
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö 78/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 10/05/2022 

 

�Îú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö  

÷Öã ü̧ −ÖÓ. 
¾Ö �ú»Ö´Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  
×šü�úÖ)Ö 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü)ÖÖ ü̧ /†Ö ü̧Öê¯Öß  
−ÖÖ¾Ö 

Æü×�ú�úŸÖ 

1 ×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö ü  ÷Öã̧ ü−Ö 
78/2022 

�ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß  
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-‹�ú 
×Æü¸üÖê ÆüÖê−›üÖ 
ÃÖ¯»Öê−›ü¸ü �Óú¯Ö−Öß“Öß 
2008 “Öß •Öã−Öß 
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ´ÖÖê™üÖ¸ü 
ÃÖÖµÖ�ú»Ö −ÖÓ MH-
26-S-7754 
×�ú´ÖÓŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 
10,000/- ¹ý “Öß  
  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  
×šü�úÖ)Ö :- ×¤ü. 
08/05/2022 
ü̧Öê•Öß ü̧Ö¡Öß 21.00 

ŸÖê 21.30¾ÖÖ 
¤ü ü̧´µÖÖ−Ö 
.×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ  ‘Ö ü̧Ö 
•Ö¾Öôãû−Ö 
´ÖÖ.î�úÖê™üßŸÖß£ÖÔ 
ŸÖÖ.•Öß −ÖÖÓ¤êü›ü 
¯Öã¾ÖìÃÖ 19 ×�ú´Öß 
×²Ö™ü −ÖÓ 01   
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-   
×¤ü. 
10/05/2022 
ü̧Öê•Öß  ¾Öêôû 12.16 

¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü −ÖÓ. 
17¾Ö ü̧   
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  −ÖÖ¾Ö :- 
×¾Ö•ÖµÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü  
¾ÖµÖ 20¾ÖÂÖê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
×¿Ö�Ö?Ö •ÖÖŸÖ ¬Ö−Ö÷Ö ü̧ ü̧Ö . 
�úÖê™üßŸÖÖ£ÖÔ ŸÖÖ.•Öß −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−Ö 9421683068 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß:- †–ÖÖŸÖ 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧?Ö -¤üÖê−Ö 
×¤ü¾ÖÃÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê‰ú−Ö 
×´Öôãû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê 
†Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ 
µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß  ×š�úÖ?Öß  µÖÖŸÖß»Ö  
×±úµÖÖ¤üß“Öß  ÆüÖê−›üÖ ÃÖ¯»Öê−›ü¸ü �Óú¯Ö−Öß“Öß •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö ×•Ö“ÖÖ −ÖÓ 
−ÖÓ MH-26-S-7754  ¾Ö “ÖêÃÖßÃÖ −ÖÓ MBLHA10EJ89E11333 ŸÖÃÖê“Ö 
‡Ó•Ö−Ö −ÖÓ HA10EA89E40710†ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß  •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ×�ú´ÖÓŸÖß 

†Ó¤üÖ•Öê 10,000/- ¹ý “Öß  �úÖê?ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öê †ÖÆêü ¾Öî÷Ö¸êüü 
´Ö•Ö�ãú ü̧Ö“Öê •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
 
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ¸üß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ ü̧ü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê −ÖÖÓ 
9823288458. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ :-  ASI •ÖÆüÖ÷Öß ü̧¤Ö ü̧ü  ¯ÖÖê Ã™êü ×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
9822337382 
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ¸ ü-üHC/2216 ÃÖã²²Ö−Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê−Ö 9922971622 
¯ÖÖê.Ã™êü Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö                                                                 
                                                                           



iks-LVs foekurG  foekurG  foekurG  foekurG  xqjuxqjuxqjuxqju    uauauaua -177@2022 dye 363 Hkknaoh177@2022 dye 363 Hkknaoh177@2022 dye 363 Hkknaoh177@2022 dye 363 Hkknaoh 

vvvv----
dzdzdzdz    

ftYgk@iksftYgk@iksftYgk@iksftYgk@iks----
Bk.ksBk.ksBk.ksBk.ks     

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

xqju xqju xqju xqju ----@dye@dye@dye@dye    fQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksih    gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

01 ftYgk %& 
ukansM  
 
iks-LVs 
foekurG foekurG foekurG foekurG     
 

xqjuxqjuxqjuxqju    ?kMyk?kMyk?kMyk?kMyk----        
fn 09-05-2022 jksth 
16-00  ok  lqekjkl  
y{ehukjk;.k uxj 
ukansM 
 
 
fn’kk varj -- 
iqosZ'k 02 fd-eh- 
    
    
xqjuxqjuxqjuxqju    nknknknk----    rkrkrkrk----osGosGosGosG----        
fnukad 10@05@2022 fnukad 10@05@2022 fnukad 10@05@2022 fnukad 10@05@2022 
jksth 01%26 ok LVsMk jksth 01%26 ok LVsMk jksth 01%26 ok LVsMk jksth 01%26 ok LVsMk 
uacj 07 oj uacj 07 oj uacj 07 oj uacj 07 oj  

xqjuxqjuxqjuxqju    uauauaua :- 
177@2022 
dye 363 
Hkknaoh  
 
 
 
 
 

fQ;kZnh %& fQ;kZnh %& fQ;kZnh %& fQ;kZnh %&     
g.kear x.kirh iapfyax o; 
47 o"kZ O;olk; uksdjh 
ojh"B fyihd jk-y{ehukjk;.k 
uxj ukansM eks-9689118910 
 
,Qvkj vk; çr  fnyh dk 
%& gks; 
vkjksih  ukao %&vkjksih  ukao %&vkjksih  ukao %&vkjksih  ukao %&  vKkr  
  
vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&  ukgh  
 
vkijg.k O;Drhps uko %&  
  

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk----%&%&%&%&  [kqylk &lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k 
osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih gk fQ;kZnhph eqyxh gs nks?k 
ckgsj f'koeanhj ;sFks tkoqu ;srks vls Eg.kqu ckgsj xsys 
vlrk R;kauk dks.khrjh vKkr blekus vKkr dkj.kklkBh 
iGwu usys vkgs-  oxSjs etdqjkps fQ;kZno#u ek-iks-fu-
dkdMs lk-;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl 
iksmifu xksaM lkgsc ;kapsdMs fnyk-  
nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %& liksmifu dY;k.kdj iksLVs foekurG 
eksu 9623551038 
rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& iksmifu xkSM iksLVs foekurG eksu 
9922699624    
izHkkjh vf/kdkjh %&  izHkkjh vf/kdkjh %&  izHkkjh vf/kdkjh %&  izHkkjh vf/kdkjh %&  iks fu dkdMs  iksLVs foekurG eks-ua-
9923131121 
?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh     HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps  uko %&    
    iks fu dkdMs  iksLVs foekurG eks-ua-9923131121] iksmifu 
xkSM iksLVs foekurG eksu 9922699624    
     gs fnukad 10@05@2022 jksth 01%26 ok uksan dz 07 oj gs fnukad 10@05@2022 jksth 01%26 ok uksan dz 07 oj gs fnukad 10@05@2022 jksth 01%26 ok uksan dz 07 oj gs fnukad 10@05@2022 jksth 01%26 ok uksan dz 07 oj  
HksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fn----    o osG %&HksV pkyq vkgso osG %&HksV pkyq vkgso osG %&HksV pkyq vkgso osG %&HksV pkyq vkgs    
 

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖê−Ö�Öê› †.´Öé.−ÖÓ. 10/2022 174Crpc ü ×¤ü−ÖÖÓ�ú 10/05/2022 

                                                              
¯ÖÖê Ã™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ÷Öã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ+Ö  

÷Öã−ÆüÖ. ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ+Ö  
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 

  
ÃÖÖê−Ö�Öê› 
 

 
†.´Öé.−ÖÓ. 10/2022 
174Crpc 

 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü+ÖÖ ü̧ :-  
¬ÖÖë›üß²ÖÖ –ÖÖ−ÖÖê²ÖÖ ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêû 
¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖÔ ü̧Ö ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ 
»ÖÖêÆüÖ  
 
ü 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö :- ÃÖŸµÖ±ãú»ÖÖ –
ÖÖ−ÖÖê²ÖÖ ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 20 
¾ÖÂÖÔ ü̧Ö ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ »ÖÖêÆüÖ  
 

†.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  ×šü�úÖ+Ö 
:- ×¤ü.9/05/2022 ü̧Öê•Öß  
15.26  ¾ÖÖ ü̧ÖÆüŸµÖÖ ‘Ö ü̧ß 
¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ »ÖÖêÆüÖ  
 
 
 
 
†.´Öé.¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧+ÖÖ ü̧ :-  
HC 1927 ³Ö¢Öê ´ÖÖê −Ö 
9421292819 
. 
 
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧+Ö 
†Ö•Ö ü̧Öê•Öß ±úÖê™üÖê  •Ö²ÖÖ²Ö 
×¤ü»µÖÖ−Öê  
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß  µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ×¤ü.9/05/2022 ü̧Öê•Öß  
15.26  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “Öê ¯ÖãÙ¾Ö  Ã¾Ö :ŸÖÖ“ÖÖ ü̧ÖÆüŸµÖÖ ‘Ö ü̧ß 
¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ »ÖÖêÆüÖ  Ã¾Ö :ŸÖÖ“ÖÖ-Ã¾ÖŸÖÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ¾Ö ü̧ 
ŸÖÖ�Ö ‘Öê¾Öã−Ö  Ã¾Ö :ŸÖÖÆãü−Ö ü̧ÖÆüŸµÖÖ ‘Ö ü̧ß ÷Öôû±úÖÃÖ 
‘Öê¾Öã−Ö ´Ö ü̧�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ¾Ö¹ý−Ö †.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê ü−ÖÖ 2699 
−ÖÖ÷Ö¸ü÷ÖÖê•Öê µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ 
†ÖÆêü.´ÖÖê.−ÖÓ.8830480846 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ----¯ÖÖê ü−ÖÖ 2699 −ÖÖ÷Ö¸ü÷ÖÖê•Öê 
ü.´ÖÖê.−ÖÓ.8830480846 
 
 
.  
 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन ई�लापूर.  गुरन.48/2022 कलम 457,380.भा.द.िव.�माणे. �द.10/05/2022 

पो.�टेचे.

नाव. 

गु.र.नं.व 

कलम. 

गु.घ.ता.वेळ.व 

�ठकाण �द. अंतर. 

�फया#दीचे नाव प$ा मो.नं.व. 

आरोपीचे नाव प$ा मो नं. 

खुलासा 

ई�लापुर.  गुरन. 

48/2022

कलम 

457,380 

भा.द.िव. 

�माणे.  

�द.10/05/2022 

रोजी 01:30 

वाजता(या 

सुमारास मौजे 

को*हारी तालुका 

�कनवट.  

 

 

गु,हा दाखल 

तारीख वेळ. 

�द.10/05/2022 

वेळ :09:05 

�टे.डा..12. 

�फया#दीचे नाव 

गंगाधर क/डीबा गडपाले वय 48 वष2 

धंदा शेती /िम3ी राहणार को*हारी 

तालुका �कनवट मोबाईल नंबर 

9623973133. 

 

आरोपीचे नाव----आ4ात.  

 

गेलेला माल 

40000/-5. 50 5पयां(या नोटा व 

दहा तोळे चांदीचे कडे अंदाजे 6कमत 

5000/-5. असा एकूण 45000/- 

5पयाचा.  

 

िमळाला माल------िनल.  

 

 

 

 सादर िवनंती क8 वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील �फया#दी हा 

�दनांक.09/05/2022 रोजी �दवस भर गावातच िम3ी काम क9न सायंकाळी 

घरी जेवण क9न घराचे दार बंद क9न मुलाबाळांसह झोपला असताना 

�द.10/05/2022 रोजी 01:30 (या दर<यान कोणीतरी माझे घराचे दाराचे 

कवाड उचलून >कातून काढून आत �वेश क9न घरातील प@ाचे पेटी मAये 

ठेवलेले रोख रBम 40000 5पये व एक दहा तोळे चे चांदीचे कडे 5. 5000/- 

असा एकूण 45000/- 5पयाचा रोख रBम व चांदीचे दािगने कोणीतरी अ4ात 

चोरCाने चो9न नेले आहते वगैरे जबाब व9न माननीय API साहबे यां(या 

आदेशाने गु,हा दाखल क9न बीट ASI  त/डेवाड सर यां(या कडे �दला आह.े 

 

तपासीक अमलदार.---ASI- िशवाजी महाजन त/डेवाड. मो. नं. 

8080308059. 

�भारी अिधकारी.-----स.पो.िन. आर.टी. शेवाळे. मो. नं. 9905524001. 

 

 



पो.�टे. माळाकोळी   गु.र.न 47/2022 कलम 326 ,324, 323, 504 ,506 ,34 ipc �द. 10/5/2022 

पो.�टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु,हा घडला दाखल  �फया#दीचे नाव प$ा मो.E. व आरोपीचे नाव 

व प$ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक8कत 

 

माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     गु.र.न ---

47/2022  कलम , 

326 ,324, 323, 

504 ,506 ,34 

ipc 

�दनांक -  8/5/2022 चे 

08.00 वा  सुमारास 

आरोपी Eं 1 चे घरासमोर 

रोडवर मौ.हारणवाडी 

पिFमेस 15 �कमी 

 

 

 

 गु,हा दाखल:- 

�द.10/5/2022  वेळ  

15.19 वाजता �टेशन 

डायरी न/द 12 वर. 

 

 

दाखल करणार:.  HC 

/1800 कG Hे 

 पो�टे माळाकोळी 

मो.नं. 9921637493 

 

 

�फया#दीचे नाव  --  �भाकर �कशनराव 

पांचाळ  वय 30 वष# Iवसाय सुतारकाम  

राहणार हारणवाडी तालुका लोहा िज नांदेड 

मो. नं 9021077732 

 

 

आरोपी नाव व प$ा -  

 

 

 आरोपी अटक:-  

 

 

 

FIR �त �दली का:- होय 

 

 

सेवेत सादर िवनंती क8, वर नमूद ता वेळी व �ठकाणी  यातील 

आरोपीतांनी संगणमत क9न आरोपी Eमांक 1याने �फया#दीस  तू 

तुJया फोनव9न कोणासही फोन लावून देत आहसे व आमची 

मािहती देत आहसे तसेच मागील �करकोळ वादाव9न आरोपी 

Eमांक 1 याने  काठीने �फया#दीचे डोKयात मा9न गंभीर जखमी 

केले तसेच आरोपी Eमांक 2  याने काठीने �फया#दीचे पाठीत व 

डाIा पाया(या नळीवर मा9न जखमी केले आरोपी Eमांक 3  

याने दगडाने �फया#दीस  व साLीदारांना मारहाण क9न जीवे 

मारMयाची धमक8 �दली वगैरे MLC जबाबाव9न नमूद �माणे 

मा स पो िन डोके साहबे यां(या आदेशाने बाजूस �माणे गु,हा 

दाखल क9न गु,Nाचा पुढील तपास Hc/1888 िLरसागर 

साहबे यां(याकडे �दला 

 

घटना�थळी भेट : Hc/1888िLरसागर मो न 9823842188 

 पो.�टे. �भारी अिधकारी चे नाव व .  मा. स पो नी डोके साहेब. 

मो.न 8652147575 

 

भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो.E. 

 



¯ÖÖê. Ã™êü. “Öê ÖÖ¾Ö  :- Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö   गुरन.ं 150/2022 कलम 324,504,506,34 भादिव.10/05/2022 

¯ÖÖê Ã™êü 
Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  

÷Öã. ü̧.Ö /†Ö´ÖÏ ÷ÖãÆüÖ /†Ö´Öé/¯ÖÖÖ�úÖ 
/Ø´ÖÃÖß÷Ö/‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê Ö †Ö ü̧Öê×¯Ö“Öê ÖÖ¾Ö 
¾Ö¯ÖŸÖÖ†Ö¸üÖê¯Öß †™ü�ú ÆüÖµÖ/ÖÖÆüß  

Æü×�ú�úŸÖ  

Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  
गुरनं. 

150/2022 

कलम 324, 

504 ,506 ,34 

भादिव.  

÷ÖãÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö - 

�दनांक 10/05/2022 रोजी 

वेऴ दपुारी 14.00 ते 13.00 

वाजताचे सुमारास �फया�दीचे 

शेतात मौजे �ई (धा) ता. 

हदगांव पि मेस 09 �क. मी.  

 

  

 

×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü:-. पि मेस 09 

�क. मी.  

 

 

 
÷ÖãÆüÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 

dt.10/05/2022    नोद !  

26   वेळ 19.18   वा  

 

×±úµÖÖÔ¤üßü  −ÖÖ¾Ö –.भारत नागोराव वानखेड े

वय 55 वष& 'वसाय- शेती रा. �ई (धा) 

ता. हदगांव मो. नं.  7387152550 

 

 

‹±ú †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ:- ÆüÖêµÖ  
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß  -  

�Öæ»ÖÖÃÖÖ-- सादर िवनंती क(, वर नमुद ता. वेऴी व )ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी संगणमत क�न �फया�दी.या शेतातुन जात असातांना 

�फया�दीने आरोपीस तु0ही आम.या शेतातुन जावु नका बाजु.या र23याने 

जा असे 0हणाले असात आरोपी !. 1 याने फाव4ाने �फया�द.या उज'ा 

पाया.या प6डरीवर व गुड7यावर मार दवेुन र8 काढले. व आरोपी !. 2 

िहने �फया�दी.या छातीवर बसुन �फया�दी.या दो;ही हाताचा चावा घेवुन 

दखुापत केली व आरोपी !.1ते 2 यांनी �फया�दीस परत आम.या वाटेला 

आला तर तु>या मुडदा पाडतो वगैरे जबाब व�न गु;हा दाखल क�न मा. 

पो.िन. साहबे यांचे आदशेाने पुढील तपास कामी HC 1863 कादर 

यांचेकड े�दला.   

 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸- HC 1863 कादर  Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  mo.no. 9860202126  

 
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß -pi guqear v-xk;dokM  ¯ÖÖê.Ã™êü Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.-
ÖÓ.8888717999 

दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 करणार

करणारकरणार

करणार . – npc 799/जाध¾Ö  ¯ÖÖê.Ã™êü Æü¤ü÷ÖÖ¾Ö  

mo.no.8308100799 
 
 

 

   

 

 



पोलीस �टेशन मुखेड गु र न 147/2022 कलम 379.511.440.  427.34 भा द िव �दनांक 10/05/2022 

 पोलीस �टेशन  गु. र नं व कलम गु घडला व दाखल तारीख �फया#दी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गु र न 

147/2022 

कलम 

379.511.440. 

 427.34 भा द 

िव 

गु घ ता वेळ व �ठकाण �दनांक 

�द.10/05/2022 रोजी पहाटे 

0300 वाजMया(या सुमारास 

�फया#दीचे शेतातील 

आखाPावर मौजे दापका 

राजा. तालुका मुखेड 

 

 

 

गु दा ता वेळ �दनांक 

10/05/2022 चे 1905 �टे 

डा न 17 वर. 

 

 

 

 

 

 

�फया#दी-अ5ण शंकरराव जोगदंड वय- 42 वष# 

Iवसाय शेती राहणार राजा तालुका मुखेड 

िज*हा नांदेड मोबाइल नंबर  7057241161 . 

  

 

आरोपी- 

 

दाखल करणार-पोना/400 ध/डगे पो�टे मुखेड. 

 

 

तपास —-- पीएसआय काळे मोबाईल नंबर 

9850072078. 

खुलासा- 

      सादर िवनंती क8 नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

यातील यातील �फया#दी ने Rयांचे शेतातील आखाPावर 

जनावरे बांधून घरी आला असता यातील आरोपी Rयांनी 

�फया#दीचे आखाPावर बांधलेली एक महशे एक व गार 

व एक कारवड असे असे चो9न घेऊन जात असताना 

िमळून आले व माणसाचा मृRयू 6कवा दखुापत होईल 

याची जाणीव असताना उUेश पूव#क देश पूव#क �फया#दीचे 

आखाPावर असले*या लोखंडी बाजेला िवVुत तार 

जोडली असेच यापूवW देखील �फया#दीचे शेतातील 

आखाPावर सोयाबीन ची गुळी. कडबा जाळून तसेच 

शेतातील आखाPावर बसवलेले सीसीटीXही कॅमेZयांची 

तोडफोड क9न नुकसान केले आह ेव9न माननीय साहबे 

यां(या आदेशाने गु,हा दाखल क9न तपास अपने काळे 

सर यांचेकडे �दला. 

 

 

मा. पो िन गो बाडे साहबे मो नंबर8805957400 

 

 



.  पो. �टे. लोहा  आ.मृ.न. 14/2022    कलम  174 CRPC  �द.10/05/2022 

पो.�टे. चे 

नाव 

     आ 
 न ं. व कलम    आ मृ घडला व दाखल खबर देणाया�च ेनाव प�ा मो.�. व आरोपीचे नाव व प�ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

            हक�कत  

 

   

लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    आ.मृ.न.---- 

14/2 कलम  174 

CRPC   

  आ.मृ.घडला:-  

�द 06/ 05/2022  

रोजी20.20 वाजता चे 

सुमारास सरकारी दवाखाना 

िव[णुपुरी नांदेड नांदेड उ$रेस 

35km. 

 

 

आ .मृ. दाखल:- 

�द.10/05/2022वेळ 17.38 

वा.�टेशन डायरी न/द 34 वर 

 

खबर दणेार : - ड��यू. के. कांबळे  

पो. ना.2801 पोलीस �टेशन नांदडे �ामीण  

 

FIR �त �दली का:- होय 

 

  

मयताच ेनाव व प ा-  

 

 मरणाचे कारण -िवषारी औषध �ाशन के�यान ेमृ$य ू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खुलासा; -----सादर िवनंती क8 ,वर नमूद तारीख वेळी व 

ठीकानी यातील खबर देणार यांनी खबर �दली क8 Rयांची 

आई मयत राहणार आडगाव ही िवषारी औषध �ाशन 

क9न आRमहRया केली आह े वगैरे MLC प@क कागदप@  

पो�टेला  �ा\ झा*याने मा.पो. िन.साहबे यां(या आदेशाने 

आ.मृ.  दाखल. 

 

तपासी अंमलदार  - HC 2107 खाडे मोबाईल नंबर 

8888865817 

 

 �भारी अिधकारी- पो. िन. तांबे मोबाईल नंबर 

9850188100 

 

दाखल करणार:- नपोका 491 लाटकर  पोलीस �टेशन 

लोहा मो.न. 8830449911  

 



पो.�टे.�कनवट  गुरन 84/2020 कलम 323,324,504,506,34  भा.द.िव. �द.10/05/2022 

 

पो.�टे.चे 

नाव 

गुरन/ कलम गु,हा घडला/ दाखल  �फया#दीचे नाव वप$ा मो.नं.आरोपीचे 

नाव व प$ा  

ह�ककत 

�कनवट 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन- 84/2022    

कलम- 324 ,323, 

504, 506,34 भा. 

द.िव. �माणे 

गु�हा घडला-

�द.10/05/202022 

रोजी वेळ दपुारी 

01:30 वा.चे सुमारास 

�फया दीचे घरासमोर 

मौजे "पपरीफोडी 

दि#णेस 25 �क.मी. 

 

 

गु�हा दाखल- 

�द.10/05/2022 रोजी 

वेळ 18:40 वा. 

%टे.डा.&.19 वर 

 

 

�फया दीचे नाव -    

'ाने(र सदािशव िभसे वय 30 वष  

+वसाय मजुरी रा. "पपरखेड 

ता.�कनवट मो. न.ं9764593649. 

 

आरोपीचे नाव- 

 

 

खुलासा-सादर िवनंती क. वर नमूद तारीख वेळी व 

0ठकाणी यातील आरोपीतांनी संगणमत क2न �फया दीस 

मागील भांडणा3या कारणाव2न िशवीगाळ क2न थापड 

बु66यांनी मारहाण केली व आरोपी &.1 याने लाकडाच े

बड7यान े �फया दीचे डो6यात मा2न जखमी केल े व 

�फया दीची प8ी सोडिव9यासाठी आली असता ितला पण 

केस ध2न मारहाण केली व जीवे मार9याची धमक. �दली 

वगैरे मजकुराच े जबाबाव2न  मा.पो.िन. साहबे यां3या 

आदशेाने गु�हा दाखल. 

 

दाखल करणार- 

Npc- 2355 माल=वाड पो.%टे. �कनवट मो. 

न.ं7768853060. 

तपािसक अंमलदार- 

HC 1805 पांढरे  यांचे कड े �दला. मो.न.ं 

7745001805. 

 



पो.�टे. लोहा  .गु.र.न 103/2022 कलम 279 IPC, कलम 50/177 MV ACT �माणे �द. 10/05/2022 

 

पो.�टे. चे 

नाव 

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

प�ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक�कत 

  लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न. 103 /2022 

कलम 279 IPC, 

कलम 50/177 MV 

ACT �माण े 

गु'हा घडला:- 

�द.09/05/2021 रोजी  

च े 18.00 वा. चे 

सुमारास लोहा ते 

गंगाखेड जाणारे रोडवर 

सुनेगाव तलावाजवळ  

 

 पि+मेस 2 �क. मी  

 

गु'हा दाखल:- 

�द.10/05 /2022रोजी 

वेळ 00.16 वाजता 

�टेशन डायरी न,द 02 

वर.  

 

�फया�दीचे नाव : - संतोष बापूराव तांबे वय 

40  वष� %वसाय नोकर& पोलीस िनरी(क 

पो �टे लोहा  तालुका लोहा िज+हा नांदेड मो 

न 9550188100 

 

 

FIR ,त �दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प�ा:-  

 

  

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

खुलासा; नमूद तारीख ,वेळी .ठकाणी यातील . -हायवा .ट0पर चा चालक 

याने ता1यातील हायवा .ट0पर च ेपाठीमागील दोन टायर फाटलेले असून 4या 

टायर मधून तारा बाहरे आलेले असताना सु6ा सदरचे .ट0पर ह7 भरधाव 

वेगात हयगईने व िन:काळजीपणान ेचालवून एखा<ा %=�>या जीिवतास 

धोका होऊन अपघात होईल अशा,कारे  चालवीत असलेला आAहाला �दसला 

व सदर .ट0पर चे नंबर 0लेट वरील नंबर खाडाखोड के+याच े�दसले 4यामुळे 

नंबर अ�पB �दसत होते मजकुराचे �फया�द वCन माननीय पो. िन. साहबेांचे 

आदेशाने गुDहा दाखल . 

  दाखल कारणर :- NPC /999 येमेकर पो. �टे. लोहा मोन 

=9923670999 

                     

         

तपासी अंमलदार =NPC /2606 डफडे मो. न. 9673649210 

 

पो.�टे. ,भारी अिधकारी चे नाव व मो.�.-----          मा. पो. िन. Eी तांबे 

साहबे  

              मो. �.9850188100 

 

 

 

 



  ¯ÖÖê.Ã™êü. ˆ´Ö¸üß ÷Öã̧ ü−Ö 125/2022  �ú»Ö´Ö -  379  ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 10/05/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  ÷Öã−ÆüÖ /¯Ö−ÖÖ�úÖ/†Ö´Öé/×´ÖÃÖà÷Ö 
‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö  

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

Æü×�ú�úŸÖ 

ˆ´Ö ü̧ß  ÷Öã̧ ü−Ö 125/2022  
�ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
×¤ü.08/05/2022 “Öê  21.00  ŸÖê 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 09/05/2022 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö¸ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×¿Ö�Ö�ú 
�úÖò»Ö−Öß  ŸÖÖ.ˆ´Ö ü̧ß 
 
 ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü.10/05/2022 “Öê  18.52¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤ü −ÖÓ. 13 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - ×−Ö»Ö 
 
×¤ü¿ÖÖ :- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 03 ×�ú.´Öß. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- ÃÖµµÖ¤ü •Ö´Öß»Ö ×¯ÖŸÖÖ 
ÃÖµµÖ¤ü ¿ÖÖ×Æü?Ö ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖ−Ö 
¿ÖÖò̄ Ö ¸üÖ.×¿Ö�Ö�ú �úÖò»Ö−Öß ˆ´Ö¸üß 
´ÖÖê.−ÖÓ.9011173322 
FIR ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ- ÆüÖêµÖ 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß −ÖÖ¾Ö :- †–ÖÖŸÖ 
  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú −ÖÖ×ÆüŸÖ. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ¿ÖÖ‡Ô−Ö �Óú¯Ö−Öß“Öß 
´ÖÖê.ÃÖÖ.�Îú.‹´Ö.‹“Ö.26-²Öß.¾Æüß.0427 
×�ú.†Ó. 80.000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖß 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ ----- ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ?Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ.¿ÖÖ‡Ô−Ö 
�Óú¯Ö−Öß“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ.�Îú.‹´Ö.‹“Ö.26-²Öß. ¾Æüß.0427 ×�ú.†Ó. 
80.000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÆüÖò−›ü»Ö �úÖò»Ö 
�ú¹ý−Ö ‘Ö ü̧ß —ÖÖê¯Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê?ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öß 
“ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü . ´Æü?Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ. 

 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó´Ö»Ö¤üÖ ü̧ :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1691 �ú¤ü´Ö 
´ÖÖê.9284686157 
 
¯ÖÖê.Ã™êü. ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê. −ÖÓ. ¯ÖÖê×−Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê. ¯ÖÖê.Ã™êü.ˆ´Ö ü̧ß  
´ÖÖê.7038833358 

 
 

 

 

 



पो.�टे. लोहा गु.र.न 104/2022 कलम 457,380 भा द िव �द.10/05/2022 

पो.�टे. चे 

नाव 

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

व प�ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक�कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न 104/2022 

कलम 457,380 

 

�द10/05/2022 रोजीचे रा-ी 

2.30  वाजता.या सुमारास 

�फया0दी.या राहते घरी मौज े

बोरगाव (आ), ता लोहा िजला 

नांदडे उ रेस 10�क मी  

 

 

गु'हा दाखल:- 

�द.10/05/2022 वेळ 11: 24 

�टेशन डायरी न,द 21 वर.  

 

 

 

FIR �त �दली का:- होय 

 - 

�फया0दीचे नाव  – आबाजी 

खुशबराव सुरनर वय25 वष0 

4वसाय 5क चालक राहणार 

बोरगाव (आ) ,तालुका लोहा 

,िज�हा नांदडे 

 

 

आरोपी नाव व प ा:- अ7ात  

 

 आरोपी अटक:- नाही 

 

 

 

 

  

 

सादर िवनंती क8 ,वर नमूद तारीख वेळी व 9ठकाणी $यातील अ7ात चोर;ांन े

यादी.या घरात �वेश क<न गोदरेजचे लोखंडी कपाटात ठेवलेले सो'याच े

दािगने =कमत 73000/-चो<न नेले वगैरे मजकुराचे जबाब व<न  

मा.पो.िन.साहबे यांच े आदशेान े गु'हा दाखल पुढील तपास कामी पोह े का 

2325 क8रपण ेयां.याकडे �दला 

 

दाखल करणार – पो ह ेका 491लाठकर पो.�टे. लोहा 

मो. न.ं9823867336 

 

 तपासी अंमलदार : पो हे का 2325 �करपण े  हो नं9881708474 

 

 

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

9850188100 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे िबलोली �ो.गुरन-106/2022 कलम 65(ई)म.दा.का  �द 10.05.2022 

 

पो.�टे चे 

नाव  

गु.र.न व कलम  गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण �फया#दीचे नाव व प$ा/आरोपीचे नाव 

व प$ा 

हक8कत 

िबलोली  

�ो.गुरन-106/2022 

कलम 65(ई)म.दा.का 

�माणे  

गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण-

10.05.2022 चे16.30वा 

आरोपीचे घरासमोर,भा�कर 

नगर,िबलोली  

 

गु,हा दाखल 

�द.10.05.2022 चे 

17.44.वा. न/द नं 14 वर. 

 

िमळाला मालः `शदी 45 

पॉक8ट �Rयेक8  एक िलटर 

Lमतेचे 6क.900 9 

�ो.गु,Nाचा माल  

 

�फया#दीचे नाव- Iंकट सुभाषराव 

घ/गडे वय-32वष2 Iवसाय-नौकरी 

पो.कॉ/354 पो.�टे िबलोली  

मो.नं.9158032776 

 

आरोपीचे नाव – 

 

 

सादर िवनंती क8, वर नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी 

यातील आरोपीने िबना परवाना बेकायजेशीर�रRया 

`शदीचे 45 पॉक8ट 6क.900/-चे चोरटी िवE8 

करMयाचे उUेशाने बाळगून िमळून आला <हणुन 

गु,हादाखल क5न मा.पो.िन.सा.यांचेआदेशाने तपास 

िबट पो.ना/2351 मुUेमवार यांचे कडे �दला आह.े 

तपािसक अंमलदार- पो.ना/2351 मुUेमवार 

पो.�टे.िबलोली मो.न.9049778709 

  

दाखलकरणार-शेखआयुब पो.�टे.िबलोली 

मो.नं.9823628983 

 

�भारी अिधकारी – िशवाजी अMणा डोइफोडे 

पो.�टे.िबलोली.9823889037 

 

 

 

 



पो.�टे िबलोली �ो.गुरन-107/2022 कलम 65(ई)म.दा.का  �द 10.05.2022 
 

पो.�टे चे 

नाव  

गु.र.न व कलम  गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण 

�फया#दीचे नाव व 

प$ा/आरोपीचे नाव व प$ा 

हक8कत 

िबलोली  

�ो.गुरन-

107/2022 

कलम 

65(ई)म.दा.का 

�माणे  

गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण-

10.05.2022 चे16.40वा म-या 

आई(या ओdाजवळ पानटपरी मAये 

मौ.`चचाळा पिFमेस 05 �क.मी. 

 

गु,हा दाखल 

�द.10.05.2022 चे 19.24.वा. 

न/द नं 19 वर. 

 

िमळाला मालः देशी दा9 `भगरी 

संञाचे 180 ML(या िसलबंद 12 

बॉटल �Rयेती 60/- 9 �माणे एकुण 

6क.720/-9 चा माल  

�फया#दीचे नाव- भारत खंडू 

फंताडे वय-35वष2 Iवसाय-

नौकरी पो.कॉ/142 पो.�टे 

िबलोली  

मो.नं.9665061959 

 

आरोपीचे नाव – 

 

 

  

 

सादर िवनंती क8, वर नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोपीने िबना परवाना बेकायजेशीर�रRया देशी दा9 `भगरी 

संञाचे 180 ML(या िसलबंद 12 बॉटल 6क.720/-9 चा 

माल चोरटी िवE8 करMयाचे उUेशाने ताfयात बाळगून 

िमळून आला <हणुन गु,हादाखल क5न 

मा.पो.िन.सा.यांचेआदेशाने तपास िबट पो.ह.ेकॉ/1985 `शदे  

यांचे कडे �दला आह.े 

 

तपािसकअंमलदार- पो.ह.ेकॉ/1985`शदे  पो.�टे.िबलोली 

मो.न.7721005064 

  

दाखलकरणार-शेखआयुब पो.�टे.िबलोली 

मो.नं.9823628983 

 

�भारी अिधकारी – िशवाजी अMणा डोइफोडे 

पो.�टे.िबलोली.9823889037 

 

 

 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस            �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलरूदेगलरूदेगलरूदेगलरू        गरूनगरूनगरूनगरून.31/.31/.31/.31/2022 2022 2022 2022 कलमकलमकलमकलम        379 379 379 379 भादवीभादवीभादवीभादवी    �माणे�माणे�माणे�माणे    �द�द�द�द.10/05/2022.10/05/2022.10/05/2022.10/05/2022    

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस

�टेशनचे�टेशनचे�टेशनचे�टेशनचे

नावनावनावनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    गूगूगूगू....घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव        

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण    

�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव    वववव    प�ाप�ाप�ाप�ा    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं    खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

दगेलूर गूरनगूरनगूरनगूरन....    

231/231/231/231/2022202220222022    

कलमकलमकलमकलम379 379 379 379 

भादवीभादवीभादवीभादवी    "माणे"माणे"माणे"माणे    

 

 

 

 

 

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::--------    

�द. 06.05.22 चे 

22.00वा.त े

�द.07.05.2022च े

06.00 वा.चेदर?यान 

�फया दीचे घरासमो@न 

शारदा नगर दगेलुर 

गुगुगुगु. . . . दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न#दन#दन#दन#द    

नंनंनंनं    

�द. 10/05/22रोजीवेळ 

20.42वा. नAदन.ं 

34वर 

 

    

�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे�फया�दीचे    नावनावनावनाव    वववव    प�ाप�ाप�ाप�ा––––    

अBदलु समीर अBदलु अजीज 

वय 23 वष  रा.शारदा 

नगरदगेलुर 

    

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी––––अ&ातअ&ातअ&ातअ&ात    

    

गेलामालगेलामालगेलामालगेलामाल....----    

मोटार सायकल पCसर �कमती 

70,000/- @. 

    

िमळालामालिमळालामालिमळालामालिमळालामाल    ----    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

    

    

    

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::--------    

सादर"वनती क., नमुद ता वेिळ व 0ठकािण यातील 

�फया दीची मोटार सायकल &.TS-25 A-9521 

काDया रंगाची पCसरिज चाइंजीन न.ं DH YW 

HJ34921 चेचीस .MD 2A 11 CY 8H WJ 240 

अशी असलेली �कमती 70,000/- @.ची कोणी तरी 

अ'ात चोरFान ेचो@न नेली आह.े?हणुन गु�हा दाखल. 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार– पोहकेॉ/1636 िमरदोडे पो%टे 

दगेलूर मोनं 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार::::------------ASI ASI ASI ASI सरोदेसरोदेसरोदेसरोदने.े  पो. %टे. दगेलुर 

 

पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे    "भारी"भारी"भारी"भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नावनावनावनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::-------- 

पो िन Hी माचरे मोनं 9821159844 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü “Öê −ÖÖ¾Ö धमा�बाद गुरन नं. 122/2022 कलम 420, 406 34 भा द िव �दनांक  10/05/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  ÷Öã−ÆüÖ /¯Ö−ÖÖ�úÖ/†Ö´Öé/×´ÖÃÖà÷Ö 
‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö  

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

Æü×�ú�úŸÖ 

धमा#बाद 

 
 गुरन नं. 122/2022 

कलम 420, 406 34 

भा द िव 

गु,हा घडला तारीख वेळ . �दनांक 

15/02/2020  ते �द. 03/12/2021  

पावेतो माक2 ट याड# कृषी उRपg 

बाजार सिमती असलेले तालुका 

धमा#बाद  

 

गु,हा दाखल तारीख वेळ �दनांक  

10/05/2022 चे - 14-19 न/द न. 

17 

 

 

�फया#दी _ कंदरू के नागनाथ िवhल 

राव वय 55 वष# Iवसाय Iापार 

राहणार िशLक कॉलनी तालुका 

धमा#बाद मो. 9823299206 

 

 

आरोपी =    

  

आरोपी अटक . िनरंक 

 

खुलासा-सादर िवनंती क8 यातील नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

नमूद यातील नमूद आरोपी Rयांनी संगणमत क9न �फया#दी व 

Rयाचे Iापारी साथीदार यांचेकडून iयांना हरभरा खरेदी केला व 

Rया �फया#दीचे 15,49827.86 5पये व Rयाचे सोबत इतर Iापारी 

यांचेकडून 67,64707.79 असे एकूण 83,14556.23 5पये आठ 

�दवसात न देता िवjास घात क9न फसवणूक केली. वगैरे 

�फया#दीव9न गु,हा दाखल 

दाखल करणार .  पोह ेका 1596 मुंडे लोड 

 पो�ट धमा#बाद मो. 9923417596 

 

पोलीस िनरीLक  िहबारे सर पो �टे  धमा#बाद मोबाईल नं. 

9764574333 

 

तपासी अंमलदार . पोउपिन पंतोजी सर पो.�टे धमा#बाद मो.नं 

9421761274 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü “Öê −ÖÖ¾Ö धमा�बाद गुरन नं. 123/2022 कलम 12 अ मुजुका �दनांक  10/05/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  ÷Öã−ÆüÖ 
/¯Ö−ÖÖ�úÖ/†Ö´Öé/×´ÖÃÖà÷Ö 
‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö  

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

Æü×�ú�úŸÖ 

धमा#बाद 

 
गुरन न.ं 123/2022 

कलम 12 अ मुजुका  

गु�हा घडला तारीख वेळ . 

�दनांक 10/05/2022  

वेळ 18=50 वाजता 

वाजता3या सुमारास 

साईनाथ �क%ता गोड यांचे 

घराच ेपाठीमागे मोकDया 

जागेत तालुका धमा बाद 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ 

�दनांक  10/05/2022 चे 

28-58 नAद न. 33 

 

िमळाला माल-जुगाराच े

सािहJय पदक छाप पLे व 

नगदी 33000/- 

@पये 

�फया दी  - िशव�साद माधवराव कLे वय 39 वष  

+वसाय नोकरी सपोिन पो%ट धमा बाद  मो.  

9730432436 
 

आरोपी = 

खुलासा-सादर िवनंती क. यातील नमूद तारीख 

वेळी व 0ठकाणी नमूद यातील आरोपी ह ेगोलाकार 

बसून खाJयावर पैसे लावून ितरट नावाचा जुगार 

खेळत खेळत असताना जुगाराच े पदक छाप पडते 

व नगदी त े 33000 @पये सह बेकायदशेीर0रJया 

खेळत असताना िमळून आल.े वगैरे �फया द व2न 

गु�हा दाखल.  

 

दाखल करणार = पोह ेका  1596 मुंड ेलोड पो%ट 

धमा बाद मो. 9923417596 

पोलीस िनरी#क िहबारे सर पो%ट धमा बाद 

मो. 9764574333 

पासी अंमलदार .ASI आबेद पो.%टे धमा बाद 

मो.न.9823027835 

 



पोलीस �टेशन ई�लापूर.  गुरन.49/2022 कलम 457,380.भा.द.िव.�माणे. �द.10/05/2022 

पो.�टेचे.नाव. गु.र.नं.व कलम. गु.घ.ता.वेळ.व �ठकाण �द. 

अंतर. 

�फया�दीच ेनाव प�ा मो.नं.व. आरोपीच ेनाव प�ा मो न.ं खुलासा 

ई�लापुर.  गुरन. 

 49/2022 

कलम 457,380 

भा.द.िव. �माण.े  

�द.10/05/2022 

रोजी 12:30 

वाजCया.या 

दरDयान मौजे 

को�मेट तालुका 

�कनवट.  

 

 

 

 

 

गु'हा दाखल तारीख 

वेळ. 

�द.10/05/2022 

वेळ :16:40 

�टे.डा..24. 

�फया�दीचे नाव 

िवशाल माFती बोडेवाड वय 27 वष� धंदा शेती 

राहणार को�मेट तालुका �कनवट िज+हा नांदेड 

जात गोलेवार मोबाईल नंबर 

9146816950 

 

 

आरोपीचे नाव----आGात.  

 

गेलेला माल----एक तोHयाच े मनी मंगळसूI 

चंपुल ची पोत जुनी वापरती Jकमत. 35000/-F 

अंदाज े

 

िमळाला माल 

िनल.  

 

 

 

 

 

 

सादर िवनंती क8 वर नमूद तारीख वेळी व 9ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी संगणमत क<न �फया0दी यांच े घरातून �दनांक 

10/05/2022 रोजी रा-ी 12:30 वाजता दोन अ7ात चोर;ान ेमाझ े

घराचे दाराचे कवाड चौकटीच ेFकातुन काढून आत �वेश क<न खोलीत 

झोपले�या आजी.या गGयातील सो'याची मणी मंगळसू- चंपुलाची 

एक तोGयाची पोत =कमत 35000/- Hपयाची जुनी वापरती 

�कमतीची कशान े तरी कापून चो<न नेले आह े कोणीतरी अ7ात 

चोर;ांनी वगैरे जबाब व<न गु'हा दाखल क<न माननीय API साहबे 

यां.या आदशेान े पुढील तपास  ASI त,डेवाड सर यां.याकडे �दला 

आह.े 

 

तपासीक अमलदार.----ASI- िशवाजी महाजन त,डेवाड.  

मो. न.ं 8080308059 

 

दाखल करणार----LASI- गंगुबाई नता0वार. मो. न.ं7875971606. 

 

�भारी अिधकारी.-----स.पो.िन. आर.टी. शेवाळे. मो. नं. 

9905524001. 

 

 



पो.�टे. कंधार      ग.ुर.न. 139/2022   .  कलम    324,323,504,506,34, .�द.10/05/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  ÷Öã−ÆüÖ 
/¯Ö−ÖÖ�úÖ/†Ö´Öé/×´ÖÃÖà÷Ö 
‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö  

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

Æü×�ú�úŸÖ 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन. 139/2022 

कलम  

324,323,504,506,3

4,  भा,द.वी  

 गु,हा घडला :-   �द 

10/05/रोजी 

सायंकाळी19:30 वा चे 

सूमारास  मौजे 6द,डGवाडी 

तालुका कंधार दिLणेस 25 

km  

 

 

 

गु,हा दाखल:- �द 

10/05/2022 वेळ  11 : 30 

वाजता �टेशन डायरी न/द  

36 वर 

 �फया#दी चे नाव    :-   अशोक 

िशवराम 6द,डे वही 55 वष2 

Iवसाय मजुरी राहणार 

6द,डGवाडी तालुका कंधार 

मोबाईल नं 7499386616  

 

 

FIR �त �दली का:- होय 

 

 आरोपी चे नाव व प$ा: -. .   

आरोपी अटक:- नाही 

 

खुलासा; ---  सादर िवनंती क8  वर  नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

�फया#दी हा घरा समोर थांबला असता यातील आरोपी Eमांक 1 यांनी Rयाची 

मोटरसायकलचा जोरात आवाज के*याने �फया#दीने आवाज क9 नको 

आम(या घरात जवान मुलगी आह ेअसे <हणताच आरोपीने Rयाचे हातातील 

दगडाने  डावे कानाचे जवळ मा9न दखुापत केली व आरोपी Eमांक दोन यांने 

�फया#दीचे पkी मुलगा पुतMया सोडवMयास आले असता Rयांना िशवीगाळ 

क9न थापडा बुKKयांनी मारहाण क9न जीवे मारMयाची धमक8 �दली वगैरे 

जबाबाव9न गु,हा दाखल क9न तपास कामी npc/2730टाकरस यांचेकडे 

�दले..      

तपासी अंमलदार:----         hc / 2730   टाकरस पोलीस  �टेशन कंधार. मो 

नं. 9373890469 

      दाखल करणार:  pso. Hc / 2059 सांनप   पो �टे कंधार. मोबाईल  

9421849989 

         

       पोलीस �टेशन कंधार पो�टे �भारी अिधकारी नांव पो िन पडवळ साहबे       

मो नं 9420841070 

 

 



पो.�टे.�कनवट  गुरन 85/2020 कलम 498(अ) ,354(A),323,504,506,509,34 भा.द.िव. �द.10/05/2022 

पो.�टे.चे 

नाव 

गुरन/ कलम गु,हा घडला/ दाखल  �फया#दीचे नाव वप$ा मो.नं.आरोपीचे नाव 

व प$ा  

ह�ककत 

�कनवट 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन- 85/2022   

कलम- 498 

(अ),354(A),3

23,504,506,5

09,34 भा. 

द.िव. �माणे 

गु,हा घडला-�द.01/04/2018ते 

आज पावेतो साई 

नगर,आयlपानगर �कनवट व 

सोलापूर उ$रेस 01 �कमी   

 

गु,हा दाखल- 

�द.10/05/2022 रोजी वेळ 

21:27 वा. �टे.डा.E.24 वर 

�फया#दीचे नाव -   . 

 

आरोपीचे नाव- 

 

खुलासा-सादर िवनंती क8 वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

माझे लm �द.10/12/2017 रोजी झा*यानंतर चार 

मिह,यानंतर माझे सासरचे नमूद आरोपीतांनी संगणमत क9न 

माझे पती ,यायाधीश होणार आहते Rयासाठी तुJया आई-

विडलांकडून 25 लाख 5पये घेऊन ये व 05 लाख 5पये गाडी 

घेMयासाठी घेऊन ये <हणून माJया चा�रnयावर संशय घेऊन 

मानिसक व शारी�रक @ास देऊन बैठक8 दर<यान आरोपी 

Eमांक 1आरोपी E. 2 मी परत घरात जात असतांना वाईट 

उUेशाने माझा हात ध9न लoेस धोका पोहोचेल असे 

गैरवत#णूक क9न मला िशवीगाळ क9न िजवे मारMयाची 

धमक8 देऊन मारहाण केली वगैरे अजा#व9न वर �माणे गु,हा 

दाखल क9न  मा.पो.िन. साहेब यांचे आदेशाने पुढील तपास 

कामी API वाठोरे साहबे यांचे कडे �दला. 

दाखल करणार-  Psi सावंत पो.�टे. �कनवट मो. नं. 

तपािसक अंमलदार-API वाठोरे यांचे कडे �दला. मो.नं.  

9923282854. 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ¤îü×−Ö�ú ×´ÖÃÖà÷Ö 14/2022 “Öß ´ÖÖÆüßŸÖß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 10/05/2022. 
 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê −ÖÖ¾Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ?Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê/�Ö²Ö¸ü ¤êü?ÖÖ ü̧Ö“Öê −ÖÖ¾Ö Æü�úß�úŸÖ 

.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�    
14/2022  

 
  ×¤ 10.05.2020 

 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ)Ö :- 
×¤üü.08/12/2021 ¸êüÖ•Öß 
´ÖÃŸÖÖ−Ö¯Öã̧ üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Öºþ−Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü   
 
 
×´ÖÃÖà÷Ö  ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ)Ö :-  
×¤ü.10/05/2022 
¾Öêôû13.47 Ã™êü›üÖ.10    
¾Ö ü̧ 
 

 

�Ö²Ö¸ü ¤êü)ÖÖ¸ü :-  
÷ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ �úÖê›ü×÷Ö¸ü¾ÖÖ¸ü ¸üÖ 
´ÖÃŸÖÖ−Ö¯Öã̧ üÖ ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê −ÖÓ 
8323868430 †Ö‡Ô  
 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö :- ÃÖ×“Ö−Ö 
“ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ �úÖê›ü×÷Ö ȩ̂ü¾ÖÖ ü̧ ¾ÖµÖ 36 
¾ÖÂÖì ¸üÖ ´ÖÃŸÖÖ−Ö¯Öã̧ üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü . 
 
 
²Öê̄ ÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö)ÖÔ−Ö :- Ó̧ü÷Ö 
�úÖôûÖ , Ó̂“Öß ÃÖÖ›êü¯ÖÖ“Ö  ü,¯ÖÖê¿ÖÖ�Ö 
†Ó÷ÖÖ¾Ö ü̧ ×•Ö−ÃÖ ¯Öò−™ü ¾Ö �úÖôûµÖÖ 
Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ  ¿Ö™Ôü ¯ÖÖµÖÖŸÖ “Ö¯¯Ö»Ö  

²ÖÖÓ¬ÖÖ   ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû ´Ö−ÖÖêºþ÷−Ö 
†ÖÆêü  

�Öã»ÖÖÃÖÖ:- ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ?Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü 
¤êü?ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´Öã»Ö÷Öß −ÖÖ´Öê  ÃÖ×“Ö−Ö “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ �úÖê›ü×÷Ö¸ü¾ÖÖ¸ü Öê ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì  
¸üÖ.´ÖÃŸÖÖ−Ö¯Öã̧ üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  ÆüÖ  ×¤ü. 08/12/2021 ¸üÖê•Öß †Ö‡Ô»ÖÖ −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ 
‘Ö¸üÖ²ÖÖÆ¸ü  ×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»Öß †ÖÆêü, ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö 
�úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß �úÖ´Öß ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö ÃÖÖ.µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê  ¯ÖÖê−ÖÖ-1130 ÷Öã™ãü»Ö¾ÖÖ¸ü   µÖÖÓ“Öê 
�ú›ëü ×¤ü»Öê. 
 
Ü´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü?ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÆêü�úÖò-2155 •Ö´Ö¤üÖ›êüü  ü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê. 9284401800 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖê−ÖÖ-1130 ÷Öã™ãü»Ö¾ÖÖ¸ü   ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.-
−ÖÓ. 7744071130 
 
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬Öß�úÖ¸üß: ¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß. −Ö¹ý™êü ÃÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. 
9823802677 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã−ÆüÖ 161/2022 �ú»Ö´Ö 324, 504,506, ³ÖÖ¤ü¾ÖÓß.ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ  ×¤ü.10/05/2022 

 

†

�

 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã¸ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ(Ö  ¾Ö ÷Öã. ¤üÖ�Ö»Ö 

¾Öê. Ã™êü›üÖ −ÖÓ 

×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß �Öã»ÖÖÃÖÖ  

1 ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ
¤ü 

¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
÷Öã−ÆüÖ 
¸ü×•Ö.−ÖÓ²Ö¸ü :-  
161/2022 
�ú»Ö´Ö 324, 
504,506, 
³ÖÖ¤ü¾ÖÓß.ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö 4/25 
³ÖÖÆü�úÖ  
 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ 
ŸÖÖ¸üß�Ö/¾Öêôû/ 
×šü�úÖ�Ö :- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
09/05/ 2022 
¸üÖê•Öß 19.50  
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
×¤ü−ÖÖÓ�ú /¾Öêôû :- 
10/05/2022 
¸üÖê•Öß 01.44 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ.−ÖÓ²Ö¸ü 
- 04¾Ö¸ü . 

×±úµÖÖÔ¤üß  -‹ÃÖ.¸üüŸÖ−Ö×¤ü¯ÖØÃÖ‘Ö 
»Öê™ü “Ö¸üŸÖØÃÖ‘Ö ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖÖ.“ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ.‘ÖÖê›üÖ ÃÖÖÆü²Ö 
÷Öã̧ ü¾¤üÖ¸üÖ −Ö÷Öß−ÖÖ ‘ÖÖ™ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 −ÖÖÓ¤êü›ü.ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
7385459913 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß  -  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -ü 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã ‘ÖÖê›üÖ ÃÖÖÆü²Ö 
÷Öã̧ ü¾¤üÖ¸üÖ −Ö÷Öß−ÖÖ ‘ÖÖ™ü −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ÃÖê²ÖÖ �úÖ �ú¸üŸÖÖê‹ †ÃÖê 
´Æü�Öæ−Ö ´ÖÖ÷Öß»Ö ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖŸÖŸÖ ¡ÖÖÃÖ ¤êüŸÖ 
ÆüÖêŸÖÖ †Ö•Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ŸµÖÖ“Öê ×´Ö¡ÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¤üÖ¹ý ×¯ÖŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö 
ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö÷Öî̧ êü 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö   ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ/845 ¸üÖšüÖê›üü 
µÖÖ−ÖÖ ×¤ü»ÖÖ.  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü(ÖÖ¸ü- ü  ¯ÖÖêÆêü�úÖî/2812 ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü  ´ÖÖê.−ÖÓ. 
8975527310 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü(ÖÖ¸ü - ¯ÖÖê−ÖÖ/845 ¸üÖšüÖê̂ û ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9921629005 
 
 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã−ÆüÖ ¸ü×•Ö.−ÖÓ²Ö¸ü :-  162/2022 �ú»Ö´Ö 326 ³ÖÖ¤ü¾ÖÓß.ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ  ×¤ü.10/05/2022 

 

†
.
�

ú
. 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê −ÖÖ¾Ö ÷Öã¸ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ(Ö  ¾Ö ÷Öã. ¤üÖ�Ö»Ö ¾Öê. 

Ã™êü›üÖ −ÖÓ 

×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß �Öã»ÖÖÃÖÖ  

1 ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  
÷Öã ¸ü −Ö 
162/2022 
�ú»Ö´Ö 326 
³Ö¤Óü¾Öß ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö 4/25 
³ÖÖÆü�úÖ 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ 
ŸÖÖ¸üß�Ö/¾Öêôû/ 
×šü�úÖ�Ö :- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
09/05/ 2022 ¸üÖê•Öß 
21.30  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
ØÆü÷ÖÖê»Öß ÷Öê™ü ×²ÖÎ•Ö �ÖÖ»Öß 
“ÖÖÓ¤ü³ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“Öê 
ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
/¾Öêôû :- 10/05/2022 
¸üÖê•Öß 16.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
Ã™êü.›üÖ.−ÖÓ²Ö¸ü - 28 ¾Ö¸ü . 

×±úµÖÖÔ¤üß  -  ¿Öê�Ö 
ŸÖÖê×±ú�ú ¿Öê�Ö 
”ûÖê™ãü×´ÖµÖÖ ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì 
¾Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß 
¸üÖ.ÃÖã−Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ 
×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü.ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9022518608 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß  - 1 
†−ÖÖêôû�Öß  ×´Ö¡Ö −ÖÖ¾Ö 
´ÖÖÆüßŸÖ −ÖÖÆüß. 

 
 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -ü 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ‹�ú †−ÖÖêôû�Öß ×´Ö¡Ö µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê •Ö¾Öôûß»Ö 
¹ý´ÖÖ»Ö ´ÖÖ÷ÖßŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ−Öê ¹ý´ÖÖ»Ö ¤êü�µÖÖÃÖ −Ö�úÖ ü̧ 
×¤ü»ÖµÖÖ−Öê µÖÖŸÖß»Ö ×´Ö¡Ö µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê •Ö¾Öôûß»Ö “ÖÖ�ãú �úÖ›ãü−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ �úÖ−ÖÖ“ÖµÖÖ �ÖÖ»Öß ÷ÖôûµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö ÷ÖÓ×³Ö ü̧ 
•Ö�Ö´Öß �ú¹ý−Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ¯Öôãû−Ö ÷Öê»ÖÖ  ¾Ö÷Öêî̧ êü ‹´Ö.‹»Ö.ÃÖß. •Ö²ÖÖ²Ö 
¾Ö¹ý−Ö  ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü •ÖÖ¬Ö¾Öü µÖÖ−ÖÖ ×¤ü»ÖÖ.  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü(ÖÖ¸ü- ü  ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú ,  ×¿Ö¾Ö¸üÖ•Ö •Ö´Ö¤›êü. 
´ÖÖê.−ÖÓ. 9890396652 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü(ÖÖ¸ü - ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü •ÖÖ¬Ö¾Ö û ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9823352701 



पो.�टे.�कनवट  गुरन 86/2020 कलम 379 भा.द.िव. �द.10/05/2022 

 

पो.�टे.चे 

नाव 

गुरन/ 

कलम 

गु,हा घडला/ दाखल  �फया#दीचे नाव वप$ा मो.नं.आरोपीचे 

नाव व प$ा  

ह�ककत 

पो.�टे.चे 

नाव- 


कनवट 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन- 

85/202

2    

कलम- 

379 भा. 

द.िव. 

�माणे 

गु�हा घडला-


द.05/05/2022  वेळ 

07:30 वा.चेदर�यान 

हनुमान मं
दर िशवाजी 

चौक 
कनवट उ#रेस  0.5 


क.मी. 

 

गु�हा दाखल- 


द.10/05/2022 रोजी 

वेळ 23:16 वा. 

�टे.डा.&.25 वर 


फया(दीचे नाव -  �वामी नारायण. 

�यापुलावार वय 47वष( 

रा.रामनगर 
कनवट  मो. 

न.ं7730077341 

 

आरोपीचे नाव- अ,ात 

 

दाखल करणार- 

Npc- 2355 माल.वाड पो.�टे. 


कनवट मो. न.ं7768853060. 

 

गेला माल - 

िहरो ह/डा कंपनीची मो. &.TH 

01 EA 7767 0क.अं 40000/- 

 

खुलासा-सादर िवनंती क1 वर नमूद तारीख वेळी व 3ठकाणी 

यातील 
फया(दी हा हनुमान मं
दरात दश(नासाठी 5यांची 

मो.सा &.TH 01 EA 7767िह  घेऊन िशवाजी चौक 


कनवट येथ ेदश(नासाठी आला होता ती मं
दरासमोर लावून 

दश(नासाठी गेले असता कोणीतरी अ,ात चोर8ांनी चो9न 

नेली आह.े वगैरे मजकुराच े 
फया(द आज रोजी शोध घऊेन 


फया(द   
द<याने psi सावंत सा. यांच े आदशेाने गु�हा 

दाखल. 

 

तपािसक अंमलदार- 

NPC 1326 चौधरी  यांचे कड े 
दला. मो.न.ं 

9158134034. 

 


