
iksLVs da/kkj iksLVs da/kkj iksLVs da/kkj iksLVs da/kkj xqxqxqxq----jjjj----uacj %& uacj %& uacj %& uacj %& xq-j-u-49@2022  dye 307]294]323] 34 Hkknoh      fnukad 19@02@2022fnukad 19@02@2022fnukad 19@02@2022fnukad 19@02@2022 
ftYgk@iks-
Bk.ks  

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

xqju -@dye  fQ;kZnh@vkjksih  gdhdr  

ftYgk 
%&ukansM  
 
iks-LVs- 
da/kkj  

        
xqxqxqxq----?k?k?k?k----rkrkrkrk----osG o osG o osG o osG o 
fBdk.k%&fBdk.k%&fBdk.k%&fBdk.k%&    
fn-18@02@2022   ps 
20-45  oktrk  xka/kh 
pkSd  da/kkj  
 
 
fn’kk o varj %& n’kk o varj %& n’kk o varj %& n’kk o varj %&     
iwosZl 500 feVj 
 
 
xqxqxqxq----nknknknk----    rkrkrkrk----osG %&osG %&osG %&osG %&    

 fn-19@02@2022 
osG 02-28 
LVs'ku Mk;jh 
uksan 6 oj- 
    
 
 

    
xqxqxqxq----jjjj----uacj %& uacj %& uacj %& uacj %& xq-j-u-
49@2022                     
dye 307]294]323] 
34 Hkknoh     
 
 
 
 
 

    
fQ;kZnh ns.kkj ukofQ;kZnh ns.kkj ukofQ;kZnh ns.kkj ukofQ;kZnh ns.kkj uko %& 'ks[k 
gqtsQ 'ks[k tkdhj gqlsu 
o; 20 o"kZ O;olk;&  
f'k{k.k jk- [kand xYyh 
cgknjiqjk da/kkj rk- da/kkj  
ft- ukansM eks-Ø-
8788439495- 
 
 
vkjksihps ukao %& vkjksihps ukao %& vkjksihps ukao %& vkjksihps ukao %&  
    
 
vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&vkjksih vVd %& ukgh 
 
        

[kqyklk %&[kqyklk %&[kqyklk %&[kqyklk %& lknj fouarh dh uewn rk- osGh o  fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 
'ks[k gqtsc o R;kps pqyr HkkÅ lksgsy gqlsu o brj vls pgk fi.;klkBh 
xsys vlrk ;krhy vkjksihrkauh lax.ker d:u cMh nxkZ m:l da/kkj ;sFks 
n'kZuklkBh ykbZu yko.kkjs rqEgh dks.k vls Eg.kwu f'kohxkG d:u ;krhy 
vkjksih Øekad 1 o 4 ;kauh fQ;kZnhl o 'ks[k lks;c gqlsu ;kauk 
ykFkk&cqDD;kaus ekjgk.k dsyh o vkjksih Øekad 3 ;kus 'ks[k lksgsy ;kl 
idMys o vkjksih Øekad 2 ;kus R;kP;k toGhy pkdwus thos ekj.;kP;k 
mís'kkus lksgsy gqlsu ;kaP;k MkO;k cjxMh oj pkdwus okj d:u xaHkhj 
t[keh dsys o fQ;kZnh o 'ks[k lksgsc 'ks[k Qjnhu vls l¸;n vkost ;kl 
/kj.;kl xsys vlrk ijr vkjksih Øekad 1 o 4 ;kauh fQ;kZnhl ikBhekxwu 
/kjys R;kauk ns[khy thos ekj.;kP;k mís'kkus iksVkr okj djhr vlrkuk rks 
okj R;kauk idMY;kus fQ;kZnhps gkrkyk t[kek >kY;k o lksgsc ;kaps ikBhyk 
t[keh d:u v'yhy f'kohxkG dsyh vls fQ;kZnho:u  xqUgk nk[ky-  
 

nk[ky dj.kkj nk[ky dj.kkj nk[ky dj.kkj nk[ky dj.kkj &  iksmifu baækGs lkgsc iks-LVs- da/kkj eks-ua-9975754256 
 

rikl vf/kdkjh %& liksfu rikl vf/kdkjh %& liksfu rikl vf/kdkjh %& liksfu rikl vf/kdkjh %& liksfu yks.khdj  lkgsc iks- LVs-da/kkj eks-Ø--
9422336474    
    

izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd   iMoG lkgsc iksyhl LVs'ku da/kkj  
eks- Ø-9420841070- 
  
HksV ns.kkj vf/kdkjh %& HksV ns.kkj vf/kdkjh %& HksV ns.kkj vf/kdkjh %& HksV ns.kkj vf/kdkjh %& ek-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- Fkksjkr lkgsc 
mifoHkkx da/kkj eks-ua-9921442700  ] iks-fu- iMoG eks-ua- 9420841070 
o liksfu- yks.khdj eks-ua- 9422336474gs  fnukad 19-2-2022 jksth ps  
02-53 ok-uksan ua-7 oj jokuk  
 

HksV nsowu ijr vkY;kph osG %& HksV iq<s pkyq HksV nsowu ijr vkY;kph osG %& HksV iq<s pkyq HksV nsowu ijr vkY;kph osG %& HksV iq<s pkyq HksV nsowu ijr vkY;kph osG %& HksV iq<s pkyq     
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù MÉÖx½þªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú .MÉÖ®úxÉ xÉÆ. 40/2022 Eò±É¨É 279,337,338 ¦ÉÉnù´ÉÒ       Ênù.19/02/2022 
 

 
{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉ
nù  
MÉÖ®úxÉ xÉÆ. 
40/2022 

MÉÖx½þÉ PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É Ê`öEòÉhÉ 
- 
Ênù.22/01/2022 
®úÉäVÉÒ 13.30 iÉä 18.30 
´ÉÉVÉiÉÉSÉä ºÉÖ̈ ÉÉ®úÉºÉ ªÉäiÉÉ³ýÉ 

Ê¡òªÉÉÇnùÒ :–  ±ÉI¨ÉhÉ EòÉÆäb÷Ò¤ÉÉ 
®äúhÉEäò ´ÉªÉ 62 ´É¹ÉÇ ´ªÉ.xÉÉäEò®úÒ 
{ÉÉäº]õ ¨ÉÉºiÉ®ú ®úÉ.ªÉäiÉÉ³ýÉ iÉÉ 
vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ½þ.¨ÉÖ.{É]äõ±ÉxÉMÉ®ú vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù 
¨ÉÉäxÉÆ 9767166921 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ - ºÉÉnù®ú Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, ¤ÉÉVÉÖºÉ xÉ¨ÉÖnù iÉÉ®úÒJÉ 
´Éä³ýÒ ´É Ê`öEòÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É +É®úÉä{ÉÒ ½þÒxÉä +É{É±ªÉÉ 
iÉÉ¤ªÉÉiÉÒ±É ºEÂòÖ]õÒ ½þÒ ½þªÉMÉªÉ ´É ÊxÉ¹EòÉ³ýVÉÒ{ÉhÉÉxÉä 
¦É®úvÉÉ´É ´ÉäMÉÉiÉ SÉÉ±É´ÉÖxÉ Ê¡òªÉÉÇnùÒSÉÒ ¨ÉÉä]õÉ®ú ºÉÉªÉEò±É±ÉÉ 
{ÉÉ`öÒ¨ÉÉMÉÖxÉ VÉÉä®úÉSÉÒ vÉb÷Eò näù´ÉÖxÉ iªÉÉºÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú nÖùJÉÉ{ÉiÉ 



Eò±É¨É 
279,337,3
38 ¦ÉÉnù´ÉÒ  
 
 
      
Ênù19/02/20
22 
 
 
 

 

¤ÉºlÉÉxÉEò VÉ´É³ý EÖÆònùxÉMÉÉäèb÷ 
ªÉÉÆSÉä ½þÉì]äõ±É VÉ´É³ý ªÉäiÉÉ³ýÉõ 
iÉÉ.ú vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ÊVÉ xÉÉÆnäùb÷ù  
ù 
 
MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É iÉÉ.´Éä³ý Ênù. 
19/02/2022 ®úÉäVÉÒ 
11.21 ´ÉÉ. 
º]äõ.b÷É.xÉÉånù Gò.13 
 
 

nùÉJÉ±É Eò®úhÉÉ®ú – {ÉÉä ½äþ 
EòÉì / 1703 ¦ÉÉ±Éä®úÉ´É÷ {ÉÉä 
º]äõ vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù  
 
 

 
+É®úÉä{ÉÒ :-  
=Ê¶É®úÉSÉä EòÉ®úhÉ - +ÉVÉ ®úÉäVÉÒ 
{ÉÉä º]äõ ±ÉÉ ªÉä́ ÉÖxÉ iÉGòÉ®ú Ênù±ªÉÉxÉä  

 

Eò¯ûxÉ =VÉ´Éä {ÉÉªÉÉSÉä ½þÉb÷ ¡ìòCSÉ®ú Eäò±Éä ´É b÷ÉäCªÉÉºÉ 
nÖùJÉÉ{ÉiÉ Eäò±ÉÒ iÉºÉäSÉ <iÉ®ú Ê`öEòÉhÉÒ ¨ÉÖCEòÉ ¨ÉÉ®ú 
±ÉÉMÉ±ÉÉ +É½äþ.+ºÉä ´ÉMÉè®äú ¨ÉVÉEÖò®úÉSÉä VÉ¤ÉÉ¤Éù ´É¯ûxÉ ¨ÉÉ. 
{ÉÉä ÊxÉ ºÉÉ½Æä¤ÉÉÆSÉä +Énäù¶ÉÉxÉä ´É®ú |É¨ÉÉhÉä MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É 
Eò¯ûxÉ {ÉÖføÒ±É iÉ{ÉÉºÉ EòÉ¨ÉÒ  {ÉÉä½äþEòÉì/2022 ¨É`ö{ÉiÉÒ÷ ú 
ªÉÉÆSÉäEòbä÷ Ênù±ÉÉ. 
 
 

iÉ{ÉÉÊºÉEò +Æ̈ É±ÉnùÉ®ú: – {ÉÉä½äþEòÉì/2022 ¨É`ö{ÉiÉÒ 
{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä. 8390589720 

 

 

 

 

 

 

पो. �टे. चे नाव  मांडवी  गु�न नं.  :- 16/2022 कलम: 279,304(A),337,338,भादवी सहकलम 184 मोटार वाहन कायदा 

 

पो. �टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम�सग घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम�सग 

घडला व दाखल  

�फया!दी चे नाव व प"ा व मो. नं. 

आरोपी चे नाव व प"ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

                 ह�ककत  



मांडवी 

गु�न नं.  :- 16/2022 

कलम: 

279,304(A),337,33

8,भादवी सहकलम 

184 मोटार वाहन 

कायदा  

 

गु%हा घडला ता. व वेळ :-  

 �द. 18/02/2022 चे  17:20 

 

 

'ठकण:मांडवी गावाजवळील 

ना+या,या पुला अिलकडे 

ता.�कनवट  

 

गु%हा  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. 19/02/2022 चे 

13:56वा.  

न-द नंबर :-  12 वर  

�फया!दी चे नाव :- साईनाथ 

गंगाधर सोनुले वय 39 वष!  

रा.पाटोदा बु.�कनवट िज.नांदेड  

 

 

 

 

आरोपी चे नाव-:  

 

FIR �दले का होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- नाही. 

 

चेकिल�ट ची पूत!ता केली आह े:- 

सादर िवनंती क4 वर नमूद तारीख वेळी व 'ठकाणी यातील मोटार 

सायकल चालक यांनी आप+या ता5यातील HF िडल6स मोटार सायकल 

िजचा पा�सग िह भरधाव वेळाने हयगय व िन7काळजीपणे चालवून िववेक 

सोनुले व अिनकेत रेणके यां,या मोटार सायकलला समो8न धडक देवुन 

िववेक सोनुले यां,या मरणास कारणीभूत झाला आह ेतसेच अिनकेत यास 

गंभीर जखमी कर:यास कारणीभूत झाले वगैरे त<ारीव8न मा सपोिन 

िशवरकर साहबे यां,या आदेशाने गु%हा दाखल आह.े 

दाखल करणार:- PSO- Lnpc 1366  कनाके पोिलस �टेशन मांडवी 

मोबाईल नंबर 9307138735 

तपािसक अिधकारी PSIपठाण.पोिलस �टेशन  मांडवी मो.< 

9834841176 

पो. �टे. >भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म+हारी दगुा!दास   िशवरकर पो. �टे. 

मांडवी.  मो. नं. . .9922322312 

 

 

 

 

 

 

पो. �टे �कनवट आ ? नं 07/2022 कलम 174  भा द िव 

पो. �टे चे 

नाव  

गुरनं /आ ? / 

कलम  

गु%हा / आ ? घडला व 

दाखल  

�फया!दीचे नाव व प"ा मो नं., व 

आरोपीचे नाव व प"ा. 

ह�ककत  



पो. �टे. चे 

नाव 

�कनवट  

आ ? नं 

07/2022 

कलम 174 भा 

द िव >माणे  

 

 

�दशा व अंतर 

:- �कमी 

 

 

गू%@ाचे कारण  

आ ? घडला तारीख वेळ व 

'ठकाण :- 

�द.10/01/2022 रोजी 

17.00वा.  चे सुमारास 

मौजे धामनदरी 

 

 

आ ? दाखल :-

�द.19/02/2022 वेळ  

08.50 वा �टे.डा. नं 09 

वर  

 

गेला माल:-     

   

मरणाचे कारण :- पोटात 

दखुत अस+याने आजारास 

कंटाळून िवषारी औषध 

िपऊन मरण पावला 

�फया!दीचे नाव: देवजी लDमण आडे 

वय 54 वष! Eवसाय शेती राहणार 

धामनदरी तालुका �कनवट िज+हा 

नांदेड 

 

मयताचे नाव Fीकांत देवजी आडे वय 

21 वषG Eवसाय शेती रा. धामनदरी  

तालुका �कनवट िज+हा नांदेड 

 

 

 �फया!दीस एफ आर ची >त �दली 

Iकवा नाही:- होय 

 

उशीराचे कारण -  

 

 आरोपी अटक तारीख वेळ:-िनरंक  

   .   

सादर िवनंती क4, वर नमूद तारीख वेळी व 'ठकाणी यातील मयत 

Fीकांत देवजी आडे यांचे पोटात दखुत अस+यामुळे पोटदखुी,या 

आजारास कंटाळून राहKया घरी िवषारी औषध िप+याने पुढील उपचार 

कामी सरकारी दवाखाना आ�दलाबाद येथे दाखल केले असता उपचार 

चालू असताना मरण पावला आह ेबाबत सदर चे कागदपM ह ेमाननीय 

पोलीस अधीNक साहबे यांचे जावक <मांक 41/ वाचक/ 840/ 2022 

नांदेड �दनांक 15 /02/  2022 अ%वये >ाO झा+याने वर नमूद >माणे 

आमृ दाखल क8न पुढील तपास कामी मा.पो.िन. साहबे यांचे आदेशाने 

स.पो.िन.वाठोरे साहबे यां,याकडे �दले 

 

चेकिल�ट:  

 गु%हा दाखल करणार PSO पो ह ेका /1766 पवार  पो �टे �कनवट   

मो.नं. 9011051766 

तपासी अंमलदार - स पो िन  वाठोरे साहबे पो �टे �कनवट मो.नं. 

9923282854 

पो �टे >भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरीNक साळुंखे साहबे पो �टे 

�कनवट मो.नं. 9422242568 

 

 

 

 

पोलीस �टेशन सोनखेड   CRNO 27/2022 कलम 324,336,323,504,506,34 ipc  �द 19/02/2022 



पो�टेचे नाव  

 C r no 27/2022 कलम 

324,336,323,504,506

,34 ipc 

गु%हा घडला ता. वेळ  

'ठकाण  व दाखल ता . 

वेळ 

फ4या!�द नाव प"ा व  मो नं, 

 हक4कत 

सोनखेड 

 

Cr no 27/20 22 कलम 

324,336,323,504,506

,34ipc 

 

उशीरा चे कारण 

आजपावेतोउपचारघेवुनत

5येत ठीक 

अस+यानेआजरोजीपो�टेला

येवुनत<ार�द+याने 

 

गु%हाघडला ता वेळ:- 

�द15/02/2022चे 

11.30वा�फया!दीचे 

बांधकामचालू असले+या 

घरासमोर>ापरसोनखेड 

 

 

 गु%हा दाखल ता वेळ:- 

�द  19/02/2022 चे 

15.31�टे..डा न-द < 

17 

�फया!दीनाव 

 

आरोपीचेनाव 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क4, वर नमुदतारीख वेळी व 

'ठकाणी यातील �फया!दी व ितचा मुलगा बांधकाम चालू 

असले+या घरावर पाणी टाकत असताना यातील आरोपी 

ताने संगणमत क8न �फया!दीस ितचे मुला िशवीगाळ क8न 

लोखंडी गज आईने लाकडाने मारहाण क8न दखुापत करणारे 

तसेच ितचे नवQयाचे उजEा हातास आरोपी <मांक एक याने 

चावा घेऊन लाकडाने मारहाण क8न दखुापत केली आरोपी 

<मांक तीन यांनी �फया!दीचे जु%या घरासमोर जाऊन घरावर 

व वाटर Rलांट वर दगडफेक केली वगैरे �फया!दीव8न या 

सपोिन मांजरमकर साहबेयां,यायां,या आदेशाने गु%हा 

दाखल क�न पुढील  

दाखल करणार-  पोह ेका /902बोकारे 

तपािसक अंमलदार  पोहकेा /1927  मो नंबर 

9421292819 

 

 

 

 

 

 

पोलीस �टेशन िबलोली   भाग 1 ते 5 गुरन 39/2022 कलम 379 भादवी �दनांक  19/02/2022 



  पोलीस 

�टेशनचे नाव 

गु%हा रिज�टर 

नंबर व कलम 
गु%हा पना 

अ.?./>ोSही/घडला व 

दाखल 

�फया!दीचे नाव व प"ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प"ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हक4कत 

पोलीस 

�टेशनचे नाव 

िबलोली  

 

भाग 1 ते 5 गुरन 

39/2022 

कलम. 379 

भादवी  

 

 

 

 

 

 

गु%हा घडला �दनांक �द.:- 

18/02/2022 चे 17.00 

वा.>तीक कं%सT6शन भोसी 

साईडवर ता िबलोली 

पिUमेस 06 K.M.ता 

िबलोली  

 

 गु%हा दाखल �दनांक:- 

�द 19/02/ 2022 

वेळ 15.40 वा  �टे डा.नोद 

नं   10 वर   

 

िमऴाला माल-िनरंक  

 

गेला माल-मोसा <.MH-

26-BU-1386 

�क.80,000/- � ची  

�फया!दीचे नाव - अमोल मुकुंदराव 

पाईकराव वय27 वषG Eवसाय िसिSहल 

इंिजिनयर >तीक ई%सT6शन भोसी तालुका 

िबलोली मो.नं 7507553520 

 

एफआर आय >त 

 �दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव - 

 आरोपी अटक -- 

आरोपी अटक नाही 

खुलासा, सादर िवनंती �क , वर  नमूद तारीख वेळी व 'ठकाणी 

यातील �फया!दी हा आपली◌ी मोसा �पRलYडर Rलस <.MH-

26-BU-1386 �क.अं 80,000/- � अशी उभी क�न काम 

पाहत असतांना यातील आरोपीने मोसा चो�न नेली आह.ेवगैरे 

जबाब व�न मा.पोिन साहबे यांचे आदेशाने गु%हा दाखल क8न 

पुढील तपास पोहकेा/1985 �शदे यांचेकडे �दला आह.े 

 

दाखल करणार:-पोहकेा/1683 शेख पो�टे◌े पो�टे िबलोली मो 

नं 9823628983 

तपास करणार- पोहकेा/1985 �शदे िबलोली 

मो.नं.7721005064 

 पोलीस �टेशन >भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-

पो.िन. डोईफोडे साहबे पो.�टे.िबलोली मो.नं.9823889037 

 

 माननीय पोलीस अधीNक साहबे यांचे सूचना >माणे 

 

 

 



¯ÖÖê..Ã™êü.²ÖÖ¸ü›ü  ÷Öã. ü̧.−Ö. -17/2022 �ú»Ö´Ö:- 65 (e) ´Ö.¤üÖ.†×¬Ö−ÖßµÖ´Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 19/02/202 
 
 

  ¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê. 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã. ü̧.−ÖÓ. ¾Ö 
�ú»Ö´Ö  

.÷Öã. ü̧ ü−Ö.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ�Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö /†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−Ö       Æü×�ú�úŸÖ 

²ÖÖ¸ü›ü ÷Öã. ü̧.−Ö. -
17/2022 
�ú»Ö´Ö:- 65 
(e) 
´Ö.¤üÖ.†×¬Ö−ÖßµÖ´
Ö 
 
¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü−ÖÖÓ�ú-
19/02/2022 
Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤ü- 
21 ¾Ö¸ü ¾Öêôû:- 
16.10 ¾ÖÖ.. 
    
 

÷Öã−ÆüÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ)Ö- 
×¤ü.19/02/ü202
2 ü̧Öê•Öß “Ö 
14.00 ¾ÖÖ. 
¯ÖÖÓœü ü̧¾ÖÖ›üß 
•Ö¾Öôûß»Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê 
³ÖÖê�ú ü̧ •ÖÖ)ÖÖ ȩ̂ü 
ü̧Öê›ü¾Ö¸ü ×¿Ö¾Ö−Öȩ̂ üß  

»ÖÓ“Ö ÆüÖế Ö ÆüÖò™êü»Ö 
ÃÖ´Ö ü̧ß»Ö ×™ü−Ö ¯Ö¡Öß  
¿Öê›ü´Ö¬µÖê   

×¤ü¿ÖÖ †ÓŸÖ¸ü :- 
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ-4  
×�ú.´Öß. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß “Öê −ÖÖ¾Ö- “Ö�Îú¬Ö ü̧ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ ü̧ ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-−ÖÖî�ú ü̧ß ¯ÖÖê.−ÖÖ.²Ö.−ÖÓ.611 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö 
²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.-8208810448 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 

1) 1600=00 ¹ý. ´ÖòŒ›üÖò»ÃÖ −ÖÓ.-1 −ÖÖ¾ÖÖ“Öß 
»Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ‹´Ö.‹»Ö. “µÖÖ 10 
×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖê�úß Ø�ú´ÖŸÖß 160 ¹ý. 
¤ü ü̧Ö¯ÖÏ´ÖÖ�Öê .  
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ : ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê¯Öß−Öê ¾Ö ü̧ß»Ö ¾Ö�ÖÔ−ÖÖ“ÖÖ 
¯ÖÏÖê¾Æüß¿Ö−Ö ÷Öã−ÊÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×¾Ö−ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧ × ü̧ŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖªÖÃÖÖšüß ×ŸÖ“Öß 
“ÖÖê ü̧™üß ×¾Ö�Îúß �ú ü̧�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖ−Öê Ã¾ÖŸÖ: •Ö¾Öôû 
²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ. ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê−ÖÖ/640 ÷Öã¼êü µÖÖÓ“Öê�ú›êü 
¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧ −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ-¯ÖÖêÆêü�úÖò/2217 ü̧ÖšüÖê›ü 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ·µÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.:- ¯ÖÖê−ÖÖ/640 
÷Öã¼êü ¯ÖÖê.Ã™êü.²ÖÖ ü̧›ü ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü ´ÖÖê.−ÖÓ.-8605150156 
 ¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß −ÖÖ¾Ö.¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ :- ´ÖÖ.ÃÖ¯ÖÖê×−Ö 
ŸÖã÷ÖÖ¾Öê ÃÖÖÆêü²Ö-¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê.-9822179877 

 

 

 

 



¯ÖÖê. Ã™ê. ü“Öê −ÖÖ¾Ö ´Öã¤ü�Öê›üü  ÷Öã̧ ü−Ö 45/2022 �ú»Ö´Ö 324..323.294.504.506.34 ³ÖÖ.¤Óü.×¾Ö. ×¤ü. 19/02/2022 
 

 

 

01 02 03 04 05 06 
  ¯ÖÖê. Ã™ê. 

´Öã¤ü�Öê› 
×•Ö»ÆüÖ 
−ÖÖÓ¤êü›üü 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 
18/02/2022 “Öê 
ÃÖ�úÖôûß 17.30¾ÖÖ 
“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖîÖ•Öê 
¤êü¾ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ.       
´Öã¤ü�Öê›ü ¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 
20 ×�ú.´Öß. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ. 
¾Öêôû :-  
×¤ü. 19/02/2022 
“Öê 16.31 ¾ÖÖ −ÖÖë¤ü           
�Îú.  21 
 

³ÖÖ÷Ö 1 ŸÖê 5  ÷Öã̧ ü−Ö 
45/2022 �ú»Ö´Ö 
324.323.294.50
4.506.34  
³ÖÖ.¤Óü.×¾Ö. 
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü – 
pso npc 2136  
¾ÖÓ“Öê¾ÖÖ› ´ÖÖê −ÖÓ. 
7218872336 

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

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- 
         ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ. ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß  
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö¸ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü µÖê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Û¿»Ö»Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×Æü ‘Ö¸üÖ“Öê “Öò−Ö»Ö ÷Öê™ü »ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ 
†Ö¸üÖê̄ Öß �Îú 1 µÖÖ−Öê ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖÃÖ “ÖÖ¾ÖÖ ‘Öê¾Öã−Ö •Ö�Ö´Öß 
�êú»Öê †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú 2 µÖÖ−Öê ¤ü÷Ö›üÖ−Öê ¯ÖÖšüßŸÖ ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü ¾Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß �Îú 3 µÖÖ−Öê £ÖÖ¯Ö›üÖ  ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �úºþ−Ö 
•Ö�Ö´Öß �êú»Öê ´Æü�Öã−Ö −Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö 
¯Öã×œü»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê −Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê  
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ö´ÖÓ»Ö¤üÖ¸ü --- hc 2187 †Ö»Öê¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ−ÖÖ 
×¤ü»ÖÖ ´ÖÖë −ÖÓ. 9158756087  
  
 



DCR ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö 18/2022  �ú»Ö´Ö-354,504,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß. ×¤ü−ÖÖÓ�ú-19-02-2022 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö  

÷Öã ¸ü −ÖÓ. 
¾Ö �ú»Ö´Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ1Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü1ÖÖ ü̧ /´ÖµÖŸÖ −ÖÖ¾Ö Æü×�ú�úŸÖ 

×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö 
ü   

÷Öã̧ ü−ÖÓ 
18/2022  
�ú»Ö´Ö-
354,504,506 
³ÖÖ¤ü¾Öß.  
 

 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ1Ö :- ×¤ü. 
19/02/2022 ¸üÖê•Öß 
ÃÖ�úÖôûß 04.30 ¾ÖÖ. “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ  ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö  †Ó÷Ö$ÖÖŸÖ  ´ÖÖî•Öê  
×¯ÖÓ̄ Öôû÷ÖÖ¾Ö �úÖȩ̂ ü�úÖü 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 
×¤ü¿ÖÖ-  ¤ü×�Ö$ÖêêÃÖ  
†ÓŸÖ¸ü -12 ×�ú.´Öß. 
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-   
×¤ü. 19/02/2022 ¸üÖê•Öß  
¾Öêôû  15.39  ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ 
−ÖÖê¤ü −ÖÓ. 14 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  −ÖÖ¾Ö :-   

†Ö ü̧Öê̄ Öß:-   
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß  ×š�úÖ$Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß   Æüß, ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö †Ó÷Ö−ÖÖŸÖ ²ÖÖ•Öê¾Ö¸ü  —ÖÖê̄ Ö»Öß   
†ÃÖŸÖÖ  µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖêê̄ Öß−Ö  ±úµÖÖÔ¤üßÃÖ  —ÖÖê̄ ÖêŸÖã−Ö  ˆšü¾Öã−Ö  
†Ö¯Ö$Ö ¤üÖê‘Öê  ²ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖê̄ Öã  †¿Öß  ´ÖÖ÷Ö$Öß �êú»Öß  
×±úµÖÖÔ¤üß Æüß, ‘ÖÖ²Ö¹ý−Ö ²ÖÖ•Öê¾Ö¹ý−Ö ˆŸÖ¹ý−Ö ˆ³Öß ¸üÖÆãü−Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö 
�êú»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ ¬Ö¹ý−Ö 
•Ö²Ö¸ü•ÖÃŸÖß−Öê ²ÖÖ•Öê¾Ö¸ü †Öêœãü−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ  ×¾Ö−ÖµÖ³ÖÓ÷Ö �êú»ÖÖ  
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¯Ö×ŸÖÃÖ •ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü$ÖêÃÖÖšüß ÷ÖêÃÖê †ÃÖŸÖÖ †Ó÷ÖÖ¾Ö ü̧ 
µÖê¾Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôÍû �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü´µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß †ÖÆêü  
¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö“Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ−Ö  ´ÖÖ. ÃÖ¯ÖÖê×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ$Öê  
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
‹ÃÖ.²Öß.ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê  �ú›êü ¤êü$µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ .  
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ ü̧ü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
9823288458. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ ü  ‹ÃÖ.²Öß.ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
9011472277. 
 ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»ÖÓ²Ö÷ÖÖ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧1ÖÖ ü̧- ¯ÖÖê.Æêü.�úÖ/1072 †Ö ü̧.‹−Ö.“Ö¾ÆüÖ1Ö ü ´ÖÖê 
7709865032                                                               

 



 

पो. �टे. चे नाव अधा!पूर्  cr no.41/ २०22 date_ 19.२.2022 

पो. �टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका 

/ िम�सग घडला व 

कलम  

गुरन / आ.मृ /   

 भ]गर                  ह�ककत  

अधा!पूर् 

गु�न नं.  : >ो गु र 

न. 41/2022 

 

कलम :- 65ई मु >ो 

ॲ6ट 

 

 

गु%हा घडला ता. व वेळ :-  

 �द. 19_0२.२022 रोजी वेळ 

09.30वाजताचे सूमार। कामठा 

ब�थानक येथील बडाळे कॉ`Rले6स 

मधील मराठा खानावळी मaये 

पिUमेस 08 क4 मी. 

 

 

गु%हा  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. 19-0२-202२ चे  11.28वा.  

 

न-द नंबर :- 10वर  

 

आरोपी आटक.      नाही 

�फया!दी चे नाव :- साईनाथ कािशनाथ 

सूरवसे वय 31वष! Eवसाय_नोकरी पो 

उप   . सूरवसे 

मो.न.9766105366 

 

आरोपी चे नाव :_ 

 िमळाला माल.देशी दा8 �भगरी संMाचे 

180ml चे एकूण 11सीलबंद काचे,या 

बॉट+या >ती बॉटल Iकमत 60 8 एकूण 

660/�पयाचा माल क4 आंदाजे Kयापैक4 

एक बॉटल 180mlची  

सादर िवनंती क4 वर नमूद तारीख वेळी व 'ठकाणी 

यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीररीKया 

आपले ता5यात देशी दा8 �भगरी संMाचे 180ml चे 

एकूण 11 सीलबंद काचे,या बॉटला >ती बॉटल Iकमत 

608 एकूण 6608पयाचा माल चोरटी िव<4 

कर:या,या उददेशाने बाळगलेला िमळून आला व 

आ`हास पाbन पळून गेला महणुन वगैरे �फया!द व8न 

गु%हा दाखल  

दाखल करणार:- npc 2363राठोड पो. ठाणे 

अंमलदार पो �टे अधा!पूर मो no 7385191916 

तपास_hc/  2202सूय!वंशी मो. न_ 9923416178 

 

पो. �टे. >भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . जाधव साहबे 

पो. �टे. अधा!पूर् मो. नं. _ 7798834263 

 

 

 

 



{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù |ÉÉäÎ´½þ¶ÉxÉ.MÉÖ®úxÉ xÉÆ. 41/2022 Eò±É¨É 65 <Ç  ¨É.¤üÖ.õEòÖ  Ênù. 19/02/2022 

 

 

{ÉÉä.º]äõ 
 

MÉÖ®úxÉ xÉÆ.  MÉÖx½þÉ PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É Ê`öEòÉhÉ - Ê¡òªÉÉÇnùÒ :–  
 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ - 
 

 .vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù MÉÖ®úxÉ xÉÆ. 
41/2022 
Eò±É¨É 65 <Ç, 
´Ö¤üÖEòÖ     
 
 

MÉÖx½þÉ PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É 
Ê`öEòÉhÉ - 
Ênù. 19/02/2022 
®úÉäVÉÒ  14.10 ´ÉÉVÉiÉÉ 
SÉä ºÉÖ̈ ÉÉ®úÉºÉü Eò®úJÉä±ÉÒ 
¤ÉºlÉÉxÉEò VÉ´É³ý 
+É®úÉä{ÉÒSÉä ¦ÉÖºÉÉ®ú 
nÖùEòÉxÉÉºÉ¨ÉÉä®ú +Éä]õªÉÉ´É®ú 
Eò®úJÉä±ÉÒù ŸÖÖ.ú vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù  
 
  
MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É iÉÉ.´Éä³ý 
Ênù. 
19/02/2022 ®úÉäVÉÒ 
17.07 ´ÉÉ. 
º]äõ.b÷É.xÉÉånù Gò. 18 
 
nùÉJÉ±É Eò®úhÉÉ®ú-
{ÉÉä½åþEòÉì/1703 ¦ÉÉ±Éä®úÉ´É 
{ÉÉä º]ä vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù 
 

Ê¡òªÉÉÇnùÒ :–  
 ½þÊ®ú¹É +¨ÉÞiÉ®úÉ´É 
¨ÉÉÆVÉ®ú¨ÉEò®ú,´ÉªÉ 49 ´É¹ÉÇ, 
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉÉèEò®úÒ  {ÉÉäxÉÉ/581 
{ÉÉäº]äõ vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä xÉÆ 
9823665909 
 
+É®úÉä{ÉÒ :-  

 Ê¨É³ýÉ±ÉÉ ¨ÉÉ±É-1)960/- ¯û –
BEòÉ ®ÆMÉ¤Éä®ÆúMÉÒ Ê{É¶É´ÉÒ¨ÉvªÉä 
näù¶ÉÒnùÉ¯û Ë¦ÉMÉ®úÒ ºÉÆjÉÉ +ºÉä 
±Éä¤É±É +ºÉ±Éä±ªÉÉ 180 B¨É 
B±É IÉ¨ÉiÉäSªÉÉ 16 ¤ÉÉì]õ±É 
|ÉiªÉäEòÒ ËEò.60 ¯û |É¨ÉÉhÉä 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ - 
 ºÉÉnù®ú Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, ¤ÉÉVÉÖºÉ xÉ¨ÉÖnù iÉÉ®úÒJÉ ´Éä³ýÒ 
´É Ê`öEòÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É xÉ¨ÉÖnù +É®úÉä{ÉÒªÉÉxÉä +É{É±ªÉÉ 
iÉÉ¤ªÉÉiÉ  Ê´ÉxÉÉ{É®ú´ÉÉxÉÉ ¤ÉäEòÉªÉnäùÊ¶É®úú Ê®úiªÉÉ näù¶ÉÒ 
nùÉ¯ûSªÉÉ 180 B¨É B±É SªÉÉ 16 ÊºÉ±É¤ÉÆnù ¤ÉÉì]õ±É  
ËEò¨ÉiÉÒ 960/- ¯û¯ÖµÖäSÉÒ nùÉ¯û  SÉÉä®ú]õÒ Ê´ÉGòÒ 
Eò®úhªÉÉSªÉÉ =tä¶ÉÉxÉäý Ã¾ÖŸÖ:“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 

¤ÉÉ³ýMÉ±Éä±ÉÖ Ê¨É³ÖýxÉ +É±ÉÖ ´ÉMÉè®äú Ê¡òªÉÉÇnù ´É¯ûxÉ 
¨ÉÉ.{ÉÉäÊxÉ ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSÉä +Énäù¶ÉÉxÉä MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É.Eò¯ûxÉ 
{ÉÖføÒ±É iÉ{ÉÉºÉ {ÉÉäxÉÉ/2105 {É±±Éä́ ÉÉb÷ú úªÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÉ 
 
iÉ{ÉÉÊºÉEò +Æ̈ É±ÉnùÉ®ú:- ÷ý  {ÉÉäxÉÉ/2105 {É±±Éä́ ÉÉb÷ 
{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä.xÉÆ 9552972535 



{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù |ÉÉäÎ´½þ¶ÉxÉ.MÉÖ®úxÉ xÉÆ. 42/2022 Eò±É¨É 65 <Ç  ¨É.¤üÖ.õEòÖ  Ênù. 19/02/2022 

 

 

 

{ÉÉä.º]äõ 
 

MÉÖ®úxÉ xÉÆ.  MÉÖx½þÉ PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É Ê`öEòÉhÉ - Ê¡òªÉÉÇnùÒ :–  
 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ - 
 

 .vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù |ÉÉä MÉÖ®úxÉ xÉÆ. 
42/2022 Eò±É¨É 
65 <Ç, ´Ö¤üÖEòÖ    
 

 

MÉÖx½þÉ PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É Ê`öEòÉhÉ 
- 
Ênù. 19/02/2022 
®úÉäVÉÒ  14.40 ´ÉÉVÉiÉÉ SÉä 
ºÉÖ̈ ÉÉ®úÉºÉü Eò®úJÉä±ÉÒ ªÉälÉÒ±É 
näù¶ÉÒ nùÉ¯ûSÉä nÖùEòÉxÉÉSªÉÉ 
¤ÉÉVÉÖºÉ +É®úÉä{ÉÒSÉä PÉ®úÉSÉä 
¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ ZÉÉb÷É ZÉÖb÷{ÉÉiÉ 
Eò®úJÉä±ÉÒ iÉÉ vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù  
 
  
MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É iÉÉ.´Éä³ý Ênù. 
19/02/2022 ®úÉäVÉÒ    
17.45 ´ÉÉ. 
º]äõ.b÷É.xÉÉånù Gò. 19 
 
nùÉJÉ±É Eò®úhÉÉ®ú-
{ÉÉä½åþEòÉì/1703 ¦ÉÉ±Éä®úÉ´É {ÉÉä 
º]ä vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù 
  

Ê¡òªÉÉÇnùÒ :–  ½þÊ®ú¹É +¨ÉÞiÉ®úÉ´É 
¨ÉÉÆVÉ®ú¨ÉEò®ú,´ÉªÉ 49 ´É¹ÉÇ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ 
xÉÉèEò®úÒ  {ÉÉäxÉÉ/581  {ÉÉäº]äõ 
vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä xÉÆ 9823665909 
 
+É®úÉä{ÉÒ :-  
  
 Ê¨É³ýÉ±ÉÉ ¨ÉÉ±É-1)23040/- ¯û 
08 JÉÉEòÒ ®ÆúMÉÉSÉä EòÉMÉnùÒ ¤ÉÉìCºÉ 
|ÉiªÉäEòÒ ¤ÉÉìCºÉ¨ÉvªÉä näù¶ÉÒ nùÉ¯û 
Ë¦ÉMÉ®úÒ ºÉÆjÉÉ ±Éä¤É±É +ºÉ±Éä±ªÉÉ 
180 B¨É B±É IÉ¨ÉiÉäSªÉÉ 48 
¤ÉÉì]õ±É +ºÉä BEÖòhÉ 08 EòÉMÉnùÒ 
¤ÉÉìCºÉ¨ÉvªÉä 384 ¤ÉÉì]õ±É |ÉiªÉäEòÒ 
ËEò.60 ¯û |É¨ÉÉhÉä 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ - ºÉÉnù®ú Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, ¤ÉÉVÉÖºÉ xÉ¨ÉÖnù iÉÉ®úÒJÉ 
´Éä³ýÒ ´É Ê`öEòÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É xÉ¨ÉÖnù +É®úÉä{ÉÒªÉÉxÉä +É{É±ªÉÉ 
iÉÉ¤ªÉÉiÉ  Ê´ÉxÉÉ{É®ú´ÉÉxÉÉ ¤ÉäEòÉªÉnäùÊ¶É®úú Ê®úiªÉÉ näù¶ÉÒ 
nùÉ¯ûSªÉÉ 180 B¨É B±É SªÉÉ  ÊºÉ±É¤ÉÆnù 48 ¤ÉÉì]õ±É  
+ºÉä BEÖòhÉ 08 EòÉMÉnùÒ ¤ÉÉìCºÉ¨ÉvªÉä 384 ¤ÉÉì]õ±É 
|ÉiªÉäEòÒ ËEò.60 ¯û |É¨ÉÉhÉä BEÖòhÉ ËEò¨ÉiÉÒ 23040/-
¯û¯ÖµÖäSÉÒ nùÉ¯û  SÉÉä®ú]õÒ Ê´ÉGòÒ Eò®úhªÉÉSªÉÉ =tä¶ÉÉxÉäý 
Ã¾ÖŸÖ:“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ¤ÉÉ³ýMÉ±Éä±ÉÖ Ê¨É³ÖýxÉ +É±ÉÖ ´ÉMÉè®äú 
Ê¡òªÉÉÇnù ´É¯ûxÉ ¨ÉÉ.{ÉÉäÊxÉ ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSÉä +Énäù¶ÉÉxÉä MÉÖx½þÉ 
nùÉJÉ±É.Eò¯ûxÉ {ÉÖføÒ±É iÉ{ÉÉºÉ {ÉÉä={ÉÊxÉ/{ÉÆiÉÉäVÉÒ÷ú úªÉÉÆxÉÉ 
Ênù±ÉÉ 
 
iÉ{ÉÉÊºÉEò +Æ̈ É±ÉnùÉ®ú:- ÷ý  {ÉÉä={ÉÊxÉ/{ÉÆiÉÉäVÉÒ 
{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä.xÉÆ 8788597199 



{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù |ÉÉäÎ´½þ¶ÉxÉ.MÉÖ®úxÉ xÉÆ. 43/2022 Eò±É¨É 65 <Ç  ¨É.¤üÖ.õEòÖ  Ênù. 19/02/2022 

 

 

 

 

{ÉÉä.º]äõ 
 

MÉÖ®úxÉ xÉÆ.  MÉÖx½þÉ PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É Ê`öEòÉhÉ - Ê¡òªÉÉÇnùÒ :–  
 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ - 
 

 .vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù   
|ÉÉä MÉÖ®úxÉ xÉÆ. 
43/2022 Eò±É¨É 
65 <Ç, ´Ö¤üÖEòÖ    
 

 

MÉÖx½þÉ PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É Ê`öEòÉhÉ 
- 
Ênù. 19/02/2022 
®úÉäVÉÒ  15.55 ´ÉÉVÉiÉÉ SÉä 
ºÉÖ̈ ÉÉ®úÉºÉü xÉä®ú±ÉÒ ªÉälÉÒ±É 
+É®úÉä{ÉÒSÉä Ê]õxÉ {ÉjÉÉSÉä 
MÉÉä̀ öªÉÉiÉ iÉÉ vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù  
 
  
MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É iÉÉ.´Éä³ý Ênù. 
19/02/2022 ®úÉäVÉÒ    
18.32 ´ÉÉ. 
º]äõ.b÷É.xÉÉånù Gò. 20 
 
nùÉJÉ±É Eò®úhÉÉ®ú-
{ÉÉä½åþEòÉì/1703 ¦ÉÉ±Éä®úÉ´É {ÉÉä 
º]ä vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù 
  

Ê¡òªÉÉÇnùÒ :–  +É¤Éänù MÉÉèºÉÉänùÒxÉ 
ºÉªªÉnù ´ÉªÉ 52 ´É¹ÉÇ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ 
xÉÉèEò®úÒ  ºÉ{ÉÉä={ÉÊxÉ  {ÉÉäº]äõ 
vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä xÉÆ 9823027835 
 
+É®úÉä{ÉÒ :-. 
  
 Ê¨É³ýÉ±ÉÉ ¨ÉÉ±É-1)5760/- ¯û 02 
JÉÉEòÒ ®ÆúMÉÉSÉä EòÉMÉnùÒ ¤ÉÉìCºÉ 
|ÉiªÉäEòÒ ¤ÉÉìCºÉ¨ÉvªÉä näù¶ÉÒ nùÉ¯û 
Ë¦ÉMÉ®úÒ ºÉÆjÉÉ ±Éä¤É±É +ºÉ±Éä±ªÉÉ 
180 B¨É B±É IÉ¨ÉiÉäSªÉÉ 48 
¤ÉÉì]õ±É +ºÉä BEÖòhÉ 02EòÉMÉnùÒ 
¤ÉÉìCºÉ¨ÉvªÉä 96 ¤ÉÉì]õ±É |ÉiªÉäEòÒ 
ËEò.60 ¯û |É¨ÉÉhÉä 

JÉÖ±ÉÉºÉÉ - ºÉÉnù®ú Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, ¤ÉÉVÉÖºÉ xÉ¨ÉÖnù iÉÉ®úÒJÉ 
´Éä³ýÒ ´É Ê`öEòÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É xÉ¨ÉÖnù +É®úÉä{ÉÒªÉÉxÉä +É{É±ªÉÉ 
iÉÉ¤ªÉÉiÉ  Ê´ÉxÉÉ{É®ú´ÉÉxÉÉ ¤ÉäEòÉªÉnäùÊ¶É®úú Ê®úiªÉÉ näù¶ÉÒ 
nùÉ¯ûSªÉÉ 180 B¨É B±É SªÉÉ  ÊºÉ±É¤ÉÆnù 48 ¤ÉÉì]õ±É  
+ºÉä BEÖòhÉ 02 EòÉMÉnùÒ ¤ÉÉìCºÉ¨ÉvªÉä 96 ¤ÉÉì]õ±É |ÉiªÉäEòÒ 
ËEò.60 ¯û |É¨ÉÉhÉä BEÖòhÉ ËEò¨ÉiÉÒ 5760/-¯û¯ÖµÖäSÉÒ nùÉ¯û 
SÉÉä®ú]õÒ Ê´ÉGòÒ Eò®úhªÉÉSªÉÉ =tä¶ÉÉxÉäý Ã¾ÖŸÖ:“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 

¤ÉÉ³ýMÉ±Éä±ÉÖ Ê¨É³ÖýxÉ +É±ÉÖ ´ÉMÉè®äú Ê¡òªÉÉÇnù ´É¯ûxÉ ¨ÉÉ.{ÉÉäÊxÉ 
ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSÉä +Énäù¶ÉÉxÉä MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É.Eò¯ûxÉ {ÉÖføÒ±É iÉ{ÉÉºÉ 
EòÉ¨ÉÒ {ÉÉä½äþEòÉì/2298 EòºÉ±ÉÉäb÷÷ú úªÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÉ 
 
iÉ{ÉÉÊºÉEò +Æ̈ É±ÉnùÉ®ú:- ÷ý  {ÉÉä½äþEòÉì/2298 EòºÉ±ÉÉäb÷÷ú 
{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä.xÉÆ 9689598742 



पो. �टे. चे नाव अधा�पूर् cr no.41/ २०22date_ 19.02.2022 

पो. �टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका 

/ िम�सग घडला व 

कलम  

गुरन / आ.मृ /   

 भ�गर                  ह�ककत  

अधा�पूर् 

गु�न न.ं  : �ो गु र 

न. 42/2022 

 

कलम :- 65ई मु �ो 

�ट 

 

 

गु�हा घडला ता. व वेळ :-  

 �द. 19_0२.२022 रोजी वेळ 

12.30वाजता बाबा पे�ोलपंप 

जवळील िवजय धाबाचे 

पाठीमागील बाजूस मोक'या 

जागेत दाभड िशवार दि*णेस 

08क, मी 

 

 

गु�हा  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. 19-0२-202२ च े 14.58वा.  

 

न.द नंबर :- 016 वर  

 

दाखल करणार:- npc 2363राठोड 

पो. ठाण ेअंमलदार पो 0टे अधा1पूर 

मो no 7385191916 

 

आरोपी आटक.      नाही 

 

 

�फया1दी चे नाव :- किपल मुरलीधर आगलावे वय 29 

वष1 5वसाय_नोकरी पो उप  िन ने. पो.0टे अधा1पूर 

िज. नांदडे मो. न.-  9767777884 

 

 

आरोपी चे नाव :_  

  

 

िमळाला

िमळालािमळाला

िमळाला 

  

 माल

मालमाल

माल.  1) . 5220

.  1) . 5220.  1) . 5220

.  1) . 5220 एका पांढ9या रंगाचे 

पो:यात दशेी दा; <भगरी सं=ाचे 180ml चे ८७ 

बॉटल Aयांची �:येक, Bकमत ६०/_; �माण ेअसलेला 

क, अंदाजे २) ६५० _ :याच पो:यात bud Weiser 

कंपनीFया िबयेरGया  ६५०ml Fया ०५ बॉटल Aयाची  

�:येक, Bकजुगारमत १३०/_; �माण े असलेला क,. 

अंदाजे ३. २२४०  :याच पो:यात mc dowells 

कंपनीFया िवदशेी १८० ml  Fया १४ बॉटल Aयाची 

�:येक, Bकमत १६०/_ ;.�माण ेअसलेला क,. अंदाज े

असा एकूण  ८११०/_ ;पयाचा. 

सादर िवनंती क, वर नमूद तारीख वेळी KठकाणL यातील आरोपीन े

वीणा परवाना बेकायदशेीररी:या आपले ताMयात िवदशेी व िबयर 

दशेी दा; १) ५२२०_एका पांढ9या रंगाचे पो:यात दशेी दा; <भगरी 

सं=ाFया १८०ml Fया ८७ बॉटल Aयाची �:येक,. क,. आ,६०/_ 

�माण े असलेला क, आ. २) ६५० :याच पो:यात bud Weiser  

कंपनीFया िबयर Fया ६५०mlFया ०५ बॉटल Aयांची �:येक, Bकमत 

१३०/_री �माण ेक, आ. ३)  २२४० :याच पो:यात mc dowells 

कंपनीFया िवदशेी १८० ml Fया १४ बॉटल Aयांची �:येक, Bकमत 

१६०/_ ; �माण ेअसलेला क,. आ. 

असा एकूण ८११०/_ ;पयाचा मल चोरटी िवN, करOयाFया 

उददशेाने आपले ताMयात बाळ ग लेला िमळुन आला Pहणुन माझी 

:यांच ेिव�R कायदशेीर �फया1द आह.े 

 

तपास_npc/ १०७४ नरवाडे  मो. न_ ९८२३०४४७२४ 

 

पो. 0टे. �भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . जाधव साहबे पो. 0टे. अधा1पूर् 

मो. न.ं _ 7798834263 

 

 

 

 

 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलूरदेगलूरदेगलूरदेगलूर    गूरनगूरनगूरनगूरन. 85/2022 . 85/2022 . 85/2022 . 85/2022 कलमकलमकलमकलम    65 65 65 65 ईईईई    मदाकामदाकामदाकामदाका    �माणे�माणे�माणे�माणे    �द�द�द�द        19.02.202219.02.202219.02.202219.02.2022    

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    

�टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वववव    कलमकलमकलमकलम    ग.ूघ. ता. वेळ व 	ठकाण फया�दीचे नाव व प�ा व मो न ं खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन. . . . 

85/2022 85/2022 85/2022 85/2022 

कलमकलमकलमकलम    65 65 65 65 ईईईई    

मदाकामदाकामदाकामदाका    �माणे�माणे�माणे�माणे    

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::--------�द. 

19.2.2022 चे 13.15 वा. 

खानापुर फाटा  ता देगलुर  येथे 

 

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

द 19 /02/2022 रोजी  वेळ  

15.43वा न�द न1ं8 

    

 

�फया"दीचे�फया"दीचे�फया"दीचे�फया"दीचे    नावनावनावनाव    वववव    प$ाप$ाप$ाप$ा    ––––    

सिुनलसिुनलसिुनलसिुनल    ओम�काशओम�काशओम�काशओम�काश    प'ेप'ेप'ेप'े    वय  41 वष� 

�वसाय -  पो ना 2562   न े   पो  टे 

दगेलुर मो.न.7887339333    

 

आरोपीचेआरोपीचेआरोपीचेआरोपीचे    नावनावनावनाव– 

िमळालािमळालािमळालािमळाला        मालमालमालमाल::::--------    

दशेी दा% &भगरी सं(ा 180 ML  )या  

11बॉटल क अं  660 /% -ो गु.हाचा 

माल 

 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    अटकअटकअटकअटक    ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न�दन�दन�दन�द    नंनंनंनं:-- 

.नाही 

 

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

यातील आरेपीने िवनापरवाना बेकायदशेीर 	र0या दशेी दा% 

&भगरी सं(ा 180 ML  )या  11 बॉटल क अं  660 /% -ो 

गु.हाचा माल-ो गु.हाचा मालाची चोरटी िव23 कर4याच े

उदशेाने  वताचे ता6यात बाळगली वगैरे �फया�द 

�द याव!नमा.पो.िन. सो. यांचे आदेशाने गु%हा दाखल.. 

 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार    ––––    पोपोपोपो    हेहेहेहे    कॉकॉकॉकॉ    1666 1666 1666 1666 शेखशेखशेखशेख          न.े पो 'टे देगलुर 

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार    ----                पो.ह े कॉ 2462 के8 े न.े  पो टे 

दगेलुर    

पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे        �भारी�भारी�भारी�भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नावनावनावनाव    वववव    मोमोमोमो    नंनंनंनं::::-------- 

पोिन 9ी माछरे  साहबे   9821159844 

 

 

 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलूरदेगलूरदेगलूरदेगलूर    गूरनगूरनगूरनगूरन. 85/2022 . 85/2022 . 85/2022 . 85/2022 कलमकलमकलमकलम    65 65 65 65 ईईईई    मदाकामदाकामदाकामदाका    �माणे�माणे�माणे�माणे    �द�द�द�द        19.02.202219.02.202219.02.202219.02.2022    

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन        गूगूगूगू....रररर....नननन....वववव    कलमकलमकलमकलम    ग.ूघ. ता. वेळ व 	ठकाण फया�दीचे नाव व प�ा व मो न ं खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन. 86/2022 . 86/2022 . 86/2022 . 86/2022 

कलमकलमकलमकलम    65 65 65 65 ईईईई    

मदाकामदाकामदाकामदाका    �माणे�माणे�माणे�माणे    

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::--------    
�द. 19.2.2022 चे 14.30 वा. 

'टेट बाँक  ऑफ इंडीया शाखा 

म-ढा  समोर    ता देगलुर  येथे  

 

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

द 19 /02/2022  रोजी  वेळ  

16.52वा न�द न1ं21 

 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार    ––––    पोपोपोपो    हेहेहेहे    कॉकॉकॉकॉ    

1666 1666 1666 1666 शेखशेखशेखशेख      न.े पो 'टे देगलुर 

    

 

�फया"दीचे�फया"दीचे�फया"दीचे�फया"दीचे    नावनावनावनाव    वववव    प$ाप$ाप$ाप$ा    ––––     

पुनमपुनमपुनमपुनम    मोहनरावमोहनरावमोहनरावमोहनराव        सयु"वंशीसयु"वंशीसयु"वंशीसयु"वंशी        - वय 

30 वष� �वसाय  पो उप िन    न े  

पो  टे दगेलुर मो.न. 

9860026652    

    

 

आरोपीचेआरोपीचेआरोपीचेआरोपीचे    नावनावनावनाव–  

 

 

िमळालािमळालािमळालािमळाला        मालमालमालमाल::::--------    

दशेी दा% &भगरी सं(ा 180 ML  

)या  07  बॉटल क अं  420 /% -ो 

गु.हाचा माल  

 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    अटकअटकअटकअटक    ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न�दन�दन�दन�द    नंनंनंनं:-- 

.नाही  

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

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

आरेपीने िवनापरवाना बेकायदशेीर 	र0या दशेी दा% 

&भगरी सं(ा 180 ML  )या  07 बॉटल क अं  420 /% 

-ो गु.हाचा माल -ो गु.हाचा मालाची चोरटी िव23 
कर4याच े उदशेाने  वताचे ता6यात बाळगली वगैरे 

�फया�द �द याव!नमा.पो.िन. सो. यांचे आदेशाने गु%हा 

दाखल.. 

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार    ----                पो. ह ेकॉ 1636 िमरदोडे   न.े  

पो टे दगेलुर    

 

पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे        �भारी�भारी�भारी�भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नावनावनावनाव    वववव    मोमोमोमो    नंनंनंनं::::-------- 

पोिन 9ी माछरे  साहबे   9821159844  

 

 



पोलीस �टेशन   मुमाबाद  ग.ृर.न41/2022 कलम  65 ई �द  19/02/2022 

पो'ट चे 

नाव 

 गुरण व कलम गु%हा घडला तारीख वेळ �ठकाण �फया�दीचे नाव व प0ा व मोबाईल नंबर थोड2यात हक�कत 

पो'टे 

मु3माबाद 

गुरणा 

41/2022 ते 

पावेतो कलम 

65 ई मादका 

�दनांक 19/02/2021वेळ 

13:30  िचकन सुगाव कॅ5प येथे 

कृषी कॉलेज :या समोर रोड:या 

बाजूला चहा पा<याचा 

हॉटेल  ऑिडओ शावर 

गु%हा दाखल तारीख वेळ व 

�ठकाण19/02/2022वेळ 

18;12नॉन नंबर 17 वर 

मु3ामाबाद 

 

 

 

�फया�दीचे नाव शरीफ बाबा खान पठाण 

वय 55 वष� >वसाय पोह ेका 935 पो'टर 

मुखराम बाद.मोबाईल.न 9623663100 

 

 

आरोपीचे नाव---- 

 

आरोपी अटक नाही 

 

 

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

आरोपीने देशी दा@ �भगरी संBयाची 180 m l :या बाट या 

16 बॉटल िवनापरवाना बेकायदेशीर�रCया  मॉल चोरटी िव3� 

कर<या:या उEेशाने ताFयात बाळगत बाळगलेला िमळून आला 

वगैरे �फया�दीव@न गु%हा दाखल क@न मा. सपोनी साहबेां:या 

आदेशाने गु%हा दाखल क@न पुढील तपास पोह े का 2319 

िसHIेर यां:याकडे दे<यात आला आह े

 

सपोिन संJाम जाधव साहबे मोबाईल 8999881900 

 

दाखल करणार----Hc 2068 कांगणे मो.8459537419 

 

 

 

 

    

    



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू        गूरनगूरनगूरनगूरन. 87 /. 87 /. 87 /. 87 /2022 2022 2022 2022 कककक    457 ,380, 511 457 ,380, 511 457 ,380, 511 457 ,380, 511 भादवीभादवीभादवीभादवी    �माणे�माणे�माणे�माणे                �द�द�द�द.19/02/2022.19/02/2022.19/02/2022.19/02/2022    

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस
�टेशनचे�टेशनचे�टेशनचे�टेशनचे
नावनावनावनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलवकलवकलवकल

मममम    

गूगूगूगू....घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव        �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण    �फया"दीचेनाव�फया"दीचेनाव�फया"दीचेनाव�फया"दीचेनाव    वववव    प$ाप$ाप$ाप$ा    वववव    

मोनंमोनंमोनंमोनं    

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

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन. 87 . 87 . 87 . 87 

////2022202220222022    

कककक    457 457 457 457 

,380, 511 ,380, 511 ,380, 511 ,380, 511 

भादवीभादवीभादवीभादवी    �माणे�माणे�माणे�माणे    

 

 

 

 

 

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::--------    

द.19.02.2022 च े 03.30 

वा. सुमारास फ<या�दीच े घरी 

मौ खानापूर ता दगेलूर 

 

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

द. 19/ 02/ 20 22 रोजी वेळ 

18.24वा. न� द न.ं 26 वर 

�फया"दीचे�फया"दीचे�फया"दीचे�फया"दीचे    नावनावनावनाव    वववव    प$ाप$ाप$ाप$ा    वववव    

मोमोमोमो––––    �दगांबर�दगांबर�दगांबर�दगांबर    अशोकरावअशोकरावअशोकरावअशोकराव    

ब/नवारब/नवारब/नवारब/नवार    वयवयवयवय 33 वष"वष"वष"वष" 

1वसाय1वसाय1वसाय1वसाय शेतीशेतीशेतीशेती जातजातजातजात-गोलेगोलेगोलेगोल े

वारवारवारवार रारारारा. खानाखानाखानाखाना पुरतापुरतापुरतापुरता 

दगेलरुदगेलरुदगेलरुदगेलरु मोमोमोमो. 

9960157048   

 

     

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी––––    

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::----------------    सादर &वनती क3, नमुद ता वेिळ व 	ठकािण यातील 

आरोपी हा फया�दीचे घराचे पाठीमागून चोरी कर4याच ेउददशेान े

घरावर चढुन घरात -वेश्  क%न चोरीचा -यB करीत असताना 
िमळुन आला वगैरे फया�दी व%न गु.हा दाखल 

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार– पोना  2462 के8 ेपो टे दगेलूर मोन ं

 

पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे    �भारी�भारी�भारी�भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नावनावनावनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::-------- 

पोिन 9ी माचरे मोनं 9821159844 

 

दाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणार::::----        पोकेकाँ1844 कुलकणDन.े  पो.  टे. दगेलुर 

 

 

 

 

 



पो.'टे. कंधार गु.र.न.48/2022  कलम 188,269,270 भा .द .िव. सहकलम 135 महाराL पोलीस अिधिनयम Mमाणे �द.19/02/2022. 

 

पो.'टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम 

   गु%हा घडला दाखल 

�फया�दीचे नाव प0ा मो.3. व आरोपीचे नाव व 

प0ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक�कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न.48/2022 कलम 

188,269,270 भा द िव 

सहकलम 135 महाराU 

पोलीस अिधिनयम �माण े

घडला:- �द.18/02/2022   

च े17.00 ते 21.00  वाजता  

च ेदरPयान बडी दगा1 कंधार   

पूवVस 1 �कमी 

 

 

 

 गु�हा दाखल:- 

�द.19/02/2022 वेळ 01.04 

0टेशन डायरी न.द 3 वर. 

 

 

 

दाखल करणार:------Asi/ 

कागणे साहबे पो.0टे. कंधार  

 

 

�फया1दीचे नाव:- Wानोबा रामराव िगरे वय 51 वष1 

5वसाय-  नोकरी पोह े का 2020 नेमणूक पोलीस 

0टेशन कंधार  िज. नांदडे मो.N.9923482021. 

 

FIR �त �दली का:- होय.  

 

आरोपी नाव व पXा:-  

 

उिशराचे कारण:- . 

आरोपी अटक:- नाही  

 

खुलासा;--  सादर िवनंती क, नमूद ता. वेळी व  Kठकाणी 

यातील आरोपीतांनी एक= जमवुन साव1जिनक हजरत हाजी 

सYयाह सरवरे  मगदमू रह े बडी दगा1ह कंधार उस1 संबंधान े

एक= जमवून िमरवणूक काढून शासनाच े सन 2022 चे 

माग1दश1क सूचना व माननीय िजZहािधकारी साहबे नांदडे 

यांFया जमावबंदी आदशे Nमांक 2022 आर बी - 1 - डे0क 2- 

टे (4ak) �द.15/2/2022 अ�वय ेकलम 37 (1) (3) महाराU 

पोलीस कायदा �माण ेलागू असताना व िमरवणुक,स कसलीही 

परवानगी न घेता िवनापरवाना िमरवणूक काढली व कोि[हड 

िनयमावलीच े पालन न करता साव1जिनक Kठकाणी 200 त े

250 लोक जमवुन वेळ 17.00 ते 21.00 वा. पावेतो िमरवणूक 

काढून शासनाFया आदशेाच े उZलंघन केले अस े �फया1दीव;न  

गु�हा दाखल.  

तपासी अंमलदार:-Asi/ गणाचाय1  साहबे पो. 0टे.कंधार 

मो.N..9823391570 

पो.0टे. �भारी अिधकारी चे नाव व मो.N.---   मा. पोलीस 

िनरी*क   पडवळ साहबे पोलीस 0टेशन कंधार   मो. 

N.9420841070. 

 

 

 

 

 

 



पो�ट चे नाव इ�लापुर 24/2022 कलम 65(E)  (B)म  दा का �दनांक 19. 2.2022 
 

पो'ट चे 

नाव 

गुरंनं व कलम गु%हा घडला तारीख वेळ व �ठकाण �फया�दी खुलासा  

इ'लापुर 

24/2022 

कलम 65(E)  

(B)म  दा का 

 

 

 

 

 

�दनांक 19. 2.2022 रोजी 17.15वाजता 

आरोपीचे टीन पNाचे शेड मOये तांबारे 

यांचे घराचे पाठीमागे सोनवाडी येथे 

 

 

गु%हा दाखल तारीख वेळ व न-द नंबर----, 

�दनांक 19.02.2022ची 18.50वाजता 

न-द नंबर 22 

 

 

िमळाला

िमळालािमळाला

िमळाला 

  

 माल

मालमाल

माल 

एक िनQया रंगाची दोनशे िलटर Rमतेची 

Sलाि'टकचे टाक�मOये दोनशे िलटर गावठी 

हातभTीची तयार कर<यासाठी वापरात 

येणारे मोह फुलाचे  

फसफसते आंबट उJ वास येत असलेले 

Uकमत अंदाजे 10000/-!पये 

 

 

, भारत पंिडत राव सावंत  

 वय54 वष� >वसाय नोकरी पोलीस 

उपिनरीRक नेमणूक पो ठाणे इ'लापूर 

मोबाईल नंबर 99 23 61 24 0 2 

पो 'टे इ'लापुर 

 

 

 

आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी 

  

 

  

 

सादर िवनंती क� वर नमूद तारीख  वेळी व 

�ठकाणी यातील आरोपीने Cया:या ताFयात 

िवनापरवाना बेकायदेशीर �रCया चोरटी िव3� 

कर<या:या उEेशाने, बाजूस Mमाणे माल 

ताFयात बाळगलेला िमळून आला वगैरे व@न 

गु%हा दाखल. 

 

दाखल करणार  asi कांबळे मोबाईल नंबर 

7559338661 

 

 

तपास

तपासतपास

तपास 

  

 Asi 

Asi Asi 

Asi िनवळे

िनवळेिनवळे

िनवळे 

  

 मोबाईल

मोबाईलमोबाईल

मोबाईल 

  

 नंबर

नंबरनंबर

नंबर 

  

 94 23 44 

94 23 44 94 23 44 

94 23 44 

15 26

15 2615 26

15 26 

  

 

 

 

 



पोलीस �टेशन िबलोली   �ोगुरनं. 40/2022 कलम  65(ई) मदाका  �दनांक.19/02/2022 

  पोलीस 

'टेशन चे 

नाव 

गु%हा रिज'टर नंबर व कलम 
गु%हा घडला ता .  वेळ �ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

�फया�दीचे नाव व प0ा मोबाईल 

नाव व प0ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक�कत 

कुंटूर 
Mो.गुरनं 40/2022 कलम 65 (ई) 

मदाका Mमाणे 

 

 गु%Vाचे कारण : :- िबनापरवाना 

बेकायदेशीर 

�रCया  देशी  दा@  बाळगलेला 

5हणुन गु%हा दाखल 

 

िमळाला माल:- 

देशी  दा@ भगरी संNाचे 180  ml 

:या 18 िसलबंद 

बाटल   �क.अं.1080/-! चा माल  

गु%हा घडला ता.वेळ व �ठकाण 

�दनांक 

19/02/2022 चे 17.50 

वा िबलोली तQयाचे पाळुकडे 

जानारे रोडवर िबलोली  

 

�दशा : पुवWस 500 �क.मी. 

 

 गु%हा दाखल �दनांक:-�द-

.19/02/2022 'टे डा.नोद नं. 

16 वर वेळ 21.37 वा. 

 

 चेक िल'टची पुत�ता केली 

अगर कसे  :-होय 

�फया�दीचे नाव  व प0ा:- 

चंXमनी जळबाजी सोनकांबळे 

वय 41 वष� नौकरी पोना/2542 

पो'टे िबलोली मो नं 

9822172300  

एफआर आय Mत 

 �दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व प0ा:-  

 आरोपी अटक :- 

 CRPC कलम 41 (अ) (1) 

Mमाणे नोटीस देवुन सोड़<यात 

आले  

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील आरोपीने 

आपले ताFयात.     िबनापरवाना बेकायदेशीर �रCया. देशी 

दा@ �भगरी संNा:या 180 ml Rमते:या 18 िसलबंद 

बॉटल चोरटी िव3� कर<याचे उदेशाने   जवळ बाळगलेला 

िमळून आला 5हणुन वगैरे �फया�द व@न गु%हा दाखल 

क@न    मा.पोिन सा यांचे आदेशाने पुढील तपास कामी 

बीट.पोना/2351 मुदेमवार यांचे कडे �दला  

 

दाखल करनार- HC/1683 शेख पो'टे िबलोली मोनं 

9823628983 

 

 तपासी अमंलदार :-  पो ना 2351मुदेमवार पो 'टे 

िबलोली मो नं 9049778709 

 

 मा. पोलीस अधीRक साहबे यांचे सूचना Mमाणे:- 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन गुरण27/2022 कलम498, A. 313. 315,323.504.506.34. IPC. �दनांक 19/02/2021 

पो�ट नाव  गरुन व 

कलम  

गघुतावेळ�ठकाण �फया$द%चेनाव खुलासा 
 

�हमायतनगर  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/2022 

 कलम498, 

A. 313. 

315,323. 

504.506.34. 

IPC. 

18/11/2021 

रोजीतेआज पाव तो 

�फया$द%चे राहते घर% 

मौजे करंजीता. 

�हमायतनगर  

गदुातावेळ  

19/02/2022 

 रोजी18:52 

 वाजता �टेडा नोन 

नबंर 16 

 �हमाय/गर  

 

 

 

 

  

 

सौपजूा 

1.राम�कसनकदमवय24 

वष$3यवसाय घरकाम 

राहणार करंजी तालकुा 

�हमायतनगर 

 

 

 

 

 आरोपी :-  

 

 

सादर 4वनतंी क5वरनमदू तार%ख वेळ% व �ठकाणी यातील आरोपी ताने 

सगंणमत क6न तीन म�ह7याची गरोदर असताना तीसगरोदर अस9याचे 

खोटे सांगत आहेस असे माननू ितचे सोबत वाद क6न लागले �फया$द% 

चा पती यांनी�द.17/11/2021 रोजी याद% डॉ<टर राचेवाडयांचेकडे गरोदर 

अस9याबाबत सोनो=ाफ5 केली असता >याम?ये डॉ<टर आ@ण सात 

म�ह7याचा गभ$ अस9याचे सांिगतले होते व �दनांक 18/11/2021 रोजी 

�फया$द% बाईस शीवीगाळक6न मारहाण केली व सासरुवास क6न 

मानिसक व शार%Cरक छळ क6न पोटावर मार लाग9याने 

ितचा�द.19/11/2021 रोजी नांदेड येथे गभ$पात झा9याचे डॉ<टरांनी 

सांिगतले वगरैे माननीय 7यायालय �हमायतनगरयांचे कलम 156(3)C. 

R. P. C.  Lमाणे ग7ुहा दाखल क6न तपासकरMयाचेआदेश झा9याने 

माननीय साहेब यांचे आदेशाने ग7ुहा दाखल क6न पढु%ल तपास कामी 

H. C.1662 कदम साहेब यांOयाकडे �दला 
 

तपासी अमंलदार--- पोहे का/1662 कदम यांOया कडे �दला  

पो�टे ह% नगर  

 

 दाखल करणार  --- Hc1645 साखरे मोबाईल Pमांक 8378981645 

पो�टेLभार% अिधकार% ----पोिन  भगवान िभमराव कांबळे  

मो8691880033 

 

 

 



पोलीस �टेशन हादगाव    गुरनं. 44/2022 कलम.279भादवी 85(1) मु. पो. ॲ$ट �माणे �दनांक 19/02/2022 

  

  पोलीस 

'टेशनचे 

नाव 

गु%हा रिज'टर नंबर व 

कलम 
गु%हा पना अ.[./Mो\ही/घडला व 

दाखल 

�फया�दीचे नाव व प0ा 

मोबाईल व प0ा आरोपी 

अटक होय नाही 

हक�कत 

हदगाव 
गुरनं. 44/2022 

कलम.279भादवी 

85(1) मु. पो. ॲ2ट 

Mमाणे 

 

  

 

 

 

 

गु%हा घडला �दनांक 

�द 19/02/2022वेळ 16.30 

वाजता चे सुमारास ड-गरगाव 

कॉन�र हादगाव तामसा रोड 

पि]मेस एक �कमी 

 

�दशा : पि]मेस 1 �कमी  

 

 

 गु%हा दाखल �दनांक:- 

�द-19/02/-2022 वेळ21:40 'टे 

डा.नोद नं.  26 वर                   

 

�फया�दीचे नाव :-   

 हनुमंत िपता अमृतराव 

गायकवाड वय.54 वषW 

>वसाय नोकरी पोलीस 

िनरीRक पो. 'ट हदगाव मो 

.न 8888717999 

 

आरोपीचे नाव प0  

 

एफआर आय Mत 

 �दली. होय 

 आरोपी अटक :- 

 

खुलासा.--- सादर िवनंती क� वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

यातील आरोपीने दा@ िपऊन दा@चे नशेत आपले ताFयातील इंिडका 

कार ह े भर गाव वेगात हाय _य व िन`काळजीपणाने वेडीवाकडी 

चालू रोड:या नाली बाई एकदम धडक �दली सरकारी दवाखाना 

हादगाव येथे तपासणी केली असता सदर इसम दा@ िप या डॉ2टरने 

�रपोट� �दला वेगेरे �फया�दीव@न वर Mमाणे गु%हा दाखल क@न 

माननीय पोलीस  साहबे यां:या आदेशाने तपास पोह ेका 2342हबंडW 

यां:याकडे �दला मा पो.िन.साहेब यांचे आदेशाने गु%हा दाखल. 

 

 तपासी अिधकारी---पोहकेॉ 2342 हबंडW मो . न. 9284422052 

दाखलकरणार:- - npc 227 िभसे पो.'टे हदगाव  

 पोलीस 'टेशन Mभारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 

गायकवाड साहबे पो.'टे. हदगाव मो.नं. 8888717999 

 माननीय पोलीस अधीRक साहबे यांचे सूचना Mमाणे 

 

 

 
 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö  ³ÖÖê�ú¸ü ÷Öã̧ ü−Ö 56/2022 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Öã.¯ÖÏÖê.†ÑŒ™ü  Ö  Ø¤−ÖÖÓ�úü 19.02.2022 
 

¯ÖÖê Ã™êü 
“Öê ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ)Ö ¾Ö.¤üÖ. ŸÖÖ. ¾Öêôû 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê Ó−ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�úß�úŸÖ 

³ÖÖê�ú ü̧ ÷Öã̧ ü−Ö 56/2022 
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô) 
´Öã.¯ÖÏÖê.†ÑŒ™ü   

Ø¤ü−ÖÖ�ú 19/02/2022 
“Öê 11.05 ¾ÖÖ. ÃÖÖ‡Ô 
¿µÖÖ´Ö ×�ú ü̧Ö)ÖÖ ¤ãü�úÖ−ÖÖ 
ÃÖ´ÖÖê ü̧ ”û¯Ö ü̧ÖŸÖ 
¿ÖÖÃ¡Öß−Ö÷Ö ü̧ ³ÖÖê�ú ü̧ ŸÖÖ. 
³ÖÖê�ú ü̧ ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
¤üÖ�Ö»Ö - 
Ø¤ü. 19/02/2022 “Öê  
13.07. Ã™êü ›üÖ 16 ¾Ö ü̧  
 
 
 
 
 
 

−ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¿Ö ü̧Öêôêû ¾ÖµÖ 36 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß ¯ÖÖê.�úÖÑ ²Ö.−Ö. 
3186 −Öế Ö)Öã�ú ¯ÖÖê Ã™êü ³ÖÖê�ú ü̧  
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê  −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß 
ÃÖÓ¡ÖÖ 180 ML �Ö´ÖŸÖê“Öê 11 
²ÖÖÑ™ü»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 660/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö 
 

               ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ)Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß ÆüÖ 
×¾Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ ü̧ßŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ 180 ML �Ö´ÖŸÖê“µÖÖ 11 
²ÖÖò™ü»Ö �úß´ÖŸÖß 660  ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö •ÖÖ¾Öôû ²ÖÖôû÷Öã−Ö ŸµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú ü̧)µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ. ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú ü̧Ö“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ. 
¯ÖÖê−Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¾Ö ü̧ ¯ÖÏ´ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ×²Ö™ü 
ASI �ú ü̧Ö›ü µÖÖÓ“µÖÖ �ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ ü̧-¯ÖÖêÆêü�úÖÑ/2221¤êü¿Ö´Öã�Ö ¯ÖÖ.ê Ã™êü. ³ÖÖê�ú ü̧ ´ÖÖê. 9823172651   
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ ü̧- / ASI �ú ü̧Ö›  ¯ÖÖê. ³ÖÖê�ú ü̧ ´ÖÖê 9823714385 
 
 ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß-¯ÖÖê.×−Ö.×¾Ö�úÖÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ´ÖÖê.9923104521 
 
 
 
 
 
 
 

          
                                             
 

 



पो�टे मनाठा गुरण 27/2022 कलम 324,323504,506,34भादवी 

पो0ट च ेनाव गुरणा अमृत पनाका व 

कलम 

गुरणाअमृत पनाका दाखल 

तारीख वेळ 

�फया1दीचे व आरोपीचे नाव पXा हक,कत 

मनाठा  गुरण 27/2022 

कलम 

,324,323,504, 

506,34,भादवी 

गु%हा घडला तारीख वेळ  

�द 19/02/2022 

रोजी 

11.00 वा.सू मा!ती काळे 

यां:या घरासमोर मालैगाव 

ता. हदगाव 

 

 

गु%हा दाखल 

�दनांक19/02/2022 चे  

20.05 

नोद 15 

 

�दशा व अंतर दिRणेस 

पंधरा  �क.मी 

 

आरोपी आटक  नाही  

�फया�दीचे नाव /  

 

आरोपी/ 

1 बालाजी लbमण काळे वय 

55वष� 

2 पंचफुलाबाई बालाजी काळे वय 

50 वष�  

3 सुनील बालाजी काळे वय  24 

वष� सव� राहणार मालैगाव ता. 

हदगाव  

 

 

 

 

खुलासा/  वर नमूद. ता .वेळी व 	ठकाणी यातील आरोपी 

0यांनी संगणमत कEन पूवDचे भांडण झालेले िमटिवत 

असताना आरोपी 2ं.एक यान े फया�दीस िछनाल मानHयान े

फया�दी न ेआरोपो बालाजी काळे यांचा गळाधरHयान ेआरोपी 

2. तीन सुनील यांने हातात लोखंडाचे पंचासारख े गोल 

असलेHया कडयानी फया�दी)या नाकावर माEन जखमी केल े

बालाजी काळे व 0यांची पBी पंचफुलाबाई हीन ेफया�दीचे केस 

धEन िशवीगाळ कEन थापड बुLLयांनी मारहाण केली व 

बालाजी पंचफुलाबाई व सूनील यांनी िहला ख0म कEन टाकू 

Mहणून जीवेमार4याची धमक3 दली वगैरे जबाबावEनवEन 

बाजूस -माणे गु.हा दाखल 

 

तपास पोहकेॉ 1694 पवार मो. 9922921694 

 

 
 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü 45/2022  �ú»Ö´Ö -4/25,34³ÖÖ,Æü�úÖ ×¤ü. 19.02.2022   

¯ÖÖêÃ™êü “Öê ÖÖ¾Ö ÷Öã¸ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ&Ö  ¾Ö ÷Öã. ¤üÖ�Ö»Ö 

¾Öê. Ã™êü›üÖ ÖÓ. 

×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß �Öã»ÖÖÃÖÖ 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 45/2022  
�ú»Ö´Ö -4/25 ,34 
³ÖÖ Æü �úÖ   

×¤ü. 19/02/2022 
¸üÖê•Öß13,00 ŸÖê 14.30 
¾ÖÖ. Ãã´ÖÖ¸üÖÃÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¯ÖãŸÖôûÖ  −ÖÖÓ¤êü›ü 

 

×¤ü. 19.02.2022  
¸üÖê•Öß“Öê.1420 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ −ÖÖë¤ü −ÖÓ.21 
 

×±úµÖÖÔ¤üß-  ÷ÖÖê×¾Ö¤ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö  
¾ÖµÖ 54 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß 
¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö  ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü  −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
 
†Ö¸üÖê¯Öß ---- 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖŸÖß ×�ú, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ. ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ&Öß 
µÖÖŸÖß»Ö    
†Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖ−Öß  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ¯Ö&Öê ×´Ö¸ü¾Ö&Öã×�úŸÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ 
ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ²ÖÖôû÷Öã−Ö ¤üÆü¿ÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ&Ö �êú»Öß ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ¾Ö¹ý−Ö 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü-ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö/  ØÃÖ÷Öê  
´ÖÖê.−ÖÓ.9561038797 ¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü&ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÆü/1673 ›üÖê‡¾ÖÖ›ü ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9923922533¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



पो.'टे. कंधार  गु.र.न.50/2022  कलम 307,143,147,148,149,504 भा .द .िव. सहकलम म.पो.अ. 135  �द.19/02/2022. 

पो.'टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम 

   गु%हा घडला दाखल 

�फया�दीचे नाव प0ा मो.3. व आरोपीचे 

नाव व प0ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक�कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न.50/2022                     

कलम 

307,143,147,148,1

49,504 IPC. सह 

कलम म.पो.अ.135 

  

 

घडला:- �द.18/02/2022   

चे 20.45  वाजता  गांधी 

चौक  कंधार  

पूवWस 500 िमटर 

 

 

 

 गु%हा दाखल:- 

�द.19/02/2022 वेळ  

23.25 'टेशन डायरी न-द 

34  वर. 

 

 

 

 

�फया�दीचे नाव:- शोयब िप. शक�ल 

पठाण वय 19 वष� >वसाय-  मजुरी रा. 

चौर'ता देगलूर नाका नांदेड 

मो.3.8446472493. 

 

FIR Mत �दली का:- होय.  

 

 

 

आरोपी नाव व प0ा:-  

. 

 

आरोपी अटक:- नाही  

 

  

 

खुलासा;--        सादर िवनंती क�, �द.18.2.2022 रोजी 08.45 वा. 

सुमारास गांधी चौक कंधार येथे मी तसेच माझे सोबत मोह5मद दािनयल, 

सdयद आवेज, रहीम अeफाक, अदनान मौलाना असे गांधी चौकातील मfुचे 

हॉटेल समोर रोडवर चहा पीत असताना दगा� समोर झाले या वादाचा राग 

मनात ध@न व समीर चाऊस राहणार कंधार ह ेसव�जण Cया �ठकाणी येऊन 

संगणमत क@न दािनयल याचे अंगावर थुकून मह5मद दािनयल यास जीवे 

मार<याचे उEेशाने कुकरीने Cयांचेवर वार केला तो वार मी पकड याने माझे 

डावे हाताचे मधले बोट तुटले आह ेतरी Cया:यावर यो_य ती काय�वाही करावी 

असे �फया�दीव@न  गु%हा दाखल. 

  

दाखल करणार:------PSI/ गंगलवाड साहबे पो.'टे. कंधार 

मो.नं..8652756495 

तपासी अंमलदार:- Psi/ कg Xे  साहबे पो. 'टे.कंधार मो.3..9764786179 

 

पो.'टे. Mभारी अिधकारी चे नाव व मो.3.  मा. पोलीस िनरीRक   पडवळ 

साहबे पोलीस 'टेशन कंधार    मो. 3.9420841070. 

 

 

 
 



¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß(Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 16/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 19/02/2022 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú ¾Ö 
¾Öêôû Ã™êü.›üÖ.−ÖÖÓê¤ü 

   ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö ¾Ö 
‘Ö›ü»ÖÖ  

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 
16/2022 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 
19/02/2022 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 
20 ¾Ö ü̧ ¾Öêôû 
19.06 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-   
×¤ü. 17/02/2022 
ü̧Öê•Öß ÃÖÖµÖ�úÖÓôûß 

17.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“µÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ÃÖ ü̧�úÖ ü̧ß 
¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ ×¾ÖÂ1Öã¯Ö ü̧ß 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  

 
 ×¤ü¿ÖÖ:- ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 07 
�ú´Öß   ×²Ö™ü �Îú. 05 
ü 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ ü̧Ö  :-   
Æü ü̧¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö :- ÷Ö1Öê¿Ö “ÖÓ¤êü ü̧ 
¬Ö›êü�ú ü̧ ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-
´Ö•Öã̧ üß, ü̧Ö.²ÖÖêôûÃÖÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö ü̧ß ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü . 
Æü.´Öã.†Ö−ÖÓ¤ü−Ö÷Ö ü̧ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
Æü ü̧¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :- 1) Ó̧ü÷Ö- 
÷ÖÖê ü̧Ö,“ÖêÆü ü̧Ö ÷ÖÖê»Ö ,²ÖÖÓ¬ÖÖ-´Ö•Ö²ÖãŸÖ,³ÖÖÂÖÖ-
´Ö ü̧Öšüß,ØÆü¤üß,ŸÖê»Ö÷Öã , ¯ÖÖê¿ÖÖ�Ö:- ×−ÖôûµÖÖ 
Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ “ÖÖî�Ö›üÖ ¿Ö™Ôü ¾Ö ×ÃÖ´Öê−™ü �ú»Ö ü̧“ÖÖ 

¯Öò−™üü,¯ÖÖµÖÖŸÖ ÛÃ»Ö¯Ö ü̧ “Ö¯¯Ö»Ö, Ó̂“Öß-5 ±ãú™ü 7 
‡Ó“Ö ,×¿Ö�Ö1Ö-10 ¯ÖÖÃÖ  

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö 
¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ1Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü1ÖÖ ü̧  Æüß“Öê ¯ÖŸÖß 
÷Ö1Öê¿Ö ¬Ö›êü�ú ü̧ Æêü ×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/02/2022 ü̧Öê•Öß 
ü̧Ö¡Öß 12.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ µÖÖÓ“Öê ”ûÖŸÖßŸÖ 

¤ãü�ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ ü̧�úÖ ü̧ß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ ×¾ÖÂ1Öã¯Öã ü̧ß 
µÖê£Öê ¿Ö ü̧ß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ×¤ü.17/02/2022 ü̧Öê•Öß 
05.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¯ÖŸ−Öß»ÖÖ �úÖÆüß‹�ú −Ö 
ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ −Ö•Ö ü̧ “Öã�ú¾Öã−Ö ×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»Öê  ŸÖê 
†ªÖ¯Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓ�ú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ 
×´Öôãû−Ö †Ö»Öê −ÖÖÆüß. .¾Ö÷Öî ȩ̂ü �Ö²Ö ü̧ß †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö 
×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö . 
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧:-  :- PSO ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
�ÎÓú.7774883192 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ß :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÷Ö¾Öôûß ¯ÖÖê.Ã™êü. 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.8208681527 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :- ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü   ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ.,−ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú. 9823333377 

 
 
 



³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö भागभागभागभाग-6 ÝÖã¸ü®Ö 63/2022  Ûú 65 ईईईई मदाकामदाकामदाकामदाका       ×¤ü.19/02/2022 

 
                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü  

पो. �टे. 

भाTयनगर 

गुरनं.63/2022 

कलम65ई 

महाराU दाVबंद% 

कायदा 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 

19/02/2022 रोजी 14.00 

ते 19.30  वा चे दरWयान  

Cरलाय7स मॉलOया समोर 

छXपती चौक नांदेड 

 

 

 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ -- ×¤ü. 

19/02/2021 ¸üÖê•Öß 18.56  ¾ÖÖ. 

Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  20 ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß  -िशवराज तुकाराम गोणारकर 

वय52वष$ 3यवसाय नौकर% 

पोहेकाँ/2178नेमणुक पो.�टे. भाTयनगर 

नांदेड मो.नं.96897153582. 

 

†Ö¸üÖê̄ Öß  -   

 

िमळाला माल-  

माल  1200/-V. 90MLOया देशी दाV िभंगर% 

संXाOया  40बाँटल L>येक एक बाँटल  

�कंमती 30Vपये 

†Ö¸üÖê̄ Öß  †™üÛú ®ÖÖÆüß .  

ÆüÛúßÛúŸÖ  - -  सादर 4वनंती क5, वर नमुद तार%ख वेळ% व �ठकाणी यातील नमुद 

आरोपीने 4वना परवाना बेकायदेशीर Cर>या चोरट% 4वP5 करMयाOया उ\ेशाने 

Lो3ह%बीशन गु7हयाचा माल देशी दाV िभंगर% संXा �कंमती 1200/-Vपयाचा माल 

ता]यात बाळगलेला िमळुन आला  वगैरे मजकुराची �फया$द सरकार तफ̂  �द9याने  

मा. पो.िन. सा. यांचे आदेशाने वर Lमाणे गु7हा दाखल क6न पुढ%ल तपास 

पोना/06हंबड̂  यांचे कडे �दले 

. 

 दाखल करणार   -  पोहेकाँ1781आर.आर. मामीलवाड 

तपास अिधकार%  --  पोना/06हंबड̂   



³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö भागभागभागभाग-6 ÝÖã¸ü®Ö 62/2022  Ûú 4/25 भाहकाभाहकाभाहकाभाहका मदाकामदाकामदाकामदाका        ×¤ü.19/02/2022 
                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

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

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü  

पो. �टे. 

भाTयनग

र 

गुरनं.62/20

22 कलम 

04/25भा.ह.

का.,135म.ु

पो.का.व 

सह 

कलम34

भा.द.4व 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  - 

�दनांक 19.02.2022 रोजीचे 

11.10 वाजताचे समुारास 

मोर चौक नांदेड येथील 

मोया$ टाँवर समोर 

साव$जिनक रोडवर नांदेड 

येथे.4.  

 

 ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ -- 

 ×¤ü. 19/02/2022 ¸üÖê•Öß 

16.52  ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  18 
¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß  -सरकार तफ̂ सुिनल अशोक िभसे वय33वष$ 

3यवसाय पोलीस उपिनर%_क पो.�टे. भाTयनगर 

नांदेड मो.नं.98229875732 

†Ö¸üÖê̄ Öß  -   

िमळाला माल- 3,00,400/-Vपये,एक पांढ-या रंगाची 

हो7डा कंपनीची �Pयेटा कार Pमांक MH 26 BQ 

4713व दोन धारदार तलवार ज.ुवा.�क.अ.5. 

†Ö¸üÖê̄ Öß  †™üÛú आहेआहेआहेआहे. 

ÆüÛúßÛúŸÖ  - -  सादर 4वनंती क5, वर नमदु तार%ख वेळ% व �ठकाणी यातील वर 

नमुद तार%ख  वेळ% व �ठकाणी यातील �फया$द% व पोलीस कम$चार% 

िशवजयंती बंदोब�त कामी वनमोबाईल ने पो.�टे. ह\%त पे`aिलंग कर%त 

असताना गुb बातमी दारामाफ$ त माह%ती िमळा9याने घटनेOया �ठकाणी 

गेले असता नमुद आरोपीतांनी सगंणमताने आप9या ता]यातील कार 

P.MH 26 BQ 4713व दोन धारदार तलवार �वत:चे ता]यात 4वना परवाना 

बेकायदेशीर Cर>या मा. @ज9हािधकार% साहेबांचे शc बंद%चे आदेश 

असताना देखील �वत:चे ता]यात शc बाळगताना िमळुन आले.  वगैरे 

मजकुराची �फया$द सरकार तफ̂  �द9याने  मा. पो.िन. सा. यांचे आदेशाने 

वर Lमाणे गु7हा दाखल क6न पुढ%ल तपास PSIशेख सा. यांचे कडे �दला.   
. 
 

 दाखल करणार   पोहेकाँ1781आर.आर. मामीलवाड 

तपास अिधकार%  --  PSIशेख सा 



³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã¸ü®Ö 64/2022  Ûú 65 ईईईई,83 मदाकामदाकामदाकामदाका      ×¤ü.19/02/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

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

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü  

पो. �टे. 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö 
ÝÖã̧ ü®Ö 

64/2022  

Ûú 65 

ईईईई,83 

मदाकामदाकामदाकामदाका  
 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  - 

�दनांक 19.02.2022 रोजीचे 

12.45 वा वाजतचे 

सुमारास गुVजी 

हॉ�पीटलचे समोर पुमा$ 

जाणारे रोडवर नांदेड. 

  ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ -- 

×¤ü. 19/02/2022 ¸üÖê•Öß 

20.06  ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  21 
¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß  -4वdनाथ गो4वंदराव बोरकर वय 44 वष$, 

3यवसाय नोकर% पोना/1333 पो.�टे भाTयनगर, 

नांदेड मो.Pं 9112389670 

†Ö¸üÖê̄ Öß  -  -    

िमळाला माल- 2240/- 4वदेशी दाV MC Dowells No-1 

एकुण 11िसलबंद बॉटल L>येक5 एक बॉटल �कंमती 

160/- देशी दाV िभंगर% संXा  180 एम.एल Oया 08 

िसलबंद बॉटल एक बॉटल �कंमत 60/- Vपये 

†Ö¸üÖê̄ Öß  †™üÛú ®ÖÖÆüß .  

ÆüÛúßÛúŸÖ  - -  सादर 4वनंती क5, वर नमुद तार%ख वेळ% व �ठकाणी यातील वर 

नमुद तार%ख  वेळ% व �ठकाणी यातील नमुद आरोपी याचे ता]यातनु 

4वदेशी दाV MC Dowells No-1 एकुण 11िसलबंद बॉटल आरोपी Pं 2  बबन 

साधु बुeरे वय 47 वष$ रा. आिशषनगर, नांदेड यांचे ता]यात देशी दाV 

िभंगर% असे काचेOया 180 एम.एल Oया 08 िसलबंद बॉट9या असे एकुण 

�कंमती 2240/- VपयाOया Lो.गु7fाचा माल 4वना परवाना 

बेकायदेशीरCर>या चोरट% 4वP5 करMयाOया उ\ेशाने Lो. गु7fाचा माल 

ता]यात बाळगलेले िमऴुन आले Wहणुन गु7हा. 

 

 दाखल करणार   पोहेकाँ1781आर.आर. मामीलवाड मो.Pं  

तपास अिधकार%  --  पोना/209 मंगनाळे 



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›  ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 65/2022 �ú»Ö´Ö- 452,324,323,504,506,34 ³ÖÖÓ.¤.ü¾Öß.    ×¤ü.19/02/2022 
 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.  
 “Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

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

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
 
÷Öã̧ ü−ÖÓ . 65/2022 �ú»Ö´Ö-
452,324,323,504,506,34 
³ÖÖÓ.¤.ü¾Öß 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :-¯Öã¾ÖìÃÖ 3 ×�ú. ´Öß.  
²Öß™ü �Îú.03. 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü(Ö :- 
µÖÖŸÖß»Ö†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö)Ö´ÖÓŸÖ �ú¹ý−Ö  
�úÖÆüß �úÖ¸ü)Ö −ÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öê 
‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †×¤ü−ÖÖ£Ö−Öê 
»ÖÖ�ú›üÖ−Öê ´ÖÖ¹ý−Ö ›üÖê�êú ±úÖê›ãü−Ö •Ö�Ö´Öß 
�êú»Öê ¾Ö ¤üÖê‘ÖÖÓ−Öß ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü)µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ(Ö 
:- ×¤ü.18/02/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 22:00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ Æü´ÖÖ»Ö¯Öã̧ üÖ −ÖÖÓ¤êü›üü, 
 
 ÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-  
×¤ü−ÖÖÓ�.19/02/2022¸üÖê•Ö
ß 01:09¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ .0.4 
¾Ö¸ü  
 
  ÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:-   
 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×−Ö Ó̧ü�ú 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
†×−Ö»Ö ÃÖÖê¯ÖÖ−Ö  ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü  ¾ÖµÖ 39 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ.Æü´ÖÖ»Ö¯Öã¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 8888369208. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû 
 ¾Ö ×šü�úÖ(Ö:- ×−Ö¸Óü�ú 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü(Ö:--  †Ö•Ö ¸êüÖ•Öß ¯ÖêÖ 
.Ã™êü »ÖÖ µÖê¾Öã−Ö •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ−Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ)Öß 

µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö)Ö´ÖÓŸÖ �ú¹ý−Ö  �úÖÆüß �úÖ¸ü)Ö −ÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †×¤ü−ÖÖ£Ö−Öê »ÖÖ�ú›üÖ−Öê 
´ÖÖ¹ý−Ö ›üÖê�êú ±úÖê›ãü−Ö •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ¤üÖê‘ÖÖÓ−Öß ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü)µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö.  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖê−ÖÖ/1130 ÷Öã™ãü»Ö¾ÖÖ›ü ¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ. 7744071130 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü(ÖÖ¸ü ASI ‘Öã÷Öê −Öế Ö. ¯ÖÖê. Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸üü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9822720567. 
. 
šüÖ(Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß −Ö¹ý™êü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü 
,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9823802677 
 
 


