
पोलीस टेशन हदगाव   गुरनं.318/2022कलम  379 ipc िदनांक. 08.11.2022 

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 हदगाव 

गुरनं 318/2022 
कलम  379  ipc  मा
णे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला िदनांक 
06.11.2022चे 22.00 to 
07.11.2022 चे 06.00 वाजताचे 
दर यान मौजे करोडी तालुका 
हदगाव 
 

िदशा प चमेस 04 की मी 
 
 गु हा दाखल िदनांक:- 

िद-08.11.2022 टे डा.नोद नं 02 
वर वेळ 00.26 वाजता 

चेक िल टची पुतता केली अगर 
कसे  :- 

िफय दीचे नाव  व प ा:-  शांत 
शामराव सांगडे वय 32 वष धंदा 
शेती राहणार करोडी तालुका 
हदगाव मोबाईल नंबर 
9527274977 
 
 

एफआर आय त 
िदली का :-होय 
 
 आरोपीचे नाव व प ा  - अ ात 

 
 

 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
यातील िफय दी  यांनी आपली मोटरसायकल मांक 

MH 26-BL-9140 िकमती 45000/- ही घरासमोर 
लावून झोपलोय सकाळी उठून पिहले असता यांची 
मोसा कोणीतरी अ ात चोर ांनी चो न नेली वगैरे 
वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी माननीय पो. िन साहेब यांचे आदेशाव न API 
पांढरे यां याकडे दे यात आला 
 
दाखल करणार :- HC 35 चतले  मोबाईल नंबर 
9423436716 
 
तपिसक अिधकारी -  Api पांढरे साहेब मोबाईल 
नंबर 8180011000 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो. टे. लोहा  .गु.र.न 221/2022 कलम 457,380 IPC द. 08/11/2022 
पो. ट.े चे 
नाव 

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

होय/ नाही 

हक कत 

लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न. 221 /2022 

कलम 457,380 IPC 

कलम माणे 

गु हा घडला:- 
द.07/11/2022 रोजी  चे 

20.00 वा.ते द 08.11.2022 
चे 05.30 वा च ेदर यान  
फयादीचे राहत ेघरी मौजे 
वंजारवाडी तालुका कंधार 

िज हा नांदेड 
 

पूवस 23 क. मी अंतरावर 
 

गु हा दाखल:- 
द.08/11/2022 रोजी वेळ 

12.42 वाजता टेशन डायरी 
न द 12 वर. 

 

फयादीच ेनाव : - भानुदास  
िप.मानेजी गीते वय 58  वष वसाय 
शेती  रा.वंजारवाडी िज हा नांदेड मो 

न 9822320503 
 

FIR त दली का:- होय 
आरोपी नाव व प ा:-अ ात 

 
 

आरोपी अटक:- नाही 
गेला माल -दीड सो याची पोत कमत 
अंदाजे 30,000/- पय ेव 05 ॅम 
सो याच ेझुमके कमत अंदाजे 

10,000/- पय ेव व नगदी 30,000/- 
पय ेअसा एकूण 70,000/- पयाचा 

माल 
 

खुलासा; सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख , वेळी ठकाणी  यातील 
अ ात आरोपीन े फयादीचे घराचे मु य दरवाजाचे गेटचे लॉक तोडून 
फयादी या घरात वेश क न म मधील कपाटाचे लॉक तोडून दीड 
तो याची सो याची पोत कमत अंदाजे 30,000/-  व पाच ॅम 
सो याचे झुमके कमत अंदाजे 10,000/- पय ेव लोखंडी पेटीच ेकडी 

तोडून पेटीत ठेवलेल ेनगदी 30,000/-  असा एकूण 70,000/-  माल 
चो न नेल ेआह ेवेगैरे मजकुराचे फयाद व न माननीय स पो. िन. 

साहेबांचे आदेशान ेगु हा दाखल . 
दाखल कारणर :- HC 2238 कदम पो. ट.े लोहा मोन =9421849016 

 
तपासीक अंमलदार =HC 2325 करपन ेमो. न. 9881708474 

 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .-    मा. पो. िन. ी तांबे साहेब   
मो. .9850188100 चाज =API शेख साहेब मो न ं-8888822811 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

पो. टे ई लापुर गु.र.नं 107/2022कलम 294,507,34 भा.द.वी.  द06/11/2022 

पो. टे चे नाव ग.ुर.नं.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयादी च ेनाव खुलासा 

ई लापुर गूरनं 107/2022 
कलम 
294,507,34भा.द.वी
. माणे . 

.ग.ूघ.ता.वेळी व ठकान :-
द.06/11/2022 रोजी 
चे.19:30 .वा.स.ु फयादीचे 
घरासमोर सावजिनक 
रोडवर इ लापूर. 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : 
द06/11/2022.रोजी13:0

5 टे. डा.16वर 

फयादीः िव ल अमृतराव मोतेवार 
वय 31 वष वसाय हावी जात 
.वारीक रा .हेडगेवार ग ली 
इ लापूर.  ता. कनवट 
िज.नांदेड.मो.नं. 
 
 
आरोपी:-  
 

सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी. यातील आरोपी यांनी 
संगणमत क न फयादीस तु या माय ला झव झीनाली या  तुझी 
पाहतो तुला ख म करतो अस े य  व मोबाईल व न अ ील 
िशवीगाळ क न तू बाहेर भेट यास तु यावर व तु या लेकरावर कच े
चाक  घालून मारतो हणून जीवे मार याची धमक  दली. वगैरे 
जबाब व न नमूद माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास मा.Api 
साहेब यांचे आदेशाने आ हीAsi त डेवाड यां याकडे दला. 
 
दाखल करनार :-Asi त डेवाड सर मो.नं8888308059 
 
तपासीक करणारे : -  Asi त डेवाड सर मो.नं.8888308059 
 
भारी अिधकारी- मा.आर.टी. शेवाळे.मो.नं.9405524001. 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

पोलीस टेशन देगलूर गूरन. 508/2022 क,324,,323,504,506,34,भा द वी िद.08/11/2022 

पोलीस टेशनचे
नाव 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वेळ व  िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व 
मोन ं

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 508/2022 
क,324,,323,50
4,506,34,भा द 
वी माणे 
 
 
 
 
 

ग.ू घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.7./11/2022 रोजी 
1800 वा.चे सुमारास 
िफय दीचे शेत गट  02 
म ये भ तापुर िशवार ता. 
देगलुर 
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
िद.  08/11/2022रोजीवेळ 
13.40 वा. न दनं.  17 वर 
 
 
 
 

िफय दीचेनाव व प ा व –
मािणक बालाजी 
आयनलवार वय 60  वष 
यवसाय –शेती , रा भ तापुर 

ता.  देगलुर मो नं 
9172462726 
 
 
आरोपी– 
 

खुलासा:-- 
सादर वनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
आरोपीतांनी संगनमत क न िफय दीस िशवीगाळ क न 
क ीने मा न डोके फोडुन जखमी केले व थापड बु याने 
मापहाण क न िजवे मार याची धमकी िदली वगैरे िफय दी चे 
जबाब व न गू हा दाखल 
 
दाखलकरणार:- पोहेकाँ 2822 कनकवळे  ने पो. टे. देगलुर 
 
तपािसकअंमलदार–पोना 2332 प लेवाड 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 

ितबंधककायवाही दाखल गु हे -िनल 

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

 

 



 

 

 

पो. टे. माळाकोळी  गुरन.110/2022कलम 279,304 Aभा .द.िव . द.08/11/2022 

पो. ट.े चे नाव गु.र.न. व कलम गु हा घडला दाखल फयादीचे नाव प ा मो. . व 
आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाही 

हक कत 
 

माळाकोळी 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन.110/2022कलम 

279,304 A(भा .द.िव 

. द.08/11/2022 

गु हा घडला:- 
द.30/10/2022चे08:15वा.सु. 
आडगा  गावाजवळ रोडवर 
दि णेस 12.Km 
 

गु हा दाखल:- 
द.08/11/2022वेळ14:44वाज
ता टेशन डायरी न द 017वर 

फयादी च ेनाव व प ा :-  
दशरथ पी.देवराव मोरे वय 
38वष वसाय मजुरी रा. 
माळेगाव या ा ता लोहा िज 
नांदेड मो नंबर 9309352671 

FIR त दली का:- होय 
 
 
आरोपी चे नाव व प ा:- अ ात 
मोटर सायकल चालक 
 
उिशरा चे कारण:- आज रोजी 
पो टला कागदप  ा  झाल े
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा; 
सादर िवनंती क  वर नमूद वेळी व ठकाणी यातील  फयादीचे वडील मयत ह े
माळेगाव ते आडगाव पायी चालत जात असताना आडगा  गावाजवळ दनांक 
30/10/202 रोजी सकाळी 08.15 वाजता पाठीमागून येणारे अ ात मोटर 
सायकल चालकान े जोराची धडक द यामुळे डो याला गंभीर मार लागून 

उपचारा दर यान दनांक 02/11/2022 रोजी 23.00 वाजता सकाळी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदेड येथ ेमरण पावल ेबाबतचे कागदप  आज रोजी ा  झा यान े
गु हा दाखल क न तपास कामी  PSI आड ेसाहेब यां याकड े दला आह े
दाखल करणार:-लनपक 2623  गु े  पो ट ेमाळाकोळी. मोबाईल नंबर:-
8329417364 
तपास अिधकारी: PSI आड ेसाहेब पो ट माळाकोळी 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो.      मा. PSI साहेब . पो. ट.े 

माळाकोळी   मो.. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 



vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

¯ÖÖê Ã™êü “Öê ®ÖÖ¾Ö ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü ×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖã.¸ü.®ÖÓ.161/ 2022 Ûú»Ö´Ö 279,304 † ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú. 08/11/2022. 
¯ÖÖê Ã™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®ÖÓ/Ûú»Ö´Ö ×±úµÖÖÔ¤üß / †Ö¸üÖê̄ Öß ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
/ ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 
 

ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü 
×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã.¸ü.®ÖÓ.161/ 
2022 Ûú»Ö´Ö 
279,304 † 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß :-  »ÖõÖ´ÖÞÖ 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ü ÛÓú¸ü•Öê ¾ÖµÖ 
34 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ, ¯Öêšü×¿Ö¾ÖÞÖß ŸÖÖ 
¯ÖÖ»Ö´Ö ×•Ö ¯Ö¸ü³ÖÞÖß 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß - †–ÖÖŸÖ 
 
 

×¤ü  03/11/2022 ¾Öêôû  
14.30 ŸÖê 14.45 
¾ÖÖ.ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  »ÖÖêÆüÖ ŸÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü 
•ÖÖÞÖÖ¸êü ¸üÖê›ü ¾Ö¸ü ´ÖÖî•Öê 
†Ó²ÖêÃÖÖÝÖ¾Öß  ±úÖ™üµÖÖ•Ö¾Öôû. 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 08/11/2022 ¾Öêôû 
15.43 Ã™êü›üÖ ®ÖÓ.09 
 

ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü  ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß “ÖÖ ´ÖµÖŸÖ ³ÖÖ‰ú ÝÖÖêØ¾Ö¤ü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÛÓú¸ü•Öê ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖÔ 
¸üÖ, ¯Öêšü×¿Ö¾ÖÞÖß ŸÖÖ ¯ÖÖ»Ö´Ö ×•Ö ¯Ö¸ü³ÖÞÖß  ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖê™üÖ¸ü 
ÃÖÖµÖÛú»Ö  ÛÓú´ÖÖÛú  mh 24 a 4971 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖã®Ö ¿ÖÓÛú×ŸÖ£ÖÔ  
µÖê£Öê ¯ÖŸ®Öß ¾Ö ´Öã»Öß®ÖÖÓ †ÖÞÖ®µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ  
ÛúÖêÞÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ  ¾ÖÖÆü®Ö “ÖÖ»ÖÛúÖ®Öê  †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²ÖêŸÖß»Ö 
¾ÖÖÆü®Ö Æêü ÆüµÖÝÖ‡Ô ¾Ö  ×®ÖÂÛúÖôû•Öß ¯ÖÞÖê  ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾ÖêÝÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öã®Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖê™üÖ¸ü  ÃÖÖµÖÛú»ÖÖ ¬Ö›üÛú ¤êü‰ú®Ö ŸµÖÖÃÖ 
ÝÖÓ³Öß¸ü •ÖÜÖ´Öß Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü®ÖÖÃÖ ÛúÖ¸ü®Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÝÖî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý®Ö  ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö  Ûú¹ý®Ö †Ö´Æüß Ã¾ÖŸÖÖ   ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü.  Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. 
´ÖÖê.®Ö.9960157059 
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ ü̧ :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ›üÖê‡Ô²Öôêû ¯ÖÖê.Ã™êü.ÃÖÖê®ÖÜÖê›ü.  ´ÖÖê.®Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü - ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÁÖß ³ÖÖêÃÖ»Öê ÃÖ¸ü 
 
 

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

 
 



पोलीस टेशन देगलूर गूरन.509/2022 क 379 भादवी  िद  08/11/2022 

पोलीस 
टेशन चे 

नाव 

पोलीस टेशन 
चे नाव 

ग.ूर.न.व 
कलम 

ग.ूघ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफय दीचे नाव व प ा 
व मो नं 

खुलासा:--- 

देगलूर देगलूर गूरन.509/20
22 
क 379 
भादवी  
माण े

 
 
 
 
 

ग.ू घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद07.11.2022 रोजी 
21.00 ते 2200 वा.  चे 
सुमारास िशवाजी चौक 
देगलुर  ता देगलुर 
 
 
 
ग.ु दा. ता. वेळ व 
न द नं 
िद. 08/11/2022 रोजी  
वेळ1602 वा. न द नं. 
18 वर 
 
 
 
 
 

िफय दीचे नाव व प ा 
व मो - 
बजरंग िवजयकुमार 
देशमुख वय 34 वष रा 
बळेगाव यवसाय शेती 
जात मराठा मो. 
9421293589 
 
आरोपी –आ ात 
 
गेला माल – सो याचे 
पाच चैन 70.5 ाम 
वजनाचे िक. अ. 
2,11,500/ 

खुलासा:-- 
सादर वनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण  यातील 
िफय दी व सोबतचे सा ीदार याचे ग यातील 
सो या या सो याचे पाच चैन 70.5 ाम वजनाचे िक. 
अ. 2,11,500/ पये   कोणीतरी अ ात चोरटयाने 
चो न नेली आहे  वगैरे  िफय दीचे जबाबा व न  गु हा 
दाखल 
दाखल करणार:- पोहेका 2822 कनकवले 
ने.  पो. टे. देगलुर 
तपािसक अंमलदार- ेड पोउपिन कांबळे पो टे 
देगलूर 
पो टे  भारी अिधकारी नाव व मो नं:-- 
पोिन ी माचरे   मोनं 9821159844 
 

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

 



पो. टे च ेनाव मुदखेड  गुरन 227/2022 कलम 498(अ),323,504,34भा.द.वी  दनांक  08/11/2022 

पो टे च े

नाव 

 

गुरन/आ /पनाका /िम सग 

व कलम 

गु हा /आ /पनाका 

/िम सग घडला व दाखल 

फयादी च ेनाव खबर देणार/आरोपीच ेनाव व प ा हक कत 

मुदखेड 

 

 

 

गुरन 227/2022 कलम 
498(अ),323, 504 
,34भा.द.वी 

गु हा घडला - दनांक- 
सन 2019 त े दनांक 
08/11/22 त ेआज 
पावेतो  मौज े 
रोही पपळगाव दि णेस 
15  कमी 
 
गु हा दाखल - दनांक 
08/11/2022 च े
17.19 वा न द नंबर 14 

फयादी च ेनांव -  
आरोपी च ेनाव -  
 
 

खुलासा -सादर िवनंती क  नमुद तारीख  वेळी व 
ठकाणी यातील फयादीस आरोपी यांनी 
संगणमत क न त ुतुझ ेमाहेरा न ल ात ठरलेल े
50,000/- पय ेका घेवुन येत नाहीत हणुन 
मानसीक व शारी रक छळ क न िशवीगाळ 
क न मारहाण केली हणून वरील त ारी व न 
गु हा दाखल. 
दाखल करणार - HC/2136 वंचेवाड पोलीस 
टेशन मुदखेड 
तपािसक अंमलदार -HC/2721 शदे पो टे 
मुदखेड मोबाईल न.ं 9552516283 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 

 



पोलीस टेशन हादगाव ग ुर न 319/2022 कलम 12(अ) म ज ुका िद .  08.11.2022 
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  नं 319/2022 
कलम 12(अ) म ज ुका 
िद .  08/11/2022 

माणे 
 
 
 
 
•Ö¯ŸÖ ´ÖÖ»Ö-1100/- 

गु हा घडला ता वेळ:- िद 
08/11/2022 चे 13:00 वा 
चे सुमारास भाजीपाला 
माकट कमान हादगाव 
 
 
 
गु हा दाखल ता वेळ:- िद  
08/11/.2022 चे 
15:0915:07  वा टे. डा . 
न द  16 वर 
 
 
आरोपी अटक :- कलम 41 
(अ)(1) सीआरपीसी माणे 
नोटीस देऊन सोड यात 
आले 

फीय िद नाव व प ा :- जगन 
गणपत पवार वय 54  वष 
यवसाय नोकरी पो नी 

नेमणूक पो टे हदगाव 
मोबाईल नंबर 8806994154 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा :-   
 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी ने लोकांकडून पैसे घेऊन 
क याण  नावाचा जुगार खेळत व खेळत असताना 
िमळून आला वगैरे  व न मा पोिन सा यांचे आदेशाने 
वर माणे गु हा दाखल 
 
दाखल करणार. LHC 1107 देशमुख  पो टे हदगाव 
 
तपािसक अंमलदार:- पोहे का 2342हंबड 
9284422952 
 
मा. पोलीस अिध क साहेब यांचे सुचना:- 
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 

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

 
 

 

 

 



 

पोलीस टेशन मुखेड गुरण- 347/22 कलम  324,323,504,506भादवी दनांक  08/11/2022 

पोलीस टेशन   ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गुरण- 347/22 कलम  
324,323,504,506भाद
वी 
 
 
दाखल दनांक 08/11/22 
रोजी वेळ  18.32न द 
मांक 20 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनांक 
द. 08/11/2022 रोजी 

14.00वा चे सुमारास   
फयादीचे माहेरी बावलगाव 
येथ े
 
. 
 
 

फयादी-  
आरोपी –  

खुलासा- 
सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील  आरोपी याने याची प ी अंजनाबाई िहच े
चा र यावर संशय घेऊन िशवीगाळ केली, लाथा 
बु याने मारहाण केली, व याचे हातातील चाकून े
डो यात व डाव ेहाता या दंडावर मा न दुखापत केली 
व िजव ेमार याची धमक  दली. वगैरे मजकुराच ेजबाब 
व न. मा.API बोधिगरे सा यांचे आदेशा वय ेपुढील 
तपास व कायवाही कामे 26 36 चचोरे यांचेकड े
दे यात आला. 
 
गु हा दाखल करणार .पोहेका 2433 भुताळे पोलीस 
टेशन मुखेड. 

 
तपास करणार PN 2636 चचोरे  mob.no 
.9923192636 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 
 
 
 

पो. टे उ मान नगर ग.ुर.न ं184/2022कलम 324,323,504,506,भा.द.वी. 

पो. टे चे नाव ग.ुर.नं.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयादी च ेनाव खुलासा 

उ मान नगर गूरनं 
184/2022कलम324,3
23,504,506,(भा.द.वी 
माण े

 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : 
द8/11/2022.रोजी14

:38 टे. डा13वर. 
 

.ग.ूघ.ता.वेळी व ठकान :-
द.04/11/2022 रोजी  

23:40वा. फयादीचे आजोबाच े
शेतात डोनवडा  िशवार शेत गट 
मांक. 48 

 
 
. 

फयादीः ाने र बालाजी 
वडज ेवय 33 वष वसाय 
शेती रा .डोनवडा जात -
धनगर मो. नं.9373593834 
 
आरोपी:-  

सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी. यातील फयादी हा 
याचे आजोबाच ेनाव ेअसले या शेतीत झोपला असता आरोपी हा 
फयादीचा मामा असून फयादीचे आईने आजोबाचे शेतीवर 
वाटणीचा दावा दाखल के याने तो का केला तो माघार या हणून 
फयादीस िशवीगाळ क न थापडा बु याने मारहाण क न झटापट 
के याने फयादीचे उजव ेपायाच ेफे ी जवळ दुखापत केली व 
डो यात दगड मा न दुखापत केली.व  वगैरे मजकुराच े फयादीने 
दवाखा यात िवलाज क न आज रोजी पो टेला येऊन त ार द यान े
वर माण ेगु हा दाखल क न तपास कामी  मा.Apiसाहेब यांच े
आदेशाने Hc2330 
कानगुल ेयां याकडे दला. 
दाखल करनार - Pso Hc2323जामकर   सर पो. टे.  उ मान नगर 
 
तपासीक करणारे :  Hc2330 कानगुल ेसर पो. टे. उ मान नगर. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

iksfyl LVs”ku flan[ksM v-ez-ua -17@2022  dye 174 fl-vkj-ih-lh-izek.ks fnukad 08@11@2022 
 

iks- LVs- ps 
uko 

v-ez-ua xqUgk@v-ez 
 

fQ;kZnhps  uko iRrk o 
eks-ua- 
 

gfddr 

flan[ksM  
v-ez-ua@2022 
dye 174 fl-vkj-ih
 
 
v-ez nk[ky %& 
fnukad 
08@11@2022  
ps 
13-19 oktrk uksan 
ua-10 
 

v-ez-?kMyk - fn- 
07@11@2022 
jksth 10%40ok ljdkjh 
nok[kk.kk ekgqj 
if”pesl 
27 fd-eh fcV dz 03 
 
 
 
mf”kjkps dkj.k % 
vkt jksth ,e-,y-lh 
izkIr- 
>kY;kus- 

[kcj ns.kk&;kps  uko 
%& 
fc-,u tk/ko iksgsdkW 
764 
O;olk; ukSdjh 
use.kqd iks-LVs-ekgqj 
rk-ekgqj eks-ua 
7887687478 
 
r;rkps uko% foykl 
rqdkjke 
filjokM o; 27 /kank 
“ksrh 
jk-gjMi rk ekgqj 

[kqyklk %& lfou; lknj fouarh  dh] 
oj ueqn rkfj[k osGh o  fBdk.kh 
;krhy e;r gk vkiys jkgrs ?kjh  
dks.krsrjh fo’kkjh vkS’k/k fiY;kus 
ljdkjh  nok[kk.k ekgwj ;sFks 
mipkjknjE;ku ej.k ikoyk  vkgs-oxSjs 
,e-,y-lh-ps dkxni= izkIr >kY;kus 
v-ez nk[ky d:.k iq<hy rikldkeh 
ek-l-iks-fu- lkgsc ;kaP;k vkns”kkus fcV 
iksgsdkW 2471 ft-vkj- dqejs ;kaP;kdMs 
ns.;kr vkyh vkgs- eks-dz 7744002471 
nk[ky dj.kkj%- iksgsdkW 2471 ft-vkj- 
dqejs 
 
iks- LVs- izHkkjh v/khdkjh %& liksfu 
fc-ih-frMds  eks-ua- 9823156052 
 

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

 

 



fcyksyh xq-j-ua-223@2022 dye 302]201 Hkk-na-fo- 

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 
%& 
fcyksyh 
 

xqUgk ?kMyk rk-osG fBdk.k-%&  
fn 07-11-2022 ps jk=h 20-00 
ok ps fn 08-11-2022 ps 
ldkGh 07-00 ok ps njE;ku 
osG  uDdh ukgh ekS lxjksGh 
vuql;k uxj toGhy 
oufoHkkxkps xk;jku taxykr 
vuql;k uxjps Le'kku Hkqehps 
toG 
 

fn’kk o varj %& 
nf{k.ksl 17 fd-eh 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-% 
fn-08@11@2022 osG 19-20 ok-
LVs'ku Mk;jh uksan 18 oj- 
 

xq-j-ua-223@2022 
dye 302]201 Hkk-na-
fo- 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& 
tukèkZu dkGIik cksèkus 
o; 57 o"kZs O;olk; 
ukSdjh iksmifu iks-LVs 
fcyksyh eks-ua 
9890762000 
 
vkjksihps ukao %& vKkr 
 
e;rkps uko%& ,d iq#"k 
tkrhps o; vankts 30 rs 
35 o"kZs o;ksxVkps 
vuksG[kh e;r ble 
ej.kkps dkj.k -- vKkr 
dkj.kko#u 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk- osGh o 
fBdk.kh  osG uDdh ukgh dks.kkrjh vKkr blekus 
vKkr dkj.kko#u ;krhy vuksG[kh e;r ble o; 
30 rs 35 o"kZs o;kps blekl èkkjnkj fr{.k gR;kjkus 
xG~;koj]MksD;koj o brj fBdk.kh ekjgk.k d#u R;kl 
ftoar ekjys o e;rkph vksG[k iVoq u;s Eg.kqu R;kps 
vaxkoj isVªksy fdaok brj Toyu'khy æO; Vkdqu vèkZoV 
tkGqu iqjkok u"V dj.;kpk ç;Ru dsyk oxSjs etdqjkps 
fQ;kZn o#u oj çek.ks xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl 
ek iks-fu Jh f'kokth v..kk MksbZQksMs gs djhr vkgs- 
nk[ky dj.kkj & iksmifu ts-ds- cks/kus iks-LVs- fcyksyh 
eksdz 9890762000 
rikfld vaeynkj &  ek iks-fu MksbZQksMs lkgsc iks-fu 
iks-LVs fcyksyh eks-ua 9823889037 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& ek iks-fu MksbZQksMs lkgsc iks-
fu iks-LVs fcyksyh eks-ua 9823889037 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &1½ ek Jh fot; 
dckMs vIij iksyhl vfèk{kd Hkksdj eks-ua 8668510527 
2½ ek iks-fu Jh }kjdknkl fp[kyhdj LFkk-xq-'kk ukansM 
eks-ua 9822458411  3½ ek iks-fu MksbZQksMs lkgsc iks-fu 
iks-LVs fcyksyh eks-ua 9823889037gs 
;kauh fn 08-11-2022 ok LVs Mk ua15 oj    osG 17-47 
ok 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 
 

 
                                                ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ˆ´Ö ü̧ß ¯ÖÖê.Ã™êü. ˆ´Ö ü̧ß ÝÖã ü̧®Ö 263/2022  Ûú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

¯ÖÖê.Ã™êü “Öê ®ÖÖ¾Ö ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê. ®ÖÓ Æü×ÛúÛúŸÖ 

ˆ´Ö ü̧ß ÝÖã®ÆüÖ ®ÖÓ²Ö ü̧  ÝÖã¸ü®Ö 
263/2022 
Ûú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ¤ü¾Öß . 
 
 
 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôû ×¤ü®ÖÖÓÛú 
×¤ü. 08/11/2022  “Öê  17.08  ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ. 15 . 
 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ 
 
×¤ü. 08/11/2022 “Öê 14.00 
¾ÖÖ ²ÖÃÖ Ã™òüÞ›ü  •Ö¾Öôû 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ü̧Ö ê›ü¾Ö ü̧  ˆ´Ö¸üß 
ŸÖÖ.ˆ´Ö ü̧ß 
 
×¤ü¿ÖÖ :- ¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ 1  ×Ûú. ×´Ö. 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö-  ü̧Ø¾Ö¦ü ¸üÖ•Öë¦ü ÛúÆêü 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  ÃÖ¯ÖÖê×®Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.ˆ´Ö ü̧ß  ŸÖÖ.ˆ´Ö ü̧ß ×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.®Ö. 8847758260. 
 
†Ö ü̧Öê¯Öß ®ÖÖ¾Ö :- 
. 
 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß®Öê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö  †ò™üÖê ÆüÖ ¸üÖê›ü“Öê ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö 
µÖêÞÖÖ ȩ̂ü •ÖÖÞÖÖ¸êü  ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ×•Ö×¾ÖŸÖÖÃÖ ¬ÖÖêÛúÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ 
×Ã£ÖŸÖßŸÖ  ˆ³ÖÖ  Ûêú»ÖÖ ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 

 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ :- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò /2164 ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö                          
´ÖÖê.®Ö. 7030221125. 
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ¸ü  - ¯ÖÖêÆêüÛúÖò /2084 ÜÖê›üÛú¸ü                       
´ÖÖê.®Ö. .9890347022. 

vkjksihps iqoZ 

bZfrgkl 

    

vkjksihoj dsysys 

izfrcaa /kd 

dk;Zokgh 

    

 
 
 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ˆ´Ö ü̧ß     ¯ÖÖê.Ã™êü. ˆ´Ö ü̧ß ÝÖã ü̧®Ö 264/2022  Ûú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
¯ÖÖê.Ã™êü “Öê ®ÖÖ¾Ö ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê. ®ÖÓ Æü×ÛúÛúŸÖ 

ˆ´Ö ü̧ß ÝÖã®ÆüÖ ®ÖÓ²Ö¸ü  ÝÖã¸ü®Ö 
264/2022 
Ûú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ¤ü¾Öß . 
 
 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ ü̧ßÜÖ 
¾Öêôû ×¤ü®ÖÖÓÛú 
×¤ü. 08/11/2022  “Öê  
17.17 ¾ÖÖ. ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ. 16 
. 
 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
 
×¤ü. 08/11/2022 “Öê 16.00 ¾ÖÖ 
²ÖÃÖ Ã™òüÞ›ü  •Ö¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü  ˆ´Ö ü̧ß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üß 
 
×¤ü¿ÖÖ :- ¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ 1  ×Ûú. ×´Ö 
. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö-  ¸ü´Ö®Ö ±úÛúß¸üÖ ÝÖê›üÖ´Ö ¾ÖµÖ 
50 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²Ö.®Ö. ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2354  
¯ÖÖê.Ã™êü.ˆ´Ö¸üß  ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üß ×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.®Ö. 9421768528. 
 
†Ö ü̧Öê¯Öß ®ÖÖ¾Ö :- 
 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê¯Öß®Öê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö  †ò™üÖê ÆüÖ ü̧Öê›ü“Öê 
´Ö¬ÖÖế Ö¬Ö µÖêÞÖÖ ȩ̂ü •ÖÖÞÖÖ ȩ̂ü  ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ×•Ö×¾ÖŸÖÖÃÖ ¬ÖÖêÛúÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ 
ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ×Ã£ÖŸÖßŸÖ  ˆ³ÖÖ  Ûêú»ÖÖ ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý®Ö 
´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÃÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 

 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò /2164 ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö 
´ÖÖê.®Ö.7030221125. 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ ü̧  - ¯ÖÖêÆêüÛúÖò /2084 ÜÖê›üÛú¸ü 
´ÖÖê.®Ö.9890347022. 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 

 

 

 

 



                        पोलीस टेशन मुखेड गुरण- ३४८/२२ कलम ६५ ई दनांक ०८/११/२०२२ 

 पोलीस 
टेशन  

 ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गुरण- ३४८/२२ कलम 
६५ ई 
 

 

ग ुदा ता वेळ दनांक 
०८/११/२०२२ च े
२१ :२२ टे डा  न द 

 २१ वर 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनांक 
द.०८/११/२०२२ रोजी 
१९:००वा  सुमारास हीबट टी 
पॉ ट मुखेड. 
 
िमळाला माल:-१८०ml सीलबंद 
एकूण 48 बॉटल कमती 
३३६० पय/े. 

फयादी- गजानन िवजय अंसापुरे 
वय ३६ वर्ष वसाय नोकरी 
पोलीस उपिनरी क तालुका 
मुखेड .मो  
९१३००५२०६२. 
 
आरोपी- 

खुलासा-सादर िवनंती क  वर वर नमूद ता वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीने देशी दा  भगरी सं ा अस ेलेबल असलेली 
180 एम एल मते या एकूण 48 सीलबंद बॉटल ो गु ाचा  
माल िवनापरवाना बेकादेशीर र या चोरटी िव  कर या या 
उ ेशाने िमळून आला वगैरे  गु हा दाखल. 
दाखल करणार- पोहेका भुताळे ब.न. २४३३  मो 
९८५०५७११४२.  पोलीस टेशन मुखेड. मो . 
 
तपास-   Asi भारती मो . ९७६४१७४३०७.   पो टे मुखेड. 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 
 
 
 



¯ÖÖê.Ã™êü. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ÝÖã ü̧®Ö ®ÖÓ. 250/2022 Ûú»Ö´Ö 435 ³ÖÖ¤ü×¾Ö. ×¤ü. 08/11/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü  
ÝÖã̧ ü®Ö ®ÖÓ. 250/2022 Ûú»Ö´Ö 435 
³ÖÖ¤ü×¾Ö   

ÝÖã ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ - 
×¤ü.07/11/2022 “Öê ü̧Ö˜Öß 09.30 
“Öê  ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±ú “Öê ÝÖ™ü ®ÖÓ 163 
×¿Ö¾ÖÖ ü̧ÖŸÖ ´ÖÖî ÛúÖ ȩ̂üÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
µÖê£Öê  
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ×¤ü. 
08/11/2022 ¸üÖê•Öß  16.57 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
Ã™êü.›üÖ. ÛÎú. 14 

×±úµÖÖÔ¤üß – ×Ûú¿Ö®Ö ´ÖÖ ü̧ÖêŸÖß 
ÆüÖ•ÖÝÖãôêû ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.¿ÖêŸÖß ¸üÖ ÛúÖ ȩ̂üÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ  
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9503060362 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö –  
†–ÖÖŸÖ 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö –   

 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±ú µÖÖÔ¤üß“Öê 
¿ÖêŸÖ ÝÖ™ü Ûú 163 ´Ö¬µÖê ×œüÝÖ »ÖÖ¾Öã®Ö šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÖêµÖ²Öß®Ö“µÖÖ ×œüÝÖÖÃÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ ‡ÃÖ´ÖÖ®Öê †ÖÝÖ »ÖÖˆ®Ö ÃÖÖêµÖÖ²Öß®Ö ÜÖÖÛú ÆüÖê¾Öã®Ö †Ó¤üûÖ•Öê 40 Œ¾ÖàÓ™ü»Ö 
ÃÖÖêµÖÖ²Öß®Ö ×ÛúÓ́ ÖŸÖß 225000/- ¹ý “Öê ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö Ûêú»Öê ŸÖ ü̧ß µÖÖêÝµÖ ŸÖß ÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü 
ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÖ¾Öß ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ ü¾Ö¹ý®Ö  ´ÖÖ. ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2016 ®ÖÖÝÖ¸üÝÖÖê•Öê µÖÖÓ“ÖêÛú›êü 
×¤ü»ÖÖ.. 
 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧ – ¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2336 •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ´ÖÖê.9421841380 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó´Ö»Ö¤üÖ ü̧:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ 2016 ®ÖÖÝÖ ü̧ÝÖÖê•Öê ®Öế ÖÞÖãÛú ¯ÖÖê.Ã™êü.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
´ÖÖê.8806697333 
¯ÖÖê.×®Ö.×Æü²ÖÖ ȩ̂ü ÃÖ¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ´ÖÖê. 9764574333 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  ÝÖã ü̧®Ö 399/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤ü.08.11.2022  

  

 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã ü̧®ÖÓ ¾Ö Ûú»Ö́ 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¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ÝÖã̧ ü®Ö.399/2022  
 Ûú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 
 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- ×¤ü.05/11/2022 
ü̧Öê•Öß 
11.30 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ×²ÖÎ×»Ö‹Þ™ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ 
ÃÖ´ÖÖê¸ü ‹ÛúŸÖÖ “ÖÖîÛú ®Ö¾ÖÖ ´Öê Ö ÓœüÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ ü̧ :¯Öã¾ÖêÃÖ 02 ×Ûú.´Öß ²Öß™ü ÛÎú.04 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-×¤ü.08/11/2022 ü̧Öê•Öß 
19.13¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ.23 ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-´ÖÖêÃÖÖ ÛÎú. 
MH-26-AN-9332 ¯Öò¿Ö®Ö ¯ÖÏÖê ÛÓú¯Ö®Öß“Öß 
ÛúÖôûµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß ×•Ö“ÖÖ ‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ. 
HA10ENEHC64405¾Ö “Öê×ÃÖÃÖ ®ÖÓ. 
MBLHA10A6EHC55593 †ÃÖÖ ß 
†ÃÖ»Öê»Öß •Öã.¾ÖÖ.Ûúß.†Ó.30,000/-¹ý. 
  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×®Ö Ó̧üÛú 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
¯ÖÏÛúÖ¿Ö ×¯Ö.¾µÖÓÛú™üß ³Öã̧ êü ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖ Ô 
¾µÖ.®ÖÖîÛú̧ üß ¸üÖ.•ÖÖế ÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.9767619596 
 
 
 †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- 
 
 †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ †™üÛú:- ×®Ö¸ÓüÛú 
 
‹±ú†ÖµÖ †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ¸ü ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ¸üÞÖ: †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö  
µÖê£Öê µÖê¾Öæ®Ö ŸÖÛÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
 ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“ÖÖ “Öã»ÖŸÖ ³ÖÖˆ “ÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ü̧ 
†ÃÖ»Öê»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß¾Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêÃÖÖ ÛÎú. MH-26-AN-9332 ¯Öò¿Ö®Ö ¯ÖÏÖê ÛÓú¯Ö®Öß“Öß ÛúÖôûµÖÖ 
Ó̧üÝÖÖ“Öß •Öã.¾ÖÖ.Ûúß.†Ó.30,000/-¹ý ×²ÖÎ×»Ö‹Þ™ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ‹ÛúŸÖÖ “ÖÖîÛú ®Ö¾ÖÖ ´Öê Ö ÓœüÖ  ŸÖß 

ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öê †ÖÆêü ¾ÖÝÖî ȩ̂ü •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  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Ø¿Ö¤êü    µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß :- ÃȪ ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö  Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.9579308012 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Æîü²ÖŸÖÛú¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.ÛÎú.9922951629. 
  
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß :- ÁÖß.›üÖò.ÛúÖ¿ÖßÛú ü̧ ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.9527988931 

†Ö̧ üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ 
‡×ŸÖÆüÖÃÖ 

    

†Ö̧ üÖê̄ Öß¾Ö̧ ü 
Ûêú»Öê»Öß 
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú 
ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß 

×®Ö Ó̧üÛú ×®Ö Ó̧üÛú   



¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 666/2022 Ûú»Ö´Ö 279,337,338,427 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/11/2022  
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê ®ÖÖ¾Ö ÝÖã. ü̧.®Ö.     ÝÖã. ü̧.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö 

†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  
†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ ÝÖã. ü̧.®Ö. :- 
666/2022  Ûú»Ö´Ö 
279,337,338,42
7 ³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 01/11/2022 ¸üÖê•Öß 
05.30 वा. च ेसुमारास नवीन 
कौठा  
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 08/11/2022 “Öê ¾Öêôû 
17.06 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.18 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- राजु कशन 

सोनकांबळे वय 45 वष 

वसाय मजुरी रा. टेळक  
ता.िज.नांदेड. 
´ÖÖê.ÛÎú.8888575316.  
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú  
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×®Ö¸ÓüÛú   
´ÖµÖŸÖ :- ×®Ö Ó̧üÛú 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :- फयादीन े
आज रोजी पो टेला येवुन फयाद 
दलेव न 

 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
फयादी यांनी आज रोजी पो टेला येवुन त ारी जबाब दली क, 
द.01/11/2022  रोजी सायंकाळी 17.30 वा.चे सुमारास फयादीचे 
आई व भाऊ ह े दोघेजन होडा शाईन कंपिनची मोटार सायकल वर 
बसुन नांदेड ते िसडको रोडन े जात असताना निवन कौठा येथील 
मंजु या समोर आल े असता समो न येणारे बोलेरो पीकअप या 

चालकान े भरधाव वेगात हयगई व िन काळजीपणे वाहन चालवुन 
भावा या मोटार सायकलला जोराची धडक देवुन उजवा पाय 
गुड यावर फॅ चर हो यास व आईच ेउजवा हात व भकाळी या मारास 
तसेच मोटार सायकलचे नुकसानीस कारणीभुत झाला  वगैरे 

×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 
  
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1882 सुयवंशी ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê 
ÛÎú 7774883092. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- सपोउपिन िगते ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.9158762002. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 
 

              
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

 

            ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö †Ö.´Öé.ÛÎú´ÖÖÓÛú  133/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/11/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 

®ÖÖ¾Ö 
†Ö.´Öéü.®Ö.     †Ö.´Öé.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 

¤üÖÜÖ»Ö 
ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ-µÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ †Ö.´Öé. :- 
133/2022 Ûú»Ö´Ö 
174 ÃÖß†Ö ü̧¯ÖßÃÖß 

†Ö.´Öé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
08/11/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
सायंकाळी 05.00 वा. चे 
पुव  वेळ न  मािहत 
नाही एम.आय.डी.सी. 
सुगडी कंपिन या बाजुला 
लबाचे झाडाला   
 
×¤ü¿ÖÖ:-  
†Ö.´Öé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 08/11/2022 “Öê ¾Öêôû 
21.37 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.28 

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ :-  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö :- देवीदास खाकु 
धडेकर वय 35 वष रा.नारनाळी 
ता.कंधार  ह.मु.अशोकनगर 
गोपाळचावडी नांदेड. 
´Ö ü̧ÞÖÖ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :- गळफास 

घेवुन रण पावल े 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ ü̧ नाम े

माधवी .देवीदास धडेकर वय 28 वष वसाय घरकाम रा.नारनाळी ता.कंधार  
ह.मु.अशोकनगर गोपाळचावडी नांदेड यांनी पो टेला येवुन खबर दली क,आज दनांक 
08/11/2022 रोजी वेळ 17.00 वा.चे पुव  ित या बिहणीचा मुलगा नाम े  सुरज 
साहेबराव गायकवाड यांचे हाटसअपवर मैसेज फोटो पाहीला आसता तो फोटो ितचा 
नवरा नाम ेदेवीदास खाकु धडेकर वय 35 वष रा.नारनाळी ता.कंधार  ह.म.ुअशोकनगर 
गोपाळचावडी नांदेड याचा असुन तो दा  िप याच ेसवईचा असुन दा या नशेत तो 
दनांक 08/11/2022 चे सायंकाळी 05.00 वा.चे पुव  वेळ नक्क  नाही 
एम.आय.डी.सी.सुगडी कंपिनचा बाजुला लबाचे झाडाला फाशी घेवुन आ मह या केली 
आह ेवगैरेü ÜÖ²Ö ü̧ß¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö.´Öé. ¤üÖÜÖ»Ö. 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/3378 क  े¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 8390006100. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- सपोउपिन शद े¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .9511851737. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö ü̧ßõÖÛú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
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                   पोलीस टेशन देगलूर AD no. 30/2022 क 174crpc   माणे 

पोलीस टे
शनचेनाव 

ग.ूर.न.वकल
म 

आ. मृ. .घ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

पोलीस 
टेशन 

देगलूर 

ग.ूर.न.वकल
म :--- 
 
 AD  no 
30/2022 क 
174crpc   

माणे 
 

आ म ृघ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िदनांक 08.11.2022 रोजी 09.30 
वाजताचे ल खा  पाटी जवळ देगलुर 
ते नायगाव जाणारे रोडवर   
 
आ. म.ृ दा. ता. वेळ व न दनं 
िद 08.11. 2022 रोजी वेळ  21.46  
वा न द नं 32 
 
दाखलकरणार:- 
 पोहेकॉ 2822 कनकवळे    पो. टे. 
देगलुर 

 
 

खबर देणार- अनु द अिनल 
पांडे वय 28 वष यवसाय िश ण 
रा केदार धाम िम लद नगर नागपुर 
ता िज नागपुर मोनं 8956526838 
 
   
मयताचेनाव – क णाकुमार 
केदारनाथ पांडे वय 65 वषे रा 
केदारधाम िम लद नागपुर ता.िज 
नागपुर  
 
 
मरणाचे कारण --- र िवकाराचा 
झट याने    
 
 

 
 

खुलासा:--- 
खुलासा सादर वनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
मयत हा भारत जोडो पदया  ेम ये पायी चालत असताना 
अचानक यास रदयिवकाराचा झटका आ याने मरण पावला 
आहे वगौरे जबाब व न िदले व न आ.मृ. दाखल  
अज िद याने वर माने आ. मृ. दाखल 
 
. 
 
तपािसकअंमलदार--  
पोहेका / 2462 के े 
ने. पो. टे. देगलूर . 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो.िन. ी.सोहन माछरे साहेब 
मो. न. 9821159844 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 
 
 



  पो. टे मनाठा गुरन 171/2022कलम 354अ, 354ब,504,506,34भादवी बालकाच ेलिगक अपराधापासून संर ण अिधिनयम 2012सह कलम 8,12  

पो. टे चे नाव गुरनं व कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 171/2022 
कलम 354अ, 
354ब,504,506,
34भादवी 
बालकाचे लिगक 
अपराधापासून 
संर ण अिधिनयम 
2012सह कलम 
8,12 माण े
 
 
उिशराच ेकारण:--- 

 दनांक.15/10/2022 
रोजीचे 2100 वाजता चे 
सुमारास यातील आरोप च े
23.00 चे सुमारास यातील 
फयादीचे घरी मोज े
मारलेगाव तालुका हादगाव 
उ रे 17 कलोमीटर 
ग.ुदा.ता.वेळ 
दनांक:- 08/11/2022 
वेळ 23.51 वा.न द नं 26वर  
िमळाला माल---- 
  उिशराच ेकारण —----आज 
रोजी माझ ेसव नातेवाईकांच े
मत घेऊन त ार दली 

फयादी:-   
FIR त दलीप का ? 
 होय. 
आरोपी :....  

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील आरोपी तानी फयादीस 
कोण या ना कोण या कारणासाठी घरी बोलावून गे या दोन मिह यापासून फयादीस 
मा यासोबत शारी रक संबंध ठेव याचा य  केला व छातीला हात लावला दनांक 15 
10 2022 रोजी 21 .00वाजता सुमारास आरोपी मांक एक याने घरी फयादी वयंपाक 
कर यासाठी गेल ेअसता छातीस हात लावला यामुळे फयादी घरी पळून गेली असता 
पु हा 23.00 वाजता या सुमारास यातील आरोपी मांक एक व दोन ह े फयादीचे घरी 
येऊन दार वाजवून दार काढ याने फयादीचे छातीस हात लावून लागले व मा यासोबत 
झोप हणून मला वाईट उ ेशाने माझा हात धरला तसेच घरी कोणाला वाचता क  नका 
केली तर तुला जीवे मा न टाकतो अशी धमक  देऊन िशवीगाळ केली वगैरे मजकुराच े
फयादीव न गु हा दाखल क न पुढील तपास माननीय सपोिन च हाण साहेब यां याकडे 
दला 
तपासीक अिधकारी यांचे नांव :- API च हाण साहेब पो टे मनाठा  मो नं  
दाखल करनारा-PSO HC 1750देवडे साहेब पो. टे.मनाठा  मो.नं. 9657719136 
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 %& 

 



 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ ÝÖã̧ ü®ÖÓ 391/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
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 ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 

×¤ü-08/11/2022  
 
ü ÝÖã̧ ü®ÖÓ 391/2022 
Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

ÝÖã®ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
08/11/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 19.00 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
´Ö»™üß¯Ö¯ÖÔ•Ö 
ÆüÖµÖÃÛãú»Ö •Ö¾Öôû 
®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
   ¤üÖÜÖ»Ö  
×¤ü-08/11/2022 

¾Öêôû 00.09¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.- 002 

×±úµÖÖÔ¤üß- 
 ÃÖÓ¤êü¿Ö ×¯Ö ¸ü‘Öã®ÖÖ£Ö 
ÛúÖÓ²Öôêû  ¾ÖµÖ 22¾ÖÂÖì ¾µÖ 
ÜÖÖ•ÖÝÖß ®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ 
ÃÖã×®Ö»Ö ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ü   
9356192175 
 
†¸üÖê̄ Öß-†–ÖÖŸÖ 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - Ûúß.†.  
60000/-¹ý. “ÖË  

           ÜÖã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖ®Öê ŸµÖÖ“Öß Æüß¸êü Ö Ã¯»Öê›ü ü̧ ¯»ÖÃÖ 
ÛúÖôûµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ ®ÖÓ ‹´Ö ‹“Ö ²Öß ¾ÖÖµÖ 1182Æüß »ÖŒÛúß ÃÖÖ›üß ÃÖê™ü¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´Ö»™üß¯Ö¯ÖÔ•Ö 
ÆüÖµÖÃÛãú»Ö •Ö¾Öôû »ÖÖ¾Öã®Ö ÃÖÖ›üß ÃÖë™ü ü̧ ÜÖ¸êü¤üß ÃÖÖšüß ÝÖê»Öê ¾Ö ÜÖ ȩ̂ü¤üß Ûú¹ý®Ö ÝÖÖ›üß  »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ 
šüßÛúÖÓÞÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÝÖÖ›üß »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ šüßÛúÖÓÞÖß ×¤üÃÖ»Öß ®ÖÖÆüß  ÛúÖêÞÖßŸÖ×¸ü -†–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ®Öê ®Ö•Ö¸ü “ÖæÛú¾Öæ®Ö “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ¾Ö¹ý®Ö ±úßµÖÖÔ¤ü ´ÖÖ ¯ÖÖê ×®Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖ ÖêÆêüÛúÖò 1824  ´ÖÖê.®ÖÓ.9970381047 
¤üÖÜÖ»Ö -  •Öß ¯Öß ‹ÃÖ †ÖµÖ Ø¿ÖÝÖê ´ÖÖê.®ÖÓ. -7972733404 



पो टे िवमानतऴ गुरन ं387/22 कलम 387,506 भादवी 
 

िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 
2 3 4 5 6 

िज हा नांदेड, 
पो. टे. िवमानतळ 

ग.ु घ ता वेऴ ठकांन – द 
08/11/22 वेळ 17.30 वा 
सुमारास िजजामाता बँक 
काँलनी आनंद नगर नांदेड पुवस 
1 कमी  

 

गु दा ता वेऴ  द 
08/11/22 वेळ 23.12 
न द नं 45 

गुरन ं387/22 कलम 387,506 
भादवी  

फयादी - कािशनाथ िपता 
ंकटराव पवार, वय 36 वष, 

वसाय ापार रा. आमदुरा ता. 
मुदखेड िज हा नांदेड मो.न.ं 
7507609870. 
 
 
आरोपी -  

खुलासा -– वर नमुत तारीख वेळी व ठकांनी यातील  आरोपी हा फयादीचे बांधकामाचे 

ठकांनी जावुन बाधकाम थाबवुन  30,00,000/- . ची खंडणी मागीतली नाही दली तर 

िम ञी लोकांचे तंगडे तोडतो व वाचमँन ल कांना खतम करतो हणुन धमक  दली व 
फयादीचे कुटुिबयाला सदर आरोपी पासुन धोका आस याचे जबाबा व न गु हा दाखल 

क न  पुढील तपास कामी  API  जाधव यांचेकडे दला  
दाखल आिधकारी –  पोिन काकडे साहेब मो नं 9923131121 
तपास आिधकारी –   API  जाधव साहेब 9765902710 
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