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाही 

            हक कत  
 

   
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

39/2022  कलम  
174 CRPC   

  आ.म.ृघडला:-  
द 24/ 11/2022 रोजी 06.00  
वाजताचे पूव  म ढा लोहा येथील 
योगेश कृषी सेवा समोर 
असले या नाली म य ेतालुका 
लोहा िज हा नांदेड दि णेस  01 
क.मी. 

 
 
आ .म.ृदाखल:- द.24/11/2022 
वेळ 08.36 वा. टेशन डायरी 
न द  09 वर 
 

खबर देणार : -  ह रदास गणपती शद े
वय 37 वष वसाय िश क राहणार 
हळदव तालुका लोहा िज हा नांदेड 
मोबाईल मांक 9860447505 
 
FIR त दली का:- होय 
  
मयताच ेनाव व प ा - माधव एकनाथ 
वडज ेवय 38 वष वसाय ापार 
राहणार हळदव तालुका लोहा,िज हा 
नांदेड .  
 
 मरणाचे कारण:-दा या नशेत नाली 
म य ेपडून मरण पावला आह.े 
 

आरोपी अटक:- नाही 
दाखल करणार:- पोहेका /999 जी.एस. 
येमेकर पोलीस टेशन लोहा मो.न. 
9923670999 

खुलासा;  
           सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी मयत- माधव 
एकनाथ वडजे वय 38 वष वसाय ापार राहणार हळदव तालुका लोहा 
िज हा नांदेड हा दा  िप या या सवयीचा असून दनांक24/11/2022 
रोजी सकाळी 06.00 वाजता या पूव  म ढा लोहा येथील योगेश कृषी सेवा 
समोर असले या नालीम य ेपडून मरण पावला अस याची मािहती खबर 
देणार यांचे िम  शंकर शे ी राहणार जुना लोहा यांनी खबर देणा यांना 
फोन ारे मािहती दली याव न खबर देणा यांनी सदर घटने या ठकाणी 
जाऊन खा ी केली असता खबर देणार यांचा माम ेभाऊ माधव एकनाथ 
वडजे हा म ढा लोहा येथील योगेश कृषी सेवा समोर असले या नाली म य े 
पडुन दनांक 24/11/2022 रोजी सकाळी 06.00 वाजता या पूव  मरण 
पावला आह े वगैरे बाबतचा अज द याव न मा.पो.िन. ी तांबे साहेब 
यां या आदेशान े आ.म.ृ दाखल. 
तपासी अंमलदार  --HC 1754 के.जे. सूयवंशी पो टे लोहा 
मो. .7057524134 

पो. ट.े भारी अिधकारी चे नाव व मो. .--मा. पो िन तांबे  पो . ट.े लोहा  
मो . .9850188100 
घटना थळी भेट देणारे अिधकार्याच ेनाव :-  
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस टेशन देगलूर गूरन. 522/2022कलम 283 भादवी िद 24.11.2022 
ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:---  
गूरन. 
522/2022कलम 
283 भादवी  

ग.ू घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 24/11/22 रोजी 14.10  वा 
जुने ब थानक  समोर, 
सावजिनक रोडवर  देगलुर   
  ता देगलुर  

 
 
 

 ग.ु दा. ता. वेळ व न द नं 
िद .24 .11..2022 रोजी वेळ   
15.12  वा.न दनं  33 
 
 
दाखल करणार:-सपोउपिन 
सरोदे      .ने. पो. टे.देगलुर 

 

िफय दीचेनाव व प ा 
गणपत  देवला  राठोड पोहेका 
2195  ने. पो टे देगलुर मोनं 
9423438292 
 
आरोपीचे नाव  
 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने 
आप या ता यातील िरयर ऑटो  हा रोडचे पिर थीती कडे दुल  क न   
येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनम न होईल व लोकां या िजवीतास 
धोका िनम न होईल अ या  थतीत उभा केलेला िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु हा दाखल  
  
तपािसकअंमलदार-    ASI िमरदोडे      पो. टे. देगलुर 
 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो. िन. ी. माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 

 

 

 



पोलीस टेशन उ माननगर  ो गुरनं. 193/2022 कलम  65 (ई) म.दा.का.  माणे िदनांक.24/11/2022 
  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
 
 

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

िफय दीचे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर, आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक 
होय /नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरनं 193/2022 कलम 65 (ई) म.दा.का 
माणे 

 
 गु ाचे कारण : :- िबनापरवाना 
बेकायदेशीर 
िर या  देशी  दा   बाळगलेला हणुन 
गु हा दाखल 
 
उिशराचे करण.. 
 कालपासून पो टे ची लाइट हे सतत जात 
येत असले कारणाने गु हा दाखल 
कर यात अडचण येत असेल 
कारणाव न आज रोजी गु हा दाखल 
---------------–----- 
िमळाला माल:- 
देशी  दा  िभगरी सं ाचे 180   ML या 
12 िसलबंद बाँटल   येकी िकमत 70 

 असा एकूण 840 /-  चा माल  
--------------------- 

गु हा घडला िदनांक 
23/11/2022 रोजी 18.30 वा  
चे सुमारास मा ती मंिदराजवळ 
मोक या जागेम ये मौजे लाडका 
तालुका कंधार 
---------------------------- 
िदशा : पूव  
िकमी 15 km  
 

--------------------------- 
गु हा दाखल िदनांक:-िद-
24/11/2022 वेळ  14.53 वा टे 
डा.न द नं 16  
--------------------------- 
दाखल करणार:--NPC 2536 
राठोड पो. टे उ माननगर मो. 
नंबर 9822630689  
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कसे  :-होय 
 

िफय दीचे नाव :- बालाजी 
वसंतराव राठोड वय 36 वष 
यवसाय नोकरी NPC 25 36 

नेमणूक पो ट उ मान नगर 
मो नंबर 9545689777 
---------------------- 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
 
 आरोपीचे नाव व प ा :-  
 आरोपी अटक :--  नाही 
-------------------------  
 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील नमुद 
आरोपीने       िबनापरवाना बेकायदेशीर िर या. देशी दा  भगरी 
सं ा या 180ml मते या 12 िसलबंद बाटल  येकी 70  
कमती 840/_  चा ो गु हया या माल जवळ बाळगलेला 
िमळून आला  हणून वगैरे िफय दव न  मा.सपोिन सा यांचे 
आदेशाने गु हा दाखल  
 तपािसक अमंलदार - 
HC 2499 भारती साहेब  
 पो टे उ माननगर  मो नं 9579854437 
------------------------- 
पोलीस टेशन भारी अिध.कार् याचे नाव व मोबाईल नंबर:- मा. 
स.पो.िन भारती साहेब पो. टे. उ माननगर मो.नं. 8378989949 
 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 
 

पोलीस टेशन हदगाव गु र न 332/2022 कलम 65 ई म दा का  िद 24 /11/2022 
पो टेचे 
नाव  

गु र न नं व कलम गु हा घडला ता. 
वेळ  िठकाण  व दाखल ता . 
वेळ 

फीय िद नाव प ा व  मो नं, 
आरोपी नाव  व प ा  

हकीकत 

हादगाव गु र न 332 /2022 कलम 
65 ई मदाका 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 िमळाला माल -देशी दा  
भगरी सं या या 180 ML 
या 12सीलबंद काचे या 

बॉटल िकमती 840/- 
पये या. 

गु हा घडला ता वेळ:- िद 
24/11/2022 चे 
09.40 वा चे आरोपीचे 
घरासमोरील रोड लगत मौजे 
तळणी उ रेस  22  km 
ता.हदगाव 
 

     
 गु हा दाखल ता वेळ:- िद 
24/11/2022 15.05  वा 
टे. डा . न द  16  वर  

 
 

फीय िद नाव व प ा :- 
खाकोबा हणजे चतले वय 
53 वष ब न 35 पो टे 
हदगाव ,मो. न.  
 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा :-  
 

दाखल करणार. Npc / 227 
िभसे पो टे हदगाव मोबाईल 
नंबर 9511229954 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद आरोपीने िवनापरवाना 
बेकायदेशीर िर या  चोरटी िव ी कर यासाठी ता यात बाळगलेला 
िमळून आला वगैरे िफय द व न   वर माणे  पु हा दाखल क न 
तपास मा.पो. िन साहेब यां या आदेशाने hc  35 चतले यां याकडे 
िदला 
 
तपािसक अंमलदार:- hc 35 चतले पो टे हदगाव ,मो. न. 
9284056205 
 
 

मा. जगन पवार पोिन  साहेब ps हदगांव  
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.459/2022 कलम 354, 354 (ड) 504,506 भादवी िद.24.11.2022 

पोलीस
टेशनचे
नाव 

ग.ुर.न.वक
लम 
 

िफय दीचेनाववपतागु.दा.ता.वेळिठ
काणवग.ुदा.ता.वेळ 

आरोपीचेनावव
पता व अटक 

गु हयाचीहिकगत 

 
भोकर 

गु.र.न. 
459/ 
2022  
कलम354, 
354 (ड) 
504,506 
भादवी 
 

 

प ीबाईजगदीशजमादारवय 38 
वष यवसायमजुरी व घरकामरा. 
िचखलवाडीभोकरमो. 9577503636  
 
 
 
 
गु.घ.ता.वेळविठकाणिद. 24.11.2022 
रोजीसकाळी 10.00 वा.सु. 
यंकटेशटॉिकज याजवळिचखलवाडीभो

कर 
 
गुदातावेळ 
िदनांक24.11.2022चे13.59न द 20वर 
 
 

 
 
 
शेखमोबीनशेखउ
मानरा. 

सईदनगरभोकर 
 
 
 
 
 
 

सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व ठीकाणी यातील िफय दी बाई िह 
सकाळी 10.00 वाजता मौजे सोनारी येथे कापुस वेच यासाठी जात असतांना 
यातीलआरोपी   
हा यंकटेशिसनेमाटॉिकजजवळयेवुनिफय दीबाईचावाईटउ ेशानेहातओढुनितचा
िवनयभंगकेला व 
ित याभावनेसध कापोहचिवलानेहमीसकाळसं याकाळमा याघरासमोरयेवुनथां
बतोतोमा याकडेवाईटउ ेशानेबघतो व 
शेतातजातअसतांनामाझापाठलागकरतोिशवीगाळक नितला व ित यानव-
यालािजवेमार याचीधमकीिदलीवगैरेमजकुराचेजबाबव नमा स 
पोिनसाहेबयांचेआदेशानेवर माणेगु हादाखलक नपुढीलतपासकामीपोउपिनअ
िनलकांबळेसाहेबयांचेकडेदे यातआला.  
 
दाखलकरणार – सपोउपिन / लेखुळेपो टेभोकरमो.  8308292298  
 
तपािसकआमलदार – पोउपिनअिनलकांबळेसाहेब, 
मो. 9096254358  
 
पो. टे. भारीपोलीस 
स.पो.िन.तांबोळीसाहेबसाहेब,मो8623900640 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 
 

                पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.460/2022  कलम283 भादवी   िद.24.11.2022 

पोलीस टेश
नचेनाव 

ग.ुर.न.व
कलम 

िफय दीचेनाववपताग.ुदा.ता.वेळिठकाणवग.ुदा.ता.वेळ आरोपीचेना
ववपता व 
गेलामाल 

गु हयाचीहिकगत 

 
भोकर 

गु.र.न. 
460/ 
2022  
कलम28
3 
भादवी 
 

 

संजय हादरावलगडेवय 54 वष यवसायनोकरीपोहेका 
2523 पो टेभोकरमो. 9823039063 
 
 
 
 
गु.घ.ता.वेळविठकाणिद. 24.11.2022 रोजी 13.05 वा. 
सु. 
बाबासाहेबआंबेडकरचौकतेिशवाजीचौकजाणारेसावजिन
करोडवरउ सवबारसमोरभोकर 
 
 
गुदातावेळ 
िदनांक24.11.2022चे14.52न द 22वर 
 
 

 
 
 
 

सादर िवनंती िक, वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
हा आप या ता यातील वाहण अँपे अँटो वाहण येणारे 
जाणारे वाहणास व पादचा-यास अपघात व इजा होईल 
अशा थतीत उभ केलेला 
िमळुनआला हणुन.वगैरेमजकुराचेिफय दव नवर माणेगु
हादाखलक नपुढीलतपासमा. 

सपोिनसाहेबयांचेआदेशानेपुढीलतपासकामीिबटपोहेका/2
078 ल टवारयांचेकडेिदला. 
 
 
दाखलकरणार – सपोउपिन / लेखुळेपो टेभोकरमो.  
8308292298  
 
तपािसकआमलदार – पोहेका/ 2078 
ल टवारपो् टेभोकरमो. 9767114720  
 
पो. टे. भारीपोलीस 
स.पो.िन.तांबोळीसाहेबसाहेब,मो 8623900640 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 

 

 

 

 

पोलीस टेशन हदगाव गु र न 333/2022 कलम 65 ई म दा का  िद 24 /11/2022 
पो टेचे 
नाव  

गु र न नं व कलम गु हा घडला ता. 
वेळ  िठकाण  व दाखल ता . 
वेळ 

फीय िद नाव प ा व  मो नं, 
आरोपी नाव  व प ा  

हकीकत 

हादगाव गु र न 333 /2022 कलम 
65 ई मदाका 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 िमळाला माल -देशी दा  
भगरी सं या या 180 ML 
या 14सीलबंद काचे या 

बॉटल िकमती 980/- 
पये या. 

गु हा घडला ता वेळ:- िद 
24/11/2022 चे 
11.00 वा शासकीय धा य 
गोडाऊन चे बाजूस मोक या 
जागेत मौजे तळणी 
उ रेस  22  km ता.हदगाव 
 

     
 गु हा दाखल ता वेळ:- िद 
24/11/2022 15.11  वा टे. 
डा . न द  17  वर  
 
 

फीय िद नाव व प ा :- 
खाकोबा हणजे चतले 
वय 53 वष ब न 35 पो टे 
हदगाव ,मो. न.  
 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा :- 
 

दाखल करणार. Npc / 
227 िभसे पो टे हदगाव 
मोबाईल नंबर 
9511229954 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद आरोपीने िवनापरवाना 
बेकायदेशीर िर या  चोरटी िव ी कर यासाठी ता यात 
बाळगलेला िमळून आला वगैरे िफय द 
व न   वर माणे पु हा दाखल क न तपास मा.पो. िन साहेब 
यां या आदेशाने hc  35 चतले यां याकडे िदला 
 
तपािसक अंमलदार:- hc 35 चतले पो टे हदगाव ,मो. न. 
9284056205 
 
 

मा. जगन पवार पोिन  साहेब ps हदगांव  
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

पोलीस टेशन उ माननगर   ो गुरनं. 194/2022 कलम  65 (ई) म.दा.का.  माणे िदनांक.24/11/2022 

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 
 

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

िफय दीचे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर, आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक 
होय /नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरनं 194/2022 कलम 65 (ई) म.दा.का 
माणे 

 

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

 
उिशराचे करण.. 
 कालपासून पो टे ची लाइट हे सतत जात 
येत असले कारणाने गु हा दाखल कर यात 
अडचण येत असेल कारणाव न आज 
रोजी गु हा दाखल 
---------------–----- 
िमळाला माल:- 
देशी  दा  िभगरी सं ाचे 180   ML या 
11 िसलबंद बाँटल   येकी िकमत 70  
असा एकूण 770 /-  चा माल  
--------------------- 

गु हा घडला िदनांक 
23/11/2022 रोजी 17.30 वा  
चे सुमारास हनुमान मंिदराजवळ 
मोक या जागेम ये मौजे 
सावळे वर तालुका कंधार 
---------------------------- 
िदशा : दि ण 
िकमी 18 km  
 

--------------------------- 
गु हा दाखल िदनांक:-िद-
24/11/2022 वेळ  17.00 वा टे 
डा.न द नं 20  
--------------------------- 
दाखल करणार:--NPC 2536 
राठोड पो. टे उ माननगर मो. नंबर 
9822630689  
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कसे  :-होय 
---------------------------- 

िफय दीचे नाव :- ई वर 
बळीराम पवार वय 52 वष 
यवसाय नोकरी पो.हे.का 

706 
नेमणूक पो ट उ मान नगर 
मो नंबर 9373545955  
---------------------- 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
 
 आरोपीचे नाव व प ा :-  
 आरोपी अटक :--  नाही 
-------------------------  
 

खुलासा :-  
वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील नमुद आरोपी 
बाईने     िबनापरवाना बेकायदेशीर िर या. देशी दा  भगरी 
सं ा या 180ml मते या 11 िसलबंद बाटल  येकी 70  
कमती 770/_  चा ो गु हया या माल जवळ बाळगलेला 
िमळून आली  हणून वगैरे िफय दव न  मा.सपोिन सा यांचे 
आदेशाने गु हा दाखल  
 
---------------------- 
 तपािसक अमंलदार - NPC 582 िशवपुजे साहेब  
 पो टे उ माननगर  मो नं 9823120582 
------------------------- 
पोलीस टेशन भारी अिध.कार् याचे नाव व मोबाईल नंबर:- 
मा. स.पो.िन भारती साहेब पो. टे. उ माननगर मो.नं. 
8378989949 
 
------------------------- 
 

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

पोलीस टेशन कंुटूर आ  नं.33/2022 कलम 174crpc दनांक 24/11/2022 

  पोलीस टेशनच े
नाव 
 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

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

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

हक कत 

पोलीस टेशनच ेनाव 
कंुटूर 

आ  नं 33/2022 

कलम 174 crpc 

  
चेकिल टची पुतता 
केली अगर कस:े- 
होय  
 
 
 
 

 आ  घडला दनांक 
19/11/2022 चे 
07.00ते 08.00 च े
दर यान कंुटूर 
िशवारातील लबाच े
झाड 
 

दशा:-. उ र 03 के 
एम 
 

आ ा दाखल 
दनांक:- द- 

24/11/2022 वेळ 
17.17वा टे डा.नोद 
नं. 18वर  
 

 खबर देणार नाव:-  

फआर आय त 
 दली का :-होय  
 

मयताच े नाव     काश स ा वाखड 
वय 53 वष राहणार कंुटूर 
 

मरणाच ेकारन:- दा  िपऊन दा च े
नशेत लबाचे झाडास दोरीने गळफास 
घेऊन  
 

उिशराच ेकारण आज रोजी पोलीस 
टेशनला येऊन फयाद द याव न 
दाखल 

खुलासा,सादर िवनंती क , नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील  खबर देणार यांनी खबर दली   क  मयत नामे 
काश सदबा  वाखड वय 53 वष राहणार कंुटूर हा दनांक 

19/11/22 चे 07.30 ते 08.30 वाजताच े दर यान दा  
िपऊन दा च ेनशेत मौजे कंुटूर िशवारातील गंगाधर देशमुख 
यां या शेतातील लबाच ेझाडास दोरीने गळफास घेऊन मरण 
पावला वगैरे मजकुराच ेखबरी व न  मा स पो िन सा यां या 
आदेशाने अमृ दाखल  
 

तपासीक अिधकारी: पो ह ेका िगते साहेब 2472पोलीस ठाण े
कंुटूर मो नं 9158272932 
 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-
सपोिन महादेव पुरी साहेब पो. टे. कंुटूर 
मो.नं.8668543100 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



पोलीस टेशन देगलूर गूरन. 523/2022कलम 283 भादवी िद 24.11.2022 
ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

गूरन. 
523/2022कलम 
283 भादवी  

ग.ू घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 24/11/22 रोजी 14.30  वा 
जुने ब थानक  समोर, 
सावजिनक रोडवर  देगलुर   
  ता देगलुर  

 
 
 

 ग.ु दा. ता. वेळ व न द नं 
िद .24 .11..2022 रोजी वेळ   
16.26   वा.न दनं  35 
 
 
दाखल करणार:-सपोउपिन 
सरोदे      .ने. पो. टे.देगलुर 

 

िफय दीचेनाव व प ा 
गणपत  देवला  राठोड पोहेका 
2195  ने. पो टे देगलुर मोनं 
9423438292 
 
आरोपीचे नाव – 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने 
आप या ता यातील िरयर ऑटो  हा रोडचे पिर थीती कडे दुल  
क न   येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनम न होईल व 
लोकां या िजवीतास धोका िनम न होईल अ या  थतीत उभा 
केलेला िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
  
तपािसकअंमलदार-   NPC 2332 प लेवाड    पो. टे. 
देगलुर 
 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो. िन. ी. माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मुखेड गुरंन 360/2022 कलम 65(E) म. दा. का दनांक 24/11/ 22 

 अनु मांक गुरन कलम गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण 

फयादीचे नाव गु ाची थोड यात हा ककत 

1) मुखेड पो ट मुखेड गुरंन 
360/2022 कलम 
65(E) म. दा. का  
 

गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण - दनांक 

24/11/22 रोजी वेळ 
16.40 वाजता चे सुमारास 
बेळी त ेनरसी जाणारे 
रोडवरील िशवनेरी हॉटेल 
जवळ हॉटेलवर 
ता मुखेड िज हा नांदेड 
  
दाखल वेळ- 
24/11/2022 रोजी 
वेळ  18.20 वा  
टे डा न द 25 

 
दाखल करणार - 
pn / 2433भुताळे 
 
तपास करणार-  
पोना/2636 चचोरे 

फयादीचे नाव-  घन याम परशुराम वडजे वय 53 वष 
वसाय नोकरी पोलीस उपिनरीक्षक नेमणूक 

उपिवभागीय पोलीस अिधकारी कायालय देगलूर 
mob no 7020431139 
 
 
 
आरोपीचे नाव-  
आरोपी अटक-    नाही  
 
कलम 41(1) सीआरपीसी माणे नोटीस दे यात आली 
 
िमळाला माल - 

देशी दा  भगरी सं ा अस ेलेबल असले या 180 ml 
मते या एकूण 14 बॉटल येक  कमत 70 पय े
माणे एकूण 980/-rs 

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळ ठकाणी यातील 
आरोपीन े या या ता यात िवनापरवाना 
बेकायदेशीर र या देशी दा  भगरी सं ा अस ेलेबल 
असले या 180ml मते या एकूण 14 बॉटल येक   
कमती 70/- rs असा एकुण 980/- 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 साहेब 
यां या आदेशान ेपोना 2636 चचोर ेयां याकड े दल े 
 
भारी अिधकारी- 

 ही ही गोबाडे मोबाईल नंबर 8805957400 
 

तपास अिधकारी 
पोना/2636 चचोरे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पो ट धमाबाद  गुरन नंबर 261/२०२२ कलम 65 (ई),83 महारा  दा बंदी कायदा  दनांक 24.11.2022 

पो ट धमाबाद 
गूरन नंबर 261/22 कलम 
65(ई),83 म.दा.का 

गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण द. 24/11/२२ 
रोजीचे 13.20 वा. च ेसुमारास बे लुर पोलीस 
चेक पो ट समोर धमाबाद ता. धमाबाद 
गु हा दाखल तारीख वेळ दनांक 
24/11/२२ रोजी 16.34   वा टे डा. न द 
मांक 17 

 
 
 
आरोपी-  
 

फयादी-बालाजी परमेश ु
नागमवार, वय 41 वष, 
वसाय नोकरी 

पोना/126 पो ट धमाबाद 
मो न.9511656338 
 
 
िमळाला माल -920/- 
दो ही आरोपी या 
ता यातील दोन पांढ या 
पो यातील अधा िलटर 
मतेच े सधीचे 46 
लाि टकच ेपॉकेट येक  
पॉकेट कमत 20 पय े
माण.े 

 
 

खुलासा- सादर िवनंती क  बाजूस नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपी तानी िवनापरवाना बेकायदेशीर र या आपले 
ता यात सधीचे पो यात अधा िलटर मतेच े एकूण 46 पॉकेट 
कमती 920 पयाची सधी बाळगून ितची चोरटी िव  कर याच े
उ ेशान ेता यात घेऊन येत असताना िमळून आले.वगैरे मजकुराच े
फयाद व न मा. पोिन साहेब यांचे  आदेशाने वर माण ेगु हा 
दाखल क न पुढील तपास पोना/2177 मुंगल यांचेकडे दे यात 
आला आह.े  
दाखल करणार-  सपोउपिन/कारामंुगे पो टे धमाबाद 
तपासीअंमलदार- पोना/2177 मंुगल पो टे धमाबाद मो न 
9823021772 
पोलीस िनरी क- एस िहबारे पो ट धमाबाद मो.न 
9764574333 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 

  



  पो. टे. लोहा  ग.ुर..न. 231/2022  कलम  12 अ म.ज.ूका.  द.24/11/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

    ग.ुर.नं . व कलम   गु.घडला व दाखल फयाद देणायाच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

            हक कत  
 

   
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

231/2022  कलम  

12 अ म.ज.ु. का . 

 ग.ुघडला:-  
द 24/ 11/2022 रोजी 

16.25  वाजताच ेसुमारास 
सोनी साडी सटर या बोळी 
मधील देशी दा  दुकाना या 
बाजूस ओ ावर लोहा िज हा 
नांदेड दि णेस  01 क.मी. 
 
ग.ु दाखल:- द.24/11/2022 
वेळ 17.27 वा. टेशन डायरी 
न द  27 वर 
 

खबर देणार : -  अशोक माधवराव क े वय 57 
वष वसाय नोकरी पोहेका 408 राहणार पो 
टे लोहा तालुका लोहा िज हा नांदेड मोबाईल 
मांक 9730726378 

FIR त दली का:- होय 
आरोपीच ेनाव व प ा -   
िमळाला माल- रोख र म नगदी 1340/- . 
व जुगाराचे सािह य िमळुन आले. 
 
आरोपी अटक:- नाही 
दाखल करणार:- पोहेका/2238 कदम पोलीस 
टेशन लोहा मो.न. 9421849016 

खुलासा;  
           सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीने वतः या फाय ासाठी प यावर 
पैस े लावून िवना परवाना बेकायदेशीर र या क याण 
ओपन नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत असताना जुगाराच े
सािह य व नगदी 1340/- . सह िमळुन आले वगैरे फयाद 
व न मा.पो.िन. ी तांब े साहेब यां या आदेशान े गु हा  
दाखल. 
तपासी अंमलदार  --HC 1754 के.जे. सूयवंशी पो टे लोहा 
मो. .7057524134 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .--मा. पो िन तांबे  
पो . टे. लोहा  मो . .9850188100 
घटना थळी भेट देणारे अिधकार्याच ेनाव :-  
 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
            
 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ´Ö¸üÜÖê»Ö  ÝÖã. Ó̧ü.®ÖÓ.250/2022 Ûú»Ö´Ö 65(‡Ô)´Ö¯ÖÏÖêÛúÖ  ×¤ü 24-11-2022 
    ¯ÖÖêÃ™êü 

“Öê ®ÖÖ¾Ö  
ÝÖË ÝÖã.¸ü.®ÖÓ Ó ¾Ö  Ûú»Ö´Ö   ÝÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú ¾Ö 

¾Öêôû  
    ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  ¾Ö                   
   †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê  ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ            
†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ / ®ÖÖÆüß  

 ÆüÖÛúßÛúŸÖ 

         
   ´Ö¸üÜÖê»Ö  
 
 
 
 
 
 

 
  ÝÖã.¸Óü.®ÖÓ. 150/2022 
Ûú»Ö´Ö 65(‡Ô)´Ö¯ÖÏÖêÛúÖ  

 
 
     

   ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
:-     ×¤ü. 
24/11/2022“Öê   
15.40 ¾ÖÖ “Öê ŸÖãÓ²Ö¸ǖ Ö»»Öß 
±úÖ™üÖ ×™ü®Ö ¯Ö˜ÖÖ“µÖÖ 
¿Öê›ǘ Ö¬µÖê  µÖê£Öê ´ÖÖî•Öê »ÖÖêÞÖß  
ŸÖÖ.¤êüÝÖ»Öã̧ ü    

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö  :- 

×¤ü.24/11/2022  “Öê 
17.07 ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖµÖ¸üß 
®ÖÖë¤ü ÛÎÓú. 25 ¾Ö¸ü . 

     
  ×±úµÖÖÔ¤üß- ×¾ÖÂÞÖãÛúÖÓŸÖ ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö ÝÖã¼êü 

¯ÖÖê ê×®Ö ¯ÖÖê .Ã™êü.´Ö¸üÜÖê»Ö ŸÖÖ.¤êüÝÖ»Öã̧ ü  
   8830564618  
 
   †Ö¸üÖê¯Öß -    
  ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
   ÝÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý 20 ×»Ö™ü̧ ü 

¤üÖ¹ý  ×Ûú.†Ó. 2000 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú †ÖÆêü ØÛú¾ÖÖ ÛúÃÖê 
:-   ÃÖ¤ü̧ ü †Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖÃÖ †Ö•Ö 
×¤ü.24/11/2022 ¸üÖê•Öß Ûú»Ö´Ö 41 
(†) 1 C.R.P.C. ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ®ÖÖê™üßÃÖ  
¤êü¾Öã®Ö ÃÖÖê›æü®Ö ×¤ü»Öê. 

   ÜÖã»ÖÖÃÖÖ,-          ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×™üÛúÖÞÖß  µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß®Öê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ    ‹ÛúÖ 
20 ×»Ö™ü̧ ü õÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖÓœü-µÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“µÖÖ ÛÓú®Ö ´Ö¬µÖê 20 ×»Ö™ü̧ ü ÝÖÖ¾Öšüß 
ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý ØÛú.†Ó.2000 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖ ¯ÖÏÖê ÝÖã®µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾ÖÛÎúß  Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ˆ§êü¿µÖÖ®Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖã®Ö ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ  ¾ÖÝÖî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Öºþ®Ö ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ¯ÖÖê.Ã™êü»ÖÖ ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 

  ÝÖãÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü :-     ¯ÖÖê.®ÖÖ.1638 ›üÖê‡Ô•Ö›ü ¯ÖÖê Ã™êü ´Ö¸üÜÖê»Ö 
ŸÖÖ.¤êüÝÖ»Öã̧ ü  

    ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü :-.   ¯ÖÖê®ÖÖ 94 ¿ÖêÜÖ ´ÖÖê.®ÖÓ.7776067774 
  ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬ÖßÛúÖ¸üß -  - ×¾ÖÂÞÖãÛúÖÓŸÖ ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö ÝÖã¼êü ¯ÖÖê ê×®Ö ¯ÖÖê 
.Ã™êü.´Ö¸üÜÖê»Ö ŸÖÖ.¤êüÝÖ»Öã̧ ü   ´ÖÖê.®ÖÓ.8830564618 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

                            
 

 
 
 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ´Ö¸üÜÖê»Ö  ÝÖã.¸Óü.®ÖÓ.251/2022 Ûú»Ö´Ö 65(‡Ô)´Ö¯ÖÏÖêÛúÖ ×¤ü 24-11-2022 

                                      
 

 
 
 
 

    ¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê ®ÖÖ¾Ö  

ÝÖË ÝÖã.¸ü.®ÖÓ Ó ¾Ö  
Ûú»Ö´Ö   

ÝÖãÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú ¾Ö ¾Öêôû      ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  ¾Ö                       
   †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê  ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ            
†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ / ®ÖÖÆüß  

 ÆüÖÛúßÛúŸÖ 

         
   ´Ö¸üÜÖê»Ö  
 
 
 
 
 
 

 
  ÝÖã.¸Óü.®ÖÓ. 
151/2022 

Ûú»Ö´Ö 
65(‡Ô)´Ö¯ÖÏÖêÛúÖ  

 
     
 
 

   ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :-     
×¤ü. 24/11/2022“Öê   17.00 
¾ÖÖ “Öê ¤êü¾ÖÖ¯Öã̧ ü ±úÖ™üÖ ´ÖÖî•Öê 
¤êü¾ÖÖ¯Öã̧ ü  ŸÖÖ.¤êüÝÖ»Öã̧ ü    

 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö  :- 
×¤ü.24/11/2022  “Öê 18.20 
¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖµÖ¸üß ®ÖÖë¤ü ÛÎÓú. 31 ¾Ö¸ü 
. 

     
  ×±úµÖÖÔ¤üß- ¯ÖÏ³ÖÖÛú¸ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß Ûú¤ǘ Ö ¯ÖÖê.Æêü.ÛúÖÑ 

¯ÖÖê .Ã™êü.´Ö¸üÜÖê»Ö ŸÖÖ.¤êüÝÖ»Öã̧ ü  
  ´ÖÖê.®ÖÓ.9923606729 
 
   †Ö¸üÖê¯Öß - 
   
  ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
   ÝÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý 16 ×»Ö™ü̧ ü ¤üÖ¹ý  

×Ûú.†Ó. 1600 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 

†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú †ÖÆêü ØÛú¾ÖÖ ÛúÃÖê :-   
ÃÖ¤ü̧ ü †Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖÃÖ †Ö•Ö 
×¤ü.24/11/2022 ¸üÖê•Öß Ûú»Ö´Ö 41 (†) 
1 C.R.P.C. ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ®ÖÖê™üßÃÖ  ¤êü¾Öã®Ö ÃÖÖê›æü®Ö 
×¤ü»Öê. 

   ÜÖã»ÖÖÃÖÖ, 
          ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×™üÛúÖÞÖß  
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß®Öê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ    ‹ÛúÖ 
20 ×»Ö™ü̧ ü õÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ÛÑú®Ö ´Ö¬µÖê 16 ×»Ö™ü̧ ü ÝÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß 
¤üÖ¹ý ØÛú.†Ó.1600 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖ ¯ÖÏÖê ÝÖã®µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾ÖÛÎúß  Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ˆ§êü¿µÖÖ®Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖã®Ö ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ  
¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Öºþ®Ö ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ¯ÖÖê.Ã™êü»ÖÖ ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 

   ÝÖãÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü :-     ¯ÖÖê.®ÖÖ.1638 ›üÖê‡Ô•Ö›ü ¯ÖÖê Ã™êü 
´Ö¸üÜÖê»Ö ŸÖÖ.¤êüÝÖ»Öã̧ ü  

    ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü :-.   ¯ÖÖê®ÖÖ 338 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü 
´ÖÖê.®ÖÓ.9552514590 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬ÖßÛúÖ¸üß -  - ×¾ÖÂÞÖãÛúÖÓŸÖ ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö ÝÖã¼êü ¯ÖÖê ê×®Ö ¯ÖÖê 
.Ã™êü.´Ö¸üÜÖê»Ö ŸÖÖ.¤êüÝÖ»Öã̧ ü   ´ÖÖê.®ÖÓ.8830564618 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



iksLVs ekGkdksGh xq-j-ua  120@2022 dye 353 332 323 504 506 Hkknoh fnukad 24@11@2022  
ftYgk@ iks-Bk.ks xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  

fn-osG 
xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 

fQ;kZnh@vkjksih 
gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko %&   
ekGkdksGh  
   
 
 
 

xqUgk   ?kMyk 
rk-osG fBdk.k-& 
fnukad 24@11-2022 
jksth osG 12:55 
oktrkps ftYgk 
ifj"kn gk;Ldwy 
'kkGk ekGkdksGh oxZ 
uook d  
 
&fn’k  o varj  %& 
iwoZsl 200 ehVj 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%&   
fnukad 24@11@2022 
ps 15%24 LVs'ku 
Mk;jh uksan Øekad 
18 
 

xq-j-ua  
120@2022 
dye 353 332 
323 504 506 
Hkknoh 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& fd'kksj 
'kadjjko foèkkrs o; iUukl 
o"kZs O;olk; uksdjh dalkr 
f'k{kd jkg.kkj nknsxko 
rkyqdk vk"Vh ftYgk chM 
gYyh eqDdke ekGkdksGh 
rkyqdk yksgk eksckbZy uacj 
9421481006 
 
vkjksihps uko %&  
 
vkjksih vVd & ukgh  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh f'k{kd gk ftYgk ifj"kn gk;Ldwy ekGkdksGh ;sFks 
oxZ uook d ;k oxkZoj f'kdohr vlrkuk ;krhy vkjksihus 
oxkZoj tkÅu rw ek÷;k eqykl dk ekjgk.k dsykl Eg.kwu 
f'kohxkG d:u fQ;kZnhps xkykoj FkkiMk HkqR;kus ekjgk.k dsyh 
o p"ek QksMyk rlsp thos ekj.;kP;k èkeD;k fnY;k oxSjs 
tckcko:u xqUgk nk[ky  
 
nk[ky dj.kkj %& eiksuk/2623 xqês  iksLVs  ekGkdksGh 
rikfld vaeynkj %& l-iks-fu- ekf.kd Mksds 8652147575 
iksLVs ekGkdksGh 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &   l-iks-fu- ekf.kd Mksds 
8652147575  iksLVs ekGkdksGh 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& l-iks-fu- ekf.kd Mksds 
8652147575  iksLVs ekGkdksGh gs fnukad  24@11@2022 jksth 
ps 16%22 ok uksan ua- 20 oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर  ग.ुर.न.461/2022 कलम 379 भादवी िद.24.11.2022 

पोलीस
टेशनचे
नाव 

ग.ुर.न.वक
लम 
 

िफय दीचेनाववपतागु.दा.ता.वेळिठ
काणवग.ुदा.ता.वेळ 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िद./ 
गुदातावेळ 

 

गु हयाचीहिकगत 

 
भोकर 

गु.र.न. 
461/ 
2022  
कलम379 
भादवी 
 

 

माजी केरबा खंदारे वय 23 वषरा. 
बबरता.भोकरमो. 9146883642  
आरोपीचे नाव- अ ात 
 
 
गेलामाल-    
िहरोहो डाकंपनीची पेलंडर लस मां
क MH 26 BY 0232 
जु.ना.अंदाजेिकमंत 35000/- 
 
 
 

गु.घ.ता.वेळविठकाणिद. 
24.11.2022 रोजी09.00 
वा.ते 09.30 वा. सु. 
उमरीरोडभाजीमाकटभोकर 
 
 
गुदातावेळ 
िदनांक24.11.2022चे17.5
3न द 32वर 
 
 
  

सादर िवनंती िक, वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील िफय दी 
हा यांची िहरो हो डा कंपनीची पेलंडर लस मांक MH 26 BY 
0232 िह उमरी रोड भाजी माकट येथे लावली असता कोणीतरी 
अ ात चोर ांने चो न नेली आहे. वगैरे मजकुराचे अज  व न 
वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास मा. सपोिन साहेब यांचे 
आदेशाने पुढील तपास कामी िबट पोहेका /2078  ल टवार यांचे 
कडे िदला. 
 
 
दाखलकरणार – सपोउपिन / लेखुळेपो टेभोकरमो.  
8308292298  
 
तपािसकआमलदार – पोहेका/ 2078 ल टवारपो् टेभोकरमो. 
9767114720  
 
पो. टे. भारीपोलीस 
स.पो.िन.तांबोळीसाहेबसाहेब,मो 8623900640 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



पो टे धमाबाद  िम सग मांक 29/२२  दनांक 24/11/2022 

पो ट धमाबाद 
िम सग मांक 
29/2022   
 

 
 
 

िम सग.घ.तारीख वेळ व 
ठकाण- द.05/09/21 
रोजी दुपारी 02.00 वा.च े
सुमारास वतःच ेराहत े
घ न चोळाखा धमाबाद 
ता. धमाबाद िज.नांदेड 
 
गु हा दाखल ता. वेळ 
दनांक- 24/11/२२ रोजी 

17.51 वा. टे डा . 20 
 
 
 

खबर देणार-  
 
हरवले या इसमाच ेनाव- सोपान 
संजीतराव पांढरे, वय 23 वष, वसाय 
शेती, रा. चोळाखा तालुका धमाबाद 
िज हा नांदेड 
 
 
वणन- रंग िनमगोरा, वय 23 वष, उंची 
162 सेमी, बांधा सडपातळ, ओळख 
िच ह हनवटीवर जुनी जखम, नाक 
सरळ, िमशी राखतो, भाषा मराठी, 
पोशाख केशरी शट पॅ ट जी स काढा अस े
असलेला. 

खुलासा-सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकानी यातील  खबर 
देणार हीन ेखबर दली क  ितचा मुलगा नाम ेसोपान संजीतराव पांढरे वय 
23 वष वसाय शेती राहणार चोळाखा तालुका धमाबाद हा दनांक 
05.09. 21 रोजी दुपारी 02.00 वाजताच ेसुमारास घरातून काही एक न 
सांगता बाहेर जाऊन येतो अस े हणून िनघून गेला व तो अ ाप पावतो 
घरी आला नाही व आ ही नातेवाईकांकडे शोध घेतला असता िमळून आला 
नाही.वगैरे मजकुराच े फयाद व न वर माण ेगु हा दाखल क न मा. पो 
िन साहेबांच ेआदेशान ेपुढील तपास कामी सपोउपिन/आडे यांचेकडे दला 
आह.े 
 
दाखल करणार- सपो उपिन/ कारामुंग ेपो टे धमाबाद 
पो. िन िहबारे सर पो. टे धमाबाद मो.न ं 97 64 57 43 33 
 
तपासीक अंमलदार-सपोउपिन/ आड ेमो.न  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 

 

 

 



पो. टे.चे नाव कंुडलवाडी  गुरन 131/2022कलम 85(1) म. दा.का. द.24/11/2022 

पो. टे.चे 
नाव  

गुरन व कलम गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयादीचे नाव/आरोपी चे 
नाव व प ा 

हक कत 

कंुडलवा
डी 

गुरन 
131/2022 
कलम 85(1) 
म. दा.का. 
   
 

 
 
   

 
 
 

 
 

गु हा घडला ता.वेळ व 
ठकाण- 
द.24/11/2022 रोजी 
वेळ 14 ..30 वाजता 
सुमारास पो टे 
कंुडलवाडी समोर 

सावजिनक रोडवर. 
 
गु हा दाखल:- 

द.24/11/2022. रोजी 
18..10 वाजता 
नोद.न.24. 

फयादी- याम पिगर 
िगरी वय 40 वष वसाय 
नोकरी पो.ना. ब. न.1182 
नेमणूक पो ट कंुडलवाडी 
तालुका िबलोली मोबाईल 
नंबर 9823491160. 

 
आरोपी चे नाव-   

खुलासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळ व ठकाणी 
यातील  आरोपी हा दा  िपऊन दा या नशेत धंुद 
होऊन सावजिनक ठकाणी गैर िश तीने वागत असताना 
िमळून आला हणून वगैरे फयाद व न गु हा दाखल 
क न मा.api  साहेब यांचे आदेशान ेपुढील तपास कामी 
Hc 1921 कदम यांचे कडे दला व  आरोपी स CrPC 

कलम 41( अ) माणे नोटीस देऊन सोड यात आले . 
गु हा दाखल करणा याच ेनाव:-asi जमजाळ.पो. टे. 
कंुडलवाडी 

तपासीक आमलदार:-Hc 1921 कदम साहेब पो. टे. 
कंुडलवाडी 
पोलीस ठाण े भारी आधीकारी यांच ेनाव:-मा. Api 

कासले साहेब पो. टे.कंुडलवाडी 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.²ÖÖ¸ü›ü ÝÖã.¸ü.®ÖÓ. 83/2022  Ûú»Ö´Ö 324,34 ³ÖÖ.¤Óü.×¾Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 24/11/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã. ü̧.®ÖÓ. ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã. ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö /†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®Ö Æü×ÛúÛúŸÖ 

²ÖÖ¸ü›ü ÝÖã.¸ü.®ÖÓ.83/202
2 
Ûú»Ö´Ö 
324,34 
³ÖÖ.¤Óü×¾Ö 
 
 
 
¤üÖÜÖ»Ö 
×¤ü®ÖÖÓÛú- 
24/11/2022 
Ã™êü.›üÖ.®ÖÖë¤ü- 
07 ¾Ö¸ü ¾Öêôû:-
07.47¾ÖÖ.. 
 
 

ÝÖã®ÆüÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú-23/11/2022 
ü̧Öê•Öß“Öê ü̧Ö˜Öß “Öê 21.00 

¾ÖÖ.“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
×±úµÖÖÔ×¤ü“µÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ȩ̂ü»¾Öê ¯ÖÖ£ÖÐ›ü ŸÖÖ.´Öã¤üÜÖê›ü 

×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 
¯Ö×¿“Ö´ÖêÃÖ 15 ×Ûú.´Öß. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß “Öê ®ÖÖ¾Ö- ´ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖã³ÖÖÂÖ ×ŸÖ›üÛêú 
¾ÖµÖ-34 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.¸êü»¾Öê̄ ÖÖ£ÖÐ›ü 
ŸÖÖ.´Öã¤üÜÖê›ü ×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.7666693872 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö :-  
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ : 
ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖ¤üß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ  ‘Ö¸üß 
†ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ Ûêú ÖÞÖßŸÖ¸üß ‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü ¤üÝÖ›ü ™üÖÛú»µÖÖ“Öê †Ö¾ÖÖ•Ö †Ö»µÖÖ®Öê ´Öß ²ÖÖÆêü ü̧ µÖê‰ú®Ö 
ÃÖÖ‡Ô®ÖÖ£Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ×ÝÖ ȩ̂ü µÖÖÓ®ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê †ÃÖŸÖÖ ´Öß“Ö ŸÖã́ Ö“µÖÖ ‘Ö ü̧Ö¾Ö¸ü ¤üÝÖ›ü ±êúÛú»ÖÖ 
†ÃÖê ÃÖÖÓÝÖ»µÖÖ®Öê ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ³ÖÖÓ›üÞÖ Ûú¹ý®Ö ¾ÖÖ¤ü ‘ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
¸ü‘Öã®ÖÖ Ö×  ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ×ÝÖ ȩ̂ü ¾Ö ®ÖÖÝÖ®ÖÖ£Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ×ÝÖ ȩ̂ü µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ®Öß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖŸÖ ¬Ö¹ý®Ö 
ÃÖÖ‡Ô®ÖÖ£Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ×ÝÖ¸êü µÖÖÓ®Öß ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ »ÖÖÛú›üÖ“µÖÖ ÛúÖšüß®Öê ´ÖÖ¹ý®Ö 
•ÖÜÖ´Öß Ûêú»Öê ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú ü̧ “ÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü. »ÖÖ Æü•Ö¸ü µÖê¾Öã®Ö •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×®Ö 
ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2375 
¯ÖÖ¾Ö›êü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.®ÖÓ- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2449 ¤ãü»Ö²ÖÖ Æü´Ö ü̧Ö•Öß ¾ÖÖ®ÖÖêôêû 
´ÖÖê.8975366592 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ·µÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.®ÖÓ.:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2375 ³ÖÖ‰ú ü̧Ö¾Ö ´ÖÖ×ÞÖÛú ü̧Ö¾Ö 
¯ÖÖ¾Ö›êü ü ¯ÖÖê.Ã™êü.²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê.®Ö.-9823062375 
 
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß ®ÖÖ¾Ö.¾Ö ´ÖÖê.®ÖÓ :- ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÁÖß.ŸÖãÝÖÖ¾Öê ¯ÖÖê.Ã™êü ²ÖÖ¸ü›ü 
´ÖÖê.®ÖÓ.9822179877 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 
 

 



 पो. टे. कंधार गु.र.न.363/2022 कलम 65( ई) म.दा.का. द.24/11/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

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

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न.363/2022 
कलम 65( ई) 
म.दा.का. 

घडला:- द.24/11/2022 
चे 01.00 वाजता  डॉ टर 
बाबासाहेब आंबेडकर 
पुत या या बाजूला द स 
बु ुक तालुका कंधार  
दि णेस 18 कलोमीटर 
 
 गु हा दाखल:- 
द.24/11/2022 वेळ 

02.33 टेशन डायरी न द 
3 वर 
 
 
 
 

फयादीचे नाव:- नामदेव तुकाराम वानरे वय 35 
वष वसाय- नोकरी --PC/ 820 नेमणूक पो. 
टे.कंधार मो. .9890743359 

FIR त दली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:-   
आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला  माल:- 780 = 00 देशी दा  भगरी 
सं ाअसे लेबल असले या 180 एम. एल . मते या  
13  बॉटल येक  कमत अंदाज े60 ..  

खुलासा;            नमूद ता. वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर र या दशेी दा  
भगरी सं ा 180 एम एल या काचे या कागदी 
कंपनीच े लेबल असले या एकूण  13 बॉटल  कमत 
अंदाज े780/- पयाचा  माल येक  कमत  60 पय े
माण े ो गु ाचा माल वतःच ेफाय ासाठी चोरटी 
िव  कर याच े उ ेशाने  ता यात बाळगलेला िमळून 
आला वगैरे फयादीचे मजकुरा व न गु हा दाखल. 
तपासी अंमलदार:- पो. ना. 2730 टाकरस.   पो. 
टे.कंधार मो. .9604333256 
दाखल करणार:- Hc- 1735 बाबर  साहेब पो. टे. 
कंधार. 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .  मा. पोलीस 
िनरी क  पडवळ सा.   मो. .9420841070. 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 
                     

 



पो. टे मांडवी आ  नं 21/2022 कलम 174  भा द िव  माण े द.24/11/2022 

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

फयादीचे नाव व प ा मो नं., व आरोपीच े
नाव व प ा. 

ह ककत  

पो. टे. च ेनाव 
मांडवी  

आ  नं 
21/2022कलम 174 
भा द िव माण े 
 
 
दशा व अंतर :-   
उ रेस 25 कमी 
 
 
गू ाचे कारण  

आ  घडला तारीख 
वेळ व ठकाण :- 
द.24/11/2022 
रोजी 04:00 ते 
04:30 वाजता या 
सुमारास राहते घरी 
मौज े रायपूर तांडा 
ता. कनवट  
आ  दाखल :-
द.24/11/2022 
वेळ  10.41 वा 
टे.डा. नं 10 वर  

     
   
मरणाच ेकारण :- 
गळफास घेऊन 
आ मह या  

फयादीचे नाव: रमेश नुर सग जाधव वय 
47 वष वसाय शेती रा रायपुर तांडा 
ता. कनवट 
 
मयताच ेनाव :- सिचन नुर सग जाधव वय 
25 वष रा. रायपूर तांडा ता. कनवट 
 
 
 
 
उशीराच ेकारण  :- आज रोजी खबर 
द यान े

 
 
 आरोपी अटक तारीख वेळ:-िनरंक  
   .   

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळ ठकाणी यातील 
मयत याचेवर मांडवी येथील बँकेच े कज अस याने व 
शेती या नापीक मुळे राहते घरी मांडवाला गळफास घेऊन 
आ मह या केली खबरी व न मा. सपोिन िशवरकर साहेब 
यांच े आदेशाने सदरचा आ  दाखल क न पुढील तपास 
कामी पोउपिन पठाण सा.यां याकडे दला . 
 
 गु हा दाखल करणार PSO मपोहेकॅा /1831 मडके मो  
9423509717 पो टे मांडवी  
 
तपासी अंमलदार पोउपिन पठाण सा पो टे मांडवी  मो.नं. 
9334841176 
 
पो टे भारी अिधकारी :- मा सहा यक पोलीस िनरी क 
िशवरक  साहेब मो नं 9922322312 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



पोलीस टेशन मुदखेड गुरन - 236/2022 कलम 12 अ. मू. जु का. 24/11/2022 

पोलीस 
टेशनच ेनाव 
मुदखेड  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयादीच ेनाव खुलासा 

मुदखेड .गुरन - 
236/2022 कलम 
12 अ. मू. जु का. 
 
 
 
 

दनांक - द.24/11/2022 च े18.10 
वा. लबूिननगर मुदखेड म ढा ते भोकर 
जाणारी रोडवर मुदखेड मुदखेड 
दि णेस 01क  मी 
गुरन - दाखल ता.वेळ. 
द.24/11/2022 रोजी 20.28वा  टे 
डा  21वर 
 
 
िमळाला माल - 100  दराचे दोन 
नोटा 50 . दराचे 9 नोटा 20  दराचे 
15 नोटा 10  दराचे 20 नोटा एकूण 
1150  व मटका जुगार सािह य  

फयादी -   बालाजी ीहरी गीते 
वय 55 वष  वसाय सपो उप िन 
पोलीस टेशन मुदखेड  मो. न. 
8329115398 
 
आरोपी-   

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील फयादी व सा ीदार यांनी पंचासम  आरोपीचे 
पान टपरीवर छापा मारला असता आरोपीने क याण 
नावाचा मटका जुगार बेकायदेशीर र या खेळत व खेळवीत 
असताना िमळून आला मटका जुगाराच ेसािह य व नगदी 
1150 . चा माला सह िमळून आला हणून  मा. पो िन. 
साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील  
 
दाखल करणार- pso  2136 उंची वांचेवाड मो. . 
7218872336 
 
तपास - Hc 2366 मंुडे मो. मांक.  9403330030 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



पो टे िहमायतनगर ग.ुर.न व.कलम  264/2022 कलम 294,323,504,506,34 IPC दनांक 24/11/2022 

पो टे नाव ग.ुर.न व.कलम   ग.ुघ.तारीख वेळ .व. ठकाण / 

ग.ु.दाखल ता.व वेळ ठकाण  

फयादी .नाव.व .प ा 

 

खुलासा  

िहमायतनगर 

 

 

 

 

 

 ग.ुर.न व.कलम  

264/2022 

कलम 

294,323,504,

506,34 IPC 

24/11/2022 रोजी 1600 वा.चे 

सुमारास फयादीचे घराजवळ 

र यावर उ रेस दहा कमी मौज े

एक बा 

ता.िह.नगर 

ग.ु.दाखल ता.व वेळ 

ठकाण24/11/2022 रोजी  

2112 वा टेशन.डा नं 25. वर  

 

आरोपी नाव. 
 आरोपी अटक.=नाही. 

 

 

सादर  िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 

संगणमत क न मागील भांडणाच ेकारणाव न फयादी बाईस तू 

काय लय शहाणी आहेस काय िछनाल्, रांड िचपळी खापरी अशी 

अ ील भाषेत िशवीगाळ केली व यातील आरोपी  दोन याने 

फयादी फापडा बु याने  मारहाण केली व तु ही आम या नादाला 

लागले तर तु हा एका एकाला खतम करतो अशी जीवे मार याची 

धमक  दली  वगैरे व न बाजूस माणे गु हा दाखल क न 

मा.पो.िन.साहेब यांचे आदेशाने बीट ASI कागण ेमॅडम  दले 

PSO HC/1795 ठाकरे  पो.सटे. िह.नगर.. दाखल करणार मो 

7218111599 

तपासीक अंमलदार-WASI कगने म पो टे 

िह.नगर.मो.9921623333 

भारी अिधकारी - िब.डी.भुसनूर पो.िन पो टे िहमायतनगर  

मो.8691880033  
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



¯पोलीस टेशन देगलूर गूरन. 525/2022कलम 65 ई  म ोॲ ट िद 24.11.2022 

ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
525/2022कलम 
65 ई  म ोॲ ट  

ग.ू घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 24.11.2022 रोजी वेळ 
21.05 वा. चे सुमारास खानापुर 
फाटा ते खानापुर जाणारे रोडवर 
सुतिगरणी समोर सावजिनक 
रोडचे बाजुला ता देगलुर    
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
िद. 24.11.2022 रोजी वेळ 
21.42 वा.न दनं  45 
 
 
दाखल करणार- asi   
सरोदे .ने. पो टे देगलुर 
 

िफय दी चे नाव- सुधाकर द ा 
मलदोडे  वय 37 वष पोका 
1788 ने. पो. टे. देगलुर मो.न. 
7972066088 
 
आरोपीचे नाव-   
 
िमळाला माल –180 Ml  या 
12 िसलबंद बॉटल यकी 
िकमत 70 माणे िक. 840/- 

पयाचा माल    

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या  देशी दा  भरी सं ा असे लेबल असलेली 
180 एम एल मतेची एकुन 12 िसलबंद बॉटल यकी िकमत 70 माणे 
िक. 840/- पयाचा माल   चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने ता यात 
बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
  
तपािसकअंमलदार-    पोकॉ 625 प े     ने. पो टे देगलुर 
 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन देगलूर गूरन. 524/2022कलम 65 ई  म ोॲ ट िद 24.11.2022 

ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
524/2022कलम 
65 ई  म ोॲ ट  

ग.ू घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 24.11.2022 रोजी वेळ 
16.00  वा. चे सुमारास मौजे 
सांगवी उमर ता देगलुर    
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
िद. 24.11.2022 रोजी वेळ 
21.12 वा.न दनं  43 
 
 
दाखल करणार- asi   
सरोदे .ने. पो टे देगलुर 
 

िफय दी चे नाव- उ म रामराव 
सकनुरे   वय 52 वष पोका 
1984 ने. पो. टे. देगलुर मो.न. 
9552186602 
 
आरोपीचे नाव-   
िमळाला माल –एक िलटर 

मतेची शदीने भरलेले 20 
पॉकीट तेयकी िक 20  माणे 
असा एकुन 400  चा माल     

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या  एक िलटर मतेची शदीने भरलेले 20 
पॉकीट तेयकी िक 20  माणे असा एकुन 400  चा माल       
चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने ता यात बाळगुन िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु हा दाखल  
  
तपािसकअंमलदार-    पोना 507 कदम      ने. पो टे देगलुर 
 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 

 

 



 पो टे िकनवट गुरन नं . 228/2022    कलम 326, 323,504,,34 भादिव सहकलम 4/25आमस िद 24.11.2022 

ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गुरन नं . 228/2022  
   कलम 326, 
323,504,,34 भादिव 
सहकलम 4/25आमस 
 

ग.ू घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- िद. 24/11/2022 रोजी 
दुपारी14:25 वा.  िफय दी या 
घरासमोर द नगर गोकंुदा  
ता. िकनवट िज हा नांदेड 
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
24/11/2022 रोजी 20:43 
वा.न द नंबर 28 वर 
 
िदशा व अंतर -  दि णेस 02 
िकमी 

िफय दी चे नाव- पंकज जयवंत 
ब बले वय 21 वष 04 मिहने   
यवसाय िश ण रा.द नगर गोकंुदा 

तालुका िकनवट िज हा नांदेड   मो. 
नं. 8805628042 जात- अंध 
आिदवासी 
 
 
आरोपीचे नाव-  
 
 
 
 
  

खुलासा:--- सादर िवनंती की, वर नमूद ता. वेळी व िठकाणी यातील   
आरोपीतानी संगणमत क न याजाने घेतलेले 2000 पये आ ाच लगेच दे 
नंतर चालणार नाही, असे हणत िशवीगाळ क न ओढत नेऊन आरोपी मांक 
01) िहन े तलवारीने डो यावर मा न गंभीर जखमी केले. व आरोपी मांक 
02याने लोखंडी रॉडने डा या हाता या दंडावर मा न जखमी केले. आरोपी 

मांक 03 ने पकडून आरोपी मांक 01 व 02 यांनी िमळून मारहाण केली. 
वगैरे मजकुराचा स. द. गोकंुदा येथून MLC जबाब आणून मा. पो.िन.साहेबां या 
आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पो. उप.िन. मामीडवार 
यां याकडे िदले. 
 
दाखल करणार- DO अिधकारी पो. उप.िन. एच.पी.घुले  पो. टे. िकनवट 
मो.नं.9325767770 
  
तपािसकअंमलदार- पो.उप.िन. मामीडवार मो.नं. 9850061133पो. टे. 
िकनवट    
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- पो.िन. साळंुके  मो. नं. 
9422242568 पो. टे. िकनवट 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 
 
 
 



¯ÖÖêÃ™ êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 426/2022 Ûú»Ö´Ö  379 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.     ×¤ü®ÖÖÓÛú  24/11/2022 

 

 

 

 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã ü̧®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã̧ ü®Ö 
426/2022 
Ûú»Ö´Ö  
379 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú  
14/11/2022 ü̧Öê•Öß  
¾Öêôûß 02.00 ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ  
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê                            
ü̧ÖÆüŸÖê  ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü   

†ÓÝÖÞÖÖŸÖ 
“ÖÛÎú¬Ö¸üÃ¾ÖÖ´Öß 
®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖÜÖã ®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
24/11/2022 ü̧Öê•Öß   
16.31 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 21 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ‹Ûú®ÖÖ£Ö 
ÝÖÞÖ¯ÖŸÖ ü̧Ö¾Ö šüÖÛãú ü̧ ¾ÖµÖ 65 
¾ÖÂÖÔ  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
“ÖÛÎú¬Ö ü̧Ã¾ÖÖ´Öß ®ÖÝÖ¸ü  
,ŸÖ¸üÖê›üÖÜÖã ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
7219722007   

†Ö¸üÖê̄ Öß --  †–ÖÖŸÖ  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- ²Ö•ÖÖ•Ö  
¯Ö»ÃÖ¸ü 220 
´ÖÖê™üÖ ü̧ÃÖÖµÖÛú»ÖÛÎÓú  MH 
26 BU 2498  •Öã.¾ÖÖ. 
×Ûú.†Ó. 20,000 ºþ  

 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß 
µÖÖÓ®ÖßŸµÖÖÓ“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü 220   ´ÖÖê™üÖ ü̧ÃÖÖµÖÛú»ÖÛÎÓú  MH 26 BU 2498  ×Ûú. 
†Ó. 20,000 ºþ ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ ®ÖÓ  MD2A13EX4LCM16073  ¾Ö ‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ 
DKXCLM11464  Æüß ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö  †ÓÝÖÞÖÖŸÖ »ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÃÖŸÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–
ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öß ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ  †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö 
×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê®ÖÖ  / 926 ÛúôûÞÖêüµÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

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

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  --  ´Ö¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /1303 ÆãÓü›êü ´ÖÖê ®ÖÓ – 7798006100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.462/2022 कलम 328, 272, 273, 188 भा.द.िव.,  सहकलम 26(2), 27, 23, 30 (2)(अ), 59 (iv) 
अ सुर ामानकेकायदा 2006 िनयम व िनयमन 2011 अ वये  िद.24.11.2022 

पोलीस
टेशनचे
नाव 

ग.ुर.न.वक
लम 
 

िफय दीचेनाववपतागु.दा.ता.वे
ळिठकाणवगु.दा.ता.वेळ 

आरोपीचेनाववपता व िमळालामाल गु हयाचीहिकगत 

 
भोकर 

ग.ुर.न. 
462/ 
2022  
कलम 328, 
272, 273, 

188 
भा.द.िव.,  
सहकलम 

26(2), 27, 
23, 30 

(2)(अ), 59 
(iv) 

अ सुर ामान
केकायदा 

2006 िनयम 
व िनयमन 

2011 अ वये 

संजयिव वनाथक ेवय 49 
वष यवसायनौकरीसहायकपोलीसउप 
– 
िनरी कनेमणुक थािनकगु हेशाखानांदे
डमोबाईल ं माक 8329730184. 
ग.ुघ.ता.वेळविठकाणिद. 24.11.2022 
रोजी01.30 
वा.सु.सोमठाणािशवारसोमठाणातेकुबेर
जाणारारोड 
 
 
गुदातावेळ 
िदनांक24.11.2022चे21.29न द 38 
वर 
 
 

 
 
िमळालामाल-   1.िनळसर 
रंगा यानॉयलॉन यापो यातिसलबंद 30 बो-या, 
एकाबोरीतआठबॅग, एकाबॅगम येआठबंडल  
वएकाबंडलम येितनपुडेअसे ितपुडा कमती 192/- 

पये माणेअसलेलाराजिनवाससंगधीतपानमसालाअस
लेला ितबोरी कमत 36864/- पये माणेअसेएकुण 
1105920/- पयाचा.  
 
2.लालसररंगा यानॉयलॉन यापो यातिसलबंदसहाबोरी, 
एकाबोरीतपाचबॅग, एकाबॅगम येआठलहानबॅग,  
एकाबॅगम येपंचिवसपुडेअसे ितपुडा कमती 48/- 

पया माणेअसलेलाि मीयम ए स.एल.-01 
जाफरानीजद असलेले ितबोरी कमत 48000/- 

पये माणेअसेएकुण 288000/- पयाचा. 
 
3. एकटाटाकंपनीचा 2818 िसमॉडलचाउंचबॉडीचा व 
उंचकॅबीनचादहाटायरचा याचापा सगनंबर RJ 11 GB 
8225 अशावणनचाअ. ं . 01 व 02 
चीवाहतुककरीतअसतांनािमळुनआलेलाजु. वा. क. 
अ. 2500000/- 
असाएकुण3893920/- 

सादर िवनंती िक, वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीहा 
याचे ता यातील क म ये महारा ट शासनाने ितबंधीत केलेले 

तंबाखु ज य पदाथ हामानवी आरो या सहे हानीकारक असुन ते 
मानवाने सेवन के यास या सदुधर आजार होऊन वेळ संगी यास 
मृ य ुयेवु शकतो हे माहीती असतांनादेखील, जाणीव पुवक तो याचे 
ता यातील क म ये कमती 1393920/- पयाचा तंबाखु ज य 
खा  पदाथ ता यात बाळगुन िव ी साठी वाहतुक करीत असतांना 
िमळुनआला आहे. वगैरे मजकुराचे अज  व न वर माणे गु हा 
दाखल क न पुढील तपास मा. पोलीसअिध क साहेब, नांदेड यांचे 
त डी आदेशाने पुढील तपास पोउप िनजसवंत सग शाहु , थागुशा 
नांदेड यांचे कडे िदला. 
 
दाखलकरणार – सपोउपिन / लेखुळे पो टे भोकरमो.  
8308292298  
 
तपािसकआमलदार – पोउपिन जसवंत सग शाहु ने. था.ग.ुशा. 
नांदेडमो. 9923053013 
 
पो. टे. भारीपोलीस- स.पो.िन.तांबोळीसाहेबसाहेब,मो 
8623900640 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  ÝÖã̧ ü®ÖÓ.326/2022 Ûú»Ö´Ö 12 † ´ÖÆüÖ¸üÖÂšÒü •ÖãÝÖÖ¸ü †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤ü.24.11.2022 
¯ÖÖêÃ™êü 

“Öê ®ÖÖ¾Ö 
ÝÖã̧ ü®Ö  ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ , ¤üÖÜÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .®Ö ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê 

®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß    
Æü×ÛúÛúŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê ®ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ü  
ÝÖã̧ ü®ÖÓ.326/20
22 Ûú»Ö´Ö 12 
† ´ÖÆüÖ¸üÖÂšÒü 
•ÖãÝÖÖ¸ü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 

 ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ--   ×¤ü. 
24.11.2022 ¸üÖê•Öß   
12.10 ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
×²Ö×Ã´Ö»ÖÖ  ÆüÖÑ™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ¸üÖê›ü  
´Ö®µÖÖ¸üÝÖ»»Öß ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  
®ÖÖÓ¤êü›ü ˆ¢Ö¸êüÃÖ 01 ×Ûú×´Ö .. 
 
 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü. .24/11/2022 ¸üÖê•Öß 
14.56 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.®ÖÖê¤ü 
ÛÎú.26 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ¤üÖÜÖ»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö -    ‹Ûú®ÖÖ£Ö ÃÖÜÖÖ¸üÖ´Ö 
´ÖÖêÛú»Öê ¾ÖµÖ42 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ²Ö.®Ö. 
¯ÖÖêÆêüÛúÖ 436 ®Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê 
®Ö. 9423669795. 
†Ö¸üÖê×¯Ö----      
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö----®ÖÝÖ¤üß ¸üŒÛú´Ö 2540/- 
¹ý¯ÖµÖê  ¾Ö ´Ö™üÛúÖ •ÖãÝÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ . 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ ---ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  †Ö¸üÖê×¯Ö®Öê  »ÖÖêÛúÖÓÛú›ãü®Ö ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ  
¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã®Ö †ÖÛú›ü¶Ö¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾Öã®Ö ×´Ö»Ö®Ö ›êü ®ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  
´Ö™üÛúÖ •ÖãÝÖÖ¸ü ÜÖêôûŸÖ ¾Ö ÜÖêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ 
¾ÖÝÖî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×®Ö ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êüÃÖÖ®Öê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ×²Ö™ü ¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2364 ¾ÖÖ›üßµÖÖ¸ü 
µÖÖ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †¬ÖßÛúÖ¸üß---¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2364 ¾ÖÖ›üßµÖÖ¸ü ®Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡¾ÖŸÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  - ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  - ´Ö¯ÖÖêÆêüÛúÖ 1269  
†Ö¤êü ®Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 
 
 
 

 
 

 

 



पोलीस ठाण ेमु ामाबाद   गुरन 272/2022 कलम 65 (E) म दा का दनांक24/11/2022   

पोलीस ठाण े
मु ामाबाद     
. .             
.         

गुरन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व प ा 
मो.न. 

हक कत 

गुरन 272/2022 
कलम 65 (E) म दा का माणे 
दाखल 
 
 
िमळाला माल :- 1500/- एक 
20 िलटर मते या कॅन म ये 
15 िलटर हातभ ी गावठी दा  
जीचा आंबट उगृट वास 
असले या एक िलटर 100 पय े
दरा माणे एकूण 15 िलटर 
हातभ ी गावठी दा  कमती  
एकूण 1500/- पये चा माल  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण- दनांक 
24/11/2022 रोजी  15.45 
वा.  समाधान हॉटेल या 
बाजूस टीन  प ात मु माबाद 
मुखेड 
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
दनांक24/11/2022 
वेळ 17.51वाजता 
न द नंबर 23 वर 
 

फयादीचे नाव :-मोहन िनळकंठ 
माडपत ेवय 55 वष वसाय 
नौकरी पोहेका 2367  नेमणूक 
पोलीस ठाणे◌ ेमुखेड संल  
उपिवभागीय पोलीस अिधकारी 
कायालय देगलूर मो.नं. 
8390248699 
 
 
आरोपी :-  
 
 

 सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील .आरोपीने .िवनापरवाना बेकायदेशीर र या 
1500/- पयाचा ोि हिबशन गु हाचा माल चोरटी 
िव  कर या या उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळुन 
आला  हणून गु हा दाखल क न  मा. सपोिन साहेब 
यां या आदेशाने गु ाचा तपास   ऐ एसआय  पठाण 
यां याकडे दे यात आला  
दाखल करणार :पोहे का 1996 आडेकर पो. टे 
मु ामाबाद 
 
तपास अिधकारी :- ASI पठाण   पोलीस ठाणे 
मु माबाद मो नं. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी- सपोिन/ सं ाम उ व जाधव 
मो.न.8999881900 पोलीस ठाण ेमु माबाद 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



पोलीस टेशन अधापूर ग.ुर.न.319/2022   कलम 6 अ  भेसळ ितबंधक अिधिनयम 1954 अ  भेसळअिधिनयम1954कलम24 द24/11/2022 

अ. .  ग.ुर.न.व 
कलम 

गु हा घडल ंव दाखल 
तारीख 

फयादीच ेनाव खबर देणार आरोपीच े
नाव व प ा 

      हक कत 

 पो. टे. 

अधापूर 

भाग 1त5े 
ग.ुर.न. व 
कलम- 
319/2022 
कलम 6 अ  
भेसळ 
अिधिनयम 
1954 
अ भेसळअ
िधिनयम 
1954 कलम 
24 

गु हा घडला दनांक-
24/11/2022रोजी वेळ   
18.:00 
 वाजता चे सुमारास पुवस 
दहा 10 क.मी.   
 
 
 
गु हा दाखल  दनांक 
24/11/ 2022चे वा.  
22.51 टेडा.नं .  मांक_ 
35  
 
 

फयादीच ेनाव- संदीप संभाजी 
आनेबोईनवाड वय 39वष वसाय 
नोकरी पो ट अधापूर मोबाईल नंबर 
7038518183 
 
 
आरोपी नाव.  
िमळाला माल —1)मुसा फर पान 
मसाला एक पाक ट कमत अंदाज े 198 
पय े2) राज िनवास पान मसाला कमत 
अंदाज े 192 पय े असा एकूण 390 
पयाचा मु ेमाल  

खुलासा  सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीने लहान बस थानक येथ ेआप या ता यात अनु का पान शॉप म ये 
अठरा वषाखालील युवकांना महारा  शासनाने बंदी घातलेले सुगंिधत 
तंबाखूच ेपदाथाचे िव  करीत असताना मुसा फर पान मसाला अस ेनाव 
असलेले एक पाक ट एका पॉकेट ची कमत अंदाजे 198 पयेिव  व 
राजिनवास सुगंिधत पान मसाला अस ेनाव असलेले एक पॉकेट एका पॉकेट 
ची कमत अंदाज 192 पय ेअसे एकूण तीनश े पयांचा मु ेमालासह  
िमळून आला वगैरे फयादीव न माननीय पोलीस िनरी क साहेब यां या 
आदेशाने गु हा दाखल क न बीट ना.पो.का.2544आनेबोईनवाड 
यां याकडे दे यात आला मोबाईल नंबर   7038518183 
 तपासी अंमलदार-N PC 2544आनेबोईनवाड मो..न. 
दाखल करणार- PSI वड मो. न.7038518183 
 
पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहेब मो नं.7798834263 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú. 49/2022 “Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü. 24/11/2022 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖàÝÖ ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

×´ÖÃÖàÝÖ  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê/ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸üÖ“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ¸ü 

×´ÖÃÖàÝÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú-
49/2022 
 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ :-×¤ü. 
24/11/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 
10.00 ¾ÖÖ •ÖÖê¿Öß 
ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öæ®Ö  
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü  :-¯Ö×¿“Ö´ÖêÃÖ 
01 ×Ûú´Öß ²Öß™ü 01 
 
 
×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
:-×¤ü. 24/11/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 14.40 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ.17 
¾Ö¸ü 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü::-   
ÆüÖ¾ÖÝÖß¸üÖ¾Ö ÝÖÓÝÖÖ¬Ö¸ü̧ üÖ¾Ö ›üÖëÝÖ¸êü 
¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ.²ÖÖ¯Öæ 
´ÖÖÛìú™ü ¤êüÝÖ»Öã̧ ü 
´ÖÖê.9960161379 
 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö:-  
ÃÖÓÝÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ×¯Ö.ÆüÖ¾ÖÝÖß¸üÖ¾Ö ›üÖëÝÖ¸êü 
¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.×¿ÖõÖÞÖ ‰ú±Ôú 
ÃÖÖê®µÖÖ  
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö:- 
 ˆÓ“Öß 4 ±ãú™ü ,¸ÓüÝÖ ÝÖÖȩ̂ üÖ,²ÖÖÓ¬ÖÖ 
ÃÖ›ǖ ÖÖŸÖôû ,®ÖÖÛú ÃÖ¸üôû,“ÖêÆü̧ üÖ 
»ÖÖÓ²Ö™ü,“ÖêÆü·µÖÖ ¾Ö¸ü ¯ÖÖœü̧ êü “Ö™ü™êü 
,¯ÖÖê¿ÖÖÜÖ ¯ÖÖÓœü·µÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“ÖÖ 
±ãú»Ö¿Ö™Ôü ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖôûµÖÖ 
¸ÓüÝÖÖ“µÖÖ ¯Ö™üµÖÖ,×±úÛúÖ ×®ÖôûÃÖ¸ü 
×•Ö®ÃÖ ¯Öò®™ü,ÝÖôûµÖÖŸÖ 
ŸÖÖ‡ÔŸÖ,ÆüÖŸÖÖŸÖ Ûú›êü  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:-  
           ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÝÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
24/11/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 10.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ •ÖÖê¿Öß 
ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öæ®Ö  ÛúÖêÞÖÖ»ÖÖÆüß ÛúÖÆüß‹Ûú ®Ö 
ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ›üÖòŒ™ü̧ ü »ÖÖ‡Ô®Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü 
¿ÖÆü̧ ü ¾Ö ×´Ö¡Ö ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛú µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê †¤üµÖ¯Ö 
¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß.¾ÖÝÖî̧ êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý®Ö ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®¾ÖµÖê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö 
‘ÖãÝÖê µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü- 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ‘ÖãÝÖê  ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.ÛÎú.9822720567 

 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Æîü²ÖŸÖÛú¸ü    ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®Ö.9922951629 

  
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß:- ¯ÖÖê.×®Ö.ÁÖß ›üÖò.‹®Ö.²Öß.ÛúÖ¿ÖßÛú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ,®ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê. ®ÖÓ.9527988931 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



          ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã.¸ü.®Ö. 422/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö.  ×¤ü®ÖÖÓÛú.24/11/2022 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®ÖÓ ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

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

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ ü̧ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÝÖã.¸ü.®Ö.:-  
422/2022  
 Ûú»Ö´Ö  379 
³ÖÖ¤ü×¾Ö. ¯ÖḮ ÖÖÞÖê. 
 
 
 
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê 
ÛúÖ ü̧ÞÖ :-
ÛúÖêÞÖßŸÖ ü̧ß  
†–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öß 
´ÖÖê.ÃÖÖ 
»ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ 
×šüÛúÖÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö  
“ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß 
†ÖÆêü. 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
:- ×¤ü.18/11/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 12.30 ŸÖê 
12.40 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¸üÖ•ÖÃ£ÖÖ®Ö ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
®Ö¾ÖÖ ´ÖÖëœüÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : ¯Öæ¾ÖìÃÖ  
02 ü ×Ûú.´Öß ²Öß™ü ÛÎú 
.04 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-
×¤ü.24/11/2022 ¸üÖê•Öß 
16.14 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ.019 
¾Ö¸ü 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ÆüÖë›üÖ 
ÛÓú¯Ö®Öß“ÖÖ µÖã×®ÖÛúÖò®ÖÔ 
ÛúÖôûµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß 
´ÖÖê.ÃÖÖ.ÛÎú.MH 26 AU 
6248 
•Öã¾ÖÖØÛú†Ó.50000/- ¹ý 
“Öß  
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
´Ö.×•Ö»ÖÖ®Öß ×¯Ö.†²¤ãü»Ö ¸üÆü´ÖÖ®ÖÃÖÖ²Ö ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ.¤ü¸ü¾Öê¿Ö ®ÖÝÖ¸ü ØÆüÝÖÖê»Öß ®ÖÖÛúÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.9850815661 
 
 †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- 
†–ÖÖŸÖ 
 
 †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ®ÖÖÆüß  
 
‹±ú†ÖµÖ †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ¸ü ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ: -- †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ 
ŸÖÛÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
         ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ×¤ü®ÖÖÓÛú,¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ®Öß ŸµÖÖ“Öß ÆüÖë›üÖ ÛÓú¯Ö®Öß“ÖÖ µÖã×®ÖÛúÖò®ÖÔ ÛúÖôûµÖÖ 
Ó̧üÝÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ.ÛÎú.MH 26 AU 6248 ×•Ö“ÖÖ “Öê“ÖßÃÖ 

®ÖÓ.ME4KC09CCF8884263 ¾Ö ‡Ó•Öß®Ö 
®ÖÓ.KC09E88894467 •Öã¾ÖÖØÛú†Ó.50000/- ¹ý “Öß Æüß 
ü̧Ö•ÖÃ£ÖÖ®Ö ÆüÖò™êü»Ö ®Ö¾ÖÖ ´ÖÖëœüÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Öæ®Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ÝÖê»Öê ¾Ö 

¯Ö¸üŸÖ µÖê¾Öæ®Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ÃÖ¤ü ü̧ 
´ÖÖê.ÃÖÖ.×¤üÃÖã®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß.ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖê.ÃÖÖ.Æüß ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü.¾Ö Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÓ Ö“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß  
¯ÖÖêÆêüÛúÖò/882‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß :-¯ÖÖêÆêüÛúÖò/882‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß 
êü,¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ Ö ü̧, ®ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.®Ö. 7722007988.. 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü :-  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Æîü²ÖŸÖÛú ü̧ ÃÖÖ. ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, 
®ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê. ®Ö.9922951629 
  
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :-  
ÁÖß.›üÖò.‹®Ö.²Öß.ÛúÖ¿ÖßÛú ü̧ ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü. 
ü ´ÖÖê.®Ö.9527988931. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पोलीस टेशन  उ माननगर गुरन ंन.195/2022 कलम 304(अ) 279,337,338भादंवी  दनांक. 24/11/2022 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

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

फयादीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर, आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय /नाही 

हक कत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 
उ माननगर 

गुरन ंन.195/2022 

कलम 304(अ) 

279,337,338भादं

वी  

गु ाचे कारण 
–  
उिशराच े कारण :--
फयादी हे दुःखात 
अस यान ेआज रोजी 
पो टेला येऊन लेखी 
त ार द यान े 
 

 गु हा घडला दनांक 
द.09/11/2022 रोजी चे 19.30 वाजता  

---------------------------- 
ठकाण :-मौजे उ मान नगर पांदन 
र याजवळ माणूस जाळीचे जवळ रोडवर 
तालुका कंधार िज हा नांदेड 
---------------------------- 
दशा :-पूवस 01 

-------------------------- 
 गु हा दाखल दनांक:- द-24/11/2022 
वेळ23.27वा ट.ेडा न द  27  वर 
---------------------------- 
 चेक िल टची पुतता केली अगर कस े :-होय 

 फयादीच े नाव तीक बाबुराव 
िव ासराव  वय 22वष वसाय 
हॉटेल चालक  राहणार मौजे उ मान 
नगर तालुका कंधार िज हा 
नांदेडिज हा नांदेड. मोबाईल नंबर 
9021060481 
एफआर आय त 
 दली का :-होय ---------------------- 
आरोपीच नाव - -----------------------
-- 
 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक 
नाहीत  
------------------------- 

खलासा – सादर िवनंती क  नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील फयादीचे मयत वडील ह े यांची हॉटेल बंद क न यांच े
िहरो कंपनीची मोसा वर बसून घराकड े येत असताना यांनी 
यांचे मोसा हायगाई व िन काळजीपणे चालवून मोसा ि लप 
होऊन रोडवर पड यान े यांचे डो यास गंभीर मार लाग यान े
यांना उपचार कमी यशोसाई हॉि पटल नांदेड येथे श रक केल े
असता ते उपचारा दर यान 23.00 वा.सुमारास मरण पावल ेव 
स वतःच वतःचे मरणास कारणीभूत झाल ेव फयादी ह ेदुखात 
अस यान ेआज रोजी पो टेला येऊन लेखी त ार दली वगैरे लेखी 
अजाव न सदरचा गु हा दाखल क न मा.स.पो.नी भारती 
साहेबांचे आदेशान े पुढील तपास का. मी.pai प लेवाड साहेब 
यां याकड े दला 
दाखल करणार :--  hc- HC1964 म के पो. ट ेउ माननगर 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- स. 
पो. िन भारती सा पो. ट.े उ माननगर मो.न.ं 
837898949 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

पो. टेशन मनाठा  गु.र.ण. 179/2022  कलम  341,324,452,427,323,504,506,34,भा द वी दी.24/11/2022 

 पोलीस 
टेशन चे 
नाव 

ग.ु र.न व कलम गु हा घडला दाखल फयादी व आरोपी यांचे 
नाव व प ा  

ह कगत 

मनाठा 179/2022  

कलम 

341,324,452,

427,323,504,

506,34,भा 

गु हा घडला 
दी. 24/11/2022 
चे 20.00वा. मोज े
बरडशेवाळा िज .प 
.शाळेजवळ व 
फयादी या घरी 
पूवस 14 कमी 
 
 
गु हा दाखल:-  
द. 24/11/2022 
चे 23: 40च े टेशन 
डायरी न द 26 वर  
 
 

फयादीचे नाव :-  
 
आरोपीच ेनावे  :-  
 

खुलासा:  सादर िवनंती क  यातील आरोपीने संगणमत क न फयादीस ितचा नवरा 
ल झरी बस मधून उत न घराकडे जात असताना र यात अडवून फयादी या 
नव याची ग ी ध न मारहाण करीत असताना फयादी बाई सोडिव यास गेली असता 
तीस पण मारहाण केली व ितची झटापटीत पोत तुटली फयादी घरी गेली असता तीस 
कळले क , नागोराव याने फयादी या सासू काठीने कमरेवर मा न ढकलून दले. नंदन 
हीस उ मराव याने काठीने उज ा हाताला मारले . व िहने केस ध न थापड बु यांनी  
मारहाण केली ितची झटापटी पोत तुटली कानबा राव याने दगड घेऊन दीर यास 
मारहाण केली सदरचा लोकांनी घरात घुसून मारहाण केली आह ेजाता जाता यांनी 
आ हाला िशवीगाळ क न जीव े मार याची धमक  दली सदरच े भांडण ह े मागील 
भांडणा या कारणाव न केले आह े वगैरे मजकुराचा जबाब द याने बाजूस माणे 
मा.सपोनी साहेब यां या आदेशाने दाखल क न पुढील तपास कामी ए एस आय पवार 
यां याकडे दला आह.े  
दाखल करणार:- ए एस आय देशमुख साहेब मोबाईल नं.  9823897690 
तपासी अंमलदार :- asi पवार साहेब पो. टे. मनाठा मो नंबर 9922921694 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



iksLVs-fgek;ruxj xq- j- ua-  266@2022 dye 9]10]11 ckyfookg izfrca/kd vf/kfu;e 2006 lgdye 376 ¼2½ ¼ts½ ¼,u½ 34 Hkknoh lg dye  
4iksDlks  dk;nk fn-24@11@2022 

ftYgk@ iks-Bk.ks xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 
iksLVs ps uko 
%&    
fgek;ruxj  
  
   
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG fBdk.k-
& 
 fnukad 26@05@2022 
jksthps 10%15 oktrk   
lqekjkl  ekS varj.kh eaMG 
dqcsj jkT; rsyxka.kk  rk 
fgek;ruxj  ft ukansM  
 
 
 
-   
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&   
fn-24-11-2022 osG 22%42 
ok uksan ua-26 oj 
 

xq- j- ua-  266@2022 
dye 9]10]11 ckyfookg 
izfrca/kd vf/kfu;e 
2006 lgdye 376 ¼2½ 
¼ts½ ¼,u½ 34 Hkknoh lg 
dye  4iksDlks  dk;nk  
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& 
ckykth xkafonjko  egktu  o; 39 
o”ksZ O; &ukSdjh ¼in liksfu iksyhl 
LVs’ku fgek;ruxj ½ eks ua 
9689707038 
 
vkjksihps uko %&  
  
vkjksih vVd & ukgh   
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh o.kZu rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fiMhr gh 
vYio;hu ekfgr vlrkuk lq/nk ;krhy vkjksih dz 04 lkscr ckyfookg 
ykoqu fnyk yXukuarj ;krhy vkjksih dz 04 ;k R;kph iRuh  gh 
vYio;hu vlY;kph ekfgr vlqu lq/nk frps lkscr ‘kkjhfjd laca/k 
izLFkkfir dsys oxSjs etdqjkps  tckc o:u cktql izek.ks  xqUgk nk[ky   
 
nk[ky dj.kkj %&  liksfu ,u ch pkS/kjh   iksLVs  fgek;ruxj eks-ua- 
9764123018   
 
rikfld vaeynkj %&  iksfu  Hkqluqj   iksLVs fgek;ruxj  eks- ua- 
9834774799    
   
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & iksfu  Hkqluqj   iksLVs fgek;ruxj  eks- ua- 
9834774799   
  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu  Hkqluqj   iksLVs fgek;ruxj  eks- ua- 
9834774799   gs fnukad 25@11@2022 jksth ps 00%01 ok uksan ua- 03 oj  
jokuk  
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 


