
पोलीस टेशन रे वे मुदखेड   AD NO 24/2022 कलम 174Crpc द 18/11/2022 
पो टेच ेनाव   AD/ कलम  गु हा घडला ता. वेळ  

ठकाण  व दाखल ता . वेळ 
फ या द नाव प ा व  मो न,ं  हक कत 

, मुदखेड  
 

 AD no 24 /2022 
कलम 174crpc 

गु हा घडला ता वेळ:- द 
द17/11/2022  व द 

18/11/2022 चे रा ी व 
05 45 वाजता चे पूव  वेळ 
न  नाही बेतार क  
सीआरपीएफ कायालय 
मुदखेड िज हा नांदेड 
पि मेस दोन कलोमीटर  
 
 
 
 गु हा दाखल ता वेळ:- द 
18/11/2022 चे 09.23वा 
टे..डा न द क् 10 

 
 
  

मयताच ेनाव 
बलसं या मांक 015033202 ह ेव /आर ओ 
आर मा रय पण वय 39वष रा हाऊस नंबर 
/156 टेट तामीळनायडु पी न 627756 ह ली 
मु ाम सीआरपीएफ कॅ प मुदखेड िज हा नांदेड 
 
खबर देणार नाव 
शेख सारीफ अलीवय 47वष  नोकरी 
सीआरपीएफ कायालय मुदखेड िज हा   
मोबाईल नंबर 7889341119 
  
मरणाच ेकारण----- 
गळफास घेऊन मृ य ू
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 
पोलीस उपमहा िनरी क कायालय क ीय िश ण महािव ालय 
मुदखेड येथील उप ाचाय ी दीपक कुमार यांनी प  देऊन खबर 
दली क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यांच े कायालयात 

नेमणुक स असलेल े वणमूद मयत कमचारी ह े बेतार क  
कायालयातील िस लग फॅनला गळफास घेऊन मयत झाला आह ेतरी 
पुढील कायवाही हावी वगैर ेप क द यान ेमा एपीआय ी वटाण े
साहेब यां या आदेशान ेवर माण ेआ  दाखल क न पुढील चौकशी 
कामे NPC/ 13 75 ठाकूर यां याकड े दला  
मो न 8484981922 
 
तपािसक अंमलदा-----पोहे का/1922रघुवंशी  
8484981922 
दाखल करणार------ पोहेका 231 बी एस फोले 95522045426 
पो टे मुदखेड 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ -:- 
 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß :- 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 450 / 2022 कलम 12 (अ) मु जु का द. 18/11/2022 

पो टेचे नाव गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण दाखल  गुरन कलम फयादी आरोपी थोड यात हा ककत 

भोकर गुघता वेळ व ठकाण दनांक द. 

17/11/2022 रोजी 19.40 वाजता 

मराठवाड िचकण िबयांनी हॉटेलचे बाजूस 

भोकर 

 

 

 

दाखल वेळ:- 

 द. 18/11/2022 01.54  

टोड़ा 03 

गुरन 450 / 2022 कलम 12 

(अ) मु जु का 

 

 

िमळाला माल- नगदी 910 /- 

रोख र म व जुगाराचे 

साही य एकुण 920/- 

पयाचा माल खुलासा 

फयादी,  

िवकास बाल सग राठोड य 40 वष 

पोना 52 नेमणुक पो टे भोकर मो. 

नं. 

8007464857 

 

1 आरोपी-  

 

 खुलासा सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठीकाणी यातील आरोपीने 

बेकायदेिशररी या क याण ओपण  नावाचा मटका हा वता या फाय ासाठी खेळत व 

खेळिवत असतांना नगदी 910 /- रोख र म व जुगाराचे साही य एकुण 920 /- पयाचा 

मालसह िमळुन आला. वगैरे मजकुराचे फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील 

तपास कामी िबट पोहेकॉ / 2401 जाधव यांचेकडे मा पो िन साहेब यांचे आदेशान े दला. 

 

दाखल करणार  

सपोउपिन / दवणे, पोलीस टेशन भोकर मो. 9552500385 

 

तपािसक अंमलदार  

पोहेका 2401 जाधव पो टे भोकर मो.9850493110 

 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ -:- 
 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß :- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 449/2022  कलम 65 (ई) म.दा बंदी कायदा दनांक 18/11/2022 
पो ट चे नाव गु हा घडला तारीख 

वेळ ठकाण दाखल 
गुरांना कलम  
िमळाला माल 

फयादी आरोपी थोड यात हा ककत 

भोकर गुघ.ता वेळ व ठकाण 

– दनांक 

17/11/2022 रोजी 

14.20 वाजता वडार 

ग ली भोकर 

 

 दाखल----- 

 दनांक 18/11/2022 

 टेडा मांक 02 

  वेळ 0040 

गुरन 449/2022  

कलम 65 (ई) म.दा बंदी कायदा 

 

िमळाला माल-----1)10,080 खाक  रंगा या 

तीन काटुन बॉ स येक बॉ सम ये  48 

देशी दा  भगरी सं ा या बॉटला ित 

बॉटल 70  दरा माण े ित बॉ स 3360  

चा एकुण 10,080  चा माल 

 

2) 2,00,000 एक पांढया रंगाची TATA 

Vista कंपनीची कार िजचां मांक MH 

21M-5310 कार  

जु. वा. क. अ.ं2,00,000 पये 

असा एकूण 2. 10,080  चा माल 

 

फयादी 

 मोहन िशवाजी खेडकर वय 36 

वष वसाय पोक  / 2867 

नेमणुक पोलीस टेशन भोकर 

मो.न.ं 8805000571  

 

आरोपी -  

 

खुलासा-------सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी यान े वडार ग ली भोकर येथ े देशी दा  भगरी स ाची 

वता या आ थक फाय ासाठी अवैध र या िवनापरवाना िब  

कर या या उ ेशान ेवाहतुक क न चोरटी िव  कर या या उ ेशान े

िवनापरवाना बाळगुन िमळुन आ यान ेवर माण ेगु हा दाखल क न 

मा पोिन पाटील साहेब यांचे आदेशान ेपुढील तपास िबट HC 2401 

जाधव यां याकड ेदे यात आला.  

 

दाखल करणार ------सपोउपिन दवण ेपोलीस टेशन भोकर 

 

 तपािसक अमलदार - पोहेका 2401 जाधव 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 
 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.²ÖÖ¸ü›ü  ÝÖã.¸ü.®ÖÓ.79/2022  Ûú»Ö´Ö 324,34 ³ÖÖ.¤Óü.×¾Ö 
  ¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã. ü̧.®ÖÓ. ¾Ö Ûú»Ö´Ö  ÝÖã. ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö /†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®Ö      Æü×ÛúÛúŸÖ 

²ÖÖ¸ü›ü ÝÖã.¸ü.®ÖÓ.79/ 
2022  
Ûú»Ö´Ö 
324,34  
³ÖÖ.¤Óü×¾Ö  
 
 
¤üÖÜÖ»Ö  
×¤ü®ÖÖÓÛú- 
18/11/2022 
Ã™êü.›üÖ.®ÖÖë¤ü- 16 
¾Ö¸ü ¾Öêôû:-
13.24¾ÖÖ.. 
    
 

ÝÖã®ÆüÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú-17/11/2022 
ü̧Öê•Öß“Öê ÃÖÛúÖôûß 07.00 

¾ÖÖ.“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
×±úµÖÖÔ×¤ü“µÖÖ ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
×®Ö¾Ö‘ÖÖ ŸÖÖ.´Öã¤üÜÖê›ü 
×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 
¤ü×õÖÞÖêÃÖ 12 ×Ûú.´Öß. 
 

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

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ :  
ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖ¤üß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ×Æü ×ŸÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
†ÖÓÝÖÞÖ —ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß Æêü ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü µÖê¾Öã®Ö •Öã®µÖÖ ³ÖÖÓ›üÞÖÖ“ÖÖ ¸üÖÝÖ ÛúÖœãü®Ö 
´Ö»ÖÖ ´ÆüÞÖÖ»Öê Ûúß, ŸÖã ŸÖã—µÖÖ ¯ÖãŸÖÞµÖÖ»ÖÖ ²ÖÖê»Öã®Ö ÛúÖ »ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ¾Öß Ûú ü̧ŸÖêÃÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖã®Ö ´Ö»ÖÖ 
 µÖÖ®Öê ÛúÖšüß®Öê ´ÖÖ ü̧ÆüÖ®Ö Ûêú»Öê ¾Ö ¾Ö µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ®Öß ´Ö»ÖÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖ®Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ®Ö Ûêú»Öß. †Ö´Ö“Öê 
³ÖÖÓ›üÞÖ ÆüÖêŸÖê ¾Öêôûß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß †™üÛú»Ö¾ÖÖ›ü, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ³ÖÖÃÛú¸ü ×ÝÖ¸üß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö 
µÖÖÓ®Öß †Ö´Ö“Öê ³ÖÖÓ›üÞÖ ÃÖÖê›ü¾ÖÖ ÃÖÖê›ü¾Ö Ûêú»Öß. ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸ü “ÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü. »ÖÖ Æü•Ö ü̧ µÖê¾Öã®Ö •Ö²ÖÖ²Ö 
×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß 
¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2328 ÛúÖ Ó̧ü•ÖÛú ü̧ µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 

¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.®ÖÓ-¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ¾ÖÖ®ÖÖêôêû ¯ÖÖê.Ã™êü ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê.®Ö.8208506753 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ·µÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.®ÖÓ.:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2328 ÛúÖ Ó̧ü•ÖÛú ü̧ ¯ÖÖê.Ã™êü.²ÖÖ ü̧›ü ´ÖÖê.®Ö.-
9767452207 
 

¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß ®ÖÖ¾Ö.¾Ö ´ÖÖê.®ÖÓ :- ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÁÖß.ŸÖãÝÖÖ¾Öê ¯ÖÖê.Ã™êü ²ÖÖ¸ü›ü 
´ÖÖê.®ÖÓ.9822179877 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 

 

 

 

 

 
 



पोलीस टेशन हदगाव गुरनं. 326/2022 कलम 279,337,338भादिव माण े दनांक 18/11/2022 

  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 

हक कत 

पोलीस टेशनचे 
नाव हदगाव  

 
गुरन.ं 
326/2022कल
म  279, 
337,338 
भादिव  माण े 

 
 
  
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक 
 
- द.10/11/2022रोजी 
14.00 या उमरखेड टी 
पॉ ट  हदगाव रोड   ता. 
हदगाव पि मेस  02 

KM  
 
 

 

दशा : पि मेस 2 km  
 
 

 गु हा दाखल दनांक:-
18/11/2022 वेळ 
12.58 टे डा.नोद न.ं  
19वर                   
 

 

 फयादीचे नाव :-  
आरोपीचे नाव पता :-  
   
 

एफआर आय त 
 दली.  
 

खुलासा. 
 वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी मिहला व याचा मुलगा अस ेआपल े
वाहन कुटी  मांक  MH 26 B . R 0062 व न हादगाव व न  घरी जात असताना 
उमरखेड टी. पॉ ट येथे समो न येणारी एसटी बस चे चालकान ेआपल ेता यातील  आपल े
ता यातील वाहन भरधाव वेगात हयगयन े  व िन काळजीपणा न ेजोराची धडक देऊन 
देऊन फयादी व फयादीचे मुलास जखमी क न यातील मयतास गंभीर जखमी क न 

दुखापत केली व कूटीच ेनुकसान केल ेवगैरे MLC चे जबाब आज रोजी PC/3295 क  े
यांनी पो टला हजर के यान े गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी मा.पोिन. साहेबांचे 
आदेशान े  तपास कामी पोहेका /2342 हंबड  सा.यां याकड े दल.े 
          

तपासी अिधकारी पोहेका /2342 हंबड  साहेब मो. न.ं 9284422052 
 

दाखलकरणार:- - NPC िभस/े227 सा.पो. टे.हदगाव मो.न.ं 9511229954 
 

 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच े नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. पवार साहेब 
पो. टे.हदगाव मो.न.ं8806994154 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 

 

 

 



पोलीस टेशन मरखेल cr no 239/2022 कलम 379 भादवी माणेदाखल.   दनांक 18/11/2022 , 

पोलीस टेशन  

नाव 

गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वेळ ठकाण  फयादीच ेनाव थोड यात गु ाची हक कत 

पो टे  

मरखेल 

गुरन ं

239/2022  

कलम 379 भादवी 

 

 

 

 

 

 

गु हा घ, ता, वळे व ठकाण 
दनांक - द. 16/11/2022 
रोजीच े18.00 ते द. 
17/11/2022 रोजीचे 07.00 
वा.दर यान फयादी या 
शेतात म◌ौ. माळेगाव म ा 
िशवारतालुका देगलूर 

गु हा दाखल तारीख व द 
18/11/2022 रोजी वेळ 
13.41 न द 13 वर  

गु हा दाखल करणार NPC 
1638 डोईजड पो ट मरखेल 
. 

 फयादीच ेनाव -  

अिनल पांडुरंग िबरादार 
व 41 वष वसाय शेती 
राहणार माळेगाव म ा 
मोबाईल नंबर 
9665362994 

आरोपीच ेनाव -  

(अ ात) 

शेतातील पा याची मोटर 
ए ागाड कंपनीची जुनी 
वापरत े कमती अंदाज े
दहा हजार पय.े 

खुलासा -  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातीलअ ात चोर ान े
दनांक 16/ 11 /2022 रोजी सायंकाळी 18.00 वाजता त े दनांक 

17/ 11 /2022 रोजी च ेसकाळी सात वाजता दर यान फयादी या 
शेतातून फयादीची ए ागाड कंपनीची शेतातील पा याची मोटर 
जुनी वापरत े कमत अंदाज ेदहा हजार पयाची चो न नेली आह े
यातील फयादी यांनी आज रोजी पयत आजूबाजूला शोध घेतला 
असता परंत ुिमळून आ यान ेआज रोजी पो टला हजर येऊन वगैरे 
जबाबी त ार द यान◌ेगु हा दाखल. 

तपासअिधकारी - HC 2505  कदम 

भारी अिधकारी  िव णुकांत गु  ेपोिन पो ट मरखेल मोबाईल न. 
8830564618 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 

 

 



पोलीस टेशन रे व ेमुदखेड   CR NO 233/2022कलम 324,323,504,34 ipc द 18/11/2022 

पो टेचे 
नाव  

CR no गु हा घडला ता. वेळ  
ठकाण  व दाखल ता . 

वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो 
नं, 

 हक कत 

, रे वे 
मुदखेड  
 

CR no 
233/2022 
कलम 
324,323, 
504,34 ipc 
 

गु हा घडला ता वेळ:- द 
द  

 
 

 

 गु हा दाखल ता वेळ:- 
द 18/11/2022 चे वा 
टे..डा न द क्  

 
 
दाखल करणार 
 पोना2793 एस एस 
आड े
पो टे मुदखेड  

फयादी चे नाव 
पंजाब ध डीबा खांडरे वय 
48वष  टेलर काम 
मुदखेड िज हा   मोबाईल 
नंबर 9822568095 
  
 
आरोपीचे नाव 
 
 
 
उिशराचे कारण 
आज रोजी उपचार क न 
पो टला येऊन त ार 
द यान े

 
 
  

खुलासा:- सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपी यांनी संगणमत क न फयादी सुशील बांध याचा कारणाव न 
आरोपी मांक एक शंकर महाद ूकवणकर यांनी फयादी िशवीगाळ क न 
जिमनीवर ढकलून दले व आरोपी मांक दोन पवन महाद ुकवणकर याने 
या या हातातील दुखापत केल ेमा एपीआय ी वटाणे साहेब यां या 

आदेशाने वर माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पोह ेका 
1922यां याकडे दला 
    
मो न8484981922 
 
तपािसक अंमलदा 
 पोह ेका /1922 रघुवंशी  
 
8484981922 
 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 

 

 



(DCR) भाग 1 त े5 पो. ट.े लोहा 224/2022 कलम 461,380 भादिव . द.18/11/2022 

पो. ट.े चे 
नाव 

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

               हक कत  
 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

224/2022 कलम 461, 

380 भादिव  

 

 

 

उिशराचे कारण- फयादी 

हा आज रोजी पोलीस 

टेशनला येऊन  त ारी 

जबाब दल ेव न 

 गु हा घडला:- द. 
17/11/2022 रोजीचे 
म येरा ी 03. 37 
वाजता या पुव  चतामणी 
मं दरा या पाठीमागे लोहा  
तालुका लोहा िज हा नांदेड 
 
 
गु हा दाखल:- द 18/11 
/2022 वेळ   15.45 वाजता 
टेशन डायरी न द  14  वर 

 
 
FIR त दली:-   होय  
 
दशा व अंतर - दि णेस 1 
क मी  

 फयादी च ेनाव  - पांडुरंग गंगाधर पवार वय 
25 वष वसाय ापार राहणार िचतळी 
तालुका लोहा िज हा नांदेड मोबाईल मांक 89 
99 94 29 18 
  
 आरोपी चे नाव व प ा: - अ ात 
आरोपी अटक:-   
 
दाखल करणार:- पोहेका 2238 कदम पो ट े
लोहा मोन 94 21 84 90 16 
 
गेला माल - रोख 15000/- पय े

खुलासा;  
           वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील  अ ात 
आरोपीन े फयादीचे आडत दुकान व गोदाम शटर चे लॉक 
तोडून फयादी या दुकानात वेश क न लाकडी काउंटरच े
लॉक तोडून यात रोख 15000/-  हजार पय े ठेवलेल े

कोणीतरी अ ात चोर ान ेचो न नेल ेआह े. वगैरे जबाब 
व न मा. सपोनी शेख साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल  
           
तपासी अंमलदार - पोहेका 1754 सुयवंशी पो ट े लोहा 
मो  70 57 52 41 34 
 
पो. ट.े भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा.पोिन/  तांब ेसाहेब . पो. ट.े लोहा 

              मो. 9850188100 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर आ. .न.  71/2022 कलम 174 CRPC दनांक 18/11/2022 

पोलीस टेशन आ. .न. व कलम खबर देणार मयताच ेनाव आ. .ंघडला तारीख वेळ 
व ठकाण 

खुलासा 

भोकर  नंबर 71/2022 
कलम 174 
CRPC 

खबर देणार - एम. 

के. गोटमवाड 

सपोउपिन/पो टे 

नांदेड ा. 

 

मयताचे नाव - राजेश 

िव ल तोटावाड वय 35 

वष वसाय शेती रा. 

कांडली ता. भोकर 

 

 

मरणाचे कारण - 

कोणतेतरी िवषारी 

औषध िपवुन मृ य ु

 

उिशराच ेकारण 

यातील आ.म.ृची 

कागदप  आज रोजी 

पो टला ा  झा यान े

 

 

द. 14/11/2022 रोजी च े

20.00वा.वाड . 15सं.द. 

िव णुपुरी नांदेड 

दशा पूवस 60 कलो 
मीटर 
 
आ. .ंदाखल दनांक  
18 .11.2022 चे  
वाजता टेशन 
13.53डायरी न द मांक 
28 वर 
 
उिशराचे कारण आज रोजी 
सदर आ. .चे कागदप  
आज रोजी पो टेला ा  
झा यान े
 
 

खुलासा 

सदर िवनंती क  यातील मै ीण दनांक 4 /11/ 2022 रोजी वेळ 

13.00 वाजता कोणती तरी िवषारी औषध िप यान े यास सरकारी 

दवाखाना भोकर येथे उपचार कमी नेल ेपुढील उपचार काम ेि हजन 

हॉि पटल येथ े श रक क न तेथून स .द. िव णुपुरी नांदेड येथे 

पाठिव यात आली ितथे या यावर उपचार दर यान नमूद तारीख 

वेळ व ठकाणी मरण पावला तरी सदर ा  कागदप ाव न मा य 

कोणी साहेब यां या आदेशान े आ  दाखल क न पुढील कायवाही 

कमी बीट पोह ेका 21 38 शद ेयां याकड ेदे यात आला. 

दाखल करणार खुळे पो ट भोकर मोबाईल नंबर  

830 82 92 298 

चौकशी अंमलदार पोह ेका एिपसोड शद ेपो ट भोकर मोबाईल नंबर 

95 52 5008 71 

पो ट भारी अिधकारी पो. िन. िवकास पाटील साहेब मोबाईल नंबर 
9923104521 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 
 

 



पोलीस टेशन उ माननगर  आ  नं.47/2022 कलम 174CRPC  माण े दनांक 18/11/2022 

  पोलीस टेशनचे 
नाव 
 

 गु हा रिज टर नंबर व कलम 
भादवी 

 गु हा प.ना.का/ 
आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

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

हक कत 

पोलीस टेशनचे नाव 
उ माननगर 

आ  न ं47/2022  

कलम 174 माण े 

 
चेकिल टची पुतता केली अगर 
कस:े- होय  
दाखल करणार:-- HC 
2330कानगुल े 
पो टे उ माननगर  मो न ं
774 401 9830 
----------------------- 
उिशराचे  कारण :-  खबर 
देणार हा  दुखात अस याने 
आज रोजी पो टेला येवून 
जबाब दलेव न 
------------------------ 

आ  घडला 
द.12/11/2022चे 

17.45वा 
------------------------ 
ठकाण :-- स.द.िव णूपुरी 

नांदेड  वाड नं 15 
 
दशा :-दि णेस 10 क.मी  

 
आ  दाखल दनांक:-
द18/11/2022वेळ   

17.09वा टे डा.न द  
21वर 
 
 
 

खबर देणार :- उ म 
सदािशव कदम वय 
40वष वसाय शेती 
रा.बामणी ता.कंधार  मो 
नं 9112357424 
 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 
मयताचे  नाव :-- 
सदािशव रघुनाथ कदम  
वय 65वष वसाय शेती 
रा .बामणी ता.कंधार  िज 
नांदेड 
मरणाचे कारण:-- साप 
चाव याने मृ य ू
------------------------ 

खुलासा :-- सादर िवनंती क , यातील मयत हा यांचे गवत 
कापुन चारा घेत असताना यास साप चाव याने नातेवाईकांनी 
उपचारासाठी स.द.िव णुपुरी नांदेड येथे अँडिमट केल ेअसता तो 
मरण पावला आह ेवगैरे खबरीव न  बाजूस माण े मा.स.पो.िन 
साहेबांचे आदेशाने आ.  दाखल 
------------------------ 
 तपािसक अमंलदार :-  पो.ना/1119 

ीमंगले  
पो टे उ माननगर मो नं 
 95116 45433 
------------------------- 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-
स.पो.िन भारती साहेब पो. टे. उ माननगर 
मो.न.ं8378989949 
माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माण े

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 



पोलीस टेशन रामतीथ ोगुरनं. 184/2022 कलम  65(ई) मु ो अ ट माण े दनांक. 18/11/.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 

हक कत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
रामतीथ 

गुरनं 184/2022 

कलम 65 (ई),म 

ो अ ट माण े

 
 गु ाचे कारण : 
:- िवनापरवाना 
बेकायदेशीर र या  
देशीदा   
बाळगलेला हणुन 
गु हा दाखल 
 
िमळाला माल:- 
देशी दा  भगरी 
सं ा 180 ml या 
12बोटल  कमती 
840 . 

पय े

 गु हा घडला दनांक 
18/11/2022 चे 11.00वा  
ठकाण :- मौज े तळणी बस 
थानक येथे रोडचे बाजूस पूवस 

तेरा कमी 
 
 गु हा दाखल दनांक:- द-
.18./11/22 टे डा.नोद न.ं 19 
वर वेळ 14:39 
 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 
कस े :-होय 
 
दाखल करणार. पोह े का 
620मोबाईल 
नं..9175358880पो टे 
रामतीथ 
 
 

 फयादीचे नाव  व प ा:- संजय 
माधवराव शद े  वय ३८ वष पो 
का180पोलीस ठाण े रामतीथ मो 
नं.9881230287 
एफआर आय त 
 दली का :-होय  
 

 आरोपीचे नाव व प ा:-  
 
 आरोपी अटक :- 
 

 Crpc कलम 41 (अ) (1) माण े
नोटीस देवुन सोड़ यात आले  
 
माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे 
सूचना माण े

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 
आपले ता यात.     िबनापरवाना बेकायदेशीर र या. देशी 
दा  भगरी सं ा  180 ml मते या 12 सीलबंद बॉटल  
कमती 840/ पय े या ो गु हया या मालाची चोरटी िव  

कर याचे उदेशान े   जवळ बाळगलेला िमळून आला हणुन 
वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न    मा..सपोिन सा यांचे 
आदेशाने पुढील तपास कामी बीट. अमलदार पठाण  सा.याचे 
कडे दला  
 
 तपासी अिधकारी:- पोना.2476 पठाण   पो टे रामतीथ मो 
न .9823027725. 
 
 भारी अिधकारी–सपोनी दघे साहेब. 
मोनं. 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 

 



मरखेल   गुरनं 240/2022 कलम 283 भादवी   द.18/11/2022 

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 हक कत 

मरखेल गुरनं. 240/2022  

 

कलम -283 
भादवी माण.े 

 

 

 

 

 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण:- द . 
18/11/2022चेवेळ 16.00 
वाजताचेसुमारासमाळेगांव बस 
थानक येथ ेमाळेगांव   ते 

देगलूर जाणारे सावजिनक 
रोडवर 

मौजेमाळेगांव तालुका देगलूर 

गु .दा.ता.वेळ व दनांक:-
18/11/2022 

वेळ  17.42   वा . टेडा नंबर 
21  वर 

गु. दाखल करणार:- NPC 
1638 डोईजडपो. टे मरखेल 

फयादी नाव: ानोबा 
िव लराव क े वय 31 वष 

वसाय नोकरी 
पोलीसिशपाई  ब ल नंबर 
258 पोलीस टेशन मरखेल 
तादेगलूर 

मो.नं.9665702769 

आरोपीनाव:- 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणीयातीलआरोपी हा याचे ता यातील अ पे ऑटो वाहन हा 

माळेगांवबस थानक येथ े माळेगांवत े देगलूर जाणारे सावजिनक 
रोडवर र या या मधोमध उभा क न येणारे जाणारे लोकां या 
जीिवतास धोका अगर वाहनाचे रहदारीस अडथळा होईल असा 
ि थतीत िमळून आला वगैरे फयाद व न माननीय पोनी साहेबां या 
आदेशाने गु हा दाखल. 

तपास अिधकारी – पोलीस नाईक 338 वाघमारेपो टे मरखेल 

भारी अिधकारी - पोिन गु े साहेब पो टे मरखेल मो नंबर 
8830564618 

 

 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 

 

 



मरखेल गुरनं 241/2022 कलम 283 भादवी   द.18/11/2022 

पोलीस टेशन गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

गु हा दाखल तारीख वेळ व ठकाण त ारदार यांच ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मरखेल गुरनं. 241/2022  
 
कलम -283 
भादवी माण.े 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण:- द . 
18/11/2022चेवेळ 17.00 
वाजताचेसुमारासमाळेगांव बस 
थानक येथे माळेगांव   त ेदेगलूर 

जाणार ेसावजिनक रोडवर 
मौजेमाळेगांव तालुका देगलूर 
ग ु.दा.ता.वेळ व दनांक:-
18/11/2022 

वेळ  18.14   वा . टेडा नंबर 22 
वर 
ग.ु दाखल करणार:- NPC 1638 
डोईजडपो. टे मरखेल 
 

फयादी नाव: ानोबा 
िव लराव क  ेवय 31 वष 

वसाय नोकरी 
पोलीसिशपाई  ब ल नंबर 
258 पोलीस टेशन मरखेल 
तादेगलूर 
 
आरोपीनाव:- 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणीयातीलआरोपी हा याचे ता यातील अ पे ऑटो वाहन 

हा माळेगांवबस थानक येथे माळेगांवते देगलूर जाणारे सावजिनक 
रोडवर र या या मधोमध उभा क न येणारे जाणारे लोकां या 
जीिवतास धोका अगर वाहनाचे रहदारीस अडथळा होईल असा 
ि थतीत िमळून आला वगैरे फयाद व न माननीय पोनी साहेबां या 
आदेशान ेगु हा दाखल. 
तपास अिधकारी - पोलीसनाईक 338 वाघमारेपो ट ेमरखेल 

भारी अिधकारी - पोिन गु े साहेब पो टे मरखेल मो नंबर 
8830564618 
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 पो. ट.े लोहा 225/2022 कलम  279, 337, 338 भादवी द.18/11/2022 

पो. ट.े चे 
नाव 

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

               हक कत  
 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 /2022 कलम 279, 

337, 338  भादिव  

 

 

दशा व अंतर- पि मेस 2 

क. मी.  

 गु हा घडला:- दनांक 
15/11/2022 चे पहाटे 
05.30 वाज या या सुमारास 
सुनेगाव या पुढे आइ म 
फॅ टरी जवळ तालुका लोहा 
िज हा नांदेड 
 
गु हा दाखल:- द . 
18/11/2022  वेळ   18.06 
वाजता टेशन डायरी न द   
17 वर 
 
FIR त दली:-   होय  
 
उशीराच ेकारण-  आज रोजी 
पोलीस टेशन ला येऊन 
जबाब द यान ेगु हा दाखल 

 फयादी चे नाव व प ा _ द ा कशन पगड ेवय 
40 वष वसाय मजुरी राहणार सुनेगाव 
तालुका लोहा िज हा नांदेड मोबाईल मांक 86 
98 31 17 13  
 
 आरोपी चे नाव व प ा:-   
आरोपी अटक:- नाही 
 
दाखल करणार:-  पोहेका . ठाणे अंमलदार 2238 
कदम मो  94 21 84 90 16 पो. ट.ेलोहा 
 
जोखमीचे नांव - 1) कशन द ा पगड ेव 21 वष 
राहणार सुनेगाव  तालुका लोहा िज हा नांदेड 

खुलासा;  
           वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील  
फयादी या मुलास िहरो ह डा लडर लस  चाचालक िवनोद 

बाबू येडके रा. पेनुर तालुका लोहा िज हा नांदेड यां या 
ता यातील वाहन  भरधाव वेगात हाय गाई व 
िन काळजीपणान ेचालवून मोटार सायकलन ेसमो न जोराची 
धडक देऊन गंभीर जखमी केल े. वगैरे जबाब व न मा. सपोिन 
शेख साहेब यांचे आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी  ASi बगाडे यां याकड े दला आह.े  
 
तपासी अंमलदार: ASI बगाडे पो ट लोहा मोबाईल मांक 77 
75 90 21 79 
 
पो. ट.े भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा.पोिन/  तांब े साहेब . पो. ट.े लोहा 

              मो. न 9850188100 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 
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पो टे अधापूर्cr no 306/२०२2 २०२२कलम_283 भा. द. िव date_ 18.11.2022 

पो. टे. चे 
नाव  

गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िम सग 
घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग 
घडला व दाखल  

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

                 ह ककत  

अधापूर्  
गुरन_306/२०२२
कलम_283 भा. द. 
िव 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 द. 18.11.2022 रोजी वेळ 11.40 
वा. आही याबाई होळकर चौक 
जु या कोटाचे समोर  सावजिनक 
रोडवर अधापूर पुवस 500.िमटर 
अधापूर. 
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
द. 18.11.2022-चे  12.44वा.  

 
न द नंबर :- 16वर  
 
 

फयादी चे नाव :_ क याण र ाकर पांडे 
वय_41 वष वसाय पोलीस नाईक 
ब ल नंबर 24 70 नेमणूक पोलीस 
टेशन अधापूर मोबाईल 

नंबर_9325167405 
आरोपी चे नाव _  
FIR दले का होय/नाही :- _होय 
आरोपी अटक___     
 
: िमळाला माल_  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीने आप या ता यातील पेऑटो हा अिह याबाई 
होळकर चौक, जु या कोटा या समोर हगोली त ेनांदेड जाणारे 
सावजिनक रोडवर नांदेड कड े त ड क न र याचे दशेने 
प रि थतीकड े दुल  क न पाठीमागून येणा या जाणा या 
वाहनांना ती पोहोचेल व येणा या जाणा या वाहनांना 
अपघात धोका कवा अटकाव होईल अशा रीतीन े सावजिनक 
र यावर उभा असताना िमळून आला वगैरे मजकुराचे फयाद 
व न वर माण ेगु हा दाखल. 
दाखल करणार_psi पवार  पो ठाण ेअमलदार पो टे अधापूर     
मो. न. 9823441582 
तपािसक अमलदर_hc सुनील कांबळे पॉ टे अधापूर. 
मो. न._9823342366 
 
पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . 
जाधव साहेब पो. टे. अधापूर् मो. नं. _ 7798834263 
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पोलीस टेशन भोकर गुरन 451/2022  कलम 323, 504, 506,34 भादिव सह कलम 3(1)(r),3(1)(s) अ. जा. अ. ज. अ.  अिधिनयम 1989 दनांक-18/11/2022 

पोलीस 
टेशन 

गुरन व कलम फयादी/ आरोपी गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण खुलासा 

भोकर गुरन 451/2022  

कलम 323, 504, 

506,34 भादिव 

सह कलम 

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

अ. जा. अ. ज. अ.  

अिधिनयम 

1989 माण े

 

फयादी - नारायण दामाजी चंदन े

वय 54 वष वसाय रोज मजुरी 

जात नवबौ  राहणार दवशी खुद 

तालुका भोकर मोबाईल मांक 

 95 11 23 31 90 

 

आरोपी-  

गंु.घ.ता.वेळ व ठकाण- दनांक- 

16/11/2022 रोजी सकाळी 11:30 

वाजता फयादी या घरासमोरील 

ओ ावर दवशी खुद भोकर तालुका 

भोकर 

 

गु हा दाखल दनांक-18/11/2022 

वेळ 20.22बा  वा. टे.डा.न द न.ं37 

वर 

िवलंबनाच े कारण- फयादीन े आज 

रोजी पो. टे. ला येऊन त ारी अज 

द यान े

 

 

 

सादर िवनंती क  वणन तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी हा या या घरी 

ओ ावर बसला असताना वरील आरोपी ानी संगणमत क न यास आ ही आम या 

घराच ेबांधकाम करीत असले या ठकाणी त ूपंचशील झडा का लावलास ती जागा आमची 

आह े हणून ध,े महारा यां तुझा जीव काढतो व या ठकाणी आलास तर तुझा काटा 

काढतो अशी जातीवाचक िशवीगाळ क न लाथा बुकयांनी मारहाण केली व झ ाजवळ 

आलास तर तुला ठार के यािशवाय सोडणार नाही अशी जीवे मार याची धमक  दली 

अशा व पाचा त ारी अज द यान ेसदर अजाव न माननीय व र ां या आदेशान ेगु हा 

दाखल क न सदर गु ाचा तपास माननीय उपिवभागीय पोलीस अिधकारी उपिवभाग 

भोकर ह े वतः करीत आहेत. 

दाखल करणार-ASI लेकुळे पोलीस टेशन भोकर मोबाईल मांक   

83 0 82 92 298 

तपिसक अिधकारी मा. उपिवभागीय पोलीस अिधकारी शफकत आमणा मॅडम उपिवभाग 

भोकर मो.7840048038 

घटना थळी रवाना- मा.ASP शपकथआमना मॅडम उपिवभागीय पोलीस अिधकारी 

उपिवभाग भोकर मो.7840048038 पोलीस िनरी क िवकास पाटील साहेब 

मो.9923104521 PSI पाटील मो.9850550670 टेशन डायरी न द नंबर 39 वेळ 

21.05 
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¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã̧ üÞÖ 352/2022 Ûú»Ö´Ö 498 (†) 323,504,506 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 18/11/2022 
††..ÛÛÎÎ úú..   ÝÝÖÖãã ¸̧üüÞÞÖÖ..ÛÛúú»»ÖÖ´́ÖÖ  ¾¾ÖÖ  

††××¬¬ÖÖ××®®ÖÖµµ ÖÖ´́ÖÖ    
ÝÝÖÖ ãã ®®ÆÆüü ÖÖ  ..‘‘ÖÖ››üü»»ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûû  
××šš üüÛÛúúÖÖÞÞÖÖ  //¤¤ üü ÖÖÜÜÖÖ»»ÖÖ  

××±±úúµµ ÖÖÖÖ ÔÔ¤¤ üü ßß““ÖÖêê    ®®ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê  ®® ÖÖ ÓÓ  
††ÖÖ¸̧üüÖÖ êê  êê ¯̄ÖÖ ßß““ÖÖêê  ®®ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ¢¢ÖÖ ÖÖ  ††ÖÖ¸̧üü ÖÖ êê ¯̄ÖÖßß  ††™™ üüÛÛúú  
ÆÆ üü ÖÖ êêµµ ÖÖ  ®®ÖÖÖÖÆÆüüßß    

              ££ÖÖÖÖ êê››üüŒŒµµ ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÛÛúúßßÝÝÖÖŸŸÖÖ  

¯̄ÖÖÖÖ êêÃÃ™™ êê üü    
´́ÖÖ ããÜÜÖÖ êê››üü   

ÝÝÖÖãã ¸̧üüÞÞÖÖ  
335522//22002222  
ÛÛúú»»ÖÖ´́ÖÖ  449988  
((††))  
332233,,550044,,550066  
3344  ³³ÖÖÖÖ¤¤ üü¾¾ÖÖßß    

ÝÝÖÖ ãã ®®ÆÆüü ÖÖ    ‘‘ÖÖ    ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûû    ¾¾ÖÖ  
××šš üüÛÛúúÖÖÞÞÖÖ--                        
ÃÃÖÖ®®ÖÖ  22001188  ŸŸÖÖ êê  
××¤¤ üü ..1144//1100//22002222  
¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖßß““ÖÖ êê  0099..0000  
¾¾ÖÖ ÖÖ..¯̄ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ ÖÖ êê  ××±±úúµµ ÖÖ ÖÖ ÔÔ¤¤ üü ßß““ÖÖ êê  
ÃÃÖÖÖÖÃÃÖÖ¸̧üü ßß  ´́ÖÖÖÖ îî••ÖÖ êê  ÝÝ ÖÖÖÖ êêÛÛ ÓÓ úú  ãã¤¤ üü ÖÖ  
ŸŸÖÖ ÖÖ..××ÛÛúú®® ÖÖ¾¾ÖÖ™™üü  ××••ÖÖ  ®®ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤ êê üü››üü  
  
ÝÝÖÖ ãã ®®ÆÆüü ÖÖ  ¤¤üüÖÖ..  ŸŸÖÖÖÖ..¾¾ÖÖêêôôûû  ::--  
××¤¤ üü  1188  //1111//22002222  
¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖßß  ¾¾ÖÖêêôôûû  1199..4433   
¾¾ÖÖ ÖÖ      ÃÃ™™êê üü››üü ÖÖ  ÛÛÎÎúú..2233  ¾¾ÖÖ¸̧üü    
  
                                  

××±±úúµµ ÖÖÖÖ ÔÔ¤¤ üü ßß““ÖÖêê    xxÉÉÉÉ´́ÉÉ——..    
..  
  
  
††ÖÖ¸̧üüÖÖ êê ×× ¯̄ÖÖ““ÖÖêê  ®®ÖÖ ÖÖ¾¾ÖÖ----      
    

ÜÜÖÖãã»»ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  
              ÃÃÖÖÖÖ¤¤ üü ¸̧üü  ××¾¾ÖÖ®®ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖßß  ÛÛúúßß,,¾¾ÖÖ¸̧üü  ®®ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü  ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûû ßß  ¾¾ÖÖ  ××šš üüÛÛúúÖÖÞÞÖÖßß    µµÖÖÖÖ××ŸŸÖÖ»»ÖÖ  
††ÖÖ¸̧üü ÖÖ êê ¯̄ÖÖßßŸŸÖÖÖÖ®® ÖÖßß  ÃÃÖÖ®®ÖÖ  22001188  ŸŸÖÖêê  ××¤¤ üü ..1144//1100//22002222  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖßß““ÖÖ êê  0099..0000  ¾¾ÖÖÖÖ••ÖÖ êê  ¯̄ÖÖµµ ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  
ÃÃÖÖÖÖÃÃÖÖ¸̧üü““ÖÖ êê  »»ÖÖÖÖ êêÛÛúú  µµ ÖÖÖÖ ÓÓ ®®ÖÖ ßß  ´́ÖÖÖÖÆÆêê üüººþþ®® ÖÖ  22,,0000,,000000//--  ººþþ¯̄ÖÖµµÖÖ êê  ÆÆ ãã ÓÓ üü››üü ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê ¾¾ÖÖ ææ ®®ÖÖ  µµÖÖ êê  ´́ÆÆüüÞÞÖÖææ®®ÖÖ  
ÃÃÖÖÖÖÃÃÖÖ¸̧üü  ÝÝÖÖÖÖ êêÛÛ ÓÓ úú  ãã¤¤ üü ÖÖ  µµ ÖÖ êê££ÖÖ êê  ××±±úúµµ ÖÖÖÖ ÔÔ¤¤ üü ßßÃÃÖÖ  ´́ÖÖÖÖ®® ÖÖ××ÃÃÖÖÛÛúú  ¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ¸̧üü ßß ¸̧üü ßßÛÛúú  ¡¡ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¤¤êê üü ¾¾ÖÖææ®®ÖÖ  
××¿¿ÖÖ¾¾ÖÖßßÝÝÖÖÖÖôôûû  ÛÛêê úú»»ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ¾¾ÖÖêê  ´́ÖÖ ÖÖ¸̧üüÞÞµµÖÖ ÖÖ““ÖÖßß  ¬¬ÖÖ ´́ÖÖÛÛúúßß  ××¤¤ üü»»ÖÖßß  ¾¾ÖÖÝÝÖÖ îî ¸̧êê üü  ××±±úúµµ ÖÖÖÖ ÔÔ¤¤ üü¾¾ÖÖ¹¹ýý®®ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ ..  
¯̄ÖÖÖÖ êê××®® ÖÖ    ÃÃÖÖÖÖÆÆêê üü ²²ÖÖ  µµ ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ††ÖÖ¤¤ êê üü¿¿ÖÖ ÖÖ®®ÖÖ êê  ÝÝ ÖÖãã ®®ÆÆüü ÖÖ  ¤¤ üüÖÖÜÜÖÖ»»ÖÖ  ÛÛúúººþþ®®ÖÖ  ¯̄ÖÖ ããœœ üü ßß»»ÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖÛÛúúÖÖ´́ÖÖ ßß  
¯̄ÖÖÖÖ êêÆÆ êê üüÛÛúúÖÖ òò //11226655  ÃÃÖÖÖÖÆÆêê üü ²²ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ êê ..ÃÃ™™ êê üü .. ´́ÖÖ ããÜÜÖÖêê›› üü..  
  
¤¤ üü ÖÖÜÜÖÖ»»ÖÖ  ÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖÖÖ¸̧üü--  ¯̄ÖÖÖÖ êêÆÆ êê üüÛÛ úúÖÖ òò //22443333  ³³ÖÖããŸŸÖÖÖÖôôêê ûû    ¯̄ÖÖÖÖ êêÃÃ™™ êê üü  ´́ÖÖ ããÜÜÖÖ êê››üü..      
  

ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ ÖÖ××ÃÃÖÖÛÛúú  ††ÓÓ´́ÖÖ»»ÖÖ¤¤ üü ÖÖ¸̧üü  ::--  ¯̄ÖÖÖÖ êêÆÆ êê üüÛÛúúÖÖ òò//11226655  ››üüßß  ‹‹®®ÖÖ  ××ÝÝÖÖ¢¢ÖÖ ëë  ¯̄ÖÖÖÖ êêÃÃ™™ êê üü  ´́ÖÖ ããÜÜÖÖ êê››üü  
´́ÖÖÖÖ êêÛÛ ÎÎ úú..88000077880077777711              
                                                                                                        

¯̄ÖÖÖÖ êêÃÃ™™ êê üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  ††××¬¬ÖÖÛÛúúÖÖ¸̧üü ßß::--  ¾¾ÆÆüü ßß..¾¾ÆÆüü ßß..ÝÝÖÖ ÖÖ êê²²ÖÖÖÖ››êê üü ,, ¯̄ÖÖ ÖÖ êê»»ÖÖßßÃÃÖÖ  ××®®ÖÖ ××¸̧üüõõÖÖÛÛúú,, ¯̄ÖÖÖÖ êêÃÃ™™ êê üü  ´́ÖÖ ããÜÜÖÖêê››üü    
´́ÖÖÖÖ êêÛÛ ÎÎ úú..88880055995577444400  

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 
 
 

 

 

 

 

 



पो टे िहमायतनगर 255/2022 कलम 65(ई)म.दा. का  िद. 18/11/2022 

पो टे चे नाव  ो.गुरन व कलम  गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण 

िफय दीचे नाव प ा 
मोबाईल नंबर 

खुलासा 

िहमायत नगर 
 
  
 

255/2022 कलम 
65(ई)म.दा. का. 
 
 

िद.18/11/2022 
20:35 वाजता चेदर यान 
कामठे चोकापासून पुढे 50 
मीटर अंतरावर िहमायतनगर 
ते घारापुर फा ाजवळ 
प चमेस 1 िहमायतनगर 
 
 
गु हा दाखल तारीख:-
िद18/11/2022 
वेळ22:02वा. टे. डा.22वर 
 

बालाजी गो वदराव महाजन 
यवसाय नोकरी 

(सपोिन)पोलीस टेशन 
िहमायतनगर िज. नांदेड 
 
आरोपी: 
  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने आप या ता यात िवनापरवाना बेकादेशीर िर या 
180ML या मते या एकूण 72 बाटला देशी दा  भगरी 
सं ाची चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने आपले ता यात 
बाळगले या िमळून आला हणून गु हा दाखल क न मा.पो. िन. 
साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामे 
िबट HC/2303 िसगणवाडयांचे कडे िदला. 
 
दाखलकरणार:- पोहेका/ 1795ठाकरे मो.नं.9421761309 
पो ट भारी अिधकारी चे नाव:- पो. िन. ीिब. डी. भुसनूरमो. 
नं.9834774799 
 
 तपासी अिधकारी:-HC/2303 मो.नं.9049075521 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
पो. टे िवमानतऴ िमस ग.नं.  77 /2022 द.18/11/2022 

अ. 
. 

िज हावपो. ट.ेचेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हानांदेड, 

पो. टे. 
िवमानतळ 

 
िमस ग घ.ता.वेऴ व िठकाण 
-   िदनांक 18/11/2022 रोजी   
दुपार  12.00 वाजताच े
सूमारास  राहते घ न   
सागंवी ब ुनांदेड    

िमस ग दाखल -
िद.18/11/2022 वेळ 22.03 
टे.डा.नं. 

वणन- , उंची 5 फुट 4  इंच ,   
. अंगाने  जाड जुड  , रंग  
. सावळा , केस  काऴे  
नाक सरऴ कपडे, टॉप 
शेवा या कलरचा लेगीस 
पँ ट का या रंगाची 
काफ पोपट  रंगाचा 
सोबत पस भाषा मराठा 
, हं द  ,इं जी बोलता येत े
वृण डा या डो या या वर 
जखम जुनी 

पो. टे िवमानतऴ 
िमस ग.नं. 
77 /2022  
 

खबर देणार –  सदािशव 
सटवाजी कोकाटे वय 55 

वष यवसाय  शेती  रा.  
सागंवी ब ु नांदेड      
मोनं 7498690375 

 

 

हरवले या य तीचे नाव –   

 

 
खुलासा -  सादर िवनंती की ,वर नमुद ताऱीख वेळी 
व िठकाणी यातील खबर देणार यांची मुलगी  ह   
तच े राहते घ न विजराबाद येथे म हला 
कॉलेजला जात े हणुन गेल  ती आता पावेतो 
परत घर  आल  नाह  आ ह  तचा   
नातेवाईकाकड े व तच े मै नीकड े शोध घेतला 
पंरत ु कोठेच मळुन आल  नाह . वगैरे मजकुराच े 
अज द यान ेमा.पो. न.सा. यांच ेआदेशाने मसींग 
दाखल क न पूढ ल शोध व कायवाह  कामी 
HC2317  पावडे यांचेकडे िदला . 

दाखल करणार – NPC 2609 आकमवाड 
मो.नं.8805647079 

तपास करणार  - HC 2317 पावडे मो.नं. 
8888842002. 
 
   
 
 

 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö ü̧ Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 
 



पो. टे बलोल   गुरनः-227/2022 कलम 324,323,504,506,34 भा.द. व     द. 18/11/2022 
पो. टे 
चे नाव  

ग.ुर.न व 
कलम  

ग.ुघ.ता.वेळ व 
ठकाण 

फयाद च े नाव व प ता/आरोपीचे 
नाव व प ता 

हक कत 

बलोल   पो. टे.िबलो
ली भाग-1 
ते 5 गुरनः-
227/2022 
कलम 
324,323,5
04,506,34 
भा.द.िव         

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणःिद.18/11/22 
चे 19.40 वा 
िफय दीचे घरासमोर 
रोडवर पोचमपाड 
ग ली,सगरोळी  
दि णेस 17 िक.मी. 
 
 
 
 
 
                                     
गु हा दाखल 
िद.18/11/2022 चे 
22.38 वा न द नं 17 
वर 
 
 

िफय दीचेनाव- ध मिदप.िप.िपराजी 

पदमवार.वयः40वष यवसायःलाईटचे 

काम,राःपोचमपाड ग ली,सगरोळी 

ताःिबलोली िज.नांदेड 

मो.नं.9356414858 
  
 
आरोपीचे.नाव- (1)आकाश भू 
पवार (2)अजय भू पवार (3) भू 
पवार.ितघे राःपोचमपाड 
ग ली,सगरोळी ताःिबलोली  
 
 
आरोपी अटकः- आरोपी अटक 
नाहीत. 
 

सादर वनंती क  वर नमुद ता. वेळी व 
ठकाणी  यातील आरोपीतांनी संगणमत क न िफय दीस 

तु आम या अजय पवार याचे सोबत वाद का केलास या 
कारणाव न िशवीगाळ क न आरोपी ं .2 व 3 धरले 
व आ. ं .01 याने िफय दीस हातातील कडाने डो यात 
मा न डोके फोडून दुःखापत केली व ितघांनी ढकलून 
िद याने डा या हाताचे कोप-यास मु कामार लागला व 
िजवे मार याची धमकी िदली वगैरे जवाबाव न वर 

माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन साहेब यांचे 
आदेशाने पुढील तपास िबट पोहेकॉ/2049 आंबेवार 
यांचेकडे िदला  .    
 
तपािसकअंमलदार- पोहेकॉ/2049 आंबेवार पोलीस टेशन 
िबलोली मो नं 9423615487 

दाखलकरणारः-पोहेकॉ/1963 गुडमलवार,पोलीस. टेशन 
िबलोली मो नं 8421453868 
 

भारी  अिधकारी- िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. 
मो.नं. 9823889037  

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 



 
 
 

 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö Ø»Ö²ÖÝÖÖ¾Ö ÝÖã̧ ü®Ö 164/22 Ûú»Ö´Ö 457,380 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 18/11/2022 

 
 

 
 
 

ÛÎú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö®Ö  

ÝÖã ¸ü ®ÖÓ. 
¾Ö Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šüÛúÖÞÖ ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ /†Ö ü̧Öê̄ Öß  ®ÖÖ¾Ö Æü×ÛúÛúŸÖ 

1 ×»Ö²ÖÓÝÖÖ¾Ö ü   ÝÖã̧ ü®Ö 
164/2022 
Ûú»Ö´Ö 
457,380 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šüÛúÖÞÖ :- ×¤ü. 
17/11/2022 
¸üÖê•Öß 23.00 ŸÖê ×¤ü®ÖÓ ÖÛú 
18/11/2022 “Öê 06.00 
¾ÖÖ•ÖÞµÖÖ“Öê ¤ü ü̧´µÖÖ®Ö ´ÖÖî ´Ö¸üôûÛú 
×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ ÝÖ™ü ÛÎú´ÖÖÓÛú 
41 ´Ö¬Öß»Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
ÝÖÖê¤üÖ´ÖÖŸÖã®Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ 
•ÖÖÞÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ   
 
×¤ü¿ÖÖ- ˆ¢Ö¸ü 14 ×Ûú´Öß  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-   
×¤ü.18/11/2022¸üÖê•Öß      ¾Öêôû 
15.19 ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ. 16 ®ÖÖê¤ü ®ÖÓ. 
¾Ö ü̧   
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ®ÖÖ¾Ö :-  ˆ´ÖÖ•Öß 
´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö Ûú¤ü´Ö ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ü̧Ö.´Ö¸üôûÛú 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖêÛú 
9665457295 
 
 
†Ö ü̧Öê¯Öß :- †–ÖÖŸÖ   
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ÃÖÖêµÖÖ²Öß®Ö“Öê 67 
Ûú™Òü™êü †Ó¤üÖ•Ö  ê33 Œ¾Öà™ü»Ö ¯ÖÏŸÖß 
Œ¾ÖË ß Ó™ü»Ö  5300 ¹ý ¤ü ü̧Ö 
¯ÖḮ ÖÖÞÖê ‹ÛãúÞÖ ØÛú´ÖŸÖß 
1,74,900 ¹ý ´ÖÖ»Ö  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-×®Ö Ó̧üÛú  
 

   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß. ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖêŸÖ 
¿Öê•ÖÖ ü̧ß †ÃÖê ¤üÖê‘Öê ×´Öôæû®Ö ´ÖÖî.´Ö¸üôûÛú ×¿Ö¾ÖÖ ü̧ÖŸÖß»Ö ÝÖ™ü ®ÖÓ²Ö ü̧ 41 ´Ö¬Öß»Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ŸÖê ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ •ÖÖÞÖÖ ȩ̂ü ü̧Öê›ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ™üß®Ö ¯Ö¡ÖÖ“Öê ÝÖÖê¤üÖ´ÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ²Öß®Ö“Öê 67 Ûú™Òü™êü 
†Ó¤üÖ•Öê 33 Œ¾Öà™ü»Ö ÃÖÖêµÖÖ²Öß®Ö ¯ÖÏŸÖß Œ¾ÖË ß Ó™ü»Ö 5300 ¹ý ¤ü ü̧Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖê †Ó¤üÖ•Öê ‹ÛãúÞÖ 
ØÛú´ÖŸÖß 174900 ¹ý ´ÖÖ»Ö ™üß®Ö ¯Ö¡ÖÖ“Öê ÝÖÖê¤üÖ´ÖÖ“Öê ¿Öê™ü¸ü ¾ÖÖÛú¾Öæ®Ö †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ûúºþ®Ö 
ÛúÖêÞÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓ®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öê †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý®Ö ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ÝÖæ®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»Ö Ûúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ÃÖÖê µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Ûêú•ÖÝÖß¸ü ÃÖ¸ü µÖÖÓ®ÖÖ 
¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ´Ö•ÖÛãú ü̧Ö“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö . 
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ ü̧ ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê ®ÖÖÓ 9823288458. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó´Ö»Ö¤üÖ ü̧ :- ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö  Ûêú•ÖÝÖß ü̧ ü   ´ÖÖê ®Ö.8830763211 
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧ ü-ü-¯ÖÖêÖÖ 2252 ŸÖÖê›üÃÖÖ´Ö  ´ÖÖê®ÖÓ  7720835111 
¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»Ö Ó²ÖÝÖÖ¾Ö  
                                                                                        
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 419/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.  ×¤ü®ÖÖÓÛú  18/11/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ ü̧ ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™ êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã̧ ü®Ö 
419/2022 
Ûú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú  
16/11/2022 ŸÖê 
18/11/2022 “ÖêÃÖÛúÖôûß 
09.30 ¾ÖÖ. ¸üÖ.¯Ö. 
×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ ÛúÖµÖÔ¿ÖÖôêû“µÖÖ  
ÃÛÎÑú¯Ö µÖÖ›Ôü ¾ÖÛÔú¿ÖÖÑ̄ Ö 
®ÖÖÓ¤êü›ü ¯Öã¾Öì»ÖÖ 01 ×Ûú.´Öß.  

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
18/11/2022 ¸üÖê•Öß   
19.24 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 
42 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ×¤ü®Öê¿Ö 
¯ÖÏ³ÖÖÛú ü̧ †¾Ö‘Ö®Ö 37 ¾ÖÂÖÔ 
¯Ö¤ü ×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ  ³ÖÖÓ›üÖ¸ü 
†×¬ÖÛúÖ¸üß ü̧Ö•µÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÆü®Ö 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9890065727 

†Ö¸üÖê¯Öß --  †–ÖÖŸÖ  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö --  07.50 ²ÖÖµÖ 
16 ÃÖÖ‡Ô•Ö “Öê ³ÖÓÝÖÖ¸ü ™üÖµÖ¸ü 
62 ®ÖÝÖ ×Ûú´ÖŸÖß                                                        
†Ó¤üÖ•Öê 15,000 ºþ¯ÖµÖê 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö  »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
ü̧Ö.¯Ö.×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ ÛúÖµÖÔ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¾ÖÛÔú¿ÖÖÑ¯Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»ÖÃÛÎÑú¯Ö µÖÖ›Ôü ´Ö¬Öã®Ö 07.50 ²ÖÖµÖ 16 
ÃÖÖ‡Ô•Ö “Öê ³ÖÓÝÖÖ ü̧ ™üÖµÖ¸ü 62 ®ÖÝÖ ×Ûú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 15,000 ºþ¯ÖµÖê“ÖêÛúÖêÞÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖê ü̧™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî ȩ̂ü †•ÖÖÔ¾Öºþ®Ö  ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ²Öß™ü ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /614 ÃÖÖŸÖÖ ȩ̂ü   µÖÖÓ“ÖêÛú›êü 
×¤ü»ÖÖ. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /614 ÃÖÖŸÖÖ ȩ̂ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9823170905 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /1284 ¾Æüß.†Ö¸ü.Æü®Ö´ÖÓŸÖê --  7558626422 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  



¯ÖÖêêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 89/2022   ×¤ü®ÖÖÓÛú 18/11/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ÜÖ²Ö ü̧  ¤êüÞÖÖ ü̧ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 
89/2022   

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ  -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
17/11/2022 ȩ̂ü•Öß 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 14.00 ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê 
‘Öºþ®Ö ¸üÖ•Öê¿Ö ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öã®Ö 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  
×¤ü®ÖÖÓÛú   
18/11/2022 ¸üÖê•Öß  
07.13 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ   
15 ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ¸ü-- •ÖÖ»Ö¤Óü ü̧ ®ÖÖÝÖÖȩ̂ üÖ¾Ö 
¤ü¾ÖÞÖê ¾ÖµÖ 70 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Ö ¸üÖ. ¸üÖ•Öê¿Ö®ÖÝÖ ü̧ŸÖ ü̧Öê›üÖ  
®ÖÖÛúÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 9921668892 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  ¸üÖ•Ö¸üŸ®Ö 
•ÖÖ»ÖÓ¤ü¸ü ¤ü¾ÖÞÖê ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
®ÖÖîÛú ü̧ß ¸üÖ. ü̧Ö•Öê¿Ö®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9960303324 

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- Ó̧üÝÖ- ÝÖÖê ü̧Ö      
, Ó̂“Öß  5 ±ãú™ü 8 ‡Ó“Ö   , ²ÖÖÓ¬ÖÖ  -- 
´Ö•Ö²ÖãŸÖ   , ³ÖÖÂÖÖ ØÆü¤üß ´Ö ü̧Öšüß   
,“ÖêÆü ü̧Ö -- ÝÖÖê»Ö , ¯ÖÖê¿ÖÖÜÖ --  ×®ÖôûÖ 
×•Ö®ÃÖ ¿Ö™Ôü ¾Ö ¯ÖÑ®™ü ,¯ÖÖµÖÖŸÖ  -- “Ö¯¯Ö»Ö                                           

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö ü̧ ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß 
¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ´ÖÖ—ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ®ÖÖ´Öê¸üÖ•Ö ü̧Ÿ®Ö •ÖÖ»ÖÓ¤ü¸ü ¤ü¾ÖÞÖê ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ 
ÆüÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 17/11/2022 ü̧Öê•Öß 14.00  ¾ÖÖ. “ÖêÃÖã́ Ö¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Öºþ®ÖÛúÖêÞÖÖÃÖÛúÖÆüß ‹Ûú ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ 
×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü¡Ö ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ  †ªÖ¯Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ×´Öôãû®Ö 
†Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÖÔ¾Öºþ®Ö  ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö ü̧ ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2309ü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü 
×¤ü»Öê.  

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

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

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  



³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ ü̧ ¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö†Ö´Öé 63/2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC  ¯ÖḮ ÖÖÞÖê         ×¤ü®ÖÖÓÛú 18.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êüê ü †Ö´ÖÏ  ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

†Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®
Ö†Ö´Öé 
63/2022 
Ûú»Ö´Ö  174 
CRPC  
¯ÖḮ ÖÖÞÖê 

†Ö´Öé‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
18/11/2022 ü̧Öê•Öß 
02.15 ¾ÖÖ. 
ÃÖÖêÆü´ÖÆüÖÑÃ¯Öß™ü»Ö 
²ÖÖȩ̂ ü²Ö®Ö ±ÑúŒ™Òüß ®ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö´Öé¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
18/11/2022 ü̧Öê•Öß 
06.49 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  14 ¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧  -- 
†Öế ÖÓÛúÖ ü̧ÃÖã×®Ö»Ö •ÖÖê¿Öß ¾ÖµÖ 
30 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. 
¾Ö•Öß ü̧Ö²ÖÖ¤ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
8999206200 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö  --¸üÖÆãü»Ö 
†Ö®ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö •ÖÖê¿Öß ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖÔ 
ü̧Ö. ÛúÖ²Ö¸üÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

´Ö ü̧ÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ  --¤üÖºþ“µÖÖ 
†×ŸÖÃÖê¾Ö®ÖÖ®Öê À¾ÖÖÃÖÖêÀ¾ÖÖÃÖÖŸÖ 
¡ÖÖÃÖ ÆüÖê¾Öã®Ö ´ÖéŸµÖã . 

ÆüÛúßÛúŸÖ -   ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ ü̧ßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  µÖÖÓ®Öß  
¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»ÖÖÛúß, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖµÖŸÖ ´ÖÖ´ÖÖ ®ÖÖ´Öê ü̧ÖÆãü»Ö †Ö®ÖÓŸÖ ü̧Ö¾Ö •ÖÖê¿Öß ¾ÖµÖ 50 
¾ÖÂÖÔ  ¸üÖ. ÛúÖ²Ö ü̧Ö®ÖÝÖ ü̧ ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ®Öê ¤üÖºþ“Öê †×ŸÖ ÃÖê¾Öã®Ö  Ûêú»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÛúÖ´ÖßÃÖÖêÆü´ÖÆüÖÑÃ¯Öß™ü»Ö 
²ÖÖȩ̂ ü²Ö®Ö ±ÑúŒ™Òüß  ®ÖÖÓ¤êü› ü µÖê£Öê ¿Ö¸üßÛúÛêú»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê¾Ö ü̧ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öã  †ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ  
À¾ÖÖÃÖÖêÀ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ¡ÖÖÃÖÖ®Öê ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ´Ö ü̧ÞÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ  ÛúÖêÞÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ †£Ö¾ÖÖ 
ÛúÖêÞÖÖ¿ÖßŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÃÖ»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †•ÖÔ ×¤ü»µÖÖ®Öế ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö 
¯Öãœüß»Ö “ÖÖîÛú¿ÖßÛúÖ´Öß ¯ÖÖê®ÖÖ /51 •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ ü̧  --  ¯ÖÖê®ÖÖ /51 •ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9067952076 

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

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  



पोलीस टेशन भोकर नंबर 72/2022 कलम 174 CRPC िदनांक  18 .11.2022 

पोलीस टेशन आ. .न. व कलम खबर देणार मयताचे नाव आ. ं.घडला तारीख 
वेळ व िठकाण 

खुलासा 

भोकर  नंबर 72/2022 
कलम 174 
CRPC 

खबर देणार - 
एस के बयास पोहे 
का 2093 पो ट 
नांदेड ामीण 
 
 

मयताचे नाव -  
मोह मद सलीम उ ीन मोह मद 
मसीहोिदन वय 52 वष राहणार 
का ाबाद लॉट परभणी 
 
 
मरणाचे कारण रे वेतून पड याने 
उपचारादर यान मृ य ू
 
 
मरणाचे कारण - कोणतेतरी 
िवषारी औषध िपवुन मृ य ु
 
उिशराचे कारण 
यातील आ.मृ.ची कागदप  आज 
रोजी पो टला ा त झा याने 

िद. 14/11/2022 रोजी 
चे 07.00वा.वाड . 
33 सं.द. िव णुपुरी 
नांदेड 
िदशा पूवस 60 
िकलोमीटर 
 
आ. ं.दाखल िदनांक  
18 .11.2022 चे  
वाजता टेशन 
13.54डायरी न द 

माकं 25वर 
 
उिशराचे कारण आज 
रोजी सदर कागदप  
पो टेला ा त झा याने. 
 
 

सदर िवनंती क  यातील मयत दनांक 11 11 2022 

रोजी 16.00 वाजता नांदेड त े आ दलाबाद जाणारे 

रे वेतून तोल जाऊन मडका िशवारात क  मी नंबर ⅙-7 

जवळ पड याने या सरकारी दवाखाना मुदखेड येथे 

उपचार कमी नेल ेपुढील उपचार काम ेसहदेव िव णुपुरी 

वाड मांक 33 नांदेड येथे पाठिव यात आला तेथे 

या यावर उपचारदर यान नमूद तारीख वेळ व ठकाणी 

मरण पावला तरी सदर ा  कागदप ाव न 

मा.पो.िन.साहेब यांचे आदेशाने आ. मृ.दाखल क न 

पुढील कायवाही कामी बीट ASI देवकांबळे यां याकडे 

दे यात आला. 

दाखल करणार लेखुळे पो ट भोकर मोबाईल नंबर  
830 82 92 298 
चौकशी अंमलदार - ASI देवकांबळे पो ट  
9623979181 
भोकर भारी अिधकारी पो. िन. िवकास पाटील साहेब 
मोबाईल नंबर 9923104521 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 
 

 



 
 

पोलीस टेशन भोकर नंबर 73/2022 कलम 174 CRPC िदनांक  18 .11.2022 
 

पोलीस टेशन आ. .न. व कलम खबर देणार मयताचे नाव आ. ं.घडला तारीख वेळ 
व िठकाण 

खुलासा 

भोकर  नंबर 73/2022 
कलम 174 
CRPC 

खबर देणार - 
ड यू के कांबळे 
पोहे का 2801 
पो ट नांदेड 

ामीण 
 

मयताचे नाव -  
कुशाल शंकर जोशी वय 30 वष 
राहणार लाड सांगवी तालुका 
िज हा औरंगाबाद ह ली 
मु काम गोकुळ नगर भोकर 
 
 
मरणाचे कारण - कोणतेतरी 
िवषारी औषध िपवुन मृ य ु
 
उिशराचे कारण 
यातील आ.मृ.ची कागदप  आज 
रोजी पो टला ा त झा याने 
 
 

िद. 16/11/2022 रोजी चे 
21.08वा.वाड . 
50सं.द. िव णुपुरी नांदेड 
िदशा पूवस 60 
िकलोमीटर 
 
आ. ं.दाखल िदनांक  
18 .11.2022 चे  
वाजता टेशन 
13.55डायरी न द मांक 
26वर 
 
उिशराचे कारण आज 
रोजी सदर आ. . चे 
कागदप आज रोजी 
पो टेला ा त झा याने 
 
 
 
 

सादर िवनंती की यातील मयत यांनी िदनांक 16,/ 11/ 2022 
रोजी वेळ 18.30 वाजता मयूर जोशी यां या घरी पाय घस न 
पडून यां या डो यात मार लागून जखमी झा याने यास 
उपचार कामे सरकारी दवाखाना भोकर येथे ता पुरता िवलाज 
क न पुढील िवलाज कामी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड 
वाड मांक 50 म य ेउपचारादर यान मरण पावला तरी सदर 

ा त कागदप ाव न मा.पो. िन.साहेब यां या आदेशाने अ  
दाखल क न पुढील कायवाही कामी िबट ASI बाचेवाड 
यां याकडे दे यात आला. 
दाखल करणार लेखुळे पो ट भोकर मोबाईल नंबर 830 82 92 
298 
चौकशी अंमलदार - A S I बाचेवाड पो ट भोकर 
मो.9284497645 

भारी अिधकारी पो. िन. िवकास पाटील साहेब मोबाईल नंबर 
9923104521 
 
 
 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  

 
 



 
 
 
 

¯ÖÖê Ã™êü  ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ ÝÖã ü̧®ÖÓ  403/2022 Ûú»Ö´Ö  135 ´Ö.¯ÖÖê ÛúÖ×¤ü-18/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 

×¤ü-18/11/2022 ¯ÖÖê 
Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÝÖã ü̧®ÖÓ  
403/2022 Ûú»Ö´Ö  
135 ´Ö.¯ÖÖê ÛúÖ  
 

ÝÖã®ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
-17/11/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 18.00 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ •Öã®ÖÖ ´ÖÖêœüÖ  
®ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖÜÖ»Ö  
×¤ü-18/11/2022 
¾Öêôû 16.54¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.- 26 

×±úµÖÖÔ¤üß-  ¯ÖÏ¤üß¯Ö ×¾Öšü»Ö¸üÖ¾Ö ÜÖÖ®ÖÃÖÖêôÌêû  ¾ÖµÖ 42¾ÖÂÖì 
¾µÖ   ®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖê ®ÖÖ 1742 ¸üÖ  ®Öế ÖÞÖãÛú ¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê ®ÖÓ 9823101742 
 
†¸üÖê̄ Öß-  

           ÜÖã»ÖÖÃÖÖ, ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖ®Öß ¿ÖÖê³ÖÖ µÖÖ¡ÖÖ ÛúÖœãü®Ö 100 ŸÖê 125 •Ö®ÖÃÖ́ Öã¤üÖµÖ 
¾Ö 50 ŸÖê 60 ´ÖÖê™ü̧ ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ÃÖÆü³ÖÖÝÖß Ûú¹ý®Ö ¿ÖÖê³ÖÖ µÖÖ¡ÖÖ ÛúÖœãü®Ö 
´ÖÖ •Öß †¬ÖßÛúÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö ²Ö¤üß  †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê 
ˆ»Ö‘Ö®Ö Ûêú»ÖË ´Æü®ÖÌå®Ö  
 ¾ÖÝÖî̧ êü ¾Ö¹ý®Ö ±úßµÖÖÔ¤ü ´ÖÖ ¯ÖÖê ×®Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖ ÖêÆêüÛúÖò 2427  ´ÖÖê.®ÖÓ.9764128102 
¤üÖÜÖ»Ö -   ¯ÖÖê ÆêüÛúÖò 2812 ÃÖ¾ÖÔ®ÖÛú ü̧ ÃÖ ü̧  

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

 †Ö¸üÖê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  



 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê ®ÖÖ¾Ö .×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  ÝÖã̧ ü®Ö 411/2022 Ûú»Ö´Ö  4/25 ³ÖÖ.Æü.ÛúÖ ×¤ü.18.11.2022 

                            

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®ÖÓ ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ê 
®ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ ü̧ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖÝÖ 06 
 
 ÝÖã¸ü®Ö. 411/2022  
 Ûú»Ö´Ö 4/25 
¿ÖÃ¡ÖÖ 
†¬Öß×®ÖµÖ´Ö   
¯ÖḮ ÖÖÞÖê  
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :- 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
:- ×¤ü.18/11/2022 
¸üÖê•Öß“Öê 17.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ ü̧ : ¯Öæ¾ÖìÃÖ  
02 ü ×Ûú.´Öß ²Öß™ü ÛÎú .4 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-
×¤ü.18/11/2022 ¸üÖê•Öß 
19.17 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ. 20¾Ö¸ü 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ¤üÖê®Ö 
ÜÖî•Öȩ̂ ü ¾Ö ´ÖÖ ê™üÖ ü̧ÃÖÖµÖÛú»Ö  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
×´Ö»Öß¤ü ´Ö¬ÖãÛú ü̧¸üÖ¾Ö ÃÖÖê®ÖÛúÖÓ²Öôêû  ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö®Öß ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- 
  †Ö¸üÖê¯ÖßÃÖ †™üÛú :- ÆüÖêµÖ  
‹±ú†ÖµÖ †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ¸ü ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ: -- ×®Ö Ó̧üÛú  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
         ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öæ¤ü 
†Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ®Öß ŸµÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ÜÖî•Ö ü̧ ‘Öê¾Öã®Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö®ÖßÛú ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ×±ú ü̧¾ÖŸÖ ¾Ö 
×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ µÖêÞÖÖ·µÖÖ •ÖÖÞÖ·µÖÖ »ÖÖëÛúÖ®ÖÖ ´Ö®ÖÖŸÖ ¤üÆü¿Ö¤ü 
×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ×¸üŸÖß®Öê ŸµÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖã®Ö ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ  ¾ÖÝÖî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²Ö 
¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÓ Ö“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÛúÖ´Öß  ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß :-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖò/882 ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®Ö. 
9721870108. 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ ü̧ :-  ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/1302 ×ÝÖ¸üß ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. 
®Ö.9325447086.  
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ¸üß :-  ÁÖß.›üÖò.ÛúÖ¿ÖßÛú ü̧ ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.9527988931 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  
 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú. 47/2022 “Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü. 18/11/2022 

 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖàÝÖ ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

×´ÖÃÖàÝÖ  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê/ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸üÖ“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ¸ü 

×´ÖÃÖàÝÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú-
47/2022 
 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ :-×¤ü. 
18/11/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 
02.00 ¾ÖÖ iti ¯ÖÖÃÖã®Ö 
®ÖÖÓ¤êü›ü  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü  :- 
ˆ¢Ö¸êüÃÖ 01 ×Ûú´Öß ²Öß™ü 02 
 
 
×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
:-×¤ü. 18/11/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 23.21 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ.27 
¾Ö¸ü 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü::-  
¯ÖÏ×¾ÖÞÖ ÃÖŸµÖ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ †ÝÖÏ¾ÖÖ»Ö 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ¯ÖãÞÖÖÔ 
¸üÖ.¯Ö¸ü³ÖÞÖß 9028271797. 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö:-  
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö:- 
 ˆÓ“Öß 5 ±ãú™ü 8 ‡Ó“Ö ,¸ÓüÝÖ ÝÖÖȩ̂ üÖ, 
ÛêúÃÖ ÛúÖôêû,Ûú¯Ö›êü ÛúÖôûÖ×™ü¿Ö™Ôü  
ÝÖÏê Ûú»Ö¸ü ¯Öò®™ü  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:-  
           ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÝÖß 
†Ö•Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 18/11/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 02.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ITI µÖê£Öã®Ö ÛúÖêÞÖÖ»ÖÖÆüß ÛúÖÆüß‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ×®Ö‘Öã®Ö 
ÝÖê»Öß †ÖÆêü †Ö¢ÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ¯Ö¸üŸÖ ‘Ö¸üß †Ö»Öß ®ÖÖÆüß. ¾ÖÝÖî̧ êü 
†•ÖÖÔ¾Ö¹ý®Ö ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®¾ÖµÖê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ¯ÖÖê®ÖÖ-2116 ÝÖã™ü™êü µÖÖÓ“Öê 
Ûú›êü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü- ¯ÖÖê®ÖÖ-738 ´ÖÖȩ̂ êü  ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.ÛÎú. 9923843719 
  
 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü :-  ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/ 1679»ÖÖ´Ö¤üÖ›êü   
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®Ö.9850680909  
 
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß:- ¯ÖÖê.×®Ö.ÁÖß ›üÖò.‹®Ö.²Öß.ÛúÖ¿ÖßÛú¸ü 
ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ,®ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê. ®ÖÓ.9527988931 

†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

 †Ö ü̧Öê̄ Öß¾Ö¸ü Ûêú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß  


