
पोलीस टेशन उ मान नगर ो गुरन.ं 138/2022/कलम  65 e म.दा.का.  माणे  िदनांक.29.07.2022 

  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 उ मान नगर 

गुरन ं

138/2022कलम 

65ईम.दा.का 

माणे 

 
 
 
िमळाला माल: 
देशी दा  िभगरी 
सं ाचे 180 एम 
एल चे शील बंद 
34 बॉटल येकी 
िकमत स र पये 

माणे एकूण 23 
80 पयांचा 

 गु हा घडला िदनांक 
28/07/2022 चे 17.15 वा  
िठकाण - तुळजाभवानी 
धा यासमोर तीन शेडचे म म ये 
िद ा िशवारात मारतळा ते हळदा 
रोडवर तालुका कंधार 
 
िदशा : -18िकमी दि ण 
 
गु हा दाखल िदनांक: 29.07.2022 
टे.डा07 10 . न.ं 08 वर  

 
दाखल करणार:-- HC 1964 म के  
पो. टे उ मान नगर 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कसे  :-होय 

 िफयादीचे नाव :-नामदेव 
भाऊराव रेजीतवाड वय 47 
वष वसाय नोकरी पोह ेका  
21 19 नेमणूक पो ट उ मान 
नगर मोबाईल नंबर 93 70 
28 09 77 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
 आरोपीचे नाव व प ा :-  
 
 आरोपी अटक :--    
 

खुलासा :- वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी 
यांनी आप या ता यात मॅग डॉल नंबर 1 िवदेशी दा या 180 
एम एल मते या ३४ बॉटली येकी िक 
70/- माणे एकूण 2380 पये चा ोग.् गु ाचा माल 
िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या चोरटी िव ी कर याचे 
उ ेशान े ता यात बाळगललेा िमळून आला वगैरे िफयादीव न 
सदरचा गु हा दाखल क न माननीय पोिन साहबेांचे आदेशान े
पुढील तपास कामी यांची 22 27 महाबळे यां याकडे िदला 
 
 तपासी अमंलदार :- पोह ेका  22 27 महाबळे 8055292227 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- 
मा. सपोिन ी देवकते साहबे मोबाईल नंबर 930734 34 34 
 
 मा. पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे:- 

 

 
 
 



पो. टे. चे नाव मांडवी आ   नं.  :-10/2022 कलम :-174 crpc िद. 29/7/2022 

पो. टे. 
चे नाव  

गुरन / आ.मृ / 
पनाका / 
िमिसग घडला 
व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िमिसग घडला 
व दाखल  

िफयादी चे नाव व प ा व 
मो. नं. आरोपी चे नाव व 
प ा, आरोपी अटक होय / 
नाही 

                 हिककत  

मांडवी  आ   न.ं  :-
10/2022 
कलम :-174 
crpc 
 
 
 
 
 

आ  घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 28/7/2022रोजी 22.00वा. 
शासकीय णालय उमरी बाजार 
तालुका िकनवट 
 
आ   दाखल ता. व वेळ :- िद. 
29/7/2022चे 22.00वा.  
न द नंबर :- 12 वर  
 
उिशराचे कारण -आजरोजी अज 
िद यान ेआ  दाखल. 
 
मरणाचे कारण— दयिवकारा या 
झट याने व बीपी लो झा यान ेमृ यू 

खबर देणार नाव :-डॉ टर 
द ा नरवाडे 
राहणार. ा.आ.क  उमरी 
बाजार रा..िकनवट 
िज.नांदेड 
 
मयताचे नाव– 
सुिशलाबाई काश भवरे 
वय 65 वष रा. उमरी 
बाजार तालुका िकनवट 
िज हा नांदेड 
  
FIR िदल े का होय/नाही 
:-  
 
आरोपी अटक :-  
 

सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील मयत ही 
आजारी झा याने तीस याचे नातेवाईक यांनी औषधोपचार  कामी 
िदनांक 28/7/2022 रोजी वेळ 22.00 वाजता भरती केले असता 
डॉ टरांनी  ितस मृत घोिषत केले असे एम एल सी प ाव न मा.सपोनी 
िशवरकर साहबे यां या आदशेाने आ  दाखल क न पुढील तपास कामी  
psi कराळे सर  यांचे कडे िदला. 
तपािसक — psi कराळेमो. नं.8390434340 
 
दाखल करणार –(NLPC 1366  कनाके 
 
पो. टे. भारी अिधकारी 
नाव व मोबाईल नंबर :- स.पो. िन. िशवरकर साहबे पो. टे. मांडवी मो. 
नं.99223223 

                
 
 
 
 
 



 
¯ÖÖê.Ã™êü.²ÖÖ ü̧›ü  ÷Öã. ü̧.−ÖÓ.54/2022 �ú»Ö´Ö  324,323,427,504,506,34 ³ÖÖ.¤Óü.×¾Ö. ×¤ü−ÖÖÓ�ú-29/07/2022 

 

  
¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ. ¾Ö �ú»Ö´Ö  .÷Öã.¸ü ü−Ö.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ)Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

²ÖÖ¸ü›ü ÷Öã.¸ü.−Ö. -54/2022 �ú»Ö´Ö  
324,323,427,504 
,506,34 ³ÖÖ.¤Óü.×¾Ö.  
 
 

¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü−ÖÖÓ�ú-29/07/2022 
Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤ü-04 ¾Ö ü̧ 
¾Öêôû:- 03.44 ¾ÖÖ.. 
    
 

÷Öã−ÆüÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü.28/07/2022 
ÃÖ�úÖôûß 21.30 ¾ÖÖ. 
×±úµÖÖÔ×¤ü“µÖÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖ“Öê 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî.¿Öë²ÖÖê»Öß 
ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 

×¤ü¿ÖÖ †ÓŸÖ¸ü :- ¯Öã¾ÖìÃÖ 5 
×�ú.´Öß. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß “Öê −ÖÖ¾Ö- ŸÖµµÖ²Ö »ÖÃÖã»ÖÃÖÖ²Ö 
�ãú¸êü¿Öß ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ- −ÖÖî�ú¸üß 
¸üÖ.¿Öë²ÖÖê»Öß ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.-
9831692086 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-  
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :  
ÃÖÖ¤ü¸ü  ×¾Ö−ÖÓŸÖß  �úß , ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÌ�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê 
‘Ö¸üßÌ †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö.�ÎÓú.1 µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý »ÖÖ÷Ö»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ×¤ü−Öê 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ ´Ö»ÖÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý −Ö�úÖ †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»µÖÖ−Öê ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß 
ÃÖÓ÷Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �ú¹ý »ÖÖ÷Ö»Öê ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 
†Ö.�ÎÓú.04 µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ÷Ö•ÖÖôûß−Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ý−Ö ›üÖê�êú ±úÖê›ü»Öê. 
ŸµÖÖ¾Öêôûß ÃÖ¾ÖÔ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�ú ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ 
†Ö»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö�Ö ´ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Ö»ÖÖ ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ×´Öôãû−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¤üÖê−Æüß ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê ŸÖÖê›ü±úÖê›ü �ú¹ý−Ö −ÖãÃ�úÖ−Ö �êú»Öê †ÖÆêü. ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü 
×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö./ÁÖß.¤üôû¾Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÁÖß.¾ÖÖ−ÖÖêôêû ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü)ÖÖ¸ü −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ-¯ÖÖêÆêü�úÖò/2449 ¾ÖÖ−ÖÖêôêû  
ü ¯ÖÖê.Ã™êü ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê.−Ö.-8975366592 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ·µÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.:- ¯¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¾ÖÖ−ÖÖêôêû  ÃÖÖ. ´ÖÖê.-
8208506753 
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß −ÖÖ¾Ö.¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ :- ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ¤üôû¾Öß ÃÖÖÆêü²Ö-¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê-
7744827771 
 

 

                        
 

 
 
 
 



 
 
¯ÖÖê.Ã™êü.²ÖÖ¸ü›ü  ÷Öã.¸ü.−ÖÓ.55/2022 �ú»Ö´Ö  324,323,427,504,506,34 ³ÖÖ.¤Óü.×¾Ö. ×¤ü−ÖÖÓ�ú-29/07/2022 

 

  
¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ. ¾Ö �ú»Ö´Ö  .÷Öã.¸ü ü−Ö.-
‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ)Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

²ÖÖ¸ü›ü ÷Öã.¸ü.−Ö. -55/2022 �ú»Ö´Ö  
324,323,504 
,506,34 ³ÖÖ.¤Óü.×¾Ö.  
 
 

¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü−ÖÖÓ�ú-29/07/2022 
Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤ü-06 ¾Ö ü̧ 
¾Öêôû:- 06.45¾ÖÖ.. 
    
 

÷Öã−ÆüÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ)Ö- 
×¤ü.28/07/20
22 ÃÖ�úÖôûß 
21.30 ¾ÖÖ. 
×±úµÖÖÔ×¤ü“µÖÖ 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖ“Öê 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
´ÖÖî.¿Öë²ÖÖê»Öß 
ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü 
×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 

×¤ü¿ÖÖ †ÓŸÖ¸ü :- 
¯Öã¾ÖìÃÖ 5 ×�ú.´Öß. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß “Öê −ÖÖ¾Ö- “ÖÖò¤ü¯ÖÖ¿ÖÖ 
†Æü´Ö¤üÃÖÖ²Ö �ãú¸êü¿Öß ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ.¿Öë²ÖÖê»Öß 
ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.-
9881941718 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-  
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :  
ÃÖÖ¤ü¸ü  ×¾Ö−ÖÓŸÖß  �úß , ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÌ�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö−Öß�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü µÖê¾Öã−Ö †Öȩ̂ ü›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê 
†Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú.01 µÖÖÃÖ †Öȩ̂ ü›ãü −Ö�úÖêÃÖ †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ 
»ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �ú¹ý »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾Ö¸üß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú.2,3,4 Æêü ŸÖê£Öê 
†Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ¯Öî�úß †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú.3 µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯ÖÓ“ÖÖ−Öê šüÖêÃÖÖ 
´ÖÖ¸ü»ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ×±úµÖÖÔ×¤üÃÖ “Ö�Ö´Öß �êú»Öê ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
»ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß †ÖÆêü.  ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö 
´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö./ÁÖß.¤üôû¾Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
ÁÖß.¾ÖÖ−ÖÖêôêû ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü)ÖÖ¸ü −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ-¯ÖÖêÆêü�úÖò/2449 ¾ÖÖ−ÖÖêôêû  
ü ¯ÖÖê.Ã™êü ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê.−Ö.-8975366592 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ·µÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.:- ¯¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¾ÖÖ−ÖÖêôêû  ÃÖÖ. ´ÖÖê.-
8208506753 
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß −ÖÖ¾Ö.¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ :- ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ¤üôû¾Öß ÃÖÖÆêü²Ö-¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê-
7744827771 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

पो टे तामसा ग.ुर.न.ं76/2022कलम 392,394 भा.द.वी िदनांक 29.07.2022 

पो. टे चे 
नाव  

गु.र.नं  व कलम  गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादी चे नाव हिककत 

तामसा गु.र.नं:-76/2022 
कलम 
392,394भा.द.वी. 

 
 
 
गेला माल:-- नगदी 
2,50,000/-  दोन 

सो या या अंग ा 14 
ाम वजनाचे अंदाजे 

95,600/-र व तसेच 
अडीच तोळे वजनाचे 
लाँकेट व सो याचे मनी 
मंगळ सु  असे िमळुन 

अंदाजे 1,50,000/-  
असे सव एकुण 
4,95,600/-  चा 
माल. 
 

िदनांक:-29.07.2022  रोजी 
चे रा ी अंदाजे 01.07 वा चे 
सुमारास िफयादीचे राहते 

घरी ुस ह मंिदर जवळ 
तामसा उ रेस 1km  
 
 
 

 
गु.द.ता.वेळ िदनांक:--
29.07.2022चे 15.45 
वा.न द नं 20 
 

िफयादी:-- धनंजय शालीक 
महाजन वय 40 वष वसाय 
नोकरी राहणार एरणगाव 

तालुका िगगण घाट िज हा 
वधा ह.मु तामसा तालुका 
हदगाव िज हा नांदडे मो  -
9408494712 
  

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

आनोळखी तीन ईसम  
 
 
. 

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी याितल नमूद अनोळखी 
चोर ाने िफयादीचे दार तोडून घरात घुसुन िफयादीस दमदाटी क न याचे 
बॅग मधील 2,00,000/-  खीशातील 50,000/-  व हातातील 14 ाम 

वजना या सो या या दोन अंग ा अंदाजे  95 हजार 600 पये 
जबरद तीने काढून घेतले व तसेच  िश क कॉलनी येथील बालाजी मान े
यां या घरात घुसून यांना मारहाण क न सो याचे अडीच डोळे वजनाचे 
लॉकेट  व सो याची मनी मंगळसू  अंदाजे िकमती 1,50,000/- असे एकूण 
4,95,600/-  चा माल चो न नलेा वगैरे जबाब  व न माननीय सपोनी 

साहबे यां या आदशेान ेवरील माणे गु हा दाखल क न तपास मा.सपोिन 
उजगरे साहबे ह ेकरीत आहते. 
 
भेट दणेारे आिधकारी-मा.आचना पाटील मँडम उपिवभागीय पोलीस 
अिधकारी साहबे आधापुर चाज भोकर रवाना 16.21 न द नं 22  
मा.API उजगरे साहबे रवाना 16.10 न द नं 21 वर  

 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :--मा.सपोिन उजगरे साहबे पो. टे तामसा 
मोबाईल नंबर:--8975359100 
 
पो. टे भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:--उजगरे स.पो िन. पो 

टे.तामसा मो नं:--8975359100 
 
 

 



 
 

पोलीस टेशन लोहा  ो गुरन.ं 148/2022 कलम  65(ई) म.दा.का.  माण ेिदनांक. 29/07/2022 
  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 होय 
/नाही 

हकीकत 

लोहा गुरनं 148/2022  

कलम 65 (ई) म.दा.का माणे 

 
 
------------------- 
 
 गु ाचे कारण : :- ो गु ाचा 
माल ितची चोरटी िव ी कर याचे 
उ ेशाने ता यात बाळगलेला 
िमळून आला हणून गु हा 
 
 
---------------–----- 
िमळाला माल:-एका नायलॉन या 
िपशवीम य 
देशी  दा  िभगरी सं ा लेबल 
असलेले180   ML या काचे या 
25िसलबंद बाँटल येकी बॉटल 
िकमत 65 पये माणे  िकमती 
1625 /-  चा माल  
--------------------- 

 गु हा घडला िदनांक 
29/07/2022 चे 11.30 वा सुमारास  
---------------------------- 
िठकाण :- आरोपी या शेतातील 
आखा ावरील लोखंडी तीन प ा या 
शेड म ये मौजे खडक मांजरी ता लोहा 
िज हा नांदेड 
---------------------------- 
िदशा :  उतरेस 10 
िकमी  
 
 
--------------------------- 
गु हा दाखल िदनांक:-िद-29/07/2022 
वेळ  13.45 वा टे डा.न द नं 20वर  
--------------------------- 
दाखल करणार:--NPC 999 येमेकर 
पो. टे लोहा मोबाईल नंबर 
9923670999 
 
--------------------------- 
 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-
होय 
---------------------------- 

 िफयादीचे नाव :-िदपक गोिवदराव िकरपने वय 51 
वष वसाय नोकरी पोहकेा / ब ल नंबर 23 25 
पोलीस टेशन लोहा मोबाईल नंबर 9881708474 
 
---------------------- 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
 
 आरोपीचे नाव व प ा:-  
 
 
---------------------- 
 
 आरोपी अटक :--  नाही 
-------------------------  
 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने याच े शेतातील आखा ावरील लोखंडी िटन 
प ा या शेड म ये मौजे खडक मांजरी तालुका लोहा येथ े
180 एम एल मते या देशी दा  िभगरी सं ा या एकूण 
25 बॉटल एकूण िकमती 16 25 /- पयाचा गु याचा 
म** ितची चोरटी िव ी कर याचे उ ेशाने ता यात 
बाळगलेला िमळून आला वगैरे िफयादव न  मा.सपोिन 
सा यांचे आदेशाने गु हा दाखल  
 
---------------------- 
 तपािसक अमंलदार :-  NPC 2473 
 पो टे लोहा मो नं 9284620134 
------------------------- 
पोलीस टेशन भारी - अिध.कार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:- मा. पो. िन  तांबे साहबे   पो. टे. लोहा मो.नं. 
9850188100 
 
------------------------- 
 
 
  

 



 

 
¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö DCR  ÷Öã̧  −Ö 123/2022 �ú»Ö´Ö 325,504      ³ÖÖ¤ü¾Öß .×¤ü−ÖÖÓ�ú- 29/07/2022 

×•Ö»ÆÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã−ÆüÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú/ ¾Öêô 
 

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü)ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ  

Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö   
DCR  ÷Öã̧  −Ö 
123/2022 �ú»Ö´Ö 
325,504      ³ÖÖ¤ü¾Öß   
ü  
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ(Ö- 
Ø¤ü−ÖÖ�úÍ 27/07/2022 ¸üÖê•Öß 
21.30   ŸÖê 22.00  ¾ÖÖ 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖî �úÖê™üßŸÖß£ÖÔ  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ×¤ü¿ÖÖ- ˆ¢Ö¸êüÃÖ  
†ÓŸÖ¸ü- 19 ×²Ö™ü −ÖÓ 01 
 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-Ø¤ü−ÖÖ�ú  
29 /07/2022  ¸üÖê•Öß    
16.34 ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ.−ÖÓ 18 ¾Ö¸ü        
 
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:-   . 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :-  ¾ÖÖ´Ö−Ö 
�Öß¸üÖê•Öß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ¾ÖµÖ 55 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  ¿ÖêŸÖß  
•ÖÖŸÖ ¬Ö−Ö÷Ö¸ü ¸üÖ.�úÖê™üßŸÖß£ÖÔ  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.7588848541 
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê  

 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÓ−ÖŸÖß ×�ú ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ;Öß  µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¯ÖãŸÖ−µÖÖ µÖÖÃÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý »ÖÖ÷Ö»µÖÖÓ−Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öã−Ö ÃÖÖÓ÷Ö�µÖÖÃÖÖšüß ÷Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
ŸÖã́ Æüß �úÖê�Ö ´Ö»ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Ö�ÖÖ ȩ̂ü †ÃÖê ´Æü�Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �úºþ−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÓ•ÖÖ¾Ö ü̧ ×¾Ö™ü�ú ü̧ ´ÖÖ¹ý−Ö •Ö�Ö´Öß �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö µÖê£Öê ŸÖ�ÎúÖ¸ü ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ÷Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ �ú ü̧ßŸÖÖ ¯Ö¡Ö�ú ×¤ü»µÖÖÓ−Öê †ÖîÂÖ¬Ö ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ �êú»ÖÖ ›üÖòŒ™ü ü̧ÖÓ−Öß 
ÃÖÖÓ÷ÖßêŸÖ»Öê �úß,¯ÖÖµÖÖ“Öê ÆüÖ›ü ±òúŒ“Ö ü̧ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖßŸÖ»Öê 
¾Ö¹ý−Ö †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ •Ö�ÎúÖ ü̧ß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö  ´ÖÖ ÁÖß 
ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¾Ö™üÖ−Öê ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß  †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¾Ö™üÖ−Öê ÃÖÖÆêü²Ö.  
9823562807 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü 
ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö  •ÖÆüÖ÷Öß¸ü¤üÖ¸üü ü ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ. 8767342530 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü(ÖÖ¸ü-¯ÖÖêÆêü�úÖò/2126 ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.9763265999 

 
 
 



 

 

पोलीस टेशन लोहा  ो गुरन.ं 149/2022 कलम  65(ई) म.दा.का.  माण ेिदनांक. 29/07/2022 
  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 

लोहा गुरनं 149/2022 कलम 65 (ई) म.दा.का 

माणे 

 
 
 
 गु ाचे कारण : :- ो गु ाचा माल 
ितची चोरटी िव ी कर याचे उ ेशाने 
ता यात बाळगललेा िमळून आला हणून 
गु हा 
 
 
---------------–----- 
िमळाला माल:-एका नायलॉन या 
िपशवीम य 
देशी  दा  िभगरी सं ा लेबल 
असलेल1े80   ML या काचे या 
25िसलबंद बाँटल येकी बॉटल िकमत 
65 पये माणे  िकमती 1625 /-  चा 
माल  
--------------------- 

 गु हा घडला िदनांक 
29/07/2022 चे 12.00 वा सुमारास  
---------------------------- 
िठकाण :- आरोपी या शेतातील 
आखा ावरील लोखंडी तीन प ा या शेड 
म ये मौजे खडक मांजरी ता लोहा िज हा 
नांदेड 
---------------------------- 
िदशा :  उतरेस 10 
िकमी  
 
 
--------------------------- 
गु हा दाखल िदनांक:-िद-29/07/22 वेळ  
14.44 वा टे डा.न द नं 22वर  
--------------------------- 
दाखल करणार:--NPC 999 येमेकर पो. टे 
लोहा मोबाईल नंबर 9923670999 
 
---------------------------- 
 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-होय 
---------------------------- 

 िफयादीचे नाव :-ल मण 
सूयकांत जाधव वय 30 वष 

वसाय नोकरी पोका / 
ब ल नंबर 20पोलीस टेशन 
लोहा मोबाईल नंबर 
9689525735 
 
---------------------- 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
 
 आरोपीचे नाव व प ा:-  
---------------------- 
 
 आरोपी अटक :--  नाही 
-------------------------  
 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने याचे 
शेतातील आखा ावरील लोखंडी िटन प ा या शेड म ये मौजे खडक 
मांजरी तालुका लोहा येथ े 180 एम एल मते या देशी दा  िभगरी 
सं ा या एकूण 20 बॉटल एकूण िकमती 13.00/- पयाचा  ो 
गु याचा माल ितची चोरटी िव ी कर याचे उ ेशाने ता यात 
बाळगलेला िमळून आला वगैरे िफयादव न  मा. पोिन सा यांचे 
आदेशाने गु हा दाखल  
 
---------------------- 
 तपािसक अमंलदार :- HC 2325 िकरपने  
 पो टे लोहा मो नं9881708474 
------------------------- 
पोलीस टेशन भारी - अिध.कार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- मा. पो. 
िन  तांबे साहेब   पो. टे. लोहा मो.नं. 9850188100 
 
------------------------- 
 
 
  

 
 
 
 



पोलीस टेशन अधापूर आ.मृ.23/2022 कलम 174 CRPC माणे िदनांक 29/7/2022 

पोलीस टे 
नाव 

आ.मृ.घडला.ता.वेळ व.िठकान आ.मृ.कलम खबर देणार/ मयत हिककत 

अधापूर 07/07/2022रोजी वेळ14:00 
सुमारास लहान चाबरा जाणारे 
रोडवर लहान बस थानक चे 
कमानीचे शंभर मीटर अंतरावर 
मौजे लहान 
 
 
आ.मृ.दाखल 29/07/2022 वेळ 
16:16 वाजता टे.डा. मांक 
23 

23/2022 कलम 
174CRPC 

माणे 

खबर देणार – भगवान चनापशी 
सुकळकर वय ४६ वष वसाय 
िफरते गोळी िबि कट िव े ता 
राहणार चावरा तालुका अधापूर 
ह ली मु ाम पो ट िशवनगर 

ानमाता बायपास रोड नांदेड 
मोबाईल नंबर 9822745103 
 
मयत – गंगासागर भगवान 
सुकळकर वय 42 वष   
  
मरणाचे कारण –मोटार सायकलचे 
पाठीमागील पायदानला साडी 
अडकून खाली पडून डो यास मार 
लागून मृ यू  
 
उिशराचे कारण – आज रोजी 
जबाब िद याने 
 
 

हािककत –सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील खबर देणार व याची मयत प ी ही मोटार सायकल मांक 
MH 26 AA6858 वर बसून अं यिवधीसाठी जात असताना मौज े
लहान असताना कमानीचे पुढे थांबून यातील मयत ही खाली उतरत 
असताना मोटरसायकलचे पाय दानाला साडी अडकून ितचा तोल 
जाऊन ती िसमट रोडवर पड याने ितचे डो यास मार लाग यामुळे 
ितच ेवर उपचार चालू असताना ती िदनांक 13 7 2022 रोजी मरण 
पावली वगैरे जवाबा व न वर माणे आ  दाखल क न पुढील 
तपास माननीय पुणे साहबेां या आदेशाने एमपीसी 12 95 कांबळे 
यां याकड ेदे यात आले मोबाईल नंबर 98 23 72 20 3 5 8  
 
*तपासीक अंमलदार दार NPC 1295 कांबळे  
मोबाईल नंबर –98237220358 
 
दाखल करणार – PSI वड पोलीस ठाणे अ मल दार 9637101945  
  
ठाणे भारी अिधका याच े नाव – पोलीस िनरी क जाधव साहबे   
मो. न.7798834263 

 
 
 
 
 
 
 
 



पो टे तामसा ग.ुर.न.ं77/2022कलम 279,337,338 भा.द.वी िदनांक 29.07.2022 

पो. टे चे 
नाव  

ग.ुर.न ं व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण िफयादी चे नाव हिककत 

तामसा ग.ुर.न:ं-
77/2022 
कलम- 
279,337,338 
भा.द.वी . 
 
 
 
उिशराचे कारण 
:-- आज रोजी 
उपचार घेऊन 
पो टे ला येऊन 
जबाब िद याने 
गु हा दाखल. 
 

िदनांक:-
03.07.2022  रोजी 
चे सायंकाळी 
19.00वाजता हवेली 
बार समोर सवजनीक 
रोडवर तामसा 
तालुका हदगाव 
िज हा नांदेड मो नं -
7038066513 
 
 
 
 
ग.ुद.ता.वेळ िदनांक:--
29.07.2022चे 
17.24वा.न द न ं23 
वर. 
 
 

िफयादी:--  कृ णा अमर 
िसग आडे वय 28 वष 

वसाय शेती राहणार 
वाळकी तांडा (बु) तालुका 
हदगाव िज हा नांदेड 
मोबाईल नंबर --  70 38 
06 65 13 
 
 
FIR त िदली का? :--होय 
 
 
आरोपी चे नाव व प ा:-  
 

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी याितल  िफयादी व या यासोबत 
परसराम च हाण असे यांची मोसा ही वर बसून िकराणामाल घेऊन घरी जात असताना  
यातील वर नमुद कार चालकाने या या ता यातील कार हयगय व िन काळजीपणे 
चालवून यातील नमुद िफयादीचे मोसा ला धडक देऊन याचे डावे पायास गंभीर दखुापत 
क न डावा पाय ॅ चर केला वगैरे जबाब व न बाजूस माणे गु हा दाखल क न मा. 
सपोिन साहबे यां या आदेशाने सदरचा गु हा पुढील तपास कामी िबट HC 2498 
क याणकर यां या कडे िदला. 
 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :--मा.HC 2498 क याणकर साहबे पो. टे तामसा 
मोबाईल नंबर:--9284038840 
 
 
पो. टे भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:--उजगरे स.पो िन. पो टे.तामसा मो 
नं:--8975359100 
 
केलेला तपास:-- 
मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:-- 

 
 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö DCR  ÷Öã̧  −Ö 124/2022 �ú»Ö´Ö 326,504      ³ÖÖ¤ü¾Öß .×¤ü−ÖÖÓ�ú- 29/07/2022 

×•Ö»ÆÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã−ÆüÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú/ 
¾Öêô 
 

×±úµÖÖÔ¤ü ¤êü)ÖÖ¸ü/´ÖµÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ  

Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö   
DCR  ÷Öã̧  −Ö 
124/2022 �ú»Ö´Ö 
326,504      
³ÖÖ¤ü¾Öß .×¤ü−ÖÖÓ�ú- 

29/07/2022 

 
   
ü  
 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  
×šü�úÖ(Ö- Ø¤ü−ÖÖ�úÍ 
28/07/2022 ¸üÖê•Öß 
20.00 ¾ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¤üÖî»ÖŸÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê 
¯ÖÖ−Ö¯Ö™üß ÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖî•Öê 
×¯Ö¯Öôû÷ÖÖ¾Ö �úÖê¸ü�úÖ 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ×¤ü¿ÖÖ- 
¤ü×�Ö;ÖêÃÖ  †ÓŸÖ¸ü- 19 
×²Ö™ü −ÖÓ 02 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-Ø¤ü−ÖÖ�ú  
29 /07/2022  ¸üÖê•Öß    
17.43 ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ.−ÖÓ 
19 ¾Ö¸ü         
 
. 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :-  
−ÖÓ¤üß¸üÖ´Ö ¤ü¢Ö¸üÖ´Ö•Öß ´ÖÖê¸êü 
¾ÖµÖ 52¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  
´Ö•Öã¸üß  •ÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšüß 
¸üÖ.×¯Ö¯Öôû÷ÖÖ¾Ö �úÖê¸ü�úÖ  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.7249232556 
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê  

  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÓ−ÖŸÖß ×�ú ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ;Öß  µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß �ú›êü ´Ö•Öã̧ üß−Öê �úÖ´Ö �êú»Öê»Öê 
400 ¹ý¯ÖµÖê ´ÖÖ÷ÖßŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ−Öê ŸÖã—Öê �ú¿ÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê †ÃÖê 
´Æü�Öæã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ¾ÖÖ¤ü ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß  ÆüÖ ŸÖã ´Ö»ÖÖ 
×¾Ö−ÖÖ �úÖ¸ü;Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý −Ö�úÖê †ÃÖê ´Æü;ÖŸÖÖ“Ö †Ö¸üÖê¯Öß ÆüÖ 
‘Ö¸üÖ�ú›êü ¯ÖôûŸÖ •ÖÖ¾Öã−Ö ‘Ö¸üÖŸÖã−Ö “ÖÖ¸üÖ �úÖ¯Ö;µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¸ü;µÖÖŸÖ 
µÖê;ÖÖ¸üß »ÖÖë�Ö›üß �ú¢Öß ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘Öê¾Öã−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö ŸÖã »ÖµÖß 
´ÖÖ•Ö»ÖÖÃÖ †ÃÖê ´Æü;Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß “Öê ˆÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê �úÖê̄ Ö¸üÖ¾Ö ü̧ 
´ÖÖ¹ý−Ö •Ö²Ö¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê �úÖê¯Ö¸üÖ ±úŒ“Ö¸ü 
�êú»Öê †ÖÆêü ¾Öî÷Ö¸êü ŸÖ�ÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö ›üÖò ŸÖãÓ÷Ö;Ö¾ÖÖ¸ü ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤ü»Öê ŸÖÃÖÖ •Ö¾ÖÖ² ASI 
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ−Öß ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ †Ö;Öã−Ö ÆüÖ•Ö¸ü �êú»µÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß  †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖê−Öß ¾Ö™üÖ−Öê ÃÖÖÆêü²Ö.  
9823562807 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü 
ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö  ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ü ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ. 9065092408 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü;ÖÖ¸ü-¯ÖÖêÆêü�úÖò/2126 ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö 
´ÖÖê.9763265999 

 
 
 



 

पोलीस टेशन दगेलरू गरून. 361/2022कलम 283 भादवी  िद 29.07.2022 

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

गरून. 
361/2022कलम 
283 भादवी  

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद 29/7/22 रोजी 15.32 वा 
सुमारास जुना ब थान देगलरु  

 

 ग.ु दा. ता. वळे व न दन ं
िद.29.07..2022 रोजी वेळ   
15.32 वा.न दन ं 30 
 
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 हा रोडचे पिरि थतीकडे दलु  
क न येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान केला व वाशयाचे 
िजवीतास धोका िनमान होईल अशया ि थतीत रोडचे म यभागी 
िनवन ब थानक देगलरु येथ े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  हदगाव भाग 1 ते 5 ग ुर नं 226/2022कलम 324,504,506,34 भा द िव माने िद.29/07/2022 

  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 

पोलीस टेशनचे नाव 
हदगाव 

 भाग 1 ते 5 ग ुर न ं

226/2022 कलम 

324,504,506,34 

भादिव माने 

िद.29/07/2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 गु. घ. ता. वेऴ व 
िठकाणः-
िद.29/07/2022 चे 
11.00वा. चे 
सुमारास िफयादीचे  
घरा समोर ता. 
हदगांव उ रेस 30 
िक मी   
 
 
 
           
गुरण दाखल 
िदनांक:-िद-
29/07/2022 वेळ 
14.57 टे.नोद  न.ं 
27 वर  
 

 िफयादीः- गोपाल भाऊराव 
तावडे  
वय 29 वष 
 वसाय- शेती रा.तळणी  
ता. हदगांव मो. नं. 
8805316752 
 
 
एफआर आय त 
 िदली. होय 
 
 
आरोपी -   

.खुलासाः- सादर िवनंती वर नमूद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी हा घरासमोरील नाली काढत असताना यातील नमूद 
आरोपी तानी संगणमत क न आरोपी मांक 1 यांनी हातात 
कोरा घेऊन िफयादीचे डो यात मा न दखुापत केली व आरोपी 

मांक  2 यांनी िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमकी िदली 
वगैरे जबाब घेऊन वर माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी DO अिधकारी कदम मॅडम यांचे आदेशान े npc /900 
नंबर सातपुते यां याकडे िदला. 
 तपासी अिधकारी:- npc/900 सातपुते  
मो.9823216771 
दाखलकरणार:- asi राठोड mo.8888588436 
 
 पो टे भारी अिधकारी:- हनुमंत जी.गायकवाड MO. 
NO.8888717999 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 
 
 

 

     



पोलीस टेशन मरखेल गु र न ंनंबर 150/2022  कलम 324,323,504,506भादवी िद 29/07 /20 22  

पो टेच ेनाव  गु र न न ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ  िठकाण  
व दाखल ता . वेळ 

फीयािद नाव प ा व  
मो न,ं आरोपी नाव  
व प ा  

 हकीकत 

पो टे मरखेल  गु र न 150/2022 
कलम 
324,323,504, 
506 भादवी  
 

गु र न . घ.ता.वेळ.व िठकाण: 
िद.28/07/2022 च े 21:00 
वाजताच ेसुमारास िफ  च ेचुलत 
काका च ेघरासमोर मौ वळग ता 
दगेलरू 
-------------------++  
 
 िदशा :-   
-उ रेस 5 िक मी 
---------------- 
 
  गु र न ं  दाखल ता वेळ:- 
िदनांक 29/7/२०२२ रोजी वेळ 
03:23 न द मांक 05 
 
---------------------- 
 
दाखल करणार.--  asi मठपती 
सर 

िफयादी . द ा 
िनवू ी राठोड  वय 
20  वष वसाय 
मजरूी रा वळग ता 
दगेलरू 
 --------------------+ 
 
 
FIR त िदली का:- 
होय 
--------------------+  
 
आरोपीच ेनाव  
 
----------------------- 
   

खुलासा:-सादर िवनतंी की वर नमदू तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी  हा दा  िपऊन येऊन िफयादीचा चूलत  भाऊ 
सजयं मोरे या या सोबत का राहतोस हणनू िशवीगाळ क न 
िफयादीस चापट गालावर मारला व दगड घेवुन िफयादी या 
डो यात कपाळा या वर मा न दखुापत केली व िफयादी या 
चूलत भावास जीवे मार याची धमकी िदली वगैरे जबाब  व न 
गु हा दाखल.ं 
------------------------ 
 
तपािसक  अिधकारी  : पो न 526 पूरी मो.न ं9552529526. 
----------------------  ० 
 
 
 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मरखेल गु र न ंनंबर 151/2022  कलम 324,323,504,506,34भादवी िद 29/07 /20 22  

पो टेच े
नाव  

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे 
मरखेल  

गु र न 151/2022 
कलम 
324,323,504, 
506,34 भादवी  
 

गु र न . घ.ता.वेळ.व िठकाण: 
िद.28/07/2022 च े22:00 वाजताच े
सुमारास िफ च ेघरासमोर मौ वळग ता 
दगेलरू 
-------------------++  
 
 िदशा :-उ रेस  05िकमी. 
 
------------------ 
 
  गु र न ं दाखल ता वेळ:- िदनांक 
29/7/२०२२ रोजी वेळ 03:40 न द मांक 
06 
 
---------------------- 
 
दाखल करणार.--  asi मठपती सर 
 
 

िफयादी . मारोती मिरबा मोरे  वय 
28 वष वसाय मजरूी रा वळग 
ता दगेलूर 
 --------------------+ 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
--------------------+  
 
आरोपीच ेनाव  
  
 
----------------------- 

खुलासा:-सादर िवनतंी की वर नमदू तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी ह े संगणमत क न  दा  
िपऊन येऊन मागील भाडणंाच े कारणांव न मा या 
घरासमोर येवून आरडा ओरड क न िशवीगाळ क न 
आरोपी ं  1 यांन े िफयदी या डो यात  दगड मा न 
दखुापत केली व लाथा बुकयांनी मारहाण केली जीवे 
मार याची धमकी िदली वगैरे जबाब  व न गु हा 
दाखल.ं 
------------------------  
 
तपािसक  अिधकारी  : पो न 526 पूरी मो.न ं
9552529526. 
----------------------  ० 
 
 
 

 

 

 

 

   



पोलीस टेशनचे नाव हदगाव भाग 1 त े5 गु र नं 227/2022कलम 65(ई ) म.दा.का. माने िद.29/07/2022 

  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 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

हदगाव 

भाग 1 त े5 गु र 
नं 
227/2022कलम 
65(ई ) म.दा.का.  
 
 
 
 
 
 िमळाला माल -
750/- पयाची 
गावठी हातभ ी 
15 िलटर,िकमती 
अंदाजे  

 गु. घ. ता. वेऴ व िठकाणः-
िद.29/07/2022 चे 16.00वा. 
चे सुमारास टोल नाका उमरखेड 
रोडवर हदगाव ता. हदगांव 
उ रेस 03 िक मी   
 
 
 
 
                     
 
गुरण दाखल िदनांक:-िद-
29/07/2022 वेळ 19.36 
टे.नोद  नं. 43वर  

 
  . 

 िफयादीः- िव नाथ 
बालाजी हबंड वय 50 वष 
 वसाय- पोहकेा बन 
/2342 नेमणूक पो टे . 
हदगांव मो. नं. 
9284422052 
 
 
एफआर आय त 
 िदली. होय 
 
 
आरोपी -  

.खुलासाः- सादर िवनंती वर नमूद ता. वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीन े िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या हातभ ी 
गावठी दा  15 िलटर वतःचे फाय ासाठी बाळगललेा 
िमळून आला व चोरटी िव ी करीत असताना िमळून आला 
वगैरे िफयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील 
तपास कामी मा पो.िन सा.आदेशान े hc/ 2342 ही बी 
हबंड यां याकडे िदला. 
 
 तपासी अिधकारी:- hc/ 2342 ही.बी. हबंड 
9284422052  दाखलकरणार:- asi राठोड 
mo.8888588436 
 
 पो टे भारी अिधकारी:- हनुमंत जी.गायकवाड MO. 
NO.8888717999 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 

 

 



पोलीस टेशन उ माननगर ग.ुर न. 137/ 2022 कलम 283 IPC   िदनांक 29.07-2022. 

  पोलीस टेशनचे 
नाव उ माननगर 
 

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...उ माननगर 

गु.र न. 137/ 

2022 कलम 
283 IPC 
. माण े
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

गु हा घडला तारीख वेळ व िठकाण:- 
िदनांक ..28.07.2022 चे वा चे 17.30 
वा मौजे मारतळा बस थानक समोर 
रोडवर मारतळा ते नांदडे जाणारे रोडवर 
तालुका लोहा  

 
 

दाखल तारीख वेळ 
िद 29/07/2022 
टे डा.नोद नं 03 

वेळ 00.04.वाजता 

 
िदशा व अंतर :- पुव  
18 िकलो िमटर 
 
 

 
 
 

िफयादी.. िनळकंठ रामचं  

ीमंगले वय 42 वष पो. ना 
ब ल नंबर 11 19 नेमणूक 
पो ट उ मान नगर तालुका 
कंधार िज हा नांदडे मोबाईल 

मांक 95 11 64 54 33 

 
FRI.. त 
 िदली का :-होय  
 

 आरोपी :-  
उिशराचे कारण . 

नील   

हकीकत. 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी यातील नमुद आरोपी 
ने याची ता यातील �पे ऑटो ह ेरोडचे मधोमध येणारे जाणारे वाहन 
अडथळा होऊन व येणारे जाणारे लोकांचे जीिवत धोका िनमाण होईल 
अशा ि थतीत उभे केलेला िमळून आला वगैरे िफयादरु े  कापसी बु कु 
येथील आकर स न 07.2022 िद.28.07.2022 चे टपाल ा  झा याने 

सदरचा गु हा दाखल क न माननीय पो नी साहबेांचे आदशेाने पुढील 
तपास किरता HC 2323 कानगुले यांचेकडे िदला  
 
 तपासी अिधकारी:- Hc 2323 कानगुले साहबे   पो टे उ मान नगर 
मो. न 7744019830  

दाखलकरणार :-PSO HC 1964 म के साहबे पो. टे  उ मान नगर मो. 

न  

9923189964 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
पोनी ी दवेकाते साहबे 9307343434 

 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना  

 



 

 

,पोलीस , टेशन इ लापूर  Ad no. 13/2022कलम 174 सीआरपीसी िद 29.7.2022 

पोलीस 
टेशन 

आमृ न ंव कलम , आ  घडला तारीख वेळ 
िठकाण 

, खबर दणेार खुलासा 

इ लापुर 
 

 
 
 
 
 

 
Rtpc 
Nlpc2622 
वाघमारे 
78418737
59 

13/2022 
कलम 174 

सीआरपीसी 

िदनांक  
28.7.2022रोजी वेळ अंदाजे 

दपुारी 12.00ते 12.30 चे 
दर यान शेतात कोळपे मारत 
असताना नंदगाव िशवारात 
 
 

आ  दाखल तारीख वेळ िठकाण 
 
िद 29.7.2022 
चे 20.30वाजता न द नंबर 26 
 
 

आिशषआनदंराव ताबंारे वय 32 वष धंदा शतेी राहणार 
नदंगाव मोबाईल नबंर 88 88 0 89 456 

 
दाखल करणार 
Psi नरतावर मडॅम मोबाईल नबंर 
78 75 97 16 06 
 
 

मयत 
आनदंराव िपता सखाराम ताबंारे वय 55 वष धंदा मजरुी 
/शतेी राहणार नदंगाव तालुका िकनवट 
 
 

 
उिशराच ेकारण 
दःुखाम य ेअस यान ेआज रोजी यऊेन दाखल. 
मरणाच ेकारण 
 

शतेात कोळप ेमारत असताना साप चाव यान ेमृ य ू
,  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील मयत हा आप या 

शेतात कोळपे मारत असताना सापान े
चाव यानंतर याला समजले नाही दोन-
तीन तासांम य े कोळपे मारत असताना 
च र येऊन पड याने खबर दणेार व 
नातेवाईकाने सरकारी दवाखाना येथे 

शेिरक केले असता डॉ टरने मृ य ू
झा याचे सांिगतले वगैरे वगैरे व न आ  
दाखल 
तपास 
Psi शेख 
Mob no 

9423438221 
 

 
 

 
 



पो ट चे नाव  उमरी CR no 199/2022  कलम 325,326,323,504,506,34 भादिव 29/07/2022 

पो ट चे नाव  गुरण /पणाका 
/िमिसग /व कलम 

गु हा /आ / प ाका 
/िमिसग घडला व 
दाखल 

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

हिककत 

उमरी  CR no 199/2022  

कलम 

325,326,323,504,

506,34 भादवी 

29/07/2022 

 

िदशा व अंतर/ पूवस 
22 िकमी. 

गुरंन घडला तारीख 
वेळ िठकाण/िदनांक 
27/07/2022 
रोजीचे 18 .00 वां 
िफयादीचे घरासमोर 
रोडवर नांदा बु कु 
तालुका भोकर 
 
गुरंन दाखल तारीख 
वेळ / 
िद.  29/07/2022 
चे 20.22 वाजता 
न द नंबर 16 
 
उिशराचे 
कारन/िफयादी आज 
रोजी उपचार क न 
पो ट येऊन त ार 
िद यान े

िफयादीचे नाव/साईनाथ पी पांडुरंग 
राजर प ल ूवय 52 वष  वसाय 
शेती राहणार नांदा बु कु तालकुा 
भोकर मोबाईल नंबर 
9764942782. 
 
 
 
आरोपीचे नाव/. 
 

खुलासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील  आरोपीतानी संगणमत क न 
जु या भांडणाचे कारणाव न आनंदा राजर प ल ू
यांनी हातातील लोखंडी गजाळीने डो यात 
मा न डोके फोडून दखुापत केली व गणेश राजर 
प ल ू यांनी हातातील लाकडी काठीने उजवे 
हातावर मा न हात मोडला व संतोष व आनंदा 
यांनी लाथा बु याने मारहाण केली व िजवे 
मार याची धमकी िदली. वगैरे जवाबाव न मा. 
पोिन भोसले साहबे यां या आदे यान े
पी.एस.आय .जेवल ेयांचे कडे िदला. 
 
तपासीक अंमलदार 
मो.न.8600303335. 

 
 



 

{ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉ ¨ÉÖùnùJÉäb÷ nèùÊxÉEò MÉÖx½äþ +½þ́ ÉÉ±É MÉÖ®úxÉÆ 168/2022Eò±É¨É279,304 (+)¦ÉÉnÆùÊ´ÉÊnùxÉÉÆEò 29.07.2022 

 

01 02 03 04 05 06 
{ÉÉä.º]äõ.
¨ÉÖnùJÉäb÷ 

MÉ.PÉ.PÉ.iÉÉ.´É ´Éä³ý  
ÊnùxÉÉÆEò23.06.2022 SÉä 
18.30 ´ÉÉVÉiÉÉSÉä ºÉÖ̈ ÉÉ®úÉºÉ 
¨ÉÖnùJÉäb÷ iÉä ¤ÉÉ®úb÷ VÉÉhÉÉ®äú 
®úÉäb÷́ É®ú º¨É¶ÉÉxÉ¦ÉÖ̈ ÉÒSÉä 
{É±ÉÒEòbä÷ ÷ {ÉÎ¶SÉ¨ÉäºÉ 
02ÊEò.¨ÉÒ. 
 
 
 
 
MÉÖ.nùÉ.iÉÉ. ´É ´Éä³ý  
ÊnùxÉÉÆEò29.07.2022SÉä21.1
7´ÉÉVÉiÉÉ º]äõ.b÷É. 
xÉÉånùGò¨ÉÉÆEò23 
 

MÉÖ®úxÉÆ 168/2022 
Eò±É¨É 279,304 
(+) ¦ÉÉnÆùÊ´É 
 
 
 
 

Ê¡òªÉÉÇnùÒ 
b÷¤±ªÉÚ Eäò. EòÉÆ¤É³äý, {ÉÉä½äþEòÉì/2801 
xÉä.{ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉxÉÉÆnäùb÷ OÉÉ¨ÉÒhÉ 
 
 
 
+É®úÉä{ÉÒSÉäxÉÉ´É 
+YÉÉiÉ ´ÉÉ½þxÉ SÉÉ±ÉEò 
 
 
 
MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±ÉEò®úhÉÉ®ú 
¶ÉäJÉMÉÉèºÉ +¤nÚù±ÉxÉ¤ÉÒ 
{ÉÉä½äþEòÉì/1731{ÉÉä.º]äõ.¨ÉÖnùJÉäb÷ 
¨ÉÉä.Gò.  8623983731 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ, 

ºÉÉnù®úÊ´ÉxÉÆiÉÒEòÒ, ªÉÉiÉÒ±É ¨ÉªÉiÉ ½þÉ ¨ÉÉä]õÉ®ú 

ºÉÉªÉEò±É´É®ú ¨ÉÖnùJÉäb÷ iÉä ¤ÉÉ®úb÷ ®úÉäb÷xÉäVÉÉiÉ 

+ºÉiÉÉxÉÉEòÉähÉiªÉÉiÉ®úÒ +YÉÉiÉ ´ÉÉ½þxÉ 

SÉÉ±ÉEòÉxÉäiªÉÉºÉVÉÉä®úÉSÉÒvÉb÷Eònäù>ðxÉMÉÆ¦ÉÒ®ú VÉJÉ¨ÉÒ 

Eäò±ªÉÉxÉäÊ´É±ÉÉVÉEòÉ¨ÉÒ ºÉ®úEòÉ®úÒnù́ ÉÉJÉÉxÉÉ 

Ê´É¹hÉÖ{ÉÚ®úÒxÉÉÆnäùb÷ ´ÉÉbÇ÷ Gò¨ÉÉEò 52 ¨ÉvªÉä ¶É®úÒEòEäò±Éä 

+ºÉiÉÉiÉälÉä Ê´É±ÉÉVÉ SÉÉ±ÉÚ +ºÉiÉÉxÉÉÊnùxÉÉÆEò 

23.06.2022 ®úÉäVÉÒ 20.55 ´ÉÉVÉiÉÉ ¨É®úhÉ {ÉÉ´É±ÉÉ 

+É½äþ. ´ÉMÉè®äúÊ®ú{ÉÉä]Çṍ É°üxÉ MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É 

 

 
iÉ{ÉÉÊºÉEò +Æ̈ É±ÉnùÉ®ú 
 

B¨É.B.ªÉÉ´É±ÉÒEò®ú, 
¨É{ÉÉä={ÉÊxÉ/{ÉÉä.º]äõ.¨ÉÖnùJÉäb÷ 
¨ÉÉä.Gò. 8379089710.  
 
 
 

 



 

(DCR) पो. टे. माळाकोळी. सी आर नंबर  79/2022 कलम  िद 452 ,427,323, 504,506, भादिव िदनांक 29/07/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

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

        
हकीकत 

माळाकोळी 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

सी आर नंबर 

79/2022 

कलम  िद 

452,427,323, 

504,506, भादिव 

गु हा घडला:-  
 
िद.29/07/20222रोजी  
 

22.00त2े4.00वाजता
या दर यान िफयादीचे 

राहते घरी मौजे 
माळेगाव दि णेस नव 
िकमी 

 
गु हा दाखल:-  
 
िद.29/07/2022वेळ 
20.18,◌् टेशनडायरी  
न द  18वर.  

 

िफयादीचे नाव :-  
 हानमंत संभाजी धुळगंडे वय 60 वष 

वसाय शेती राहणार माळेगाव 
तालुका लोहा मोबाईलनंबर 

9325548554 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 

 
आरोपी नाव व प ा.  
 
 दाखल करणार:- 
          पोह ेका एचसी 1800 क े 
          पोलीस टेशन माळाकोळी 

          मो.नं 
आरोपी अटक:- नाही 
िमळाला माल:-  

खुलासा:-सादर िवनंती की वर नमूद तािरख वेळ व िठकाणी यातील 
आरोपीन ेिफयादीस  शेता या कारणाव न व शेता या आले या पैशा या 
कारणाव न घरात घुसून िफयादील िशवीगाळ क न  लाथा बू या ने 
मारहाण क न मु ामार िदला तसेच घरात सामानाचे नासधूस केली व 

जीवे मार याची धमकी िदली माण े गु हा दाखल क न मा.सपोनी  
साहबे यां या आदशेाने पुढील तपास कामी पोह े का 2504 कदम  सर  
सर यांचे कडे िदला आहे 
         
           

तपासीक अंमलदार:- 
           पोह ेका २५०४कदम सर 
              
             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:- 

 

 



Ikks LVs Hkksdj xqju 263@2022  dye  294 ]506 ]34 Hkknoh-  lg dye 3 ¼1½ ¼vkj½ ¼,l½ 3 ¼2½            ¼fOg½ ¼vk;½ 

v-tk-t-dk-     fnukad 29@07@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-  & fn 
28@07@2022 ps 20-
30 ok- ekSts js.kkiqj 
;sFkhy xzkeiapk;rps 
eksdGs tkxsr     
 
 
fn’kk o varj %& 
iqosZl  5  fdeh-  
 
 
 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-
%& fnukad 
29@07@2022 ps 
15%39 ok ukasn ua 16 
oj    
  

 xqju 263@2022  
dye  294 ]506 
]34 Hkknoh-  lg 
dye 3 ¼1½ ¼vkj½ 
¼,l½ 3 ¼2½            
¼fOg½ ¼vk;½ v-tk-t-
dk-                                           
 
 
Vhi  1-ekjksrh 
;YyIik ekjokMs o; 
51 o"kZ 2- nÙkk=; 
fnxkacj <xs nksUgh jk-
js.kkiqj rk-Hkksdj 
;knks?kkl rkC;kr 
?ksrys vlqu dk;nk 
o lqO;soLFkspk ç'u 
ukgh 'kkarkrk vkgs- 
 

fQ;kZnhps uko %& 
jkts'k laHkkth paæsdj 
¼paæs½ o; 47 o"kZ 
O;olk; 'ksrh >sj‚Dl 
eYVh lohZlsl tkr 
ckS/na  
 jk-js.kkiqj rk-Hkksdj 
ft-ukansM eks-Ø- 
9284603834- 
  
vkjksih %&  
vkjksih vVd %&ukgh  
 

[kqyklk %-& lknj fouarh dh]oj ueqn rk-osGh o fBd.kh ;krhy fQ;kZnh ;kaus 
xkokrhy voS/k ns'kh nk#ph pksjVh foØh djhr vlysY;k canh ckcrP;k vtkZo#u 
xzkeiapk;r dk;kZy;k leksjhy eksdG;k tkxsr cksykfoys vlrk R;kuk rqEgh 
xkokrhy nk# can djk xko nk#eqä dj.;kl vkEgkyk enr djk vls Eg.kkyks 
vlrk vkjksih ekjksrh ;kaus rsFks gtj vlysY;k mi ljiapkyk m/kV Hkk"ksr 
f'kohxkG dsyh nÙkk=; <xs ;kaus fQ;kZnhl v'yhy f'kfoxkG d#u eyk 
lk{khnkjk le{k raVkeqäh xko lehrhps v/;{k ekax /ksMX;kps v/;{k >kY;ka.ks 
dk; Msax.;kpk U;k; nsrkr dk; vls Eg.krkp ekjksrh ekjokMh ;kph eqys ckykth 
o jkejko ;kauh ueqn lk{khnkjk le{k iq#"k o eghykauk egkjM;k v/;{k ekaxMxs] 
dksGcksæs esacj vk.kh iapk;r okys lxGs feGw.k vkeps miMq.k ?;k rqeP;kudk; 
Msax.;kpk U;k; ns.ks gksrs dk; vls Eg.kq.k gkrkr dkB;k ?ksÅu ,d,dkyk [kre 
d# Eg.kq.k ftos ekj.;kph /kedh fnyh- 
  nk[ky dj.kkj & iksgsd‚@487 lqHkk"k dne iks-LVs-Hkksdj-eks ua 9763356368 
  
rikfld vaeynkj & ek-vpZuk ikVhy eWMe mi foHkkxh; iksyhl vf/kdkjh mi 
foHkkx ukansM xzk-pktZ Hkksdj] eks-Ø-9665479333 
 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu-Jh-fodkl ikVhy iksyhl LVs'ku Hkksdj eks-Ø-
9923104521 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek-vpZuk ikVhy eWMe mi foHkkxh; iksyhl 
vf/kdkjh mi foHkkx ukansM xzk-pktZ Hkksdj] eks-Ø-9665479333]] iks-fu-Jh-
fodkl ikVhy iksyhl LVs'ku Hkksdj eks-Ø-9923104521] 3- iksmifu l;Zdkar 
dkcaGs iks-LVs-Hkksdj gs fnukad 29@07@2022 jksth ps 15%43 oktrk uksan ua- 17 oj 
jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s pkyq- 

 



Ikks LVs िहमायतनगर ग ुर न ंव कलम 176/2022कलम323,504.506,327143,147,148,149 भादवी fnukad 29@07@2022                                       

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

िहमायतनग

र  

 

िद27/07/2022रोजी

सायकंाळी08.00 

वाजता$या समुारास 

िफया&दीचे वडीलाचे 

घरासमोर मौजे 

एकांबा तालकुा 

िहमायतनगरपवू0स08 

िकमी 
 

 

 

 

 ग1ुहा दाखल तारीख 

वेळ3टे डा न ं:-

िद.29/07/2022वेळ2

2.33 वा.3टे डा न1ं8 

 

 

उिशराचेकारण:- आज 

रोजी पो3ट घेऊन 

त;ार िद<याने 

 

 

 

 

ग ुर न ंव कलम 

176/2022कलम 

323,504.506,327 

143,147,148,149 
भादवी 

 

आरोपीचे नाव व प=ा:- 
सादर िवनतंी की वर नमदू तारीख वेळी व िठकाणी यातील 

आरोपी हे िफया&दीचे वडीलाचे घरासमोर सव& जर जमनू 

िफया&दीस माझे घरासमोर खरकटे का टाकले या कारणावBन 

िफया&दी व ितचे नातेवाईकासिशवीगाळ कBन थापड बोEयाने, 

काठीने,  3टीलचा रोडणे मारहाण कBन जीवे मारGयाची धमकी 

िदली व िफया&दी$या गIयातील सो1याची 09 Kामची पोत 

िकंमत अदंाजे छ=ीस हजार Nपयाची आरोपी जगदीश नामदेव 

खांजोडे यांनी तोडून घेतली वगरैे जबाबावBन ग1ुहा दाखल 

कBन 

मा. पो. नी. साहेबाचेआदेशाने पढुील तपास कामीWPSI 

जाधवमडॅमयां$याकडे िदला 
 

 

 

पो 3टे Rभारी नाव व मो न ं 

नाव.  पोिनबीडीभषूनरूसाहेबमोन9834774799 

दाखलकारणार=HC 1240राठोडमो9420084065 

तपािसकअमंलदार:- WPSI जाधवमडॅम9403220648 

 
 



 
Ikks LVs ukansM xzkeh.k xqjua &  465@2022 dye 392]34 Hkknoh fn-29-07-2022   

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

 
Ikks- LVs- 
ukansM 
xzkfe.k 
 
 

 
xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fnukad 
29@07@2022 jksth 
ps 05%45 
okt.;kP;k lqekjkl 
dqlwerkbZ ‘kkGsP;k 
vfydMs pkojs ;kaps 
?kjkleksj flMdks  
rk-ft- ukansM 
 
 
fn’kk o varj %&  
if’pesl 02 fd-eh-
fcV ua 01 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-  
fnukad 29-07-
2022 ps 11%56 ok  
uksan ua- 17 oj  

 xqjua &  
465@2022 
dye 392]34 
Hkknoh  
 

fQ;kZnhps uko %&   
 

vkjksih %& nksu  
vuksG[kh ble 20 rs 
25 o;ksxVkrhy 
 
  vkjksih vVd %& 
ukgh 
 

xsyk eky%& lksU;kph 
pSu vlysys e.kh 
eaxGlq= 28 xzWe 
fdaerh 95000@- # 

[kqyklk %-  lknj fouarh dh] ueqn rkfj[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnhgh 
Jkok.k efguk lq# >kY;kus egknsokP;k eafnjkr iqtk dj.;klkBh ,dBh ik;h 
laHkkth pkSdkrqu dqlwerkbZ ‘kkGsdMs tkr vlrkauk dqlwerkbZ ‘kkGsdMs vyhdMs 
pkojs ;kaps ?kjkleksj vkys vlrk fQ;kZnhP;k leks#u eksVkj lk;dyoj nksu 
vuksG[kh ble 20 rs 25 o;ksxVkrhy rksaMkyk #eky cka/kysys vkys o R;kauh 
eksVkjlk;dy fQ;kZnhP;k vaxkoj vk.kY;klkj[ks dsY;kus fQ;kZnh cktqyk 
ljdyh rsOgk eksVkjlk;dyP;k ikBhekxs clysY;k blekus fQ;kZnhP;k 
xG;krhy lksU;kph psu vlysys e.kh eaxGlq= 28 xWze fdaerh 95000@- # ps 
tcjhus fgldkoqu eksVkj lk;dyoj fu?kqu xsys oxSjs fQ;kZnho#u xqUgk nk[ky-  
xqUg;kps dkj.k %& fQ;kZnhP;k xG;krhy lksU;kph psu vlysys e.kh eaxGlq= 
28 xWze fdaerh 95000@- # ps tcjhus fgldkoqu ?ksoqu xsys- 
nk[ky dj.kkj & iksuk 3378 dsanzs iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua-8390006100 
 

rikfld vaeynkj & iksmifu vkuan fcspsokj iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 
9561038001 
 

 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu ?kksjckaM iksLVs ukansM xzkfe.k  eks-ua- 
9823333377 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
ek- brokjk mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh] MkW-fl?ns’oj Hkksjs eks ua 
7798688865]iksfu ?kksjckaM iksLVs ukansM xzkfe.k  eks-ua- 9823333377 ]  
iksmifu vkuan fcspsokj iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 9561038001 
gs fnukad 29@07@2022 jksth ps 12%14 oktrk uksan ua- 18 oj jokuk 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s pkyq- 

 

 



 

³ÖÖ÷Ö 1 ŸÖê 5 ³ÖÖ÷Ö / ¯ÖÖêÃ™êü ü´ÖÖÆãü¸ü  ÷Öã¸ü−ÖÓ 74 /2022 �ú»Ö´Ö  12(†)   ´Ö.•Öã.�úÖ.×¤ü.29.07.2022 

¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã¸ü−ÖÓ/†Ö.´Öé/¯Ö−ÖÖ�úÖ/×´ÖØÃÖ÷Ö 
¾Ö �ú»Ö´Ö  

÷Öã−ÆüÖ/†Ö.´Öé./¯Ö−ÖÖ�úÖ
/×´ÖØÃÖ÷Ö ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

´ÖÖÆãü¸ü  ÷Öã¸ü−Ö 74/2022�ú»Ö´Ö 
12(†)   ´Ö.•Öã.�úÖ. 
 
 
×¤ü¿ÖÖ: ¯Öã¾ÖêüÃÖ  01 ×�ú´Öß  
 
÷Öã−ÆüµÖÖ“Öê �úÖ¸ü"Ö - 
 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê  �úÖ¸ü"Ö:- 
  
 

 ÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêô û¾Ö 
×šü�úÖ(Ö :- 
29/07/2022 “Öê 
16.45  ÃÖã´ÖÖ ü̧ÖÃÖ ´ÖÖî 
Ø»ÖÓ²ÖÖµÖŸÖ µÖê£Öß»Ö †ÖÓ−Ö¤êü 
“ÖãÓ÷Ö›êü êµÖÖÓ“Öê 
‘Ö¸Ö¿Öê•ÖÖ¸üß »Ö•ÖÖ÷ÖêŸÖê ŸÖÖ 
´ÖÖÆãü̧ ü .  
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû:-  
×¤29/07/2022 “Öê   
23.24  ¾ÖÖ Ã™êü ›üÖ �Îú 
-17 ¾Ö ü̧  
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:- 
1)−Ö÷Ö¤üß  10700 ¹ý ¾Ö 
52 ¯Ö¢Öß“Öê ‹�ãú−Ö 
03�òú™ü †ÃÖÖ ´Öã¤ü¤êü´ÖÖ»Ö 
×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÖÆêü. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-    ¿Ö¸ü¤ü ×¾Ö•ÖµÖ ‘ÖÖê›ü�êú 
¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö 
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´ÖÖÆãü¸ü ´ÖÖê −ÖÓ 
90492742100 
 
 
†Ö¸üÖêü¯Öß :   
ü 
†Ö¸üÖê¯Öß †™ü�ú-×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 41 † 
¯ÖÏ´ÖÖ;Öê −ÖÖê™üßÃÖ ¤êü¾Öã−Ö ´ÖãŒŸÖ �êú»Öê. 
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü"ÖÖ¸--  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/79 ‹ �êú 
¸üüÖšüÖê›ü ¯ÖÖê Ã™êü ´ÖÖÆãü¸ü ´ÖÖê −ÖÓ²Ö¸ü 
8999149220 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ 
                            ÃÖÖ¤ü̧ ü Ø¾Ö−ÖŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü  
ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ;Öß µÖÖŸÖß»Ö  ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü 
ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ;Öß  µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß µÖÖ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×¾Ö−ÖÖ �úÖµÖ¤êü ê¿Öß¸ü ×¾Ö−ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿ÖËß¸ü 
52¯Ö¢Öß Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ †×£Ö�ú ±úÖµÖ¤üµÖÖ ÃÖÖšüß �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ  ¾Öê÷Ö¸êüê×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ −ÖêÖÓ¤ü �ú¹ý−Ö 
´ÖÖ ¯ÖêÖ×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖêÆêü�úÖò/79 ¸üÖšüÖê›üü µÖÖÓ−ÖÖ 
¤êü;µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.  
 
  ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò /79 ‹ �êú 
¸üÖšüÖê›ü.Ã™êü.´ÖÖÆãü¸ü ´ÖÖê −Ö 8999149220 
 
  ¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ßµÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ´ÖÖê. −ÖÓ. :-  1) ¯ÖÖê.×−Ö 
ÁÖß ×¸üšüšêü ´ÖÖê −ÖÓ 9923388510 
ü  ü³Öê™ü ¤êü"ÖÖ ȩ̂ü †×¬Ö�úÖ·µÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê. −ÖÓ. :- :-   
 
�êú»Öê»ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ :-  
 
´ÖÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê ÃÖã“Ö−ÖÖ :-  
 

 

 

 



 

पोलीस टेशनमा रdcr,/ad no 20/2022 कलम174 crpc िद. 29/07/2022 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.मृ / पनाका 
/ िमिसग घडला व 
कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िमिसग 
घडला व दाखल  

िफयादी चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 
नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 हिककत  

मा र आ   नं.  :-
20/2022 

 

कलम :-174 crpc 

 

 

 

 

 

आ  घडला ता. व वेळ :-  

 िद. 29/07/2022 रोजी 
16.00 वा. सरकारी दवाखाना 
मा र 

 

आ   दाल ता. व वेळ :-  

िद. 29/07/2022 चे 
17.27वा.  

न द नंबर :- 14  वर  

 

मरणाचे कारण----कोणते तरी 
िवषारी औषध ाशन 
के यान,ेउपचारादर यान मृ यू   

खबर देणार नाव :- गजानन पजुाराम शेळके वय 
35 वष वसाय शेती राहणार पाचुंदा तालुका 
मा र मोनं7498538052 

 

मयताचे नाव---िवजय पुंजाराम 

शेळके वय 30 वष वसाय शतेी राहणार 
पाचुंदा तालुका मा र िज हा नांदेड 

 

FIR िदले का होय/नाही :-  

आरोपी अटक :-  

दाखलकरणार--pso/ hc.79.ए. 
के.राठोडसाहबेपो. टे. मा रमो8999249220 

सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी  यातील मयत  हा 
कोणतेतरीिवषारीऔषधिप यानेउपचारादर या
नमृ यूपावलावगरेव नवर माणे आ दाखल 
क न माननीयपोिन. साहबेयांचे आदेशान े
पुढीलतपास कामी िबटhc/764जाधवयांचकडे 

.  िदला. 

तपािसक --- .hc /764 बाबूजाधवपो. टे. 
मा र 

मो. नं7887687478 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :- पो. िन. एन.एल. 
िर ेसाहबे पो. टे. मा रमो. नं.9923388510 

 

 



 

                                                              
                                          ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 261/ 2022 Ûú .379  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.              ×¤ü®ÖÖÓÛú 29/07/202 
 

 

 

 ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ
®ÖÝÖ¸ü 

¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö 261/ 
2022 Ûú .379  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú 
24/07/2022 ¸üÖê•Öß  
15.00 ŸÖê 15.15 ¾ÖÖ. “Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ¸üÖ•ÖÛúÖÑ®ÖÔ¸üÛÓú™Òüß 
²ÖÖ•Öã»ÖÖ  ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ ´ÖÖ´ÖÖ 
µÖÖÓ“ÖêÆüÖÑ™êü»ÖÃÖ´ÖÖê¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
29/07/2022 ¸üÖê•Öß  
00.51  ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  
005  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --¿ÖêÜÖ  •ÖÖ¾Öê¤ü ¿ÖêÜÖ 
»Ö£Öß±ú ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ³ÖÖ•Öß 
×¾ÖÛÎêúŸÖÖ ¸üÖ. ´ÖÆü´Ö¤ü ®ÖÝÖ¸ü  ´Öã¤üÜÖê›ü 
¸üÖê›ü ³ÖÖêÛú¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ .70838999818 

 

†Ö¸üÖê¯Öß-- †–ÖÖŸÖ  

 

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö --   ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»ÖÛÎÓú  
MH 26 BS 5696  ¯Ö»ÃÖ¸ü 150 
×•Ö“ÖÖ ‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ DHYCK10836  
¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ ®ÖÓ  
MD2A11CY5KCH68936.  ×Ûú. 
†Ó¤üÖ•Öê 40,000 º ¯ÖµÖÖ“Öß •Öã.¾ÖÖ.  

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛ  ®ÖÖÆüß 

 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß 
¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÆüÖ  ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£ÖêŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖÆãüÞµÖÖ“Öê 
‘Ö¸üß ¸üÃÖ´Ö“ÖêÛúÖµÖÔÛÎú´ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖ †ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ ¸üÖ•ÖÛúÖÑ®ÖÔ¸ü 
µÖê£Öê ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ ´ÖÖ´ÖÖ µÖÖÓ“ÖêÆüÖÑ™êü»ÖÃÖ´ÖÖê¸üŸµÖÖÓ“ÖêÝÖÖ›üß »ÖÖ¾Öã®Ö 
“ÖÆüÖ  ×¯ÖÞµÖÖÃÖÖšüßÝÖê»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ µÖê¾Öã®Ö 
¯ÖÖÆüŸÖÖŸµÖÖ“ÖßÝÖÖ›üß  ŸµÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖã®Ö †Ö»Öß  ®ÖÖÆüßŸµÖÖ“Öê 
†Ö•Öã²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖÆãüÞµÖÖÛú›êü †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ  
×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüßŸÖßÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö 
®Öê»ÖÖ †ÖÆêü.¾ÖÝÖî¸êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê  ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö  ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê®ÖÖ /06 
ÆÓü²Ö›ìü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --  ¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü ´ÖÖê ®ÖÓ --   
8972897411       

    

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ ü-- ¯ÖÖê®ÖÖ /1145 ™üÖÛú ´ÖÖê ®ÖÓ --  
9552672100        



 
   ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 53/2022               ×¤ü®ÖÖÓÛú 29/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ×´ÖÃÖàÝÖ ×´ÖÃÖàÝÖ 
.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 

šüßÛúÖÞÖ 

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü  
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ
¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 
53/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
23/07/2022 
¸üÖê•Öß 08.30 ¾ÖÖ. 
¯ÖãÂ¯ÖÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öã®Ö 

 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-
-  ×¤ü®ÖÖÓÛú   
29/07/2022 
¸üÖê•Öß   17.22  
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ 31 
¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü--  ¿ÖÛÓú¸ü ¾µÖÛÓú™ü¸üÖ¾Ö ‡ÓÝÖôêû  
¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ´ÖêÛÑú×®ÖÛú ¸üÖ. 
¯ÖãÂ¯ÖÖ®ÖÝÖ¸ü ‘Ö¸ü ®ÖÓ 113 ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9764787479 

 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
ÝÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö Ûú¤ü´Ö ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖÔ  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
»ÖÖ‡Ô®Ö´Ö®Ö ¸üÖ. ×²Ö»»ÖÖôûß ŸÖÖ. ´ÖãÜÖê›ü ×•Ö. 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 7558667427 

 

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- ¸ÓüÝÖ-  ÛúÖôûÖ  
ÃÖÖ¾ÖôûÖ    , ˆÓ“Öß  5 ±ãú™ü  ,  ,†ÓÝÖÖ¾Ö¸ü 
ÜÖÖÛúß ¿Ö™Ôü ¾Ö  ×•Ö®ÃÖ ¯ÖÑ®™ü  ,  ³ÖÖÂÖ - 
´Ö¸üÖšüß, ×¿ÖõÖÞÖ -  ITI , ÃÖ¾ÖµÖ - ¤üÖºþ 
×¯ÖŸÖÖê , ›üÖ¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ®Öê †¯ÖÓÝÖ †ÖÆêü. 

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  †•ÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ 
×¤ü»ÖÖÛúß, ŸµÖÖÓ“ÖÖ  ´ÖêÆãü®ÖÖ  ®ÖÖ´Öê  ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÝÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö Ûú¤ü´Ö ¾ÖµÖ 
28 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ »ÖÖ‡Ô®Ö´Ö®Ö ¸üÖ. ×²Ö»»ÖÖôûß ŸÖÖ. ´ÖãÜÖê›ü ×•Ö. 
®ÖÖÓ¤êü›üÆüÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 23.07.2022 ¸üÖê•Öß 08.30 ¾ÖÖ. ¯ÖãÂ¯ÖÖ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öã®ÖŸµÖÖÓ“Öê ®ÖÖîÛú¸üß“ÖêšüßÛúÖÞÖß ´Ö®ÖÖšüÖ µÖê£Öê •ÖÖ¾Öã®Ö µÖêŸÖÖê 
´ÆüÞÖã®ÖÝÖê»ÖÖŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß ØÛú¾ÖÖ 
®ÖÖîÛú¸üß“ÖêšüßÛúÖÞÖßÃÖã¨üÖÝÖê»Öê»ÖÖ ®ÖÖÆüß . ŸµÖÖ“ÖÖ †ÖŸÖÖ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê  
®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü¡Ö ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ 
®ÖÖÆüß¾ÖÝÖî¸êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÖÔ ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.®Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê  
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö 
üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™ ¯ÖÖê®ÖÖ / 489 •Öã®ÖÝÖ¸êü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê. 
.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖê®ÖÖ /489 •Öã®ÖÝÖ¸êü ´ÖÖê ®ÖÓ – 
8830464424 

 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9421758084 



 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−Ö 262/2022  �ú»Ö´Ö  379,  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú  -29/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†.�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. 
217.07.2022 

¸üÖê•Öß ¤ãǖ ÖÖ¸üß 
16.36 ŸÖê 21.39 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 

¸üµÖŸÖ ¤ü¾ÖÖ�Ö−ÖÖ 
ÃÖÖê´Öê¿Ö �úÖ»Ö−Öß  

−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 

¤üÖ�Ö»Ö :-
29.07.2022 

13.16 
Ã™êü.›üÖ.14 

÷Öã¸−Ö -
262/2022  
�ú»Ö´Ö 379, 

³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß- ÃÖ“Öß−Ö ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö 
²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì 

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �Ö•Ö÷Öß −ÖÖê�ú¸üß 
×¾Ö¿ÖÖ»Ö −Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú. 

8379063827 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß -    †−ÖÖêôû�Öß  
 

÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- Æüß¸üÖê  
Ã¯Öê»ÖÓ−›ü¸ü  MH-26BG-

7464 •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß 
�úß.30000/- 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓÓŸÖß �úß, ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö šüß�úÖ;Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß :-    µÖÖ“Öß  Æüß¸üÖê  Ã¯Öê»ÖÓ−›ü¸ü  MH-

26-Q-6669 •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß �úß.30000/-�úÖê×(ÖŸÖ¸ß 
“ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öê.  ¾Ö÷Öê¸üê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö 

¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ/1007  —ÖÖÓ²Ö¸êü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖê−ÖÖ/1007 —ÖÖÓ²Ö ȩ̂ü 

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



 

 
 ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−Ö 263/2022  �ú»Ö´Ö  283   ³ÖÖ ¤Óü×¾Ö  ×¤ü−ÖÖÓ�ú  -29/07/2022 

 

†
.
�Î
ú. 

×•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 

3 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

×¤ü. 
29.07.2022 
¸üÖê•Öß 1700 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 

ØÆü÷ÖÖê»Öß ÷Öê™ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

 
¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü. 

29.07.2022 
-2035¾ÖÖ 
Ã™êü.›üÖ.24 

÷Öã¸−Ö -
263/2022  
�ú»Ö´Ö 283 

³ÖÖ¤ü×¾Ö 
 

×±úµÖÖÔ¤üß- ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ‹�ú−ÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ−Ö 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ  ˆ¯Ö×−Ö×¸ü −Öê. ¯ÖÖê.šüÖ;Öê 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü, −ÖÖ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú. 

9049319533 
 

†Ö¸üÖê¯Öß :- 
 
 
 

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ.´ÖÖÓ•Ö¸ü´Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓÓŸÖß �úß, ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
šüß�úÖ;Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö †¯Öê 

ÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¬Öê�úÖ¤üÖµÖ�ú ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ 
−ÖÖ÷Ö¸üß�úÖ“Öê •Öß¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬Öê�úÖ ¤üÖµÖ�ú ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ˆ³ÖÖ 

�êú»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ´Æü;Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ. 
 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖêêÆêü�úÖò/845 ¸üÖšüÖê›üü 
¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9921155166 

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

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



 

 

 

 

पो. टे. चे िलबगाव  गु न न.ं  :- 125/2022 कलम :- 324,34 भादिव िद. 29-07-2022 
 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िमिसग 
घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िमिसग घडला व 
दाखल  

िफयादी चे नाव व प ा व मो. नं. 
आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाही 

                 हिककत  

िलबगाव गु न नं.  :- 
125/2022 
कलम :- 324,34 
भादिव 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 29-07-2022चे  12.30वा. सुमारास  
 
 
िठकाण :- िफयादी या लॉटवर मोजे िपपळगाव 
कोरका  ता. िज. नांदेड  दि णेस 19िक.मी. िबट 
नंबर 2 
  
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 29-07-2022 चे  23.18 
वा. टेडा. नंबर 29 
 
न द नंबर :-  29 
 वर  
 
 
दाखल करणार :- PSO Hc 2426 शेटे. 
मोबाईल नंबर 9923303894 

िफयादी चे नाव : हिरदास आनंदा 
कोरके वय 31 वष वसाय शेती 
राहणार िपपळगाव कोरका ता.जी 
.नांदेड जात मराठा मोबाईल नंबर 93 
73 88 0082 
 
 
 
आरोपी चे नाव :-  
 
 FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
 
आरोपी अटक :-आटक नाही 
 
चेकिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील  िफयादी हा 
आप या लॉटवर हशीला पाणी पाजवत असताना यातील आरोप नी संगणमत क न 
आप या त डावर माल बांधून िफयादी या लॉटवर जाऊन िफयादीस  पाठी मागील 
उज ा खु यावर चाकूने वार केला यावेळी िफयादीने पाठीमाग े िफ न आरोपी या 
त डावर बाधलेला माल हाताने ओढून काढून पािहल े असता आरोपी बाबुराव 
नंिदराम  मोरे व यां या सोबत दोन ईसम त डावर माल बांधलले े िदसून आल े
यानंतर िफयादीने आरडा  ओरड केली असता आरोप नी िफयादी या डा ा 

भुवई या वर चाकुने  दसुरा वार केला यावेळी िफयादी हा गावाकडे पळून गे याने 
या या विडलांनी यास पो. टे.ला आणून औषध उपचार केला. वगरैे मजकुराचे  

जवाबा व न वर माणे गु हा दाखल क न मा.सपोनी ी वटाणे साहेब यां या 
आदेशाने पुढील तपास बीट एस आय सूयवंशी यां याकडे िदला. 
 
तपािसक अंमलदार :- ASI  सूयवंशी पो. टे. िलबगाव  मो. नं .9011472277 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. वटाने  साहेब पो. टे. िलबगाव  मो. नं. 
9823542807 
 
 
 

 

 



 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.183/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ´Ö(Öê                ×¤ü−ÖÖÓ�ú 29.07.2022 
¯ÖÖêÃ™êü 

“Öê −ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

¯ÖÖêÃ™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ -

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷Öã¸ü−ÖÓ.190/ 

2022 
�ú»Ö´Ö 379 

³ÖÖ¤ü×¾Ö 
¯ÖÏ´ÖÖ;Öê 
¤üÖ�Ö»Ö 

 

×¤ü.18.07.2022  ¸üÖê•Öß “Öê ü̧Ö¡Öß  
ÃÖÖŸÖ ŸÖê ×¤ü−ÖÖÓ�ú 19.07.2022 ¸üÖê•Öß  
“Öê ¸üÖ¡Öß ×ŸÖ−Ö ¾ÖÖ•Ö;µÖÖ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ý−Ö ´Ö;µÖÖ¸ü÷Ö»»Öß 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
  
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ(Ö- 
×¤ü.29.07.2022 ¸üÖê•Öß 
17.55¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú. 37¯ÖÏ´ÖÖ;Öê 
¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß--´ÖÖêÆü´´Ö ×´ÖµÖÖ ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü ¯ÖÖ¿ÖÖ 
¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß 
¸üÖ.´Ö;µÖÖ¸ü÷Ö»»Öß �Öã ȩ̂ü¿ÖßµÖÖ ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 8485862837 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö - †–ÖÖŸÖ 
 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö---
´ÖÖê.ÃÖÖ.�Îú.‹´Ö.‹“Ö.26.²Öß.‹»Ö.5333 
×�ú´ÖŸÖß 35000/-¹ý¯ÖµÖê 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
×šü�úÖ;Öß µÖÖŸÖß»Ö ß±úµÖÖÔ¤üß−Öê ´ÖÖê.ÃÖÖ. ×¤ü.18.07.2022  ¸üÖê•Öß “Öê 
¸üÖ¡Öß  ÃÖÖŸÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³Öß �ú¹ý−Ö —ÖÖê¯Öß ÷Öê»Öê ¾Ö 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 19.07.2022 ¸üÖê•Öß“Öê ¸üÖ¡Öß ×ŸÖ−Ö ¾ÖÖ•Ö;µÖÖ“Öê 
¤ü¾ÖÖ�ÖÖ;µÖÖŸÖ •ÖÖ;µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö ¯ÖÖ×Æü»Öß †ÃÖŸÖÖ 
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö ---´ÖÖê.ÃÖÖ.�Îú.‹´Ö.‹“Ö.26.²Öß.‹»Ö.5333 
×�ú´ÖŸÖß 35000/-¹ý¯ÖµÖê “Öß ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖêºþ−Ö ´Ö;µÖÖ¸ü÷Ö»Ö»Öß µÖê£Öã−Ö 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖÓ−Öß “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ 
¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü  - ›üß.²Öß.¯ÖÖê−ÖÖ-2556 ¤üÖÃÖ¸ü¾ÖÖ¸ü 
−Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü;ÖÖ¸ü  -- ¯ÖÖêÆêü�úÖò-2421 ´ÖÖÓ›ü¾Ö�ú¸ü 
−Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
 



 
 

Ikks-LVs-mLekuuxj  vk è 28@2022 dye 174 lhvkjihlh fn-29-07-2022 
ftYgk@ iks-

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

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

 
Ikks- LVs- 
mLekuuxj  

 
vk e` -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & 
 fnukad&08-06-
2022  ps 19%05 
oktrk  l- n- 
fo”.kqiwjh  okMZ 
uacj  50 ukansM  
 
fn’kk o varj %& 
iqosZl  20 
fdeh-  
 
 
vk e nk[ky-rk-
osG-%&fnukad 
29@07@2022 ps 
17%41  ok ukasn ua 
27  oj    

 vk e` 28@2022 
dye 174 
lhvkjihlh    
 
 
 
 
foyackps dkj.k %& 

fQ;kZnh ;kus vkt 
jksth iksLVyk ;sÅu 
[kcj fnY;kus 
 
 

fQ;kZnhps uko & 'kadj 
pairh jk{kls o; 35 o"kZ 
O;olk; 'ksrh jkg.kkj 
nghdGack rkyqdk daèkkj 
tkr ckS) eksckbZy uacj 99 
22 15 13 45 
 
 
  
e;rkps %& pairh xksfoank 
jk{kls o; 55 o"kZ O;olk; 
'ksrh jkg.kkj nghdGack 
rkyqdk daèkkj 
 
 
 
ej.kkps dkj.k  %& ukfidh 
o  c¡dsps dtZcktkjhi.kkyk 
daVkGwu dks.krsrjh fo"kkjh 
vkS"kèk fiY;kus fo"kckèkk 
gksÅu èR;w  

[kqyklk %-& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;kfry 
fQ;kZnhps oMhy gs ekxhy dkgh fnolkiklwu ukfidhyk daVkGwu c¡dsps dtZ 
dls QsMkos R;k fparsr gksrs ek÷;k ofMykauh dtZcktkjhi.kkyk daVkGwu 
fnukad 8- 6- 2022 jksth dks.krhrjh fo"kkjh vkS"kèk fiY;kus R;kauk mipkj 
dfjrk lnfo".kqiqjh ;sFks nk[ky dsys vlrk mipkj njE;ku eR̀;w ikoys 
vkgsr vlk tckc vkt jksth fQ;kZnhus fnY;kus vkez nk[ky- 
 
 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW 2323 tkedj iks LVs mLekuuxj     

rikfld vaeynkj & iksmifu  iYysokM iks LVs mLekuuxj eks-ua  
7350756405    

 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu nsodRrs iks LVs mLekuuxj eks ua  
9307343434  
 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &-iksmifu  iYysokM iks LVs 
mLekuuxj eks-ua  7350756405  fn-29-07-2022 jokuk osG 
17-46  LVs-Mk 28 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s pkyq- 
 

 


