
पो. टे.तामसा 98/2022 कलम 435 भादवी दनाकं - 30/10/2022 

पो. टे च े

नाव 

गुरन  व कलम गु.घ.ता.वळे व ठकाण फयादी च ेनाव ह ककत 

तामसा गुरन व कलम :-- 

98/2022 कलम:-

- 435 भादवी 

माण े

 

 

झाल ेनुकसान/ 

अंदाज े35 ते 40 

टल सोयाबीन 

जाळून अंदाज ेएक 

लाख 75 हजार 

पयांच ेनुकसान 

झाल ेआह.े 

दनाकं:-- 

द.29.10.2022 रोजी  

18.00 वा.ते 21.30 

वा.च ेदर यान 

फयादीच ेशेतात 

वडगाव (बु)िशवार  

ता.हदगाव  िज हा 

नांदडे प 

 

ग.ुदा.ता.वेळ दनांक :-

-30. 10.2022 च े

00.32  वा.न द नं 02 

वर . 

 

उिशराच ेकारण:-. 

 फयादी चे नाव :-  गजानन 

सटवा ताटपुडलवार  वय 38 वष 

ा.शेती  रा. वडगाव बु . 

ता.हदगाव िज.नांदडे 

मो.न.9049051084 

 

आरोपी च ेनाव व प ा:-- अ ात  

 

 

 

आरोपी अटक नाही 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीच ेशेत गट 

मांक 203 मधील सोयाबीनच े पीक कापनू ढीग लावून ठेवलेला कोणीतरी 

अ ात इसमाने जाळून एक लाख 75 हजाराच े नुकसान केल े वगैरे जबाव न 

गु हा दाखल. 

 

दाखल करनार /.pso NPC 2558 माटे   पो टे तामसा मो.न.9527 

 

तपासीक अिधकारी याचं ेनाव :--   hc2498 क याणकर  पो. टे.तामसा  

नंबर:-- 9284038840 

 

पो. टे भारी अिधकारी यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:-- मा.api दळव ेसा. 

 पो. टे.मो.न.-7744827771 

 

केललेा तपास:-- मा.पोिलस अधी क यां या सचुना:-- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

 

पो. टे िवमानतळ ,नादंडे  गु.र.न.373/2022 कलम 454, 457, 380 IPC  द.30/10/2022 
अ. 

. 
िज हावपो. टे. 

च ेनाव 
गु हाघडला/दाखल/ ा द. 

/वळे 
गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव 

व प ा 
हक गत 

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

गु. घ. ता.वेळ व ठकाण 

–  द.23.10.2022 

रोजी सकाळी 11.00 

वा. ते 

द.29.10.2022रोजी 

20.00. च े दर यान 

नाईकनगर नांदडे 
दसा व अंतर – 

 दि णसे- 1km  
गु हा दाखल ता. वेळ - 

द 30.10.2022 रोजी 

वेळ 00.53वा 

टे.डा.02 

पो. टे िवमानतळ 

,नादंडे 

गु.र.न.373/2022 

कलम 454, 457, 

380 IPC  

फयादी - डॉ. 

िववेक िप. 

शंकरराव 

कुलकण  48 वष 

. वैदयक य 

सेवा रा. 

नाईकनगर नांदडे 

मो. नं. 

9422873833 
आरोपी – अ ात  

खलुासा - सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील फयादी ह े दवाळी सना िनमी य गावी गेले असता 

फयादीच ेराहते घराच ेमु य दरवाजाच ेलाकँ तोडुन आत वेश 

क न घरातील लोखंडी कपाटात ठेवलेल े सो याच े लॉकेट 10 

ॅम वजनाच े क.अं.30,000/- पयाचा माल कोणीतरी अ ात 

चोर ांन े चो न नेले आह.े वगैरे जबाबाव न मा.सपोिन 

आनलदास साहबेाचं ेआदशेाने गू हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी पोना/591 नागरगोज ेयाचंकेडे दला.  
दाखल करणार – सपोउपिन क याणकर मो.न.9623551038 
तपास करणार- पोना/591 नागरगोज े  मो.न. 8412879395 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



उ माननगर   AD नं. 44/ 
2022 कलम 
174 CRPC 

माणे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
आ. . घडला तारीख वेळ व 
िठकाण-30.10.2022 चे रा ी 
02.00 वाजता उ मान नगर 
िफयदीचे राहते घरी  
 

दाखल तारीख वेळ 
िद 30/10/2022 
टे डा.नोद नं 10 

वेळ 10.57 वाजता 
 
मरणाचे कारण- .. झोपेतून उठून 
छताव न लघवी किरता खाली 
येत असताना पाय घस न पडून 
मृ य ू 
उशीरचे कारण....  
 

 

खबर देणार... 
संजय जयराम सुयवाड वय 30 वष य. 
नौकरी रा.उ माननगर मो. न 
8421368535 
 
 
 

एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
मयताचे नाव..... नारायण जयराम 
सूयवाड वय 48 वष य. शेती 
रा.उ मान नगर ता.कंधार 
 

  

हकीकत. 
सादर िवनंती की यातील िफय दीचा भाऊ हा घराच ेवरचे 
मज यावर म म ये झोपला व रा ी 02.00 वा लघवी साठी 
येत असताना याचा तोल जाऊन तो छताव न खाली 
पड यामुळे डो याला मार लागनू मृ य ुपावला असा लेखी 
अज िद याने वर माने आ  दाखल क न तपास API 
भारती साहेबाचे आदेशाने HC 2227 महाबळे यांचेकडे िदला  
 तपासी अिधकारी:- HC 2227 महाबळे मो. न 
7776992227 पो. टे उ मान नगर  
दाखलकरणार :-PSO HC 2323 जामकर मो. न 
8412810045 
पो. टे  उ मान नगर 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार् याचे नाव व मोबाईल सपोनी 

ी देवकाते साहेब 8378989949 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

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

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ ADno 31/2022 कलम 174 crpc. द 30.10.2022 

पो टेच ेनाव आ  नं व 

कलम 

आ  घडला ता. वेळ  ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो 

नं, आरोपी नाव  व प ा 

हक कत 

 रामतीथ   AD no 

31/2022 

कलम 174 

crpc 

आ  घडला ता वेळ:- 

द 29.10.2022 च े08.30. 

वा . उपचारादर यान 22.00 

वाजता मरण पावला  

 

 ठकाण :- सद नायगाव 

 मरणाच ेकारण : - खोकला 

येऊन दम लागत अस याने 

उपचारादर यान मृ य ू 

 

 आ. .दाखल त 

वेळ:- द.30.10.22 च े

13.370वा. टे.डा.न द. .14 

खबर दणेार नाव व प ा 

:-  

 दाखल करणार:-HC 

2062 कोरके 

पो. टे.रामतीथ 

9421296127 

 

मयत :- जजेेराव भगवंता 

कानोल ेवय 58 वष 

डोणगाव खुद ताल ु

खलुासा :- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी ठकाणी यातील 

मयत दनाकं 29.10.22 च े20.30 वाजता याच ेराहते घरी मोज े

डोणगाव ख.ु येथ ेखोकला येऊन दम लागत अस याने, यास उपचारास 

कामी स.द. नायगाव येथ ेशरीर केल ेअसता उपचारादर यान दनांक 

29.10.2022 रोजी 22:00 वाजता मरण पावला   वगैरे खबरे व न 

मा सपोनी दघ ेसाहबे याचं ेआदशेाने आ  दाखल क न पुढील तपास 

बीट अमलदार NPC/1371 शद े यां याकड े दला आह े

 

तपािसक अमंलदार:- npc 1371 शद े.पो. टे. रामतीथ मो. नं. 

+919552514548. 

पोलीस टेशन भारी अिधकारी :-स. पो. िन. दघे मो. 

नं.9834255985. 

मा. पोलीस अिध क साहबे याचं ेसुचना:-  

 

चके िल टची पुतता केली अगर कस:े- होय 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

पो. टे मनाठा ग.ुर.नं 163/2022 कलम  283 भादवी . माण े द 30/10/2022 

पो. टे 

च ेनाव 

गुरन ंव कलम गुरन.घ.ता.वळे व 

ठकाण 

फयाद दणेार चे नाव ह ककत 

मनाठा गुरन 163/2022 

कलम 283 भादवी 

माणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 दनांक.30/10/2022 च े

14:00 वा.सुमारास मोजे 

बामणी फाटा ता.हदगांव. 

िज  नांदेड 

 

गु.दा.ता.वेळ 

दनांक:- 30/10/2022 

वेळ 15.10वा.न द नं 

535 वर  

 

गेला माल :---- 

 

िमळाला माल---- 

 

फयादी :-  संभाजी 

नारायण नरवाड ेवय 52   

वष वसाय नौकरी पो 

कॉ.3001 पो. टे.मनाठा 

ता.हदगांव िज.नांदडे म .नं. 

8605019739 

 

   FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

आरोपी :-  

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील आरोपीताने  आपले 

ता यातील वाहण याम ये 05 वाशी बसलेल ेअसतां◌ंना  रावणगांव बस टडँ रोडचे 

म ये भागी येणारे जाणारे वाशाच ेिजवीतास धोका होईल व वाहणास अडथळा 

िनमाण होईल अशा ि थतीत रोडवर उभा केलेला िमळुन आला वगैरे फयाद व न 

गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी    मा.स.पो.िन.साहबे याच ेआदशेाने ASI 

पवार साहबे  यां याकडे दला. 

 

तपासीक अिधकारी याचंे नांव :- ASI पवार  साहेब पो ट ेमनाठा  मो नं 

9922921694 

 

दाखल करनारा- PSO HC 2231 दाढ ेसाहेब पो. टे.मनाठा  मो.नं. 7774050311 

 

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 %& 

 



 

पो. टे मनाठा गु.र.नं 164/2022 कलम 283 भादवी . माण ेपो. टे मनाठा द 30/10/2022 

पो. टे 

च ेनाव 

गरुनं व कलम गुरन.घ.ता.वळे व ठकाण फयाद दणेार च ेनाव ह ककत 

मनाठा गरुन 164/2022 

कलम 283 भादवी 

माण े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 दनांक.30/10/2022 

च े15:00 वा.सुमारास 

मोज ेमणाठा बस टॅ ड 

ता.हदगांव. िज  नांदडे 

 

गु.दा.ता.वेळ 

दनाकं:- 30/10/2022 

वेळ 16.01 वा.न द नं 

536 वर  

 

 

 

फयादी:-संभाजी 

नारायण नरवाडे वय 52   

वष वसाय नौकरी पो 

कॉ.3001 पो. टे.मनाठा 

ता.हदगांव िज.नांदडे 

म .नं. 8605019739 

 

   FIR त दलीप का ? 

 होय. 

आरोपी :-  

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील आरोपीताने  

आपल ेता यातील वाहण याम ये 05 वाशी बसलले ेअसतां◌ंना  

रावणगांव बस टँड रोडच ेम य ेभागी येणारे जाणारे वाशाच ेिजवीतास 

धोका होईल व वाहणास अडथळा िनमाण होईल अशा ि थतीत रोडवर उभा 

केलेला िमळुन आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी    मा.स.पो.िन.साहबे याच ेआदशेान ेHC2123 िगरी साहबे  

यां याकड े दला. 

तपासीक अिधकारी याचं ेनांव :- HC 2123 िगरी साहबे पो टे मनाठा  मो 

नं 9604822123 

दाखल करनारा-PSO HC 2231 दाढ ेसाहबे पो. टे.मनाठा  मो.नं. 

7774050311 

पो. टे. भारी अिधकारी यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहबे 

पो. टे.  मनाठा मो. नं. 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

पो. टे माडंवी  गु.र.नं 80/2022 कलम 283 भादवी . माण ेपो. टे माडंवी द 30/10/2022 

पो. टे. चे 

नाव 

गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व कलम 

गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग 

घडला व दाखल 

फयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही. 

ह ककत 

मांडवी गु न नं.  :- 80/2022     

कलम 283 भा. द. वी.  

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 30/10/2022 रोजी 

12:00वाजता   च ेसुमारास 

ल मी चौक मांडवी . ता. कनवट 

ठकाण:  ल मी चौक मांडवी.  

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 30/10/2022    च े  16:0 

7वा.  

न द नंबर :- 13 वर  

 

िमळाला माल :- 

 

उिशराच ेकारण---                                               

                                                   

फयादी च ेनाव :- िनलेश मधुकर 

मो ल वय 32 वष वसाय 

नोकरी पोलीस 

िशपाई/ब.नं.1445पोलीस टेशन 

मांडवी  ता. कनवट मो. नं. 

9527596627. 

 

आरोपी च ेनाव :- 

 

FIR दले का होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाही. 

 

चेकिल ट ची पूतता केली आहे : 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळेी व ठकाणी यातील आरोपी 

हा आपल ेता यातील अॅटो हा िवनाकारण मु य र यावर येणा-या 

जाणा-या  वाशांना ास होईल व एखादा अपघात होऊन ईजा 

होईल अशा िस्थतीत उभा केलेला िमळुन आला वगैरे फयाद व न 

गु हा दाखल  

 

दाखल करणार:- Pso/ LhC/1831मडके मॅडम मो. 9423509717 

 

तपािसक अिधकारी मपोहकॅेा/ 1366 माला कनाके .पो. टे. मांडवी 

मो.नं.7507424087 

 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म हारी दगुादास   िशवरकर पो. 

टे. मांडवी.  मो. नं. . .9922322312 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

पो टे धमाबाद गु ाचा कार  गुरन ं 238/22 कलम 435, 34 भादिव दनाकं 30/10/2022 

पो. टे. च े

नाव 

गरुन / आ.मृ / 

पनाका / िम सग 

घडला व कलम 

गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व दाखल 

फयादी च ेनाव व प ा व मो. 

नं. आरोपी चे नाव व प ा, 

आरोपी अटक होय / नाही. 

ह ककत 

पो ट 

धमाबाद 
 

 

 

 

गुरन नं. 

238/2022 कलम 

435, 34 भादिव 

 

ग.ुघ.तारीख वेळ व 

 ठकाण- 

 द.25/10/22 रोजी चे वेळ 

19.00 त े दनांक 26/10/22 

चे 04.00 वा.चे दर यान 

फयादीचे शेतात मौ पाटोदा 

खु. धमाबाद ता. धमाबाद 

िज.नांदेड 

 

गु हा दाखल ता. वेळ दनाकं- 

30/10/२२ रोजी 15.52 वा. 

टे डा . 25 

 

 

फयादी- शकंर मा ती जाधव, वय 

55 वष, वसाय शेती, रा. पाटोदा 

खुद ता. धमाबाद  

मो नं 9657311321 

 

 

 

आरोपीचे नाव-  

 

 

खलुासा-सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकानी यातील आरोपी तानी 

संगणमत क न, मागील जु या वादा या कारणाव न फयादी यांची शेतात 

लावले या सोयाबीन या ढगास आग लावून अंदाजे 20 टल सोयाबीन 

कमती एक लाख पयाचे नुकसान केले आह ेअसा संशय आह.े वगैरे मजकुराचे 

जबाबा व न मा. पो िन साहबेांचे आदशेाने वर माणे गु हा दाखल क न 

पुढील तपास कामी पोहकेा/२०२२ मठपती यांचेकड े दला आह.े 

 

दाखल करणार- सपोउपिन/आबेद पो टे धमाबाद 

पो. िन िहबारे सर  पो. टे धमाबाद मो.न ं 

97 64 57 43 33 

 

तपासीक अमंलदार- सपो उपनी/ मसलेकर 

मो.न 9370467775 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

पोलीस टेशन रे व ेमदुखडे   CR NO 219/2022 कलम 147,148,149,324,323,504,506 ipc द 30/10/2022 

पो टेच े

नाव 

गुरन / आ.मृ / पनाका 

/ िम सग घडला व 

कलम 

गु हा घडला ता. वळे  

ठकाण  व दाखल ता . वळे 

फ या द नाव प ा व  मो नं, हक कत 

, मुदखडे  

 

  

Cr no 219/2022 

कलम 147, 148, 

149, 324, 323, 

504, 506, 323, 

324  ipc 

 

गु हा घडला ता वळे:- द 

द29/10/2022  च0े7.00 

सु फयादी या शेतात  

िशवाय मुदखेड दि णेस 

15 कलोमीटर 

 

 गु हा दाखल ता वळे:- 

 द 30/10/2022 च े

16.41वा टे..डा न द क् 20 

 

 

 

फयादीच ेनाव 

 ाने र आनंदराव जाधव वय 

30वष वसाय  शतेी जात 

मराठा  रा माळकौठा मुदखेड  

मोबाईल नंबर9325278048 

 , आरोपी नाव 

 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील यातील आरोपीतानी गैर काय ाची मंडळी जमवून 

फयादीस तु आमच ेशेतात तुझे जनावर का चालवीत आहेस 

असे हणून फयादीस वाद क न कु हाडीने डो यात मा न 

डोके फोडून यास ध न काठीने उजवे पायाच ेफॅ ीवर 

मु ामार दऊेन व दगडानेवगैरे त ारी जबाब व न मा पो िन  

साहबे यां या यां या आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी पोह ेका/2366 मुंढ ेया याकडे दला   

मो न 9403330030 

दाखल करणार - सपोउपिन शेख पो टे मुदखेड  

 

तपािसक अंमलदार - पोह ेका/2366 मुंढ े 9403330030 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

िद एिपल 2020 पासुन 
नो हबर 2021 पयत 
िफय दीचे नांदते घरी मौ. 
सावरगाव पीर ता मुखेड 
िज नांदेड  
 

िद.  30/10/2022 रोजी 
वेळ 17.01  वा. न दनं. 
23   वर 
 
 

 
 

आज रोजी िफय द 
िद याने

सादर वनतीकी,  नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील आरोपीतांनी 
संगनमत क न िफय दी बाईस आरोपी क. 1ते5 यांनी हॉटेल 
टाक यासाठी तु या माहेरहुन 1,00,000  ये घेवुन ये हनुन 
िफय दी बाईस िशवीगाळ क न शािररीक व मानिसक छळ क न 
थापडाबु यानी मारहान केली व िजवे मार याची धमकी देवुन 
घराबाहेर हाकलुन िदले  वगैरे व न गु हा दाखल  
 

पो हेकॉ 2822 कनकवळे   
ने.  पो. टे. देगलुर 
 
 

–पोहेकॉ/2462 कद मोनं 
 
 

 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

 -  नाही  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  नाही 
 

 

 



पोलीस टेशन नायगाव भाग 6 ग.ुर.न. 154/2022 कलम 283 भा. द.ं वी. माण.े द. 30/10/.2022 
 

पो. टेचे 

नाव 

गरुनं व कलम गु हा घडला ता. वळे ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मो. नं 

,आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक कत 

नायगाव भाग 6 ग.ुर.न. 

154/2022कल

म 283 भा. दं. 

वी. माण.े 

 

 

 

गु हा घडला तारीख वळे 

ठकाण :- द.30/10/2022 च े

12:55 वाजता सुमारास 

िशवाजी चौक नायगाव 

 

 

 

गु हा दाखल  ता.वळे:- 

द.30/10/2022चे 13:54वा. 

टे.डा न द . 13 वर  

 

  

 फयादीच ेनाव. - बाबू गंगाराम 

चरकुलवार वय 40 वष वसाय 

नोकरी pc/ 941 नेमणूक पोलीस 

टेशन नायगाव 

मो.नं.7744062703 

  FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  

आरोपी अटक:-  नाही 

 

खलुासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व  ठकाणी यातील 

आरोपीने याच ेता यातील अशोक लेलँड िपकअप ही िशवाजी 

चौक नायगाव म यभागी उभी क न येणारे जाणारे वाहनास व 

इतर ईसमास धोका िनमाण होईल अशा प तीने थांबिवलेला 

िमळून आला वगैरे फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न 

पुढील तपास बीट एचसी 2006 मु तापुरे यां याकडे दला 

 

तपािसक अमंलदार :पो.ह.े का/2006 मु तापूरे मोबाईल 

नंबर.9325850996 

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

 

 

 

 



पोलीस टेशन नायगाव भाग 6 ग.ुर.न. 155/2022कलम283भा. दं. वी. माणे. द. 30/10/.2022 

पो. टेचे 

नाव 

गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 

वळे 

फयादीच ेनाव प ा व मो. नं ,आरोपीच े

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

नायगाव भाग 6 गु.र.न. 

155/2022 कलम 

283 भा. द.ं 

वी. माणे. 

 

 

 

गु हा घडला तारीख वळे 

ठकाण:- 

द.30/10/2022 चे 

13:00 वाजताची 

सुमारास िशवाजी चौक 

लालवंडी जाणारे रोडवर  

नायगाव 

 

गु हा दाखल  ता. वळे :- 

द.30/10/2022चे 

14:10 वा. टे.डा न द 

. 16 वर  

 उिशरा चे कारण-  

 फयादीच ेनाव.-  बाबू गंगाराम 

चरकुलवार वय 40 वष वसाय नोकरी 

pc/ 941 नेमणूक पोलीस टेशन 

नायगाव मो.नं.7744062703 

  

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  

आरोपी अटक:-  नाही 

 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व  ठकाणी यातील 

आरोपीने याच ेता यातील अशोक लेलँड िपकअप ही िशवाजी चौक 

नायगाव म यभागी उभी क न येणारे जाणारे वाहनास व इतर 

ईसमास धोका िनमाण होईल अशा प तीने थांबिवलेला िमळून 

आला वगैरे फयाद व न वर माण ेगु हा दाखल क न पुढील 

तपास बीट एचसी 2006 मु तापुरे यां याकडे दला 

 

तपािसक अमंलदार :पो.ह.े का/2006 मु तापूरे मोबाईल 

नंबर.9325850996 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 

 

 



पोलीस टेशन नायगाव गु.र.न. 156/2022 कलम 283 भा. दं. वी. माण.े द. 30/10/.2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन ंव कलम गु हा घडला ता. वळे ठकाण व 

दाखल ता. वळे 

फयादीच ेनाव प ा व मो. नं 

,आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाही 

हक कत 

नायगाव भाग 6 ग.ुर.न. 

156/2022क

लम 283 भा. 

द.ं वी. माणे. 

 

 

 

गु हा घडला तारीख वळे ठकाण:- 

द.30/10/2022 चे 13:10 

वाजताच ेसुमारास िशवाजी चौक 

लालवंडी जाणारे रोडवर नायगाव 

 

 

गु हा दाखल ता.वळे:- 

द.30/10/2022चे 14:15 वा. 

टे.डा न द . 18वर  

 

 उिशरा चे कारण-  

 फयादीच ेनाव. -बाबू गंगाराम 

चरकुलवार वय 40 वष वसाय 

नोकरी pc/ 941 नेमणूक पोलीस 

टेशन नायगाव मो.नं.7744062703 

  

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  

आरोपी अटक:-  नाही 

 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमदु ता.वेळी  व  ठकाणी यातील 

आरोपीने याच ेता यातील आपे ऑटो ही िशवाजी चौक नायगाव 

म यभागी उभी क न येणारे जाणारे वाहनास व इतर ईसमास 

धोका िनमाण होईल अशा प तीने थांबिवलेला िमळून आला 

वगैरे फयाद व न वर माण ेगु हा दाखल क न पढुील तपास 

बीट एचसी 2006 मु तापुरे यां याकडे दला 

 

तपािसक अमलंदार :पो.हे. का/2006 मु तापूरे मोबाईल 

नंबर.9325850996 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 

 

 

 



पोलीस टेशन नायगाव  ग.ुर.न. 157/2022 कलम 283 भा. दं. वी. माण.े द. 30/10/.2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

फयादीचे नाव प ा व मो. नं 

,आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाही 

हक कत 

नायगाव भाग 6 गु.र.न. 

157/2022कलम 283 

भा. द.ं वी. माणे. 

 

 

 

गु हा घडला तारीख वेळ 

ठकाण:- द.30/10/2022 चे 

13:20 वाजताचे सुमारास 

िशवाजी चौक लाल मंडी 

जाणारे रोडवर गजानन कृषी 

क  जवळ नायगाव 

 

गु हा दाखल   

ता.वेळ:- द.30/10/2022चे 

14:26 वा. टे.डा न द . 

19वर  

 

 उिशरा चे कारण-  

 फयादीचे नाव. ाने र माधवराव 

पुणे बोईनवाड वय 34वष वसाय 

नोकरी pc/ 225 नेमणूक पोलीस 

टेशन नायगाव मो.न.ं8830965666 

  

 FIR त दली का:- होय  

 

 

आरोपीचे नाव व प ा :-  

आरोपी अटक:-  नाही 

 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व  ठकाणी यातील आरोपीने 

याचे ता यातील टाटा एस ही िशवाजी चौक नायगाव म यभागी उभी 

क न येणारे जाणारे वाहनास व इतर ईसमास धोका िनमाण होईल अशा 

प तीने थांबिवलेला िमळून आला वगैरे फयाद व न वर माणे गु हा 

दाखल क न पुढील तपास HC/1864 कुलकण  यां याकड े दला 

 

तपािसक अमंलदार :पो.ह.े का/1864 कुलकण  मोबाईल 

नंबर.9970577147 

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

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन नायगाव भाग 6 गु.र.न. 158/2022 कलम 283 भा. दं. वी. माण.े द. 30/10/.2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वळे 

फयादीचे नाव प ा व मो. नं ,आरोपीचे नाव व 

प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

नायगाव भाग 6 

गु.र.न. 

158/2022

कलम 283 

भा. द.ं 

वी. माण.े 

 

 

 

गु हा घडला तारीख वळे 

ठकाण:- द.30/10/2022 च े

13:35वाजताच ेसुमारास 

िशवाजी चौक ते लालवंडी 

जाणारे कौितक वार जनरल 

टोअस जवळ नायगाव 

 

गु हा दाखल  ता.वळे:- 

द.30/10/2022चे 15:56 वा. 

टे.डा न द . 21 वर  

 

  

 फयादीच ेनाव. दिेवदास गो वदराव 

इंगोले वय 41वष वसाय नोकरी pc/ 

2868नेमणूक पोलीस टेशन नायगाव 

मो.नं.9403636381 

  

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :- 

  

आरोपी अटक:-  नाही 

 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमदु ता.वेळी  व  ठकाणी 

यातील आरोपीने याच ेता यातील आ पे ऑटो ही कौितक 

वार जनरल टोअस जवळ रोडचे म यभागी उभी क न 

येणारे जाणारे वाहनास व इतर ईसमास धोका िनमाण 

होईल अशा प तीने थांबिवलेला िमळून आला वगैरे 

फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास 

HC/1864 कुलकण  यां याकडे दला 

 

दाखल करणार:- hc 1808 िचतळे 

 

तपािसक अमलंदार :पो.हे. का/1864 कुलकण  मोबाईल 

नंबर.9970577147 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



पोलीस टेशन नायगाव ग.ुर.न. 159/2022 कलम 283 भा. दं. वी. माणे. द. 30/10/.2022 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव कलम गु हा घडला ता. वळे ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मो. न ं

,आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक कत 

नायगाव ग.ुर.न. 

159/2022कलम 

283 भा. द.ं 

वी. माणे. 

 

 

 

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण:- 

द.30/10/2022 चे 13: 50 

वाजताचे सुमारास िशवाजी चौक 

ते लालवंडी कड ेजाणारे रोडवर 

बालाजी मोबाईल शॉपी या 

जवळ नायगाव तालुका नायगाव 

 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.30/10/2022चे 16:36 वा. 

टे.डा न द . 22 वर  

 

 

 उिशरा चे कारण-  

 फयादीच ेनाव. दिेवदास 

गो वदराव इंगोले वय 41वष 

वसाय नोकरी pc/ 

2868नेमणूक पोलीस टेशन 

नायगाव मो.नं.9403636381 

  

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  

आरोपी अटक:-  नाही 

 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व  ठकाणी यातील 

आरोपीने याच ेता यातील म ह ा अ फा ऑटो ही िशवाजी चौक ते 

लालवंडी कड ेजाणारे रोडवर बालाजी मोबाईल शॉपी या जवळ 

रोडचे म यभागी उभी क न येणारे जाणारे वाहनास व इतर ईसमास 

धोका िनमाण होईल अशा प तीने थांबिवलेला िमळून आला वगैरे 

फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास HC/1864 

कुलकण  यां याकड े दला 

 

 

दाखल करणार:- hc 1808 िचतळे 

 

तपािसक अमंलदार :पो.ह.े का/1864 कुलकण  मोबाईल 

नंबर.9970577147 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन नायगाव भाग 6 ग.ुर.न. 160/2022 कलम 283 भा. द.ं वी. माणे. द. 30/10/.2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वळे 

फयादीच ेनाव प ा व मो. नं 

,आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाही 

हक कत 

नायगाव भाग 6 गु.र.न. 

160/2022 

कलम 283 भा. 

द.ं वी. माण.े 

 

 

 

गु हा घडला तारीख वळे 

ठकाण:- द.30/10/2022 

च े14:05  वाजता च े

सुमारास महा मा फुल े

कॉलनी ते िशवाजी चौकाकड े

जाणारे रोडवर वसंत ऍ ो 

कृषी दकुान जवळ नायगाव 

तालुका नायगाव 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.30/10/2022चे 16:36 

वा. टे.डा न द . 22 वर  

  

 फयादीच ेनाव.- 

 दिेवदास गो वदराव इंगोले वय 41वष 

वसाय नोकरी pc/ 2868नेमणूक 

पोलीस टेशन नायगाव 

मो.नं.9403636381 

  

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  

आरोपी अटक:-  नाही 

 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व  ठकाणी यातील 

आरोपीने याच ेता यातील म ह ा अ फा ऑटो ही महा मा फुल े

कॉलनी ते िशवाजी चौकाकडे जाणारे रोडवर वसंत ऍ ो कृषी 

दकुानाजवळ  रोडचे म यभागी उभी क न येणारे जाणारे 

वाहनास व इतर ईसमास धोका िनमाण होईल अशा प तीने 

थांबिवलेला िमळून आला वगैरे फयाद व न वर माण ेगु हा 

दाखल क न पुढील तपास PSI वाघमारे यां याकडे दला 

 

दाखल करणार:- hc 1808 िचतळे 

 

तपािसक अमंलदार :psi वाघमारे मोबाईल नंबर.9096618241 

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

 



            
 

    
  

        
    

          
        

      
    

    

  
  

    
  

                
                        

    
      

        

  
        

        
                  

    

    

      
    

        
    
    

      

  
        

  

                                    
                  

                    
                    

    
                

                

                

        

        

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

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन कनवट िम सग नंबर 39/2022 

पो. टे. 

चनेाव  

गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

कनवट   िमस ग नं.  :- 39/2022  

कलम :-  

 

 

 हरवले या  च ेवणन:- 

1 रंग - काळासावळा ,  

2 उंची - 4 फूट 5इंच ,3 बांदा 

सड पातळ, 

अंगावर - गुलाबी साडी 

पायात सडल िश ण सातवी 

पास भाषा मराठी चेहरा गोल 

हरव याची  ता. , वेळ व  ठकाण 

:- द. 27/10/ 2022 रोजी  

सकाळी 10.00  वा. चे सुमारास 

राहत ेघ न मौजे धान सांगवी 

ता. कनवट दि णेस 05 

कलोमीटर  

 

 िमस ग  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 30-10-2022 चे 20.07वा.  

न द नंबर :- 19 

 

उिशराच ेकारण- 

आज पावतो नातेवाईकाकडे 

िवचारपूस व शोधाशोध केली 

असता ती िमळुन आली नाही  

 

फयादी चे नाव - गणपत नारायण 

िभसे वय पचंवीस वष वसाय मजुरी 

राहणार ह.मु धान सांगवी तालुका 

कनवट मोबाईल नंबर 9022593914 

 

हरवले या  चे नाव-  

(1) क पना गणपत िभसे वय 22 वष  

(2 ) तन ुगणपत िभसे वय 2 वष 

रा.ह.म.ु धान सांगवी. 

 

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

 

 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील खबर 

दणेार याची प ी ही मुल नी मुलीला घेऊन गोधडी बु. येथ ेजाऊन येत े

परत येत े हणून घ न िनघून गेली ती अ ाप पावतो घरी आली नाही 

ितचा आज पावतो नातेवाईकाकडे िवचारपूस व शोधाशोध केली 

असता ती िमळुन आली नाही वगैरे मजकुराचे अजाव न मा.DO 

राठोड सा.यां या आदशेाने िम सग दाखल क न पुढील कायवाही 

कामी िबट पो.ह.ेका./1952 क लाळे यांचे कड े दल.े  

 

तपािसक अमंलदार :-  पो.ह.ेका/1952 क लाळे  पो. टे. कनवट मो. नं 

दाखल करणार :- पो.ह.ेकॉ/915 राठोड  पो. टे. कनवट 

 मो. नं. 

पो. टे. भारी अिधकारी  नाव व मोबाईल नंबर :- मा. पो. िन. 

साळंुखे साहबे पो. टे. कनवट  मो. नं. 9422242568 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



पो. टे. माळाकोळी.गु.र.न. 107/2022 कलम 65 (ई) मु . ो.ऍ ट द .30/10/2022 

पो. टे. च ेनाव गु.र.न. व 

कलम 

गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

 

हक कत 

माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न. 

107/2022 

कलम 65(ई) मु 

ो ऍ ट 

गु हा घडला:-  

द. 30/10/2022 च े

17.30 वाजता बस टँड 

टी पॉ ट जवळ मौ. 

ल हराळ पि मेस 15 

कमी 

 

 

 

गु हा दाखल:-  

द.30/10/2022 वेळ 

20:20 वाजता  टेशन 

डायरी न द  17 वर.  

 

फयादीच ेनाव :-  

 बजरंग िपराजी क लेवार वय 48 वष 

वसाय नोकरी पोहकेा /954  पो टे 

माळाकोळी मो. नं 

8888832047 

 

FIR त दली का:- होय 

आरोपी नाव व प ा:-  

आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला माल:- दशेी दा  भगरी सं ा 

या 180 एम एल या 07बॉटल 

कमती 490  चा माल 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद ता रख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदशेीर र या   दशेी दा  

भगरी सं ा या 180 एम एल या 07 बॉटल कमती 490  माल   

चोरटी िव  कर याच ेउ शेाने  ता यात बाळगलेला िमळून आला 

हणून गु हा दाखल  

   दाखल करणार:-    Npc/2180  िच लवाड 

          पोलीस टेशन माळाकोळी 

   तपासीक अमंलदार:- HC/  1888  ि रसागर सर 

पो. टे.माळाकोळी    मो.+ 9823842188 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:- 

              मा. सहा यक पोलीस िनरी क  डोके साहबे 

              मो. .-8652147575 

भटे दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 

केललेा तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहबे याचं ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 



पोलीस टेशन मदुखडे गरुन - 220 /2022 कलम 324, 323, 504, 506, 34, 427भा द िव 30/10/2022 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

मदुखडे 

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. 

वेळ. व ठकाण 

फयादीच ेनाव खलुासा 

मुदखेड .गुरन - 220 /2022 

कलम 324, 323, 

504, 506, 34, 

427भा द िव  

 

गुरन - दाखल ता.वेळ. 

द. 30/10/2022 

रोजी 21.07 वा  टे 

डा 21वर 

 

 

दनांक -मुदखेड 

द.29/10/2022 

रोजी 10.00वा. च े 

सुमारास 

माळकोठा िशवार 

फयादीच ेशेतात 

तालुका मुखेड 

दि णेस 15 क  मी 

 

 

 

फयादी -  िशवाजी िपता आनंदराव 

जाधव वय 35 वष  वसाय शेती 

राहणार माळकोठा तालुका मुदखेड    

मो. न. 9284640174 

 

आरोपी-   

 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोप नी संगणक क न मागील भांडणा या कारणाव न 

फयादीच ेशेतातील पा याचे पाईप फोडून अंदाज े50,000 . 

नुकसान क न फयादीस वाद काढून िव याने फयादीच ेउज ा 

हाताच ेपोटरीवर  मा न र  काढून काठीने पाठीत डा ा हातावर 

डा ा पायावर मु ामार मा न पकडून िशवीगाळ क न तु ही 

नंतर बघतो हणून पु हा शेतातील नुकसान करतो हणून धमक  

दली वगैरे जबाबाव न मा. पो.नी. साहबे यां या आदेशाने गु हा 

दाखल 

दाखल करणार- pso  Asi शेख  मो. . 8623983731 

तपास - Hc 2721 शद ेमो. मांक.  9552516283 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



(DCR) ो  पो. टे. माळाकोळी  ो गुरन.106/2022कलम65 (ई) म ो का 

पो. टे. च े

नाव 

ग.ुर.न. व कलम गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

हक कत 

 

  

माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन.106/2022 

कलम 65 (ई) म ो 

का 

. द.30/10/2022 

 

 

 

 

 गु हा घडला:- द 30/10/022 चे 

16:00वाजता सुमारास ॉपर 

माळाकोळी कंधार रोड टी पॉ ट 

माळाकोळी उ रेस 400 KM 

 

 गु हा दाखल:- 

द.30/10/2022वेळ 17:29वाजता 

टेशन डायरी न द 14वर       

 

 िमळाला माल :- दशेी दा  भगरी 

सं ा या 180 एम एल या  सीलबंद 

10 बॉटल अंदाजे ित बोटंल 70/ पये  

कमती 700₹ चा माल                             

 फयादी चे नाव व प ा :- 

नामदवे रामधन राठोड वय 49 

वष वसाय नोकरी पो. हे.का 

ब. नं.2308पो टे माळाकोळी 

मो.न.92845336640 

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी च ेनाव व प ा:-  

उिशरा च ेकारण:-  

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

खुलासा;  

           वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील नमदू 

आरोपीने िवनापरवाना बेकायदशेीर  ो गु ाचा माल दशेी दा  

भगरी सं ा ची 180ml या सीलबंद 10 बॉटल ती बॉटल 

70 पये क . एकूण 700/ . चा माल चोरटी िव  कर या या 

उ शेाने जवळ बाळगलेला िमळून आला आह ेवगैरे व न गु हा 

दाखल क न वर माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामीHC/2308 राठोड   यां याकडे दला         

दाखल करणार:- NPC/2180 िच लवाड नेमणूक पो टे 

माळाकोळी. मोबाईल नंबर :- 90 49 16 8001 

तपासी अंमलदार: HC/2308 राठोड मोबाईल नंबर  

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

        मा.स.पोिन/ डोके  साहेब . पो. टे. माळाकोळी            

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

पोलीस टेशन हादगाव आ. . न. 46/2022 कलम 174 Crpc मान े द  30/10/2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन ंव कलम आ 

. 

गु हा /आ  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोदी न ं, 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक कत 

हदगाव  आ . न. 

46/2022 कलम 

174 crpc 

माने द  

30/10/2022 

  

 द.11/.10/2022  चे  

14:00 वाज याच े सुमारास 

राहत घरी माताळा ता 

हदगाव  

    

 

आ  दाखल  ता.वेळ:-  

द 11/10/.2022 च े  

21:24 

वा टे.डा. न द  24 वर  

 

 

   

 

 

खबरदणेारनाव:- एम के 

गोटमवाड अशी नेमणूक पो टे 

ामीण िज. नांदेड  वसाय 

नोकरी 

 

 मयत :- गणेश राव गो वदराव 

ग हाण ेवय 65 वष  ता. हदगाव  

िज.नांदडे  

 

 मरणाचे कारन :- उंदीर 

मार याचे िवषारी औषध 

पी यामळेु मृ यू उपचारादर यान  

 

 उिशरा च े कारण :- आज रोजी 

कागदप  पो टेला हजर आ याने  

खुलासा, 

             सादर िवनंती क  , यातील मयत नामे गणेशराव गो वदराव 

ग हाण े  वय 65 वष रा महाताळा  यांनी उंदीर मार याचे  िवषारी 

औषध ाशन के याने यांना उपचार कामी सरकारी दवाखाना हदगाव  

येथे शरीक येथून उपचार कामी स.द. िव णुपुरी नांदडे येथे रेफर केल े

असता उपचार चाल ूअसताना द. 12/10/2022 रोजी 17:00  वाजता 

स.द . नांदडे िव णुपुरी येथे मरन पावला आहे  वगैरेMlC  कागदप  

अमलदार  रणवीर यांनी सादर के याने पो. नी.पवार साहबे  यां या 

आदशेाने आ  दाखल क न तपास कमी HC/35 चतल े साहबे  

यां याकडे दे यात आला  

 

दाखल करणार :-  NPC/799 जाधव पो टे हदगाव    मो. 

9923088577. 

तपािसक :- HC/35 चतल े  साहबे पो ट े हदगाव मो नंबर 

9284056205 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



iksLV /kekZCkkn xqju  -&237@2022 dye 324]323]506]143]147]149] Hkknoh lgdye 3¼1½¼vkj½ ¼,l½ 3 ¼2½ ¼Ogh ,½ v-tk-t-iz-dk 

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 %&  

/kekZCkkn  

 

 

xqUgk  ?kMyk rk-
osG fBdk.k-%&  
fn- 29@10@2022  
jksth ps osG 19%30 
oktrkP;k lqekjkl 
ekSts ikVksnk [kq 
;sFks ljiap ‘kadj 
Mkdksjs ;kaP;k 
?kjktoG 
lkoZtfud jksMoj 
rk-/kekZckn   
  
fn’kk o varj %&  
if’pesl 10 fdeh  
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%&  
 fn-30-10-2022 
osG 02%38 ok uksan 
ua 03  oj 
 

xqju  -& 
237@2022 
 dye 
324]323]506]1
43]147]149] 
Hkknoh lgdye 
3¼1½¼vkj½ ¼,l½ 
3 ¼2½ ¼Ogh ,½ 
v-tk-t-iz-dk- 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&   
‘kkejko tdksth dkacGs o; 32 
o”ksZ ] O;olk; vWVks pkyd jk 
ikVksnk [kq rk-/kekZCkkn ft- ukansM  
Ekskua & 9763879171 
tkr & egkj vuqlqfpr tkrh  
 
vkjksihps  uko %&  
 
 
vkjksih vVd ukgh 
 
 

[kqyklk %& -lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh ykbZV ps dusD’ku tksM.;kps dkj.kko:u vkjksih dz 01 rs 07 
;kauh xSjdk;n;kph eaMGh teoqu ljiapkps ?kjkleskjhy ykbZVps [kkacktoGhy 
lkoZtfud jksMoj ;krhy loZ vkjksihrkauh egkjxs Qkj ektysr vls 
tkrhokpd f’kohxkG d:u viekfur dsys o foVkus o dq&gkMhps rqacjukus o 
ykFkkcqD;kus ekjgk.k d:u ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs etdqjkps 
tckck o:u oj izek.ks xqUgk nk[ky - 
nk[ky dj.kkj &  
iksmifu Jh okMsdj iksLVs /kekZCkkn eksua 9067081223 
rikfld vaeynkj &  
ek-mifoiksvf/k Jh fodzkar xk;dokM lk mifo /kekZckn  
eksua 9423193741 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 iksfu Jh lat; fgckjs iksLVs /kekZCkkn eksua 9764574333 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   
ek-mifoiksvf/k Jh fodzkar xk;dokM lk mifo /kekZckn eksua 9423193741 ] 
iksfu Jh lat; fgckjs iksLVs /kekZCkkn eksua 9764574333 gs fn-30-10-2022 
jksth osG 02%42 ok uksan ua-04 oj jokuk   
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

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

 

 



iksLVs ukansM xzkeh.k xqjua -&645@2022 dye 457]380 Hkk n oh- 

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 %&  

 

ukansM 

xzkeh.k 

 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&  fn- 29-
10-2022 jksth jk=h 
10-00 ok rs fnukad 
30-10-2022 ps osG 
igkVs 05-30 ok ps 
njE;ku fQ;kZnhps jkgrs 
?kjh xksikGpkoMh 
dekuhleksj mLeku 
uxj jksM ok?kkGk rk 
ft ukansM- 
  
fn’kk o varj 
%&nf{k.ksl 02 fdeh  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-
%&  
 fn-30-10-2022 osG 
13%57 ok uksan ua 25  
oj 
 

xqju  -& 
645@2022 
 dye 
457]380 
Hkk n oh- 
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %& jks’kuflag pj.kflag 
fonsg Bkdqj o; 47 o”kZ O; f’k{kd 
jk xksikGpkoMh dekuhleksj mLeku 
uxj jksM ok?kkGk rk ft ukansM eksua-
9823408054]7875011935-  
 
vkjksihps  uko %& vKkr 

vkjksih vVd &fujad 

mf’kjkps dkj.k& fujad 

gLrxr dsysys gR;kj&fujad 

 
xsyk eky& uxnh 2]00000 :I;s nksu 
yk[k T;ke/;s 500 : njkP;k uksVk o 
lksU;kph dkGs euh vlysyh iksr 10 
xWze ]fdaerh 40000 :Ik;s o lksU;kps 
ysMht vaxBh fru ux izR;sfd 05 
xzWe fdaerh 60000 : o pkanhph pSu 
tksM 18 rksGs fderh 6000 : vls 
,dq.k 3]06000 : fru yk[k lgk 
gtkj : pk eky- 
 

[kqyklk %& -lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihus fQ;kZnh o R;kph iRuh >kksiysY;k cktqP;k csM:epk njokT;kyk 
ykoysys dqyqi rksMqu vkr izos’k d:u dikVkps ykWdje/;s nsohps eanhj 
cka/k.;klkBh ika<&;k nLrhr cka/kqu Bsoysys uxnh nksu yk[k T;ke/;s 500 
: njkP;k uksVk o lksU;kph dkGs euh vlysyh iksr 10 xWze ]fdaerh 
40000 :Ik;s o lksU;kps ysMht vaxBh fru ux izR;sfd 05 xzWe fdaerh 
60000 : o pkanhph pSu tksM 18 rksGs fdaerh 6000 : vls ,dq.k 
3]06000 : fru yk[k lgk gtkj :- pk eky-o jks[k jDde dks.khrjh 
vKkr pksjV;kus pks:u usys vkgs oxSjs fQ;kZn o:u ek- iksfu ;kaps 
vkns’kkus ueqn izek.ks xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl liksfu lqjs’k Fkksjkr 
;kapsdMs fnyk- 
 
nk[ky dj.kkj & Mh vks iksmifu dksjs iksLVs uka-xzkeh.k eksua-8888836607- 
rikfld vaeynkj & liksfu Fkksjkr iksLVs uka-xzkeh.k eksua-9823298315- 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& fnid cksjls iksLVs uka-xzkeh.k eksua-
9309737394- 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 1&ek MkW-fl/ns’oj Hkksjs mifoiksv mifo 
brokjk eksua-7798688865-2& fnid cksjls iksLVs uka-xzkeh.k eksua-
9309737394- gs fnukad-30-10-2022 ps osG 10-59 ok uksan ua-19 oj 
jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & fnukad-30-10-2022 ps 12-47 ok uksan ua-23 
oj vkod-  

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

 



           
  
 

                 
        

  
  

 
 

 
 

 

 
  

      
 

   
  

  
 

     

 
      

 
    

   
    

 

   
   

 

        
       
        

        
       
     

    

 
    

 

 
       

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 



                 
  
 

                 
           

  
  

 
 

 
 

  
 
  

 

      
  

  
    

  
   

   

      
 

    
   

     
 

     
       
    

  

 
  

      
     

    

         
         

        
       

       
      

 
     

 
        

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 



iksLVs oftjkckn xqjua-&377@2022 dye 457]380 Hkk n oh- fn-30-10-2022 

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 %& 

oftjkckn 

 

 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&  fn-30-10-
2022 ps 02-06 rs 02-
30 ok ps lqekjkl 
lUeku izsLVht oftjkckn 
ukansM  
 
 
  
fn’kk o varj %&if’pesl 
01 
 fdeh  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&  
 fn-30-10-2022 osG 
17%19 ok uksan ua 23  
oj 
 

xqju  -& 
377@2022 
 dye 
457]380 Hkk 
n oh- 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %& uandqekj 
tGckth xktqyokj o; 50 o”kZ 
O; [kktxh ukSdjh lUeku 
daUlVzD’ku jk pkSQkGk ukansM 
eksua-9890094699- 
 
 
vkjksihps  uko %& vKkr 
 
vkjksih vVd & fujad 
 
 
mf’kjkps dkj.k& vkt jksth 
fQ;kZnhus rdzkj fnY;kus- 
 
gLrxr dsysys gR;kj&fujad 
 
 
xsyk eky& 2215470 uxnh 
jDde- 
 

[kqyklk %& -lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 
;kl R;kaps ekydkus vkWfQl yscj isesUV o fcYfMax eVsjh;y lkghR;kps jDde 
okVi dj.;klkBh dW’kh;j toG fnys o dW’kh;jus lnj jDde Vscy ps MzkWOgj 
e/;s Bsoyh vlrkauk vKkr pksjV;kauh laMkl ckFk:eps f[kMdh rksMqu vkr e/;s 
izos’k d:u MzkWOgj e/;s Bssoysyh jDde pks:u usyh vkgs oxSjs tckck o:u xqUgk 
nk[ky- 
 

nk[ky dj.kkj & xzsiksmifu bZtGdj iksLVs oftjkckn ukansM eksua----------- 
 

rikfld vaeynkj &lat; Mh fuyi=sokj lgk iksfu iskLVs oftjkckn eksua -
9881201052-  
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  txnh’k HkaMjhokj iksfu iskLVs oftjkckn ukansM eksau-
9923696860- 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 1&ek-fuys’k eksjs mIij iks v ukansM eksua-
8605379686-]2&ek panzlsu ns’keq[k ‘kmifoiksv ukansM eksua-9765390333-
3&iksfu txfn’k HkaMjokj iskLVs oftjkckn eksua-9923696860-lgkiksfu tenMs 
iskLVs oftjkckn eksua-8308979032-gs fn-30-10-2022 ps 17-23 ok uksan ua-24 oj 
jokuk- 
 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &fn-30-10-2022 ps 18-30 ok uksan ua-28 oj vkod-  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 



पो. टे. माळाकोळी.ग.ुर.न. 108/2022  कलम 65 (ई) म.ु ो.ऍ ट द .30/10/2022 

पो. टे. च े

नाव 

ग.ुर.न. व कलम गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

 

हक कत 

माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न. 

108/2022 

कलम 65(ई) मु ो 

ऍ ट 

गु हा घडला:-  

द. 30/10/2022 च े

21.00 वाजता 

माळाकोळी ते कंधार 

जाणारे रोड लगत 

हॉटेलच ेपाठीमागे 

आरोपीच े म म ये 

माळाकोळी पि मेस 

500 मीटर 

 

गु हा दाखल:-  

द.30/10/2022 वेळ 

23:23 वाजता  

टेशन डायरी न द  

26  वर.  

 

फयादीच ेनाव :-   मािणक आबासो डोके 

वय 35 वष वसाय नोकरी सहा यक 

पोलीस िनरी क पोलीस टेशन 

माळाकोळी मो. नं 

86 52 14 75 75 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:- 

  आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला माल:- मकॅडॉल नंबर 1 या 

180 एम एल या सीलबंद 110 बॉटल 

ित बॉटल 160  माण े17,600  चा 

माल  

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद ता रख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदशेीर र या   मकँडॉल नंबर 1  

या एकूण 180 ML  या एकुण  110 बॉटल ित बॉटल 160 पये 

माण े कमती 17,600   चा  माल चोरटी िव  कर या या 

उ ेशाने ता यात बाळगललेा िमळून आला हणून याचं ेिव  वर 

माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी स.पो .िन  डोके साहबे 

यां या आदशेाने Hc/2308 राठोड यां याकड े दला. 

     दाखल करणार:-    Npc/2180  िच लवाड 

          पोलीस टेशन माळाकोळी 

   तपासीक अमंलदार:-  HC/  2308 राठोड सर पो. टे.माळाकोळी  

  पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:- 

              मा. सहा यक पोलीस िनरी क 

              डोके      मो. .-8652147575 

भटे देणारे अिधकारी चे नाव मो. . 

केललेा तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहबे याचंे सचूना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  



( )

( )

( )

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 



 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 



vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 



Iksk-LVs- fyacxko xqjua 157@2022 dye- 353] 332] 504]506 Hkk-na- fo- fn-30-10-2022 

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 %&  

fyacxko 

 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&   
fn- 
30@10@2022jksth  
osG 18%00 ok- 
fyacxko rs iq.kkZ 
dMs tk.kk&;k 
jksMoj ukGsÜoj 
QkVk ;sFks eksts 
fyacxko f'kokj rk-
ft- ukansM if'pesl 
02 fd-eh-  
 
fn’kk o varj %& 
if'pesl 02 fd-
eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%&  fn-30-10-
2022 osG 22%51 
ok uksan ua 20  oj 

xqjua 157@2022 
   dye- 353] 
332] 504]506 
Hkk-na- fo- 
 
 
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
;kno ekèko lksudkacGs 
48 o"kZ O;olk; uksdjh 
pkyd iks-dkW-@ 861 
use.kwd iksyhl LVs'ku 
fyacxko rk-ft-ukansM 
eksckbZy uacj 94 0320 
3208 75 
 
vkjksihps  uko %&  
 
 
vkjksih vVd & fnukad 
30@10@2022 jksthps osG 
23%20 oktrk LVs-Mk- 
uksan ua- 22 oj vVd  
 
 

[kqyklk %& - 
lknj fouarh dh] oj uewn rk.k~ osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh o lk{khnkj gs 
voS| èka|kph ekfgrh dk<wu dslsl dj.ks dkes isVªksfyax djhr vlrkuk R;kauk 
ukGsÜoj QkVk ;sFks vi?kkr >kY;kph ekfgrh feGkY;kus rsFks vi?kkr LFkGh tkÅu 
vi?kkrkrhy fiMhrkauk lfoLrj ekxZn'kZu d:u iks- LVs-yk tkÅu rØkj ns.;kl 
dGfoys o rsFks jksMoj teysY;k yksdkauk jksMps cktwyk tk.;kl dGowu jgnkjh 
lqjGhr djhr vlrkuk ;krhy uewn vkjksihus R;kph eks-lk- 'kkghu daiuhph gh 
jksM eè;s ykowu QksVks dk<hr gksrk fQ;kZnh o lk{khnkj ;kauh R;kl eksVj lk;dy 
dk<wu cktwl ?ks.;kl lkafxrys rsOgk vkjksihus R;kP;k lkscr vkjsjkohph Hkk"kk 
oki:u eksBeksBîkus vkjMk vksjM d:u ng'kr fuekZ.k dsyh fQ;kZnh o 
lk{khnkjkauk èkDdkcqDdh d:u lk{khnkjkps xG~;kl èk:u nq[kkir dsyh o FkkiMk 
cqDD;kus ekjgk.k d:u f'kohxkG dsyh o rqeP;k lokZaP;k uksd&;k ?kkyrks vls 
Eg.kwu 'kkldh; dkekr vMFkGk fuekZ.k d:u èkedh fnyh vkgs oxSjs etdqjkP;k 
tckc o:u ojhy çek.ks xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl dkeh   ek- l-iks-fu-
iokj  lkgsc ;kaps vkns'kkus fcV tgkfxjnkj ;kP;kdMs fnyk- 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW @2436 'ksVs iks-LVs- fyacxko  eks-ua-  9923303894 
rikfld vaeynkj & liksmifu tgkfxjnkj iks-LV- sfyacxko  eks-ua-  9822337382 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& l-iks-fu-  iokj lkgsc  eks-ua-  9823288458 iks-LVs- 
fyacxko 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & l-iks-fu-  iokj lkgsc  eks-ua-  9823288458 
iks-LVs- fyacxko 
-gs fn-30-10-2022 ps 23%28 ok uksan ua-24 oj jokuk- 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyw   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  



 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  



 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  


