
पो.�टे. भोकर गूरन 157/2022    कलम- 323,324,504,506,34  भा. द. िव. सह कलम 3(1), (r ), (s ),3(2), (v )(a )अ. जा. अ. ज. अ. �ितबंधक कायदा 1989 

�माणे  �द 04/05/20229 

पो.�टे चे 

नाव 

 कलम गु.घ.ता.वेळ व �ठकाण व दाखल  �फया�दी चे नाव व आरोपीचे नाव  ह�ककत 

भोकर  

 157/2022 

   कलम- 

323,324,504,506,34  

भा. द. िव. सह कलम 

3(1), (r ), (s ) ,3(2), 

(v )(a )अ. जा. अ. ज. 

अ. �ितबंधक कायदा 

1989 �माण े 
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 ठीकान
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ठीकान 
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:-
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- 

�द.03/05/2022 रोजी 

19:30 वा. चे सुमारास 

कोटा�समोर भोकर येथे  

 

 

 

 

 

दाखल -    

.�द. 04/05/2022   चे 

16:10वा. �टे.डा.न द नंबर 

35 वर  

 

 

 

 

�फया�दीचे

�फया�दीचे�फया�दीचे

�फया�दीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव  

    

  : 

: : 

:  

अमोल गो#वद कसबे वय 35 वष% &वसाय:- 

नोकरी रा. महा(मा फुले नगर भोकर ता. 

भोकर िज. नांदडे  मो.न.ं 9764205777 

 

 

 

 

खलूासा

खलूासाखलूासा

खलूासा 

  

 :

::

:-

--

- 

  

 सादर िवनंती क�,  यातील �फया�दी हा डी. पी. वर लाईट 

गे�याने �युज टाक�यासाठी गेले असता  यास आरोपीतानी संगणमत 

क%न त ूआम'या घरी वारंवार थकबाक� का मागतोस या कारणाव%न 

�फया�दीस िव+� उफ�  िवशाल याने उज.ा हातावर कोणतेतरी श/ाने 

मा%न जखमी केले. तसेच �दनेश व उषाताई यांनी महार3ा, थेर3ा त ू

लय माजलास काय, त ूतर आम'याच ग�लीत रा4न तुला लाईट गेली �क 

नाही ते .वि5थत पाहता येत नाही का. असे जातीवाचक िशवीगाळ केली 

व लाथा बु7याने मारहाण क%न जीवे मार�याची धमक� �दली वगैरे 

अजा�व%न गु:हा दाखल क%न पुढील तपास कामी मा. . िव<ांत 

गायकवाड SDPO धमा�बाद चाज� भोकर . मो.नं. 9021772022 

यां'याकड े�दला. 

 

 

दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 करनार

करनारकरनार

करनार 

  

 :

::

: पो ह े का 69 जाधव पो.5टे. भोकर     मो.नं. 

9773304540 

   

तपासीक

तपासीकतपासीक

तपासीक 

  

 अिधकारी

अिधकारीअिधकारी

अिधकारी 

  

 :

::

:-

--

-.

..

. मा. . िव<ांत गायकवाड SDPO धमा�बाद चाज� 

भोकर . मो.नं. 9021772022 
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.�भारी

�भारी�भारी

�भारी 

  

 अिधकारी

अिधकारीअिधकारी

अिधकारी.

..

.मा.पोनी >ी. पाटील सर पो.5टे.भोकर 

मो.नं.9923104521 

 

 

 

 



पो.�टे तामसा.ग.ुर..नं.50/2022कलम:379 भा.द.वी �माणे. �दनांक 04.05.2022 

पो.5टे चे 

नाव  

गु.र.न ं व कलम  गु.घ.ता.वेळ व ?ठकाण �फया�दी चे नाव ह�ककत 

तामसा गु.र.नं: - 

50/2022कलम:-

379भा.द.वी 

�माणे. 

 

 

�दनांक:-16.04.2022 चे रा*ी वेळ 

न,- नाही मौज ेदगडवाडी कँ0प 

हदगाव. 

 

 

गु.द.ता.वेळ �दनांक:--04.05.2022 चे 

00.45 वा.न द नं 02 वर . 

 

 

उिशराचे कारण- यातील �फया�दी 

याची त4येत 5ठक नस7यान ेते 

दवाखाना क8न व (यां9या �क7प 

&व�थापक यां9याशी चचा� क8न 

आज रोजी पो �टे ला येवून त;ार 

�दली आहे. 

�फया�दी:-- तुकाराम 

िव=नाथ भालेराव वय 42 

वष� &वसाय-लाय#जग 

>चाज�  रा .दगडवाडी. 

तालुका हादगाव िज7हा 

नांदडे 

 

 

 

FIR �त �दली का? :--

होय. 

 

आरोपी चे नाव व प?ा --

आ@ात  

 

गेला माल-8mmगजाळी 

02�क व40�कलो Aकमत 

अंदाजे 17280/-8 

चा.माल  

सादर िवनंती क�,वर नमुद तारीख वेळी व  ठकाणी  

यातील  �फया$दी यांनी %यां&या कं'पनीचे नाली बांधकाम 

कर)याचे 8mmलोखंडी गजाळी व2+कवीटल 40�कलो 

+कमती अंदाजे 17280/- - ठेवलेली कोणीतरी आ/ात 

चोर0ाने चो-न नेली 

 वगैरेचे जबाब  व-न गु2हा दाखल . 

 

तपासीक अिधकारी यांचे नाव:--NPC 1798 कंधारे. पो 

�टे.तामसा मो नं:--9823748525 

 

पो.�टे �भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:--

उजगरे स.पो िन. पो �टे.तामसा मो नं:--8975359100 

 

केलेला तपास:-- 

मा.पोिलस अधीक्षक यां&या सुचना:-- 

 



पो. �टे �कनवट आ 
 न ं11/2022 कलम 174  भा द िव  �माणे �द.04/05/2022 

पो. �टे च े

नाव  

गुरनं /आ B / कलम  गुCहा / आ B घडला व दाखल  �फया�दीचे नाव व प?ा मो नं., व 

आरोपीचे नाव व प?ा. 

ह�ककत  

�कनवट  आ B नं 11/2022 

 कलम 174 भा द िव 

 �माण े 

 

 

�दशा व अंतर :- �कमी 

 

 

गूCEाच ेकारण  

आ B घडला तारीख वेळ व 

5ठकाण :- �द.04/05/2022 

रोजी सकाळी 04.00 ते 

05.30 वा.  चे सुमारास 

मयताच े घरी बोधडी 

बु.दFीणेस 20 �कमी  

 

 

आ B दाखल :-

�द.04/05/2022 वेळ  

10.45 वा �टे.डा. नं 17 वर  

 

गेला माल:-     

   

मरणाचे कारण :- दा89या 

नशेत फाशी घेत7याने मरण 

पावला 

 

 

 

�फया�दीचे नाव: सुषमा अिनल ज धळे 

वय 27 वष% &वसाय घरकाम 

राहणार जय िभम नगर बोधडी बुGकु 

�कनवट तालुका �कनवट िज7हा 

नांदडे मोबाइल नंबर 8591183381 

 

मयताच े नाव -नामदवे गोरोबा 

ज धळे वय 27 वष% बुGकु तालुका 

�कनवट 

 

 

 �फया�दीस एफ आर ची �त �दली 

Aकवा नाही:- होय 

 

उशीराचे कारण - 

 

 आरोपी अटक तारीख वेळ:-िनरंक  

   .   

सादर िवनंती क-, वर नमूद तारीख वेळी व 5ठकाणी यातील खबर 

दणेार यांचा भाऊ नामदवे गोरोबा ज धळे दा89या नशेत (या9या 

राहते घरातील लाकडाला साडीन े गळफास घेऊन मरण पावला 

बाबत अज� �द7यान ेमा.पो.िन. साहबे यांच ेआदशेान ेआB दाखल 

क8न पुढील तपास कामी पो.हे.का/1805 पांढरे यां9याकडे �दला 

 

चेकिल�ट:  

तपासी अंमलदार - पो.हे.का/1805 पांढरे पो �टे �कनवट मो.न ं

7745001805 

 

 गुCहा दाखल करणार PSO पो ना/2355 माल%वाड  पो �टे 

�कनवट   

मो.न.ं 7768853060 

 

पो �टे �भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरीFक साळुंख ेसाहबे पो 

�टे �कनवट मो.नं. 9422242568 

 



पो.�टे. कंधार   गु.र.न. 134/2022   कलम   ,324, 323 , 506 504 , 34  भा.द.वी . .�द.04 /05/2022 

पो. �टे च े

नाव  

गुरनं /आ B / कलम  गुCहा / आ B घडला व दाखल  �फया�दीचे नाव व प?ा मो नं., व 

आरोपीचे नाव व प?ा. 

ह�ककत  

 कंधार 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन. 134/2022 

कलम   , 324 , 

323,504  ,506 , 

34 .भा द.वी  

 गुCहा घडला:- �दनांक  व 

5ठकाण :- .    �द 

04/05/2022 चे दपुारी  14 : 

30  वा   चे सुमारास 

�फया�दीचे शेतात मौजे 

सोमठाणा तालुका कंधार 

दिFणेस 16 km   

 

 

 

गुCहा दाखल:- 

�द.04/05/2022. वेळ  18 

:50 वाजता �टेशन डायरी 

न द  17  वर 

 �फया�दी चे नाव  :-   

FIR @त �दली का:- होय 

 

 

 आरोपी च ेनाव व पAा:-.    

  

 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

खुलासा;  

          सादर िवनंती क!   यातील नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी �फया�दीस व ितचे पतीस  शेती िवषयी चचा� कर&यासाठी बोलावले 

असता चचा� करीत असतांना आरोपीतांनी   तुम)या िह�याचे शेत वाटून *या नाही 

तर आ+हाला पैसे -ा असे +हणाले असता �फया�दीने आमचे मुल िश.णासाठी आहेत 

आ+ही पैसे देत नाही असे +हणताच  यातील आरोपी /मांक 1 यांनी थाप1ा 

बु22यांनी मारहाण केली आरोपी /मांक दोन यांनी चाकू सार3या व�तू ने हातावर 

मा4न जखमी केले आरोपी /मांक तीन यांनी 6याचे हातातील काठीने माझे पतीस 

मा4न  दखुापत केली आरोपी /मांक चार िहने हातातील दगडाने मारले व वरील 

सवा9नी िशवीगाळ क4न तुझे ढेरगे  पाडतो +हणून धमक! �दली. वगैरे जबाबाव4न 

गु<हा दाखल क4न पुढील तपास कामी मा पो िन सा यां)या आदेशाने  hc/ 2730 

टाकरस यांचेकडे �दला. 

           

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

.9373890469 

 

दाखल करणार:-    pso  hc/2059 सानप  पो �टे कंधार. मोबाईल 8421849989 

 

पो�टे >भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल /मांक: -.       पोलीस िनरी.क :- 

पो िन पडवळ साहेब पो�टे कंधार मो नंबर    9420841070 

 

 

 

 

 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन.215/2022.215/2022.215/2022.215/2022        कलमकलमकलमकलम    283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   �माणे�माणे�माणे�माणे    �द�द�द�द. 04.05.2022. 04.05.2022. 04.05.2022. 04.05.2022    

पोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टे

शनचेनावशनचेनावशनचेनावशनचेनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    ग.ूघ. ता. वेळ व 
ठकाण �फया�दीचेनाव व प�ा व 

मोनं 

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

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन.215/2022.215/2022.215/2022.215/2022    

कलमकलमकलमकलम    283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   

�माणे�माणे�माणे�माणे    

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

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::----    
�द. 04.05.2022 

रोजी13.00वा. चे जूने 

बस�थान देगलूर 

 

 

 

गुगुगुगु. . . . दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न�दन�दन�दन�द    नंनंनंनं    

�द.  04 .05 .2022 

रोजी वेळ16.24 वा न�द 

न ं37 

 

    

�फया!दीचेनाव�फया!दीचेनाव�फया!दीचेनाव�फया!दीचेनाव    वववव    प"ाप"ाप"ाप"ा    

वमोवमोवमोवमो:   

गणपतदवे�ाराठोडवय 49 

वष� वसायपोहके" 

2195न.ेदगेलुर 

 

आरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनाव:--  

 

 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    अटकअटकअटकअटक    ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    

न�दनंन�दनंन�दनंन�दनं:-- .नाही 

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

सादर 8वनती क�, नमुद ता वेिळ व  ठकािण यातील 

आरोपी ने आपले ता9यातील बजाज िडझेल �टो हा 

साव$जिनक रोडवर ग;द&या  ठकाणी उभा क<न 

येणारया जाणारया वाहना स व लोकांचे िजवीतास 

धेाका व इजा िनमा$ण होईल अशाि�थतीत उभा केलेला 

िमळुन आला वगैरे �फया$द व<न मा.पो.िन. सो. यांचे 

आदेशाने गु2हा दाखल.. 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार::::----    

ASI सरोद ेन.ेपोलीस ठाणे दगेलूर    

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार----------------    

पो.ह.ेका.ँ/1984 सकनुरे न.े  पो&टे दगेलुर 

 

 

    

    



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन.21.21.21.216666/2022/2022/2022/2022    कलमकलमकलमकलम    283  ipc.283  ipc.283  ipc.283  ipc.            �माणे�माणे�माणे�माणे        �द�द�द�द    . 04.05.2022. 04.05.2022. 04.05.2022. 04.05.2022    

पोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टे

शनचेनावशनचेनावशनचेनावशनचेनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    ग.ूघ. ता. वेळ व 
ठकाण �फया�दीचेनाव व प�ा व 

मोनं 

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

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन.21.21.21.216666/2022/2022/2022/2022    

कलमकलमकलमकलम    283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   

�माणे�माणे�माणे�माणे    

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

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::----    
�द. 04.05.2022 

रोजी13.15 वा. चे जूने 

बस�थान देगलूर 

 

गुगुगुगु. . . . दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न�दन�दन�दन�द    नंनंनंनं    

�द.  04.05.022 रोजी 

वेळ 16.49 वा न�द न ं

38 

 

    

�फया!दीचेनाव�फया!दीचेनाव�फया!दीचेनाव�फया!दीचेनाव    वववव    प"ाप"ाप"ाप"ा    

वमोवमोवमोवमो:   

गणपत दवे�ा राठोड वय 

49 वष�  वसाय पोहके" 

2195 न.े दगेलुर 

 

आरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनाव:--  

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    अटकअटकअटकअटक    ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    

न�दन�दन�दन�द    नंनंनंनं:-- .नाही 

 

 

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

सादर 8वनती क�, नमुद ता वेिळ व  ठकािण यातील 

आरोपीने 

आपले ता9यातील अँपे �टो हा साव$ जिनक रोड 

वरग;द&या  ठकाणी उभा क<न येणार याजाणार या 

वाहनास व लोकांचे िजवीता  स धेाका व इजा िनमा$ण 

होईल अशा ि�थतीत उभा केलेला िमळुन आला वगैरे 

�फया$द व<न मा.पो.िन. सो. यांचे आदेशाने गु2हा 

दाखल.. 

 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार::::----    ASI सरोद ेन.ेपोलीस ठाणे 

दगेलूर    

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार------------पो.ह.ेकाँ./1984सकनरुे 

न.े  पो&टे दगेलुर 

 

 

    



    

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन.21.21.21.217777/2022/2022/2022/2022    कलमकलमकलमकलम    283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   �माणे�माणे�माणे�माणे    �द�द�द�द    . 04.05.2022. 04.05.2022. 04.05.2022. 04.05.2022    

पोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टे

शनचेनावशनचेनावशनचेनावशनचेनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    ग.ूघ. ता. वेळ व 
ठकाण �फया�दीचेनाव व प�ा व मोनं खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन.21.21.21.217777/2022/2022/2022/2022    

कलमकलमकलमकलम    283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   

�माणे�माणे�माणे�माणे    

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

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::----    
�द. 04.05.2022 

रोजी13.30वा. 

चेजूनेबस�थानदेगलूर 

 

गुगुगुगु. . . . दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न�दनंन�दनंन�दनंन�दनं    

�द.  04.05.022 

रोजीवेळ17.09वान�दन ं

39 

 

    

�फया!दीचे�फया!दीचे�फया!दीचे�फया!दीचे    नावनावनावनाव    वववव    प"ाप"ाप"ाप"ा    वववव    मोमोमोमो: 

-- गणपत दवे�ा राठोड वय 

49 वष�  वसाय पोहके" 

2195 न.े दगेलुर 

 

आरोपीचेआरोपीचेआरोपीचेआरोपीचे    नावनावनावनाव 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    अटकअटकअटकअटक    ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    

न�दनंन�दनंन�दनंन�दनं:-- .नाही 

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

सादर 8वनती क�, नमुद ता वेिळ व  ठकािण यातील आरोपीने 

आपले ता9यातील बजाज  रयर �टो हा साव$ जिनक रोडवर 

ग;द&या  ठकाणी उभा क<न येणार याजाणार यावा हनास व 

लोकांचेिज वीतास धेाका व इजा िनमा$ण होईल अशा ि�थतीत 

उभा केलेला िमळुन आला वगैरे �फया$द व<न मा.पो.िन. सो. 

यांचे आदेशाने गु2हा दाखल.. 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार::::----    ASI सरोद ेन.ेपोलीस ठाणे दगेलूर    

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार----------------पो.ह.ेकाँ./1636 िमरदोडे 

न.े  पो&टे दगेलुर 

 

    

    



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन.21.21.21.218888/2022/2022/2022/2022    कलमकलमकलमकलम    283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   �माणे�माणे�माणे�माणे    �द�द�द�द    . 04.05.2022. 04.05.2022. 04.05.2022. 04.05.2022    

पोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टे

शनचेनावशनचेनावशनचेनावशनचेनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    ग.ूघ. ता. वेळ व 
ठकाण �फया�दीचेनाव व प�ा व 

मोनं 

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

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन.21.21.21.218888/2022/2022/2022/2022    

कलमकलमकलमकलम    283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   

�माणे�माणे�माणे�माणे    

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

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::----    
�द. 04.05.2022 

रोजी13.45वा. चे जूने 

मदनुर नाका देगलूर 

 

गुगुगुगु. . . . दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न�दन�दन�दन�द    नंनंनंनं    

�द.  04.05.022 रोजी 

वेळ17.25 वा न�द न ं40 

 

    

�फया!दीचे�फया!दीचे�फया!दीचे�फया!दीचे    नावनावनावनाव    वववव    प"ाप"ाप"ाप"ा    वववव    

मोमोमोमो:  

गणपत दवे�ा राठोड वय 

49 वष�  वसाय पोहके" 

2195 न.े दगेलुर 

 

 

आरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनाव:--  

 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    अटकअटकअटकअटक    ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    

न�दन�दन�दन�द    नंनंनंनं:-- .नाही 

 

 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------        सादर 8वनती क�, नमुद ता वेिळ व 

 ठकािण यातील आरोपीने आपले ता9यातील बजाज 

 रयर �टो हा साव$ जिनक रोडवर ग;द&या  ठकाणी 

उभा क<न येणार या जाणार या वाहनास व लोकांचे 

िजवीता स धेाका व इजा िनमा$ण होईल अशा ि�थतीत 

उभा केलेला िमळुन आला वगैरे �फया$द व<न मा.पो.िन. 

सो. यांचे आदेशाने गु2हा दाखल.. 

 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार::::----        ASI सरोद ेन.ेपोलीस ठाणे 

दगेलूर    
 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार--------------------पो.ह.ेका.ँ/1636 िमरदोडे 

न.े  पो&टेदगेलुर 

 

 

    

    



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन.21.21.21.219999/2022/2022/2022/2022कलमकलमकलमकलम    283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   �माणे�माणे�माणे�माणे    �द�द�द�द    . 04.05.2022. 04.05.2022. 04.05.2022. 04.05.2022    

पोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टे

शनचेनावशनचेनावशनचेनावशनचेनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    ग.ूघ. ता. वेळ व 
ठकाण �फया�दीचेनाव व प�ा व 

मोनं 

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

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन.21.21.21.219999/2022/2022/2022/2022    

कलमकलमकलमकलम    283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   283  ipc.   

�माणे�माणे�माणे�माणे    

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

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::----    
�द. 04.05.2022 

रोजी14.00वा. 

चेमदनुरनाकादेगलूर 

 

गुगुगुगु. . . . दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न�दनंन�दनंन�दनंन�दनं    

�द.  04.05.022 रोजी 

वेळ17.40 वा न�द न ं41 

    

�फया!दीचेनाव�फया!दीचेनाव�फया!दीचेनाव�फया!दीचेनाव    वववव    प"ाप"ाप"ाप"ा    

वमोवमोवमोवमो:   

गणपतदवे�ाराठोडवय 49 

वष� वसायपोहके" 2195 

न.े दगेलुर 

 

 

आरोपीचेआरोपीचेआरोपीचेआरोपीचे    नावनावनावनाव:--  

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    अटकअटकअटकअटक    ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    

न�दन�दन�दन�द    नंनंनंनं:-- .नाही 

 

 

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

सादर 8वनती क�, नमुद ता वेिळ व  ठकािण यातील 

आरोपी ने आपले ता9यातील िसटी अँपे �टो हा साव$ 

जिनक रोड वर ग;द&या  ठकाणी उभा क<न येणार 

याजाणार या वाहना स व लोकांचे िजवीता स धेाका व 

इजा िनमा$ण होईल अशा ि�थतीत उभा केलेला िमळुन 

आला वगैरे �फया$द व<न मा.पो.िन. सो. यांचे आदेशाने 

गु2हा दाखल.. 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार::::----    ASI सरोद ेन.ेपोलीस ठाणे 

दगेलूर    

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार--------------------पो.ह.ेका.ँ/2462 क) * े

न.े  पो&टे दगेलुर 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन कुंटूर .गुरन 77/ 2022 कलम 363. भा द िव �माने �द  04.05.2022 

पो.�टेचे नाव गुरनं व कलम  गु2हा घडला ता. वेळ 

 ठकाण व दाखल ता. वेळ 

�फया$दीचे नाव पAा व मोदी नं , 

आरोपीचे नाव व पAा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक�कत 

कुंटूर गुरनं  77/2022 

कलम  363. भा द 

िव  

 

गु2हयाचे कारण:- 

कोणीतरी अ/ात 

BC�ने अ/ात 

कारणासाठी पळून 

नेले असा जबाब 

�दDयाव-न    गु2हा 

 �द.04/.05/2022  चे 

06.00 ते 06.30  चे 

सुमारास  

 

 ठकाण :-   मौजे हरनाळा 

�फया$दीचे राहते घर   

 

�दशा :-पूवFस 16  �कमी 

 

गु2हा दाखल  ता.वेळ:- �द 

04/05/.2022 चे 18.38 

वा �टे.डा नGद H 20 वर  

 

 

  

 �फया$दीचे नाव:- माधव बाबाराव 

जाऊ रे वय 36 वष$ Bवसाय शेती 

राहणार हरनाळा तालुका िबलोली 

मोबाईल नंबर 9689171237 

 

 

 FIR �त �दली का:- होय  

 

 

आरोपीचे नाव व पAा :- अ/ात 

 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद ता.वेळी  व   ठकानी 

यातील अDपवयीन मुलगा हा शेताकडे जातो 'हणून 

घ-न गेला तो बराच वेळाने परत न आDयाने %याचा 

शोध घेतला असता िमळून आला नाही तरी %यास 

कोणीतरी अ/ात BC�ने अ/ात कारणासाठी पळवून 

नेला असा जवाब व-न वर �माणे मा.सपोिन सा 

यांचे आदेशाने गु2हा दाखल  

 

दाखल करनार: -. पोह ेका 17 97 पोले  पो �टे कुंटूर    

 

तपािसक अमंलदार :-पीएसआय येवले पो   �टे कुंटूर 

मो नं  

 

 

 



पोलीस �टेशन mukhed  ग ुर न138//2022 क,324.323.504.506,भा.द.वी �द04/05/2022 

पो�टेच े

नाव  

गु र न नं व कलम गुCहा घडला ता. वेळ  5ठकाण  व दाखल 

ता . वेळ 

फ-या��द नाव प?ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प?ा  

 हक-कत 

मुखेड  गु र  नं 138/2022 

क.324'323'504'5

06 भादवी. 

 

गु2हा घडला ता वेळ:-  �दनांक  45 

20 22 रोजी सकाळी सात वाजता 

&या सुमारास �फया$दी&या घरासमोर 

मौजे बोरगाव 

 

 

 �दशा :- पिLमेस 2० �क .�कमी 

 

गु2हा दाखल ता वेळ:- �द  

04/5/2022 चे वा 13:50�टे. डा . 

नGद H  18 वर  

 

 

गु2हा दाखल करणार.-- मोना 26 35 

8चचोरे पो �टे मुखेड  मो.नं. 

9923481722  

फ�या$�द नाव ओम�काश िपता 

खुशाल राव भारती वय 

सAावीस वष$ Bवसाय आईचेर 

चालक राहणार बोरगाव 

तालुका मुखेड िजDहा नांदेड 

मोबाईल Hमांक 93 22 73 93 

69  

  

FIR�त �दली का:- होय 

-  

 

आरोपीचे नाव:-   

 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क�, वर नमुद ता वेळी व 

 ठकाणी यातील यातील आरोपीने दा- 

िप)यासाठी पाचशे <पये दे असे 'हणून 

िवनाकारण िशवीगाळ क-न काठीने मारहाण 

क-न जीवे मार)याची धमक� �दली आह े वगैरे 

जबाबाव-न गु2हा दाखल क-न साहबे यां&या 

आदेशाने तपास कामी यां&याकडे �दला 

 

 

 

तपािसक  अिधकारी  :- पोह ेका 17 62 वाघमारे   

पो�ट मुखेड  मो नं. 99 23 48 17 62 

 

पो.�टे .�भारी. अिधकारी. ---पो.िन गोबाडे , 

साहबे मो.न.  

 

 

 

 

 



पो&टे  कंधार     ग.ुर.न.  133/2022   .  कलम  325,323,504,506,34 भा द वी  .�द.04/05/2022 

पोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टेपोलीस�टे

शनचेनावशनचेनावशनचेनावशनचेनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    ग.ूघ. ता. वेळ व 
ठकाण �फया�दीचेनाव व प�ा व मोनं खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

  कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन. 133/2022 

कलम 

325,323,504,506,3

4,भा द वी  

 गुCहा घडला:- �द.  

3/05/2022  रोजी रा*ी 20: 

00 वा च े सुमारास �फया�दीच े

घरी मौज े फुलवळ तालुका 

कंधार पूव%स  8  �कमी   

 

 

 

 

 

 

 

गुCहा दाखल:- �द 

04/05/2022  वेळ 13 : 46   

न द नं  13  

 

 

 

 

 

 �फया�दी : -.      :_  

 

FIR �त �दली का:- होय 

 

 आरोपी चे नाव व प?ा:    

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

 

खुलासा;  

           सादर िवनंती क- यातील नमूद तारीख वेळी व 5ठकाणी 

यातील �फया�दी ही घरी हजर असताना यातील आरोपी ;मांक 01 

यांनी दा8 िपऊन येऊन िशवीगाळ क8न मारहाण केली व 

भांडणाचा आवाज ऐकून आरोपी ;मांक 02,03,04 आले व 

�फया�दीस आरोपी ;मांक तीन यांन े िशवीगाळ क8न तुला दाखव ू

काय 0हणून त डात हात घालून समोरच ेखालचे दोन दात पडले व 

आरोपी ;मांक 2 व 3 यांनी िशवीगाळ क8न थापडा बुLयाने  

मारहाण क8न जीवे मारMयाची धमक- �दली वगैरे जबाबाव8न 

गुCहा  दाखल क8न पुढील तपास कामी  मा पो िन साहबे यांच े

आदशेाने HC /2425 राठोड यांचेकडे �दला  

         

तपासी अंमलदार:----  HC /2425 राठोड पो�टे कंधार  मो नं.   

9011736889  

दाखल करणार:-,     pso hc/ 2059 सानप    पो �टे कंधार.     मो 

नं.  8421849989 

 

पो.�टे. �भारी अिधकारी चे नाव व मो.;. 9420841070 

              मा.पोिन/ पडवळ  साहबे . पो�टे कंधार. 

           

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  ÷Öã̧ ü−Ö 95/2022 , �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖÓ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 04/05/2022 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê -
−ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

 ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  
÷Öã̧ ü−Ö 
95/2022 , 
�ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖÓ¤ü¾Öß  

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü.02/05/2022“Öê  
09.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “Öê 
ÃÖã́ Ö ü̧ÖÃÖ ´ÖÆüÖế Ö¤ü 
†»Öß ¸üÖê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
04.05.2022 ü̧Öê•Öß  
19.43 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü 
.›üÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ 31 
¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -  †Ö´Öȩ̂ ü�ÖÖ−Ö ¯ÖšüÖ−Ö 
•Ö²²ÖÖ ü̧�ÖÖ−Ö ¯ÖšüÖ−Ö ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ. �ÖÖ•Ö÷Öß 
−ÖÖê�ú ü̧ß  ¸üÖ †Ö×−Ö�êúŸÖ−Ö÷Ö ü̧ ŸÖ ü̧Öê›üÖ −ÖÖ�úÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
  
†Ö ü̧Öê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  -  †–ÖÖŸÖ 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -  ‹�ú ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö MH-26-
AJ-5941 ‹�úã−Ö Ø�ú´ÖŸÖ 40000/-¹ý 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ−Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß  Æêü 
ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö�úß“Öß ‹�ú ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö MH-26-AJ-5941 ‹�úã−Ö Ø�ú´ÖŸÖ 
40000/-¹ý  �úÖê×−ÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™ü¶Ö−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Öºþ−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö× ü̧�Ö�ú ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
�úÖ´Öß ²Öß™ü ¯ÖÖêÆêü�úÖÑ 2364ü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ ü̧ -¯ÖÖê.šüÖ�Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ ASI ¯Ö¾ÖÖ ü̧ ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.. 
8855042722 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ� †×¬Ö�úÖ ü̧ß -ü ¯ÖÖêÆêü�úÖÑ /2364 ¾ÖÖ›üßµÖÖ ü̧ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 
9921470333 

 

 

 

 



पो.&टे.िसदखेड --आ./.न ं01/2022 कलम 174 CRPC       �द 04/05/2022 

  

 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö ü̧Öê¯Öß 
†Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

िसदखेड
 -- 

आ./.न ं01/2

022 कलम 174 

CRPC       

�द 04/05/202

2 

  

 

आ.�.घ.ता.वेऴ वठीकाण---

द. 

04/05/2022चे वेऴ 12.00 

वा  सु मौ.अंजनखेड िशवार 

पाडुरंग गोिवदराव !गनवाड 

या#या शेतात 

  

  

  

दाखल तारीख:- 

4/05/2022न%द  19व&ऴ 22.0

0 

  

  

 

'ठकाण-

  मौ.अंजनखेड ता,मा(र 

  

  

 

खबरदणेार –

 अ.सलीम आ. सतारवय 46वष+ ,व

साय सेतीरा.अजनखेड ता, मा(र मो 

नं. 9423615223 

  

  

  

   

  

मयताचे नांव –

 िवनोद गंगारामसोनुले वय 32 वष+ रा

.अजनखेड .ता.मा(र िज.नांदडे 

  

  

खुलासा ---
  सादर िवनंती �क वर नमुदतारीख वेळी व 
ठकाणी यातील मयत हापडुरं
ग गोिवद संगलवाड या0या शेतातझाडाखाली /ृत अव&थेत �दसुन आ6याने 
वर7माणे आ/ दाखल वगैरे  आक&मात मु:यु दाखल क;न  
. स.पो.िन.साहबे याचंे आदशेा=वये िबट hc 

2356 चौहाण यांचे कड�ेदला.मो.न.ं 735086891 

  

  

  

तपािसक अंमलदार-hc 2356 चौहाण  पो &टे.?सदखेड 
मो.न.ं735086891 

  

 दाखल करणारे -हमेतमडावी hc 1835  मो.नं. 

  

पो&टे 7भारी अिधकारी-
िब.पी.ितडके सपोिनपो&टे ?सदखेड मो न ं9823156052 

  

 

 

 

 



पो.�टे.�हमायत नगर ग.ुर.न.ं97/2022 कलम 294,323,504,506,34भा.द.�व 04/05/  2022 

पोलीस 

�टेशनचे नाव 

ग.ुर.न.ंवकलम 

आ.म.ृन.ं 

ग%ुहाघडला तार(ख वेळ 

�ठकाण ग%ुहा दाखल वेळ 

�फया.द(चेनाव प/ा 

मोबाईल नबंर 

खुलासा 

�हमायतनगर ग.ुर.न.ं97/2022 

 कलम 294 
,323,504,506,34 

भा.द.�व 

 

 

 

िमळाला माल 

 

�द.04/05/2022चे 

19.30वा समुारास 

परमे4र म�ंदर चे 

प5रसरातप67मेस1�क.मी 
 

ग%ुहादाखलः 

�द.04/05/2022 

चे 22.46 

�टे.डा.न9दन.ं18वर 

 

 

 

:वीण�प.गगंाधर 

मामीडवाडवय 35वष> 

रा.�हमायतनगर तालकुा 

�हमायतनगर 6ज@हा नांदेड 

 

 

आरोपीः---- 
 

अटकनाह( 
 

 

 

सादर�वनतंी कCवरनमदुतावेळ( व �ठकाणी यातील 

�फया.द( DयांEया मालकCचे कंपलेFस परमे4र म�ंदराचे 

समोर(ल बाजूला अस@याने म�ंदर किमट(Eया बस 

�टॉपची वसलुी करIयाची वसलुी �द@याने माJया 

मालकCचे कॉKLलेFस मMयेजबरद�तीने जबरद�त टॅFस 

वसलू कर(त अस@यामळुे म�ंदर किमट(स सांगIयास 

गेलो असता यातील आरोपीतानी सगंणमत कOन अPील 

भाषेत कOन लाथाबFुFयांनी मारहाण कOन जीवे 

मारIयाEया धमFया �द@या Kहणून बाजुस :माणे ग%ुहा 

दाखल 

ग%ुहा दाखल करणारः पी एस ओ.पो.ना.शेखलायक 

ब.न.ं2281पो.�टे.�हमायतनगरमोबाईल नबंर 7888218751 

पो�टे :भार( अिधकार(----.पो.िन.Vी.कांबळे साहेब 

पो.�टे.�हमायतनगर 

मो.न.ं8691880033 

तपासी अमंलदार----पो.हे.कॉ िसगंणवाड 

ब.न.ं 2303पो.�टे.�हमायतनगर मो.न.ं9049075521 

 

 

 

 



पो.�टे िवमानतळ आ.मृ.नं.08/2022 कलम 174 CRPC �माणे 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê −ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

 

िवमानिवमानिवमानिवमान----तळतळतळतळ 

 

आ .मृ.घ.ता.वेऴ व 

ठकाण -�द. 

03/05/2022 

चे00.30 त े11.30 

वा.चे सुमारास 
MGMकॉलेजचे 
मुलांचे व&तीगृह 
नाथनगर नांदेड  

 

 

आ.मृ.दाखल ता व 
वेळ -�द. 

04/05/2022 

&टे.डा.न.ं38 वेळ 
15.36 
 

 

 

 

आ.मृ.न.ं08/2022 

कलम 174 

CRPC 7माणे  

 

खबर दणेार -रमेश बालाजी 
येरावारवय 42वष� रा.शारदानगरनांदडे 
मो.न.ं9423709472 

 

 

मयताचे नाव -तुषार िप.7मोद 
मामीडवार वय21वष�  वसाय िशCण 
रा.हदगाव ता.हदगाव हा.मु.नाथनगर 
मुलांचे व&तीगृह MGM कॉलेजच े
नांदडे  
 
मरणाचे कारण -कोण:या तरी ताण 
तनावामDे गळफास घवेुन मरण 
पावला 

 

हकEकत -सादर िवनतंी कE,वर नमुद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील खबर दणेार यांनी :यां0या आ:याचा 
मुलगा तुषार  :मोद मामीडवार वय21वष. यांनी 

कोणDया तर( कारणाने MGM कॉलेजचे व&तीगृहातील 
नाथनगर येथील छताचे कडीस सुता0या दोरीने गळफास 
घेवुन मरण पावला :याचे मरणाबाबत कोणावर संशय 
नाही वगैरे मजकुराचे अजा�व;न मा.पो.िन.काकड ेसाहबे 
यांचे आदशेाने आ.मृ.दाखल क;न पुढील तपास कामी 
NPC 591 नागरगोजे यांचकेड े�दल े 
 
 

दाखल करणार -ASI गलांड ेमो.न.9823551229 

 
 

तपास करणार -NPC 591नागरगोजे मो.न.ं 

8412879395 
 

 

 

 

 



पो.�टे िवमानतळ गुरनं 169/2022कलम 498(अ),323,504,506,34 IPC �द.04/05/2022   

¯ÖÖêÃ™êü “Öê −ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

 

िवमानिवमानिवमानिवमान----तळतळतळतळ 

ग.ुघ.ता.वेऴ व 

ठकाण - 

�द.02/07/2021 

रोजीचे 00.00त े
�द.31/08/2021चे  
सकाऴ( 06.00 

वा.चे सुमारास 

�फया.द(चे 

सासर(�वामी 

िचच9लीता.दXड6ज.

पुणे 

 

 

गु=हा.दाखल ता व 
वेळ -

�द.04/05/2022 

&टे.डा.न.ं31 वेळ 
14.08 

 गुरनं 
169/2022कलम 
498(अ),323,50

4,506,34 IPC 

�फया�दी - 

 

 

 

 

 

आरोपी -  

यावेळी पोलीस अिधYक काया.लय मह(ला सहाZय कY 

जा.[ं.म.स.कY/872/2022 नांदेड �द.30/04/2022अनवये  यांचे 

त[ार( नुसार कायदेशीर गु%हा दाखल करIयाचे प\क :ा] झा@याने 

मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने खालील :माणे गु%हा दाखल 

कर(त आहोत 

हकEकत -- सादर िवनंती कE,वर नमुद तारीख वेळी व 
ठकाणी 
यातील आरोपीतानंी संगणमत क;न �फया�दीस त ु Hला?&टग मिशन 
घेIयासाठी माहरे Jन पाच लाख ;पये घेवुन ये  असे सांगुनह( घेवुन 

येत नाह(स Kहणुन शा5रर(क व मानिसक छळ क`न उपासपोट( 

ठेवुन थापडाबुFयाने मारहाण केली व िशवीगाळ क`न 6जवे 

मारIयाची धमकC देवुन घरातुन मुलगी व मुलासह  हाकलुन �दले 

जोपय.त तु माहेरहुन पैसे आणत नाह(स तोपय.त घरात यायचे नाह( 

असे Kहणुन िशवीगाळ क`न 6जवे मारIयाची धमकC देवुन  घऱातुन 

हाकलुन �दले वगैरे मजकुराचे अजा.व`न मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे 

आदेशाने गु%हा दाखल क`न पुढ(ल तपास HC1792 लोखंड ेयांचेकड े
दIेयात आला  

दाखल करणार -ASI गलांड ेमो.न.ं9823551229 

तपास करणार - HC1792 लोखंड ेमो.न.ं9527810006 

 



 

 

 

 

पो.�टे िवमानतळिमस�गिमस�गिमस�गिमस�ग    नंननंंनं. 24/2022. 24/2022. 24/2022. 24/2022
 

  

 �द.04/05/2022 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê −ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 
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खबर देणार – मुजीदखान नवाज महमेुदखान वय 45 

वष� �वसाय वायर�लँटं रा नाईकनगर नांदेड मो. 

8888274087 

िमस�ग �� चे नाव – आदीलखान मुखीदखान वय 

18 वष� 10 महीने  रा नाईकनगर नांदेड 

िमस�ग �� चे वण#न – रंग- सावळा, उंची- पाच 

फुट पाच (च, चेहरा-गोल, नाक- सरळ, बांधा 

म+यम, डोळे म+यम,पोषाख- पांढया#रंगाचे नेह- शट# 

पायजामा, िश/ण- 10 वी, भाषा- 1हदी मराठी 

उशीराचे कारण- रमजान महीना अस4याने व मुलगा 

हा मौलवी अस4याने म6जीद म+ये अस4याचे समजुन 

रमजान महीना संप4यानंतर परत ये8याची वाट 

पा9न आज रोजी पो :टे ला हजर येवुन खबर 

;द4याने.  

हक कत -सादर िवनंती क  ,वर नमुद तारीख वेळी व <ठकाणी 

यातील खबर देणार यांचा मुलगा आदीलखान मुखीदखान वय 

18 वष� 10 महीने  रा नाईकनगर नांदेड हा घ-न नमाजला 

जातो >हणुन िनघुन गेला व मौलवी अस4याने म6जीद म+ये 

अस4याचे समजुन रमजान महीना संप4यानंतर परत ये8याची 

वाट पाहीले असता तो आतापय#त परत आला नाही ?यांचा 

नांदेड शहरात व नातेवांईकांकडे आजपय#त शोध घेतला िमळुन 

आला  नाही वगैरे मजकुराचे अजा#व-न मा.पो.िन.काकडे सा 

.यांचे आदेशाने िमस�ग दाखल क-न पुढील तपासकामी HC 

967 गायकवाड यांचेकडे ;दला  

दाखल करणार – NPC 748 कनाके मो.नं. 9923888322 

तपास करणार – HC 967 गायकवाड  मो.नं. 9529796666 

  

  

 

¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−Ö Ó 149/2022  �ú»Ö´Ö  379 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 04.5.2022 

×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê  

 −ÖÖ¾Ö 

÷Öã.‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ)Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß/ ´ÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß / †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê -

−ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
÷ÖãÆüµÖÖ“Öß Æü×�ú�úŸÖ 



 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ÝÖã̧ ü®Ö 156/2022  Ûú»Ö´Ö  354 (›ü) ,504,506 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ×¤ü. 04 /05/2022 
 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
  

×¤ü.14 /04/2022 
¸üÖê•Öß   12.15 ŸÖê  
14.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ×•Ö.¯Ö.�ú−µÖÖ 
¿ÖÖôûÖ ÷Öê™ü •Ö¾Öôû 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
¤üÖ�Ö»Ö :-×¤ü−ÖÖÓ�ú 
04.05.2022 ¸üÖê•Öß 
15.43  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
Ã™êü.›üÖ.33 

 ü ÷Öã¸ü−Ö Ó 
149/2022  
�ú»Ö´Ö  379 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö   

×±úµÖÖÔ¤üß  - ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ ›êüÆüÖ<Öê 
¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ.−ÖÖî�ú¸üß 
¸üÖ.†¬ÖÖÔ¯Öã ü̧ (²Ö¸ü�úŸÖ¯Öã̧ üÖ )×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.−ÖÓ. 9595734358 
 
 
 
†Ö¸üÖê¯Öß - †–ÖÖŸÖ  
  
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- ÆüÖë›üÖ µÖã×−Ö�úÖò−ÖÔ 
´ÖÖê.ÃÖÖ.−ÖÓ. MH 26 BH 7358 
Ø�ú´ÖŸÖß  †Ó¤üÖ•Öê  40 000/- 
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß  
 
 
  

   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ<Öß µÖÖŸÖß»Ö     
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß  ÆüÖë›üÖ µÖã×−Ö�úÖò−ÖÔ ´ÖÖê.ÃÖÖ.−ÖÓ. MH 26 BH 7358 Ø�ú´ÖŸÖß  
†Ó¤üÖ•Öê  40 000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß Æüß  �úÖê<ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö 
−Öê»Öß †ÖÆêü.×ŸÖ“ÖÖ †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê −ÖÖÓ¤êü›ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ  ¾Ö  ‡ÔŸÖ¸ü ×šü�úÖ<Öß  ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ×´Öôãû−Ö †Ö»Öß  −ÖÖÆüß  †Ö•Ö¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ 
†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ−Öê  †•ÖÔ ×¤ü»µÖÖ−Öê  
´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
�úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ 802 ¾ÖÖ•Öß¤ü  µÖÖÓ“Öê�ú›êü  ×¤ü»ÖÖ. 
       
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü<ÖÖ¸ü -ASI ‡•Öôû�ú¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9561038797 
 
   ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü<ÖÖ¸ü  ü:- ¯ÖÖê−ÖÖ 802 ¾ÖÖ•Öß¤ü ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ. 9370185809 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 



 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ ÝÖã¸ü®Ö 157/2022  Ûú»Ö´Ö  326 , 504,506,34  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.      ×¤ü. 04 /05/2022 
 

Ûú»Ö´Ö šüßÛúÖÞÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü  ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸Ý
Öã¸ü®Ö 
156/2022  
Ûú»Ö´Ö  
354 (›ü) 
,504,506 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  --
×¤ü®ÖÖÓÛú 
02/05/2022  
¸üÖê•Öß “Öê 13.30 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×¤ü¯ÖÛú 
®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã  
®ÖÖÓ¤êü›ü ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 01 
×Ûú.´Öß. 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
04/05/2022 
¸üÖê•Öß  13.25 
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  
18 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  

†Ö¸üÖê¯Öß— 

 ˆ¿Öß¸üÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ - †Ö•Ö  
¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü  
×¤ü»µÖÖ®Öê 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öã¤ †Ö¸üÖê¯Öß®Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ÆêüŸÖã®Öê ¯ÖÖšü»ÖÖÝÖÛúºþ®ÖŸÖã 
´ÖÖ—µÖÖ¿Öß  »ÖÝ®Ö Ûú¸ ü®ÖÖÆüßŸÖ¸üŸÖã»ÖÖ ˆ“Ö»Öã®Ö ‘Öê¾Öã®Ö •ÖÖŸÖÖê †¿µÖÖ 
¬Ö´ÖŒµÖÖ ¤êüŸÖÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¸üŸÖÆüÖêŸÖÖ  ¾ÖÝÖî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»Öê ü 
¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö.  †ÖœêüÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß  ²Öß™ü ¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü 
×¤ü»Öê.  

 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü -- ¯ÖÖê®ÖÖ /6 ÆÓü²Ö›ìü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 8972897411 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü --   ASI /  ÛúÖ²ÖÓôêû  ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9657533899 



 

 

 

 

पोलीस �टेशन mukhed   ग ुर न१३९//2022 कलम 283 ,भा.द.वी �द 4/5 /20 22 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü  ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸Ý
Öã¸ü®Ö 
157/2022  
Ûú»Ö´Ö  
326 , 
504,506,3
4  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
01/05/2022  
¸üÖê•Öß “Öê 17.00 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü 
†¿ÖÖêÛú ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü 
¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ 01 ×Ûú. 
´Öß.  

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
04/05/2022 ¸üÖê•Öß  
15.00 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  20 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -- ÁÖÖ¾ÖÞÖ 
ÝÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö •ÖÖêÝÖ¤Óü›ü ¾ÖµÖ 32 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ. 
ÃÖ´ÖÏÖ™ü †¿ÖÖêÛú ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê ®ÖÓ 9075208869 

†Ö¸üÖê¯Öß--   

ˆ¿Öß¸üÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ - †Ö•Ö  
¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü  
×¤ü»µÖÖ®Öê 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß 

 

 

ÆüÛúßÛúŸÖÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÆêü 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ ³ÖÖÓ›üÞÖ Ûú¸üŸÖÆüÖêŸÖêŸÖê£Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß †Ö‡Ô ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü £ÖÖ²ÖÓ»Öß 
ÆüÖêŸÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ  ‘Ö¸üÖ¯Öãœêü ³ÖÖÓ›üÞÖ ÛúÖÛú¸üŸÖÖŸÖã´ÆüßŸÖã´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖÛú›êü •ÖÖ 
†ÃÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß †Ö‡Ô ´ÆüÞÖÖ»Öß †ÖÃÖŸÖÖ ŸÖã»ÖÖÛúÖµÖÛú¸üÖµÖ“Öê †ÖÆêü †ÃÖê  ´ÆüÞÖã®Ö µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß  ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûúºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö‡Ô»ÖÖ ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûúºþ®Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß 
¬Ö´ÖÛúß ¤êü¾Öã®Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 01 µÖÖ®Öê  ×±úµÖÖÔ¤üßü“Öê †Ö‡Ô“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ±ú¸ü¿Öß®Öê ´ÖÖºþ®Ö ›üÖêÛêú 
±úÖê›ü»Öê  ¾Ö ¸üŒŸÖ  ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖÓ³Öß¸ü ¤ãüÜÖÖ¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.¾ÖÝÖî¸êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²Ö  ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. 
¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß  
²Öß™ü ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö. ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü -- ¯ÖÖê. ˆ¯Ö.×®Ö. ×³ÖÃÖê ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9822987573 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü --  ASI /  ÛúÖ²ÖÓôêû  ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9657533899 



 
 
 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 170/2022 �ú»Ö´Ö 363,³ÖÖ.¤ü.¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ)Öê , ×¤ü.04/05/2022 
 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

पो:टे मुखेड  गु र  नं 

139 

/2022 

क. 283 

भादवी. 

 

गुAहा घडला तारीख ;दनांक चार 

पाच वीस बावीस रोजी सतरा 

तीस वाजता Bया सुमारास मुखेड 

ते नरसी जाणारे रोडवर यशराज 

बारBया Bया समोर मुखेड  

 

 ;दशा :- पूव# ;दशा १ ;कमी.;कमी 

 

 गुAहा दाखल ता वेळ:- ;दनांक 

४/५/२०२२ रोजी वेळ 20 53 

नDद Eमांक २२ 

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

 

गुAहा दाखल करणार.-- पो ना 

1001 जाधव पो :टे मुखेड  मो.नं. 

७०३००६६४६९ 

;फया#दीचे नाव गजानन दFा 

काळे वय ३६ वष# पोलीस 

उपिनरी/क पो:ट मुखेड िज4हा 

नांदेड मो Eमांक 98 50 02 

2078 

 

 FIRGत ;दली का:- होय 

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

 

आरोपीचे नाव:-   पFा :-  

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

    

 

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

आरोपी ने ?याBया ताHयातील वाहन IॅKह4स ही मुखेड ते नरसी 

जाणाLया रोडवर यशराज बारचे समोर रहदारीBया <ठकाणी मानवी 

जीिवतास धोका होईल अगर अAय कोण?याही �� ला दखुापत होईल 

अशा ि:थतीत उभा कNन िमळून आला वगैरे ;फया#दीवNन गुAहा दाखल 
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¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›   ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 171/2022 �ú»Ö´Ö 326,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖ.Æü.�úÖ.¯ÖÏ´ÖÖ)Öê , ×¤ü.04/05/2022 

 
 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.  
 “Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö  
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öêê 
 −ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
  

³ÖÖ÷Ö-05 
 ÷Öã¸ü−ÖÓ. 170/2022  
�ú»Ö´Ö 363,³ÖÖ.¤ü.¾Öß 
¯ÖÏ´ÖÖ<Öê , 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Ö :-  
×¤ü.03/04/2022 ¸üÖê•Öß 
12:00¾ÖÖ.ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ 
‘Ö¹ý−Ö �ÖÖê²ÖÎÖ÷Ö›êü−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú.04/05/2022¸üÖê•Ö 
16: 28 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ. 26 ¾Ö¸ü  
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
 ¯Öã¾ÖÔÃÖ- 02 ×�ú. ´Öß.  
 ²Öß™ü �Îú.04. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
×¾Ö»ÖÖÃÖ ×¯Ö.ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö •ÖÖê÷Ö¤Óü›ü ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.�ÖÖê²ÖÎÖ÷Ö›êü−Ö÷Ö¸ü −ÖÓÖ¤êü›ü, ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9552569626.8208913310. 
¯Öôãû−Ö −Öê»Öê»µÖÖ ´Öã»Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :- �ãú.Ã−ÖêÆü»Ö 
×¯Ö.×¾Ö»ÖÖÃÖ •ÖÖê÷ÖÓ¤ü›ü ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖì 09 ´ÖÆüß7Öê  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-   
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Ö:- 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü&Ö:--  
 ÃÖ¤ü¸ü ´Öã»Öß“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê¾Öã−Ö ×´Öôãû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê  ¾Ö 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö 
 
÷Öê»ÖÖ  ´ÖÖ»Ö:-  
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ7Öß  µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ 
´Öã»ÖßÃÖ †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê �úÖê7ÖŸÖê ŸÖ¸üß †×´ÖÂÖ ¤üÖ�Ö¾Öã−Ö �úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¸ü�Ö¾ÖÖ»ÖßŸÖã−Ö ¯Öôãû−Ö −Öê»Öê 
¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Öü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ :- ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ÁÖß ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ −Öế Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.−ÖÓ.´ÖÖê.−ÖÓ. 8308470270 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò-2155 •Ö´Ö¤üÖ›êüü  ü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê. −ÖÓ.9284401800 
 
šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß ›üÖò.‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü 
,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 
 
 



 
                                

 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 265/2022 �ú»Ö´Ö 12(† ) ´Ö.•Öã.�úÖ.×¤ü−ÖÖÓ�ú 04/05/2022 

¯ÖÖê.Ã ÷Öã. ü̧.−Ö.     ÷Öã. ü̧.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö †Ö ü̧Öê¯Öß“Öê - Æü�úß÷ÖŸÖ 

¯ÖÖê.Ã™êü.  
 “Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö  
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öêê 
 −ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
  

³ÖÖ÷Ö-05÷Öã̧ ü−ÖÓ. 
171/2022 �ú»Ö´Ö 
326,323,504,506,
34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
4/25 ³ÖÖ.Æü.�úÖ.¯ÖḮ ÖÖ<Öê , 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Ö :-  
×¤ü.02/04/2022 ¸üÖê•Öß 
17:00¾ÖÖ.ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ »ÖÖÓ›ü÷Öê  
µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ •Ö¾Öôûß−Ö  ¸üÖê›ü¾Ö ü̧ 
ŸÖê �úÖ²¤êü ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö�ú›êü 
•ÖÖ7ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü •ÖµÖ×³Ö´Ö−Ö÷Ö ü̧ 
−ÖÖÓ¤êü›ü, 
 
 ÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú.04/05/2022¸üÖê•Ö 
23: 36 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ. 33 ¾Ö¸ü  
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
 ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ- 01 ×�ú. ´Öß.  
 ²Öß™ü �Îú.1. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
×−ÖÆüÖ»Ö ×¯Ö.×¾Ö−ÖÖµÖ�ú ¯ÖÖ‡Ô�ú¸üÖ¾Ö ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.•ÖµÖ×³Ö´Ö−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.−ÖÓ. 8888323117. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö   
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Ö:- 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü&Ö:--  
 ÃÖ¤ü¸ü ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ÃÖ.¤ü. ×¾ÖÂ7Öã̄ Öã̧ üß µÖê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü 
‘Öê¾Öã−Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ×›üÃ“ÖÖ•ÖÔ ×´ÖôûÖ»µÖÖ−Öê ¯ÖÖê.Ã™êü. »ÖÖ 
µÖê¾Öã−Ö •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
÷Öê»ÖÖ  ´ÖÖ»Ö:-  
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ7Öß  µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß 
 ÆüÖ  †Ö¯Ö»Öê  ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú. 3 µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖê.ÃÖÖ.¾Ö ü̧ 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ²ÖÃÖ¾Öã−Ö  ÃÖÓ÷Ö7Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö »ÖÖÓ›ü÷Öê  µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ •Ö¾Öôûß»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖê �úÖ²¤êü 
ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö�ú›êü •ÖÖ−ÖÖ¸êü ¸üÖê›¾Ö¸ü ´ÖÖ÷Öß»Ö ³ÖÖÓ›ü7ÖÖ“Öê �úÖ¸ü7ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ 
�ÖÓ•Ö¸ü−Öê  ´ÖÖ¹ý−Ö ›üÖê�êú  ±úÖê›ãü−Ö ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß  ±úÖµÖ™ü¸ü−Öê Æü−Ö¾Ö™üß¾Ö¸ü ”ûÖŸÖßŸÖ ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö  
÷ÖÓ×³Ö¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê  ŸÖÃÖê“Ö �úÖ−ÖÖ´ÖÖ÷Öê ²ÖãŒµÖÖ−Öê ¾Ö �ú›üµÖÖ−Öê ´ÖÖ¹ý−Ö ÷ÖÓ×³Ö¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß 
›üÖêŒµÖÖŸÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ú›üµÖÖ−Öê ²ÖãŒµÖÖ−Öê  ´ÖÖ¹ý−Ö ¾Ö »ÖÖ�ú›üß ¤üÖÓ›üŒµÖÖ−Öê ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖÖ¾Ö ü̧, 
¯ÖÖšüßŸÖ ´ÖÖ¹ý−Ö ´ÖãŒ�úÖ´ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖê�êú ±ãú™ãü−Ö �úÖ−ÖÖŸÖã−Ö ¸üŒŸÖ ×−Ö‘ÖÖ»Öê 
¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Öü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ :- ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö/ ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  
´ÖÖê.−ÖÓ. 9370933727 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ :-  ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ÁÖß ¸üÖê›êü −Öê ü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü  
´ÖÖê. −ÖÓ. 9158807759. 
 
 
šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß ›üÖò.‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ,−ÖÖÓ¤êü›  
´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 
 
 



™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

¤üÖ�Ö»Ö −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :-  
265/ 2022 
�ú»Ö´Ö 12(†) 
´Ö •Öã �úÖ 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ(Ö- 
×¤−ÖÖÓ�ú 04/05/2022 “Öê 
¾Öêôû 15.25 ¾ÖÖ ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖê 
´Öã¤ü�Öê›ü •ÖÖ0ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
ÃÖ´Ö¤üÖ−Öß ³ÖÖ‡Ô ÆüÖò™êü»Ö ¾ÖÖ»Öê 
µÖÖÓ“Öê �úÖò́ ¯ÖêŒÃÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
™üß−Ö¯Ö˜ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ÷ÖêŸÖ ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 ×¤ü¿ÖÖ :- ˆ¢Ö¸êüÃÖ 06 
×�ú´Öß 
÷Öã. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú  04/05/2022 “Öê 
017.51 ¾ÖÖ −ÖÖë¤ü �Îú.46 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ´ÖÖ×0Ö�ú ¤êü¾Ö¸üÖ ÆÓü²Ö›ìü ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖê�ú¸üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê 
�Îú 9823040224 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú :- �ú»Ö´Ö 41(†)(1) ÃÖß †Ö¸ü ¯Öß ÃÖß 
¯ÖḮ ÖÖ0Öê −ÖÖê™üßÃÖ 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  −Ö÷Ö¤üß 4780 ¹ý ¾Ö ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ ü̧Ö“Öê 
ÃÖÖÆüßŸµÖ 
ü ´ÖµÖŸÖ :-   
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧(Ö:-   

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,  −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ0Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¯Ö0Öê »ÖÖê�úÖ�ú›ãü−Ö 
¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã−Ö ´Ö¬Öã̧ ü ×´Ö»Ö−Ö −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ −Ö÷Ö¤üß 4780 ¹ý ¾Ö ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ ü̧Ö“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü 
×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧(ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê �Îú 7774883192 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ASI �ú¤ü´Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê �Îú 
9284351496 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ(Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ› 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú. 
9823333377 

    

 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 266/2022 �ú»Ö´Ö  326,325,504,506,34 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 04/05/2022 
¯ÖÖê.Ã ÷Öã. ü̧.−Ö.     ÷Öã. ü̧.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö †Ö ü̧Öê¯Öß“Öê - Æü�úß÷ÖŸÖ 



™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

¤üÖ�Ö»Ö −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :-  
266/ 2022 
�ú»Ö´Ö 
326,325,50
4,506,34 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ(Ö- 
×¤−ÖÖÓ�ú. 03/05/2022 “ÖÏ 
12.30 ¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÁÖß 
¯ÖÏÃÖÖ¤ü ¯ÖÖ�úâ÷Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 ×¤ü¿ÖÖ :- ˆ¢Ö¸êüÃÖ 06 
×�ú´Öß 
÷Öã. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 04/05/2022 “Öê 
¾Öêôû 20.08 −ÖÖë¤ü �Îú 49 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ÃÖ×“Ö−Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÁÖß¯ÖÖ¤ü ™Òü�ú ¯ÖÖ�úâ÷Ö (´Ö•Öã̧ üß)¸üÖ.ÃÖ´Ö£ÖÔ −Ö÷Ö¸ü 
¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 7719847722(•ÖÖŸÖ 
´Ö¸üÖšüÖ) 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú :- †Ö™ü�ú −ÖÖÆüß 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  
ü ´ÖµÖŸÖ :-   
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧(Ö:-   

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ0Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ÷ÖÖ›ü¶Ö ¯ÖÖ�úâ÷Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö0Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖ�úâ÷Ö“Öê ²ÖÖê›Ôü¾Ö¸ü 
�úÖ“Öê“µÖÖ ²ÖÖò™ü»µÖÖ ¾Ö ¤ü÷Ö›ü ´ÖÖ¸ü0ÖµÖÖ“Öê �úÖ¸ü0ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú 
01 µÖÖ−Öê »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›ü−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖŸÖ ´ÖÖ¹ý−Ö ÷ÖÓ³Öß¸ü 
•Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú 02 µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ŸÖÖÓê›üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÓ“Ö−Öê 
´ÖÖ¹ý−Ö ²ÖãŒ�úß ´ÖÖ¹ý−Ö ¤üÖŸÖ ×−Ö�úÖ´Öß �êú»Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ“Öê ‡ŸÖ¸ü 
¤üÖê‘ÖÖÓ−Öß ×¿Ö×¾Ö÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¸üÆüÖ0Ö �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸ü0µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧(ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê �Îú 7774883192 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ²ÖãŒŸÖ¸êü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê �Îú 
9421839066 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ(Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ› 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú. 
9823333377 

 

    

 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 267/2022 �ú»Ö´Ö 307,506 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 04/05/2022 

¯ÖÖê.Ã ÷Öã. ü̧.−Ö.     ÷Öã. ü̧.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö †Ö ü̧Öê¯Öß“Öê - Æü�úß÷ÖŸÖ 



™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

¤üÖ�Ö»Ö −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :-  
267/ 2022 
�ú»Ö´Ö 
307,506 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ(Ö- 
×¤−ÖÖÓ�ú ×¤−ÖÖÓ�ú. 
03/05/2022 “ÖÏ 12.30 
¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¯Ö©Ö 
²ÖÖ¸ü•Ö¾Öôû ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ ×•Ö 
−ÖÖÓ¤êü› ×¤ü¿ÖÖ :- ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 
06 ×�ú´Öß 
÷Öã. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
04/05/2022 “Öê ¾Öêôû 
22.02 −ÖÖë¤ü �Îú 56 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¿Öê�Ö ×´Ö−ÖÖ•Ö ¿Öê�Ö ×ÃÖ¸üÖ•Ö ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ˜Öß �úÖ´Ö ¸üÖ.×²Ö»ÖÖ»Ö −Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 
8010322918 
 
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß :- ÷  
  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú :- †Ö™ü�ú −ÖÖÆüß 
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
ü ´ÖµÖŸÖ :-   
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧(Ö:-   

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ0Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ µÖÖÃÖß−Ö »ÖÖ �úÖ ´ÖÖ¸üŸÖÖêÃÖ ŸµÖÖÃÖ 
´ÖÖ¹ý −Ö�úÖê †ÃÖê ´Æü0ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê µÖÖÃÖß−Ö µÖÖÃÖ 
œü�ú»Öã−Ö ¤êü¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß �úÖò»Ö¸ü ¯Ö�ú›ãü−Ö ŒµÖã ¸êü ŸÖȩ̂ êü �úÖê •µÖÖ¤üÖ 
´ÖÃŸÖß †Ö‡Ô Æîü ŒµÖÖ ,ŸÖã •ÖÖ−ÖŸÖÖ −ÖÆüß −ÖÆüß ŒµÖÖ ´Öî �úÖî−Ö Æãü,ŸÖã 
×²Ö“Ö´Öê ŒµÖã †ÖµÖÖ †ÃÖê ´Æü0Öã−Ö †Ö¸üÖë̄ Öß−Öê ŸµÖÖ“µÖÖ �ú´Ö¸êü“ÖÖ “ÖÖ�ãú 
�úÖœãü−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ“µÖÖ �ÖÖ»Öß»Ö ³ÖÖ÷ÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö 
“ÖÖ�ãú−Öê ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü0µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ¾ÖÖ¸ü �ú¹ý−Ö ÷ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ 
�êú»Öß ¾Ö ŸÖã •Ö¸ü ´ÖÖ—Öß ŸÖ�ÎúÖ¸ü �êú»ÖßÃÖ ŸÖ¸ü ŸÖã—µÖÖ ¯Ö¸üß¾ÖÖ¸üÖÃÖ 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¹ý−Ö ™üÖ�úŸÖÖê †ÃÖê ´Æü0Öã−Ö ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö 
÷Öã−ÆüÖ  
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧(ÖÖ¸:-  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ×²Ö““Öê¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß0Ö 
´ÖÖê �Îú 9561038001 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÆÓü²Ö›ìü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê �Îú 9823040224 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ(Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ› 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú. 
9823333377 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß)Ö †Ö.´Öé.−Ö. 54/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 04/05/2022 



                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

†Ö.´ÖËé. †Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü<ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö ´Ö¸ü<ÖÖ“Öê 
�úÖ¸ü<Ö  

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

†Ö.´Öé.−Ö. 54/2022 
�ú»Ö´Ö  174 
×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-  03/05/2022 
“Öê 19.15 ¾ÖÖ“Öê ¯Öã¾Öá  ¾ÖÖ›Ôü 
�Îú 50 ÃÖ ¤ü ×¾ÖÂ#Öã̄ Öã̧ üß 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
 ×¤ü¿ÖÖ:-  ¤ü×�Ö#ÖêÃÖ 05 
×�ú´Öß 
 
†Ö.´Öé. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü.04/05/2022 “Öê ¾Öêôû 
14.28 −ÖÖê �Îú 30 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸:-  ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ³Öã•ÖÓ÷Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ ü ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.�ú»µÖÖ#Ö −Ö÷Ö¸ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ×ÃÖ›ü�úÖê 
ŸÖÖ ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :- ¿Ö¿Öß�úÖÓŸÖ ×¯ÖŸÖÖ ³Öã•ÖÓ÷Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ ü 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ ´ÖÆüÖ×¾Ö¸ü “ÖÖî�ú ×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- Æü¤üµÖ×¾Ö�úÖ¸üÖ#Öê ´Ö¸ü#Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ  
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü)Ö :-   
 

 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ#Öß 
µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü#ÖÖ¸ü µÖÖÓ−Öß  �Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß �úß,µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÆüÖ †“ÖÖ−Ö�ú ²Öê¿Öã̈ ü ¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÃÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
03/05/2022 ¸üÖê•Öß 05.30 ¾ÖÖ ×¾Ö»ÖÖ•Ö �úÖß´Ö ÃÖ ¤ü 
×¾ÖÂ#Öã̄ Öã̧ üß −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ×¾Ö»ÖÖ•Ö 
“ÖÖ»Öã †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 03/05/2022 “Öê 19.15 ¾ÖÖ 
´Ö¸ü#Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êüü �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê −Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß0Ö ´ÖÖê �Îú 7774883192 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö: ¯ÖÖê−ÖÖ 1230 ÷Ö¾ÆüÖ0Ö�ú ü̧ ´ÖÖê �Îú 
923494694 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :- ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ› ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú. 9823333377 

                     

 
पोलीस �टेशन मुखेड ग ुर न 140/22 कलम 283भा द िव �दनांक 4/5/2022 



 

 पोलीस 

�टेशन  

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

मुखेड 

ग ुर न 140/22 

कलम 283भा द 

िव 

 

गु�हा घडलावेळ व ठ 

�ठकाण-�दनांक 

04/05/2022 चे 18.15 

वाजता मुखेड ते नरसी 

जाणारे रोडवर महारा� 

िबया!णी हॉटेल समोर 

 

 

 

गु�हा दा - �द. 

04/05/2022 चे 21.15 

वाजता $टे डा नंबर  23 

�फया�दी-गजानन द�ा काळे वय 36 

वष� पोलीस उपिनरी�क पो�ट 

मुखेड मोबाईल नंबर 

9850022078 

 

 

 

 

आरोपी,-  

 

 

 

 

 

खुलासा----  सादर िवनंती क% वर नमूद तारीख वेळी व �ठकानी 

यातील आरोपीने )याचे ता*यातील वाहन +ॅ-ह.स ही मुखेड ते नरसी 

जाणारे रोडवर महारा� िबया!णी हॉटेल समोर रोडवर रहदारीचे 

�ठकानी मानवी जीिवतास धोका होईल अगर अ�य कोण)याही 

23%ला दखुापत होईल अशा ि$थतीत उभा क8न िमळवून आला 

वगैरे �फया!दीव8न गु�हा दाखल 

 

दाखल करणार -npc1001 जाधव 

 

तपास-npc2636 ;चचोरे 

 

 

मा. पो िन गो बाडे साहबे मो नंबर8805957400 

 

 

 

 

 

 

पोलीस $टेशन हादगाव   <ो. गुरनं. 142/2022 कलम.65(e)भादवी  <माणे   �दनांक 04/05/2022 

   पोलीस गु�हा रिज$टर नंबर गु�हा पना �फया!दीचे नाव व प=ा मोबाईल नंबर हक%कत 



$टेशनचे 

नाव 

व कलम अ.>./<ो-ही/घडला व दाखल आरोपीचे नाव व प=ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हदगाव <ो. गुरनं. 

142/2022 

कलम.65(e)भादवी 

 <माणे 

 

  

 

 

 

 

गु�हा घडला �दनांक 

�द 04/05/2022 वेळ 17.30 

वाजता चे सुमारास आरोपीचे 

राहते घरा समोर प?या चे 

शेडम@ये मौजे साBी 

ता.हादगाव पिCमेस 25 

�कमी 

 

�दशा : पिCमेस 25 �कमी  

 

 गु�हा दाखल �दनांक:-�द-

04/05/-2022वेळ23:18 $टे 

डा.नोद नं.  33 

वर                   

 

�फया!दीचे नाव :-   

 बालाजी व्यंकटी सातपुते वय.37वषF 

2वसाय, नोकरी पो ना 900 मो .न 

9823216771 

आरोपीचे नाव प=ा  

एफआर आय प्रत �दली. होय 

िमळाला माल :- 960/-Gपयाचा म** एका 

पांढJया रंगाKया नायलॉनKया पो)यात 

;भगरी संLाKया देशी दा8 असे लेबल 

असले.या  180ml समतेKया काचेKया 

सीलबंद बॉटल एकूण 16बॉटल <)येक% 

�कमती 60/- 8 दरा<माणे असा एकूण क% 

अंदाजे 
 

 आरोपी अटक :- 

 

खुलासा.---सादर िवनंती क% वर नमूद तारीख 

वेळी व �ठकाणी यातील आरोपीने िवनापरवाना 

बेकायदेशीर�र)या देशी दा8 ;भगरी 180 ml 

समतेKया काचेKया सीलबंद एकूण सोळा बॉटल 

$वतःKया फायNासाठी चोरटी िवO% करPयाKया 

उQेशाने ता*यात बाळगलेला िमळून आला Rहणून 

doअिधकारी पांढरे साहबे यांKया आदेशाने तपास 

पो ना 900 सातपुते यांKयाकडे �दला मा 

पो.िन.साहबे यांचे आदेशाने गु�हा दाखल. 

 तपासी अिधकारी----पो ना 900 सातपुते मो . 

न. 9823216771 
 

दाखलकरणार:- - Hc 2817 मुं डीक पो.$टे 

हदगाव  

 पोलीस $टेशन <भारी अिधकार्याचे नाव व 

मोबाईल नंबर:-पो.िन. गायकवाड साहबे पो.$टे. 

हदगाव मो.नं. 8888717999 

 माननीय पोलीस अधीSक साहबे यांचे सूचना 

<माणे 

 



पोलीस �टेशन मुखेड  अ� नंबर 19/2022कलम 174crpc   �दनांक 4/5/2022 

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

मुखेड अ> नंबर 

19/2022कलम 

174crpc 

 

 

अमृघडला तारीख वेळ व 

�ठकाण- �द.4/5/2022 

वेळ 11 .15 वाजता चे 

दरRयान मयताचे राहते 

घरी 

    

 

मरणाचे कारण-गळफास 

घेऊन मृ)यू 

 

 

अमृ दा - �द. 4/5/2022चे 

22.24वाजता $टे डा नंबर  

29 

 

 

 

 

 

खबर देणार- 

 तानाजी िपता व्यंकटी 

सुरनर वय 36 वष! 2वसाय 

शेती राहणार िशकारा 

तालुका मुखेड िज.हा नांदेड 

मोबाईल नंबर 

9959564723 

 

मयताचे नाव-कुमारी 

बािलका तानाजी सुरणार 

वय 17 वष! राहणार 

िशकारा 

 

मरणाचे कारण-घरातील 

तुळईला गळफास घेऊन मृ)यू 

 

 

खुलासा- 

      सादर िवनंती क% नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील खबर 

देणार याची मुलगी नामे बािलका तानाजी सुरणार वय 17 वष! ितने 

$वतःKया घरात तुळईला ओढणीने गळफास घेऊन मरण पावली 

वगैरे खबरी व8न अमृ दाखल क8न तपास पोलीस उपिनरीSक 

अनासपुरे सर यांKयाकडे �दला 

दाखल करणार-पोलीस नाईक 1001 जाधव पो$टे मुखेड 

 

तपास-psi अंनसा पुरे 

 

मा. पो िन गो बाडे साहबे मो नंबर8805957400 

पोलीस �टेशन mukhed   गु र न141//2022 कलम 283 ,भा.द.वी �द  04/05 /20 22 



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

. वेळ 

फ�या��द नाव प�ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प�ा  

 हक�कत 

 मुखेड  गु र  नं १४१ 

/2022 

क. 283 भादवी. 

 

गुहा घडला तारीख �दनांक ४/५/२०२२ 

रोजी १९.१०  वाजता&या सुमारास मुखेड 

ते नरसी जाणा(या रोडवर तहसील 

काया�लय मुखेड चे समोर रोडवर 

 

 

 

 �दशा :- पूव� �दशा १ �कमी.�कमी 

 

 

 गुहा दाखल ता वेळ:- �दनांक ४/५/२०२२ 

रोजी वेळ २१.३८  न+द ,मांक २५ 

 

 

�फया�दीचे ना--- गजानन 

िवजय आनसपुरे वय 32 वष! 

पोलीस उपिनरीSक पो$टे 

मुखेड मोबाईल नंबर 

9130052062 

  

FIR-त �दली का:- होय 

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

 

 

आरोपीचे नाव:-   

 

 

खुलासा: सादर िवनंती क� वर नमूद तारीख वेळी 

व �ठकाणी यातील आरोपी ने /या&या ता0यातील 

वाहन ,ूजर ही मुखेड ते नरसी जाणारे रोडवर 

तहिशल काया�लय मुखेड चे समोर समोर रोड 

व1न रहदारी&या �ठकाणी मानवी जीिवतास 

धोका होईल अगर अय कोण/याही 56�ला 

दखुापत होईल अशा ि�थतीत उभा क1न िमळून 

आला वगैरे व1न गुहा दाखल 

गुहा दाखल करणार.-- पो ना 1001 जाधव पो 

�टे मुखेड  मो.नं. ७०३००६६४६९ 

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

 

तपािसक  अिधकारी  :- पोह ेका 16 31 पांड े

 मो नं. 86 98 37 1006 

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

पो.�टे .-भारी. अिधकारी.  

पो.िन गोबाड े, साहबे मो.न.  

 

 

 

 

पोलीस �टेशन मुखेड ग ुर न 142/22 कलम 283भा द िव �दनांक 4/5/2022 



 

 पोलीस $टेशन  गु. र नं व कलम गु घडला व दाखल 

तारीख 

�फया!दी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गु र न 142/22 

कलम 283भा द िव 

 

गु�हा घडलावेळ व ठ 

�ठकाण-�दनांक 

04/05/2022 चे 

19.30वाजता मुखेड 

ते नरसी जाणारे 

साव!जिनक रोडवर  

 

गु�हा दा - �द. 

04/05/2022 चे 

21.44वाजता $टे डा 

नंबर  26 

�फया!दी-गजानन िवजय आनसपुरे 

वय 32 वष! पोलीस उपिनरीSक 

पो$टे मुखेड मोबाईल नंबर 

9130052062 

 

 

 

 

आरोपी,-  

 

 

 

 

 

खुलासा- 

  सादर िवनंती क% वर नमूद तारीख वेळी व �ठकानी यातील 

आरोपीने )याचे ता*यातील वाहन ऑटो ही मुखेड ते नरसी 

जाणारे रोडवर बस $थानक जवळ रोडवर रहदारीचे �ठकानी 

मानवी जीिवतास धोका होईल अगर अ�य कोण)याही 23%ला 

दखुापत होईल अशा ि$थतीत उभा क8न िमळवून आला वगैरे 

�फया!दीव8न गु�हा दाखल 

दाखल करणार -npc1001 जाधव 

 

तपास-hc1631 पांडे 

 

मा. पो िन गो बाडे साहबे मो नंबर8805957400 

 

 

 

 

 

पो. �टे. चे नाव �लबगाव गु�न नं.  :- 70/2022 कलम :- 65 (ई) म.दा.का. �दनांक 4/5/2022 



¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. ¾Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß 

†™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

�लबगाव गु
न न.ं  :- 

70/2022 

कलम :- 65 (ई) 

म.दा.का. 

 

िमळाला माल :- 

दशेी दा� �भगरी 

सं�ा�या काचे�या 

लबेल असले�या 

180 ml �मते�ा 

एकूण िसलबंद 

(6)बॉटल %&येक' 

60/- 
. दरा%माणे 

(क. अं. एकूण 

360/- 
. चा माल. 

 

 

गु)हा घडला ता. व वेळ :-  

 -द. 4-05-2022 च े

23.o5वा.  

 

 

.ठकाण :- येथ े पानप2ी 

�या जवळ. ता. िज. 

नांदडे दि�णेस01-क िबट 

न0ं1  

  

गु)हा  दाखल ता. व वेळ 

:-  

-द. 04-05-2022 च े

23.05 वा. न4द नंबर :- 

21वर  

 

 

-फया6दी च े नाव : मुंजाजी 

अशोकराव चौरे वय 32 वष6 

:वसाय नोकरी पोलीस ;टेशन 

�लबगाव ता. िज ..नांदडे मोबाईल 

नंबर 

 99 233070 94 

 

आरोपी च ेनाव ◌़  

 FIR -दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नोटीस 

चेकिल;ट ची पूत6ता केली आह े:- 

सादर िवनंती क' वर नमूद तारीख वेळी व .ठकाणी यातील 

आरोपी हा मौ. �लबगाव बस ;थानक�या पाठीमागे येथ े

िवना परवाना बेकायदशेीर.र&या कागदी बॉBसमCये दशेी 

दा� �भगरी सं�ा असे लेबल असले�या 180 एम.एल.�या  

सीलबंद काचे�या 06बाटल -क.अ.360/-
पये -कमतीचा 

%ो.  गु)Dाचा माल चोरटी िवE' करFयाच े उHशेान े

ताIयात बाळगलेला  िमळून आला वगैरे मजकुराच े-फया6दी 

व�न व.रल %माणे गु)हा दाखल  क�न मा.स.पो.िन. 

साहबे यांच े आदशेाने पुढील तपास कामी  ASI 

जहागीरदार  यांचेकड े-दला.  
 

तपािसक अंमलदार :- ASI जागीरदार पो.;टे. �लबगाव  

मो. न ं. 8767342530 

दाखल करणार :- PSO hc 1072 चLहाण पो. ;टे. 

�लबगाव मो.न.ं 7709865032 

पो. ;टे. %भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. पवार साहबे पो. ;टे. 

िलबगाव  मो. न9ं823288458 

 

पोलीस �टेशन mukhed   गु र न१३९//2022 कलम 283 ,भा.द.वी �द 4/5 /20 22 



पो�टेच ेनाव  गु र न नं व कलम गु'हा घडला ता. वेळ  )ठकाण  व दाखल ता . 

वेळ 

फ,या��द नाव प�ा व  मो नं, आरोपी 

नाव  व प�ा  

 हक,कत 

 मुखेड  गु र  नं 1३9/2022 

क. 283 भादवी. 

 

गु'हा घडला तारीख �दनांक ४/५/२०२२ 

रोजी २०.०५. वाजता.या सुमारास मुखेड 

मुखेड त ेनरसी जाणारे रोडवर राऊत दधू 

एज'सी समोर 

 

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

 

 �दशा :- पूव� �दशा १ �कमी.�कमी 

 गु'हा दाखल ता वेळ:- �दनांक ४/५/२०२२ 

रोजी वेळ २३.३७  न3द 4मांक ३४ 

 

 

�फया�दीचे ना---- गजानन िवजय 

आनसपुरे वय 32 वष! पोलीस 

उपिनरीSक पो$टे मुखेड मोबाईल 

नंबर 9130052062 

 

 

 

FIR5त �दली का:- होय 

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

 

आरोपीचे नाव  

 

    

 

खुलासा: सादर िवनंती क, वर नमूद तारीख वेळी व 

)ठकाणी यातील आरोपी ने 6या.या ता7यातील वाहन 

ऑटो ही ही मुखडे ते नरसी जाणा9या रोड वर राऊत 

दधू एज'सी समोर रोडवर रहदारी.या )ठकाणी 

मानवी जीिवताला धोका होईल अगर अ'य कोण6याही 

;<,ला दखुापत होईल अशा प)रि�थतीत उभा क>न 

िमळून आला ?हणून गु'हा 

 

गु'हा दाखल करणार.-- पो ना 1001 जाधव पो �टे 

मुखेड  मो.नं. ७०३००६६४६९ 

 

तपािसक  अिधकारी  :- पोना 1001 जाधव 

 मो न.ं ७०३००६६४६६९ 

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

पो.�टे .5भारी. अिधकारी.  

पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न.  

 

 

 

 

 

iks-LVs ej[ksy  xqxqxqxq----jjjj----ua %&ua %&ua %&ua %&     xqjua 76@2022 dye 143]147]148] 324]354]323]294]341]506- Hkknoh fn-04@05@2022 



vvvv----
dzdzdzdz    

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

xqUgk ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr xqUgk ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr xqUgk ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr xqUgk ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr 
fnfnfnfn----osGosGosGosG    

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

01 ftYgk 
%& 
ukansM  
 
iks-LVs  
ej[ksy      

    xqUgkxqUgkxqUgkxqUgk----?k?k?k?k----rkrkrkrk----osG o osG o osG o osG o 
fBdk.k  fBdk.k  fBdk.k  fBdk.k  %& fnukad fnukad fnukad fnukad     
fn 01-05-2022 jksth 
ldkGh  08-00  ok 
lqekjkl Jhfuokl 
X;kuksck fcjknkj ;kaps 
?kjkleksj jksMoj ekSts 
;sMqj  
 
fn’kk varj %& fn’kk varj %& fn’kk varj %& fn’kk varj %&     
nf{k.ksl 15 fdeh  
    
    
xqUgk nkxqUgk nkxqUgk nkxqUgk nk----    rkrkrkrk----osG osG osG osG     
fn-04@05@2022 osG 
01%15   ok LVs'ku 
Mk;jh uksan  14 oj-  
 
foyackps dkj.k %& 
vkt jksth fQ;kZn 
fnY;kus xqUgk nk[ky   

 xqxqxqxq----jjjj----ua %&ua %&ua %&ua %&      
xqjua 76@2022 
dye  
143]147]148] 
324]354]323] 
294]341]506- 
Hkknoh  
 
 
 
 
 

fQ;kZnh ukao %&fQ;kZnh ukao %&fQ;kZnh ukao %&fQ;kZnh ukao %&  
 
,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& ,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& ,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& ,Qvkj vk; çr  fnyh dk %& 
gks; 
    
vkjksihps  ukao %&vkjksihps  ukao %&vkjksihps  ukao %&vkjksihps  ukao %&  
vkjksih vVd vkjksih vVd vkjksih vVd vkjksih vVd %&  ukgh    
    

[kqyklk-%&  lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihrkauh xSj dk;n;kph eaMGh teoqu vkjksih dz 01 
;kus fQ;kZnhl vkeP;k tfeuhpk QsjQkj :dfork dk; Eg.kqu 
jLrk vkMoqu fNuky jkaM rq>;k ek;ph xkaM v’kh vf’yy 
f’kohxkG d:u gkrkrhy dkBhus dikGkoj ek:u nq[kkir dsyh 
vkjksih dz 02 rs 07 ;kauh vf’yy f’kohxkG dsyh vkjksih dz 
2]5]o 6 ;kauh FkkiMk cqD;kus ekjgk.k dsyh vkjksih dz 07 ;kus 
dkBhus fQ;kZnhps MkO;k gkrkP;k dksij;ktoG ekjgk.k dsyh 
vkjksih dz 01 ;kus fQ;kZnhl fNuky jkaM rqyk ;sFks mH;kus >orks 
Eg.kqu]gkr idMqu R;kpsdMs vks<ys o Nkrh toG gkr ykoqu 
eukyk yTtk mRiUu gksbZy vls dR̀;  d:u fou;Hkax dsyk]jkaM 
rqEgh dksVkZr Vkdysyk nkok mpyqu ?ks ukgh rj rqyk o ek>;k 
dqVwckyk [kre djrks Eg.kqu ftos ekj.;kph /kedh fnyh  
nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %&nk[ky dj.kkj %& 
liksmifu eBirh iksLVs ej[ksy eksu 9649152492    
rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& rikfld vf/kdkjh %& &  
liksfu enns iksLVs ej[ksy eksu 9049758000 
izHkkjh vf/kdkjh %& izHkkjh vf/kdkjh %& izHkkjh vf/kdkjh %& izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu pksjeys iksLVs ej[ksy eksu 9604870117 
?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh ?kVukLFkGh     HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps uko HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps uko HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps uko HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps uko ----&&&&    
 liksfu enns iksLVs ej[ksy eksu 9049758000 gs fnukad  
04-05-2022 jksth osG 01-23 ok LVs]Mk 05 oj jokuk 
HksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fn----    o osG %& o osG %& o osG %& o osG %& HksV iq<s pkyq                          

    
 

iks-LVs fycaxko  xqxqxqxq----jjjj----ua %&ua %&ua %&ua %&     xqjua 73@2022 dye 452 ]324 ]323]294]506]¼c½ ]427]Hkknoh lg dye 4@25 Hkkgdk 



 
vvvv----
dzdzdzdz    

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

xqUgk ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr xqUgk ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr xqUgk ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr xqUgk ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr 
fnfnfnfn----osGosGosGosG    

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

01 ftYgk 
%& 
ukansM  
 
iks-LVs  
fycaxko   

    xqUgkxqUgkxqUgkxqUgk----?k?k?k?k----rkrkrkrk----osG o osG o osG o osG o 
fBdk.k  fBdk.k  fBdk.k  fBdk.k  %& fnukad fnukad fnukad fnukad     
fn 03-05-2022 jksth 
lk;dkGh   20-00  
ok lqekjkl fQ;kZnhps  
?kjkleksj ekSts 
fycxko rk ft ukansM  
 
 
fn’kk varj %& fn’kk varj %& fn’kk varj %& fn’kk varj %&     
if’pesl  01 fdeh  
    
    
xqUgk nkxqUgk nkxqUgk nkxqUgk nk----    rkrkrkrk----osG osG osG osG     
fn-04@05@2022 osG 
02%05   ok LVs'ku 
Mk;jh uksan  03 oj-  
 
foyackps dkj.kfoyackps dkj.kfoyackps dkj.kfoyackps dkj.k %& 
vkt jksth fQ;kZn 
fnY;kus xqUgk nk[ky   

 xqxqxqxq----jjjj----ua %&ua %&ua %&ua %&      
xqjua 73@2022 
dye 452 ]324 
]323]294]506]¼c
½ ]427]Hkknoh lg 
dye 4@25 
Hkkgdk  
 
 
 
 
 

fQ;kZnh ukaofQ;kZnh ukaofQ;kZnh ukaofQ;kZnh ukao %& 
uqj[kku nqYys[kkWu iBk.k 
o; 50 o”kZ O;olk; 
eatqjh  jk - fycxko 
rk ft ukansM eks ua 
9970651389 
tkr%& eqLyhe  
 
,Qvkj vk; çr  fnyh 
dk %& gks; 
vkjksihps  ukao %& vkjksihps  ukao %& vkjksihps  ukao %& vkjksihps  ukao %&     
tkrtkrtkrtkr%&   ejkBk  
 
 

vkjksi vVd %&  ukgh 

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk----%&%&%&%&  lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh gk ek÷;k eqykpk    Qslcqdoj QksVks QksVks dk Bsoyh vls Eg.kqu 
;krhy vkjksihrkauk  fopkj.kk dsyh vlrk ;krhy vkjksihrkauh laxer 
d:u fQ;kZnh gk xkokrhy yksdkauk bZn fuehrkaus  dk;Zdzekl cksyo.;kl 
tkr vlrkauk ;krhy vkjksihrkauh eksVkj lk;dyus fQ;kZnh toG ;soqu 
gkrkrhy yks[kaMh jkWM MksD;koj ek:u t[keh dsys o ;krhy vkjksih dz 
02 ;kauh ykFkkcqD;kuh ekjgj.k d:u R;kP;k gkrkr vlysyh ryokj 
fQjoqu eknjpksn rq÷;k ek;ph xkaM rqyk dkiqu Vkdrks vls vf’yy Hkk”ksr 
f’kohxkG d:u rq÷;k ?kjkrhy ,dk ,sdkauk [krep djrks vls Eg.kqu ftos 
ekj.;kph /kedh fnyh o fQ;kZnhps ?kjkleksj vlysY;k  dqaM;kps eksMQksM 
d:u vankts 1000@& : ps uqdlku dsys vkgs oxSjs o:u xqUgk nk[ky  
nk[ky dj.kkjnk[ky dj.kkjnk[ky dj.kkjnk[ky dj.kkj %& iksuk@ 1726 fiYysokj iksLvs fycaxko eks ua 
9970885939 
rikfld vf/kdkjhrikfld vf/kdkjhrikfld vf/kdkjhrikfld vf/kdkjh %& liksmifu @ tgkfxjnkj iksLVs fycaxko eks ua 
9822337382 
izHkkjh vf/kdkjhizHkkjh vf/kdkjhizHkkjh vf/kdkjhizHkkjh vf/kdkjh %& liksfu  iokj iksLVs fycaxko iksLVs fycaxko eks ua 
9823288458  
?kVukLFkGh kVukLFkGh kVukLFkGh kVukLFkGh     HksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps ukoHksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps ukoHksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps ukoHksV ns.kk&;k vf/kdk&;kps uko -& ek vpZuk ikVhy eWMe mi 
fo iks vf/kdkjh mifoHkkx v/kkZiqj eks ua 9665479333] gs fnukad  04-05-
2022 jksth osG 06-58 ok LVs]Mk 09 oj jokuk]] liksfu  iokj iksLVs 
fycaxko iksLVs fycaxko eks ua 9823288458]] gs fnukad  04-05-2022 
jksth osG 02-09 ok LVs]Mk 04 oj jokuk 
HksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fnHksV nsoqu ijr vkY;kpk fn----    o osGo osGo osGo osG %& HksV iq<s pkyq 

 

पोलीस $टेशन mukhed  र न१४४/2022क,२८३,भा.द.वी �द .४ /५/2022 



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

ता . वेळ 

फ�या��द नाव प�ा व  मो नं, आरोपी नाव  

व प�ा  

 हक�कत 

पो�टे मुखेड  गु र  नं १४४/2022 

क.२८३भादवी. 

 

गु'हा घडला ता वेळ:-  �दनाकं 

४/५/२०२२ रोजी २०.३० वाजता 

च ेसुमारास मुखेड त ेनरसी जाणारे 

साव�जिनक रोडवर यशराज बार 

समोर मुखेड 

 

 

 �दशा :- पिCमेस १ �क .�कमी 

 

 

 गु'हा दाखल ता वेळ:- �द  

४/५/.2022 चे वा २३:३८�टे. डा . 

न3द 4  ३५ वर  

 

 

फ,या��द नाव �कशोर बाबुराव 

बोधिगरे वय ३६ वष�  सहा पोलीस 

िनरी�क नेमणूक ते मुखेड तालुका 

मुखेड िजDहा नांदडे मोबाईल 4मांक 

83 69 69  51 84 

 

 

FIR5त �दली का:- होय 

 

आरोपीचे नाव 

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

खुलासा:- सादर िवनंती क,, वर नमूद तारीख वेळी व 

)ठकाणी यातील आरोपी िपण े 6या.या ता7यातील हा मुखेड 

ते नरसी जाणारे साव�जिनक रोडवर यशराज बार समोर 

रहदारी.या )ठकाणी मानवी जीिवताला धोका होईल अगर 

अ'य कोण6याही ;<,ला दखुापत होईल Eकवा अ'य 

कोण6याही ;<,ला धोका होईल होईल अशा लावलेला 

िमळून आला ?हणून गु'हा 

 

गु'हा दाखल करणार.-- पो ना 1001 जाधव पो �टे मुखेड  

मो.न.ं 9923481722 

 

तपािसक  अिधकारी  :- पोह ेका 17 93 राठोड 

 मो न.ं 9850072078 

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

पो.�टे .5भारी. अिधकारी.  

पो.िन गोबाडे , साहबे मो.न.  

 

 

 

 

 


