
 

 

iksLVs brokjk xwjua  314@2022 dye 326]324]323]504]506]143]147]148]149  Hkknoh  fn 13-11-2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko 
brokjk   
   
 
 

xqUgk ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&  
fn-10@11@2022 jksthps 
lk;adkGh  05%00 rs 05-
30  oktrkps njE;ku 
gkrtkSMh jksMoj gluSu 
eLthn toG ukansM  
 
 
fn’kk o varj & 
iqosZl 02 fdeh 
 
 
 xqUgk  nk[ky-rk-osG-% 
fn- 13@11@2022  
jksth 00%57 ok  
uksan 03 oj   
 
 

 xwjua &   
314@2022  
dye  
326]324]323 
]504]506]143] 
147]148]149  Hkknoh 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k & 
fQ;kZnhus mipkj d:u 
iksLVsyk rdzkj fnys 
o:u  
 

fQ;kZnhps uko %&  
eksgEen vknuku fi-eksgEen 
;qlqQ  o; 22 o"kZs O;olk; 
etqjh jk- grbZ djcyk jksM 
ukansM   tkr  eqfLye  
eksua 9921651334 
 
vkjksihps uko %&  
 
vkjksih vVd &  ukgh  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh ojrkjh[k osG fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ;kZnhps fe=kl rq vkeps fo:/n 
iksyhlkdMs rdzkj dk dsykl Eg.kqu ekjgk.k dj.;kl lq:okr dsyh 
vlrk ;krhy fQ;kZnh gk lksMo.;kl xsyk vlrk ;krhy 
vkjksihrkuh yks[kaMh jkWMus fQ;kZnhps Mkos gkrkps euxVktoG ek:u 
xaHkhj nq[kkir dsyh ykFkk cqD;kus mtos gkrkoj] ik;koj] [kqC;ktoG 
ekjgk.k dsyh rlsp lokZauh f’kohxkG dsyh o Qsjkst mQZ fQjksu ;kaus 
ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs tckck o:u ek- iksfu lk ;kaps 
vkns’kkus xqUgk nk[ky-   
  

nk[ky dj.kkj &  
iksmifu ,e-ts-csx iksLVs brokjk eksua 8552031560 
rikfld vaeynkj &  
iksmifu jk;cksGs iksLVs brokjk eksua 7020433473 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iks-fu-Hkxoku /kcMxs iksLVs brokjk eksua 9552520336 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
iks-fu-Hkxoku /kcMxs iksLVs brokjk eksua 9552520336] fMvks iksmifu 
,e-ts-csx iksLVs brokjk eksua 8552031560] iksmifu jk;cksGs iksLVs 
brokjk eksua 7020433473  gs fnukad 13@11@2022 jksth ps  08%08 
ok uksan ua-  07 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s pkyw vkgs- 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysy izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 

 

 

 



 

 
पो ट धमाबाद आ  नंबर 24/2022 कलम 174 सीआरपीसी  द .13/11/2022  

पो ट धमाबाद आ  नंबर 
24/2022 
 कलम  
174 सीआरिपसी  

आ  घ.ता. वेळ व ठकाण 
 द. 04/11/2022 रोजी चे 07.00 
वाजता चे सुमारास अं ाबस थानक 
डॉ.सोलापूर यां या दवाखा या पुढे 
सावजिनक रोडवर धमाबाद  
 
गु हा दाखल तारीख वेळ दनांक 
13/11/2022 
रोजी 14.31 वा  
टे डा. न द मांक 18 

 
 

खबर देणार- 
अिनल राम त ड कुलवार, वय 23 
वष वसाय मजुरी रा.कोळी 
ग ली बाळापुर तालुका धमाबाद 
मो. न 7507201140 
 

मयताच ेनाव- 
  
 
मृ यूच ेकारण- 
 मोटार सायकल व न पडून 
डो याला मार लाग याने मृ यू. 
 
 

खुलासा- सादर िवनंती क  बाजूस नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील खबर देणार यांनी खबर दली क , यातील मयत हा दनांक 
04.11.22 रोजी सकाळी 07.00 वाजता खबर देणार हा या या 
मावशीला बाळापूर येथून रे व े टेशन धमाबाद टेशनवर 
सोड यासाठी जात असताना मोटरसायकल वर या या पाठीमागे 
बसलेली याची मावशी पडून डो यास गंभीर दुखापत झा याने 
ितला धमाबाद येथ े ाथिमक उपचार क न सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदेड येथ े नेले असता तेथील डॉ टरानी मयत घोिषत 
केले. वगैरे मजकुराच ेआज रोजी जबाब द यान ेमा पो.नी साहेबांच े
आदेशाने वर माण ेआ  दाखल क न पुढील तपास कामी बीट 
सपोउपनी/मसलेकर यां याकडे दला आह.े 
दाखल करणार-  
पोहेकॉ/ 1703 भालेराव पो ट धमाबाद 
तपासी अंमलदार-  
सपोउपनी/मसलेकर पो टे धमाबाद मो न 9370467775 
पोलीस िनरी क- एस िहबारे पो ट धमाबाद मो.न 9764574333 

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

 
 

 

 

 



 

 

पोलीस टेशन देगलूर येिथल दैिनक गू हे अहवाल िद 13/11/2022 

पोलीस टेशनचे
नाव 

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

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 511/2022 
क 
324,,323,504, 
506,34, 
भा द वी 
 
 
 
 
 

ग.ू घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.13.11.2022 रोजी 
13.00वा.चेसुमारास 
िफय दीचे शेता जवळचे 
रोडलगत लबा िशवार  
 
ग.ु दा. ता. वेळ व न दनं 
िद.  13/11/2022 
रोजी वेळ 15.40 वा. न दनं. 
32 
 
 

िफय दीचेनाव व प ा व 
मो  
भुमारे ी सायलु चामावार वय 
59 वष यवसाय शेती रा. 
शहापुर ता. देगलुर  
 
आरोपी–   
  

खुलासा:-- 
सादर वनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािणयातील 
आरोपीतानी संगनमत क न म ा धना िपकाचे शेतात 
िफरत आहे. आसे सांगत आसताना तुझे काय नुकसान 
झाले आहे. आसे हणुन आरोपी 2 याने लाकडाने 
मा न जखमी केले व तसेच आरोपी  1 याने लाथा 
बु याने मारहाण क न िशवीगाळ क न िजवे 
मार याची धमकी िदली वगैरे िफय दीचे जबाब व न 
गू हा दाखल 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेकाँ 2822 कनकवले पो. टे. देगलुर 
तपािसकअंमलदार– 
पोहेकाँ 1984 सकनुरे पो. टे. देगलुर  
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरे पो. टे. देगलुर मोनं 9821159844 

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

 

 

 

 

 



 

 
 
 

पो ट धमाबाद गुरन नंबर 252/२०२२ कलम 85(1) महारा  दा बंदी कायदा  दनांक 13.11.2022 

पो ट धमाबाद 
गूरन नंबर  
252/2022 
 कलम  
85(1) म.दा.का 

गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण 
 द. 13/11/2022 रोजीचे 
01.40 वा. च ेसुमारास 
िशवमं दर जवळ धमाबाद 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ दनांक 
13/11/2022  
रोजी 04.10 वा  
टे डा. न द मांक 03 

 

फयादी-  
आबेद  गौसो न स यद, वय 
53 वष, वसाय नोकरी 
सपोउपिन पो ट धमाबाद 
िज हा नांदेड  
 
आरोपी-  
 

खुलासा- सादर िवनंती क  बाजूस नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपी हा दा  िपऊन क याण टोल इ फा कंपनी माफत रोडचे खोदकाम व 
दबईच ेकाम चालू असले या ठकाणी जाऊन तु ही रोडच ेखोदकाम क  नका 
लागलीच मु म टाकू नका रा ी काम कसे करता याचा परवाना आह ेका, 
अस े हणून रोडच ेकाम बंद केले असता याची दा  िपल ेबाबतची वै क य 
तपासणी केली असता एम.ओ यांनी सदर आरोपी हा दा या अंमलाखाली 
अस याचा अिभ ाय दला आह.ेवगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न पुढील 
तपास मा. पोिन साहेब यांच ेआदेशान े वतःकडे घेतला आह.े  
दाखल करणार- 
 सपोउपनी/ कारामंुग ेपो ट धमाबाद 
तपासीअंमलदार-  
पोिन संजय िहबारे पो टे धमाबाद मो न 9764574333 

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

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

पोलीस टेशन  उ मानगर गुरन ं188/2022 कलम 294,323,504,506,34 भादंवी  द .13/11/2022  

  पोलीस टेशनच े
नाव 
 

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

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

हक कत 

पोलीस 
टेशनच ेनाव 
उ माननगर 

गुरन ं

188/2022 

कलम 

 294,323,504 

,506,34 भादंवी  

 

उिशराच ेकारण :-- 
आज रोजी पो. टेला जबाब 
द यान े

 
 

 गु हा घडला  
दनांक 09.11.2022 रोजी 
चे  पहाटे 15.00 वा. 
दर यान फयादीचे राहत े
घरी मौज डोनवाडा तालुका 
लोहा. 
 
दशा :   
पूव 20 कमी 
 
गु हा दाखल दनांक:- 
द-13/11/2022  
वेळ 15.33 वा 
 ट.ेडा न द  .  14 वर 
 

 

 फयादीच ेनाव:- 
बळीराम द राम मोरे वय साठ 
वष वसाय शेती राहणार 
डोनवाडा तालुका लोहा 
 मो नंबर 77 98 90 16 40 
 
एफआर आय त  दली का :-होय  
       

 आरोपी 
       
 आरोपी अटक  :---  नाही 
 

खुलासा-. सादर िवनंती क  वर नमो तारीख वेळ व ठकाणी यातील 
आरोप नी संगणमत क न शेत दे या घे या या कारणाव न आरोपी 
मांक 1) यान े फयादीस थापड बु यान ेमा न वीकार केली भांडणे 

सोडिव यास फयादीची सून ि शला ही आली असता 30 आरोपी 
मांक (2)यान ेछीनल रांड त ूम य ेका पडतेस हणून ढकलून दल ेव 

अ ील िशवगाळ केल े  आरोपी मांक (3) यान े सवाना िशवीगाळ 
क न जीव ेमार याची धमक  दली वगैरे त डी फयादीव न गु हा 
दाखल क न तपास पीएसआय क  ेसाहेब यां याकड े दला      
चेक िल टची पुतता केली अगर कस े :-होय                
दाखल करणार :--   HC 2323 जामकर पो. ट ेउ माननगर 
 तपासीक अिधकारी =  
 पो.उप.िन. क  ेसाहेब  पो ट उ मान नगर 
 मोबाईल नंबर 9823996314 
पोलीस टेशन भारी अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल नंबर:-  
स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.न.ं8378989949 

मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माण:े- 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysy izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



 

 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ²ÖÖ¸ü›ü ¤îü×®ÖÛú ÝÖã®Æêü †Æü¾ÖÖ»Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 13/11/2022   

¯ÖÖê. Ã™êü. “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

†Ö. ´Öé.‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû¾Ö ×šüÛúÖÞÖ †Ö. ´Öéü®ÖÓ. ¾ÖÛú»Ö´Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü / ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö,¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. †Ö. ´Öé “ÖßÆüÛúßÛúŸÖ 

¯ÖÖê. Ã™êü. 
²ÖÖ¸ü›ü  
×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö. ´Öé ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ. ¾Öêôû¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü. 13/11/2022 ¸üÖê•Öß 03.00 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“ÖêÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö ü̧ß 
´ÖÖî. ÝÖãÓ±úÖÝÖ»»Öß ²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖ. ´Öæ¤üÜÖê›ü 
×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
×¤ü¿ÖÖ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¯Ö×¿“Ö´ÖêÃÖ 01 ×Ûú.´Öß. 
 
†Ö. ´Öé ¤üÖ.×¤ü. ¾Öêôû¾Ö ®ÖÖë¤üÛÎú.:- 
13/11/2022 
“Öê10.08 ¾ÖÖ. 
 ®ÖÖë¤üÛÎú. 08 ¾Ö¸ü 
 

†Ö. ´Öé . ®ÖÓ.  
20/2022 
Ûú»Ö´Ö 
174 
ÃÖß.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß. 
 
 
 
 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê.ÛÎú. :-  
×Ûú¿Ö®Ö²ÖÖ»ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ¾ÖµÖ 39¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß¸üÖ. ÝÖãÓ±úÖÝÖ»»Öß²ÖÖ¸ü›üŸÖÖ. ´Öã¤üÜÖê›ü ×•Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê. ÛÎú. 9552282555. 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- 
×¾ÖÛúÖÃÖ ×¤ü»Öß¯Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÜÖü ¾ÖµÖ 42¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÝÖãÓ±úÖÝÖ»»Öß²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖ. ´Öã¤üÜÖê›ü 
×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ :-  
 ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ·Æ¤üµÖ×¾ÖÛúÖ¸üÖ“ÖÖ   —Ö™üÛúÖ †Ö»µÖÖ®Öê 
´ÖµÖŸÖ 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ :- ×®Ö¸ÓüÛú 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖßÛúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ¾Öêôûß¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öã¤ü ´ÖµÖŸÖÆüÖ 
·Æ¤ü×¾ÖÛúÖ¸ü“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖÝÖß»Ö ¤üÖê®Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ¯Öã®ÆüÖ ”ûÖŸÖß 
¤ãüÜÖŸÖÆüÖêŸÖß. ×¤ü®ÖÖÓÛú 13/11/2022 ü̧Öê•Öß ¯ÖÆüÖ™êü 03.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¯Öã®ÆüÖ ·Æ¤üµÖ×¾ÖÛúÖ ü̧Ö“ÖÖ —Ö™üÛúÖ †Ö»µÖÖ®Öê ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß 
µÖÖŸÖß»ÖÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖ®ÖêÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»µÖÖ®Öê²ÖÖ•ÖãÃÖ ¯ÖḮ ÖÖÞÖê†Ö. ´Öé.¤üÖÜÖ»Ö.  
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :-  
¯ÖÖê.ÆêüÛúÖò/ 2449 ›üß.‹“Ö. ¾ÖÖ®ÖÖêôêûü ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 8975366592. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸üü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :-  
¯ÖÖê.®ÖÖ../611ÃÖß. ‹ÃÖ. ¯Ö¾ÖÖ¸üü¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 8208810448 
 
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ßü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- 
´ÖÖ. ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÁÖß ‹ÃÖ. †Ö¸ü. ŸÖãÝÖÖ¾Öê ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 9822179877. 

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

  



 

iksLVs fduoV nSfud xqUgs vgoky fn 13-11-2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko  
fduoV  
   
 
 

xqUgk ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&  
fn-13-11-2022 jskth 
ldkGh 10-30 ok ps 
lqekjkl fQ;kZnh ps ?kjk 
leksj f’ko’kadj uxj 
xksdqank rk fduoV ft 
ukansM  
 
fn’kk o varj &  
nf{k.ksl 03 fdeh- 
 
 xqUgk  nk[ky-rk-osG-% 
fn-13-11-2022  
jksth 15-40 ok  
uksan ua-30 oj- 
 
 

 xwjua & 
220@2022 
 d& 
143]147]149]323] 
324]506] Hkknoh 
lgdye-3¼1½¼vkj½] 
3¼1½¼,l½]3¼2½¼fOg ,½ 
vuqlqfpr tkrh 
vuqlqfpr tekrh 
vR;kpkj izfrca/kd 
vf/kfu;e 1989 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
vrqy gjh n’kZuokM o; 34 
o”kZ O; etqjh jk f’ko’kadj 
uxj xksdqank rk fduoV ft 
ukansM eksua-9011236465-
tkr&ekax- 
 
vkjksihps uko %&  
vkjksih vVd (ukgh  

[kqyklk %& lknj fouarh dh ojrkjh[k osG fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh xSjdk;|kph eaMGh teoqu fHkarhyk ykoysys fVui=s 
dk<.;kps dkj.kko:u fQ;kZnhl R;kaps lk{khnkj vkbZl o Hkkokl 
cMX;kus foV nxMkus MksD;kyk gkrkyk ik;kyk ek:u ekaxs /ksMs 
ektysr fup tkrhps gs i=s dla dk<rkr gs nk[koqu nsoq ;kauk ftos 
ek:u Vkdq v’kh tkrhokpd f’kohxkG dsyh oxSjs etdqjkps 
rdzkjh tckc o:u oj izek.ks xqUgk nk[ky  d:u iq<hy rikl 
ek-vIij iks-v-Hkksdj ;kaps vkns’kkus ek mifoiksv Mksaxjs ;kapsdMs 
fnyk-  
nk[ky dj.kkj & 
iksmifu&iokj iskLVs fduoV eksua-9850892665-  
rikfld vaeynkj & 
ek mifoiksv Mksaxjs lkgsc mifo fduoV eksua-8975769918-  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu&lkGqads iksLVs fduoV eksua-9422242568- 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
1& ek mifoiksv Mksaxjs lkgsc mifo fduoV eksua-8975769918-
]2& iksfu&lkGqads iksLVs fduoV eksua-9422242568-]3& 
iksmifu&iokj iskLVs fduoV eksua-9850892665- fn-13-11-2022 
jksth osG 16-12 ok uksan ua-32 oj- 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s pkyw vkgs- 

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



 

iksLVs /kekZCkkn nSfud xqUgs vgoky fn 13-11-2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko  
 
  
/kekZckn 
 
 

iukdk ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&  
fn-12-11-2022 jskth 
jk=h 22-00 ok lqekjkl 
ujsanz pkSdktoG 
lkoZtfud jksMoj 
/kekZckn rk /kekZckn- 
 
fn’kk o varj &  
iwoZsl 01 fd eh - 
 
iukdk  nk[ky-rk-osG-% 
fn-13-11-22  
osG 12-12 oktrk 
uksan ua-14 oj 
 
 

 iukdk& 
153@2022 
 dye 
323]504] 
506]34 Hkk n oh- 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k 
&fQ;kZnh gk vkt 
jksth iksLVsyk ;soqu 
tckc fnY;kus- 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
vehj dqjs’kh fi bczkfge 
dqjs’kh o; 24 o”kZ O; etqjh 
jk xka/khuxj /kekZckn rk 
/kekZckn eksau-8805541613- 
- 
 
vkjksihps uko %&  
  
 
vkjksih vVd & ukgh  
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh ojrkjh[k osG fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ;Znhl Fkkacoqu rqyk nksu o”kkkZa iqohZ 
fnysys iSls loZ ijr dj vls Eg.kkys rsOgk fQ;kZnh Eg.kkyk eh rqeps 
iSls laiq.kZ iSls ijr dsys vkgsr vls Eg.kkY;kus fQ;kZnhl f’kohxkG 
dsyh o jcjh ik;ikus ikVhr o nksUgh gkrkoj dejsoj ekjgk.k dsyh  
o iSls ijr dj Eg.kqu thos ekj.;kph /kefd fnyh vkgs-oxSjs tckc 
o:u oj izek.ks iukdk nk[ky d:u iksfu ;kaP;k vkns’kkus iksmifu 
iarksth ;kaP;kdMs dk;Zokgh dkeh ns.;kr vkys vkgs-  
nk[ky dj.kkj & 
iksgsdkW@1703 Hkkysjko iksLVs /kekZckn  
rikfld vaeynkj & 
iksmifu@iarksth iksLVs /kekZckn eksau-8788597199- 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
iksfu@fgckjs iksLVs /kekZckn eksua-9764574333 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 1& ek mifoiksv fodzkar xk;dokM lkgsc mifo /kekZckn eksua-
9021772022]-]2& iksfu@fgckjs iksLVs /kekZckn eksua-9764574333]3& 
iksmifu @iarksth iksLVs /kekZckn eksau-8788597199- fn-13-11-22 jksth 
osG 12-34ok uksan ua-15 oj- 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s pkyw vkgs- 

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



 

पो. टे. माळाकोळी.ग.ुर.न. 115/2022    द .13/11/2022 

पो. टे. च ेनाव      ग.ुर.न. व कलम   गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

माळाकोळी 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न.  

115/2022 

कलम  

341,324,294 

,323,506,34 भादवी 

गु हा घडला:-  
द. 12/11/2022 च े18.30 

वाजताचे सुमारास गोलेगाव 
पाटीचे समोर थो ा अंतरावर 
गोलेगाव रोडवर 
 
गु हा दाखल:-  
द.13/11/2022 

 वेळ 18:58 वाजता   
टेशन डायरी न द  14   वर.  

 

फयादीच ेनाव- 
िशवाजी अ णाराव शडग े

वय 63 वष वसाय शेती 
राहणार गोलेगाव  प.क 
ता.लोहा  
मो. न ं7498292616 
 

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

आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता रख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीतांनी  संगणकात क न यातील फयादी हा मोटार  दु ती क न 

गावाकडे मौ. गोलेगाव येथे जात असताना यातील आरोपीन े कोटातील 
केस मागे घे हणून र ता आडवून हातात का ा घेऊन र ता आडवुन  
दगडान ेत डावर डो यात मारहाण क न दुखापत केली आह ेव  थापडा 
बु यान े मारहाण क न तु या माईला झवतो हणून अ ील भाषेत 
िशवीगाळ केली आह ेव तुझे अंगावर पे ोल टाकून तुला तर िजवंत जाळुन 
मारतो हणुन वर माणे गु हा दाखल क न  मा सपोिन डोके साहेब 
यां या आदेशान ेHc/2308 राठोड यां याकड े दला. 
         
 दाखल करणार:- 
 पी.ए ीरसागर Hc/1888   पोलीस टेशन माळाकोळी  
तपासीक अंमलदार:- 
HC/  2308 राठोड सर पो. टे.माळाकोळी   मो.+ 9284536640 
पो. ट.े भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:- 
  मा. सहा यक पोलीस िनरी क  डोके साहेब  मो. .-8652147575 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysy izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
 

  



 

 

 

पोलीस टेशन उ माननगर   भाग 6 गुरनं. 189/2022 कलम  12(अ) म.ुज.ुका   िदनांक. 13/11/2022 
  पोलीस 
टेशनचे नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

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

हकीकत 

पोलीस टेशनचे 
नाव उ माननगर 

गुरनं 
189/2022 
 कलम 
 12 (अ) म.जु.का   
 
 
गु ाचे कारण :-   
जुगार खेळत असताना 
िमळून आला हणुन 
गु हा दाखल 
 

िमळाला माल :-   
नगदी चारशे पये व 52 
बदका छाप प े 

गु हा घडला 
िदनांक13/11/2022  
चे 17.20 वा  
िठकाण :- बा ळ कॅ प या 
मोक या जागेत 
 
िदशा :--  
दि ण  22 िक.मी  
 

गु हा दाखल िदनांक:- 
िद 13.11.2022  
वेळ 21.52 वा 
टे डा.न द नं 20 वर 

 

 चेक िल टची पुतता केली 
अगर कसे  :-होय 

िफय दीचे नाव :-- 
माधव रेशमाजी महाबळे वय 52 
वष  यवसाय नोकरी पो.हे. का 
22 27 पो टे उ मान नगर 
 मो नंबर 77 76 99 22 27 
 

एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
आरोपीचे नाव व प ा :- 
 
आरोपी अटक :-crpc 41 अ 
(१) माणे नोटीस देऊन 
सोड यात आली आहे 

खुलासा :- सदर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील नमू दा  िपणे प यावर पैसे लावून ितरट नावाचा जुगार 
िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या खेळत असताना िमळून आले 
हणून गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी बीट HC 706 पवार 
साहेब पो. टे. उ माननगर यांचेकडे िदला  
 
दाखल करणार:-- 
 Hc 2323 जामकर साहेब पो. टे उ माननगर 
 मो. न 9970975476 
 
 तपासी अमंलदार :-  
पो.हे.कॉ. /  706 पवार साहेब पो. टे उ माननगर   
मो नं 9373545955 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- 
स.पो.िन भारती साहेब पो. टे. उ माननगर 
 मो.नं. 8378989949 
 

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysy izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
 

  



                                     
 

¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 674/2022 Ûú»Ö´Ö 341,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 13/11/2022 
¯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 ü̧Öê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê¯Öß †™üÛú 

ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã. ü̧.®Ö. :- 
674/2022  
Ûú»Ö´Ö 
341,323, 
504,506, 
34 ³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 12/11/2022 ü̧Öê•Öß ¸üÖê•Öß 
23.59 ¾ÖÖ. “Öê †ÖÃÖ ü̧•Ö®Ö ®ÖÖÛúÖ 
 
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 13/11/2022 
 “Öê ¾Öêôû 11.12 ¾ÖÖ 
.®ÖÖë¤ü ÛÎú.09 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- 
 ´ÖÖ¬Ö¾Ö †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²ÖÃÖ “ÖÖ»ÖÛú ¸üÖ. ÝÖÖêŸÖÖôûÖ 
ŸÖÖ.†Æü´Ö¤ü¯Öã̧ ü ×•Ö.»ÖÖŸÖã̧ üü. 
´ÖÖê.ÛÎú.9021259409. 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :- “ÖÖ¸ü †–ÖÖŸÖ  
 

†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¸üÞÖ :- 
 ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö 
ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ®Öß ŸµÖÖ“Öê ×´Ö¡ÖÖÃÖ ‹ÃÖ.™üß.´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû“Öß ²ÖÃÖ ÃÖÖÓÝÖ¾Öß µÖê£Öê ¤üÖ¹ý 
×¯ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ÛúÖ £ÖÖÓ²Ö¾Ö»Öß ®ÖÖÆüß µÖÖ ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ®Öß ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ ü̧ 
ÃÖÖµÖÛú»Ö¾Ö ü̧ µÖê¾Öã®Ö ‹ÃÖ.™üß. “Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²ÖÃÖ †Ö›ü¾Öã®Ö ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûú¹ý®Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ 
²ÖãŒµÖÖ®Öê ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûú¹ý®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûêú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß 
¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö 
†ÖÆêü 
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ¸ü:-  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Öüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .9637355836. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1224 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .8329712505. 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  : 
 ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ.  
´ÖÖê ÛÎú 9823333377. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysy izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



                                                                        
 

¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ×´ÖÃÖàÝÖ ®Ö. 100/2022  ×¤ü®ÖÖÓÛú 13/11/2022 
¯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 ü̧Öê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö 

¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê¯Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  
ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ ×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú. 
100/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 12/11/2022 ü̧Öê•Öß 
“Öê  11.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý®Ö ¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
×´ÖÃÖàÝÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
13/11/2022 “Öê  
¾Öêôû 15.47 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú. 18 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :-  
¿ÖêÜÖ ¯ÖÖ¿ÖÖ ×¯Ö.¿ÖêÜÖ ´ÖÆêü²Öã²Ö ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»ÖÛú ¸üÖ.¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.8999179480. 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö :-  
†Ö‹¿ÖÖ ²ÖêÝÖ´Ö ³ÖÏ.¿ÖêÜÖ ¯ÖÖ¿ÖÖ ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸üÛúÖ´Ö ¸üÖ.¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö :-  
Ó̧üÝÖ- ÃÖÖ¾ÖôûÖ, ²ÖÖÓ¬ÖÖ-ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôûû, Ó̂“Öß-05 ±ãú™ü, 

†ÓÝÖÖŸÖ ¯ÖÖêÂÖÖÜÖ - ×®ÖôûµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß ÃÖÖ›üß ¾Ö 
²Öã̧ üÜÖÖ, “ÖêÆü¸üÖ- ÝÖÖê»Ö, ³ÖÖÂÖÖ- ´Ö ü̧Öšüß,ØÆü®¤üß,ŸÖê»ÖÝÖã, 
×¿ÖõÖÞÖ- ŸÖßÃÖ¸üß ¯ÖÖÃÖ, ¯ÖÖµÖÖŸÖ ÃÖÖ¬Öß “Ö¯¯Ö»Ö, 
ˆ•Ö¾µÖÖ ÝÖÖ»ÖÖ¾Ö ü̧ ´ÖÃÖ 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ ®ÖÖ´Öê ¿ÖêÜÖ ¯ÖÖ¿ÖÖ ×¯Ö.¿ÖêÜÖ ´ÖÆêü²Öã²Ö ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
“ÖÖ»ÖÛú ¸üÖ.¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö ü̧ ×¤ü»Öß ×Ûú 
ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ®Öß ®ÖÖ´Öê †Ö‹¿ÖÖ ²ÖêÝÖ´Ö ³ÖÏ.¿ÖêÜÖ ¯ÖÖ¿ÖÖ ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö ü̧ÛúÖ´Ö ü̧Ö.¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü ×Æü ×¤ü.12/11/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 
¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý®Ö ÛúÖêÞÖÖ»ÖÖÆüß ÛúÖÆüß‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»Öß 
†ÖÆêü ×ŸÖ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö ü̧ßÞÖÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ®Öê ŸÖß ×¾ÖÂÞÖã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê •ÖÖ¾Öã®Ö 
ÝÖÖêôûµÖÖ ‘Öê¾Öã®Ö µÖêŸÖê ´ÆüÞÖã®Ö ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»Öß ŸÖß †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öß ®ÖÖÆüß 
¾ÖÝÖî̧ êü ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- 
 ¯ÖÖê®ÖÖ/2461 ÛúÖ®ÖÝÖã»Öêü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .8459525364. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Ûú¤ü´Ö ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú .9881475004. 
 
¯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 dsysy izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
   

  



        
 

उमरी  ग.ुर.न.:-270/2022 कलम  283 ipc  िद.13/11/2022 
 
पो टेचे 
 नाव  

गुरनं,आ ,पनाका  
िम सग व कलम 

गुरनं,आ ,पनाका  
घडला व तारीख व वेळ 

िफय दीचे नाव व प ा 
मो. .आरोपीचे नाव प ा 
,आरोपी अटक होय नाही  

हिककत  
 

उमरी  
ग.ुर.न.:- 
270/2022 
कलम  
 283 ipc 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला 
 िदनांक 13/11/2022 चे 
13.30 वाजता महादेव मंिदर 
समोर उंमरी  
 
 
िदशा व अंतर  
प चम 01 िकमी 
  

गु हा दाखल : 
िद.13/11/2022  
 वेळ 15.57 
 नोदं न. 14 

िफय दीचे नाव: 
 मु ती राम नागनाथ चेवले 
वय 32 वष यवसाय नोकरी 
पोलीस उपिनरी क 
 पोलीस टेशन उमरी 
 
आरोपीचे नाव व पता.- 
 
 

सादर िवनंती की यातील नमूद आरोपीन ेआप या ता यातील ऑटो हा रोडचे म यभागी 
लावून येणा या जाणा या वाहनास परवा या िवकास धोका होईल अशा थतीत उभा 
क न िमळून आ याने या यावर कलम 283 माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास 
hc/2164 भालेराव यां याकडे िदला 
 
तपास:  
 hc/2164 भालेराव  मो.9689202996 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysy izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
  



 

 

 

उमरी  ग.ुर.न.:-271/2022 कलम  4/25 arm act   िद.13/11/2022 
 
पो टेचे 
 नाव  

गुरनं,आ ,पनाका  
िम सग व कलम 

गुरनं,आ ,पनाका  
घडला व तारीख व वेळ 

िफय दीचे नाव व प ा मो. .आरोपीचे 
नाव प ा ,आरोपी अटक होय नाही  

हिककत  
 

उमरी  
ग.ुर.न.: 
-271/2022 
कलम  
 4/25 arm act  
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला  
िदनांक 13/11/2022 चे 
20.15 वाजता आकाशी 
पाळणा घर उंमरी  
 
 
िदशा व अंतर 
 प चम 01 िकमी 
  

गु हा दाखल : 
 िद.13/11/2022  
 वेळ 15.57 
 नोदं न. 14 

िफय दीचे नाव:  
मु ती राम नागनाथ चेवले वय 32 
वष यवसाय नोकरी पोलीस 
उपिनरी क पोलीस टेशन उमरी 
 
आरोपीचे नाव व पता.- 
 
 

सादर िवनंती की यातील नमूद आरोपीने नमूद वेळी व िठकाणी आरोपीने िवनापरवाना 
बेकायदेशीर उमरी या ेत धाक दाखव यासाठी घातक श  वतः या ता यात 
बाळगताना िमळून आ याने याबाबत या जबाब व न गु हा दाखल क न पुढील 
तपास hc/2164 भालेराव यां याकडे िदला 
 
तपास:  
 hc/2164 भालेराव मो.9689202996 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysy izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
 


