
                                                                                                                                                         

पो. टे िवमानतळ गुरनं.270 /2022 कलम 324,323,504,34 भादवी  िद  04//08/2022 
िज हा 

वपो. टे.च ेनाव 

गु हा घडला/दाखल/ ा िद./वळे गुरन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत 

 िवमान-तळ 3)गु.घ.ता.वेळ व िठकाण – िद 

03.08.2022 रोजी वेळ 20.30 

वा चे सुमारास  टाटा शो मला 

लागुन सांगवी नांदडे येथे मोटार 

सायकलचे गँरेज मनिमत िसधु 

गँरेजवर दि णेस03km 

 

गु हा दाखल ता. वेळ – िद 

04.08.2022  रोजी वेळ -

02.19 वा टे.डा. 06 

 

 

 

गुरनं.270 /2022 

कलम 

324,323,504,34 

भादवी  

)िफयादी-मलिकतिसग िप. 

सरवनिसग संधु वय32वष 

वसाय मेकँिनक रा. 

असलउतर ता. प ी िज. 

अमृतसर ह. मु. सांगवी 

नांदडे मो. 

नं.7028526138 

 

2)आरोपी-   अंदाजे वय30 

ते 35 वयोगटातील अ ात 

तीन ते चारजन इसम नाव 

माहीत नाही  

5)खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 

यातील  आरोपीतांनी संगममत क न िफयादीचे गँरेजजवळ अंदाजे 

वय30 त े35 वयोगटातील अ ात तीन ते चारजन इसम भांडण किरत 

असताना िफयादी यांन ेआरोपीतानंा  भांडण का करता आपसात बसुन 

िमटवुन या असे हणत असताना तुला काय करायचे अस े हणुन  

यातील एकाने याचे हातातील क ासारखे ह यारान े िफयादीचे  

उजवे कपाळावर मा न  दखुापत केली.व इतर ितघांनी  िशिवगाळ 

क न थापडाबु याने मारहाण केली.वगैरे  मजकुराचे जबाबाव   मा. 

पो.िन.काकडे सा. यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपासhc 

2735 खंदारे   यांचेकडे िदला.  

6)दाखल करणार – ASI  क याणकर मो.न. 9623551038 

7)तपास करणार -  hc 2735 खंदारे  मो.न.8551059899 

 

                                                                                                                                              

 
 



 

पोलीस टेशन  रामतीथ   आ  नं.19/2022 कलम 174 crpc िदनांक .4/08/2022 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

िफयादीचे नाव व प ा नाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाही 

हकीकत 

 रामतीथ आ  न ं19/2022 

कलम 174 crpc 

  
चेकिल टची पुतता केली 
अगर कसे:- होय  
 
 
 
 
 
दाखल करणार- 
पोहकेा./2062 कोरके 
मो.9421296127 

 आ. .घडला िदनांक 25/07/2022 
चे  
00.15 वाजता चे  दर यान.  
िठकाण:-  सद िव णूपूरी नांदेड वाड 
ं .15 म ये नांदेड  

 
िदशा:-.  
 
 
 
 
आ ा दाखल िदनांक:- 
िद- 4/08/2022 वेळ 14.23 वा टे 
डा.नोद नं. 17 वर  
 

 खबर देणार नाव:- राजाराम िशविलग हाळे  
वय 34 वष वसाय शेती रा.बोरगाव थोडी  
ता िबलोली  मो नं . 
 
एफ. आय.आर त 
 िदली का :-होय  
 
  
 
मयताचे  नाव :िव ल नारायण हाके  वय 
40  वष राहणार..बोरगाव थडी  ता 
िबलोली  मो नं . 
 
 
 
मरणाचे कारन:-   
िवषारी औषध िपवून  मरण पावला. 
 
 

खुलासा,सादर िवनंती की, नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील खबर 
देणार यांनी खबर िदली िक यातील मयत हा अित ी मूळे िपकाचे 
नुकसान झा याने नवस (नरवस)होवून िवषारी औषध िप याने 
उपचारादर यान सद.नांदड येथे मरण पावला        वगैरे मजकुराचे 
खबरी व न  मा स पो िन सा यां या आदेशाने अमृ दाखल क न 
तपास PSI  गळे सा.कडे िदला. 
 
तपासीक अिधकारी:- PSI– गळे  मो नं .7066981443 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-सपोिन 
िदघे  साहबे पो. टे. रामतीथ मो.नं.+91 98342 55985 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 



पो टे धमाबाद  गुरनं  175/2022 कलम 457, 380 भादवी िदनाकं- 04/08/20२२ 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

पो ट 
धमाबाद 
 

गुरन नं. 
  175 /2022 कलम 

457, 380 भादिव 

गु.घ.तारीख वेळ व 
 िठकाण- िद.03/08/22 रोजी 

सकाळी 11.00 वा. ते दपुारी 
13.00 वा. चे दर यान वेळ 
न ी नाही िफयादीचे घरी मौ. 
जािरकोट येथे ता. धमाबाद 
िज.नांदडे 
 

गु हा दाखल ता. वेळ िदनांक- 
04/08/२२ रोजी 15.25 वा. 
टे डा .19 

 
 

 

िफयादी-नारायण संभाजी उपोड, वय 65 वष, 
वसाय शेती, रा जारीकोट ता. धमाबाद िज. 

नांदडे मो. न 9765753806 
 
 
आरोपीचे नाव- अ ात 
 
 

गेला माल-1) सो याचे नेकलेस दीड तोळा जुन े
वापरते िकमती 45,000  2) सो याचे पाच 

ॅमचे दोन अंग ा जुने वापरते िकमती 
30,000   
3) सो याचे एक ॅमचे ओम जुने वापरते 

िकमती 3,000  
4) दहा तोळे चांदीचे चैन जुने वापरते िकमती 
4,000 असा एकूण 82,000/  चा माल 
चो न नेला आह े
 
िमळाला मला- िनरंक 

 

खुलासा-सादर िवनंती की वर नमदू ता वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादीची प ी शेतात व िफयादी बाजार कर यास धमाबाद 

येथे गेला असता कोणीतरी अ ात चोर ाने घराचे कुलूप तोडून 
घरात वेश क न घरातील कपाटातील सो या चांदीचे वरील 
वणनाचे दािगने िकमती 82,000/  चामाल कोणीतरी अ ात 
चोर ांना चो न नेला आह े वगैरे मजकुराचे जबाबा व न 
वर माणे मा. पो िन साहबेांचे आदशेाने गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी पोउपिन/वाडेकर साहबे यांचेकडे िदला आहे. 

 
दाखल करणार- सपोउपिन/ आबेद पो टे धमाबाद 
 
 
पो. िन िहबारे सर---पो. टे धमाबाद मो.न ं 

97 64 57 43 33 
 
तपासीक अंमलदार- पो उपिन/ वाडेकर 
मो.न 9067081223 

 



Ikks- LVs-Hkksdj गु हा रिज टर नंबर व कलम. 268/2022 कलम 454, 457, 380  भा. द. िव िदनांक  04-08-2022. 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks- LVs- 
Hkksdj  
 
 

गु हा घडला तारीख 
वेळ िठकाण 
िदनांक 29/07/2022 
रोजी16:00 वाजता ते 
िदनांक 04/08/2022 
चे 
09:30 वाजता दर यान 
गंधेवार कॉलनी भोकर 
 
गु हा दाखल तारीख 
वेळ 
िदनांक  04-08-2022 
चे 
14:05 वाजता टेशन 
डायरी न द मांक 25 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम. 
268/2022 कलम 
454, 457, 380  
भा. द. िव. 
 
 
 
 
 

िफयादी :- ेमिजत हा ाव सरजे (देशमुख) वय 
28 वष वसाय शेती राहणार रीठा ह ली मु ाम 
गंधेवार कॉलनी तालुका भोकर िज हा नांदेड 
मोबाईल नंबर 90 1184 23 48 
 
आरोपीचे नाव:-अ ात 
 
गेला माल :-1)20,000/- पये सात त ेआठ ॅम 
वजनाचे काळे पोतीत ओवलले ेमनी मंगळसू  जुनी 
वापरते िकमत अंदाजे2)30,000/-हजार पयेरोख 
र म 3)देवघरात ठेवलेल ेचांदी या दोन देवा या 
मूत  िकमती 3000/-4)देव घरात ठेवले ग ला यात 
1, 2, 5चे गाण ेअसलले ेअंदाजे 3,000/- हजार पये  
5)िपतळेचे भांडे टीलचे डबे िकमती 5,000/-जुनी 
वापरते िकमत अंदाजे  

[kqyklk %& खुलासा  सादर िवनतंी की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफयादी हा याचे वडील िबमार अस यान े यास 
उपचार कामी िदनांक 29/07/2022 रोजी सायंकाळी 16:00 
वाजता या सुमारास घरास कुलूप लावून वडीलास उपचार कामी 
मुंबई  येथ े घेऊन गले े तेथ े उपचार क न आज  रोजी घरी आला 
असता यादर यान कोणीतरी 
 
nk[ky dj.kkj &iksgsdkW@ 2068 y{Vokj iksLVs Hkksdj 
eks ua 9767114720   
 
rikfld vaeynkj & H.C.2090 पांढरे मोबाईल नंबर  98 
50 
73 37 44 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& भारीअिधकारी--माननीय 
सहा यकपोलीस िनरी क तांबोळी साहबेमोबाईल नंबर 
9987335769 
 
 

 



         पो�टे चे नाव िहमायत नगर ग.ु र. न. व. कलम 181/2022 कलम    283 भा द िव िद 04/08/2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

िहमायत 

नगर 

 

  

 

ग.ु र. न. व. कलम 

181/2022 कलम    

283 भा द िव 

 

 

 

िद 04/08/2022 रोजीचे 

11:20 वाचे स ुमहादेव फाटा 

सवना रोड चौकातपवू�स 10 

KM 

 

 

 

ग.ु दा. ता. व. वेळ:-िद 

04/08/2022 चे15:25 

वाजता SD. NO 19  वर 

रंगराव वसराम राठोड  HC /1791 पो�ट 

िहमायतनगरिज. नांदेडमो 
9112141791 

 

 

 

 

 आरोपीचे नाव व प%ा:- 
 

 

 

 

 अटक आरोपी:- नाही 

सिवनय सादर िवनतंी की वर नमदू तारीख वेळी व 

िठकाणी यातील आरोपी ने आप+या ता,यातील 

टाटा एस ही चारचाकी गाडी र�.या/या मधोमध 

साव1जिनक र�.यावर लोकांचे जीिवतास धोका 

होईल अशा ि�थतीत उभा केलेला िमळून आला 

आहे वगरैे जबाब व9न ग:ुहा दाखल 

 

पोलीस �टेशन ;भारी अिधकारीमा. P I िब. डी. भसू 

नरू पोलीस �टेशन िहमायतनगर मोबाईल नबंर 

9834774799 

 

 

 दाखल करणार:-HC /1240 A.S. राठोड पोलीस 

�टेशन िहमायतनगरमो. न.ं 9420084065 

 

 

 तपासी अमंलदार  HC/1791 पोलीस �टेशन 

िहमायतनगर मोबाईल नबंर 9112141791 

 

 

 



 

पोलीस टेशन अधापरू  ग.ुर.न.221/2022 कलम–324,323,504,,34 भा.द.वी िद 04/08/2022 

अ. .  ग.ुर.न.व कलम गु हा घडल ंव दाखल 
तारीख 

िफयादीच ेनाव खबर देणार आरोपीच ेनाव व 
प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

अधापूर 

भाग त े5 
.ग.ुर.न. व 
221/2022 
कलम 
324,323,504,
,34 भा.द.वी. 
  

गु हा घडला िदनांक-
04/08/2022रोजी 
वेळ   09:00 वाजता 
िफयादी यां या घरा 
समोर अंगणात 
 
िदशा व  
अंतर- पि मेस 
10िक.मी. 
 
गु हा दाखल िदनांक-  
िदनांक04/08/ 
2022च ेवा.  
16.45 टेडा.न ं.  

मांक 18 
 
 

िफयादीच ेनाव-  

आरोपी नाव. प ा -  

● खलुासा व सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी बाई 
भांडण सोडव यासाठी गेली असता यातील आरोपीताने संगणमत क न तू भांडण सोडून 
यासाठी का आलीस हणून याचे हाथातील िलबाचे काठीन े िफयादीच े उज ा हातावर 
मनगटाचे वर पपई जवळ िलबाचे काठीने मा न दखुापत केली व सा ीदार हीच केस ध न 
हसडा िहजडा क न िशवीगाळ क न थापडबुक यांनी व काठीन ेमुका मार िदला वगैरे जवाब 
व न वर माणे गु हा दाखल क न माननीय पुणे साहबे यां या आदेशाने पुढील तपास एन. पी 
.सी 12 79 च हाण यां याकडे िदला मोबाईल नंबर 93 56 28 37 17 
  
 

तपासी अमंलदार- एमपीसी 12 79 च हाण मोबाईल नंबर 93 56 28 37 17 

दाखल करणार- PSI वड पो. टे.अधापूर.मो.न. 9637101945 
 

पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो नं.7798834253 

 



पो�टे चे नाव िहमायतनगर 183/2022 कलम    283 भादवी िद 04/08/2022  

ftYgk@ iks-Bk.ks xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

िहमायत 

नगर 

 

  

 

183/2022 कलम    

283 भादवी 
 

िद 04/08/2022 

रोजीचे15:10 वाचे स ुउमर 

चौक साव1जिनक रोडवर 

िहमायतनगरपवू�स01KM 

 

 

 

 

ग.ु दा. ता. व. वेळ:-िद 

04/08/2022 चे 16:35 

वाजता SD. NO 24वर 

रंगराव वसराम राठोड  HC /1791 पो�ट 

िहमायतनगरिज. नांदेडमो 
9112141791 

 

 

 

 

 आरोपीचे नाव व प%ा:- 
 

 

 

 

 अटक आरोपी:- नाही 

सिवनय सादर िवनतंी की वर नमदू तारीख वेळी व 

िठकाणी यातील आरोपी ने आप+या ता,यातील अटो 

हासाव1जिनकरोडवरथांबवनुचालकानेयेणारेजाणारेलो

कांसवाहनासह र�.यावर लोकांचे जीिवतास धोका 

होईल अशा ि�थतीत उभा केलेला िमळून आला आहे 

वगरैे जबाब व9न ग:ुहा दाखल 

 

दाखल करणार:-HC /1240 A.S. राठोड पोलीस �टेशन 

िहमायतनगरमो. न.ं 9420084065 

 

 

 

 तपासी अमंलदार  HC/1791 पोलीस �टेशन 

िहमायतनगर मोबाईल नबंर 9112141791 

 

 

 



DCR पो. टेशन मनाठा गु.र.ण. 124/2022 कलम 283 भा द वी दी.04/8/2022 
 पोलीस टेशन 
चे नाव 

गु. र.न व कलम गु हा घडला दाखल िफयादी व आरोपी यांचे नाव व प ा  हिकगत 

मनाठा गुरण 124 
/2022 कलम 283 
भा द िव  
 
 
 
आरोपी अटक:- िनरंक 

गु हा घडला 
दी.04/08/2022रोजी च े
12:30वा. मनात पाटील 
उ रेस चार िकमी 
 
 
गु हा दाखल:- िद.04/8/2022 
रोजीच1े7:08वा चे टेशन 
डायरी न द 17वर  
 
दाखल करणार:-hc 1690 
देशमुख साहबे मोबाईल 
9823891690 
 
 

िफयादीचे नाव :-संभाजी नारायण 
नरवाडे वय 52 वष वसाय नोकरी 
3001 नेमणूक मनाठ तालुका हादगाव 
िज हा नांदेड 
 
 
आरोपीचे नाव :-  
 
िमळाला  माल:-  

खुलासा:-सादर िवनंती की यातील आरोपी ने याने आप या 
ता यातील आ पेऑटो मांक एम एच 26    ए सी 5045 हा 
रोडचे म यभागी रोडने येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण 
होईल अशा उभा केलेला िमळून आला वगैरे िफयाद व न गु हा 
दाखल क न पुढील तपास माननीय सपोनी साहबे  यांच े
आदेशाव न गु हा दाखल क न पुढील तपास hc 21 23 िगरी 
यां याकड ेदे यात आला  
 
तपासी अंमलदार :- hc2123 िगरी सर 
पो. टे. मनाठा  

 

 

 



 

पो�टे चे नाव िहमायतनगर 182/2022 कलम 324.323.504.506.34 भादवी िद 04/08/2022  

पो
ट

 
चे
 
ना
व
 
इ
ला

पु
र

  
7
7
/
2
0
2
2

पो�टे चे 

नाव 

ग.ु र. न. व. कलम  ग:ुहा घडला तारीख व 

वेळ 

िफया1दीचे नाव व प%ा. मो. न ं खुलासा 

िहमायत 

नगर 

 

 

182/2022 कलम 
324.323.504. 

506.34 भादवी 
 

िद 02/08/2022 

रोजीचे19:00वा.चे. 

सिुफया1दीचे.घराजवळ

मौजेजवळगावपि=मे

स13  िक.मी 
 

 

 

ग.ु दा. ता. व. वेळ:-िद 

04/08/2022 चे15:50 

वाजता SD. NO 20 वर 

 

 

 

 आरोपीचे नाव व प%ा:-  
 

 

 

 अटक आरोपी:- नाही 

सिवनय सादर िवनतंी की वर नमदू तारीख वेळी व िठकाणी 

यातील िफया1दीची बहीन आरोपीताना >हणाली की 

आमचे झाडांची फांदी का तोडली असे >हणाली असता 

बहीन सआ.क 1यांनी मारहाण क9 लागले ते@हा 

िफया1दी सहासोङवणयास गेली असता आ.क.2हे आला 

व िफया1दीस ङावया हातावर मारहाण केली व 

हातफँकचर झाला लाथाबकुयानी मारहाण क9न 

िशवीगाळ जीवे मारCयाची धमकी िदली वगरैे जबाब 

व9न ग:ुहा दाखल 

 

पोलीस �टेशन ;भारी अिधकारीमा. P I िब. डी. भसू नरू 

पोलीस �टेशन िहमायतनगर मोबाईल नबंर 9834774799 

 

 

 दाखल करणार:-HC /1240 A.S. राठोड पोलीस �टेशन 

िहमायतनगरमो. न.ं 9420084065 

 

 तपासी अमंलदार  HC/1893 पोटेपोलीस �टेशन 

िहमायतनगर मोबाईल नबंर9067901830 

 

 

 



                  पो ट चे इ लापुर    77/2022  कलम 452 323 324 427 504 506 34 ipc िदनांक 4.8.2022 

पो ट चे 
नाव 

गुरंनं व कलम गु हा दाखल तारीख वेळ 
व न द नंबर/ गु हा घडला 
तारीख वेळ व िठकाण 

िफयादी खुलासा  

इ लापुर भाग 1 ते 5 
77/2022 
कलम 452 323 
324 427 504 
506 34 ipc 
 
 
Rtpc 
Nlpc/2622 
वाघमारे 
 
Mob 
no.8668342725 

,  
गु हा घडला तारीख वेळ 
व िठकाण 
िदनांक 30.7.2022 रोजी 
8 वाजता चे दर यान 
नाईक यां या घरी 
 मारला गुंडा 
 
 
 
 
गु हा दाखल 
िदनांक 4.8.2022 
रोजी 14.05वाजता नंबर 
18 
 
 
 

आरोपी 
 
 
 
उिशरा च ेकारण 
 
दवाखा यात औषधोपचार क न कृती ठीक 
झा याने 
आज रोजी येऊन िफयाद िद याने. 

 
 

सादर िवनंती की नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी बाई शेतात 
काम करीत असताना यातील आरोपी मांक एक हा िफयादी बाई या 
शेतातील धुर्यावर बैल चारवीत असताना यास बैल चा  नको असे 
सांिगतले असता यान े िशवीगाळ क न शेतातील कापसाची पीक उपटून 
नुकसान केले व धमकी िदली सदरची घटने संबंधाने दसु या िदवशी आरोपी 
पंचा म ये बोलावून आपसात वाद िमटवत असताना काही एक मा य न 
करता आरोपी मांक दोन हा िफयादी बाई वयंपाक करत असताना ितचे 
घरात घुसून हाताला ध न बैठकीत चल हणून ितच े डा ा हाता या 
करंगळीला चावा घेऊन जखम केली व पु हा बैठकीम ये आरोपीने संगणमत 
क न िफयादी बाईस िशवीगाळ क न थापड बु याने मारहाण क न जीवे 
मार याची धमकी िदली आहे 
वगैरे व न गु हा दाखल. 
 
तपास  Hc2204 पाटील 9765999899 

 

                                 



                                             पो. टे िकनवट गुरन ं153/2022 कलम 379 ipc  िद.04/08/2022 

पो. टे चे नाव  गुरन/ं कलम  गु हा घडला व दाखल  िफयादीचे नाव व प ा मो 
नं., व आरोपीचे नाव व 
प ा. 

हिककत  

पो. टे. चे नाव 
िकनवट  

गुरनं 153/2022कलम 
379   ipc 

 

 
 
िदशा व अंतर :- उ रेस 
02 िकमी 
 
 

गू ाचे कारण : 

गु हा घडला िद 01./08/2022 
रोजी वेळ 11.00 ते 
िद.02/08/2022चे 02.00 वा. 

दर यान कृषी कायालय िकनवट 
उ रेस दोन िकमी 
 
गु हा दाखल :-िद.04/08/2022 
वेळ  14.13वा टे.डा. नं 24वर  
 

 
गेला माल:-    मोटर सायकल 
नंबर एम एच 26/ ए.जी./3464 
जु.वा.10.000 िहरो एम 
कंपनीची लाल रंगाची  

 
  िमळाला माल 
 

िफयादीचे नाव-बालाजी 
आ माराम सेनेवाड वय 
छ ीस वष वसाय नोकरी 

कृषी अिधकारी राहणार 
िहमायतनगर ह.म.ु एस ि ह 
एम कॉलनी िकनवट मो.नं. 
9049651986 
 
 आरोपी नाव :- अ ात  

 
 िफयादीस एफ आर ची त 
िदली िकवा नाही:- होय 
 
 

 
 आरोपी अटक तारीख वेळ:-
िनरंक  
   .   

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व   िठकाणी यातील िफयादी 
हा याची मोटरसायकल नंबर एम एच 26/ए.जी./3464 जु.वा.10.000 
िहरो एम कंपनीची लाल रंगाची  

 िह िद.30/07/2022 रोजी कृषी कायालय समोर लावली असता 
कोणीतरी अ ात चोर ाने िद.01/08/2022 11.00 त े
िद.02/08/2022 चे 02.00 वाजता दर यान चो न नेली आह े ितचा 
आज पावेतो शोध घेतला पण िमळून आली नाही  वगैरे मजकुरा या 
िफयादीव न वर माण े गु हा दाखल क न मा.पो.िन.साहबे यांचे 
आदशेाने तपास कामी पो.ना./1326 चौधरी यां याकडे िदला. 

 
चेकिल ट:  
 गु हा दाखल करणार पो . ह.ेका./1766 पवार पो टे िकनवट मो.नं. 
9011051766 
तपासी अंमलदार - पो.ना/1326 चौधरी  पो टे िकनवट 

मो.न9158134034 
पो टे भारी अिधकारी :- मा. पोलीस िनरी क साळुंखे साहबे मो नं 
9422242568 

 



 

                   पोलीस टेशन हदगाव   आ .नं-35/2022 कलम 174 CRPC  मान ेिद  04/08/2022 

पो. टेचे 
नाव 

आ  व कलम  आ  घडला ता. वेळ 
िठकाण व दाखल ता. वेळ 

खबर देणार नाव प ा व मोदी नं , 
आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी अटक 
होय/  नाही 

हकीकत 

हदगाव आ .नं-35/2022 

कलम 174 CRPC  

माने  

 
मरणाचे कारण :- 
काहीतरी चाव याने 
मृ यू 

 आ  घडला वेळ व िठकाण 
:-  िद. 22/07/2022 चे 
07:30 वा चे सुमारास स द 
नांदेड िव णुपुरी 20 km    
 
 
 
िदशा :- पचीमेस  20 
िक.मी. 
 
 
आ   दाखल  ता.वेळ:- िद:- 
04/08/2022 चे  19:07  
वा. टे.डा न द  26 वर  

 खबर देनार नाव :-  ड ल ूके कांबळे 
पोलीस नाईकब न  2801 नेमणूक पोलीस 
टेशन ामीण नांदेड 

 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
 
मयताचे नाव व प ा :-  गजानन रामराव 
नरवाडे वय 35 वष राहणार कोहळी 
तालुका हादगाव िज हा नांदेड 
 
 
आरोपी अटक:-  
 

खुलासा, 
           सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणीयातील मयत हा मनोज जोशी यांचे शेतात िद 
18/07/2022 रोजी फवारणी करीत असताना यास 
उज ा पाया ला काहीतरी चाव याने सद नांदेड  येथ े
उपचार चाल ूअसताना िद 27/7/2022 चे 07:00 मरण 
पावला बाबत कागदप े ा  झा याने वर माण े
  आ   दाखल क न पुढील तपास व चौकशी कामी 
मा.पो.िन.साहबे यांचे  आदेशाने  HC 35 िचतल े
यां याकडे दे यात आल ेआह.े 
 
 
दाखल करणार :-  ASI राठोड पोलीस टेशन हादगाव 
 
तपािसक अमंलदार :- HC 35 िचतल े92840 56205 
 
 



            पोलीस टेशन तामसा  79/ 2022 कलम 325.323.504.506.34.427.भादवंी  िद.04/08/2022 

पोलीस टेशन चे 
नाव 

गु.रं.नं. व 
कलम 

िफयादीचे नाव प ा घ.ता.वेळ.व िठकाण खुलासा 

तामसा 
 
 
 
 
 
 

79/ 2022 
कलम 
325.323.504. 
506.34.427. 
भादवंी 

गजानन गंगाराम 
चंदनवार वय 30 वष 

वसाय –हॉटेल चालक 
रा.िचकाळा ता.हदगाव  
 
 
 

आरोपीच ेनाव व प ा:-  
 

िद.02/08/2022 च े 18.00 
वा.सुमारास मौ.िचकाळा 
पाटी दि णेस 10 िक.मी. 
 
 
दाखल ता.वेळ.:-  
िद 04/08/2022 
वेळ 17.39 वा. 
 
 
उशीराचे कारण-िफयादी आज 
पो. टे.ला येवुन त ार 
िद याने 

सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीतानी संगणमत क न 
िफयादीचे हॉटेल मागील खुचा,टेबल ,िट. ही.छ ी 
चे नासधुस क न िफयादीस लाथा बु याने मारहाण 
क न दगडाने मा न हाताच ेबोट फॅ चर केले वगैरे 
जबाब व न बाजुस माणे गु हा दाखल क न 
मा.सपोिन.साहबेा या आदशेान ेपुिढल तपास कामी 
बीट पोहकेा-1646 सुयवंशी सा. यां याकड ेदे यात 
आले आह.े  
दाखल करणार- PSO पोना/2558 माटे सा. 
मो.9527177527 
तपािसक अंमलदार :-पोहकेा-1646 सुयवंशी 
मो.नं.9923451146 

भारी अिधकारी:-सपोिन- ी उजगरे 
सा.मो.8975259100 

 



 

    पोलीस टेशन हदगाव भाग 6 गु र न 242/2022 कलम 294,504,506,34 भा द वी िद .  04.08.2022 

पो टेचे 
नाव  

ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  
िठकाण  व दाखल ता 
. वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं आरोपी नाव  
व प ा  

 हकीकत 

हदगाव भाग 6  
ग ुर न 242 /2022 
कलम 294, 504, 
506, 34 भा द वी  

गु हा घडला ता 
वेळ:- िद 
03/08/.2022 चे 
20.30   वा चे 
सुमारास अंगणवाडी 
क   बाभळी  उ रेस   
09 km 
 
 
 गु हा दाखल ता 
वेळ:- िद  
04/08/.2022 चे 
16.:48 वा टे. डा . 
न द  25 वर  
 
 

फीयािद नाव व प ा :- माधव बालाजी  
नरवाडे  वय 19 वष वसाय िश ण रा. 
बाभळी ता.हदगाव मोबाईल नंबर 
9767605251 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा :-  
दाखल करणार. ASI राठोड पो टे हदगाव 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी हा व सोबत सा ीदार लोक असे पंचमी 
सणािनिम  अंगणवाडी क  बाभळी येथ े थांबल े असताना यातील 
नमूद आरोपीतांनी िफयादीस दा  िपऊन िवनाकारण मादरचोद, 
भडवे, तुम या मायला झव अशी अ ील भाषेत िशवीगाळ क न 
तु यावर खोटा � ॉिसटीचा गु हा दाखल करतो अशी धमकी िदली 
वगैरे  अजाव न Do. अिधकारीApi भोसले सा यांचे आदेशाने वर 

माणे गु हा दाखल  
 
 
तपािसक अंमलदार:- hc /2817 मुंडीक mo. No.7774032817 
पो टे भारी अिधकारी:- हनुमंत जी.गायकवाड MO. 
NO.8888717999 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 



पोलीस �टेशन vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù   +É¨ÉÞ 20/2022Eò±É¨É 174 ºÉÒ+É®ú{ÉÒºÉÒ |É¨ÉÉhÉä िदनांक. 04 08.2022     

  पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

 गु:हा 

रिज�टर 

नंबर व 

कलम 

 गु:हा घडला ता .  वेळ 

िठकाण व दाखल ता. वेळ 

िफया1दीचे नाव व प%ा मोबाईल 

नंबर, आरोपीचे नाव व प%ा 

हकीकत 

{ÉÉäº]äõ vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù  +É¨ÉÞ 
20/2022 
Eò±É¨É 174 
ºÉÒ+É®ú 
{ÉÒºÉÒ |É¨ÉÉhÉä  
 

 +É¨ÉÞ  घडला िदनांक 

02.08.2022चे वा चे 15.30 

वा चे दर>यान 

 

िठकाण :- ºÉ®úEòÉ®úÒ nù´ÉÉJÉÉxÉÉ 

=¨É®úÒ ªÉälÉä  
 
 
 

 +É¨ÉÞ  दाखल िदनांक:-िद-

4.08.2022 ®úÉäVÉÒ �टे डा.नोद 

नं 29  वर वेळ 15.30 

 

 चेक िल�टची पुत1ता 

केली अगर कसे  :-होय 

 िफया1दीचे नाव  व प%ा:- B¨É.B¨É.Eònù¨É 
{ÉÉä½äþEòÉÄ/1691 xÉä̈ ÉhÉÚEò {ÉÉäº]äõ =¨É®úÒ 
¨ÉÉä.9284686157 
 

एफआर आय ;त 

 िदली का :-होय  

 
 
 

 ¨ÉªÉiÉÉSÉä  नाव व प%ा:- +ÆVÉxÉ¤ÉÉ<Ç 
MÉhÉä¶É ¤ÉÉäiÉ±É´ÉÉb÷ ´ÉªÉ 65 ´É¹Éæ 
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ PÉ®úEòÉ¨É ®úÉ.®úÉ´ÉvÉÉxÉÉä®úÉ 
iÉÉ.=¨É®úÒ  
 
 
 

उिशरा चे कारण +ÉVÉ ®úÉäVÉÒ {ÉÉäº]äõ±ÉÉ 

EòÉMÉnù{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉxÉä  
 
 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील JÉ¤É®ú näùhÉÉ®ú ªÉÉxÉÒ 
JÉ¤É®ú Ênù±ÉÒ EòÒ ªÉÉiÉÒ±É ¨ÉªÉiÉ ½þÒºÉ Ênù.02/08/2022 ®úÉäVÉÒ 
EòÉähÉiªÉÉiÉ®úÒ Ê´É¹ÉÉ®úÒ ºÉÉ{ÉÉxÉä SÉÉ´ÉÉ PÉäiÉ±ªÉÉxÉä ={ÉSÉÉ®ú EòÉ¨ÉÒ 
ºÉ®úEòÉ®úÒ nù´ÉÉJÉÉxÉÉ =¨É®úÒ ªÉälÉä ¶É®úÒEò Eäò±Éä +ºÉiÉÉ iÉÒ 15.30 
´ÉÉ.¨É®úhÉ {ÉÉ´É±ÉÒ +É½äþ.´ÉMÉè®äú ¨ÉVÉEÚò®úÉSÉä EòÉMÉnù{ÉjÉÉ´É°üxÉ 
¨ÉÉ.{ÉÉäxÉÒºÉÉ½äþ¤É ªÉÉSÉä +Énäù¶ÉÉxÉä +É¨ÉÞ nùÉJÉ±É Eò°üxÉ {ÉÚføÒ±É iÉ{ÉÉºÉ 
EòÉ¨ÉÒ {ÉÉä½äþEòÉÄ/2336 VÉÉvÉ´É ªÉÉSÉäEòbä÷ Ênù±ÉÉ  
 
 
 
 

 तपासी अमंलदार :- {ÉÉä½äþEòÉÄ/2336 VÉÉvÉ´É {ÉÉäº]äõ vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä.9421841380 
 
 

 मा. पोलीस अधीDक साहेब यांचे सूचना ;माणे:- 

 

 

 



     पोलीस टेशन रामतीथ      ोगुरन.ं 123/2022 कलम  65(ई) मु ो अ ट िदनांक. 4/08/.2022  

  पोलीस 

टेशनचे 
 नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ िठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 
/नाही 

हकीकत 

पोलीस 

टेशनचे नाव 
रामतीथ 

गुरनं 123/2022 कलम 

65 (ई),म ो अ ट माण े

 
 

 
 गु ाचे कारण : :- 
िवनापरवाना बेकायदशेीर 
िर या  दशेीदा   
बाळगलेला हणुन गु हा 

दाखल 
 
 
 
िमळाला माल:- 
दशेी दा  िभगरी सं ा 

180 ml या 17 बोटल  
िकमती 1360  पये 

 गु हा घडला िदनांक 

4.08.2022 चे 15.30 वा  
िठकाण :- मौजे बोरगाव थडी  
िदशा : दि णेस  7  िकलोमीटर  
 
 
 

 गु हा दाखल िदनांक:-िद-
.4.08.2022 टे डा.नोद नं. 22वर वेळ 
17.43 
 
 

 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-
होय 
दाखल करणार. पोह ेका 2062 कोरके 
मोबाईल नं..9421296127 पो टे 
रामतीथ 

 िफयादीचे नाव  व प ा:- शामसुंदर 

मािणकराव भवानगीकर  वय 50 वष पो हे 
का बन 928  पोलीस ठाणे रामतीथ मो 
नं.9545353519 
 
 
एफआर आय त 

 िदली का :-होय  
 
 आरोपीचे नाव व प ा:-  
 
 आरोपी अटक :- 

 
 Croc कलम 41 (अ) (1) माण ेनोटीस 
दवेुन सोड़ यात आले  

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी 

यातील आरोपीन े आपले ता यात.     
िबनापरवाना बेकायदशेीर िर या. दशेी 
दा  िभगरी सं ा  180 ml मते या 17 
सीलबंद बॉटल  िकमती 1360/ पये या 

ो गु हया या मालाची चोरटी िव ी 
कर याचे उदशेाने   जवळ बाळगलेला 

िमळून आला हणुन वगैरे िफयाद व न 
गु हा दाखल क न    मा..सपोिन सा यांचे 
आदशेाने पुढील तपास कामी बीट. PSI 
ईगंळे सा.याचे कडे िदला  
 

 
 तपासी अिधकारी:-  PSI ईगंळे  पो टे 
रामतीथ मो न .7066981443. 
 
 मा. पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना 

माण:े- 

 



पोलीस टेशन अधापूर भाग 6 गुरंन 222/2022क. - 457,380 भा.द.िव.            िद 04/08/2022 

पो. टे 
नाव  
   

ग.ुर.न.व कलम पोलीस टेशन 
अधापूर 

िफयादीचे नाव देणार/आरोपी चे 
नाव  

   खुलासा शेरा 

अधापूर  गु र न भाग 5  222/2022 कलम 
457,380गु हा  घडला वेळ 0 1:00 
ते 01:30 वाजता िफयादी चे घरी 
िदनांक 04/08/2022 
पि मेस10िक.मी.ता.अधापूर िज हा 
नांदेड. 
 
                        गु हा दाखल 
िदनांक 04/08/2022 चे 
18:58वाजता टेशन डायरी टेशन 
डायरी .21 

िफयादीचे नाव ित पती गोिवदराव 
डाखोरे वय 30 वष वसाय शेती 
राहणार देळुब खुद तालुका अधापूर 
िज हा नांदेड मोबाईल नंबर 95 
79 66 99 45 
 
 
आरोपी —-अ ात  
 
गेला  माल –सो या चांदीचे दािगन े
िकमती 79, 800 पयाचा माल  
 
िमळाला माल –िनरंक 

खुलासा-सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळेवर िठकाणी 
यातील िफयादीचे घराचे लोखंडी गेटचे कुलूप तोडून आत 

वेश क न टी हीचे हॉलम ये गाढ झोपले या मामी आजी 
प ी याचे ग यातील सो या-चांदीचे दािगन े िकमती 79 
हजार आठश े पयांचे कोणीतरी अ ात चोर ान े कापून 
चो न नेल े वगैरे जवाबा व न वर माण े गु हा दाखल 
क न   मा पो िन साहबे यां या आदेशान े पुढील यो य 
कारवाई   कामी  PSI त यब यां याकडेदे यात आल े  मो 
नं.9765444306  गु हा दाखल करणार PSI  वड पोलीस 
टेशन पी एस ओ पो ट अधापरू मोबाईल नंबर 

9637101945 
 पोलीस िनरी क अशोक जाधव  
 
 

 

 

 



 

पोलीस टेशन कुंटुर गु. र. नं. 137/2022 कलम 283 माणे िद .  04.08.2022 

पो टेचे नाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  
िठकाण  व दाखल ता . वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हकीकत 

कुंटूर ग.ु र. न.ं 137/2022 
कलम 283 माणे 
िद 04.08.2022 
 

गु हा घडला ता वेळ:- 
िद.04.08.2022  
 रोजी 15.30 वा. 
 
 
िठकाण:-  मौ कहाळा खू येथे 
नरसी जाणा या रोडवर   
 
 िदशा : उ रेस 23 िक.मी. 
ओ.पी.बरबडा पो ट कुंटूर 
 
 गु हा दाखल ता. वेळ:- िद.    
िद.04.08.2022  
वळे 19.05 टे.डा.न.ं 18 
वर 
 

फीयािद नाव व प ा :- मोहन 
सुरेशराव कंधारे वय 42 वष 
पो.ना/1198 ने.ओ.पी.बरबडा पो ट 
कुंटूर मो.नं. 90 49 11 74 15 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा:-    
आरोपी अटक- 
41(1) crpc माणे नोटीस देऊन 
सोड यात आल.े 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील नमूद आरोपीन े याचे 
ता यातील हा सावजिनक रोडवर म यभागी 
उभा क न येणारे-जाणारे वाहनास व 
रहदारीस धोका होईल अशा ि थतीत वाहन 
उभा क न िमळून आला हणून गु हा दाखल 
क न मा.स.पो.िन.साहबे यांचे आदेशान े
पुढील तपास कामी पो.ह.े का/ 1708 िनखाते 
सा. यांचेकडे िदला 
 
तपािसक अंमलदार:-  पो.ह.े का/ 1708 
िनखाते सा. पो टे कुंटूर 
 मो.नं.8806148989 
मा. पोलीस अिध क साहबे यांचे सुचना:-  
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 

 



पोलीस टेशन कुंटुर गु. र. नं. 136/2022 कलम 283 माणे िद .  04.08.2022 

पो टेचे 
नाव  

ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  िठकाण  
व दाखल ता . वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

कुंटूर ग.ु र. न.ं 136/2022 
कलम 283 माणे 
िद .04.08.2022 
 

गु हा घडला ता वेळ:-  िद .  
िद.04.08.2022  
 रोजी 15.00 वा. 
 
 
िठकाण:-  मौ कहाळा खू येथे 
नरसी जाणा या रोडवर   
 
 िदशा : उ रेस 23 िक.मी. 
ओ.पी.बरबडा पो ट कुंटूर 
 
 गु हा दाखल ता. वेळ:- िद.    
िद.04.08.2022  
वळे 19.01 टे.डा.न.ं 17 वर 
 
 

फीयािद नाव व प ा :- ल मण 
माधवराव सोनकांबळे वय 50 
पो.ह.ेका/2315 ने.ओ.पी.बरबडा 
पो ट कुंटूर मो.नं. 90 49 11 74 
15 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा:-   
आरोपी अटक- 
41(1) crpc माणे नोटीस देऊन 
सोड यात आल.े 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील नमूद आरोपीन े याचे 
ता यातील आप े ऑटो हा सावजिनक रोडवर 
म यभागी उभा क न येणारे-जाणारे वाहनास व 
रहदारीस धोका होईल अशा ि थतीत वाहन 
उभा क न िमळून आला हणून गु हा दाखल 
क न मा.स.पो.िन.साहबे यांचे आदेशान े पुढील 
तपास कामी पो.ह.े का/ 1708 िनखाते सा. 
यांचेकडे िदला 
 
तपािसक अंमलदार:-  पो.ह.े का/ 1708 िनखाते 
सा. पो टे कुंटूर 
 मो.नं.8806148989 
 
मा. पोलीस अिध क साहबे यांचे सुचना:-  
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 
 

 



      पोलीस टेशन नायगाव  गुरनं.,118/2022 कलम 279,337,338,304  (अ) भादवी . िदनांक  04-08-2022 

  पोलीस 

टेशनचे 
नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना का/ 

अ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक 
होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 

टेशनचे 
नाव 
नायगाव 

 

 
गुरनं.,118/2022 

कलम 

279,337,338,304  

(अ) भादवी 

  

 गु हा घडला िदनांक 

02/08/2022रोजी चे 
17:30 वा. चे  सुमारास 
मुखेड त ेनरसी रोड वर 
आलुवडगाव पाटी जवळ 
मुि लम दवे थानाजवळ 
आलुवडगाव तालुका 

नायगाव िज हा नांदडे 
 
िदशा:-द. 15 िकमी  
 
 

 
 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद-
04/08/2022 16:58 वा टे 
डा.नोद नं.14 वर  

 िफयादीचेनाव :- ई र नारायण 

पाटील वय 36  वष राहणार बेरळी 
खुद तालुका मुखेड िज हा नांदडे 

वसाय शेती 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  

 
 आरोपीचे नाव  

मयताच ेनाव :-  गंगाराम नारायण 
पाटील वय 32 वष 
राहणार बेरळी खुद तालुका मुखेड 

िज हा नांदडे 
वसाय खाजगी नोकरी 

 उिशरा चे कारण:- धािमक िवधी 
आपटून पो टेला येऊन त ार िद यान े 

खुलासा, 

       सादर िवनंती की,नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील िफयादी भाऊ गंगाराम 
नारायण पाटील वय 32 वष 
हाताचे मोटरसायकल मांक MH-26-BT-3014 वर बसून नोकरीसाठी उमरी येथे 
जात असताना मुखेड त ेनरसी रोडवर आलुवडगाव पाटी जवळ मुि लम दवे थानाजवळ 
आलुवडगाव तालुका नायगाव रोडवर आले असता मोटरसायकल हीरो ह डा मांक  
चालकाने ॅ टरची वाहन हाय विहनी व िन काळजीपणान े चालवून िफयादीचे 

भावा या मोटरसायकलला समोरासमोर धडक िदली यात िफयादीचा भाऊ खाली 
पडून  डो यास गंभीर दखुापत झाली हात पायाला मार लागला या सरकारी दवाखाना 
नायगाव येथे आणलेअसता डॉ टरांनी तपासून माझा भाऊ गंगाराम हा मरण पाव याचे 
सांिगतले िफयादी या भावा या मरणास   
मोटर सायकल ं  MH-26-BM-2502 चालन कारणीभूत ठरला तरी धािमक िवधी 

आठवण आज रोजी पो टेला येऊन त ार िद याव न गु हा दाखल क न माननीय 
कोणी साहबे यां या आदशेाने पुढील तपास PSI वाघमारे यां याकडे दे यात आला.  
 तपासी अिधकारी :-  PSI वाघमारे पोलीस टेशन नायगाव मोबाईल नंबर 
9096618241 
दाखलकरणार:-पोहकेाँ. पाईकराव पो. टे नायगाव मो.नं.9823262304 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन.िशद ेसाहबे 

पो. टे.नायगाव मो.नं. माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माण े



पो टे हदगाव   भाग 1 ते 5 ग ुर नं 243/2022 कलम 457,380 भा द िव मान ेिद.04/08/2022 

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

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

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
हदगाव  
 

 
 
 
 

भाग 1 ते 5 गु र नं 243/2022 
कलम 457,380 भा द िव माने 
िद.04/08/2022 
 
 

 घटना थळी भेट दणेार 
अिधकारी नाव व रवाना वेळ - 
अिधकारी:- हनुमंत 
जी.गायकवाड MO. 
NO.8888717999 
Api भोसले िद.04/08/2022 

रवाना वेळ  19.40 न द  28 
वर  
 
 

गु. घ. ता. वेऴ व 
िठकाणः-िद.03/08/2022 
चे 03.00 ते 08.30 चे 
दर यान  िफयादीचे घरी 
संभाजीनगर हादगाव 

पूवस एक िकमी 
 
 
 गुरण दाखल िदनांक:-िद-
04/08/2022 वेळ 
19.32 टे.नोद  नं. 27  

वर  
 

 िफयादीः-  
 
 
एफआर आय त 
 िमळाली का-होय  

 
   
 आरोपी - अ ात 
 
 गेला माल - सो या चांदीचे 
व नगदी असा एकूण 

1,27,000/- पये. 

खुलासाः- सादर िवनंती वर नमूद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी ही ितची आई मरण पाव यान े ितचे माहरेी,घरास कुलूप 
लावून गेली असता यातील नमूद अ ात चोर ांनी घराचे कुलूप 
तोडून घरात वेश क न घरातील सो या-चांदीचे व नगदी असा 
एकूण 

 1,27,000/- पयाचा माल चो न नेला  वगैरे िफयाद व न गु हा 
दाखल पुढील तपासणी कामी Api भोसले साहबे यां याकडे पोिन 
साहबे यां या आदशेान ेदे यात आला. 
 
तपासी अिधकार-API भोसले 9552591244 
 

दाखल करणार:ASI राठोड पो टे हदगाव 8888588436 
 
 पो टे भारी अिधकारी:- हनुमंत जी.गायकवाड MO. 
NO.8888717999 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माण े

 

 



पोलीस टेशन अधापूर  भाग 6 गु.र.न 223 /2022  कलम 12(अ) महारा  जुगार कायदा िदनांक 4/08/2022 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा िफयादी व आरोपी  नाव खुलासा 

अधापूर भाग 6 ग.ुर.न223 /2022  

कलम 12(अ) महारा  जुगार 

कायदा  

 

 

िमळाला माल -िमलन 

क याण नावाचा मट याचे 

जुगार चे सािह य व नगदी 

पये एकूण 1330 पये 

गु हा घडला तारीख 
वेळी व िठकाणी 
िदनांक 4/08/2022 
रोजी रा ी 
13.00वाजताचे 
टावर जवळील 
मोक या जागेत 
मोजे  मालेगाव 
पि मेस 15 िकमी 
 
 
  गु हा     दाखल 
तारीख  
04/08/2022 टे 
डा  22 वेळ 
19.58  

क याण र ाकर पांडे वया 38 वष 
वसाय नोकरी पोलीस नाईक ब ल 

नंबर 24 70 नेमणूक पोलीस टेशन 
अधापूर मोबाईल  
नंबर 95 52 55 92 82 
 
 
 
आरोपी नाव - 
  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व ठीकाणी यातील  
आरोपी याने क याण िमलन नावाचा मटका जुगार िवना 
परवाना बेकायदेशीर िर या लोकांकडून आक ावर पैसे घेऊन 
यांना कागदी िचटया देऊन मटका जुगार चालवीत असताना 

िमळून आला वगैरे िफयाद व न   गु हा  दाखल.  
 
 
 
दाखल करणार -    psi वड  पोलीस ठाणे अंमलदार पो ट 
अधापूर मोबाईल नंबर 96 37 10 19 45 
 
तपास  _NPC  1279 च हाण मो.नं.9356283717   

 
      
 
  



      पो. टे िवमानतळ गरुन ं271 /2022 कलम 379 भारतीय दंड सिंहता 1860  िद.04/08/2022 

अ. 

. 

िज हा 
वपो. टे.च े

नाव 

गु हा घडला/दाखल/ ा िद./वळे गुरन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व 
प ा 

हकीगत शेरा 

1 2 3 4 5 6 8 

 िज हा 
नादंेड, 

पो. टे. 

िवमान-तळ 

ग.ुघ.ता.वळे व िठकाण -  िद.03/08/2022 
रोजी च े राञी 09.15 त े 10.30 वाजताच े
दर यान  टाटा शो म 
समोरसांगवी,नादंेडउ रेस 05 िक.मी. 

 

 

गु हा दाखल ता व वळे -िद.04/08/2022 वळे 
20.58 टे.डा.न.ं47 
 

 

 

गेला माल -  माझी िहरो हो डा पलडर प स 
का या रंगाची लाल व िनळा प ी असललेी 
मोटारसायकल . MH -26-AB-6016  

याचा चसेीस न.ं 
MBLHA10EYBHJ00371 व इंिजन 

नबंर.HA10EFBHJ0458 िकमती अदंाज े

32,000  ची जनूी वापरती  

 

 

  

पो. टे 
िवमानतळ गरुन ं
271 /2022 
कलम 379 
भारतीय दंड 
संिहता 1860 

िफयादी-  रमेश 
तळूशीराम कोकाटे,वय 

42 वष, वसाय शतेी 

रा.सागंवी (ब)ूनादंेड  
              
मो.न.8208581329 
 

 

आरोपी- अ ात 
 

खलुासा -सादर िवनतंी की,वर नमदु तारीख वळेी व िठकाणी 

यातील अ ात आरोपीन े यातील िफयादीची  िहरो हो डा 
पलडर प स का या रंगाची लाल व िनळा प ी असललेी 

मोटारसायकल . MH -26-AB-6016  याचा चसेीस 

न.ंMBLHA10EYBHJ00371 व इंिजन 

नबंर.HA10EFBHJ0458 िकमती अदंाज े32,000  ची जनुी 

वापरती चो न नलेी आह े वगरैे  मजकुराच े अजाव न मा. 
पो.िन.काकडे सा. याचं ेआदेशान ेगु हा दाखल क न पढुील तपास 
पोना/1334जाधव   याचंकेडे िदला.      
दाखल करणार – पोना/2609 आकमवाड मो.न.8805647079 
तपास करणार -  पोना/1334जाधव  मो.न. 9923078806 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          पोलीस टेशन हादगाव भाग 6 गु र न 241 /2022 कलम 294,504,506 भा द वी िद .  04.08.2022 



पो टेचे नाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  
िठकाण  व दाखल ता 
. वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

हादगाव भाग 6 ग ुर न 241 
/2022 कलम 
294,504,506  
भा द वी िद .  
04.08.2022 
 

गु हा घडला ता 
वेळ:- िद 
03/08/.2022 चे 
17:30   वा चे 
सुमारास बाभळी  
उ रेस   09 km 
 
 
  
 गु हा दाखल ता 
वेळ:- िद  
04/08/.2022 चे 
16.:45  वा टे. डा . 
न द  24 वर  
 
 
 

फीयािद नाव व प ा :- 
द राव मारोतराव नरवाडे  
वय 33 वष वसाय शेती 
राहणार बाभळी ता.हदगाव 
मोबाईल नंबर 
9921859282 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा :-  
 
 
दाखल करणार. ASI राठोड 
पो टे हदगाव 8888588436 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी हा पाणी िफ टर वर असताना यातील नमूद 
आरोपीन ेदा  िपऊन दा या नशेत िफयादीस िफ टरचे पाणी 
दा  िप यास फुकट का देत नाही हणून मादरचोदा,आई घा या 
आशा अ ील भाषेत िशवीगाळ क न तु यावर खोटा 
� ॉिसटीचा गु हा दाखल करतो अशी धमकी िदली वगैरे  
अजाव न Do. अिधकारीApi भोसले सा यांचे आदेशान ेवर 

माणे गु हा दाखल  
 
 
तपािसक अंमलदार:- hc /2817 मुंडीक mo. 
No.7774032817 
 
मा. पोलीस िनरी क  साहबे ps हदगांव :-  
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 

 

DCR पो. टेशन मनाठा   ग.ुर.ण. 125/2022कलम 283 भा द वी दी.04/8/2022 



 पोलीस टेशन 
चे नाव 

ग.ु र.न व कलम गु हा घडला दाखल िफयादी व आरोपी यांचे 
नाव व प ा  

हिकगत 

मनाठा गुरण 125/2022 कलम 
283 भा द िव  
 
 
 
आरोपी अटक:- िनरंक 

गु हा घडला 
दी.04/08/2022रो
जी चे 13:46 वा. 
मौ. केदारनाथ पूव 
14 िकमी 
 
गु हा दाखल:- 
िद.04/8/2022 
रोजीचे 18:16 वा 
चे टेशन डायरी 
न द 19 वर  
 
 

िफयादीचे नाव :-संभाजी 
नारायण नरवाडे वय 52 
वष वसाय नोकरी  PC 
3001 नेमणूक मनाठ 
पो. टे. तालुका हादगाव 
िज हा नांदेड 
 
आरोपीचे नाव :-  
 
िमळाला  माल:-  
 
 

खुलासा:-सादर िवनंती की यातील आरोपी ने याने 
आप या ता यातील ॲपे ऑटो या चालकाने 04 

वाशासह  रोडचे म यभागी रोडन े येणारे जाणारे 
वाशां या जीिवतास धोका िनमाण होईल व वाहनास 

अडथळा िनमाण होईल अशा ि थतीत रोड वर उभा 
केलेला िमळून आला वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल 
क न पुढील तपास माननीय सपोनी साहबे  यांचे 
आदेशाव न गु हा दाखल क न पुढील तपास NPC 
2334 यादव यां याकडे मा.स. पो. िन.साहबे यांचे 
आदेशान ेदे यात आला. 
तपासी अंमलदार :- NPC 2334 यादव सर 
पो. टे. मनाठा  
 
दाखल करणार:-HC 1690 देशमुख साहबे मोबाईल 
9823891690 

 

 

पोलीस टेशन हदगाव भाग 6 ग ुर न 238/2022 कलम 283 भा द वी िद .  04.08.2022 



पो टेचे 
नाव  

ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  
िठकाण  व दाखल ता . 
वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो 
नं, आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

हदगाव ग ुर  नं 
238/2022 
कलम 283 ipc 

माणे 

गु हा घडला ता वेळ:- 
िद 04/08/.2022 चे 
10:15   वा चे 
सुमारास तामसा रोड 
हदगाव पिचमेस 01 
km 
 
 
  
 गु हा दाखल ता वेळ:- 
िद  04/08/.2022 चे 
13:31 वा टे. डा . 
न द  17 वर  
 
 

फीयािद नाव व प ा :- 
इ ान खान अमानु ला 
खान पठाण वय 35 वष 

वसाय नोकरी  बन 
3009 पोकॉ  नेमणूक पो टे 
हदगाव मोबाईल नंबर 
976776400 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा :-   

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी हा याची ता यातील टाटा मॅिजक हा रोड या 
म यभागी उभा क न येणारे जाणारे लोकांना धोका होईल 
असे दलु  क न वाहनाचे अपघात होईल अशा ि थतीत उभा 
केलेला िमळून आला वगैरे  व न पोिन सा यांचे आदेशान ेवर 

माणे गु हा दाखल  
 
 
तपािसक अंमलदार:- API भोसल े9552591244 
 
मा. पोलीस अिध क साहबे यांचे सुचना:-  
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 
दाखल करणार. ASI राठोड पो टे हदगाव 8888588436 

 

 

पोलीस टेशन हदगाव भाग 6 ग ुर न 239/2022 कलम 283 भा द वी िद .  04.08.2022 



पो टेचे 
नाव  

ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  
िठकाण  व दाखल ता 
. वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हकीकत 

हदगाव ग ुर  नं 239/2022 
कलम 283 ipc 

माणे 

गु हा घडला ता 
वेळ:- िद 
04/08/.2022 चे 
11.15   वा चे 
सुमारास तामसा रोड 
हदगाव पिचमेस 01 
km 
 
 
  
 गु हा दाखल ता 
वेळ:- िद  
04/08/.2022 चे 
13:47 वा टे. डा . 
न द  18 वर  
 
 
 

फीयािद नाव व प ा :- इ ान खान 
अमानु ला खान पठाण वय 35 वष 

वसाय नोकरी  बन 3009 पोकॉ  
नेमणूक पो टे हदगाव मोबाईल नंबर 
976776400 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा :-  
दाखल करणार. ASI राठोड पो टे 
हदगाव 8888588436 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील आरोपीन े आपल े
ता यातील अ पे ऑटो नमूद वाहन तामसा रोड 
हदगाव येथे रोडवर लावून येणारे जाणारे लोकांस  
धोका िनमाण होईल अशा  ि थतीत िमळून आला 
वगैरे िफयादीव न   पो.िन सा यांचे आदेशान ेवर 

माणे गु हा दाखल क न तपास  API भोसल े
सर यां याकडे दे यात आला  
 
तपािसक अंमलदार:- API भोसल े
9552591244 
 
मा. पोलीस अिध क साहबे यांचे सुचना:-  
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 

               पोलीस टेशन हादगाव     गुरण./2022 कलम 452,354,34 IPC  िदनांक 04/08/2022  



  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

 गु हा पना 
अ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

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

हकीकत 

पो टे नाव 
हदगाव 

 

 गुरण.240 /2022 

कलम 452,354,34 

IPC  माण े

 

 गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण - िदनांक 03/ 
08/2022 चे 10:30 वाजता 
चे िफयादीचे घरी मोजे 
धानोरा ता. हदगाव दि णेस 

20 िक.मी. 
 
 
िदशा : - - दि णेस 20 
िक.मी. 
 

 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद-
4/08/2022वेळ : टे 
14.5डा.नोद न.ं 20  वर             
 

 

 िफयादी  
एफआर आय त िदली 
आह ेकाय - होय 
 
 आरोपी -  

 खुलासा - सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी ही एकटी घरासमोर असताना यातील  नमूद आरोपीतानी संगणमत 
क न ितची आशीवाद फायना स कंपनीचे हाप याचे पैसे आ ाच ा असे 
हणून ितला छातीस हात लावून जोरानं ढकलून िफयादीचा वाईट हतेूने हात 

ध न ितला ल ा वाटेल अशा हतेूने ितचा िवनयभंग केला वगैरे जबाबा 

व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी मा.पोिन सा. यां या 
आदशेाने psi गायकवाड सा.यां याकडे दे यात आला िफयादीस  िदला. 
 
 तपासी अिधकारी-psi एस. िट.  गायकवाड मो . न. 
 
दाखलकरणार:- -Asi/ राठोड पो. टे हदगाव mo.  

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-स.पो.िन. पवार 
सा.पो. टे. हदगाव मो.नं. 7774042100 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माण े

 



                 पोलीस टेशन कुंटूर  आ  नं.23/2022 कलम 174crpc िदनांक 04/08/2022 

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

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

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

हकीकत 

पोलीस टेशनचे 
नाव कुंटूर 

आ  न ं23/2022 

कलम 174 crpc 

  
चेकिल टची पुतता केली 
अगर कसे:- होय  
 

 
 
दाखल करणार-पोहकेा/ 
21 54 मुंगडे पो. टे 
कुंटूर 

 आ.मृ.घडला िदनांक 24/07/2022 चे  
09.19 वाजता   
  
िठकाण:-   सरकारी दवाखाना 

िव णुपुरी, नांदडे वाड मांक 50 
िदशा:-. उ रेस 55 िक.मी.   
 
आ ा दाखल िदनांक:-िद- 
04/08/2022 वेळ 23.08 वा टे. 

डा.नोद नं. 26 वर  
 
उिशराचे कारण-आज रोजी पो टेला 
आर. एम.एल.सी चे कागदप  हजर 
के याने दाखल. 
 

िरपोट - एम .के.गोटमवाड पो.ह.ेका 
/27 15 पो ट नांदडे ामीण 

 खबर दणेार नाव:-  
 
एफ. आय.आर त 
 िदली का :-होय  

मयताचे  नाव  भगवान पी चंदर 
िशरसे 
 
मरणाचे कारन:-   
छातीत दखुत अस यान ेत ेच र येऊन 

जिमनीवर पड याने बेशु  अव थेत 
स.द. िव णुपुरी, नांदडे येथे दाखल 
केले असताना डॉ टरांनी तपासून 
मरण पाव याचे सांिगतले. 

खुलासा,सादर िवनंती की, नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील  मयत हे यांचे राहते घरी छातीत दखुत अस यान े
व त े च र येऊन जिमनीवर पड याने यांना बेशु  
अव थेत नातलगांनी व खबर दणेारी यांनी यांना उपचार 

कमी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदडे वाड मांक 50 
म ये दाखल केले असता डॉ टरांनी (मयत) यांना तपासून 
मरण पाव याचे सांिगतले        वगैरे  RMLC कागद प  
पो टेला हजर के याने मा सपोिन/पुरी साहबे यांचे 
आदशेाने आ  दाखल क न पुढील कारवाई कामी पोहे का 

1708 िनखात ेसाहबे यां याकडे दे यात आले आह.े 
तपासीक अिधकारी:- पो हे का  िनखात ेब नं  1708 मो नं  
8806148989 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-सपोिन महादवे पुरी साहबे पो. टे. कुंटूर 
मो.न.ं8668543100 

 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माण े

 



                 पोलीस टेशन दगेलरू यिेथल दिैनक गू ह ेअहवाल िद 04.08.2022 

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

खलुासा:--- 

गूरन. 

366/2022कलम 
328,272,273,188
भादिव व सह कलम  
अ  सुर ा मानके 
कायदा सन 2006  व 
िनयमण 2011 चे 

कलम 
26(2),27,23,सह 
वाचक कलम 
30(2)(अ),59(4) 
 

 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 

िद. 04.08.2022   रोजी वेळ 18.30 वाजता सुमारास मारोती मंदीराचे पाठीमागे गणेश िकराणा 
दकुाणात करडखेड ता दगेलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व न दन ं
िद.04.08..2022 रोजी वेळ 21.03   वा.न दनं  31 
दाखलकरणार:- 

पोहकेाँ 2822 कनकवले .ने. पो टे दगेलुर 
िमळाला माल – 
1एका पांढरे रंगाचे ला टीकचे पो यात सागर पान मसाला असे िलहलेले 20 लाँ टीकचे पुढे एका पु ात 
70पाउच एका पाउचची िकमंत 1.50 पये असे एकुन 1400 पाउच 2100 /-  माल 2एका पांढरे रंगाचे 
लाँ टीकचे पो यात SR-1 सुंगधीत तंबाकु असे िलहलेले 20 लाँ टीक चे पुढे एका पु ात 70पाउच एका 

पाउची िकमंत 1.00  असे एकुन 1400 पाउच िक 1400  चा माल 3 एका पांढरे रंगाचे लाँ टीक चे 
पो यात िवमल पान मसाला अस ेिलहलेले 20 लाँ टीकचे पुढे एका पु ात 30पाउच एका पाउची िकमंत 
4.00 पये अस ेएकुन 600 पाउच िक 2400 पये चा माल 4 एका पांढरे रंगाचे लाँ टीकचे पो यात V-1 
तंबाकु असे िलहलेले 20 लाँ टीकचे पुढे एका  पु ायत 30पाउच एका पाउची िकमंत 1.00 पये अस े
एकुन 600 पाउच िक 600 पये चा माल 5 एक बारादने पोत ेजुने वापरते िक अं 00.00 एकुन 6,500 /- 
 चा माल िमळुन आला  

िफयादीचेनाव व 

प ाकृ णा गंगाराम 
तलवारे वय 34 वष 

वसाय  पोना 580 न े
दगेलुर मोन ं 
9657707295 
 

आरोपीचेनाव  
आरोपीअटकता. वेळ व 
न दनं:-- .नाही 

खुलासा:--- 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीन े याचे गणेश िकराणा  नावाचे 
दकुानातील वरील वणनाचे रा यशासनान ेिनबध 
घातलेला ितबंधीत अ  पदाथ शासनान े
संदभ त अिधसुचनेम ये  ितबंधीत पदाथाचे 
दु परीणाम संशोधक कक रोगासारखे दधुर 

आाजर या बाबत सिव तर नमुद क न रा यात 
िनबध घातले या अ पदाथाचा िव ी करीता 
साठा एकुन िकमंत 6500 पयाचा माल जाणीव 
पुवक दकुाणात िव ी करीता बाळगुन िमळुन 
आाला व शासणा या आदशेाचे उ लंघन केले 

वैगेरे मजकुराचे िफयाद  व न गु हा दाखल  
तपािसकअिधकारी  पोउपिन मोरे साहबे पो टे 
दगेलुर  
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ीमाछरेसाहबे   9821159844  

 



             ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 295/2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506  ³ÖÖ¤ü¾Öß  ¯ÖÏ´ÖÖ$Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.03/08/2022 
 

¯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 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
 
÷Öã¸ü−ÖÓ 295/2022 
�ú»Ö´Ö 
324,323,504,506 
³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- ü¯Öæ¾ÖÔ   
02  ×�ú.´Öß.  ²Öß™ü 
�Îú.03. 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü$Ö :- 
---------- 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ$Ö :- 
×¤ü.03/08/2022 ¸üÖê•Öß 
18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
Æü´ÖÖ»Ö¯Öæ¸üÖ —Öë›üµÖÖ•Ö¾Öôû, 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 04/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 22.15 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 31 ¾Ö¸ü. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ---  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- -- 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- ÃÖæ×−Ö»Ö 
ÃÖÖê¯ÖÖ−Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖµÖ 30 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.´Ö•Öæ¸üß 
¸üÖ.Æü´ÖÖ»Ö¯Öæ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ$Ö:- 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü$Ö:- ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü 
�úºþ−Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öê ¾Öºþ−Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ:Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ‘Ö¸üß −ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß−Öê ¤üÖºþ ×¯Öˆ−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸ−ÖßÃÖ ‘Ö¸üß µÖêˆ−Ö ŸÖæ—ÖÖ −Ö¾Ö¸üÖ �æúšêü †ÖÆêü ŸµÖÖ»ÖÖ ´Ö»ÖÖ 
´ÖÖ¸üÖµÖ“Öê †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü™ü»µÖÖ−Öê ´ÖÖ—Öß ¯ÖŸ−Öß ´Öß ÃÖÆüÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ‘Ö¸üß †Ö»µÖÖ−Öê ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß ´ÖÖ—Öß ¯ÖŸ−Öß ¾Ö 
¾Ö×Æü:Öß †ÃÖê ×´Öôæû−Ö ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÷Öê»ÖÖê ŸÖë¾ÆüÖ µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß−Öê Æü´ÖÖ»Ö¯Öæ¸üÖ —Öë›üµÖÖ•Ö¾Öôû ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¸üŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖæ−Ö 
»ÖÖê�ÖÓ›üß ±úÖµÖ™ü¸ü ‘Öêˆ−Ö ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ:Ö �êú»Öß ¾Ö ›üÖêŒµÖÖŸÖ ×¾Ö™ü�ú¸ü  
¾Ö ”ûÖê™êü ´Ö™ü�êú ´ÖÖºþ−Ö ›üÖê�êú ±úÖê›ü»Öê †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü 
−Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ:Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öæ−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ¯Öæœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2141 ´ÖÖê ȩ̂üü 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2141 ´ÖÖê ȩ̂ü   ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.�Îú.9923795764. 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü$ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1679  »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü ü¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9850680909. 
šüÖ$Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 



 
   
                          ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 294/2022 �ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ$Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.04/08/2022 

 

¯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 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
 
÷Öã¸ü−ÖÓ 294/2022 �ú»Ö´Ö 
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- ü¯Öæ¾ÖÔ   
01  ×�ú.´Öß.  ²Öß™ü 
�Îú.01. 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü$Ö :- 
---------- 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ$Ö :- 
×¤ü.22/07/2022 ¸üÖê•Öß 
10.30 ¾ÖÖ. ŸÖê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö 
ÃÖ´ÖÖê¸ü, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü, −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 04/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 13.36 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 18 ¾Ö¸ü. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ‹�ú �úÖôûµÖÖ 
Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü 

�Óú¯Ö−Ö−Öß“Öß ´ÖÖêÃÖÖ �Îú.MH 26 
X 6431 •Öæ¾ÖÖ×�ú† 15,000 
ºþ.  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- -- 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö 
ŸÖæ�úÖ¸üÖ´Ö ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.¿ÖêŸÖß ¸üÖ.ŸÖôû:Öß  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.9763123165. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  †–ÖÖŸÖ. 
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ$Ö:- 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü$Ö:- ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖêÃÖÖ 
“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ 
×´Öôæû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öê ¾Öºþ−Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ:Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖ´ÖÖ“Öê ´Öæ»ÖÖÃÖ ³Öê™ü:µÖÖÃÖÖšüß †Ö¬ÖÖ¸ü 
ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö,−ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ÷Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Öß �úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ 
Ã¯»Öë›ü¸ü �Óú¯Ö−Ö−Öß“Öß ´ÖÖêÃÖÖ �Îú.MH 26 X 6431 •Öæ¾ÖÖ×�ú† 
15,000 ºþ. ´ÖÖêÃÖÖ �úÖê:ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÃÖ´ÖÖ−Öê “ÖÖêºþ−Ö −Öê»Öß ¾Ö÷Öî ȩ̂ 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ:Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. 
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öæ−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ¯Öæœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß 
¯ÖÖê−ÖÖ/2753 ¿Öê�Öü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß :- ¯ÖÖê−ÖÖ/2753 ¿Öê�Ö  ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  
−ÖÖÓ¤êü›ü.´ÖÖê.�Îú.8806863445. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü$ÖÖ¸:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1629  Æîü²ÖŸÖ�ú¸üü ü¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9922951629. 
šüÖ$Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 



पोलीस टेशन मु ामाबाद ग.ुर.नं.286/2022 कलम  283 भा द िव   िदनांक 04/08 / 2022 

पोलीस टेशन गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

गु हा दाखल तारीख वेळ व िठकाण त ारदार यांचे नाव व 
प ा 

 गु ाची थोड यात हकीकत 

मु माबाद ग.ुर.न.ं286/202
2 कलम  283 भा 
द िव  माण े
दाखल 

ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण:- 
िद.04/08/2022 चे 18.20 
वाजता चे सुमारास गोनगेाव फाटा 
मु माबाद ते देगलरू जाणारे 
सावजिनक रोड या म यभागी 
 
ग.ुदा.ता.वेळ व िदनांक:-
04/08/2022 
वेळ 22:10 . वा टेडा नंबर 28 
वर 
 
गेला माल:-  
गु हा दाखल करणार:- पोहकेा◌ॅ 
2o68 कांगणे पो टे मु ामाबाद  
मो न ं8459537419 

िफयादी:- यादव िप 
ंकटराव इतवार वय 35 

वष वसाय नोकरी पोका 
नेमणूक पोलीस टेशन 
मु माबाद ता. मुखेड मो. 
नं.8888828467 
 
 
आरोपीचे नाव :  
 
उिशरा चे कारण:-  

खुलासा सादर िवनंती की यातील ऑटोचालक याने एक तीन 
चाकी वासी आ प ेऑटो मु माबाद ते देगलरू जाणारे 
सावजिनक रोड या म यभागी चालू ि थतीत उभे क न 

वासी भरताना येणारे जाणारे वाहनास अडथळाव अटकाव 
होईल व पादचारी लोकांना येणारे जाणारे िजवीतास धोका 
िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा केलेला िमळूनआला 
हणून  जबाब व न मा.  सपोिन जाधव साहबे यांचे 

आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास पोना 8 11 
यालावार यां याकडे   िदला 
 
तपास अिधकारी:- पोना 811 यालावार मोबाईल न 
7262845922 
 

भारी अिधकारी  
सपोिन सं ाम उ व जाधव पो टे मु माबाद मो नंबर  
8999881900 
 

 



पो टे नाव अधापूर ग.ु र .न 224/2022 कलम  279.304अ..भा.द.वी माण ेदाखल. िदनांक 4/08/2022 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम 2 िफयादी व आरोपी  नाव खुलासा 

अधापूर   गु. र .न 224/2022 
कलम  
279.304अ..भा.द.वी 

माणे दाखल. िदनांक 
4/08/2022 
 

गु हा घडला. =तारीख वेळ व 
ठीकाण िद.,3/08/२०२२ रोजी 
21.30 वा.चे सुमारास भोकर फाटा 
ते भोकर जाणारे रोडवर आंबराबाद 
तांडा पाठी या जवळ खैरगाव   
िशवार िशवार पुव  09 िक.मी. 
 
गु हा दाखल िदनांक- 
िद.4/08/2022 
ग.ुदा.वेळ23.06वा. टेशन डायरी 

मांक 27 
          
उिशरा चे कारण - दःुखात अस यान े
आज रोजी हो टेलला येऊन जबाब 
िद यान.े            

 िफयादी  -  
 
आरोपी नाव ÷  
नांव माहीत नाही. 

सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वे◌ेळी वठीकानी 
यातील फीयादी व यांचा पती असे पायी जात 
असताना पाठीमागून मोसा चा  चालकान े या या 
ता यातील मोसा ही भरदा वेगात हाय गाई व 
िन काळजी पणान े चालवून पाठीमागून जोराची 
धडक िद यान े डो यात व मानेवर गंभीर दखुापत 
होऊन याचे मरणास कारणीभूत ठरला आह े वगैरे 
ि या क न गु हा दाखल 
तपास. Psj आगलावे.मो.न.ं9767777884 
दाखल करणार.=पो.ह.ेका /1839 
एस.जी.कांबळे.मो.नं.9823342366.पोलीस ठाणे 
अंमलदार पो टे अधापूर. 

 

 



 

(                                 DCR)  पो. टे. माळाकोळी. सी आर नंबर  87/2022  कलम498(अ) 323. 504,506, 34 भादवी िदनाकं04/08/2022 

पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

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

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

        

हकीकत 

माळाकोळी 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 सी आर नंबर 

87/2022 

कलम 498(अ) 

323. 504,506, 

34 भादवी 

गु हा घडला:- 10. 08 
2022 चे पूव  तीन 
वषापासून मौजे  

िफयादी या सासरी 
माहरेी पि मेस 
10 िकमी 
 
 
गु हा दाखल:-  

 
िद.4/08/2022वेळ 
23.05,◌् टेशनडायरी  
न द  21वर.  
 

िफयादीचे नाव :-  
 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा.नंबर  
आरोपी अटक:- नाही 
िमळाला माल:-  

खुलासा:-सादर िवनंती की वर नमदू तािरख वेळ व िठकाणी यातील माणेयतीलीन े
संगणमत क न िफयादीस तु या मायेचा फोनचा फुल मोसा घे यासाठी प ास हजार 
पये घेचा फुल मोसा घे यासाठी प ास हजार पये घे तसेच दोन वेळेससोन ेघेऊनदे 

हणून नेहमी ितलाक न उपाशी फोटो ठेवून ितची शारीिरक व मानिसक छळ के या व 
िशवीगाक न फोटो ठेवून ितची शारीिरक व मानिसक छळ के या पैसे आणले नाही तर 
खतम करतो अशी धमकी िदली गु हा दाखल क न मा.सपोनी  साहबे यां या आदशेाने 
पुढील तपास कामी पोह ेका 1888 सर  सर यांचे कडे िदला आह े
            
तपासीक अंमलदार:-           पोह ेका 1888  

              ीरसागर             पो. टे.माळाकोळी  
             मो. 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .:- 
              मा. सहा यक पोलीस िनरी क 
              सपोनी ीप लेवाड साहबे 

              मो. .- 
भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 
केलेला तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 



¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−Ö 268/2022  �ú»Ö´Ö  143.147.148.149.324.323.504.506.427.³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü 3/5.4/25 ³ÖÖÆü�úÖ 04/08/.2022 

†.�Îú. ×•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 

2 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

×¤ü. 
01/08/.2022 

¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 
20.36  

¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 

³ÖËß´Ö‘ÖÖ™ü  −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 

¤üÖ�Ö»Ö :-
04/08/.2022 

00.57 
Ã™êü.›üÖ.03 

÷Öã¸−Ö -2682022  
�ú»Ö´Ö 

143.147. 
148.149. 
324.323. 
504.506. 

427³ÖÖ¤Óü×¾Ö  ÃÖÆü 
3/5.4/25 
³ÖÖÆü�úÖ 

 
 

×±úµÖÖÔ¤üß-¯ÖÏ×¾Ö−Ö ×�ú¿Ö−Ö ÆüÖ−Ö´ÖÓŸÖê 
¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú. 8379063827 

 
 

†Ö¸üÖê¯Öß   

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓÓŸÖß �úß, ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö šüß�úÖ:Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß :-     Æêü ŸµÖÖ“Öê ×´Ö¡ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖ−Öß ÆüÖŸÖÖŸÖ ÆüÖ�úßÃ™üß�ú ¸üÖ›ü. ‘Öê¾Öã−Ö µÖê¾Öã−Ö ŸÖã´Æüß µÖê£Öê �úÖ 

²ÖÃÖ»ÖêŸÖ ´Æü−Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �êú»Öß.¾Ö ´ÖãŒ�úÖ´ÖÖ¸ü ¤êü¾Öã−Ö ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ÖÓ•Ö¸ü−Öê 
´ÖÖ¹ý−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß .´ÖÖêÃÖÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖã−Ö ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ¾Ö ×¯ÖÃ™ü»Ö  
‘Öê¾Öã−Ö ÷Ö»»ÖßŸÖã−Ö •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ †™üÖê“Öê �úÖ“Ö ±úÖê›ãü−Ö¹ý.2000/- 

−Öã�úÃÖÖ−Ö �êú»Öê. ¾Ö÷Öê¸üê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö . 
 ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö/ ÁÖß †Ö÷Ö»ÖÖ¾Öê ü ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 

−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9923922533 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü:ÖÖ¸ü :- ×•Ö.¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö »Ö�´Ö:Ö ‡Ô•Öôû�ú¸ü 
¯ÖÖê.Ã™.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ,−ÖÖÖÓ¤êü›ü´ÖÖê.−ÖÓ. 9561038797 



                          ¯ÖÖê.Ã™êü    ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü  ÷Öã¸−Ö -269/2022  �ú»Ö´Ö 3/25 ³ÖÖÆü�úÖ    ×¤ü−ÖÖÓ�ú.04/08/2022 
 

 

¯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. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

÷Öã¸−Ö -269/2022  
�ú»Ö´Ö 3/25 ³ÖÖÆü�úÖ 

 

×¤ü. 04/.08/.2022 
¸üÖê•Öß 15.10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ™üß¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 

÷Öã¹ý«üÖ¾ÖÖ¸üÖ ÷Öê™ü  •ÖÖ:ÖÖ ȩ̂ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü −Ö×÷Ö−ÖÖ ‘Ö™ü −ÖÖÓ¤êü›ü. 

 
 
 

¤üÖ�Ö»Ö :-04.08.2022 
19.29 

Ã™êü.›üÖ.39 

×±úµÖÖÔ¤üß- ÃÖÓ•ÖµÖ ¬ÖÖë›üß²ÖÖ 
×−Ö»Ö¯Ö¡Öê¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 28¾ÖÂÖÔ  

ÃÖÆüÖµÖ�ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö×¸ü −Öê. 
¯ÖÖê.šüÖ$Öê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü, −ÖÖ¤êü›ü 

´ÖÖê.�Îú. 9049319533 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß :- 
 
 
 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ÷ÖÖ¾Öšüß ×¯ÖÃ™ü»Ö  
�úß´ÖŸÖß 25000/- 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓÓŸÖß �úß, ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö šüß�úÖ:Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß ÆüÖ ×²Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ, ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ÷ÖÖ¾Öšüß 
×¯ÖÃ™ü»Ö  �úß´ÖŸÖß 25000/- Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öã−Ö  

×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ´Æü:Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ. 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ÃÖ¯ÖÖê×−Ö/ ÁÖß ´ÖÓšüÖôêû üü 
¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9921155166 

 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü$ÖÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö/ ØÃÖ÷Öê  

¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 7350530001 



               (DCR)   पो. टे. माळाकोळी. सी आर नबंर88/2022 कलम379 भादवी िदनाकं04/08/2022 

पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. 

व कलम 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

        

हकीकत 

माळाकोळी 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 सी आर 

नबंर 

88/2022 

कलम379 

भादवी 

गु हा घडला:- 10. 08 2022 च ेपवू  
तीन वषापासनू मौज े िफयादी या 
सासरी माहरेी पि मसे 

10 िकमी 
गु हा दाखल:-  
 
िद.4/08/2022वेळ 
23.08,◌् टेशनडायरी  न द  22वर.  

 
उिशराच ेकारण..िफयादीन ेके या 
मालाचा शोध घेऊन आज रोजी 
पो टला येऊन त ार िद या व न 

िफयादीच ेनाव :-  
 रामे र एकनाथ िबगवाड व 29 वष वसाय 
शतेीव ाय हर राहणार गोलगेाव पक  

 
FIR त िदली का:- होय 
 
 
आरोपी नाव व प ा.नबंर अनोळखी चोरटे 

 
आरोपी अटक:- नाही 
गेला मला.प सर मोटर सायकल िकमती45000 

खुलासा:-सादर िवनतंी की वर नमदू तािरख वळे व िठकाणी कोणीतरीक न 
अनोळखी चोर ान ेिफयादी या घरा समोरठेवलेल डर कंपनीची मोटर सायकल 
�� 26 �� 0726 िकमती अदंाज े 45 हजार पयाची हॅ डलॉकतोडून चो न नले े

वगरैे सपोनी साहबे यां या आदशेान ेपुढील तपास कामी पोह ेका 2303 राठोड  सर 
याचं ेकडे िदला आह े
         
          तपासीक अमंलदार:-           पोह ेका 2308              राठोड             
पो. टे.माळाकोळी             मो. 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:- 
              मा. सहा यक पोलीस िनरी क 
              सपोनी ीप लेवाड साहेब 
              मो. .- 
 
भटे दणेारे अिधकारी च ेनाव मो. . 

केलेला तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहबे याचं ेसचूना:- 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.197/2022 �ú»Ö´Ö 354(A),354(D), 509,506, 294 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 67(a),67(b) ´ÖÖÆüßŸÖß 
ŸÖÓ¡Ö.ÃÖæ¬ÖÖ¸ü−ÖÖú †×¬Ö−ÖßµÖ´Ö 2008 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã.‘Ö./¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê -
.−Ö ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß   

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›üüü 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö -
−ÖÖÓ¤êü›ü 

÷Öã̧ ü−ÖÓ.197/202
2 �ú»Ö´Ö 

354(A),354 
(D), 

509,506, 294 
³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü 

�ú»Ö´Ö 
67(a),67(b) 

´ÖÖÆüßŸÖß 
ŸÖÓ¡Ö.ÃÖæ¬ÖÖ¸ü−ÖÖú 
†×¬Ö−ÖßµÖ´Ö 

2008 
 

 

×¤ü.27/07/2022 ŸÖê 
02/08/2022  ¸üÖê•Öß ¯ÖµÖÕŸÖ  
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖê.�Îéú 
9834067285 ¾Ö¸ü ×±úµÖÖÔ¤üß 
�ÖÖ•Ö÷Öß −ÖÖêÖ�ú¸üß �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖ»Öê»Öê ¤æü�úÖ−Ö †´ÖÏŸÖÖ 
ÃÖÖ›üßÃÖë™ü¸ü •Öæ−ÖÖ ´ÖÖë›üÖ  −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ:Ö- 
×¤ü.04/08/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
17.03 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú. 18 
¯ÖÏ´ÖÖ:Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  
 
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-   

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ:Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ²ÖÖ‡Ô Æüß �ÖÖ•Ö÷Öß −ÖÖê�ú¸üß ¤æü�úÖ−ÖÖ¾Ö¸ü �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß    �Îú´ÖÖÓ�úÖ“ÖÖ ¬ÖÖ¸ü�ú ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã ´ÖÖ—Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ ²ÖÖê»Ö ´Ö»ÖÖ 
ŸÖã �Öã¯Ö †Ö¾Ö›ŸÖêÃÖ −ÖÖÆüß ²ÖÖê»Ö»ÖßÃÖ ŸÖ¸ü ŸÖã—ÖÖ ±úÖê™üÖê †Û¿»Ö»Ö ±úÖê™üÖê»ÖÖ 
»ÖÖ¾Öã−Ö ±êúÃÖ²Öã�ú µÖã™üµÖã²Ö¾Ö¸ü ™üÖ�úß−Ö †¿Öß ¬Ö´Ö�úß ¤êü¾Öã−Ö ´Ö»ÖÖ Ã¡ÖËß ¯ÖãºþÂÖ 
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ−Öê †Û¿»Ö»Ö ±úÖê™üÖê ¯ÖÖšü¾Ö»Öê ŸÖÃÖê“Ö ´Ö»ÖÖ ŸÖã—µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ »Ö÷−Ö �ú¸üÖµÖ“Öê 
†ÖÆêü ´Ö»ÖÖ ×�úÃÖ ¤êü †ÃÖê ´ÖêÃÖê•Ö ¯ÖÖšü¾Öã−Ö ¾Ö ¾Æüß›üß†Öê �úÖò»Ö �úºþ−Ö ŸµÖÖ“Öê 
÷Öã¯ŸÖ †ÖÓ÷Ö ¤üÖ�Ö¾Öæ−Ö  ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ  ¾Ö  ¾ÆüÖ™üÃÖ†ò¯Ö ÆüÖµÖ ²ÖÖê»Ö ÷Ö ŸÖã—µÖÖ ÷ÖÖÓ›üßŸÖ 
¤ü´Ö −ÖÖÆüß  �úÖ ŸÖã—µÖÖ ³ÖÖê�úÖŸÖ �úÖµÖ »Ö÷Ö›ü ÷Öê»ÖÖ �úÖµÖ †ÃÖê †Û¿»Ö»Ö ¾ÖÖŒµÖ 
´Ö¸üÖšüßŸÖ ™üÖµÖ¯Öà÷Ö �ú¹ý−Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü †Û¿»Ö»Ö ²ÖÖê»Öã−Ö ×¿Ö×¾Ö÷ÖÖôû 
�êú»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �êú»ÖÖ ¾Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÁÖß 
×²Ö. ‹´Ö. ¬Ö²Ö›ü÷Öê ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü Æêü �ú¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß - ÁÖß ×²Ö. ‹´Ö. ¬Ö²Ö›ü÷Öê ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü› 
´ÖÖê.−ÖÓ.9552520363. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü:ÖÖ¸ü  -  PSI ÃÖµµÖ¤ü ´ÖÆêü´Öã¤ü  ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
8999079437 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.198/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü.04/08/2022 
¯ÖÖêÃ™êü 

“Öê −ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷Öã.‘Ö./¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú 
ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›üüü 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

÷Öã̧ ü−ÖÓ.198/2022 
�ú»Ö´Ö 379 

³ÖÖ¤ü×¾Ö  
 

 

×¤ü. 03/08/2022 “Öê 
¤æü¯ÖÖ¸üß 4.00 ¾ÖÖ.“Öê.ÃÖã. 
²ÖÖ±ú−ÖÖ ´ÖÖ¸üÖÓŸÖß ÃÖã•Öã�úß 
¿ÖÖê¹ý´Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ:Ö- 
×¤ü.04/08/2022 ¸üÖê•Öß 
“Öê 18.47 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ 
�Îú. 21 ¯ÖÏ´ÖÖ:Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :- ¡µÖÓ²Ö�ú ¸ü Ö•Öê¿Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü 
¾ÖµÖ 23 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü Ö ¸üÖ. ¯»ÖÖ™ü −ÖÓ. 
17 ×ŸÖ¹ý´Ö»ÖÖ −Ö÷Ö¸ü ¾ÖÖ›üß ²Öã. †Öế Ö�úÖ¸ü 
†¯ÖÖ™Ôü´Öë−™ü  −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖ.  9373819740 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-   †–ÖÖŸÖ  
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡Ô−Ö �úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß  
´ÖÖê.ÃÖÖ. �Îú. MH 26 BS 4399 •Öæ−Öß 
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß  ×�ú.†. 40,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ:Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ Æêü ×´Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö¾Ö¸ü ‡Ô™üá�úÖ ÷ÖÖ›üß 
¯ÖÖÆü:µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ±ú−ÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÃÖã—Öæ�úß ¿ÖÖêºþ´Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓê™üÖ¸ü 
ÃÖÖµÖ�ú»Ö »ÖÖ¾Öã−Ö ¿ÖÖêºþ´Ö ´Ö¬µÖê ÷ÖÖ›üß ¯ÖÖÆü:µÖÖÃÖ ÷Öê»ÖÖê ¾Ö ÷ÖÖ›üß ¯ÖÖÆãü−Ö 
²ÖÖÆêü¸ü ¿ÖÖê¹ý´Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖê.ÃÖÖ. »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ×šü�úÖ:Öß †Ö»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ 
ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡Ô−Ö �úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ. �Îú. MH 26 BS 4399 
•Öæ−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß  ×�ú.†. 40,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê:ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖê¸ü™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öê †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�êú»ÖÖ ¾Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÁÖß ×²Ö. ‹´Ö. ¬Ö²Ö›ü÷Öê ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü Æêü �ú¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß - ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ÁÖß ÷ÖÖê™ü�êú ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü› ´ÖÖê.−ÖÓ. 9146663355. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü:ÖÖ¸ü  -  ¯ÖÖê−ÖÖ/ 240 �ëú¦êü ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9284580702 

 



Ikks LVs Hkksdj xqjua & 267@2022 dye  392] 34]Hkknoh fn 04@08@2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks- LVs- 
Hkksdj  
 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fnukad 
03@08@2022 jksth 
ps  19%30 oktrk 
rs 20%30 oktrk  
njE;ku  ukank cl 
LVkWIk ikuiVVh rk 
Ukksdj ft ukansM  
 
 
 
 
xqUgk nk[ky-rk-
osG- %&  
fn 04@08@2022 
jksth ps 12%21 ok 
uksan ua- 19 oj  
 

 xqjua & 
267@2022  
dye   
392] 34]Hkknoh  
   
 
 
mf’kjkps dkj.k %& 
nok[kkukr mipkj 
d:u vkt jksth 
iksLVs ;soqu rdzkj 
fnysus  
 
  

fQ;kZnhps uko %& 
 fnyhi pairjko dne o; 
38 o”ksZ O; &’ksrh jk-
jko.kxko rk Hkksdj eks ua 
9764568704 tkr ejkBk  
 
 
vkjksih %&  
 
 
vkjksih vVd %& ukgh  
feGkyk eky %& fujad  
 
 

[kqyklk %& ;krhy uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 
o lk{khnkj gs ukank eSlk iVh ;sfFky ikuiVhoj xsys vlrk 
;krhy vkjksih ;kauh lax.ker d:u cktq dks gV Eg.kqu 
fQ;kZnhpk gkr /k:u vksMr cktqyk usÅu R;kps f[k’kkrhy 
toGhy 20]000@& :I;s cGtcjhus ?ksÅu  HkkiM cqD;kauh 
ekjgk.k dsyh o lk{khnkj fd’kksj ek/kojko dne gs lksM.;kl 
xsyk vlrk R;kauh gkrkrhy gkrksM;kus dikGkoj ek:u t[keh 
dsys vkgs ;krhy fQ;kZnh o vkjksih gs ,dsdkGps vksG[khps 
vlY;kus rkaf=d Lo:ikpk okVrs oxSjs tckc o:u oj ueqn 
izek.ks xqUgk nk[ky  
nk[ky dj.kkj &iksgsdkW@ 2068 y{Vokj iksLVs Hkksdj eks ua 
9767114720   
rikfld vaeynkj &iksmifu @ikVhy iksLVs Hkksdj eks ua 
9850550670 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& liksfu rkacksGh iksLVs Hkksdj eks ua 
9987335769 
 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & liksfu rkacksGh iksLVs Hkksdj 
eks ua 9987335769]iksmifu @ikVhy iksLVs Hkksdj eks ua 
9850550670]] 
gs fnukad 04@08@2022 jksth  ps 13%52 ok uksan ua- 24 oj 
jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyw 



Ikks LVs rkelk vke` & 16@2022 dye&& 174 lh-vkj-ih-lh fnukad& 04-08-2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks- LVs- 
Rkkelk  
 
 

vkè -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & 
fnukad&&  
02-08-2022 ps 
10-38 ok- 
fQ;kZnhps jkgrs 
?kjh ekSts /kksrjk - 
 
 
 
 
vkè nk[ky-rk-
osG- %& fnukad&& 
 04-08-2022 ps 
15-28 ok-uksan ua-
30oj - 
 
  

 vkè & 16@2022 
dye&& 174 lh-
vkj-ih-lh 
   
 
  
mf'kjkps 
dkj.k&[kcj ns.kkj 
;kauh vkt jksth 
iksLVs yk ;sÅu 
rØkj fnyh vkgs 
 
 
  

[kcj ns.kkjps uko %& fouksn 
v'kksd dne o; 30 o"kZ 
O;olk; 'ksrh jkg.kkj /kksrjk 
rkyqdk gnxko ftYgk ukansM   
tkr ckS/n  
  
Ek;rkps uko %& foB~By 
v'kksd dne o; 35 o"kZ 
O;olk; 'ksrh jkg.kkj /kksrjk 
rk-gnxko ftYgk ukansM   tkr 
ckS/n 
 
ej.kkps dkju%& ,l ch vk; 
c¡dsps dtZ o cpr xVkps dtZ 
o lrr ikolkps ukihdheqGs 
xGQkl ?ksÅu eqR;w- 

[kqyklk %& lsosr lknj fouarh dh oj  uewn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy [kcj nsukj ;kauh [kcj fnyh dh  ;krhy e;r 
;kauh 'ksrhoj ,l ch vk; c¡dsps dtkZ o ch lh lh  Lora= 
ek;Øks cpr xVkdMqu ?ksrysys dtZ ihd dtZ vfr–"VheqGs 
fidkps uqdlku >kY;keqGs >kysys dtZ dls QsMkos o cfg.khps 
yXu dls djkos ;k fparsr jkgwu R;kauh fnukad 02-08-2022 
jksth jk=h 10-30ok-lq- R;kauh R;kaps jkgrs ?kjke/;s i=k[kkyh 
ykdMkP;k ikG.;kP;k uk;y‚u nksjhus xGQkl ?ksÅu vkRegR;k 
dsyh oxSjs tckc d:u vk-ez-nk[ky- 
nk[ky dj.kkj & iksuk@ 2558    iks-LVs-rkelk eks-u-
9527177527 
rikfld vaeynkj & iksmifu  Jh-jkBksM  iks-LVs-rkelk 
uacj&& 8888867833 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& ek-liksuh mtxjs lk-iks-LVs-rkelk 
eks-u-8975359100 
 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek-liksuh mtxjs lk-iks-
LVs-rkelk eks-u-8975359100 gs fnukad 04@08@2022 jksth  ps 
16%08 ok uksan ua- 30 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyw 

 



Ikks LVs mLekuuxj vke` & 29@2022 dye&& 174 lh-vkj-ih-lh fnukad&& 04-08-2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks- LVs-
mLeku 
uxj  

vke` -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & 
21@07@2022 ps 
ldkGh 07-00ok 
lq fQ;kZnh ;kaps 
'ksrkr ekSts 
ykMdk rkyqdk 
daèkkj - 
 
fn’kk varj iqosZl 
15 fd eh- 
 
 
vke` nk[ky-rk-
osG- %& 
fnukad&& 
 04-08-2022 
ps 15-30 ok-uksan 
ua-14 oj - 
  

 vke` & 29@2022 
dye&& 174 lh-
vkj-ih-lh 
   
 
 
 
 
mf'kjkps dkj.k& 

fQ;kZnh ;kus vkt 
jksth iks LVs yk ;sÅu 
[kcj fnY;kus 
 

[kcj ns.kkjps uko %& f'kogkj 
ukxksjko dne o; 32 o"kZ 
O;olk; uksdjh jkg.kkj 
ykMdk rkyqdk daèkkj ftYgk 
ukansM tkr ejkBk eksckbZy  
uacj 90 82 42 42 93  
 
 
Ek;rkps uko %& ukxksjko 
ekfydk dne o; 55 o"kZ 
O;olk; 'ksrh jkg.kkj 
ykMdk rkyqdk daèkkj tkr 
ejkBk  
 
 
ej.kkps dkju%& lrrps 
ukfidhyk daVkGwu o vkfFkZd 
fooapusrwu xGQkl ?ksÅu 
vkRegR;k  

[kqyklk %& lsosr lknj fouarh dh oj  uewn 
rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy Q;kZnhps oMhy 
gs ekxhy dkgh fnolkiklwu ukfidhyk daVkGwu 
o vkfFkZd fooapusyk daVkGwu fnukad 21 7 
2022 jksth ldkGh lkr oktrkph lqekjkl 
dks.kkykgh dkghgh u lkaxrk e;r ;kauh 
Lor%P;k 'ksrkr fyackps >kMkyk xGQkl ?ksÅu 
vkRegR;k dsyh oxSjs o#u vk e` nk[ky 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW 1005 cksbZuokM iksLVs 
mLekuuxj 
rikfld vaeynkj & iksmifu iYysokM lkgsc iks-
LVs-mLekuuxj eks-ua  7350756405 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&liksfu Hkkjrh iks LVs 
mLekuuxj 
eks ua 8378989949   
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iksmifu  
iYysokM lkgsc  
gs fnukad 04@08@2022 jksth  ps 16%57 ok uksan 
ua- 16 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyw 



         पोलीस टेशन दगेलरू येिथल दिैनक गू ह ेअहवाल िद 04.08.2022  

ग.ूर.न.वकल
म 

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 

गरून. 
364/2022
कलम 283 
भादवी  

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद 24/8/22 रोजी 16.00 वा 
सुमारास  देगलुर जाणारे रोडवर 
वर साठे चौक देगलरु  
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद.04.08..2022 रोजी वेळ   
17.23 वा.न दन ं 26 
 
दाखलकरणार:-hc 
2822/कनकवळे    .ने. 
पो टेदेगलुर 

 

िफयादीचनेाव व प ा 
गणपत दवेला राठोड   वय 49 
वष वसाय नोकरी पोहकेा ँ
2195 पो टे दगेलुर मोनं 
9423438292 
 
आरोपीचनेाव  
 
िमळाला माल  

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीन ेआप या 
ता यातील एक ऑटो या चालकान े याचे ता यातील वाहन ह ेसावजिनक 
रोडवर  येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान केला व वाशयाचे 
िजवीतास धोका िनमान होईल अशया ि थतीत रोडचे म यभागी उदगीर 
जाणारे रोडवर साठे चौक या समोर   उभा केलेला िमळुन आला  

     वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
  

तपािसकअमंलदार-    पोहकेॉ 2462क  े साहबे पो टेदगेलुर 

 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ीमाछरेसाहबे   9821159844  

 



 

पोलीस टेशन दगेलरू येिथल दिैनक गू ह ेअहवाल िद 04.08.2022  

ग.ूर.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 

गरून. 
365/2022कलम 
283 भादवी  

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद 04/8/22 रोजी 16.30 वा 
सुमारास  देगलुर जाणारे रोडवर 
वर साठे चौक देगलरु  
 

ग.ु दा. ता. वेळ व न दन ं
िद.04.08..2022 रोजी वेळ   
17.38 वा.न दन ं 28 
 

दाखलकरणार:-hc 
2822/कनकवळे    .ने. 
पो टेदेगलुर 

 

िफयादीचनेाव व प ा 
गणपत दवेला राठोड   वय 49 
वष वसाय नोकरी पोहकेा ँ
2195 पो टे दगेलुर मोनं 
9423438292 
 
आरोपीचनेाव  
  
 
िमळाला माल  

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने 
आप या ता यातील एक ऑटो या चालकाने याचे ता यातील 
वाहन ह ेसावजिनक रोडवर  येणारे जाणारे वाहनास अडथळा 
िनमान केला व वाशयाचे िजवीतास धोका िनमान होईल अशया 
ि थतीत रोडचे म यभागी उदगीर जाणारे रोडवर साठे चौक या 
समोर   उभा केललेा िमळुन आला  

     वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
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Ikks LVs okftjkckn nSfud xqUgs vgoky fn 04@08@2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

Ikks- LVs- 
oftjkck
n 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fnukad 04@08@2022 
jksth ps  15%00 
oktrk lqekjkl 
fHke?kkV  ckS/n 
fogkjjkP;k leksj 
ukansM ;sFks nf{k.ksl 1-
5 fd eh  
 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG- 
%&  
fn 04@08@2022 
jksth ps 22%37 ok 
uksan ua- 49   oj  
 

 xqjua & 270@2022  
dye   
307] 143] 
147]148] 149] 
504] 506 Hkknafo 
lgdye 3@25 ] 
4@25 Hkk g dk   
   
 
 

fQ;kZnhps uko %& LoIuhy ckcqjko 
nghdkacGs o; 32 o”ksZ O;olk; etqjh 
jk-fHke?kkV ukansM tkr ckS/n  eks ua  
9623219396 
 
vkjksih %& 1 
 
vkjksih vVd %& vkjksih dz 01 ] 02 
o 09 gs fn-05@08@2022 jksth ps  
00%19 oktrk LVs Mk ua  03 oj vVd 
vkgsr  
 

[kqyklk %& ;krhy uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh ;kauh 
fnysY;k  fQ;kZnh o#u  lnj xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs dh fQ;kZnh 
gk R;kpk HkkÅ lqthr nghdkacGs ;kl dk ekjys Eg.kqu fopkj.;klkBh 
vkjksih dz 01 o 04 ;kapsdMs xsyk vlrk R;kPkk jkx  eukr /k#u ofjy 
vkjksrkauh xSj dk;n;kph eaMGh teoqu vkjksih dz 01 ;kus ftos ekj.;kps 
mnns’kkus fQ;kZnhoj R;kps gkrkrhy fiLVyus xksGh Qk;j dsyh o fQ;kZnhus 
rks pqdfoyk o brj vkjksihuh ryokjh o [katjpk /kkd nk[koqu xYyhe/;s 
ng’kr fuekZ.k dsyh oXkSjs  fQ;kZn o#u lnjpk xqUgk nk[ky- 
nk[ky dj.kkj &iksmifu PkOgk.k iks LVs oftjkckn eks ua  9881429988 
 rikfld vaeynkj &   liksfu tenkMs iks LVs oftjkckn eks ua  
9890396652 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&iksfu txnh’k HkaMjokj iks LVs oftjkckn eks ua 
9923696860  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &ek-Jh-fuys’k eksjs lkgsc vIij iksyhl 
vf/k{kd  ukansM ‘kgj eks ua 8605379686 o mi fo-iks-v-panzlsu ns’keq[k 
mi foHkkx ukansM ‘kgj eks ua 9765390333 iksfu txnh’k HkaMjokj iks LVs 
oftjkckn eks ua 9923696860  
Lkiksfu lat; fuyi=sokj iks LVs oftjkckn iksmifu vkxykos  iks LVs 
oftjkckn   eks ua  9890630130 
gs fnukad 04@08@2022 jksth  ps 22%40 ok uksan ua- 50 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyw 
 

 


