
पोलीस �टेशन mukhed   324,323,504,506,34,,भा.द.वी �द .21/05/2022 

पो�टे चे नाव  गु र न नं व कलम गुहा घडला ता. वेळ  �ठकाण  व दाखल 

ता . वेळ 

फ�या��द नाव प�ा व  मो नं, आरोपी 

नाव  व प�ा  

 हक�कत 

 

मुखेड  

गु र  नं 

155/2022 

 कलम,324,323 

504, 506, 34, 

भादवी. 

 

गु�हा घडला ता वेळ:-   

�दनांक - 19/5/22/ रोजी रा�ी 

09:30 वा माधवराव वडजे यांचे 

दकुाना समोर मौजे उंदरी पदे 

ता,  मुखेड  , िज, नांदेड  

 

 

 �दशा :-  पूव$स 30,�क .�कमी 

 गु�हा दाखल ता वेळ:- �द 

21/5/.2022 चे वा 

 %टे. डा . न'द 01(  वर 00:23  

वा  

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

गु�हा दाखल करणार.- पोना 

1001 जाधव  पो %टे मुखेड  

मो.नं. 9923481722  

फ+या,�द नाव व प-ा- - 

 भा%कर उफ,  राजू  िप, रामचं. 

सूय,वंशी वय 35  /, शेती , 

रा, उंदरी पदे    ता मुखेड  मो 

नं, 7028099831 

 

 

FIR0त �दली का:- होय 

आरोपीचे नाव:-   प-ा :-   

 

उिशरा चे कारण:- आज रोजी 

पो%टेला �फया,द �द2याने गु�हा 

दाखल  

 

खुलासा:- -----सादर िवनंती क+, यातील �फया,दी हा      आरोपी 

तास माझे धा�याचे क4े तुम5याकडे आले का असे िवचारले असता 

आरोपीतानी  संगणमत क7न मादरचोत  कसे काय आले तुझे क4े 

आमचेकडे , आमचे क4े  मोजणारा तू कोण असे 8हणून हातात दगड 

घेऊन �फया,दी5या डो:यात मा7न डोके फोडले व िशवीगाळ क7न 

थापड बु::यांनी मारहाण केली व जीवे मार=याची धमक+ �दली  

वगैरे �फया,दीव7न गु�हा दाखल 

 

गु�हा दाखल करणार.-  पोना 1001 जाधव  पो %टे मुखेड  मो.नं.  

9923481722 - 

 

तपािसक अंमलदार -पोहकेा 1631 पांडे साहबे  पो%ट मुखेड  

  मो नं. 9130052062 

 

पो.%टे .0भारी.- अिधकारी. पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न.    

                    9850072078 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन अधा�पूर ग.ुर.न 128/2022  क 457.380भादवी �द.21/05/2022 

पो �टे नाव  गु र न  कलम गु�हा फया�दी व आरोपी  नाव खुलासा 

अधा�पूर. गु. र .न 128/ 2022 

कलम 457.380 

भा.द.वी. 

  

गु�हा घडला तारीख वेळी व  ठकाणी 

दनांक द.20/5/2022 रोजीचे 

10.00वा.ते 

द.21.5.2022चे◌ेसकाळी08.15 

वा◌ाताचे दर(यान दशेी दा*ची दकुान 

भोकरफाटा मौजे दाभा िशवार 

ता.अधा�पूर िज.नांदडे  05 क..मी. 

 

गु�हा दाखल दनांक 21/5/2022 

न/द.नं13 वेळ  वा.   13.21  वा.              

 फया�दी  - अिनल शामराव 

कांबळे वय 44 वष2.  3वसाय 

खाजगी नौकरी रा.अशोकनगर 

मुदखेड ता.मुदखेड िज.नांदडे  

हा.मु.सावतामाळी,अधा�पूर ता 

अधा�पूर  िज.नांदडे मो.नं. 74 

47270166    

 

आरोपी     अ4ात 

 

गेला माल / नगदी2700/*प व 

दशेी दा* 5भगरी संञा ऐकून 09 

बॉ9स एकूण ;कमत 25920/ 

*पय आसा ऐकून 

28620/*पाचा  

माल. 

िमळाला  माल.÷ िनरंक 

 

सादर िवनंती क. वर नमूद तारीख वेळी व 

 ठकानी  यातील अ4ात आरोपीने दकुानाचे 

उ=र बाजुचे 5भतीचे िवटा काढुन िछ@ पाढुन 

आत Aवेश  क*न कॅउटर मधील नगदी 

2700/*पय व दशेी दा* 5भगरी संञा 180 ml 

Cमते◌ेDया एकुन 09 बॅ◌ॅ9स कEमत 

2880/_Aमाणे एकु◌ुन ;कमत 25920/ 

*पयाचा आसा एकुन 28620/ *पयाचा माल 

कोणीतरी अ4ात चोरटयाने चो*न नेला आह.े 

वगैरे जबाब व*न गु�हा दाखल. 

 

 



पोलीस �टेशन कुंटूर आ.मृ. नं.12/2022 कलम 174crpc �दनांक 21/05/2022 

  पोलीस 

�टेशनचे नाव 

 

 गु�हा रिज�टर नंबर व कलम  गु�हा पना का/ आ.�./�ो�ही/घडला व 

दखल 

�फया दीचे नाव व प"ा मोबाईल नंबर आरोपीचे नाव व 

प"ा आरोपी अटक होय नाही 

हक&कत 

कुंटूर 

आ.मृ. नं.12/2022 कलम 

174crpc 

 

  

चेकिल
टची पुत�ता केली 

अगर कसे:- होय  

 

 

 

 

 आ.मृ. घडला �दनाकं 

�द.27/04/2022 चे  16.30 ते 

17.00 दर�यान    

 

�ठकाण:- महाराजा हॉटेल दगेाव 

िशवार ता.नायगाव. 

 

�दशा:-. दि$णेस 15 k.m. 

 

 

आ.मृ. दाखल �दनांक:-�द- 

21/05/2022 वेळ 15.00  वा.
टे. 

डा.नोद नं. 14  वर  

 

 

उिशरा चे कारण- दःुखात अस*याने 

आज रोजी पो
टेला दऊेन खबर 

�दली. 

 खबर दणेार नाव:-  सुमनबाई नागोराव धनजे 

वय 60 वष� 0वसाय मजुरी रा. सुजलेगाव ता. 

नायगाव  िज.नांदडे  

 

एफआर आय 1त 

 �दली का :-होय  

 

  

मयताच े नाव :- नागोराव रामभाऊ धनजे वय 

70 वष� रा. सुजलेगाव ता. नायगाव िज नांदडे 

 

 

मरणाचे कारण :- दा3 िपऊन दा3 4या नशेत  

पाय घस3न बाथ3म मधील पाय-याव3न 

पड*याने मृ6य.ू 

 

खुलासा,सादर िवनंती क8, नमूद तारीख वेळी व 

�ठकाणी यातील  खबर  दणेार यांनी खबर �दली क8 

ितचा नवरा हा �द..27/04/2022 चे  16.30 ते 

17.00 दर�यान दा3 िपऊन दा34या नशेत बाथ3म 

मधील पाय9या व3न पाय घस3न पड*यान े मरण 

पावला वगैरे खबरी व3न आ.म.ृदाखल क3न पुढील 

चौकशी कामी मा सपोिन साहबे यांच ेआदशेा>वय ेबीट 

पो.ना./ 2472 गीत ेयां4याकडे द?ेयात आले.  

 

तपासीक अिधकारी:- पो.ना./ 2472 गीत ेसाहबे 

पो
टे कुंटूर  मो.न.ं+919158272932 

 

 

 पोलीस 
टेशन 1भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल 

नंबर:-सपोिन महादवे पुरी साहबे पो.
टे. कुंटूर 

मो.न.ं8668543100 

 

 

 

 



.पो.�टे.नायगांव गुरनं.79/2022 कलम  457 380 भादवी Aमाणे. द 21/05/2022 

  पोलीस �टेशनचे नाव 

 

 

 

 गु�हा रिज�टर नंबर व कलम  गु�हा पना का/ 

आ.�./�ो�ही/घडला व दाखल 

�फया"दीचे नाव व प#ा मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प#ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक'कत 

पोलीस �टेशनचे नाव  21/05/2022 

गुरनं.79/2022 कलम 457 

380 भादवी �माणे 

 

 

  

 

 

गेला माल :- पांढरे 

+लाि�टकचे 13 पो,यात 

�,येक& पो,यात 50 �कलो 

वजनाचे वाय-डग चे वायर 

एकूण 650 �कलो वजनाचे 

जुने वापरते 

�कमती45,000/- 0पयाचे व 

ग1यातील नगदी 1,000/- 

0पये असे असलेले 

एकूण46,000/- 0पयाचा 

माल  

 

िमळाला माल :- िनरंक  

 

 गु�हा घडला �दनांक:-

20/05/.2022 चे 21:30 

वा. ते �द. 21/05/2022 चे 

सकाळी 09:00 वा  दर4यान 

ओमकार माक6 ट बसवे7र 

चौक नायगाव दि9णेस 02 

�क.मी. नायगाव 

 

 

 

 

 

गु�हा दाखल �दनांक:- 

21/05/2022वेळ 14:06 वा 

�टे डा.नोद नं.  14  वर  

 �फया दीचेनाव :- िवजय 

िशवराम कानोले वय 45 वष6 

<वसाय मोटार मेकािनक 

राहणार िजगळा तालुका 

िबलोली ह1ली मु=ाम राजुरा 

मा0ती मं�दरा>या बाजूला 

मोरे सर यांचे घरी नायगाव 

मोबाईल नंबर 9423306079 

 

 

एफआर आय �त 

 �दली का :-होय  

 

  

आरोपीचे नाव:-  

अ?ात 

 

 

 

अटक  ता वेळ व �टे डा @ वर  

खुलासा:- सादर िवनंती क& वर नमूद तारीख वेळी व Aठकाणी यातील �फया दी याने 

�फया द �दली क& ,याचे ओमकार माक6 ट बसवे7र चौक नायगाव येथील दीपक 

मिशनरी दकुान असून दकुानातील पांढरे +लाि�टकचे 13  पो,यात �,येक& पो,यात 

50 �कलो वजनाचे जळालेले वाय-डगचे वायर एकूण  650  �कलो वजनाचे �कमती  

45,000/- 0पयाचे व ग1यातील नगदी 1,000/- 0पये असे असलेले एकूण Dकमत 

46,000/- 0पयाचा माल कोणीतरी अ?ात चोरEांनी चोFन नेले �फया दी 

जबाबावFन मा.पो.िन.साहेब यांचे आदेशाने  गु�हा दाखल क0न पुढील तपास कामी 

बीट NPC-349 सांगवीकर �दला  

  

दाखल करणार- HC-1808 िचतळे  पो.�टे.नायगाव  मो.न.-8087574847 

 

 

तपासीक अिधकारी :-  NPC-349 सांगवीकर  

पो�टे नायगाव  मो.नं 7875643333 

 

 

 

 पोलीस �टेशन �भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पोिन -शदे  साहेब 

पो.�टे. नायगाव मो.नं. 7798098009 
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 21/05/2022 रोजी 1719 

वा 
टेशन.डा नं 16 वर  

 

 

Dr एस बी जाधव मैडम सरकारी 

अ
पताल िहमायतनगर 

 

मायताच े नाव- परमेBर बाबुराव 

भोयर वय 32 वष� रा बजरंग चौक ता 

िहमायातनगर 

 

मरणाचे कारण- Cेनेज चDबर मEय े

पा?यात कमरेपयAत उलट या ि
थतीत 

बुडून मृ6य ू

 

 

सिवनय सादर िवनंती क8 वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

यातील मयत हा माकA डेय हॉटेल 4या पाठीमागील Cेनेज चDबर 

मध े �दनांक 21/05/2022 रोजी चे 14:30 वा चे  पूवF पा?यात 

कमरेपयAत उलट या  बुडालेला मृताव
थेत आढळून आला 6याच े

मरणाची नG8 कारण समजून येत नाही वगैरे mlc व3न आ H 

दाखल क3न पुढील तपास कामी  महाजन साहबे यां4याकडे 

�दला मI न 9689707038 

 

दाखल करणार- PSO HC/1645 साखरे  पो.सटे. िह.नगर.. 

मो.8378981645 

 

�भारी

�भारी�भारी

�भारी 

  

 अिधकारी

अिधकारीअिधकारी

अिधकारी 

  

 -

--

- 

  

 िब.िब. कांबळे पो.िन पो
टे िहमायतनगर  मो 

86918800 33 

 

 

 

 

 

 



पो.
टे. माळाकोळी गुरन.51/2022 कलम 324,435,323,504,506,34 भा द िव �द.21/05/2022 

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  

 

  

माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन. 51/2022 कलम 

324,435,323,504,506,

34 भा द िव. 

�द.21/05/2022 

 

 

 

 गुहा घडला:- �द 24/04/022 

चे 22:00 वाजता(या सुमारास 

येलदरी तांडा फा*ावर दि+णेस 

10km 

 

गुहा दाखल:- 

�द.21/05/2022वेळ 17:31 

वाजता �टेशन डायरी न-द 17 

वर       

 

 िवलंबाचे कारण:-   दवाखायात 

उपचार घेऊन येऊन आज रोजी 

त1ार �दली.                          

 �फया�दी चे नाव व प�ा :- रावसाहबे पी 

राजाराम राठोड वय 52 वष� 3वसाय शेती 

येलदरी तांडा तहद 4लबोटी ता लोहा िज 

नांदेड म-. नं. 97 64 69 47 25 

 

 FIR 5त �दली काय:- होय 

 

 

 आरोपी च ेनाव व प�ा:-  

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

 

खुलासा;  

           सादर िवनंती क�, वर नमूद ता वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोपीतानी संगनमत क6न शेतीचे कारणाव6न 7ास देतोस व 

कोटा�त केस का टाकला 8हणून आरोपी 1.1 व 2 यांनी �फया�दीस 

मोटर सायकल व6न खाली ओढले व आरोपी 1. 3 व 4 यांनी 

जिमनीवर पाडून दगडाने डो:यात मायवर हातावर मारहाण क6न 

दखुापत केली आरोपी 1. 1 व 2 यांनी �फया�दीची मो.सा. MH.26-

BS- 71 69 ही पे;ोल टाकून जाळून टाकली व िशवीगाळ क6न 

िजवे मार<याची धमक� �दली वगैरे जबाबाव6न गुहा दाखल क6न 

मा.सपोिन  डोके साहबे  साहबे यां(या आदेशाने पुढील तपास कामी 

HC/2504 कदम  यांना �दला. 

दाखल करणार:- HC/2065 लालवनडे    साहबे पो �टे माळाकोळी. 

मोबाईल नंबर:- 

 

तपासी अंमलदार:-  HC/2504 कदम मोबाईल नंबर  

 

पो.�टे. 5भारी अिधकारी चे नाव व मो.1.- मा.स.पोिन/ डोके  

साहबे . पो.�टे. माळाकोळी मो.8652147575 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन मुखेड  AD No 24/22 174crpc Aमाणे द-  21/5/2022 

  पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

 गु�हा रिज�टर 

नंबर व कलम 

 गु�हा पना का/ आ.G./AोHही/घडला व 

दाखल 

फया�दीचे नाव व प=ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प=ा आरोपी अटक 

होय नाही 

हक.कत 

पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

मुखेड  

AD No 24/22 

174crpc 

Aमाणे 

 

 

 

 

 

मयत व खबर 

दणेारे यांचे नाते 

संबंध  :- काका 

पुतJया  

आG घडला द :-  3/5/22 रोजी 

सकाळी 10:30 वा पाळा ते  

मंडलापुर गावचे मKये पाJयाDया 

जवळ 

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

AD दाखल दनांक:- द-  21/5/22 

रोजी वेळ  18:29 वा �टे डा.नोद नं.  

18 वर    

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

 

खबर दणेाLयाचे नाव :-  पांडुरंग 

नारायण गवते वय 50 वष� 3,  शेती रा, 

होकरणा ता, मुखेड िज,नांदडे मो नं 

8805968730 

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

एफआर आय Aत 

 दली का :-होय ----------------- 

मयताचे नाव:- मारोती रामराव जाMरे 

वय 50 वष� रा, मोटरगा तालुका मुखेड 

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

मरJयाचे कारण:- रानडुकराने 

मोटरसायकलला धडक दNयाने  

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

 उिशरा चे कारण :- दःुखामKये  

असNयामुळे आज रोजी पो�टला  येऊन 

खबर दली   

खुलासा:- सादर िवनंती क. वर नमूद तारीख वेळी व  ठकाणी 

यातील खबर दणेारा व मयत  असे द 3/4/2022  रोजी  

सकाळी 10:30 वा सु,  मो, Q, MH 26, BU 2154  वर बसून 

जाRर येथून परत येत असताना पाळा  ते मंडलापुर गावचे 

मधील पाJयाDया टाक.जवळ अचानक रानडुकराचा कळप 

घेऊन Tयातील एक डुकराने मो सा  धडक दNयाने  खबर दणेारा 

व मयत रोडवर पडून मयताचे डो9यास गंभीर मार लागNयाने  

Tयाचे उपचार कामी स द मुखेड   व यानंतर यशोसाई हॉि�पटल 

नांदडे येथे  शरीक  केले असता उपचारादर(यान द9/4/22 

रोजी  सकाळी 06,00 वा मरण पावला आह ेवगैरे  व*न अमृ 

दाखल  

दाखल करणार :- पोह ेका 17 62 वाघमारे  ps mukhed 

mo.no.777606777 

तपास - पोह ेका 1631 पांड ेपो�ट मुखेड मो नं  

9823144893 

 पोलीस �टेशन Aभारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- 

मा ,पोिन गोबाड ेसाहबे मो.नं.9604870117 

 



पोलीस �टेशन मुखेड गु रन 156/2022 कलम 452,323,294,427,506,34 भादवी       दनांक 21/5/2022 

 पोलीस 

�टेशन 

मुखेड  

गु. र नं व 

कलम 

गु घडला व दाखल तारीख फया�दी व आरोपी खुलासा 

 गु रन 

156/2022 

कलम 

452 

323 

294 

427 

506 

34 

भादवी       

 

 

गु�हा घडलावेळ व  ठकाण-  

द19/5/22 रोजी राWी 10:00 वा 

माधवराव पाटील यांचे �व�त 

धा�याDया दकुानासमोर उं@ े  ता 

मुखेड़  

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

गु�हा दा - द. 21/5/22चे  16:20 

वा, �टे डा नंबर 16 वर  

 

  

 

फया�दीचे नाव:-क/डीबा माधवराव 

भोकरे वय 45 3, �व�त धा�य दकुान 

उं@ी पद े ता, मुखेड िजल, नांदडे मोनं 

99755693833  

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

आरोपी चे नाव:-( 

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

 उिशरा चे कारण :+ आज रोजी पो�टेला 

तQार दNयाने वर Aमाणे गु�हा दाखल  

खुलासा- 

      सादर िवनंती क. नमूद तारीख वेळी व  ठकानी यातील 

फया�दी ही Tयांचे  राशन Dया दकुानावर असताना यातील 

आरोपी ताने फया�दी संगणमत क*न  फया�दीDया 

दकुानावर जाऊन माझे राशन दकुानाचा दोन कुंटल मालक 

तुZया दकुानात जा�त आला आह े तो परत द े असे (हणून 

आरोपी ताने फया�दी Dया दकुानात जाऊन राशन दकुानाची 

मालाची नासधूस क*न फया�दी थापड बु99यांनी मारहाण 

क*न अ[ील िशवीगाळ िशवीगाळ क*न िजवे मारJयाची 

धमक. दली वगैरे फया�दीव*न गु�हा दाखल  

दाखल करणार :- पोह ेका 1762 वाघमारे   सर पो�टे मुखेड 

मो नं 9923481762  

तपास :-पोह ेका 1631  पांड ेपो�ट मुखेड मो नं  

7588068256 

मा. पो िन.       गोबाड ेसाहबे मो नंबर8805957400 

 

 

 

 

 

 



पो�ट चे नाव मुदखेड भाग 1 ते  5  115/2022 कलम 323,326,504,506 भा द िव दनांक 21/05/2021 

पो�ट चे नाव  गुरन व कलम    गु�हा 

/आG/पनाका/घडला 

तारीख वेळ व  ठकाण 

  फया�दीचे नाव /खबर दणेार /आरोपीचे नाव 

व प=ा 

हक.कत  

मुदखेड भाग 1ते5 

115/2022 

कलम 

323,326,504,

506  भा द िव   

गु�हा  /घडला /तारीख वेळ 

व  ठकाण /-दनांक  

12/05/2022  ते  12.00 

ते  13.00 वाजता चे 

दर(यान िचल 5पपरी 

येथील फया�दीDया 

घरासमोरील 5लबाचे 

झाडाखाली तालुका 

मुदखेड िजNहा नांदडे  

पि\मेस   20  कलो 

मीटर   

 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ-

दना़ंक  21/05/2022 वेळ  

16.38  �टे.डा. 14 

फया�दी :-   आनंदा िपता राघोबा गाढे वय 60  

वष̂ 3वसाय रोज मजुरी राहणार  िचल5पपरी 

तालुका     मुदखेड  मोबाईल नंबर 

9067618664 

 

आरोपी :-  

 

 

 

 चोरीस गेला माल  :- 

 

 

 

  

 सादर िवनंती क. वर नमूद तारीख वेळी व  ठकाणी यातील 

फया�द हा TयाDया घरासमोरील 5लबाचे झाडाखाली 

झोपलेला असता Tयाचे जवळ आरोपी हा येऊन िशवीगाळ 

क*न तू माZया जागेवर (हसै बांधत आहसे असे (हणून 

फया�दीचे पाय ध*न ओढले फया�दीने मला का ओढत आहसे 

असे िवचारणा केली असता लगेच आरोपीने हातात लोखंडी 

रॉड ने फया�दीDया डा3ा हातावर  राँड मा*न मोठी 

दखुापत केली व Tयाची पaी नामे Aेमला बाई  िहस पण 

कपडा बु99यांनी =ी मKय�ती पडली असता ितला पण 

मारहाण केली व जीवे मारJयाची धमक. दली आह े   

फया�दीस डा3ा पायावर राँड मा*न दखुापत केली आह े

फया�दी यास Tयाचे नातेवाईक यांनी उपचारासाठी नांदडे 

येथील पारवेकर हॉि�पटल येथे नेले तेथील खच� झेपत 

नसNयाने पु�हा सरकारी दवाखाना िवbणुपुरी नांदडे येथे 

शरीक  केले  दनांक 17.05.2022  पय2त िवलास केला  

दनांक 20.05.2022  रोजी िड�चाज� दNयाने मी पो�टेला 

येऊन तQार दNयाने  बाजूस Aमाणे   माननीय पो िन  साहबे 

यांDया आदशेाने गु�हा  दाखल तपासी अंमलदार - HC 2721 

5शद े    मो नं 7774051375  

 



पोलीस �टेशन कुंटूर  गु.र.नं.87/2022 कलम 325,323,504,506,34. भा.द.ंिव Aमाणे  द.21/05/2022. 

पोलीस 

�टेशनचे नाव 

 गु�हा रिज�टर 

नंबर व कलम 

 गु�हा घडला ता .  वेळ  ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

फया�दीचे नाव व प=ा मोबाईल नंबर, आरोपीचे 

नाव व प=ा आरोपी अटक होय /नाही 

हक.कत 

पोलीस �टेशन       

कुंटूर 

गु.र.नं.87/2022 

कलम 

325,323,504,50

6.34. भा.द.ंिव 

Aमाणे 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  गु�हा घडला दनांक 

21.05.2022 चे 07.00 

 

 

  ठकाण :- मौजे बळेगाव िशवार 

फया�दीDया शेतात 

 

दशा :- उ=रेस 10 क.मी. 

 

 गु�हा दाखल दनांक:-द-

21.05..2022 �टे डा.नोद नं. 

18 वर वेळ 19.11 वा. 

 

उिशराचे  कारण—--- 

 

 

चेक िल�टची पुत�ता केली अगर 

कसे  :-होय 

फया�दीचे नाव :-   

 

एफआर आय Aत 

 दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व प=ा:  -  

 आरोपी अटक :- 

 —----- 

दाखल करणार- HC/1797 पोले  साहबे 

पो.�टे.कुंटूर 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व  ठकाणी यातील   आरोपी 

तानी संगणमत क*न फया�दी व फया�दीDया पतीस धुरा 

फोडJयाचे कारणाव*न फया�दीचे पतीस यातील आरोपी 

याने बुc. ने त/डावर मा*न एक दात पाडून गंभीर दखुापत 

केली व फया�दीस Aभावती सोपान वीरकर िहने थापड बुक 

याने मारहाण क*न िशवीगाळ क*न जीवे मारJयाची 

धमक. दली. वगैरे जबाब व*न वर Aमाणे गु�हा दाखल 

माननीय सपोिन पुरी साहबे यांDया आदशेा�वये पुढील 

तपास कामी पोहकेा /1181 कुमरे यांDयाकड ेदला. 

 तपासी अमंलदार :-  पोहकेा /1181 कुमरे साहबे पो�टे 

कुंटुर मो.नं.8208788324 

 

 

 मा. पोलीस अधीdक साहबे यांचे सूचना Aमाणे:- 

 

 

 

 



iksLVsiksLVsiksLVsiksLVs----    fcyksyh  fcyksyh  fcyksyh  fcyksyh  xqxqxqxq----jjjj----ua %& 114@2022 dye 457]380 Hkkua %& 114@2022 dye 457]380 Hkkua %& 114@2022 dye 457]380 Hkkua %& 114@2022 dye 457]380 Hkk----nananana----fofofofo----fnfnfnfn----21@05@202221@05@202221@05@202221@05@2022    
vvvv----
dzdzdzdz    

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

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

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

01  
ftYgk %& 
ukansM  
iks-LVs- 
fcyksyh  
 

xqxqxqxq----?k?k?k?k----nknknknk----rkrkrkrk----osG osG osG osG 
fBdk.k %&fBdk.k %&fBdk.k %&fBdk.k %&    fQ;kZnhps 
jkgrs ?kjh fnukad    
20@05@2022 ps 17-
30 ok-  rs fnukad  
21@05@2022 ps 07-
30 ok- njE;ku osG 
uDdh ukgh 
 
 
 fn’kk o varj%&fn’kk o varj%&fn’kk o varj%&fn’kk o varj%&                                     

iqosZl 3 fd-eh  

 
    xqxqxqxq----nknknknk----rkjh[k o osGrkjh[k o osGrkjh[k o osGrkjh[k o osG    
fBdk.k fBdk.k fBdk.k fBdk.k             %&%&%&%&fn-21-
05-2022 ps 15-30 
LVs-Mk-ua- 12 oj  
 
  
                                
 

xqxqxqxq----jjjj----ua %&ua %&ua %&ua %& 114@2022 
dye 457]380 
Hkk-na-fo- 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %& 'khokth 
xaxkjke dqMdsdj o; 45 
o"kZ O;olk; [kktxh ukSdjh  
jk- ckHkGh  rk%fcyksyh ] 
 eks-ua- 9767088086 
    
,Qvkj vk; çr  ,Qvkj vk; çr  ,Qvkj vk; çr  ,Qvkj vk; çr  fnyh dkfnyh dkfnyh dkfnyh dk %& 
gks; 
 
vkjksihps uko %& vkjksihps uko %& vkjksihps uko %& vkjksihps uko %& vKkr  
 

  
vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&    ukgh ukgh ukgh ukgh     
    
 xsyk ekyxsyk ekyxsyk ekyxsyk eky %& uxnh 
40]000@&#-o ,d rksGs 
lksU;kph vaxBh fdearh 
50]000@&#-vls ,dq.k 
90]000@& #-pk eky  
 
feGkyk ekyfeGkyk ekyfeGkyk ekyfeGkyk eky %& fujad 
 

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk----%&%&%&%& lknj fouarh dh oj ueqn rk- osGh o 
fBdk.kh  ;karhy vkKkr vkjksihrkauh fQ;kZnhps ?kjkps 
dMh dkiqu dqyqi rksMqu vkr ços'k d#u ?kjkrhy 
dikVkr Bsoysys uxnh 40]000@&#-o ,d rksG;kph 
vaxBhfdearh 50]000@& #-vls ,dq.k 90]000@& #-pk 
eky pks#u usys oxSjs tckc o#u xqUgk nk[ky - 
 

nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %& iks-gs-d‚-@ 1963 fi-,-xqMeyokj iks-LVs 
fcyksyh eks- 8421453868 

 

rikfld vf/kdkjh %&rikfld vf/kdkjh %&rikfld vf/kdkjh %&rikfld vf/kdkjh %&    iks-mi- fu- ,e >sM l¸;n  iksyhl 
LVs'ku fcyksyh eks- ua- 9923700689 
    

izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu dsnzs iksLVs fcyksyh eks ua 
9850827563    
    

?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 %& 1½mi-fo- iks- 
vf/kdkjh /kekZckn pktZ@fcyksyh Jh- fodzkr xk;dokM   eksdz 
9021772022 ] 2½ liksfu dsnzs iksLVs fcyksyh eks ua 
9850827563 gs ?kVukLFkGh jokuk  fnukad 21@05@2022 
jksth 15-33 oktrk LVs'ku Mk;jh uksan Øekad 13 oj 
 

HksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fn----    o osG %o osG %o osG %o osG %&HksV pkyq vkgs&HksV pkyq vkgs&HksV pkyq vkgs&HksV pkyq vkgs        

 

 



पोलीस �टेशन भोकर ग.ुर.न.173/2022 कलम-498अ,323,504,506,34 भा द िव �दनांक 21/05/2022 

पो�टे चे 

नाव 

गु�हा रिज�टर नंबर 

व �माणे 

गु�हा घडला तारीख वेळ 

�ठकाण/ गु�हा दाखल तारीख 

वेळ 

 !फया$दी / आरोपीचे नाव हक&कत 

पोलीस 

�टेशन 

भोकर 

कलम173/2022 

कलम-

498अ,323,504,5

06,34 भा द िव 

गु�हा घडला तारीख वेळ 

�ठकाण 

!दनांक -28-04-2015 ते 

!दनांक 03-03-2022 रोजी 

पावेतो !फया$दीचे सासरी मौजे 

एपी नगर द,ा-ेय मं!दराजवळ 

द,ा-ेय मं!दराजवळ िनम$ल 

रोड .हसैा तालुका मैसा िज0हा 

िनम$ल 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ 

!दनांक  21-05- 2022 चे वेळ-

14.48डायरी न1द 2मांक -20 

 

  

 

  

!फया$दी-  

 

आरोपीचे नाव :- 

खुलासा 

सादर िवनंती क& वर वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी ताने 

संगणमत क4न !फया$दीस माहरे व4न टेल5रग चे दकुान टाक6यासाठी पाच 

लाख 7पये घेऊन ये असे .हणून ती शारी�रक व मानिसक -ास देऊन 

लाथाबु;;यांनी मारहाण क4न िशवीगाळ क4न जीवे मार6याची धमक& 

!दली वगैरे त2ारी जबाब व4न माननीय कोणी साहबे यां=या आदेशाने नमूद 

�माणे गु�हा दाखल क4न पुढील तपास कामी Hc/2858 कदम यां=याकडे 

!दला आह े

 

तपासीक अंमलदार-पोह ेकां 2058/ कदम मोबाईल नंबर 9049 320582 

 

दाखल करणार-Npc/3127 िख0लारे मोबाईल नंबर -9284482123 

(पी एस ओ) 

 

�भारीअिधकारी-- पो.िन. पाटील साहबे  मोबाईल नंबर  9923104521 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖê−Ö�Öê›ü ÷Öã. ü̧.−ÖÓ. 82/2022 �ú»Ö´Ö  326, 324,323,504,506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö×¤ü−ÖÖÓ�ú 21/05/2022 
¯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› 
×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü 

÷Öã. ü̧.−ÖÓ. 82/2022 
�ú»Ö´Ö  326, 
324,323,504,506
, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö :- ÃÖã̧ êü�ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö 
�úÖôê ¾ÖµÖ 30 •ÖÖŸÖ ´Ö ü̧ÖšüÖ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö ü̧�úÖ´Ö ü̧Ö. ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê−Ö 9623186209 
 
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö - 

 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  ×šü�úÖ#Ö :- 
×¤ü.16/05/2022 “Öê 14.30 ¾ÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî 
¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ¯Öã¾Öì 8 ×�ú´Öß 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 21/05/2022 ü̧Öê•Öß 
18.29  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ. 09 
 
×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ“Öê �úÖ ü̧#Ö :- 
ÃÖ¤ü ×¾ÖÂ#Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ×¾Ö»ÖÖ•Ö �ú¹ý−Ö 
¯Öãœüß»Ö ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ ÃÖÓ•Ö¾Ö−Öß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö 
µÖê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ �ú¹ý−Ö 
×¤ü.20/05/2022 ü̧Öê•Öß ÃÖã¼üß 
×¤ü»µÖÖ−Öê ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê‰ú−Ö ´ÖÖ—µÖÖ 
¯ÖŸÖß“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖÃÖ ÷ÖÓ³Öß ü̧ ´ÖÖ ü̧ 
»ÖÖ÷Ö»µÖÖ−Öê ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ŸÖ�ÎúÖ ü̧ ¤êüŸÖ 
†ÖÆêü. 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß Æêü ŸµÖÖ“Öê ¾Ö›üß»ÖÖê̄ ÖÖÙ•ÖŸÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ 
¸üÖê›ü“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �ú¹ý−Ö ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ²ÖÃÖ¾Ö�µÖÖ“µÖÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖÓ¾Öºþ−Ö µÖÖŸÖß»Ö †ÃÖê ×´Öôæû−Ö µÖê‰ú−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¯ÖŸÖßÃÖ 
�ãú·ÆÖ›üß−Öê µÖÖ−Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ý−Ö ÷ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ŸÖÃÖê“Ö 
µÖÖ−Öê ±úÖ¾Ö›üµÖÖ−Öê ¾Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ŸµÖÖ¾Öêôûß 
×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ´Öã»Ö÷Öß ÃÖÖê›ü¾Ö�µÖÖÃÖ †Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ µÖÖÓ−Öß 
»ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê ¾Ö �êúÃÖ †Öêœæü−Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−Öß ×´Öôæû−Ö 
ŸÖæ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ŸÖÖê›ãü−Ö²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖÃÖ ŸÖ¸ü ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ, ¯ÖŸÖßÃÖ ¾Ö ´Öã»ÖßÃÖ 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öê ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü 
´Ö•Ö�ãú¸üÖ“µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¾Ö¹ý−Ö   ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê−ÖÖ /864 ¤üÖêÃÖ»Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê �ú›êü 
×¤ü»ÖÖ.  
´ÖÖê.−ÖÓ 9823991864. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü#ÖÖ ü̧ : ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2447 ›üß.‹´Ö.�úÖôêû 
 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 



पो�ट कुंडलवाडी गुरन 50/ 2022 कलम 379 भादवी Aमाणे द 21/05/2022 

पो.�टे चे नाव गु. र. न.  रिज�टर 

नंबर व कलम 

गु�हा घडला तारीख वेळ  ठकाण फया�दी व आरोपी हक.कत 

कुंडलवाडी   भाग 1 ते 5 गु, र, न, 

50 / 2022  कलम 

379 भादवी Aमाणे  

 

 

 

 

 

 

 

गु�हा घडला तारीख, वेळ व 

 ठकाण  = द20/05/2022 

20संKयाकाळी 10 वा ते द 

21/05/2022रोजी 06,00 वाजता   

पोचंमा गNली कुंडलवाडी  

 

 

 

गु�हा दाखल तारीख 

 

, व वेळ= द 21/05/2022 रोजी 

वेळ 16,56 वा, �टे,डा, न/द नं 16 

 

 मो अहमद मोिहउeन िपता 

अNलाबd शेख वय 60 वष̂ 3वसाय 

सेवािनवृ= पो�टमॅन  राहणार 

पोचंमा गNली कुंडलवाडी तालुका 

िबलोली िजNहा नांदडे मोबाईल नंबर 

97 66 72 28 66 

 

  

 

 हरवला कमती माल =    अंदाजे 

20.000/  वीस हजार fपये  

 

 

 

 

 

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळी व ठीकानी 

यातील फया�दीची दनांक 20/05/2022 रोजी चे 

राWी 10वा,चे ते द=21/05/2022रोजी चे सकाळी 

06,00 वाजे  दर(यान कोणीतरी  अ4ात चोरgाने 

माZया आवडीची मोटार सायकल  Qमांक MH26 

AG8708  िहरो कंपनीची क***** रंगाची hयावर 

िसNवर रंगाचे पiे असलेली जुनी वापरती ;कमत 

20000 fपये कमतीची कुणीतरी अ4ात चोराने 

चो*न नेली आह े वगैरे फया�द व*न गु�हा दाखल 

क*न माननीय सपोिन साहबेांचे आदशेाने पुढील 

तपासHC2407 बेग यांचे कड ेदले , 

 

गु�हा दाखल करनार- HC-1687जमजाळ 

मो. नं -9975530132 

 

 

 

 

 

 

 



iksLVsiksLVsiksLVsiksLVs----    fgek;ruxj  fgek;ruxj  fgek;ruxj  fgek;ruxj  xwjua 109@2022 dye 457]380 Hkkxwjua 109@2022 dye 457]380 Hkkxwjua 109@2022 dye 457]380 Hkkxwjua 109@2022 dye 457]380 Hkk----    nnnn----    ohohohoh    fnfnfnfn----21@05@202221@05@202221@05@202221@05@2022 
vvvv----
dzdzdzdz    

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

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

xqjua @vkxqjua @vkxqjua @vkxqjua @vk----e`eè`e`----
@dye@dye@dye@dye    

fQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksihfQ;kZnh@vkjksih    gdhdrgdhdrgdhdrgdhdr    

01  
ftYgk %& 
ukansM  
iks-LVs- 
fgek;ruxj 

xqxqxqxq----?k?k?k?k----nknknknk----rkrkrkrk----osG fBdk.k %& osG fBdk.k %& osG fBdk.k %& osG fBdk.k %& 
fn 20@05@2022  ps 00%00 
ok- rs 21@05@2022 ps 
01%00 ok lqekjkl lkbZ 
fot;  ,xzks oS;kj gkml 
ekSts djath  rk 
fgek;ruxj ftYgk ukansM  
 
 fn’kk o varj%&fn’kk o varj%&fn’kk o varj%&fn’kk o varj%&                                      

if'pesl 10fdeh 

 

    xqxqxqxq----nknknknk----rkjh[k o osGrkjh[k o osGrkjh[k o osGrkjh[k o osG    
fBdk.k    %&fBdk.k    %&fBdk.k    %&fBdk.k    %& fn- 
21@05@2022 osG 19%00 
oktrk LVs'ku Mk;jh uksan 
17 oj  
                                
 

xwjua 
109@2022 
dye 
457]380 Hkk- 
n- oh çek.ks 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %&fQ;kZnhps ukao %& jktsnz ‘ks”ksjko 
oku[ksMs o; 53 o”kZ O;-‘ksrh jk-
fgek;rujx ft-ukansM eksdz 
976311147 tkr ejkBk 
    
,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& 
gks; 
 
vkjksihps uko %& vkjksihps uko %& vkjksihps uko %& vkjksihps uko %& vKkr 5 rs 6 
  
vkjksih vVd %& ukgh vkjksih vVd %& ukgh vkjksih vVd %& ukgh vkjksih vVd %& ukgh     
    
 xsyk eky xsyk eky xsyk eky xsyk eky ----lks;kchu ps 54 lks;kchu ps 54 lks;kchu ps 54 lks;kchu ps 54 
iksrh ,dwu 2]81]400/& ¼nksu iksrh ,dwu 2]81]400/& ¼nksu iksrh ,dwu 2]81]400/& ¼nksu iksrh ,dwu 2]81]400/& ¼nksu 
yk[k 81 gtkj pkj'ks #i;s½ yk[k 81 gtkj pkj'ks #i;s½ yk[k 81 gtkj pkj'ks #i;s½ yk[k 81 gtkj pkj'ks #i;s½ 
fderh pk ekyfderh pk ekyfderh pk ekyfderh pk eky    
    
feGkyk ekyfeGkyk ekyfeGkyk ekyfeGkyk eky------------ 

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk----%&%&%&%& lknj fouarh dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh  
;krhy vKkr vkjksihauh lax.ker d:u fQ;kZnhps lkbZ fot; 
,xzks osvj gkÅl djath rk fge;Rux Z;sFks osvjgkÅl ph 
daikmaM yks[kaMh tkGh dkiwu o osvj gkÅl ps 'kVj rksMwu 
vkr e/;s ços'k d:u f'ko jLR;koj okgu mHks d:u 
lks;kchups 54 iksrh ,dw.k nksu yk[k 81 gtkj pkj'ks #i;s 
fderhpk eky vKkr pkj rs lgk pksjVîkauh pks:u usyk- 
oxSjs tckcko:u xqUgk nk[ky d:u ek-liksfu egtu~ lk 
vkns'kkus iq<hy rikl iksmifu tk/ko eSMe ;kauk fnyk  
 
 
nk[ky djnk[ky djnk[ky djnk[ky dj.kkj %ikssgsdkW .kkj %ikssgsdkW .kkj %ikssgsdkW .kkj %ikssgsdkW 1645 lk[kjs eksa ua 8378981645 
- 
rikfld vf/kdkjh %&rikfld vf/kdkjh %&rikfld vf/kdkjh %&rikfld vf/kdkjh %&    iiiikkkkss ssmmmmiiiiffffuuuu        ttttkkkk////kkkkoooo    eeeeSSSSMMMMeeee    eeeekkkkss ss aa aa    uuuu    
9403220648940322064894032206489403220648    
    
izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&pktZ pktZ pktZ pktZ  liksfu egktu iks-LVs- fgek;ruxj 
eksdz 9689707038    
?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 %& ek iksmifu 
tk/ko eSMe -eks u-9403220648 -gs fn- 21@05@2022 jksth 
19%07  ok- LVs'ku Mk;jh uksan Øekad 18 oj jokuk 
    
    

 

 

 



पो.�टे. रामतीथ�  गूरन 78/ 2022कलम 324,323,504,506,34 भा द िव द.21/05/2022 

पो.�टे चे 

नाव 

गु.र.न.व कलम गु.घ.ता.वेळ व  ठकाण  फया�दी चे नाव  हककत 

रामतीथ� गूरन  78/2022 

कलम.324,323,504,5

06,34भा द िव. 

 

 

 

 

 

िमळाला माल:- 

 

 

गू.घ.ता.वेळ व ठीकान :- 

द.20/05/2022रोजी 17:30वा 

सुमारास नरसी चौक मुखेड रोड 

कासार गोदावरी jॅHहNस बु;कग 

दकुान वर 

 

 

 

गू.दा.ता.वेळ : 

द.21/05/2022रोजी 

17:.27वा.�टे.डा.Q 16वर. 

 

उिशरा चे कारण:- आज रोजी पोलीस 

�टेशन ला येऊन तQार दNयाने 

 

 

 

 

 

फया�दीचे नाव  :- शेख 

रफक शेख िजलानीसाब  

वय 28वष� 3वसाय, 

jॅHहNस बु;कग रा. वसंत 

नगर नायगाव     तालुका 

नायगाव मो. 

 

आरोपी चे नाव :-  

 

 

 

 

 

 

खूलासाखूलासाखूलासाखूलासा    ::::----    सादर िवनंती यातील आरोपी तानी संगम मत क�न 

�फया�दीचे �ॅ�ह�स बु कग दकुानावर जाऊन �फया�दीस मादरचोत 

साल े त ू हमारे क$टमर क& ितक&ट बु कग 'यू कर रहा (हणून 

िशवीगाळ क�न आरोपी ,मांक एक यान े लोखंडी रॉड डो'यात 

मा�न डोके फोडले व आरोपी ,मांक दोन यांनी लोखंडी रॉड न े

छातीत मा�न दखुापत केली आह े व दोघांनी लाथा-बु''यांनी 

मा�न जीवे मार3याची धमक& �दली आह े वगैरे �फया�द व�न 

माननीय सपोिन जाधव साहबे यांच े आदशेाने गु6हा दाखल क�न 

पुढील तपास कामी Ncp 2476 पठाण यां9याकड े�दला आह.े 

 

दखल करनार :  PSO.HC 928 भवानिगरकर सर  पो.�टे. रामतीथ� 

मो.9545353519 

 

 

तपासीक अंमलदार:  NPC पठाण साहबे पो.�टे.रामतीथ� मो.9823027725 

 

Aभारी अिधकारी :- मा.Api जाधव साहबे मो.9765902710 

 

 



पोलीस �टेशन भोकर ग.ुर.न.174/22 कलम-454,380भा द िव �दनांक 21/05/2022 

पो�टे चे 

नाव 

गु�हा रिज�टर 

नंबर 

गु�हा घडला तारीख वेळ �ठकाण/ 

गु�हा दाखल तारीख वेळ 

!फया$दी/ आरोपीचे न नाव हक&कत 

पोलीस 

�टेशन 

भोकर 

गु�हा रिज�टर 

नंबर 174/202-

कलम-

454,380भा द िव 

�माणे 

गु�हा घडला तारीख वेळ �ठकाण 

!दनांक -18-05-2022 रोजी वेळ 

दपुारी 14.30ते15.00 वाज6याचे 

सुमारास !फया$दी यां=या राह@या 

घरी देशमुख ग0ली क�या शाळा 

प�रसर भोकर तालुका भोकर िज0हा 

नांदेड 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ 

!दनांक  21-05- 2022 चे वेळ-

20.56डायरी न1द 2मांक -31 

 

  

 

  

!फया$दी-सदानंद अशोक Aलगमप0ले 

वय 20 वष$ Cवसाय मजुरी राहणार 

देशमुख ग0ली क�या शाळा प�रसर 

भोकर तालुका भोकर िज0हा नांदेड 

मोबाईल नंबर- 77 45814244 

 

आरोपीचे न नाव-  

गेला माल-25,000=00 एक सो�याची 

पाच Dाम ची अंगठी !कमती अंदाजे 

15,000=00 एक सो�याची 3 Dामची 

अंगठी !क.अंदाजे850=00अंदाजे34 

!कलो गE असलेले पोते !कमती 

अंदाजी असा एकूण 40 हजार 850= 

7पये 

खुलासा 

सादर िवनंती क& वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

यातील आरोपी ने !फया$दी=या राह@या घराचे बंद दाराचे 

कुलूप तोडून आत �वेश क4न गादीखाली ठेवलेले पाच Dॅम 

ची अंगठी व तीन Dामची सो�याची अंगठी व पो@यात 

ठेवलेले गE अंदाजे 34 !कलो असा 40,850 7पयांचा माल 

चो4न नेला आह ेवगैरे त2ारी जबाबाव4न माननीय पोिन 

साहबे यां=या आदेशाने वर नमूद �माणे गु�हा दाखल 

क4न पुढील तपास कामी 21 38Aशदे यां=याकडे !दला 

 

तपासीक अंमलदार-पोह ेकां 2138 Aशदेमोबाईल नंबर -

955250871 

 

दाखल -करणार-Npc/3127 िख0लारे मोबाईल नंबर -

9284482123 

(पी एस ओ) 

�भारीअिधकारी-- पो.िन. पाटील साहबे  मोबाईल नंबर  

9923104521 

 

 



पोलीस �टेशन उ�माननगर  गुरन  97/2022कलम 6/25 1  ब आम� ॲ9ट दनांक21/05/2022 

  पोलीस �टेशनचे 

नाव 

 

गुरव व कलम  गु�हा पना 

अ.G./AोHही/घडला व दाखल 

फया�दीचे नाव व प=ा मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प=ा आरोपी 

अटक होय नाही 

हक.कत 

पोलीस �टेशनचे नाव 

उ�मान नगर 

गुरन97/2022कलम 

6/25 1  ब आम� ॲ9ट 

 

गु�हा घडला -- दनांक 

21.05.2022 वा. चे पंधरा 

वाजून 35 िमिनटं उ�मानगर 

सGाट अशोक शाळेDया बाजूस 

5चचेDया झाडाजवळ 

 

 ठकाण : मौजे उ�मान नगर 

तालुका कंधार 

 

दशा :  1 क.मी पुव� 

 

 गु�हा दाखल दनांक: दनांक 

21.05.2022 वेळ 22.36वा 

�टेडा नं 26      

 

 

 फया�दीचे नाव :- सुनील जयराम 

पलेवाड वय 32 वष̂ धंदा नोकरी 

अपनी पोस्ट उ�मान नगर िजNहा 

नांदडे मोबाईल नंबर 73 50 75 

64 05 

 

 

एफआर आय Aत 

 दली का :-होय  

 आरोपीचे नाव व प=ा :-  

आरोपी अटक :- 

खुलासा. 

सादर िवनंती क. वर नमूद तारीख वेळी व  ठकाणी यातील 

आरोपी चे खरे अिkशl सारखे दसणारे बनावटी नकली 

पो�टल लोकांमKये दहशत िनमा�ण करJयाDया उeेशाने 

बाळगताना िमळून आला (हणून गु�हा दाखल क*न पुढील 

तपास माननीय पो.िन.दवेकते साहबेांचे आदशेाने कm @ े

यांDयाकड ेदला 

दाखल करणार :-ASI कm @ ेपो�टे उ�मान नगर 

 

 तपासी अिधकारी Asi कm @ ेपो�टे उ�मानगर मो.न.  

93 25 97 66 75 

 पोलीस �टेशन Aभारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- 

मा.स.पो.िन दवेकते 9307343434 

 

 

 माननीय पोलीस अधीdक साहबे यांचे सूचना Aमाणे 

 

 

 

 

 



पो.�टे िवमानतळ गुरनं .182/2022  कलम 363 भादवी      �द�द�द�द----21.05.202221.05.202221.05.202221.05.2022 

अ � िज�हा व पो.	टे.च े

नाव 

 िम�सग /गु�हा घडला 

/दाखल/�ा� �द./वेळ 

गु�हा व कलम �फया �द व आरोपी,नाव व प$ा  हक&गत 

1 2 3 4 5 6 

1 िवमानतळ                      गुगुगुगु....घघघघ....ताताताता....वेऴवेऴवेऴवेऴ    वववव    

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण    ----    �दनांक�दनांक�दनांक�दनांक    

21/05/2022 21/05/2022 21/05/2022 21/05/2022 

रोजीरोजीरोजीरोजी    दपुारीदपुारीदपुारीदपुारी    

12.0012.0012.0012.00वाज�याचेवाज�याचेवाज�याचेवाज�याचे    

समुाराससमुाराससमुाराससमुारास        राहतेराहतेराहतेराहते    

घ�नघ�नघ�नघ�न    नंदी�ामनंदी�ामनंदी�ामनंदी�ाम    

सोसायटीसोसायटीसोसायटीसोसायटी    

नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे            पुव शपुव शपुव शपुव श    03 03 03 03 

�क�क�क�क....मीमीमीमी....     

                �दनांक�दनांक�दनांक�दनांक    

21/05/2022 21/05/2022 21/05/2022 21/05/2022 चेचेचेचे    

23.34 23.34 23.34 23.34 न"दन"दन"दन"द    42424242 

  

पो.
टे िवमानतळ 

गुरन ं

.182/2022  कलम 

363 

भादवी  �माणे 

�फया�दी- संतोष दादाराव कदम वय 42 वष� 

�वसाय �कराणा दकुान रा नंदी�ाम 

सोसायटी नांदडे मो. 9637101014 

  

आरोपी-  अ#ात 

  

अपह�त मुलाचे नाव व वण�न- साथ�क संतोष 

कदम वय 15 वष� 10 महीन े वण�न- रंग- 

गोरा, उंची- 5 फुट 5 इंच, केस – काळे 

बारीक, नाक- सरळ, चेहरा लांबट, डोळे - 

म+यम, बांधा- सडपातळ, पोषाख- िनळा टी 

शट� पँ0ट काळी िज0स.  

खुलासा - सादर िवनंती क2,वर नमुद तारीख वेळी व 

3ठकाणी यातील �फया�दी यांचा मुलगा साथ�क संतोष 

कदम हा आनंदनगर नांदडे येथ े �फया�दीचे 

�कराणादकुानावर ये5यास राहत े घ7न िनघाला तो 

दकुानावर आला नाही, व घरी सु+दा परत आला नाही 

8याचा नातेवाईकांकड े व इतर 3ठकाणी शोध घेतला 

पंरतु िमळुन आला नाही 8याला कोणीतरी अ#ात 

�:2ने अ#ात कारणासाठी फुस लावुन पळवुन नेल े

आह.े वगैरे मचकूराच ेजबाब  व7न मा पो िन काकड े

सा यां=या आदशेाने गू0हा दाखल क>न पूढील तपास 

कामी  पोउपिन जाधव यां=याकड ेद0ेयात आल े 

दाखल करणार –  पोउपिन बुरकुल े मो न 

8830779484 

तपास करणार –    पोउपिन जाधव- 

मो.न.8007580146 

 

 

 



. �टे. भा�यनगर गुरन.ं 179/2022 कलम 454,457,380 भा.दं.वी   ×¤ü. 21/05/2022 

 

  
 

 

   ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ
®ÖÝÖ¸ü  

पो. �टे. 

भा�यनग

र गुरन.ं 

179/2022 

कलम 

454,457,380 

भा.दं.वी 
 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 

šüßÛúÖÞÖ  --  �दनांक 

19.05.2022 रोजी 

20.00 ते �द. 

20/05/2022 रोजीचे 

17:00  वा. ÝÖã®ÆüÖ 

¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ 
-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 

21/05/2022 ¸üÖê•Öß  

15.18 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 

®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  25 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  भागवत 

ल�मण गंभीरे वय 54 

वष� �यवसाय िश!ण रा. 

सरपंचनगर नांदेड मो.#ं 

9823132680  

गेला माल- द$ड तोळे 

सो&याचे दािगणे �कंमती 

20,000/- 'पयाचे जु.वा, 20 

तोळे चांद$चे दािगणे 

�कंमती 15,000/- व नगद$ 

15,000/- 'पये असा एकुण 

50,000/- 'पयाचा माल. 

†Ö¸üÖê̄ Öß  -- अ*ात 

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÛúŸÖ  -  सादर +वनंती क,, वर नमुद तार$ख वेळ$ व �ठकाणी 

यातील �फया�द$ हा 1याचे कुटुंबासह ल�नासाठ3 बोधन येथे गेला 

असता 1याचे राहते घराचे कुलुप कोणीतर$ अ*ात चोर7याने मु8य 

दरवा9याचे कुलुप,कड$,क:डा तोडुन आत <वेश क'न घरातील 

कपाटात ठेवलेले नगद$ 15000/- 'पये, द$ड तोळे सो&याचे सामान 

�कंमती 20,000/- जु.वा., 20 तोळे चांद$चे दािगणे �कंमती 15000/- 

'पयाचे जु.वा असा एकुण 50,000/- 'पयाचा माल चो'न नेला आहे 

वगैरे मजकुराचा अज� आज रोजी पो.�टे ला येवुन �द>याने मा. 

पो.िन. ?ी आडे साहेब यां@या आदेशाने वर <माणे गु&हा दाखल 

क'न गु&Aाचा पुढ$ल तपास +बट पोहेकॉ/2309 जाधव यां@याकडे 

�दला आहे. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü – पोहेकॉ/2309 जाधव मो.#ं 

¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ ü – पोहेकॉ/2233 मनुेDर मो.#ं 

9421758084 



पो. �टे. भा�यनगर गुरन.ं 180/2022 कलम 354अ,354(ड),323,506,507भादवी,पोEसो कलम 8,12×¤ü. 21/05/2022     

   ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü  पो. �टे. 

भा�यनग

र गुरन.ं 

180/2022 

कलम 

354अ,354(

ड),323,506,5

07भादवी,

पोEसो 

कलम 8,12 

 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ   

– �द. 30/05/2021 ते 

�द.13/05/2022 चे 07.00 

वा पावेतो तुळजाई 

हॉ�टेल ?ीनगर 

नांदेड. 

 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ -  ×¤ü®ÖÖÓÛú 

21/05/2022 ¸üÖê•Öß  

20.41 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 

®ÖÓ  29 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   

†Ö¸üÖê̄ Öß  --   

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß  

खलुासा-  सादर +वनंती क,, वर नमुद तार$ख वेळ$ व �ठकाणी यातील आरोपीने 

यातील +पड$त  �फया�द$स 1या@या मो.#ंमांकाव'न  व'न �हॉ7सअप कॉल क'न 

ितला Gजवे मारHयाची धमक, देवुन ितला िभती दाखवली व वाईट हेतुने 

�फया�द$@या अगंावर$ल कपडे काढHयास सांिगतले �फया�द$ने िभतीपोट$ अगंावर$ल 

कपडे काढले असता आरोपीने �ह$ड$ओ �हॉ7सअप कॉल चालु असताना ितचे न�न 

अव�थेत G�#नशॉट काढले व �फया�द$स 15 ते 20 �दवसानंतर G�#नशॉट 

काढ>याबJल मँसेज चँट$ंग क'न सांिगतले व तु मला फोनवर बोलत जा, माLया 

परवानगीिशवाय कोणालाह$ बोलायचे नाह$ व भेटायचे नाह$ नाह$तर तुLया 

वड$लांना G�#नशॉट पाठ+वन Mहणुन धमक, �दली तसेच �दनांक 15/05/2022 रोजी 

आरोपीने +पड$तेस कार मNये बसुन वGजराबाद येिथल एका लॉजवर घेवुन गेला व 

1या�ठकाणी �फया�द$ने G�#नशॉट ड$लीट कर Mहणुन +वनंती केली असता आरोपीने 

�फया�द$स मारहाण केली व वाईट हेतुने हात ध'न �पश� क'न जवळ$क साधHयाचा 

<यO केला व सदर घटनेबाबत कोणालाह$ सांग ुनकोस Mहणुन Gजवे मारHयाची 

धमक, �दली वगैरे मजकुराचे जबाब आज रोजी पो.�टे ला योवुन �द>याने मा. पो.िन 

?ी आढे साहेब यांचे आदेशाने गु&हा दाखल क'न गु&Aाचा पुढ$ल तपास 

मसपोिन/वाठोरे मँडम यांचेकडे �दला. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü – सपोिन/वाठोरे मो.#ं 8530487120 

¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ ü – पोहेकॉ/2233 मुनेDर मो.#ं 9421758084 



पो. �टे. भा�यनगर गरुनं. 181/2022 कलम 420,467,468,447,385,386,120(ब) 34 भादवी <माणे.   ×¤ü. 21/05/2022 

 

 

   ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü  पो. �टे. भा�यनगर 

गरुन.ं 181/2022 

कलम 

420,467,468,447,385,38

6,120(ब) 34भादवी 

<माणे  

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ   – 

सन 2018-2019 ते आज 

पावेतो �फया�द$चे 

मालक,चे सवQ न ं50 

न.भ.ू#ं 8438 Sलॉट #ं 

03 भा�यनगर रोड 

नांदेड 

 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 21/05/2022 

¸üÖê•Öß  23.08 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 

®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  32 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   

†Ö¸üÖê̄ Öß  --    

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß  

खुलासा-  -  सादर +वनतंी क,, वर नमदु तार$ख वेळ$ व �ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी सगंणमत क'न �फया�द$ व 1यांचे कुटुंबाचे Gजवीतास �कंवा 

मालमTेस हानी पोहच+वHयासाठ3 कट रचुन �फया�द$चे मालक,चे ताUयातील 

असद>ुलाबाद म.न.पा नांदेड हJ$तील सवQ न ं 50 न.भ.ू#ं 8438 Sलॉट #ं 03 

भा�यनगर रोड नांदेड यावर अित#मण क'न व �फया�द$ची फसवणुक 

करHया@या उJेशाने नमदु Sलॉट चे बनावट सौदािच7ठ3 द�तऐवज तयार 

क'न तसेच �फया�द$स व ित@या मलुास जबर दखुापत व Gजवे मारHयाची 

धमक, देवनु एकुण 'पये 99,00,000/- रEकमेची फसवणकु क'न खंडणी 

�व'पात कट रचुन ताUयातनु बेदखल करHयाची धमक, देवनु वसलु केले व 

धमक, देवनु पशैाची मागणी कYरत आहेत वगरैे मजकुराचे अजा�व'न आज 

रोजी पो.�टे ला येवनु �द>याने आMह$ पो.िन आढे  ग&ुहा दाखल क'न 

मा.पोलीस अिध!क साहेब यांचे आदेशाने ग&ुAाचा पढु$ल तपास  महादेव 

मांजरमकर सपोिन आिथ�क ग&ुहे शाखा पोलीस अिध!क काया�लय नांदेड 

यांचेकडे �दला. 

 ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü –  तपास  महादेव मांजरमकर सपोिन आिथ�क ग&ुहे शाखा 

पोलीस अिध!क काया�लय नांदेड मो.#ं 9970775446 

¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ ü – पो.िन आढे मो.#ं 7498716464 



                           ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 301/2022 �ú»Ö´Ö 326,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö¤ü ×¤ü−ÖÖÓ�ú 21/05/2022 
¯ÖÖê.Ã
™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
301/2022 
�ú»Ö´Ö 
326,323, 
504,506,3
4 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ#Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 27/03/2022 
“Öê 20.30 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
¿ÖÖ−Ö ÆüÖò»ÖÃÖ´ÖÖê ü̧ ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ 
�Öã¤ü²Öê −Ö÷Ö ü̧ “ÖÖî ü̧ÃŸÖÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
 ×¤ü¿ÖÖ :- ˆ¢Ö¸êüÃÖ 05 
×�ú´Öß  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
21/05/2022 “Öê 
16.36 ¾ÖÖ −ÖÖë �Îú 25 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¿Öê�Ö †»ŸÖÖ±ú ‰ú±Ôú ¿Öê�Ö ²ÖÖ²ÖÖ 
×¯ÖŸÖÖ ¿Öê�Ö µÖãÃÖã±ú ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß ü̧Ö.´Ö÷Ö−Ö¯Öã̧ üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 
9763172824 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  †Ö™ü�ú −ÖÖÆüß  
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-     

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 

ü ´ÖµÖŸÖ :-    
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧#Ö:-   

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úÃÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßÃÖ ×¾Ö�úŸÖ 
‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ¯Öò−™ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ¤êü −ÖÖÆüßŸÖ ü̧ ¯ÖîÃÖê ¯Ö ü̧ŸÖ �ú ü̧ †ÃÖê 
´Æü�ÖÖ»µÖÖ−Öê µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ŸÖã −ÖêÆü´Öß ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ÷Öã−Ö 
¯Ö¸êü¿ÖÖ−Ö �ú ü̧ŸÖÖê ŸÖã—Öê �ú¿µÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê ´Æü�Öã−Ö ÃÖÓ÷Ö�Ö´ÖŸÖ 
�ú¹ý−Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß �Îú 02 µÖÖ−Öê ¤üÖ²Öã−Ö ¬Ö ü̧»Öê ¾Ö †Ö ü̧Öê¯Öß �Îú 
01 µÖÖ−Öê ×¿Ö×¾Ö÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ²ÖÖ•Öã“µÖÖ ³ÖÓ÷ÖÖ ü̧ ¤ãü�úÖ−ÖÖŸÖß»Ö 
‰úÃÖ ŸÖÖêê›ü�µÖÖ“Öê �ú¢Öß−Öê ˆ»Ö™üµÖÖ ²ÖÖ•Öã−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö ü̧ ±êú−›Òüß¾Ö ü̧ ¤üÖê−Ö ¾ÖêôêûÃÖ ´ÖÖ¹ý−Ö ÷ÖÓ³Öß ü̧ 
•Ö�Ö´Öß �ú¹ý−Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öê ÆüÖ›ü ´ÖÖê›ü»Öê †ÖÆêü ¾Ö †Ö ü̧Öê¯Öß �Îú 
02 µÖÖ−Öê »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ¯Öã−ÆüÖ 
•Ö ü̧ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ÷ÖßŸÖ»ÖÖ ŸÖ ü̧ ŸÖã—Öê ŸÖã�ú›êü  �ú¹ý−Ö 
−Ö¤üßŸÖ ±êú�úŸÖÖê †¿Öß ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß 
¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ   
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧#ÖÖ¸:-  ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �Óúê¦üê ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö 
´ÖÖê �Îú 8390006100 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/616 “Ö�Îú¬Ö ü̧ ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö 
´ÖÖê �Îú 7020448411 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ#Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ› 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú. 
9823333377 

 

 



गु.र.न.:-135/2022 कलम 325,324,323,504,506,34 IPC �द.21/05/2022 

पो�टेचे 

 नाव  

गुरनं,आ�,पनाका  

िम�सग व कलम 

गुरनं,आ�,पनाका 

घडला व तारीख व वेळ 

�फया दीचे नाव व प!ा 

मो.".आरोपीचे नाव प!ा ,आरोपी 

अटक होय नाही  

ह�ककत  

 

उमरी गु.र.न.:-135/2022 कलम 

325,324,323,504,506,34 

ipc 

 

 

 

 

 

 

गु%हा घडला �दनांक 

18/05/2022 चे 16.00 वाजता  

 

गु%हा दाखल : 

�द.21/05/2022  वेळ 16.21 

नोदं न. 12 

 

उिशराची कारण - आज रोजी 

उपचार क)न पोलीस ठाणे 

येऊन त"ार �द,याने 

�फया दीचे नाव: हष वध न संभाजी 

लांडगे वय 25 वष0 धंदा 

होमगाड    राहणार पो�टे उमरी  

मो.907649358 

 

आरोपीचे नाव:  

 

 

 

सादर िवनंती क1 वर नमूद तारीख वेळी व 3ठकाणी 

यातील आरोपी ताने संगणमत क)न �फया दीस   आमचे 

धुर्यावर दगड का टाकलास 5हणून आरोपी यांनी 

�फया दीचे हात पाठीमागे ध)न मानेवर व डा6ा 

डो7याजवळ दगडाने मारहाण केली व �फया दीस 

जिमनीवर पाडून आरोपी "मांक दोन यांनी दगडाने 

मा)न मंनका फॅ7चर केला व सा9ीदार िशवाजी 

सोड:यास आला असता <यास आरोपी "मांक एक याने 

दगडाने डो7यात मा)न दखुापत केली व िशवीगाळ 

क)न िजवे मार:याची धमक1 �दली वगैरे जबाबाव)न 

 माननीय पोनी.साहबेां?या आदेशाने गु%हा दाखल क)न 

पुढील तपास hc465 यां?याकडे �दला 

तपास: hc/465 सवयी मो.9689202996 

 

 

 

 

 



पो. 	टे. चेनाव �कनवट गुरन नं.  :- 95/2022 कलम :- 498(अ),494,323,504, 506, 34 �द. 21-05-2022 

 

पो. 	टे. चेनाव  गुरन / आ.मृ / 

पनाका / िम�सग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम�सग 

घडला व दाखल  

�फया दी चे नाव व प$ा व मो. नं. आरोपी च ेनाव व 

प$ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह�ककत  

�कनवट  गुरन नं.  :- 

95/2022  

कलम :- 

498(अ),494,32

3,504, 506, 

34 

 

 

 

गु�हा घडला ता. व वेळ :- 

�द. 15/12/ 2021 रोजी पासून 

आजपावेतो वेळ न+& नाही �फया दीचे 

सासरी व माहरेी (येवती व मांडवा ) 

 

 गु�हा  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. 21-05-2022 चे 22:55 वा.  

न,द नंबर :- 38 वर  

 

उिशरा च े कारण :- आज रोजी 

मिहला सहा1य क2 नांदेड येथून प4 

�ा� झा�यावर ऊन व �फया दी आज 

रोजी पो	टेला आ�याव6न  

 

 

  

�फया दी चे नाव:-  

 

आरोपी च ेनाव :- 

 

FIR �दले का होय/नाही :- होय. 

\आरोपी अटक :- 

सादर िवनंती क&, वर नमूद तारीख वेळी व 7ठकाणी यातील �फया दीस 

िशवीगाळ क6न उपाशीपोटी ठेवून तुला HIV िवषाण ूआहसे असे ;हणनू 

घालून पाडून बोलून तू तु<या माहे6न कार घे=यासाठी दोन लाख >पय े

घेऊन ये ;हणून तगादा लावून त ूजर दोन लाख >पये माह6ेन आणलीस तर 

तुला नांदवी तो असे ;हणून उपाशीपोटी ठेवून शारी7रक व मानिसक छळ 

केला व आरोपी �मांक 11 फ&स चा>शीला गणपत उ$र वाढ िहAयाशी 

�फया दी बाई असतांनासुCा दसुरे लD केले व वगैरे मजकुराचे जबाब व6न 

मा पो. िन. साहबे यांचे आदेशाने गु�हा दाखल क6न पुढील तपास कामी  

hc/1805  पांढरे यांचे कडे �दले.  

 

दाखल करणार :- pso Npc/1052 वाडगुरे  पो.	टे. �कनवट 

 मो. नं. 8805981062 

तपािसक अंमलदार :-  hc/1805  पांढरे पो.	टे.�कनवट मो. नं. 

7745001805 

 

पो. 	टे. �भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर : पो. िन. साळुंखे साहबे पो. 	टे. �कनवट  मो. नं. 

9422242568 

 

 

 

 


