
iksLVs fgek;ruxj xqUgk 254 @2021 dye  302 ]307] 324] 109]34 Hkknoh fnukad 27@10@2021 
iks-LVs- ps 

ukao 
xqUgk  ?kMyk rjh[k osG o 
fBdk.k @ Ikukdk nk[ky@ 

xqjua o dye 
  izkIr fnukad @ osG 

fQ;kZnhps uko] iRrk] 
vkjksihps uko o iRrk 

  gdhdr 

 
fgek;ruxj     

xqUgk   ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k  %&  
fnukad 26@10@2021 
jksth 21%00 rs 21%30  
ok- ps lqekjkl 
vkjksihps jkgrs ?kjh 
ekSts eax:G rk 
fgek;ruxj ft ukansM 

 
 
 
fn’kk o varj%& 
iqoZl  09 -fd- eh 
 
 
 
xqUgk  nk[ky rk- osG  
fn- 27@10@2021 osG       
03%32  oktrk LVs'ku 
Mk;jh uksan 07  oj-  
 

xqUgk  & 
  254 @2021  
dye  302 ]307] 
324] 109]34 Hkknoh  
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  
 
 

fQ;kZnh ;kauk ,Q vk; vkj izr 
fnyh  dk- %& gks;  
 
 
 

vkjksihps uko %& 
 

vkjksih vVd %&ukgh  
 
e;rkps uko %& 
 foÎy elkth xksjsdj o; 60 
o”ksZ jk-eax:G rk fgek;ruxj 
ft ukansM  
 

[kqyklk %&  lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh  
;krhy vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ;kZnhps ofMy vkjksihps ?kjh 
HkakM.k lwtkoqu lkax.ksl xsys vlrk vkjksih dz 01 fdj.k xksi.ks  
;kauh R;kps ?kjkrhy eksBs ykdqM ¼cMxk½vk.kqu fQ;kZnhps ofMykl 
ekj.;kl lqjokr  lqjokr dsyh rsOgk fQ;kZnhpk HkkÅ gk 
lksMo.;kl xsyk vlrk dz 01 ;kus R;kps cMX;kus fQ;kZnhps Hkkokps 
MksD;kr guqoVhoj ek:u ftos ekj.;kpk iz;Ru d:u fQ;kZnhps 
MkO;k MksD;koj ekxqu t[eh dsys o fQ;kZnhps ofMykps iksVkr 
Nkrhoj tksjtksjkus ekjgku d:u R;kpk [kqu dsyk vkgs-o vkjksih 
dz 02 fgus vkjksih dz 01 ;kl fprko.kh fnyh vkgs]oxSjs tckc o#u 
xqUgk nk[ky 
 

psdfyLV ph iqrZrk dsyh dk --  gks; 
nk[ky dj.kkj %& iks fu dkacGs iksLVs fgek;ruxj eks ua  
8691880033 
rikl vf/kdkjh %& liksfu egktu iksLVs fgek;ruxj eks ua 
9689707038 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iks fu dkacGs iksLVs fgek;ruxj eks ua  
8691880033 
 

HksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps ukao %&  ek-mi foHkkxh; iksyhl vf/kdkjh 
Jh-xksikG jaktudj lkgsc mifoHkkx Hkksdj   eks ua 9823227135 
fnukad 26@10@2021 ps 22%27 ok- uksan ua- 30 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr vkY;kph fn osG %&   HksV iq<s pkyq   
 

 



 

 

 

 

 

पोलीस टेशन मु माबाद    गुरनं.,238/2021 कलम324.323.504.506.34.भादवी  माणे दनांक 27/.10/.-2021 

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

 गु हा 
.दा.ता.वेळ.वठीका
ण 

फयादीच ेनाव व प ा 
आरोपीच ेनाव व अटक होय 
नाही 

हक कत 

 मु ामाबाद गुरन-238/2021. 

कलम.324.323.504.5

06.34. भा द िव. 

 

 

उिशरा चे कारण . 
औषध उपचार क न  
आज रोजी पो टेलाहजर 

 गु हा घडला 
दनाकं 

- द 26/10/2021 
चे19.00वा फयादी
याराहाते 

घरासमोरपरतपुर 

 

 गु हा दाखल 

फयादी -मा ती न सग बलुरे 
वसाय शेती राहणार 

परतपुर तालुका मुखेड 
मोन.9766965258. 

 

आरोपी - 

खुलासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीतानी संगणमत क न  फयादीसकलर चे कामाचे 
गु याव निशवीगाळक न थापड बु याणे मारहाण क न आरोपी मांक 
1बालाजी रामराव राठोड याने फयादी या डो यात दगडान ेमा न डोके 
फोडले व जीवे मार याची धमक  दली   

दाखलकरणार:. करणारNpc 1402. म ह कर मोन 9765391402 

 



येऊन त ार दली 

 

दनाकं:-
द27/10/.2021 

01.18वा.रोजी 

00 2वा टेडान 

 तपासी.अिधकारी:-HC 1677 ताहेर मो .न .8421437070  

पो-. टे. भारीअिधकारी.-सं ाम उ व जाधव .स .पो. िन 
.मु माबाद.मो.न.8999881900 

 

 

 

 

पो. टे कनवट गुरनं 345/2021 कलम 324,323,504,506,34 भादिव द.27/10/2021 

पो. टे चे 
नाव  

गुरनं/ कलम  गु हा घडला व दाखल  फयादीच ेनाव व प ा मो नं., व 
आरोपीच ेनाव व प ा. 

ह ककत  



 कनवट  गुरनं 345/2021 कलम 
324, 323, 
504,506,34 भादिव 

माण े
 
दशा व अंतर :-उ रेस 

100 मीटर 
उशीराच ेकारण :- 
फयादी हा डो याच े

मारा वर थम सरकारी 
दवाखाना गोकंुदा येथून 
रेफर के यावर सरकार 
दवाखाना आ दलाबाद व 
नांदेड येथे िवलास क न 
आज रोजी पो टेला 
येऊन त ार द याव न 

गु हा घडला 
द.23/10/2021 

रोजी  21.00 वा 
सुमारास जुन ेनगर 
प रषद कनवट च े
मोक या जागेत 
उ रेस 100 मीटर ता 
कनवट  

 
गु हा दाखल :-
द.27/10/2021 वेळ  

13.14वा टे.डा. नं 
19 वर  
 
 

फयादीच ेनाव : सुरज दीपक 
कोतापेल्लीवार वय  28 वष 

वसाय मजुरी जात सुतार राहणार 
लोहार ग ली कनवट तालुका 
कनवट िज हा नादंेड मोबाइल नंबर 

9112100837 
 
 आरोपी नाव :  
फयादीस एफ आर ची त दली 
कवा नाही:- होय 

 
आरोपी अटक तारीख वेळ:-िनरंक  
   .   

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व   ठकाणी मी मा या 
िम ाच ेभांडण सोडिव यास गेले असता आरोपीन े त ु या भाडंणात 
का पडतोस अस े हणून िशवीगाळ क न थापड बु यांनी माझ ेडावे 
डो यावर व डो याला मा न जखमी केले व जीवे मार याची 
धमक  दली वगैरे मजकुराच े फयादीव न मा पो िन साहेब याचं े
आदेशान े गु हा दाखल क न पुढीलतपास कामी  पो ना/680 
कोलबु  ेयाचंेकड े दला . 
चेकिल ट:  
 
 गु हा दाखल करणार PSO ASI  मामीडवार  पो टे कनवट मो 
नंबर 9850061133 
तपासी अंमलदार   पो ना/680 कोलबु  ेपो टे कनवट मो नंबर 
8888855825 
पो टे भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरी क थोरात साहेब मो नं 
9921442700 

 

 

 

 

पो. टे.मनाठा गु.र.नं 142/2021 कलम 324,323,504,506,34,भादवी द 27/10/2021 

पो. टे 
चे नाव 

गुरनं व कलम  गु.घ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 



मनाठा  गुरन-
142/2021कलम 
324,323, 504, 
506,34,भादवी 
 

 दनांक.25/10/2021 
रोजी 16:00 वा  
फयादी या शेतात 
चचग हाण िशवार पूवश 

10 क.मी ता.हदगांव 
िज.नांदडे 
 
गु.दा.ता.वेळ 
दनाकं:-27/10/2021  

वेळ 14:53 वा.न द नं13 
वर      
उिशराच ेकारण:- आज 
रोजी पो. टे.ला येऊन  
त ार द यान.े 
 

फयादी:- कशन गणपत खरडे वय 
55 वष धंदा- शेती रा. चचग हाण 
ता.हदगांव  िज.नांदडे 
मो.न.9604566060 
    
FIR त दलीप का ? 
 होय. 
 
आरोपी  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी ठकाणी यातील फयादी या 
मुलाने जगापुर िशवारातील सोयािबनच ेखळ झाले आहे ने याकरीता बैल 
गाडी घेऊन या असे सांगीत असताना फयादीन े मुलास आता सागतोश 
काय हणुन िशवीगाळ क न मा न डोके फोडून व खाली पाडुन 
लाथाबु यांनी मारहाण केली व िजवे मार याची धमक  दली वगैरे 
जबाब व न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी मा. स.पो.िन.च हाण 
साहेब यां या आदेशान ेिबट HC 1694 पवार साहेब यां याकडे दला. 
तपासीक अिधकारी यांच ेनांव:-HC- 1694 पवार साहेब पो. टे.मनाठा 
मो.न.9922921694 
दाखल करनार - PSO HC -1690 देशमुख साहेब पो. टे.मनाठा 
मो. .9823891690 
पो. टे. भारी अिधकारी यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- 
केलेला तपास 

 
 

 

 
  

पो. टे िवमानतळ गुरनं 330/2021 कलम498(अ),323,504,506,34 IPC   िद .27 -10-2021 
िज हावपो. टे.चे

नाव 
गु हा 

घडला/दाखल/ ा द./वेळ 
गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 



 
िवमान-
तळ 

 
गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण -
िद.20/03/2021 चे 
00.00 ते  
िद.19/06/2021रोजी 
सकाळी 
11.00वाजता चे 
दर यान िफयादीचे  
सासरी भातनगर 
नांदेड  

 

 

 

 

 

गु हा दाखल 
ता.वेऴ -
िद.27/10/2021 वेळ 
14.58 
वा. टे.डा.नं.27 

 

गुरनं 330/2021 कलम 
498(अ),323,504,506,3
4 IPC 

 

उशीराचे कारण -महीला 
सहा य क  येथुन प क 

ा  झा याने  

िफयादी-  

 

 

आरोपी-  

खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादीस  ितचे सासरचे लोकांनी संगणमत  क न 
माहेरहन घर बांधकामासाठी दहा लाख पये घेऊन ये हणुन 
मानिसक व शा ररीक छळ क न अपमानीत क न उपास 
पोटी ठेवुन  थापडबु याने मारहान क न िशवीगाळ केली व 
िजवे मार याची धमक  देवुन घरातुन हाकलुन िदले वगरेै 
मजकुराचे अजाव न गु हा दाखल क न तपासकामी 
HC2317पावडे यांचेकडे िदला  

दाखल करणार -पो.िन.काकडे मो.नं.9923131121 

तपास करणार - HC2317पावडे मो.नं.8888842002 

 

 
 

 

पोलीस टेशन कंुटुर गु र न 225/2021कलम 304(a) ,337,338,भा द वी  सह क 134 mv act द .  27.10.2021 



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 

कंुटूर गु र  न ं
225/2021कलम 
304(a) 337,338भा 
द वी  सह क 134 mv 
act  
 
 
उिशरा च ेकारण :- 
दःुखात अस यान ेआज 
रोजी त ार दली 

गु हा घडला ता वेळ:- द 
19/10/2021 चे सकाळी 
09.45 वाजता या सुमारास 
 
ठकाण:-  मौ कु णूर 

िशवारातील ंकटराव जाधव 
यांच ेशेताजवळ रोडवर 
 
 दशा : पि मेस 15 कलोमीटर 
 
 गु हा दाखल ता वेळ:- द  
27/10/.2021 च े16.07वा टे. 
डा . न द  18वर  
 
 

फ या द नाव व प ा :- योगेश 
ल मणराव जाधव वय 26 वष 

वसाय शेती रा कु णूर ता 
नायगाव िज नांदेड मो नं 74 
99 78 47 23 
FIR त दली का:- होय 
 
आरोपीच ेनाव  व प ा:-  
मयताच ेनाव :-सौ रेणुकाबाई 

 ल मणराव जाधव वय 60 
वष वसाय घरकाम राहणार 
कृ णूर तालुका नायगाव 
 

खुलासा:- सादर िवनंती क , वर नमूद आता वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपी ने आपले ता यातील मोटारसायकल ही नांदडे त े
नायगाव जाणारे रोडवर व िन काळजीपणान े भरधाव वेगात 
मोटार सायकल चालवून यातील मयतास जोराची धडक देऊन 
गंभीर जखमी क न तीस उपचारासाठी घेऊन न जाता 
मोटारसायकल घेऊन पळून गेला आहे व यातील मयताच े
मरणास कारणीभतू ठरला आहे फयादीव न सपोिन सा याचं े
आदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल  
तपािसक अंमलदार:-  psi आटकोरे सा पो टे कंुटूर 
 मो नं 8669182128 
 
मा. पोलीस अिध क साहेब यांच ेसुचना:-  
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कस:े-होय 

 
 

 

 

 

  पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 219/2021 कलम 279, 304 (अ ) भा. द. िव. द.27/10/2021 



पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला 
दाखल 

फयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

  लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न. 219 /2021 

कलम 279, 304 (अ ) 

भा. द. िव. 

गु हा घडला:- 
द.24/10/2021 

रोजी  च े16.15 वा. 
सुमारास मौज े
अडगाव फाटा 
,ता.लोहा, िज. नांदडे 
पि मेस 06 क.मी. 
 
गु हा दाखल:- 
द.27/10 /2021 

रोजी वेळ  13.48 
वाजता टेशन 
डायरी न द 21 वर.  
 
FIR त दली का:- 
होय 
 

फयादीचे नाव : - िशवसान िप.बाबुराव 
पळसकर वय 48 वष वसाय  शेती  
राहणार अंजानवाडी ता. पालम  िज. 
परभणी मो. न.9049434391 
 
आरोपी नाव व प ा                     
उशीरान ेकारण- मयत हा उपचार चालू 
असताना आज रोजी मरण पावला आह े
 
आरोपी अटक:- नाही 
मयताच ेनाव  - ( मयत ) दगांबर 
रामराव पळसकर वय 59 वष वसाय 
सेवािनवृ  (िश क ) राहणार 
अंजानवाडी तालुका पालम  िज हा 
परभणी 

 सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांचा भाऊ  ( 
मयत ) दगांबर रामराव पळसकर वय 59 वष वसाय सेवािनवृ  (िश क ) 
राहणार अंजानवाडी तालुका पालम िज हा परभणी ह े मोटार सायकल मांक 
MH_22-AU-9442 वर बसून अंजानवाडी येथून लोहयाकड े येत असताना मौजे 
आडगाव फाटा येथ े यांना अचानक च र आ यान े गाडीव न पड यान े यांच े
डो यास गंभीर मार लाग यान े यास यशोसाई हॉि पटल नांदडे येथ ेशरीक क न तेथ े
उपचार घेऊन यानंतर दनांक 25/10/2021 रोजी 21.00 वाजता डॉ टर धनसड े
साहबे लोहा यांच ेहॉि पटल येथ ेशरीक केल ेअसता यांचेवर उपचार चाल ूअसताना 
दनांक 27/10/2021 रोजी06.00 वाजता च ेसुमारास ते मरण पावल ेआह ेव वतःच े

मरणास वतः कारणीभुत झाल े आह े वगैरे मजकुराचे जबाब व न मा.पो. िन. 
साहबेांच ेआदशेान ेगु हा दाखल. 
 दाखल कारणर :- HC 2238 एम. डी.कदम पो. टे. लोहा मो. नं.9421849016        
तपासी अंमलदार--स.पो.िन शेख साहबे पोलीस टेशन लोहा मो. न. 8888822811 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .---मा. पो. िन. ी तांबे साहबे  
              मो. .9850188100 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
केललेा तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ fyacxko ü �Öã̧ üÖ 107/2021 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´Ö.¤üÖ.�úÖ.Ø¤ü.27/10/2021 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿ÖÖ  

�Öã̧ Öü ¾Ö �ú»Ö´Ö �Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö ×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß ÖÖ¾Ö Æü×�ú�úŸÖ  

×»Ö²ÖÓ�ÖÖ¾Ö 
ü   

ü �Öã̧ üÖ 107/2021 
�ú»Ö´Ö 65 (‡Ô )´Ö . ¤üÖ . 
�úÖ . Ø¤ü 
27/10/2021 
   
 

�Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö 
:- 
 ×¤Óü.27.10.2021 “Öê 
14.30 ¾ÖÖ  ´ÖÖî ŸÖôû�Öß  
±úÖ™üÖ ×¤ü¿ÖÖ- ¯Öã¾ÖìÃÖ 
 . 02 ×�ú.´Öß. ×²Ö™ü 03 
 
 
�Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô- 
  ×¤ü.27/10/2021 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 17.53 
¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ ÖÖê¤ü ÖÓ.  20 
¾Ö¸ü 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß ÖÖ¾Ö :- �Ö•ÖÖÖÖ ³Ö�Ö¾ÖÖÖ 
�ÖÓ›üÖ�Öôêûü  ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  
ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÖê�úÖ 2857 ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö 
´ÖÖêÖ 7517030867 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß  :-  
 
ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß 
ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê  »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
�úÖ“Öê“µÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü  180 ‹´Ö.‹»Ö 
“µÖÖ 40 ²ÖÖò™ü»Ö 
×�ú.†.2400/ ¹ý 
 
 

ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾ÖÖŸÖß ×�ú Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�ÖËß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖß  
×¾ÖÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ × ü̧ŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê  »Öê²Ö»Ö 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ �úÖ“Öê“µÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü  180 ‹´Ö.‹»Ö “µÖÖ 40 ²ÖÖò™ü»Ö 
×�ú.†.2400/ ¹ý “µÖÖ  ¯ÖÏÖê �ÖãÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö×�Îú �ú¸ü�µÖÖ“Öê 
ˆ§êü¿ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖÖ“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ   ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ 
¾Öî�Ö ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤ü  ¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×Ö.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö  
´ÖÖê.ÖÓ 9823288458. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧- ¯ÖÖêÆêü�úÖ 1641 ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»ÖÓ²Ö�ÖÖ¾Ö 
´ÖÖê Ö.9823971641 
 
¤üÖ�Ö»Ö�ú¸ü�ÖÖ¸ ǖ ÖÖê.ÖÖ 2216 ÃÖã²²ÖÖ¾ÖÖ›ü ´ÖÖê.Ö.9922971622 
¯ÖÖêÃ™êü Ø»ÖÓ²Ö�ÖÖ¾Ö                                                                                         
                                                                                    

 

 

 

 



 पो. टे. कंधार गु.र.न.367/2021  कलम 12 (अ).  मु.जु.का. द.27/10/2021, 
 

पो. टे. चे 
नाव 

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

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .र.न.367/2021                     
कलम 12 (अ) 
मु.ज.ुका..  

घडला:- द.27/10/2021   च े
15.10 वा. घोडज रोड िज. प. 
शाळे जवळ कंधार पि मेस 2 
.K.M. 
 
 गु हा दाखल:- 
द.27/10/2021 वेळ 18.22 

वा. टेशन डायरी न द 26 वर. 
 
दाखल करणार:------
HC/1735 बाबर  साहेब 
पो. टे. कंधार मोबाईल नंबर:-
9421392709. 
 
 

फयादीच ेनाव:- बालाजी िपता ीराम 
पारद ेवय 35 वष वसाय-  पो.का.ँ3166 
पो. टे. कंधार िज. नांदेड 
मो. .9657121741. 
 
FIR त दली का:- होय.  
 
आरोपी नाव व प ा:-  
िमळाला माल :- 1) 450-00, 100 पय े
दरा या तीन नोट,50 .दरा या 2 नोट,10 
.दरा या 5 नोटा 

2)00-00 एक पांढरा कागद यावर 
सु वातीस KO 27/10 व याखाली 
मट याच ेिविवध आकड ेिलिहलेले काबन 
िच ी  3) 00-00  एक िन या कलरची 
शाईची बॉलपेन जुनी वापरती कमत अंदाज े
रोपी अटक:- नाही  

खुलासा;           सादर िवनंती क  नमूद ता. वेळी व ठकाणी 
यातील  आरोपीन े िवनापरवाना बेकायदेशीर र या वरील 
वणनाच े सािह य ता यात बाळगून वतःच े फाय ासाठी 
क याण नावाच े मट यावर लोकांना पैसे लावून खेळत व 
खेळवीत असताना िमळून आला वगैरे मजकुरा या 
फयादीव न गु हा दाखल.  

 
तपासी अंमलदार:--HC/ 2259 ीरामे  साहेब पो. टे.कंधार 
मो. .9421761652. 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
            मा. पोलीस िनरी क   पडवळ साहेब पोलीस टेशन 
कंधार       मो. .9420841070. 
 
भेट देणारे अिधकारी च ेनाव मो. . :-- 
 
भेट पुढे चालू आहे. 
केलेला तपास:-  
मा.पोलीस अधी क साहेब याचं ेसूचना:- 



पो. टे िवमानतऴ गुरन ं331/2021 कलम 457,454,380 IPC द. 27/10/2021 
 

िज हावपो. 
टे.चनेाव 

गु हा  घडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं व कलम  फया द व आरोपी,नाव 
व प ा 

हक गत 

2 3 4 5 6 
 

िवमान-तळ 
 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण - 
द.26/10/2021 च े रा ी 10.00ते 
द.27/10/2021 च े दपुारी 

13.00वाजताच े दर यान  नंदी ाम 
सोसायटी फयादीच े घरी नांदेड 
दि णेस 2 क.मी  

 

गु हा दाखल ता.वेऴ - 

द. 27/10/2021 

टे.डा.नं.36वेळ 18.13 

 

उशीराच े कारण -आज रोजी पो. टेला 
येवुन त ार दली  
 

गुरनं 331/2021 कलम 
457,454, 

380  IPC 

 

 

 

गेला माल - सो याच ेिमनी 
गठंन 11 ँम 970 
िमली ँम  वजनाच े कमंती 
38000 पय े व नगदी 
20000 पय े असे एकुण 
58000 पयाचा माल 

फयादी- संदीप 
नागनाथ िशवपुरे 
वय35वष वसाय 
खाजगी नौकरी 
रा.नंदी ाम सोसायटी 
नांदेड    
मो.नं.7709632145 

 

 

आरोपी -अ ात  

खुलासा - सादर िवनंती क  , वर नमुद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील फयादी हा घरी नस याच ेपा न कोणीतरी 

अ ात चोर ान े घराच े कुलूप तोडुन आतम य े वेश क न 
घरातील सामान अ त त फेकुन कपाटाच ेदार कशाने तरी 
उचकटुन काढुन आतमधील ठेवलेले सो याच े िमनी गठंन 11 

ँम 970 िमली ँम  वजनाच े  कमंती 38000 पय ेव नगदी 
20000 पय े असे एकुण 58000 पयाचा माल चो न नेले 
आहे वगैरे मजकुराचा अज द यान ेमा.पो.िन.काकड ेसा.यांच े
आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास HC1724 पांचाळ 
यांचकेड े दला  

दाखल करणार -ASIगलांड ेमो.न.ं9823551229 

तपास करणार -HC 1724पांचाळ मो.नं.9423437844 

               

 

 
 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã ü̧ �Öã̧ üÖ 299/ 2021 �ú»Ö´Ö 65 ‡Ô ´Öã¤üÖ�úÖ ×¤üÖÖÓ�ú 27/10/2021 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü ê. 
ÖÖ¾Ö  

�Öã. ü̧.Ö.¾Ö �ú»Ö´Ö �ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤Ö�Ö»Ö 
ŸÖÖ ü̧ß�Ö  

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê ÖÖ¾Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ ü̧ / 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ 

 
  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 

 
¯ÖÏÖê.�Öã. ü̧.Ö.¾Ö 
�ú»Ö´Ö- 
299/2021 �ú»Ö´Ö 
-65 [‡Ô]´Öã.¯ÖÏÖê †òŒ™ü. 

 
¯ÖÏÖê.�ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤üÖÖÓ�ú ×¤ü. 
27.10.2021 ü̧Öê•Öß ¾Öêôû 15.40 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ •ÖÖ�ÖÖ¸êü ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ 
¿ÖÖêµÖÔ ¬ÖÖ²ÖÖ †ò›ü ȩ̂üÃ™üÖò̧ Óü™ü“µÖÖ 
¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ 
´ÖÖî.†¬ÖÖÔ¯Öã̧  ¤×�ÖÖêÃÖ 1 ×�ú.´Öß.  
 
¯ÖÏÖê.�ÖãÆüÖ ¤Ö�Ö»Ö ×¤üÖÖÓ�ú -  
-×¤ü.27.10.2021 “Öê 17.34 ¾ÖÖ 
. Ã™êü›üÖ ÖÓ. 019 
 
 

 
×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê ÖÖ¾Ö- ¤ü¿Ö¸ü£Ö �ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö 
ŸÖ»Ö¤êü¾ÖÖ¸ü ÖÖî�ú ü̧ß ¯ÖÖê.ˆÖ.×Ö.¾ÖÖ“Ö�ú ˆ¯Ö 
×¾Ö³ÖÖ�Ö ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ. ü ´ÖÖê ÖÓ-
9284301747  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-   ‹�úÖ ¯ÖÖœü-µÖÖ ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖ 
×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü  30 �úÖ“Öê“µÖÖ ²ÖÖò™ü»µÖÖ 
180ml •µÖÖ¾Ö ü̧ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ 
†ÖÃÖê �úÖ�Ö¤üß »Öê²Ö»Ö †ÖÃÖ»Öê»µÖÖ 
¯ÖÏŸµÖê�ú ²ÖÖò™ü»Öß “Öß Ø�ú´ÖŸÖ 60 ¹ý¯ÖµÖê 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê Ø�ú´ÖŸÖ 1800/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´Öã¤ü¤êü´ÖÖ»Ö  
 

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ -ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾ÖÖÓŸÖß ×�ú ,¾Ö ü̧ Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß ÆüÖ ×¾ÖÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ ü̧ßŸµÖÖ ¯ÖÏÖêÛ¾Æü¿ÖÖ 
�ÖãÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú ü̧�µÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê 180ml“µÖÖ 30 ²ÖÖò™ü»µÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 
1800/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ ´ÆüÖãÖ �ÖãÆüÖ.  
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧ – ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ¾Ö›ü/ ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã ü̧. 
´ÖÖê ÖÓ-9637101945 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú ü̧�ÖÖ ü̧ - ×²Ö™ü ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ¯Ö¾ÖÖ ü̧ ´ÖÖê ÖÓ-
9423441582  
 
¯ÖÖê Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †¬Öß�úÖ ü̧ß-ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú 
•ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê. ÖÓ.7798834263 



¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ ÝÖã¸ü®ÖÓ234/2021 Ûú»Ö´Ö 379.34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü 27/10/2021 

¯ÖÖêÃ™êü 
 

ÝÖã̧ ü®ÖÓ  ¾Ö  Ûú»Ö´Ö ÝÖã ‘Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
-  

×±úµÖÖÔ¤üß - 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ - 
 

¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ  
ÝÖã̧ ü®ÖÓ234/2021 
Ûú»Ö´Ö 379.34 
³ÖÖ¤ü¾Öß 
 

 
×¤ü-26.10.2021 
“Öê17.30 ŸÖê 
×¤ü.26.10.2021 “Öê 
19.00 ¾ÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †ÖÛúÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü 
»ÖÖêÆüÝÖÖ¾Ö ®Ö¸üÃÖßŸÖê 
×²Ö»ÖÖê»Öß •ÖÖ®ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
¯Öã¾ÖÔÃÖ 15 ×Ûú´Öß 
 
ÝÖã ¤üÖ ŸÖÖ ¾Öêôû  - ×¤ü-
27.10.2021 “Öê07.45 
¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ.®ÖÖë¤üÛÎÓú.7 
 
 
×¾Ö»Ö²ÖÓ®ÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ-¿ÖÖê¬Ö 
‘Öê¾Öã®Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü 
»ÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý®Ö 

 
 ¸üÖ•Öã ÝÖÞÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ¾ÖÃÖ´ÖŸÖê ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.»ÖÖêÆüÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×²Ö»ÖÖê»Öß 
•ÖÖŸÖ Ø»ÖÝÖÖµÖÖŸÖ ´ÖÖê.8600829595 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö - 
 
 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - ‹Ûú ²Öî»Ö Æü¸üÞµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“ÖÖ 
×Ûú´ÖÓŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 50000/¹ý  
 
´ÖßôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏÖ´Ö®Öê 
 
FIR ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»ÖßÛúÖ-ÆüÖêµÖ 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö -  

 
 ÃÖÖ¤¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö×±úµÖÖÔ¤üß®ÖêŸµÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö †ÖÜÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ²Öî»Ö ²ÖÓ¬Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¿Öê™üÛú¸ü ¾Ö ¿ÖêÜÖÃÖÖ•ÖßŸÖ µÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖ®ÖÞÖ ´ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö 
†ÖÜÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ ²Öî»Ö Æü¸üÞµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“ÖÖØÛú´ÖŸÖß 50000/ 
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖê›ãü®Ö™êü´¯ÖÖêÛÎú MH-26-AD-8231 ´Ö¬µÖê ‘Öê¾Öã®Ö “ÖÖê¹ý®Ö 
®Öê»Öê¾ÖÝÖî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ÃÖ¯ÖÖê×®Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê®ÖÖ/2476 ¯ÖšüÖÞÖü 
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß- ¯ÖÖê®ÖÖ/2476  ¯ÖšüÖÞÖü ¯ÖÖê.Ã™êü.¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ 
´ÖÖê.®ÖÓ.9823027725 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖšüÖÞÖê †×¬ÖÛúÖ¸üß - ÃÖ¯ÖÖê×®Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê.®ÖÓ. 
9765902710 



 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ fyacxko ü �Öã̧ üÖ 108/2021 �ú»Ö´Ö 363 ³ÖÖ. ¤ü. ×¾Ö Ø¤ü.27/10/2021 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿ÖÖ  

�Öã̧ Öü ¾Ö �ú»Ö´Ö �Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö ×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß ÖÖ¾Ö Æü×�ú�úŸÖ  

×»Ö²ÖÓ�ÖÖ¾Ö 
ü  

ü �Öã̧ üÖ 
108/2021 
�ú»Ö´Ö 363 
³ÖÖ. ¤ü. ×¾Ö. 

�Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö 
:- 
 ×¤ü. 
21.10.2021 ü̧Öê•Öß  
¤ãü¯ÖÖ¸üß  12.00 ¾ÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖî. ÖÖôêûÀ¾Ö¸ü 
ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü  
 ×¤ü¿ÖÖ-¤ü×�Ö�ÖêÃÖ  08 
×�ú.´Öß.²Öß™ü ÖÓ²Ö¸ü 02 
 
�Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô- 
  ×¤ü.27/10/2021 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû  19.28 
¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ ÖÖê¤ü ÖÓ.25 
¾Ö¸ü 
 

×±úµÖÖÔ¤üß ÖÖ¾Ö :-  
¯Öã̧ ü³ÖÖ•Öß ×¯Ö ×¾Öšü»Ö 
‡Ó�ÖÖê»Öê ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß •ÖÖŸÖ 
²ÖÖî¬¤ü ü̧Ö.ÖÖôêûÀ¾Ö ü̧ 
ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.7276347748 
. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß  - †–ÖÖŸÖ  
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö- 
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓÖ �ú›êü ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê‰úÖ ×±úµÖÖÔ¤ü 
×¤ü»µÖÖÖê  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖŸÖß ×�ú Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�ÖËß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß †»¯Ö¾ÖµÖßÖ ´Öã»Ö�Öß ÖÖ´Öê ¾Öî¿ÖÖ»Öß ¾ÖµÖ 16 ¾ÖÂÖÔ ÆüßÃÖ 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖßÖê †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖÃÖÖšüß ±ãúÃÖ »ÖÖ¾ÖãÖ 
¯Öôû¾ÖãÖ Öê»Öê †ÖÆêü.  ŸÖ¸üß ×ŸÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ÆüÖê¾ÖãÖ ¯Öôû¾ÖãÖ ÖêÖÖ-µÖÖ †–
ÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß ×¾Ö¹ý¬¤ü µÖÖê�µÖ ŸÖß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß �ú¸üÖ¾Öß 
¾Ö�Öî̧ êü ´Ö“Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²Öü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö ÁÖß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖ ü̧ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê 
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖæÆüûÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×Ö �ëú¦êü ÃÖÖ.ü µÖÖÓ“Öê 
�ú›êü ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ  
 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×Ö.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö  
´ÖÖê.ÖÓ 9823288458. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü-  ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×Ö �ëú¦êü ÃÖÖ  ´ÖÖê. ÖÓ. 
9823088677 ¯ÖÖê. Ã™êü. Ø»ÖÓ²Ö�ÖÖ¾Ö 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü-¯ÖÖêÖÖ 2216 ÃÖã²²ÖÖ¾ÖÖ›ü ´ÖÖê Ö . 9922971622 
¯ÖÖêÃ™êü Ø»ÖÓ²Ö�ÖÖ¾Ö                                                                                                                         
                                                                                    

 

 



पोलीस टेशन नायगाव  .गुरन 206/ 2021 कलम 12 अ महारा  जुगार अिधिनयम माने द  27/10/2021 

पो. टेच े
नाव 

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

फयादीच ेनाव प ा व मोदी न ं, आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

कंुटूर गुरनं  206/2021 
कलम 12अ 
महारा  जुगार 
अिधिनयम 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण 
द.27/10/2021 च े  13:45 

वाजता सुमारास आरोपी या 
घरासमोर मोक या जागेत 
सावजिनक रोडलगत नायगाव 
तालुका नायगाव दि णसे 01 
कमी 

 
दशा :-   कमी 

 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 
27/10/.2021 च े 17:16 वा 
टे.डा न द   21 वर  

 
 
  

 फयादी:_ सोपान तुकाराम वळगे वय 50 वष वसाय 
पोहे का 2066 नेमणूक पो ट नायगाव मोबाईल नंबर 
9146694999 
 FIR त दली का:- होय  
 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाही 
 

िमळाला माल.1280/ यातील आरोपी याच ेता यात तीन 
काबन ने िलिहले या िचठया यावर  वर या बाजूस 
पिह या िच ीवर 27-10MD व दसु या िच ीवर 27-10 
Tb व ितस या िच ीवर 27-10k अस े िलिहलेले व एक 
बॉल पेन तीन काबन पेपर व नगदी 500 पय ेदराच े01 
नोट नगदी 100 पय े दराची 02 नोटा नगदी 50 पय े
दराच े  07 नोटा नदी दराच े 10 पय े दराच े 09 नोटा 
अस ेएकूण 1280/ पयाचा कमत अंदाज े
 

खुलासा_ नमुद ता.वेळी  व ठकाणी यातील 
आरोपी यान े िवनापरवाना 
बेकायदेशीर र या लोकाकंडून पैसे घेऊन 
आक ावर पैसे लावून टाईम बाजार िमलन 
क याण नावाचा मटका जुगार खेळत व 
खेळवीत असताना जुगाराच े सािह य व 
नगदी 1280/- पयांचा मु ेमाल िमळून 
आला वगैरे फयादीव न मा.पो.िन. शदे 
साहेब याचं े आदेशान े गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी Npc 91 यां याकड े
दे यात आले 
 
दाखल करनार: -पोहेका1659 काळे 
 
तपािसक अमंलदार :- Npc 91 गंधदवाड 
नायगाव मो नं  

 

 

 



पो. टे िबलोली ो.गुरन 220/21 कलम 65(ई) म दा का द. 27/10/2021 

पो. टेचेना
व 

गु.र.नवकलम गु.घ.ता.वेळीव ठ
काण 

फयादीचे नाव व प ा व 
आरोपीचेनाववप ा 

ह ककत 

िबलोली गुरन 220/21 
कलम 65(ई) 
मदाका  
 
 
गु दा ता 
वेळ द.27.10. 
2021चे21.15 
वा टे.डा. नो. नं. 
2 

द.27/10/2021 
चे 19.45कोहीनुर 
दधु डेयरी समोर 
रोडवर 
िबलोलीपुवस 100 
मी 
 
 
िमळाला माल- 
शदीच े पॉक ट 60 
क. अ. 1200/- 
चामाल 

फयादी- ंकट सुभाषराव 
ध गडे वयः32वष वसायः 
नौकरी पोका/354पो टे 
िबलोली मो.नं.9158032776 
 
आरोपीचेनाव – 
 

सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 
िबना परवाना बेकायदेशीर र या शदीचे 60 पॉकेट क. अ. 1200/-
चा माल चोरटी िव  कर याचे उ ेशाने आपले ता यात बाळगलेला 
िमळुन आला हणुन गु हा दाखल क न पुढील तपास मा पो.िन 
साहबेयांचे आदेशाने पोना/2351 मु ेमवार यांचे कडे दले आहे. 
 
तपास अमलदार- पोना/2351  मु ेमवार मो.नं.9049778709 
 
दाखल करणार-पोहकेॉ/1683 आयुब पो. टे िबलोली 
मो.नं.9923628983 
 
पो. टे. भारी अिधकारी- िशवाजी अ ा डोईफोडे 
मो.9823889037 
 

 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê üÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö -�Öã ü̧Ö  207/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†)´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü •Öæ�ÖÖ ü̧ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ×¤ü 27/10/2021 

 

 

 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê ÖÖ¾Ö  

�ÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ�Ö  

�ÖãÆüÖÓ ¸ü×•ÖÃ™ü̧ ü ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê -
ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ  

 
- ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 �Öã .‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö:-  ×¤ü. 
27/10/2021 “Öê 
19.00´ÖÖ�Ôú�µÖÀ¾Ö¸ü 
´ÖÓ×¤ü¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú 
×šü�úÖ�Öß ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö 
×¤ü¿ÖÖ-¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 1 ×�ú ×´Ö 
 
�Öã.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
×¤ü.27/10/2021 “Öê 
21.57  ¾ÖÖ ÖÖë¤ü �Îú.28 ¾Ö ü̧  
 

 
�Öã̧ üÖ - -�Öã̧ üÖ  
207/2021 �ú»Ö´Ö 12 
(†) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öã�ÖÖ¸ü 
�úÖµÖ¤üÖ 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-  

1) ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Æòü›üÃÖê™ü 
•ÖãÖÖ¾ÖÖ ü̧ŸÖÖ Oppo 
�ú´¯ÖÖß“ÖÖ  5000/- 
×�ú †Ó 

2) Ö�Ö¤üß 1520/- 
‹�ãú�Ö 6520/-“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö 

 
 

 
×±úµÖÖÔ¤üß:- ÃÖÖê̄ ÖÖÖ 
ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¾Öôû�Öê ¯ÖÖêÆêü�úÖ 
2066 ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê 
ÖÓ9146694999 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ:- 
                                 ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß,  Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ  
»ÖÖê�úÖÓ�ú›æüÖ ¯ÖîÃÖê ‘Öê̂ Ö †Ö›üµÖÖ¾Ö ü̧ ¯ÖîÃÖê »ÖÖˆÖ ™üÖ‡Ố Ö 
²ÖÖ•ÖÖ ü̧,×´Ö»ÖÖ,�ú»µÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öæ�ÖÖ ü̧ †Ö¯Ö»µÖÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö´Ö¬µÖê �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ  †ÃÖŸÖÖÓÖÖ  ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Æòü›üÃÖê™ü 
•ÖãÖÖ¾ÖÖ ü̧ŸÖÖ ×�ú †Ó 5000/-ºþ ¾Ö Ö�Ö¤üß 1520 /-ºþ¯ÖÖµÖê †ÖÃÖÖ 
‹�æú�Ö 6520/-´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ  ´Æü�ÖãÖ ´ÖÖ.¯ÖÖê×Ö ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê �ÖãÆüÖÓ ú¤üÖ�Ö»Ö �úºþÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ×²Ö™ü ¯ÖÖê-
Æêü�úÖ/2388 œü�Öê µÖÖÓ“µÖÖ �ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü - ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1659 �úÖôêû ¯ÖÖê.Ã™êü. –ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö  
9823035769 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ ü̧ß :- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2388 œü�Öêü  ¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.-
Ö9049477411 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö ü̧ ÖÖÓ¤êü› �Öã̧ üÖÓ. 412/2021 �ú»Ö»Ö  294,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê   ×¤ü.27/10/2021 
 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.  
 “Öê ÖÖ¾Ö 

�Öã̧ üÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö �ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö  
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 

ü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü  
 
 
 
 
 
  

 �Öã̧ üÖÓ. 412/2021 
�ú»Ö´Ö 294,506 
³ÖÖ¤ü¾Öß  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
 
 
 
 ×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ ü̧ :-  
¯Öã¾ÖÔ 01 ×�ú. ´Öß.  
²Öß™ü �Îú. 03 
 
 
 
�ÖãÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ ü̧�Ö:- 

�Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü. 27/10/2021 ¸üÖê•Öß 
19 .00 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
×¾ÖÂ�ÖæÖ�Ö¸ü, ÖÖÓ¤êü›ü 
 
�Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 
27/10/2021 ¸üÖê•Öß  
21.08    ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ 029    
¾Ö¸ü  
 
�Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
  
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ú 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-   
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû  :- ×Ö Ó̧ü�ú 
 
 ˆ×¿Ö ü̧Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�µÖÖ“Öê �úÖ ü̧�Ö 
:- ¯ÖÖê.Ã™êü»ÖÖ µÖê¾ÖæÖ  •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖÖê 
¤üÖ�Ö»Ö 

ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê  ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖæ ×”ûÖÖ»Ö ¸üÖÓ›ü †ÖÆêüÃÖ ´ÖÖ—µÖÖ �ÖÖ¾Öß 
†Ö»ÖßÃÖ ŸÖ¸ü ŸÖæ»ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖ ü̧ŸÖÖê ´Æü�ÖæÖ ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß 
¾Ö�Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ´ÖÖ.¯ÖÖê.×Ö ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖêÖÖ-1130 
�Öæ™æü»Ö¾ÖÖ›üü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧ :-  ¯ÖÖêÖÖ-1130 �Öæ™æü»Ö¾ÖÖ›üü  ÃÖÖ.  
ÃÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü,  ÖÖÓ¤êü›ü.  
´ÖÖê.ÖÓ.7744071130 
 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧: ¯ÖÖêÆêü�úÖò 2155 •Ö´Ö¤üÖ›êü ÃÖÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß Ö�Ö ü̧,  ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.ÖÓ.9284401800 
 
šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×Ö. ÁÖß Ö¹ý™êü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö ü̧ ,ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. ÖÓ.9823802677. 
 
 



पोलीस टेशन मरखेल गुरनं.221/2021 कलम 65(ई)म.दा.का दनांक  27/10/2021 
  पोलीस 
टेशनचे नाव 

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

फयादीचे नाव व प ा नाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

मरखले गुरन ं221/2021  

कलम 65 (ई) म.दा.का 

  
चेकिल टची पुतता केली 
अगर कसे:- होय  
 
 
 
िमळाला माल:- दशेी दा  
भगरी सं ाचे 180 ml या 

11बाँटल सीलबंद  ित 
60 पये दरा माणे असा 
एकूण 660 पये 

 गु हा घडला दनांक 
27/10/2021 चे 16,00 
वाजता. 
 
 
ठकाण:- भवािन मं दरा जवल 

 
दशा:-. पि मेस 10 क.मी  

 
 
गु हा दाखल दनांक:- 
द-27/10/2021 वेळ 

18,36वा टे डा.नोद नं.22वर               

 फयादीचेनाव :- मधुकर पंढरीनाथ 
जायभाये वय 55 वष वसाय पो  
ऊप नी मोबाईल नंबर 89 75 84 11 
22 
 
 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 
 आरोपीच ेनाव-   
 
अटक  ता  वेळ व टे डा  .आरोपीस  
Crpc 41(अ)(१) माणे नोटीस दऊेन 
सोड यात आल.े 
 

खुलासा,सादर िवनंती क ,नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन े
िबना परवाना बेकायदशेीर र या दशेी दा  भगरी सं ा या 180 
एम एल या अकरा सीलबंद बॉटल ित बॉटल 60 पये दरा माणे 
असा एकूण 660 पयाचा योग हो याचा मान चोरटे िव  कर याच े
उ ेशान ेिमळून आला हणून गु हा दाखल  
 
 तपासीक आमंलदार पण ह ेकाँ2505   मो नं  
 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच े नाव व मोबाईल नंबर:-पोिन 
अिनल खेलबा चोरमल ेमो.नं.9604870117 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना माणे 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मरखेल गुरनं.222/2021 कलम 65(ई)म.दा.का दनांक  27/10/2021 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 

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

फयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 
होय नाही 

हक कत 

मरखले गुरन ं222/2021  

कलम 65 (ई) म.दा.का 

  
चेकिल टची पुतता केली 
अगर कसे:- होय  
 
 
 
िमळाला माल:-दशेी दा  
भगरी सं ाच े 180 ml या 

11बाँटल सीलबंद  ित 60 
पये दरा माणे असा एकूण 

660 पये 

 गु हा घडला दनांक 
27/10/2021 च े
15,15 वाजता. 
 
 
ठकाण:-अरोपीच े

घराचे पाठीमागे 
 
दशा:-. पि मेस 

20 क.मी  
 
 
गु हा दाखल दनांक:-
द-27/10/2021 वेळ 

20,12वा टे डा.नोद 
न.ं27 वर                

 फयादीचेनाव :- नामदवे िशवाजी 
म  े वय 40 वष सहा.पो.िन पोलीस 
टेशन मरखले मो.नं 9049918000 

 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 
आरोपीच ेनाव-   
 
अटक  ता  वेळ व टे डा  .आरोपीस  
Crpc 41(अ)(१) माणे नोटीस दऊेन 
सोड यात आल.े 

खुलासा,सादर िवनतंी क ,नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीन े िबना परवाना बेकायदशेीर र या  -दशेी दा  भगरी 
सं ाच े 180 ml या 11बाँटल सीलबंद  ित 60 पये दरा माणे 
असा एकूण 660 पये चोर ट िव  कर याच े उ ेशान े जवळ 
बाळगलेला िमळुन आला हणून गु हा दाखल क न तपास पोना 
94 बारी यांच ेकड ेदे यात आला 
 
 तपासीक अिधकारी:- शेख अ दलु बारी     पो ना  /94  
  मो नं 7776067774 
 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-पोिन 
अिनल खेलबा चोरमल ेमो.नं.9604870117 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना माणे 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर   ग.ुर.न.404/21 कलम 354 भा.द.वी. दनांक27/10/2021 

पो टे चे 
नाव 

गु.र.न  गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण 

फयादी- हक कत 

भोकर गु.र.न.404 / 
21    कलम 354 
भा.द.वी. 

गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण 
दनांक 27- 10- 2021 रोजी 

रा ी 20:00  वाजता 
सुमारास फयादी चे घरापुढे 
जाकापूर  
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
दनांक 27 -10- 2021 चे 

22:52वाजता टेशन डायरी 
न द मांक 38 
 

फयादी-  
 

आरोपीचे नाव- 
  

खुलासा 
सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीने फयादी बाईचे घरा पुढे जाऊन कापूस वेचायला 
उ ा मजुरी ने येतेस का मनाला फयादीने ितचे नव यास 
िवचा न सांगते हणताच ितचा वाईट हतूेने हात ध न आता 
चल ितकडे जाऊत हणून हात ओडून िवनयभंग केला वगैरे 
फयादी बाईचे जबाबाव न गु हा दाखल  

दाखल करणार---H.C.1815 मंनचलवार मो.नं. 
9527795167 
 

तपासी अंमलदार-. पोलीस उपिनरी क भोडवे 
मॅडम   मोबाईल नंबर 8605249286 
 

भारी अिधकारी--माननीय पोलीस िनरी क पाटील साहबे 
मोबाईल नंबर 9923104521 

 
 

 

 



¯ÖÖê. Ã™êü. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö   गुरनं 288/2021 कलम 7 ाचार अिधनीयम  1988 मान े  ×¤ü.27.10.2021 
 

¯ÖÖê Ã™êü -
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  

�Öã.¸ü.न/†Ö´ÖÏ �ÖãÆüÖ /†Ö´Öé/¯ÖÖ�úÖ 
/Ø´ÖÃÖß�Ö/‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê न. 
†Ö¸üÖê×¯Ö“Öê नÖ¾Ö ¾Ö ¯ÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß 
†™ü�ú ÆüÖµÖ/नÖÆüß  

Æü×�ú�úŸÖ  

 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  

भाग1ते 5गुरनं 
288/2021 
कलम 7 ाचार 
अिधनीयम  
1988 माने   
×¤ü.27.10.2021                                            

�ÖãÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
:- दनांक 
27/10/2021 रोजी  
17.40 वाजताचे 
सुमारास. हदगाव ते 
तामसा रोड जाणारे 
सुयकांत देषमुख यांचे 
ि मुत  संकुल मधील 
तलाठी खाजगी 
कायालय 
 
 
�ÖãÆüÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö ×šü�úÖ�Ö 

:- दनांक   27/10 /21  

नोद  33  वेळ  
23.20 

×±úµÖÖÔ¤üßü  नÖ¾Ö –-   

शंकर तुकाराम तावडे, वय 
45 वष , वसाय शेती,रा. 
तळणी ता.हादगाव िज.नांदेड 
मो.  9767460251 

 
‹±ú †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ:- ÆüÖêµÖ  
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß नÖ¾Ö -  

�Öæ»ÖÖÃÖÖ :-  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी लाचमागणी पडताळणी 
कायवाही दर याण यातील आरोपी लोकसेवक यांनी यातील 
त ारदार/ फयादी यांचे नावावरील 2 हे टर 53 आर जमीन 
यापैक  1 हे टर जमीन प ी वंदना िहचे नावावर फेरफार व न 

सातबाराला नाव न दिव यासाठी 12,000/-  लाचेची मागणी क न 
तडजोडी आता 10,000/  घे याचे व काम झा या नंतर 2000/-  
दे याचे सांगुन सापळा कायवाहीत पंचा सम  10,000/-  
ि वका न यांनी वतःचा आथ क फायदा क न घेतला ´ÆüÖæÖ  गु हा 
दाखल क न तपास मा.पोनी  ी Û¾Æü.‹ÃÖ.   ´ÖÖÖê सा. ला. .िव., नांदडे 

यांचे  यांचेकडे दे यात आला . 
 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ - पो.िन. ी Û¾Æü.‹ÃÖ. मान,े ला. .िव., नांदडे ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
� Îú -8485005020 
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß - िवजय ड गरे साहबे¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×न¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê Ã™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê.� Îú.  
8975769918 
 

 

 
 



³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã̧ ü®Ö 366/2021 Ûú 379  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ×¤ü.27/10/2021 
 

 
 

 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 
366/2021 
Ûú. 379   
³ÖÖ¤ü.×¾Ö.  

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
25.10.2021 ¸üÖê•Öß 
“Öê 23.00 ¾ÖÖ. 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖêºþ®Ö 
†ÖëÛúÖ ȩ̂üÀ¾Ö¸ü ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

ÝÖã®ÆüÖ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ -- ×¤ü. 
27/10/2021 
¸üÖê•Öß12.34 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  13 ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ´Ö®ÖÖê•Ö ˆ¢Ö´Ö 
×®ÖÜÖÖŸÖê ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. 
†ÖëÛúÖ ȩ̂üÀ¾Ö¸ü ®ÖÝÖ®Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
®ÖÓ 8010138092 

†Ö ü̧Öê̄ Öß   -- †–ÖÖŸÖ  

 

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- ´ÖÖê.ÃÖÖ. ÛÎÓú 
MH 26 BN 8534 ×Ûú´ÖŸÖß 
15,000 ºþ •Öã.¾ÖÖ. 

 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - ×®Ö Ó̧üÛú 

†Ö ü̧Öê̄ Öß †™üÛú  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ -- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ. ÛÎÓú MH 26 BN 
8534  ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ ®ÖÓ  ME4JC65ALJ7252674  ¾Ö 
‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ  JC65E72396033  ×Ûú´ÖŸÖß 15,000“Öß 
ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ Öß®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü. . ¾ÖÝÖî̧ êü 
´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ  †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»Öê®Öê ´ÖÖ. 
¯ÖÖê.×®Ö. †Ö›êü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2309 ü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2309 •ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê ®ÖÓ -
9049343095 

¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ¸Ö -- ASI /  ÛúÖ²ÖÓôêû ´ÖÖê ®ÖÓ -9657533899 



 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã̧ ü®Ö 367/2021 Ûú 379  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ×¤ü.27/10/2021 

 

 
 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 
367/2021 
Ûú. 379   
³ÖÖ¤ü.×¾Ö.  

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
2.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 
19.30 ¾ÖÖ. ×›ü. ´ÖÖ™Ôü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ -- ×¤ü. 
27/10/2021 
¸üÖê•Öß19.23 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  27 ¾Ö¸ü 

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

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ¿Ö ü̧¤ü ÃÖãµÖÔ³ÖÖ®Ö¸üÖ¾Ö 
“Ö¾ÆüÖÞÖ ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. ÜÖÓ›üÖê²ÖÖ “ÖÖîÛú ´ÖÖê ®ÖÓ 
9921800736 

†Ö ü̧Öê̄ Öß   -- †–ÖÖŸÖ  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -- ´ÖÖê.ÃÖÖ. ÛÎÓú MH 
26 BN 8534 ×Ûú´ÖŸÖß 
10,000 ºþ •Öã.¾ÖÖ. 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - ×®Ö Ó̧üÛú 

†Ö ü̧Öê̄ Öß †™üÛú  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ -- ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß 
¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ. ÛÎÓú MH 26 
AE 0491  ×Ûú´ÖŸÖß  10,000“Öß ÛúÖêÞÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ 
†Ö¸üÖê̄ Öß®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü. . ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ  
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»Öê®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Ö›êü 
ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2309 ü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2309 •ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê ®ÖÓ -
9049343095 

¤üÖÜÖ»ÖÛú ü̧ÞÖÖ¸Ö -- ASI /  ÛúÖ²ÖÓôêû ´ÖÖê ®ÖÓ -
9657533899 



³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã̧ ü®Ö 368/2021 Ûú 498,323,504,506,34 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ×¤ü.27/10/2021 
 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 368/ 
2021 Ûú. 498, 
323 504,506, 
34  ³ÖÖ¤ü.×¾Ö.  

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-- ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
»ÖÝ®Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 
21/12/2014      —
ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖã®ÖÛúÖÆüß 
×¤ü¾ÖÃÖÖ®ÖŸÖÓ̧ ü ŸÖê †Ö•Ö 
¯ÖÖê¾ÖêŸÖÖê  
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖêÃÖÖÃÖ¸üß 
×»Ö²ÖÓÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. 
®ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¬µÖÖ 
¸üÖÆüŸÖê †ÃÖ»Öê»ÖêšüßÛúÖÞÖ 
×¿Ö¾Ö¸üÖµÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

ÝÖã®ÆüÖ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ -- ×¤ü. 
27/10/2021 
¸üÖê•Öß23.47¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  37 ¾Ö¸ü 

 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   

†Ö¸üÖê̄ Öß   --  

†Ö¸üÖê̄ Öß †™üÛú  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ -- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ×Æü“Öê »ÖÝ®Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 21/12/2014 —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÃÖã®ÖÛúÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖ®ÖŸÖÓ̧ ü 
‘Ö¸ü‘ÖãŸÖß ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Öºþ®Ö ¾Ö ŸµÖÖ®ÖŸÖÓ̧ ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÓ®Ö¤ü ×¤ü¯ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÛÎÓú 
05 ×Æü“Öê »ÖÝ®ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖê ¤êüÞµÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖÖ ¾Öºþ®Ö ŸÖÃÖê“Ö ×ŸÖ“ÖÖ ×¤ü¸ü ®ÖÖ´Öê 
×¤ü¯ÖÛú µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÛÎÓú 04 µÖÖÃÖ ×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖ ×¿ÖõÖÞÖÖÃÖÖšüß 75,000 ºþ ¾Ö 
‘Ö¸ü‘ÖãŸÖß ¾ÖÃŸÖã ÜÖ ȩ̂ü¤üßÛú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß 47,000 ºþ ¤êü ´ÆüÞÖã®ÖŸÖÝÖÖ¤üÖ »ÖÖ¾Öã®Ö 
µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûúºþ®Ö •ÖÖÞÖã®Ö ²Öã•Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Öºþ®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûúºþ®Ö ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾Öã®Ö ŸÖÃÖê“Ö 
£ÖÖ¯Ö›ü²ÖãŒµÖÖÓ®Öß ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖÛúºþ®Ö ¿ÖÖ¸üß¸üßÛú ¾Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ”ûôûÛêú»ÖÖ ¾Ö ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²Ö ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Ö›êü 
ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÛúÖ´ÖßÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÛúÖ²ÖÓôêû µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --   ÃÖÖê̄ Ö×®Ö. /ÛúÖ²ÖÓôêû ´ÖÖê ®ÖÓ - 9823031227 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Ö -- ¯ÖÖê. ˆ¯Ö. ×®Ö. ¿ÖêÜÖ ´ÖÖê ®ÖÓ -7875987154 



पो. टे िवमानतळ गरुन ं329  /2021 कलम 379 IPC. िद .27 -10-2021 
 

िज हावपो. टे
.चनेाव 

गु हा 
घडला/दाखल/ ा द

./वळे 

गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 
िवमान-तळ 

गु.घ.ता.वेळ व 
ठकाण -   द. 

11/01/2021रोजी 
रा ी 19.00 ते द. 

12/01/2021 

रोजीच े सकाळी 
06.00वाजताचे 
सुमारास फयाद चे  
घरासमोरहषनगरनां
देड द णेस 
01 क.मी 
 

 

 

गु हा दाखल ता.वेळ 
- द.27/10/2021 वेळ 
11.08 वा. टे.डा.नं.18 

 

गुरनं 329  /2021 
कलम 379 IPC 

 

 

 

गेला माल- FZ  
कंपणीची मोटार 
सायकल िजचा इंिजन 
नं.G3J3E0106443,चे
िचस न.ं 

ME1RG4418H00291
45अशी असलेली 
का या रंगाची जुनी 
वापरती कमंती 
आंदाज3े0000/- पयाची 
जुनी वापरती  

 

फयादी- आिशष नारायण 
चवणेवय 26वष वसाय 
खा. इंिजिनयर 
रा.हषनगरनांदेड  

 मो.नं.7028518698 

 

 

आरोपी -अ ात 

उशीराचे कारण -  दर यान 
काळात वडीलास व भावास  
कोरोना आजार झाला होता. 
आज द.27/10/2021 पावेतो 
FZ  कंपणीची मोटार 
सायकलचे शोध घेतला िमळुन 
आली नाही  

खुलासा -सादर िवनंती क ,नवर नमुद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील फयादीची FZ  कंपणीची मोटार सायकल 

िजचा इंिजन न.ंG3J3E0106443,चेिचस न.ं 

ME1RG4418H0029145अशी असलेली का या रंगाची 
जुनी वापरती कमंती आंदाज े 30000/- पयाची जुनी 
वापरती कोणीतरी अ ात चोर ान े चो न नेली आहे 
ितचा आजपावेतो नादंेड शहरात व आजु बाजुला शोध 
घेतला आसता िमऴन आली नाही वगैरे मजकुराचा अज 
द याने मा.पो.िन.साहेब यांच े आदेशाने गु हा दाखल 

क न पुढील तपासकामी HC1655कु ळेकर याचंेकडे दला 
  

दाखल करणार -ASIगलांडे मो.नं.9823551229 

 

तपास करणार -HC1655कु ळेकर मो.नं.9823696704 

 

 
 

 

 



पोलीस टेशन मरखेल गुरनं.223/2021 कलम 429 ipc दनांक 27/10/2021 
 

पोलीस 
टेशनचे 
नाव 

गु हा व कलम गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ही/घडला व 

दाखल 

फयादीच ेनाव व आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हक कत 

मरखेल गुरनं 223/2021 

कलम429 ipc 

 
चेकिल टची पुतता 
केली अगर कस:े- 
होय 
 
 
 
िमळाला माल:- 

गु हा घडला दनाकं 
27/10/2021 चे 19,00 
वाजता.चे सा◌ ु फयादी 
शेताजवळ वळग ते आंबेगाव 
जाणारे रोडवर महादेव 
व ाजवळ मौज े वलग 
िशवार 
 
 
 
गु हा दाखल दनांक:- द-
27/10/2021 वेळ 23,45 
वा टे डा.नोद नं.34वर 

फयादीचेनाव :- नागोराव  िप 
लाजी  कवठवाड वय64वष 
वसाय शेती रा वलग ता 

देगलुर 
 
 
एफआर आय त 
दली का :-होय 

 
 
आरोपीच ेनाव  
अटक  ता  वेळ व टे डा  

खुलासा,सादर िवनंती क ,नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील  फयादी 
हा याची महेश दवसभर शेतात चार ऊनसोबत घेऊन याची शेता 
कडून घराकडे घेऊन जात असताना महादेव ओ ाजवळ आला  
आसता वलग  ते    आंदेगाव जाणारे रोडवर आयचर टे पो MH19-
z-5757 चहा चालकान े फयादीच ेमहशीश धडक देऊन हशी या 
उज ा बाजसू मागचे पायास धडक देऊन पाय मोडून िवकलांग क न 
अंदाज े प ास हजार पयाच े नुकसान केले वगैरे जबाब व न 
माननीय पोणी साहेब यां या आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील 
तपास कामी 1963 यां याकड े दला 
 
तपासीक अिधकारी:पोहेका ँ1963गुडमलवार 
मो नं 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच े नाव व मोबाईल नंबर:-पोिन 
अिनल खेलबा चोरमले मो.नं.9604870117 
 
 

 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 387/2021�ú»Ö´Ö -12(†) ´Ö.•Öã.�úÖ. ×¤ü-27/10/2021 



¯ÖÖêÃ™êü “Öê ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö �Öã ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö  ¾Ö �Öã. ¤üÖ�Ö»Ö 

¾Öê. Ã™êü›üÖ ÖÓ 

×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Öã»ÖÖÃÖÖ 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ -
387/2021
�ú»Ö´Ö -
12(†) 
´Ö.•Öã.�úÖµÖ¤üÖ  

×¤ü- 
27/10/2021¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 18.05¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
•Öê»Ö¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü 
,Ø¯Ö¯ÖôûÖ“Öê —
ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß 
×´Ö»Ö�Öê™üÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ü 
ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö- 
 
×¤ü.27/10/2021 
¸üÖê•Öß“Öê 19.17 
Ã™êü›üÖ ÖÖë¤ü ÖÓ.22 
 

×±úµÖÖÔ¤üß  - ˆŸÖ´Ö 
¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö ¾Ö¸ü¯Ö›êü ¾ÖµÖ 
56¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ¯ÖÖÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê- 
8975890000 
†Ö¸üÖê̄ Öß  -  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖÆüßŸµÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß ºþ¯ÖµÖê 
1050/-¹ý 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †¸üÖê̄ Öß 
ÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö×¸üŸµÖÖ »ÖÖê�úÖ�ú›ãüÖ ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾ÖãÖ ŸµÖÖÓÖÖ 
´Ö™üŒµÖÖ“Öê †Ö�ú›üµÖÖ“µÖÖ ×“ÖšüµÖÖ ×»ÖÆãüÖ ¤êü¾ÖãÖ  ×´Ö»ÖÖ Œ»ÖÖê•Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 
´Ö”û�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ‹�ãú�Ö 1050/-¹ý ´Ö™ü�úÖ 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ  †Ö»ÖÖ  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾ÖºþÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö 
ÃÖÖê µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß 
¯ÖÖê.ÖÖ.1007 —ÖÖÓ²Ö ȩ̂üû µÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê.´ÖÖê ÖÓ  
 
¤üÖ�Ö»Ö  †×¬Ö�úÖ¸üß  -. ÃÖÆüÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ‡Ô•ÖÆü�ú¸ü /5153ü ü Öế Ö�Öã�ú-¯ÖÖê 
Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 

 

 

 

 

¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 388/2021�ú»Ö´Ö -12(†) ´Ö.•Öã.�úÖ. ×¤ü-27/10/2021 



¯ÖÖêÃ™êü “Öê ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖÓ ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

�Öã ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö  ¾Ö �Öã. ¤üÖ�Ö»Ö 

¾Öê. Ã™êü›üÖ ÖÓ 

×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Öã»ÖÖÃÖÖ 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ -
388/2021
�ú»Ö´Ö -
12(†) 
´Ö.•Öã.�úÖµÖ¤üÖ  

×¤ü- 
27/10/2021¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 16.30¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
²ÖÖ¯Öã »ÖÖò•Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ  
×¿Ö¾Ö¿ÖŒŸÖßÖ�Ö¸ü µÖê£Öê 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú¸üÖê›ü¾Ö¸ü ü 
ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 ¤üÖ�Ö»Ö- 
 
×¤ü.27/10/2021 
¸üÖê•Öß“Öê 20.01 Ã™êü›üÖ 
ÖÖë¤ü ÖÓ.23 
 

×±úµÖÖÔ¤üß  - •ÖÃÖ¾ÖÓŸÖØÃÖ‘Ö 
Æãü•Öã̧ üØÃÖ‘Ö ¿ÖÖÆãüü ¾ÖµÖ 56¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö 
Öê.Ã£ÖÖ.�Öã.¿ÖÖ.ü ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê- 
9923053013 
†Ö¸üÖê̄ Öß  -  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖÆüßŸµÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß ºþ¯ÖµÖê 
1210/-¹ý 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö×¸üŸµÖÖ »ÖÖê�úÖ�ú›ãüÖ ¯ÖîÃÖê 
‘Öê¾ÖãÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö™üŒµÖÖ“Öê †Ö�ú›üµÖÖ“µÖÖ ×“ÖšüµÖÖ ×»ÖÆãüÖ ¤êü¾ÖãÖ �ú»µÖÖÖ 
†Öê̄ ÖÖÖ  ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö”û�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
‹�ãú�Ö 1210/-¹ý ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ  †Ö»ÖÖ  
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾ÖºþÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖê µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�úºþÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê.ÖÖ.1007 —ÖÖÓ²Ö ȩ̂üû µÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê.´ÖÖê ÖÓ  
 
¤üÖ�Ö»Ö  †×¬Ö�úÖ¸üß  -. ÃÖÆüÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ‡Ô•ÖÆü�ú¸ü /5153ü ü Öế Ö�Öã�ú-
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 

 
 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö †Ö.´Öé.Ö. 91/21 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß. ×¤üÖÖÓ�ú 27/10/2021 



 

                                
¯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. 
91/21 �ú»Ö´Ö 
174 
×ÃÖ.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö.´Öé ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ�Ö-   
×¤ü. 23/10/2021 ¸üÖê•Öß 
10.30 ¾ÖÖ.ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¾ÖÖ›Ôü �Îú 
15 ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü  
 
×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ  05 
 ×�ú´Öß ×²Ö™ü �Îú. 04 
 
†Ö.´ÖÏ. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü. 27/10/2021 “Öê 16.22  
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 ÖÖÓê¤ü  �Îú. 19  ¾Ö¸ü 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü :-  ´ÖÖ¬Ö¾Ö ×¯Ö »Ö�´Ö�Ö šüÖê�êú 
¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì,¾µÖ - ‡•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.ÖÓ.9765014255 
 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö  :- ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×¯Ö »Ö�´Ö�Ö šüÖê�êú 
¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì,¬ÖÓ¤üÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.‡•Öê�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :- ×¾ÖÂÖ ¯ÖÏÖ¿ÖÖ �êú»µÖÖÖê 
ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧Ö ¤ü̧ ǘ µÖÖÖ ´ÖéŸµÖã  

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß  µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾ÖãÖ �Ö²Ö ü̧ 
×¤ü»Öß �úß,ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖµÖŸÖ  ³ÖÖ‰ú ÖÖ´Öê ÃÖÓŸÖÖêÂÖ »Ö�´Ö�Ö šüÖê�êú  ¾ÖµÖ 
40 ¾ÖÂÖì,µÖÖÓÖê ¿ÖêŸÖß“Öê ÖÖ¯Öß�úÖ ¾Ö ²Öò�êú“Öê �ú•ÖÖÔÃÖ �Óú™üÖôãûÖ 
²Öò�êú“Öê �ú•ÖÔ �úÃÖê ±êú›üÖ“Öê µÖÖ ×¾Ö¾Ö“ÖÖêŸÖãÖ Ã¾ÖŸÖÖ:“Öê ¿ÖêŸÖÖ´Ö¬µÖê 
�úÖê�ÖŸÖê ŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÏÖ¿ÖÖ �êú»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ 
�úÖ´Öß ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß µÖê£Öê ¿Ö ü̧ß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 
23/10/2021 ü̧Öê•Öß ÃÖ�úÖôûß 10.30 ¾ÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê 
.¾Öî�Ö ȩ̂ü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö ü̧ß ¾Ö¹ýÖ †Ö.´ÖÏ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü:-  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö / ×�Ö¢Öê ¯ÖÖê.Ã™êü. ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ´Öß�Ö.    ´ÖÖê.ÖÓ 8888655866 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß :- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö / ´ÖÖ�Öß�ú Æü²ÖÓ›ìüü ¯ÖÖê.Ã™êü. -
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö.    ´ÖÖê.ÖÓ 9823040224  
 
 

 

 

 



पोलीस माळाकोळी गु.र .नं.175/21 कलम  294,323,506,34भादिव द.27/10/2021 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö �Öã ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö ×šü�úÖ�Ö  

¾Ö �Öã. ¤üÖ�Ö»Ö ¾Öê. Ã™êü›üÖ ÖÓ 
×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Öã»ÖÖÃÖÖ 

माळाकोळी गुरन न ं
175/2021  
कलम 
294,323,506,
34 भा द िव 

गु. घ. ता. वेळ व ठकाण 
दनाकं 21/10/2021  च े

12.00वाचता  सुमारास  मौज े
गोलेगाव िशवार फयादीच े
शेतात पूवस 9 कमी  
 
 
 
 
गु. दा. ता. व वेळ  
 द.27/10/2021 वेळ   
15:32  वाजता टेशन डायरी 
न द 15  वर 

फयादीच ेनाव  
 
 
 
 
आरोपीच ेनाव  
 

 हक कत-सादर िवनंती क ,   वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  
यातील  फयादी व ितची जाऊ शेतात कापूस वेचीत असताना 
यातील आरोपी यांनी संगणमत क न फयादीस हे शेत आमचे आहे 
इथे कशाला कापसू वेचता अस े हणून आरोपी मांक दोन व तीन 
यांनी फयादीस छीनालरांड तू लई माजली तुला झवतो, हेपलतो 
अशी अ ील िशवीगाळ क न थापाडा बु यान े दगडान े फयादीस 
मारहाण केली आरोपी मांक एक व चार यांनी फयादीची जाऊ 
िहला केस ध न थापड बु यांनी मारहाण क न जीवे मार याची 
धमक  दली वगैरे जबाबाव न माननीय ी डोके साहेब यां या 
आदेशान े गु हा दाखल क न तपास पोहेका ँ 2308  राठोड करीत 
आहेत 
 

तपािसक अंमलदार -पोहे का2308 राठोड पो टे माळाकोळी मो नं 
9284536640 
दाखल करणार -पपो हे का 1800 क  ेपो ट माळाकोळी मोबाईल 
नंबर9921637493 
 

 


