
पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    हदगावहदगावहदगावहदगाव                आ�आ�आ�आ�....नंननंंनं----04/2022 04/2022 04/2022 04/2022 कलमकलमकलमकलम    174 CRPC  174 CRPC  174 CRPC  174 CRPC  �द�द�द�द        12/01/202212/01/202212/01/202212/01/2022    

पो.�टेचे नाव 

आ� व कलम 

 आ� घडला ता. वेळ �ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

खबर देणार नाव प�ा व मोदी नं , 

आरोपीचे नाव व प�ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक कत 

हदगांव आ�.न-ं04/2022 

कलम 174 

CRPC   

 

मरणाचे कारण :-  

मोटर सायकल  

पडून मृ�यू 

 आ� घडला वेळ व �ठकाण :-  

�द.11/01/2022 चे रा�ी  10:00 

वाज या!या सुमारास #याहारी 

फाटा रोडवर दि'णेस 05 �क.मी. 

 

�ठकाण :- #याहारी फाटा रोडवर  

 

�दशा :- दि'णेस  05  �क.मी. 

 

आ�  दाखल  ता.वेळ:- �द:- 

12/01/.2022 चे  09:05 वा. 

+टे.डा न,द - 13 वर  

 

 खबर दनेार नाव :- अजय 

माधवराव पवार वय 18 वष2 जात 

मातंग राहणार 4पपरी तालुका 
िहमायतनगर मो न ं

8329837572. 

 

 

 FIR 5त �दली का:- होय  

 

मयताचे नाव व प6ा :- कृ7णा 

पंिडत पवार वय 22 वष2 जात 

मातंग रा.4पपरी तालुका 

िहमायतनगर  

 

खुलासा,         वर नमूद तारीख वेळी व 

�ठकाणी यातील खबर दणेार यांनी कळवल ेक8 
�याचा चुलत भाऊ नामे कृ7णा हा #याहरी 
फा;ाजवळ र+�यावर मोटर सायकल पडून 

मृ�यू झा#याची खबर �द#याने मा. Do 

अिधकारी psi फोलान े  यां!या आदशेाने आ � 

दाखल क=न पुढील तपास व काय2वाहीसाठी 

psi गायकवाड सा.यां!याकड े�दल े 

 

दाखल करणार :- पोहकेा◌ॅ :- 1863 कादर 

मो.न.ं 98602 02126 

 

तपासी अंमलदार-psi संजय टी. गायकवाड 

mo.No.7758860452 

 पोलीस +टेशन 5भारी अिधकारी - हनुमंत जी. 

गायकवाड पो.िन.पो+टे हदगाव  

 

 

 

    



    

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    अधा�पूरअधा�पूरअधा�पूरअधा�पूर    आआआआ....����    01/202201/202201/202201/2022    कलमकलमकलमकलम. 174 Crpc  . 174 Crpc  . 174 Crpc  . 174 Crpc  ....�द�द�द�द.12/01/2022.12/01/2022.12/01/2022.12/01/2022    
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      हक�कत

हक�कतहक�कत

हक�कत 

  

 

    पोपोपोपो....�टे�टे�टे�टे. . . . 

अधा	पूरअधा	पूरअधा	पूरअधा	पूर    

आआआआ. . . . .. .. .. .. वववव    कलमकलमकलमकलम---- 

01/2022कलम. 

174 Crpc  5माणे. 

आआआआ....    घडलाघडलाघडलाघडला    �दनांक�दनांक�दनांक�दनांक----

11111111/01/2022रोजी सकाळी वेळ  

10.00 त े12.01.22 चे 

वाजताच ेपूवA वेळ नB8 नाही साखरे 

यांचे शेतात 4लबाचे झाडाला अधा2पुर 

िशवार पिCमेस 01 �कमी  

 

 

गु�हागु�हागु�हागु�हा    दाखलदाखलदाखलदाखल    �दनांक�दनांक�दनांक�दनांक-  �दनांक 

12/01/ 2022 च े  वा. 10.24 

+टेडा.न ं. 11 

�फया	दीचे�फया	दीचे�फया	दीचे�फया	दीचे    नावनावनावनाव---- संदीप उ6म ड,गरे 

वय 26 वषE Fवसाय मजुरी 

सावतामाळी नगर अधा2पूर ता  

अधा2पूर   िज. नांदडे. मो. 

न.9356635958 

 

मो. न.9527134896 

 

ताचेताचेताचेताचे    नावनावनावनाव----  उ6म िभकाजी ड,गरे 

वय 55 वषE Fवसाय मजुरी 

सावतामाळी नगर अधा2पूर ता  

अधा2पूर   िज. नांदडे. 

 

मरणाचेमरणाचेमरणाचेमरणाचे    कारणकारणकारणकारण----     गळफास घेऊन 

मरण पावला. 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा----    सादर  िवनंती क8 नमूद ता वेळ व �ठकाणी 

यातील खबर दणेार यांची मयत वडील ह े �दनांक 

11/01/2022 रोजी सकाळी 10.00 वाजता चे सुमारास 

दवाखाGयात जाऊन येतो Hहणून सांगून गेले त े �दनांक 

12/01/2022रोजी 07.00वाजता चे सुमारास �यांचे 

जावई मरण पाव#यामुळे माJया मुलीचे व लेकराच ेपुढे कसे 

होईल याचा मनावर प�रणाम होऊन शेतमालक साखरे 

यांचे शेतात 4लबाचे झाडाला गळफास घेऊन आ�मह�या 
केली आह ेवगैरे मयताच ेमुलाचे जबाब व=न अमृत दाखल 

वगैरे मयतच ेपLीचे जबाब व=न व=न अमृ दाखल. 

 

तपासीतपासीतपासीतपासी    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार---- asi D.M. राठोड मो न.ं 

9421296377 

    

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार---- ASI वड.मो.न.9637101945 

 

 

 

 

 

 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलूरदेगलूरदेगलूरदेगलूर    AD no. 02/2022 AD no. 02/2022 AD no. 02/2022 AD no. 02/2022 कककक    174crpc   174crpc   174crpc   174crpc   �द�द�द�द        12/01/202212/01/202212/01/202212/01/2022    
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 आ. मृ. .घ. ता. वेळ व 
ठकाण 

�फया�दीचेनाव व प�ा व मोन ं

खुलासा:--- 

पोलीस 

�टेशन 

दगेलूर 

गूगगूूगू....रररर....नननन....वकलवकलवकलवकल

मममम    ::::------------    

    

 AD.  NO 

.02/2022 क 

174crpc   

�माणे    

 

आआआआ    मृममृृमृ    घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::--------    

11/01/2022रोजी  

20.00वाते�द. 

12/01/22 चे 07.30 

वा. चे सुमारास ढोसनी 

िशवारातील बंधा-याचे 

पा यात 

 
 

आआआआ. . . . मृममृृमृ. . . . दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    

न दनंन दनंन दनंन दनं    

�द 12 .01. 

2022रोजीवेळ  

12.08वान"दनं 25 

 

 

    

खबरदेणारखबरदेणारखबरदेणारखबरदेणार::::----    बालाजी 

हाणमंतराव पाटील वय 32 वष% 

&वसाय शेती जात मराठा रा. 

ढोसनी मो.न. 9850838085 

 

मयताचेनावमयताचेनावमयताचेनावमयताचेनाव –आ)माराम 

गणपतराव पाटील वय 55 वष* 

रा. ढोसणी ता. दगेलुर 

 

मरनाचेकारणमरनाचेकारणमरनाचेकारणमरनाचेकारण    –––– 

बंधा-याव+न शेताकड े जात 

आसताना तोल जावुन पा यात 

पडुन बुडुन मरण  पावला 

 

 

खलुासाखलुासाखलुासाखलुासा::::------------    सादर -वनती क., वर नमुद ता. वेळी  व 

/ठकाणी    यातील खबर दणेार यानी खबर �दली क. 

यातील मयत हा �द.11/01/22 रोजी  20.00ते 

20.30 वा. चे सुमारास कावळगडा िशवारातील 

शेताकड े बंधा-या व+न जात असताना  )यांचा तोल 

जावुन पा यात पडुन बुडुन        मरण पावला वैगरे 

जबाब व+न आ.मृ. दाखल क+न        पुढील चौकशी व 

तपास कामी मा. पोिन सा. यांचे        आदशेाने पोना 

2332 पलेवाड यांचे कड े�दला 
 

  

 

दाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणार::::----        पो. ह.े कॉ. 1844 कुल6णी पो. �टे. 

दगेलुर    
 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक        अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार    

पोना 2332 पलेवाड ने पो�टे  दगेलूर . 
 

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

पोिन 7ी सोहन माछरे  साहबे 

 

 



पो.�टे उमरी ग.ुर .नं. १०/22 कलम ३२४,३२३,५०४,५०६,३४ भा.द.िव �द १२/०१/२०२२ 

पो�टेचे नाव गुरं न व कलम गुरण घडला तारीख व वेळ #फया%दीचे व आरोपीचे नाव  हक कत 

उमरी गुरन १०/२०२२ 

कलम ३२४, ३२३, 

५०४, ५०६, ३४ 

भा.द.िव 

गूरन घ.ता.वेळ व �ठकाण 

�दनांक: १२-०१-२०२२ 

वेळ: ०८:०० 

�ठकाण : �फया2दीचे घरासमोर महाटी 

ता.उमरी 

 

�दशा व अंतर: दि'णेस ९ �क.मी 

 

गूरन दाखल तारीख वेळ व �ठकाण :   

pso h.c  २०८४ खेडकर 

  

�द.१२/०१/२०२२वेळ: १२:४२ 

न,द -: ११ 

 

 

�फया2दी: सुभाष संभाजी कदम 

वय ५० वष2  

Fवसाय: शेती रा. महाटी 

ता.उमरी  

 

 

आरोपी:  

सादर िवनंती क8 नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील �फया2दी 
न ेपो+टेला हजर येऊन �फया2द �दली क8 यातील आरोपी यांनी 
संगनमत क=न सोयाबीन मळणी च े पैसे दणेे घे या!या 
कारणाव=न �फया2दीस हातातील +टीलचे काकणान े डोVयात 

मा=न डोके फोडून दखुापत केली व िशवीगाळ क=न जीवे 

मार याची धमक8 �दली . 

वगैरे  जबाबाव=न पो.नी. भोसल े साहबेां!या आदशेान े गुरन 

दाखल क=न तपास Npc २३५४ गेडाम  साहबे  यांचेकड े�दला 

मो.न ं९४२१७६८५२८ 

 

 

 

 



1

11
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पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे    मु�ामाबादमु�ामाबादमु�ामाबादमु�ामाबाद        

    

गुरनगुरनगुरनगुरन    11/2022 11/2022 11/2022 11/2022 

कलमकलमकलमकलम    

279,338,134279,338,134279,338,134279,338,134

A.B.A.B.A.B.A.B.    

    

    

    

    

    

    

    

    

गुगगुुगु....घघघघ....ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण    

    

�दनांक�दनांक�दनांक�दनांक    08/12/202108/12/202108/12/202108/12/2021    

रोजीरोजीरोजीरोजी        20.3020.3020.3020.30वाजतावाजतावाजतावाजता    

सुमाराससुमाराससुमाराससुमारास    िबहारीपुरिबहारीपुरिबहारीपुरिबहारीपुर        
ल�डील�डील�डील�डी    धरणाचेधरणाचेधरणाचेधरणाचे    

पुलाजवळपुलाजवळपुलाजवळपुलाजवळ    

    

    

गुगगुुगु....दादादादा....ताताताता....वेळवेळवेळवेळ....�द�द�द�द    

11/01/2022 11/01/2022 11/01/2022 11/01/2022 रोजीरोजीरोजीरोजी    

वळेवळेवळेवळे    15:0015:0015:0015:00न#दन#दन#दन#द,23 ,23 ,23 ,23 

वरवरवरवर    

    

    �फया&दीचे�फया&दीचे�फया&दीचे�फया&दीचे    नावनावनावनाव----    'द(ु'द(ु'द(ु'द(ु    

कािलदासकािलदासकािलदासकािलदास    सूय&वशंीसूय&वशंीसूय&वशंीसूय&वशंी    वयवयवयवय    23 23 23 23 वष,वष,वष,वष,    

-वसाय-वसाय-वसाय-वसाय    शेतीशेतीशेतीशेती    जातजातजातजात    मराठामराठामराठामराठा    
राहणारराहणारराहणारराहणार    िबहारीपुरिबहारीपुरिबहारीपुरिबहारीपुर    तालुकातालुकातालुकातालुका    
मुखडेमुखडेमुखडेमुखडे    मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल    नबंरनबंरनबंरनबंर    

8446060109844606010984460601098446060109    

    

आरोपीचेआरोपीचेआरोपीचेआरोपीचे    नावनावनावनाव        

    

    

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    अटकअटकअटकअटक----    नाहीनाहीनाहीनाही    

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा    वरवरवरवर    नमदूनमदूनमदूनमदू    तारीखतारीखतारीखतारीख    वेळीवेळीवेळीवेळी    वववव    �ठकाणी�ठकाणी�ठकाणी�ठकाणी    यातीलयातीलयातीलयातील    

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    नेननेेने    �फया&दीचे�फया&दीचे�फया&दीचे�फया&दीचे    वडीलवडीलवडीलवडील    आजआजआजआज    �दनांक�दनांक�दनांक�दनांक    8888    11112222    2222000022221111    

रोजीरोजीरोजीरोजी    रा2ीरा2ीरा2ीरा2ी    आठआठआठआठ    तीसतीसतीसतीस    वाजतावाजतावाजतावाजता    चेचेचेचे    सुमाराससुमाराससुमाराससुमारास    शेताशेताशेताशेता    कडूनकडूनकडूनकडून    

घराकडेघराकडेघराकडेघराकडे    येतयेतयेतयेत    असतानाअसतानाअसतानाअसताना    िबहारीपुरिबहारीपुरिबहारीपुरिबहारीपुर    गावालगतगावालगतगावालगतगावालगत    ल�डील�डील�डील�डी    ननननददददीीीीचचचचेेेे    
पुलाजवळपुलाजवळपुलाजवळपुलाजवळ    मुखराममुखराममुखराममुखराम    बादबादबादबाद    कडूनकडूनकडूनकडून    यणेारायणेारायणेारायणेारा    मोटरसायकलमोटरसायकलमोटरसायकलमोटरसायकल    

�मांक�मांक�मांक�मांक    16 4405 16 4405 16 4405 16 4405 चालकचालकचालकचालक    यांनीयांनीयांनीयांनी    आपलेआपलेआपलेआपले    ता3यातीलता3यातीलता3यातीलता3यातील    

मोटरसायकलमोटरसायकलमोटरसायकलमोटरसायकल    हीहीहीही    हाईहाईहाईहाई    वववव    िन4काळजीिन4काळजीिन4काळजीिन4काळजी    पणापणापणापणा    नेननेेने    भरधावभरधावभरधावभरधाव    

वगेातवगेातवगेातवगेात    चालवनूचालवनूचालवनूचालवनू    �फया&दीचे�फया&दीचे�फया&दीचे�फया&दीचे    वडीलासवडीलासवडीलासवडीलास    पाठीमागूनपाठीमागूनपाठीमागूनपाठीमागून    जजजजोोोोररररााााचचचचीीीी    
धडकधडकधडकधडक    देऊनदेऊनदेऊनदेऊन    गंभीरगंभीरगंभीरगंभीर    जखमीजखमीजखमीजखमी    �फया&दीचे�फया&दीचे�फया&दीचे�फया&दीचे    वडीलासवडीलासवडीलासवडीलास    ददददववववााााखखखखााााननननाााा    
िवलासिवलासिवलासिवलास    नननन    करताकरताकरताकरता    िनघूनिनघूनिनघूनिनघून    गेलागेलागेलागेला    वगैरेवगैरेवगैरेवगैरे    �फया&दीव8न�फया&दीव8न�फया&दीव8न�फया&दीव8न    गगगगुुुु9999हहहहाााा    
दाखलदाखलदाखलदाखल    क8नक8नक8नक8न    माननीयमाननीयमाननीयमाननीय    सपोिनसपोिनसपोिनसपोिन    साहबेसाहबेसाहबेसाहबे    यां:यायां:यायां:यायां:या    आआआआददददेेेेशशशशााााननननेेेे    
गु9हागु9हागु9हागु9हा    दाखलदाखलदाखलदाखल    क8नक8नक8नक8न    पुढीलपुढीलपुढीलपुढील    तपासतपासतपासतपास    पोहेपोहेपोहेपोह े   काकाकाका    ससससोोोोळळळळाााा    
स<याह=रस<याह=रस<याह=रस<याह=र    ताहरेताहरेताहरेताहरे    शेखशेखशेखशेख    यां:याकडेयां:याकडेयां:याकडेयां:याकडे    �दला�दला�दला�दला        

    

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार----    पोपोपोपो        हेहहेेह े   का◌ॅका◌ॅका◌ॅका◌ॅ    2068 2068 2068 2068 कागणेकागणेकागणेकागणे    मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल    नंबरनंबरनंबरनंबर        

8459537419845953741984595374198459537419    
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पोलीस �टेशन कुंडलवाडी  (ोि*हिबशन गुरन 08/2022 कलम 65(ई) महारा, दा- बंदी कायदा #द 12-01-2022 

लीस �टेशनचे 

नाव 

 गु.हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

 गु.हा पना का/ आ.�./(ो*ही/घडला 

व दाखल 

#फया%दीचे नाव व प�ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प�ा आरोपी अटक 

होय नाही 

हक कत  

पोलीस 

�टेशनचे नाव _ 

कुंडलवाडी 

गुरन नं 08/2022 

कलम 65 (ई) महारा, 

दा-बंदी कायदा 

गु.हा घडला ता वेळ व �ठकाण :- #द 

12/01/2022 रोजी  वेळ 14-20 वा 

सुमारास हष%दा #कराणा जनरल 

�टोअस% 1या बाजुला मोक2या जागेत 

शेळगांव थडी ता धमा%बाद  

 

गु.हा दाखल #दनांक :-             #द  

12/01/2022 वेळ  16-43 वा �टे 

डा.नोद नं. 20 वर  

 

दाखल करनार-PSO/HC/1687 

जमजाळ सा. मो नं 9975530132 

 

एफ आय आर (त #दली का- होय 

 

आरोपी अटक- नाही 

#फया%दी- रघुिवर िव6टल7सह चौ*हान 

वय 35 वष% 9वसाय नौकरी पो काँ बं 

1876 पो�टे कुंडलवाडी ता िबलोली  

मो न 7447821876 

   

2) आरोपी:-  

िमळाला माल- एका नायलाँन1या 

िपशिवत देशी दा- 7भगरी सं<ा असे 

लेबल असले=या 180 ML >मते1या 

एकुन 10 काचे1या बाँटल (?येक 

बाँटलची @कमत 70 - (माने एकुन -

700 - #क अ 

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

यातील आरोपीने आपले ताAयातुन एका नायलाँन1या 

िपशिवत देशी दाB 7भगरी सं<ाचे एकुन 10 बाँटल @कमत 

700 - @कमतीचा (ोि*हिबशन गु.Cाचा माल िवना परवाना 

बेकायदेशीर �र?या चोरटी िवD  कर.याचे उFेशाने ताAयात 

बाळगलेला िमळुन आला Gहणून   वगैरे #फया%द व-न गु.हा 

दाखल क-न  मा पो उप िन सुय%वंशी सा यांचे आदेशाने पुठील 

तपास कामी िबट अंमलदार HC/1921 कदम सा यांचेकडे 

#दले मो नं 8007753455 व आरोपीस CRPC कलम 41 

(अ) (माने नोटीस देवुन सोडJयात आले  

 

  

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

सपोिन पठाण सा साहबे पो.�टे. कुंडलवाडी 

मो.नं.8668361977 

 

 माननीय पोलीस अधी>क साहबे यांचे सूचना (माणे 

 

 

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  



iksLVs  ekaMoh xqju  न.ं  :- 04/2022 कलम: 498(A),354,354(A)323,34 भादवी सहकलम ¾ Xडंाबंदी अिधिनयम 1961 fnukad 12@01@2022 

 

 

 

 

 

 

मांडवी xqju  नं.  :- 04/2022 

 

कलम: 

498(A),354,354(A)3

23,34 भादवी सहकलम 

¾ Lडंाबंदी अिधिनयम 

1961 

 

गु.हा घडला ता. व वेळ :-  

 #द. 01/05/2021 रा<ी 02:00  

वाजता ते02/06/2021  10:00 

वाजेपयMत  

 

 

�ठकण: पाथरी ता.#कनवट  

 

गु.हा  दाखल ता. व वेळ :-  

#द. 12/01/2022चे 15:50वा.  

नNद नंबर :-  12वर  

 

 

दाखल करणार:- PSO- NPC 

29 माडवी पोिलस �टेशन 

मांडवी  

#फया%दी चे नाव :-  

आरोपी चे नाव-:  

FIR #दले का होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाही. 

 

चेकिल�ट ची पूत%ता केली आह े- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

यातील #फया%दीस िहचा भासरा आरोपी D 3 याने 

#फया%दी1या BममOये अपरा<ी जावुन #फया%दी झोपलेली 

असताना अंगाव-न हात #फरवून अQील चाळे क-न 

#फया%दीचा िवनयभंग केला व आरोपी D 2 याने #फया%दी 

बाथBममOये अंघोळ करीत असतात #फया%दीचा हात 

पकडून #फया%दीचा िवनयभंग केला तसेच आरोपी D 1 ते 

7 यांनी संगनमत कBन पोिलसांनी पडलेला RॅTटर 

सोडवJयाकरीता 2 लाख Bपये आन Gहणून थापड 

बुTयाने मारहाण केली व वेळोवेळी #फया%दीचा छळ 

केला वगैरे अजा% व-न गु.हा दाखल आह.े 

 

तपािसक अिधकारी 

 PSI पठाण साहबे पो. �टे. मांडवी मो.नं.

9843841176 

 

पो. �टे. (भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म=हारी दगुा%दास   

िशवरकर पो. �टे. मांडवी.  मो. नं. . .9922322312 



पोलीस �टेशन हादगाव  गुरण  . 12/2022 कलम 498(A),294,323,504,506,34 #दनांक 12/01/2022 

  पोलीस �टेशनचे 

नाव 

 

 गु.हा रिज�टर नंबर 

व कलम 

 गु�हा पना अ."./#ो$ही/घडला व 

दाखल 

�फया�दीचे नाव व प�ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प�ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हक कत 

पो �टे नाव हदगाव 

 

गुरनं. 12/2022 

कलम 

498(A),294,323,

504,506,34 

भादिव  

(माणे 

  

 

 

 

 

 

 गु.हा घडला #दनांक 

#द 27/08/2021  

ते12/01/2022 पावेतो दपुार 

14.00वाजता चे सुमारास 

#फया%दीचे माहरेी िनवघा 

बाजार हादगाव  

 

 

#दशा : - उ�रेस 15 #क.मी  

 

 

 गु.हा दाखल #दनांक:-#द-

12/01/-2022वेळ 18:26 �टे 

डा.नोद नं. 24 वर              

 

 

#फया%दी-  

एफआर आय (त 

 #दली. होय 

 

 आरोपी :-  

खुलासा. 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

#फया%दीस यातील नमूद आरोपीतानी संगणमत कBन #फया%दीस 

कज% फेडJयासाठी तुVया आईविडलांकडून -पये 3 लाख घेऊन ये 

Gहणून ितचा शारी�रक मानिसक छळ कBन ितला उपाशीपोटी 

ठेवून मारहाण कBन िशवीगाळ केली व जीवे मारJयाची धमक  

#दली वगैरे अजा%वBन व मिहला द>ता सहाXयक क> नांदेड यांचे 

प<ावBन वर (माणे गु.हा दाखल कBन पुढील तपास कामी 

मा.पोलीस िनरी>क साहबे यां1या आदेशाने पोलीस हवालदार 

35 7चतले यां1याकडे #दला  

 

 तपासी अिधकारी 

पोहकेॉ 35 / खा कोबा  7चतले मो . न. 9284056205 

दाखलकरणार:- - Asi  राठोड पो.�टे हदगाव 

mo.8888588436 

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

पो.िन. गायकवाड साहबे पो.�टे. हदगाव मो.नं. 8888717999 

 माननीय पोलीस अधी>क साहबे यांचे सूचना (माणे 

 

 

 

 

 



 पो.*टे. लोहा गुरन 11/2022 कलम,429,323,504,506,34  भा द िव. 

पो.*टे. च े

नाव 

गुरण व कलम     गु�हा घडला दाखल 

�फया�दीचे नाव प�ा मो.-. व आरोपीचे नाव व 

प�ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक.कत  

 

  लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन 11/2022 

कलम,429,323,504,50

6,34  भा द  िव 

 

 

 

 

 

 

 

 गु�हा घडला:- �दनांक 

12/01/2022 रोजीचे 

05:00 वाजताचे सुमारास 

जावईनगर  ता. लोहा िज. 

नांदडे   पोलीस *टेशन1या 

पि2मेस 02�कमी अंतरावर 

   

 

गु�हा दाखल:- 

    

�द.12/01/2022 वेळ 17:09  

वाजता *टेशन डायरी न3द 

19 वर 

 

FIR #त �दली:-   होय  

   

 

 

गेला माल-  

 

 �फया�दी चे नाव व पता - राठोड4सग 

नौनीहाल4सग खीची वय.40 वष�. 7वसाय 

मजुरी रा. आंबेडकर नगर. ता. लोहा. िज. 

नांदडे जात िशखलकरी   मोबाईल नंबर 

8805336628 

  

आरोपी चे नाव व प�ा--- 

आरोपी अटक:- 

 

दाखल करणार:- HC 2238 कदम पो. *टे. 

लोहा मो न.9421849016 

 

उिशरा चे कारण-                                                     

खुलासा;  

        सादर िवनंती क.,   वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाण यातील 

आरोपी तान ेसंगणमत क:न जु�या झाले<या वादा1या कारणाव:न 

आज �दनांक 12/01/2022 रोजी 05:00 वाजता1या सुमारास 

जावाई नगर येथील माझ े 08 मोठे डु>र व 04 छोटे िप<ले डु>र 

बरची खूपसून िवषारी औषध टाकून िजवंत मारले व  

90,000/Bपयाच ेनुकसान केले �फया�दी हा आरोपीताना माझ े डुकरे 

का मारलात असे िवचारCयास गेला असता िशवीगाळ क:न थपडा 

बुDDयांनी मारहाण केली व Eयांचा मुलगा सोडिवCयास आला असता 

Eयास पण िशवीगाळ केली व �फया�दी व Eयांच े मुलास जीवे 

मारCयाची धमक. �दली वगैरे मजकुराचे जबाब व:न 

   मा.  पो. नी. तांब ेसाहबेां1या आदशेान ेव:नगू�हा दखल कBन 

पुढील तपास कामी  HC 1754 सयू�वंशी यां1याकडे �दला आह े 

 

तपासी अंमलदार-HC 1754 सूय�वंशी यांना �दला  आह े 

 मोबाईल नंबर 9823015483 

 

 

पो.*टे. #भारी अिधकारी चे नाव व मो.-. 

    मा.पो.िन/ तांब े साहबे . पो.*टे. लोहा मो. नं. 9850188100 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधीHक साहबे यांच ेसूचना:- 

 



 
 
 
 

 
iksLVs  fduoV गुBन नं.  :-09 /2022 :- 12 (अ) मु. जु. का.  fnukad 12@01@2022 

पो. *टे. चे नाव  गुरन / आ.मृ / पनाका / िम4सग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम4सग घडला व 

दाखल  

�फया�दी चे नाव व प�ा व मो. नं. आरोपी चे 

नाव व प�ा, आरोपी अटक होय / नाही 

.  

                 ह�ककत  

�कनवट  

गुBन नं.  :-09 /2021 

कलम :- 12 (अ) मु. जु. का.  

 

 

िमळाला माल :- नदी रोख 

र>म 240 Bपये व मटका 

जुगाराचे सािहEय 

गु�हा घडला ता. व वेळ :-  

 �द. 12-01-2022 रोजी 14.05 वा. चे 

सुमारास  

 


ठकाण :- #ॉपर �कनवट शहरातील भाजी 

माकJ ट मधील चौधरी Kुट सLटर चे गोडाऊन 

समोरील साव�जिनक रोडव 

  

गु�हा  दाखल ता. व वेळ :-  

�द.12 -01-2022 चे 15.30   वा.  

 

न3द नंबर :-   30 वर  

 

दाखल करणार :- PSO Hc 1952 कलाळे 

मो. न.ं 9767868500 पो.*टे. �कनवट. 

�फया�दी चे नाव - िमथुन िवNनाथ सावंत 

एकतीस वष� पोलीस उपिनरीHक 

पो.*टे.�कनवट  

 मो. नं . 9856935555. 

 

 

आरोपी चे नाव :  

FIR �दले का होय/नाही :- होय. 

 

 

आरोपी अटक :- crpc 41 a नोटीस  

 

चेकिल*ट ची पूत�ता केली आह े:- 

सादर िवनंती क. वर नमुद ता. वेळी व 


ठकाणी यातील यातील आरोपीन े

*वतः1या फायQासाठी लोकांकडून 

आकRावर पैसे घेऊन टाईम बाजार 

िमलन क<याण नावाचा जुगार खेळत 

खेळत असताना आला Sहणून वगैरे 

मजकुराचे �फया�दीव:न  मा. स.पो.िन. 

साहबे यांच े आदशेान े गु�हा दाखल क:न 

पुढील तपास कामी Npc १३२६ चौधरी  

यांचेकडे �दला.  

 

तपािसक अंमलदार :-गजानन रामदास 

चौधरी वय 40 वषJ 7वसाय नोकरी ब>ल 

नंबर 13 26. नेमणूक पो.*टे. �कनवट  ता. 

�कनवट िज.नांदडे मो.नं. 9158434034 

 

पो. *टे. #भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. वाठोरे  

साहबे पो. *टे. �कनवट  मो. नं. 

9923282854 



 
iksLVs  fduoV  गु-न नं. कलम :- 12 (अ) मु. जु. का :-10 /2021 fnukad 12@01@2022 

 

 

पो. *टे. चे नाव  गुरन / आ.मृ / पनाका / िम4सग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम4सग घडला 

व दाखल  

�फया�दी चे नाव व प�ा व मो. नं. 

आरोपी चे नाव व प�ा, आरोपी अटक 

होय / नाही 

                 ह�ककत  

#कनवट  

गु-न नं.  :-10 /2021 

 

कलम :- 12 (अ) मु. जु. का.  

 

 

िमळाला माल :- नदी रोख 

र[म 400 -पये व मटका 

जुगाराचे सािह?य 

गु.हा घडला ता. व वेळ :-  

 #द. 12-01-2022 रोजी 14.00 

वा. चे सुमारास  

 

 

�ठकाण :- (ॉपर #कनवट 

शहरातील भाजी माक\ ट मधील 

साव%जनीक शौचालयाचे बाजूस 

  

गु.हा  दाखल ता. व वेळ :-  

#द.12 -01-2022 चे 17.12   

वा.  

 

नNद नंबर :-   32 वर  

 

दाखल करणार :- PSO Hc 

1952 कलाळे मो. नं. 

9767868500 पो.�टे. #कनवट. 

#फया%दी चे नाव - गजानन रामदास 

चौधरी वय 39 वष\ 9वसाय नोकरी 

नेमणूक पोलीस �टेशन #कनवट हो 

ना ब[ल नंबर 13 26 मोबाईल 

नंबर 91 58 13 40 34. 

 

आरोपी चे नाव  

 

FIR #दले का होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :- crpc 41 a नोटीस  

 

चेकिल�ट ची पूत%ता केली आह े:- 

सादर िवनंती क  वर नमुद ता. वेळी व �ठकाणी 

यातील यातील आरोपीने �वतः1या फाय^ासाठी 

लोकांकडून आक_ावर पैसे घेऊन टाईम ओपन  

नावाचा जुगार खेळत खेळवीत असताना आला 

Gहणून वगैरे मजकुराचे #फया%दीवBन  मा. 

स.पो.िन. साहबे यांचे आदेशाने गु.हा दाखल 

कBन पुढील तपास कामी Npc ६८० कोलबुOदे  

यांचेकडे #दला.  

 

तपािसक अंमलदार सुिनल गोपाळराव कोलबुOदे 

वय 40 वष\ 9वसाय नोकरी ब[ल नंबर ६८० 

नेमणूक पो.�टे. #कनवट  ता. #कनवट िज.नांदेड 

मो.नं. ८८८८८६५८२५ 

 

पो. �टे. (भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. वाठोरे  

साहबे पो. �टे. #कनवट  मो. नं. 9923282854 

 

 

 



पोलीस �टेशन नायगाव गुरनं. 03/2022 कलम 380 भादवी (माणे   #दनांक  12/01/2022 

  पोलीस �टेशनच ेनाव 

 

 गु�हा रिज�टर नंबर व कलम 

 गु�हा पना अ.�./�ो�ही/घडला व 

दाखल 

!फया$दीचे नाव व प%ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प%ा आरोपी अटक 

होय नाही 

हक(कत 

पोलीस �टेशनचे 

नाव नायगाव 

भाग 1 ते 5 गुरनं:- गुरनं. 

03/2022 कलम 380 

भादवी (माणे  

 

 

 िमळाला माल. 

 

गेला माल :- 1) 

ALTRASM ARTTV 

मॉडेल नंबर 4000 AS 

असे असलेला TV  #कमती 

अंदाजे 10000/- -पयाचा 

2) दोन साऊंड ARTISBT 

912 कंपनीचे 10000/- 

एकूण 20000/- हजार 

-पयाचा माल 

 

 

 

 

 गु.हा घडला #दनांक #द.:-

10/01/2022 रोजीचे 15:00 

ते 15:30 वा चे दरGयान 

िज=हा प�रषद (ाथिमक 

शाळा नरंगल तालुका 

नायगाव  पिfम 12 #कमी   

 

 

 गु.हा दाखल #दनांक:-#द :-

12/01/2022 वेळ  16:01  

वा  �टे डा.नोद नं   17  वर                  

 

 

आरोपी अटक:-  

 #फया%दीचे नाव :- माधव 

तानाजी मोरे वय 52 वष\ 

9वसाय नोकरी िज=हा प�रषद 

(ाथिमक शाळा नरंगल ता. 

नायगाव रा.आंचोली ता. 

नायगाव जात मराठा मो.नं 

9511654010 

 

 

एफआर आय (त 

 #दली का :-होय  

 

 

 आरोपीचे नाव व प�ा:- अgात  

 

 

उिशरा चे कारण:- गेले=या व�तु 

चा आजपावेतो शोध घेऊन 

आज रोजी पो�टेला येऊन 

तDार #दली 

खुलासा, 

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

#फया%दी हा िज=हा प�रषद (ाथिमक शाळा नरंगले येथे मुhयाOयापक 

असून #दनांक:- 10/01/2022  चे सकाळी 10:00 वा शाळा उघडले 

व दपुारी 15:00 वाजता #फया%दी व ?यांचे सहकारी िश>क (दीप 

भाऊराव िमराशे असे (दीप िमरासे यांचे घरी जेवण करJयासाठी 

शाळेचा दरवाजा पुढे कBन गेले असता दपुारी 15:00 वा ते 15:30 

वा दरGयान शाळेत असलेला 1) ALTRASM ARTTV मॉडेल नंबर 

4000 AS असे असलेला TV  #कमती अंदाजे 10000/- -पयाचा व  

दोन साऊंड ARTISBT 912 कंपनीचे 10000/- एकूण 20000/- 

हजार -पयाचा माल कोणीतरी अgात चोरiांनी चोBन नेला आह े

वगैरे #फया%दी वBन   गु.हा दाखल कBन पुढील तपास मा.पो.िन.   

साहबे यांचे आदेशा ने  ASI वाघमारे सा   यां1याकडे देJयात आले 

 

 तपासी अिधकारी: ASI वाघमारे सा.  मो.नं 9096618241 

 

दाखल करणार:- पोहकेॉ / 1808  िचतळे   पो�टे नायगाव मो.नं. 

8087574887 

 

 

 पोलीस �टेशन (भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 

7शदे साहबे पो.�टे.नायगाव मो.नं.7798098009  

 माननीय पोलीस अधी>क साहबे यांचे सूचना (माणे 

 

 



 

पोलीस �टेशन हदगाव   आ�.नं-05/2022 कलम 174 CRPC  (माने #द  12/01/2022 

पो.�टेचे नाव 

आ� व कलम 

 आ� घडला ता. वेळ �ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

खबर देणार नाव प�ा व मोदी नं , 

आरोपीचे नाव व प�ा , आरोपी अटक 

होय/  नाही 

हक कत 

हदगांव 

आ�.नं-05/2022 कलम 174 

CRPC  (माने #द. 

12/01/2022(माणे 

 

मरणाचे कारण :-  पाय घसBन 

पड=याने डोTयावर मार 

लाग=याने उपचारादरGयान मृ?यू   

 आ� घडला वेळ व �ठकाण :-  

#द.08/01/2022 चे  15:15 

वाजता स.द. िवkणुपुरी नांदेड  

 

 

आ�  दाखल  ता.वेळ:- #द:- 

12/01/.2022 चे  19:29 वा. 

�टे.डा नNद D  25 वर    

 उिशरा चे कारण - आज रोजी 

कागदप< ह�तगत झा=याने. 

 खबर देनार नाव : 

 एस के गोटमवाड पोह े का / 2715 

नेमणूक पो�ट नांदेड lामीण  

 

 

 FIR (त #दली का:- होय  

 

मयताचे नाव व प�ा :- नागोराव दगडू 

कंधारकर वय 72 वष% रा.िशरड ता. 

हदगाव  

 

 

 

 

खुलासा,   सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

�ठकाणी यातील मयत हा #दनांक 9 /12/ 21 चे 

08.00वा.सुमारास राहते घरी पाय घसBन पड=याने 

?यास उपचारा कामी यशोसाई हॉि�पटल व स. द.नांदेड 

येथे शरीक केले असता उपचारादरGयान मरण पाव=याने 

आज रोजी कागदप< ह�तगत झा=याने वर (माणे आ� 

दाखल दाखल कBन पुढील तपास व चौकशीकामी मा. पो 

िन साहबे यां1या आदेशाने HC35 7चतले यां1याकडे 

#दला व सोबत सीलबंद िलफाफा #दला   

 

दाखल करणार :- Asi राठोडmo. No  

तपासी अंमलदार- Hc /35 खाकोबा 7चतले mo. 

9284056205 

 पोलीस �टेशन (भारी अिधकारी - हनुमंत जी. 

गायकवाड पो.िन.पो�टे हदगाव  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iksLVs fduoV गुBन नं.  :-12 /2021 कलम :- 379 ipc fnukad 13@01@2022 

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  

�कनवट  

गुBन न.ं  :-12 /2021 

कलम :- 379 ipc 

 

 

िमळाला माल :-  

गु�हा घडला ता. व वेळ :-  

 �द. 12-01-2022 रोजी 20.15 ते  20.30 

वा. चे सुमारास  

 

 


ठकाण :- #ॉपर �कनवट शहरातील िवXल 

मं�दराजवळ   

  

गु�हा  दाखल ता. व वेळ :-  

�द.12 -01-2022 चे 18.08   वा.  

 

न3द नंबर :-   34  वर  

 

दाखल करणार :- PSO Hc 1952 कलाळे 

मो. न.ं 9767868500 पो.*टे. �कनवट. 

�फया�दी चे नाव -  

 

आरोपी चे नाव -  अनोळखी ऑटोचालक नाव माहीत 

नाही 

 

 

FIR �दले का होय/नाही :- होय. 

 

 

आरोपी अटक  नाही   

 

 

चेकिल*ट ची पूत�ता केली आह े:- 

सादर िवनंती क  वर नमुद ता. वेळी व 

�ठकाणी यातील याती ल  #फया%दी मिहलाही 

ितचे मैि<णीकडे  गेली असता ?याची मुलगी  

बॅग घेऊन खाली उतरत असताना  ठेवलेला 

मोबाईल सदरील ऑटो चालकाने चोरी 

करJया1या उFेशाने घेऊन गेला Gहणून गु.हा  

 

तपािसक अंमलदार सुिनल गोपाळराव 

कोलबुOदे वय 40 वष\ 9वसाय नोकरी ब[ल 

नंबर ६८० नेमणूक पो.�टे. #कनवट  ता. 

#कनवट िज.नांदेड मो.नं. ८८८८८६५८२५ 

 

 

पो. �टे. (भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. वाठोरे  

साहबे पो. �टे. #कनवट  मो. नं. 

9923282854 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन नायगाव गुरनं :- 05/2022 कलम 65 ई,  म. दा.का. (माणे. #दनांक 12/01/-2022 

 पोलीस �टेशनचे 

नाव 

 

 गु.हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

 गु.हा पना 

अ.�./(ो*ही/घडला व दाखल 

#फया%दीचे नाव व प�ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प�ा आरोपी अटक 

होय नाही 

हक कत 

पोलीस �टेशनचे 

नाव नायगाव 

 

.(ो.गुरनं :- 05/2022 

कलम 65 ई,  

 म. दा.का. (माणे. 

 

 

  

  

 गु.हा घडला #दनांक :- #द:- 

12/01/2022 रोजी 13:15 

वा मौजे कोलंबी आरोपीचे 

दकुानातील कपडे 

िशवJया1या िशलाई मशीन 

खाली दकुानात कोलंबी 

पिfमेस 18 #क.मी.  

 

#दशा :- पिfमेस 18 #कमी   

 

 

 गु.हा दाखल #दनांक:-#द-

12/01/2022 रोजी वेळ 

18:08 वा. �टे डा.नोद नं.  

20  वर                   

 

 

 #फया%दीचे नाव :- आनंदा #कशनराव 

वाघमारे  वय 55 वष\   9वसाय 

नोकरी ASI   पो.�टे.नायगाव ता.  

नायगाव  मो .न. 9096618241  

 

एफआर आय (त 

 #दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव :-  

िमळाला माल :-  देशी दाB 7भगरी 

सं<ा1या 180 ml 1या सीलबंद 10 

बॉटल  (ित  बॉटल 60/- B अंदाजे @क 

एकूण 600/-  -पयाचा माल  

 

 आरोपी अटक :- 

 

उिशरा चे कारण :- 

खुलासा, 

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

आरोपीने ?याचे ताAयात   िवनापरवाना बेकायदेशीर री?या देशी 

दाB 7भगरी सं<ा1या 180 ML 1या  10 बॉटल (?येक  बॉटल 

60/-  -पये @कमत अंदाजे असा एकूण  600/- -पये असा माल  

अवैध/चोरटी  िवD  करJया1या उFेशाने  जवळ बाळगलेला 

िमळुन आला  वगैरे #फया%दीवBन 

  (ो.  गु.हा दाखल कBन  

मा.पो.िन  7शदे  साहबे यांचे  आदेशाने 

पुढील तपास  बीट HC-2040 शेख यांचेकडे #दला. 

 

तपासी अिधकारी :-  HC-2040 शेख पो�टे नायगांव मो.न. 

8793872040 

 

दाखलकरणार:- पोहकेा◌ॅ/1808िचतळे   पो.�टे नायगाव  मो .न 

8087574887 

 

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

पो.िन.7शदे साहबे  पो.�टे.नायगाव मो.नं 9637320355 

 माननीय पोलीस अधी>क साहबे यांचे सूचना (माणे 

 

 

 



पोलीस �टेशन नायगाव गुरनं. 04/2022 कलम 324 323 504 34 भादवी (माणे  #दनांक  12/01/2022 

  पोलीस �टेशनचे 

नाव 

 

 गु.हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

 गु.हा पना अ.�./(ो*ही/घडला 

व दाखल 

#फया%दीचे नाव व प�ा मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प�ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस �टेशनचे 

नाव नायगाव 

 

भाग 1 ते 5 गुरनं:- गुरनं. 

04/2022 कलम 324 

323 504 34 भादवी 

(माणे  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.हा घडला #दनांक #द.:-

08/01/2022 रोजीचे दपुारी 

15:00  वा   मौजे कोलंबी ता 

नायगांव  येथे #फया%दीचे शेतात 

पिfमेस 15 #कमी   

 

 गु.हा दाखल #दनांक:-#द :-

12/01/2022 वेळ  16:37  वा  

�टे डा.नोद नं   19  वर                  

 

आरोपी अटक:-  

 

उिशराचे कारण :- उपचार 

कBन आज रोजी पो�टे ला 

येऊन तDार #दली. 

 

 #फया%दीचे नाव :-  

एफआर आय (त 

 #दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व प�ा:- 

 

 

 

खुलासा, 

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

#फया%दी ही ितचे शेतात भुईमूग 7नदत असताना वरील 

आरोपीतांनी तू भुईमूग बरोबर नoदत  नाहीस  असे Gहणून 

�वतःचे पpीस िशवीगाळ कBन तीस  लाकडाने ितचे डावे  

पायाचे मांडीवर फq rीवर   मारहाण कBन जखमी केले व ितचा 

सासरा यांनी पण तीस िशवीगाळ कBन तु लई  नखरा करतेस 

असे Gहणून लाथा बुTTयांनी मारहाण केली वगैरे वण%ना1या 

जबाबावBन   गु.हा दाखल कBन पुढील तपास मा.पो.िन.   

साहबे यांचे आदेशा ने  HC-2040 शेख    यां1याकडे देJयात आले 

 

 तपासी अिधकारी: HC-2040शेख   मो.नं 8993892040 

 

दाखल करणार:- पोहकेॉ / 1808  िचतळे   पो�टे नायगाव मो.नं. 

8087574887 

 

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

पो.िन. 7शदे साहबे पो.�टे.नायगाव मो.नं.7798098009  

 माननीय पोलीस अधी>क साहबे यांचे सूचना (माणे 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन हदगाव    आ�.नं-06/2022 कलम 174 CRPC  (माने #द  12/01/2022 

पो.�टेचे नाव 

आ� व कलम 

 आ� घडला ता. वेळ �ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

खबर देणार नाव प�ा व 

मोदी नं , आरोपीचे नाव 

व प�ा , आरोपी अटक 

होय/  नाही 

हक कत 

हदगांव 

आ�.नं-06/2022 

कलम 174 CRPC  

(माने #द. 

12/01/2022(माणे 

 

मरणाचे कारण :- 

कावीळ झा=याने 

उपचारा दरGयान मृ?यू  

 आ� घडला वेळ व �ठकाण :-  

#द.05/01/2022 चे  23:15 

वाजता स.द. िवkणुपुरी नांदेड  

 

 

आ�  दाखल  ता.वेळ:- #द:- 

12/01/.2022 चे  19:36 वा. 

�टे.डा नNद D  26 वर    

 

 उिशरा चे कारण - आज रोजी 

कागदप< ह�तगत झा=याने. 

 खबर देनार नाव : 

 एस के बयास / पोह े

का./2093 नेमणूक पो�ट 

नांदेड lामीण  

 

 

 

 FIR (त #दली का:- होय  

 

 

मयताचे नाव व प�ा :- 

शक या बी शेख शAबीर 

वय 32 वष% रा. येळम ता. 

हदगांव  

 

 

 

 

खुलासा, 

      सादर िवनंती क  यातील मयत हीस कावीळ झा=याने 

उपचार कामे (थम हदगाव स.द. येथून पुढील उपचार 

कामी स. द.नांदेड येथे शरीक केले असता उपचारादरGयान 

मरण पाव=याने आज रोजी कागदप< ह�तगत झा=याने वर 

(माणे आ� दाखल कBन पुढील तपास व चौकशीकामी 

मा. पो िन साहबे यां1या आदेशाने HC35 7चतले 

यां1याकडे #दला  

 

 

दाखल करणार :- Asi राठोडmo. No88885888436 

 

तपासी अंमलदार-Hc /35 खाकोबा 7चतले mo. 

9284056205 

 पोलीस �टेशन (भारी अिधकारी - हनुमंत जी. गायकवाड 

पो.िन.पो�टे हदगाव  

 

 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ  ³ÖÖê�ú ü̧  Öã ü̧−Ö15/2022�ú»Ö´Ö -324,323,504,³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê Ø¤üÖÖÓÓ�ú 13.01.2022 

¯ÖÖê Ã™êü 
“Öê ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ üÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö ¾Ö.¤üÖ. ŸÖÖ. ¾Öêôû 

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

³ÖÖê�ú ü̧ ÷Öã̧ ü−Ö15/2022 
�ú»Ö´Ö -
324,323,504
,³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  

Ø¤ 11/01/2022 “Öê 
21.30   ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
ÃÖÖ¾Ö ü̧÷ÖÖ¾Ö ´Öêšü 
¯ÖÖê.¯ÖÖ™üß»Ö ‘Ö ü̧Ö¯Öãœêü 
 
¤üÖ�Ö»Ö - 
Ø¤ü. 15/01/2022 “Öê  
18.08¾ÖÖ. Ã™êü ›üÖ ÖÓ.31 
¾Ö ü̧  
 
 
 
 
 
 

÷ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ ×¯Ö. ÷ÖÖÓ÷ÖÖ¬Ö ü̧ †Ó÷Ö�Ö¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 
32¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ •ÖêÃÖß²Öß †ÖÑ̄ Ö ȩ̂ü™ü¸ü ü̧Ö. 
ÃÖÖ¾Ö ü̧÷ÖÖ¾Ö ´Öê™ü ŸÖÖ. ²ÖÖê�ú ü̧ ´ÖÖê-
ÖÓ.8468979924 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê  ÖÓÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ- 

               ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾ÖÖÓŸÖß �úß ¾Ö ü̧ Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×¯ÖµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖÖ ŸÖã́ Æüß †Ö´Ö“Öê ÖÖ¾Ö ‘Ö ü̧�ãú»Ö µÖÖ¤üßŸÖ �úÖ 
™üÖ�úŸÖ ÖÖÆüß »Ö¾Ö�ú ü̧ ™üÖ�úÖ †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»µÖÖÖê ¯ÖÖê.¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖãŸÖ�µÖÖ 
†Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ÆüÖŸÖÖŸÖß» Ö¾Ö ÃÖ˜ÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ �úÖÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �úÖÖ �úÖ¯Ö»Öê 
¾Ö ”ûÖŸÖß´Ö¬µÖê ²ÖãŒµÖÖ ´ÖÖ¸ü»Öê ¾Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôÍû �êú»Öß ¾Ö÷Öî̧ îü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×Ö.ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ. ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×Ö ‹ÃÖ.�úÖÓ²Öôêû 
ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧- ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×Ö ¤ü¾ÖÖê  ¯ÖÖê Ã™êü ³ÖÖê�ú ü̧ ´ÖÖê �Îú. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ ü̧- -¯ÖÖêÆêü�úÖÑ /2058 ›üß.�ú¤ü´Ö   
 ¯ÖÖê. ³ÖÖê�ú ü̧ ´ÖÖê 9923413244 
 
ü ¯ÖÖê ³ÖÖê�ú ü̧ ´ÖÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß-¯ÖÖê.×Ö.×¾Ö�úÖÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ´ÖÖê. 
9923104521 
 

 
 
 

 

 

 

 

                          



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ  ³ÖÖê�ú ü̧ ÷Öã̧ ü−Ö14/2022�ú»Ö´Ö 279,337,338,³ÖÖ¤ü×¾Ö ¾Ö �ú.134,187´ÖÖê.¾ÖÖ.�úÖµÖ¤üÖ †ÑŒ™ü Ø¤üÖÖÓÓ�ú 13.01.2022 

¯ÖÖê Ã™êü 
“Öê ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ üÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö ¾Ö.¤üÖ. ŸÖÖ. ¾Öêôû 

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

³ÖÖê�ú ü̧ ÷Öã̧ ü−Ö14/2022 
�ú»Ö´Ö 
279,337,338
,³ÖÖ¤ü×¾Ö ¾Ö 
�ú.134,187´ÖÖê
.¾ÖÖ.�úÖµÖ¤üÖ †ÑŒ™ü  

Ø¤ 11/12/2022 “Öê 
20.00¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
ÃÖã¬ÖÖÖ¤üß ¯Ö»Öß�ú›êü 
¯Öê™üÖê»Ö¯ÖÓ̄ Ö Ö¾ÖßÖ •Ö¾Öôû 
ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú ü̧  
 
¤üÖ�Ö»Ö - 
Ø¤ü. 12/01/2022 “Öê  
16.23¾ÖÖ. Ã™êü ›üÖ -
ÖÓ.29¾Ö¸ü  
 
 
 
 
 
 

ÃÖã×Ö»Ö ×¯Ö.×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¯ÖÖÓ“ÖÖôÍû ¾ÖµÖ 30  ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ü̧Ö. •Ö¾ÖôÍû÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ÷Ö ü̧ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü  
 ´ÖÖê.Ë�Îú 7498371698 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê  ÖÓÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ-  

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾ÖÖÓŸÖß �úß ¾Ö ü̧ Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö  ÃÖÖ‡ÔÖ ›Òü´Ö 
ÆüÖêÓ›üÖ �Óú¯ÖÖß“Öê ´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö “ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓÖê ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü 
ÃÖÖµÖ�ú»Ö ÆüµÖ÷Ö‡Ô ¾Ö ×ÖÂ�úÖôÍû•Öß  ¯Ö�ÖÖÖê “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ÃÖã¬ÖÖÖ¤üß ¯Ö»Öß�ú›êü ¯Öê™üÖê»Ö 
¯ÖÓ̄ ÖÖ •Ö¾ÖôÍû †ÖÓ™üÖêŸÖãÖ ˆŸÖ¹ýÖ ¯ÖÖµÖß ü̧ŸµÖÖ“Öê ›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ˆ³Öê ü̧ÖÆãüÖ “ÖÖ»ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖ±úŒ“Ö ü̧ �êú»ÖÖ ¾Ö 
ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖŸÖßÃÖ ¯Ö�Ö ¬ÖŒ�úÖ »ÖÖ÷Ö»µÖÖÖê ŸÖßÃÖ ¯Ö�Ö ´ÖãŒ�úÖ´ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Ö»ÖÖ ¾Ö ŸÖÖê 
´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö ™üÖ�ãúÖ ¯ÖôÍãûÖ ÷Öê»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ îü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖÖê ÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ¯Öãœüß»Ö-¯ÖÖêÆêü�úÖÑ /1653¤êü¾Ö�úÖÓ²ÖôÍêû û ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧-ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ¤ü¾ÖÖê  ¯ÖÖê Ã™êü ³ÖÖê�ú¸ü ´ÖÖê �Îú. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ ü̧-¯ÖÖêÆêü�úÖÑ /1653¤êü¾Ö�úÖÓ²ÖôÍêû  
 
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß-¯ÖÖê.×Ö.×¾Ö�úÖÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ´ÖÖê. 
9923104521 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ  ³ÖÖê�ú ü̧ ÷Öã̧ üÖ 16/2022�ú»Ö´Ö -65(‡Ô),83´Ö.¤üÖ.�úÖ. Ø¤üÖÖÓÓ�ú 13.01.2022 

¯ÖÖê Ã™êü 
“Öê ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ üÖ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
¾Ö.¤üÖ. ŸÖÖ. ¾Öêôû 

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

³ÖÖê�ú ü̧ ÷Öã̧ üÖ 16/2022 
�ú»Ö´Ö -
65(‡Ô),83´Ö.¤üÖ.
�úÖ. 

Ø¤ 12/01/2022 “Öê 
17.00   ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
†ÖÓ²Öê›ü�ú ü̧ “ÖÖî�ú ŸÖê ²ÖÖȩ̂ ü÷ÖÖ¾Ö 
ü̧Öê›ü ŸÖÖ.³ÖÖê�ú ü̧  

 
¤üÖ�Ö»Ö - 
Ø¤ü. 13/01/2022 “Öê  
20.12¾ÖÖ. Ã™êü ›üÖ ÖÓ.35 ¾Ö ü̧  
 
×´ÖôÍûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - ü̧ÖÑµÖ»Ö Ã™üÖÑ÷Ö 
×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 180/-‹´Ö‹»Ö 
“µÖÖ 48 ²ÖÖÑ™ü»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 
34,560/-¹ý ¾Ö ‹�ú ²Ö•ÖÖ•Ö 
´ÖÖŒÃÖß´ÖÖ �Óú¯ÖÖß“µÖÖ †ÖÑ™üÖê 
×¯Ö¾ÖôÍûÖ Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ ts-
16uc3692†Ó¤üÖ•Öê Ø�ú´ÖŸÖß  
1,84,560¹ý¯ÖµÖê /- 
 
 

ü̧ÃÖã»Ö ²Ö×¿Ö ü̧ÃÖÖ²Ö ŸÖÖÓ²ÖÖêôÍûß ¾ÖµÖ 36¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÃÖÆüÖµµÖ�ú ¯ÖÖê.×Ö× ü̧�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü ³ÖÖê�ú ü̧ ´ÖÖê�ÎÓú. 
9987335769 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê  ÖÓÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ-  

               ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾ÖÖÓŸÖß �úß ¾Ö ü̧ Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ‘ÖÖ´ÖŸÖ �ú¹ýÖ - ü̧ÖÑµÖ»Ö Ã™üÖÑ÷Ö ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
180/-‹´Ö‹»Ö “µÖÖ 48 ²ÖÖÑ™ü»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 34,560/-¹ý ¾Ö ‹�ú 
²Ö•ÖÖ•Ö ´ÖÖŒÃÖß´ÖÖ �Óú¯ÖÖß“µÖÖ †ÖÑ™üÖê ×¯Ö¾ÖôÍûÖ¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ-ts-
16uc3692 ´Ö¬µÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü × ü̧ŸµÖÖ “ÖÖê ü̧™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú ü̧�µÖÖÃÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý“Öê “ÖÖ ü̧ ²ÖÖÑŒÃÖ Ø�ú´ÖŸÖß 34,560/-¹ý¯ÖµÖê 
“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÖÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖšü»ÖÖ÷Ö �ú¹ýÖ ×´ÖôÍãûÖ †Ö»ÖÖ †ÖÃÖÖ 
ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ»Ö ¾Ö †Ñ™üÖê Ø�ú´ÖŸÖßÃÖÆü 1,84,560¹ý¯ÖµÖê /-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
¾Ö÷Öî̧ îü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ýÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 2138 Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧-ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¤ü¾Ö−Öê  ¯ÖÖê Ã™êü ³ÖÖê�ú ü̧ ´ÖÖê �Îú. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ ü̧-¯ÖÖêÆêü�úÖÑ /2138 Ø¿Ö¤ê 
 
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß-¯ÖÖê.×−Ö.×¾Ö�úÖÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ´ÖÖê. 
9923104521 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



पोलीस �टेशन कुंटूर  गुरनं.04/2022 कलम 279.304(A)भा.द िव. #दनांक 12-01-2022 

  पोलीस *टेशनच ेनाव 

 

 

 

 गु�हा रिज*टर नंबर व 

कलम 

 गु�हा पना का/ 

आ."./#ो$ही/घडला व दाखल 

�फया�दीचे नाव व प�ा 

मोबाईल नंबर आरोपीचे नाव 

व प�ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हक.कत 

पोलीस *टेशनच ेनाव 

कुंटूर  

गुरनं 04/2022कलम 

279.304(A)भा.द.िव.

कायदा 

 

  

चेकिल*टची पुत�ता 

केली अगर कसे:- होय  

 गु�हा घडला �दनांक 06.-01-

2022 चे20. 00वाजता नायगाव 

ते नांदडे जाणारे रोड वर कुZणूर 

िशवार 

 

 


ठकाण:-  पि2मेस 15 

 गु�हा दाखल �दनांक:-�द-12-01- 

2022वेळ 17.34वा *टे डा.नोद 

नं.19वर  

 

मयताच ेनाव:- नागेश माBती 

दवेघरे राहणार वंजारवाडी 

तालुका नायगाव िज<हा नांदडे 

 

 

उशीराचे कारण:- .आज रोजी 

�फया�दी दःुखात अस<यान ेआज 

रोजी पीएस ला येऊन जवाब 

�द<यान ेगु�हा दाखल. 

 �फया�दी:-  राजीव माBती 

दवेघरे वय 33 वष� 7वसाय 

क[टग दकुान राहणार 

वंजारवाडी तालुका नायगाव 

िज<हा नांदडे .मो नं 

9022464025 

एफआर आय #त 

 �दली का :-होय  

 

 

आरोपीचे नाव :-  

अटक  ता वेळ व *टे डा - वर 

:-  ____ 

खुलासा,सादर िवनंती क. नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी 

यातील चालक यांनी \ॅDटर लावCयात आलेले दोन रॅलीम^ये 

ऊस भ:न नांदडे ते नायगाव जाणारे कृZणूर रोडवर रामदवे 

बाबा समोर चालक यांनी Eयां1या Eया भागातील \ॅDटर हाईने 

व िनZकाळजीपणान े चालिव<यान े \ॅDटर काठावर बसलेले 

मयत रोडवर पड<यान े Eयां1या डोDयात व:न केली गे<यान े

Eयास गंभीर दखुापत होऊन जागीच मरण पावला Sहणून 

यातील चालक मयताच े करCयास कारणीभूत झाला वगैरे 

�फया�दी यां1या जबाबाव:न मा. सपोिन पुरी साहबे  यां1या 

आदशेान ेपुढील तपास कामी माPSI अटकोरे साहबे यां1याकडे 

दCेयात आला आह े

 

तपासी अिधकारी :- PSI अटकोरे साहबे पो*टे कुंटूर  मो नं 

.9421757888 

 

 

 पोलीस *टेशन #भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-

सपोिन  पुरी साहबे पो.*टे. कुंटुर मो.नं.8638543100 

 

 माननीय पोलीस अधीHक साहबे यांच ेसूचना #माण े

 

 

 

 

 



पोलीस *टेशन कुंटूर गुरनं.05/2022कलम 65( ई ).म.दा.का.. �दनांक 12-01-2022 

  पोलीस *टेशनच ेनाव 

 

 

 

 गु�हा रिज*टर 

नंबर व कलम 

 गु�हा पना का/ आ."./#ो$ही/घडला व 

दाखल 

�फया�दीचे नाव व प�ा मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प�ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक.कत 

पोलीस *टेशनच ेनाव 

कुंटूर  

गुरनं 05/2022 

कलम 65(ई).म 

दा.का. 

 

  

चेकिल*टची पुत�ता 

केली अगर कसे:- 

होय  

 गु�हा घडला �दनांक चे 12..01-2022 चे 

1800वा..  

 

 


ठकाण:-  मौ ..Bई बु आरोपी1या 

घरासमोर ओaावर 

 

�दशा:- उ�रेस दहा �कलोमीटर 

 

 

 गु�हा दाखल �दनांक:--12-01- 

2022वेळ 20.10.वा *टे डा.नोद नं.22वर  

 

गेला माल:- िनरंक  

 

िमळाला माल:- दशेी दा: 4भगरी संbा 

180 ML 1या32सीलबंद काचेचे बॉटल 

cकमत 1920B माळ िमळून आला  

 

उशीराचे कारण:- 

 �फया�दी:- िववेक िवXलराव ईNरे 

पो.का1871 पोलीस *टेशन कुंटूर 

मो.-.9175719936 

 

 

 

एफआर आय #त 

 �दली का :-होय  

 

  

 

आरोपीचे नाव :  

अटक  ता वेळ व *टे डा - वर :-  

____ 

खुलासा,सादर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील 

आरोपी ने आप<या ताdयातील िवनापरवाना 

बेकायदशेीर
रEया दशेी दा: 4भगरी संbा 180ML 1या 

32बॉटल �कमती 1920 Bपयाचा मालाची.चोरटी िव-. 

करCया1या उeेशान े ताdयात बाळगळेला िमळून आला 

Sहणून वर #माण ेगु�हा दाखल क:न पुढील तपास कामी 

मा.स पो िन.पुरी साहबे यां1या आदशेान ेपोह ेका 11 81 

कुमरे साहबे.यां1याकडे दCेयात आला आह े

 

 

 

 तपासी अिधकारी :- पोह ेका 11 81 कुमरे साहबे पो*टे 

कुंटूर  मो नं .8208788324 

 

 

 पोलीस *टेशन #भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल 

नंबर:-सपोिन  पुरी साहबे पो.*टे. कुंटुर मो.न ं

8668543100 

 

 माननीय पोलीस अधीHक साहबे यांच ेसूचना #माण े

 

 

                                 



{ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉ ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  MMÉÉ ÖÖ®® úúhhÉÉ  1166//22002222EEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ  449988  ((++))  332233,,550044,,3344  ¦¦ÉÉÉÉnnùù ÊÊ´́ÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 12/01/2022 

++..GGòò..  MMÉÉ ÖÖ®® úúhhÉÉ.. úúEEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ  
´́ÉÉ  ++ÊÊvvÉÉÊÊxxÉÉªªÉÉ¨̈ÉÉ    

MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  ..PPÉÉbb÷÷±±ÉÉÉÉ  iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýý  
ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉ  //nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  

ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùù ÒÒSSÉÉ ää    xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ  ´́ÉÉ  {{ÉÉkkÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ ää  
xxÉÉ ÆÆ  ++ÉÉ®®úú ÉÉ ää ää {{ÉÉÒÒSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ  {{ÉÉkkÉÉÉÉ  
++ÉÉ®®úú ÉÉ ää {{ÉÉÒÒ  ++]]õõEEòò  ½½ þþÉÉ ää ªªÉÉ  xxÉÉÉÉ½½þþÒÒ    

llÉÉÉÉ ääbb÷÷CCªªÉÉÉÉiiÉÉ  ½½þþEEòòÒÒMMÉÉiiÉÉ  

{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää    
¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  

MMÉÉ ÖÖ®® úúhhÉÉ    
1166//22002222  
EEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ  
449988  ((++))  
332233,,550044,,3344  
¦¦ÉÉÉÉnnùùÊÊ ´́ÉÉ    

MMÉÉ ÖÖ  xx½½þþÉÉ    PPÉÉ    iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýý    ´́ÉÉ  
ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉ--  ººÉÉxxÉÉ  22001100  iiÉÉ ää  ¨̈ÉÉÉÉ½½ää þþ   
xxÉÉÉÉ ää ´́½½ åå þþ ¤¤ÉÉ®®úú  22002211{{ÉÉªªÉÉ ÇÇ iiÉÉ  ººÉÉÉÉººÉÉ®®úú ÒÒ  
VVÉÉÉÉ ÆÆ ¤¤ÉÉ  ¤¤ÉÉ ÖÖ  iiÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷   
{{ÉÉÎÎ¶¶SSÉÉ¨̈ÉÉ ääººÉÉ  2255  ÊÊEEòò¨̈ÉÉÒÒ    
  
MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  nnùù ÉÉ..  iiÉÉÉÉ..´́ÉÉ ää³³ýý  ::--  
ÊÊnnùù  1122//0011//22002222  ®®úúÉÉ ääVVÉÉÒÒ  
´́ÉÉ ää³³ýý  1166..1133  ´́ÉÉÉÉ      ºº]]ää õõbb÷÷ ÉÉ  
GGòò..1144    
  
nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  EEòò®® úúhhÉÉÉÉ®® úú  ::--  
{{ÉÉÉÉ ää½½ ää þþEEòòÉÉ  11000011  VVÉÉÉÉvvÉÉ ´́ÉÉ  ÷÷      
{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  ¨̈ÉÉÉÉ ää  xxÉÉ ÆÆ  
77003300006666445500  
  
MMÉÉ ää±±ÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ±±ÉÉ  ::--    

ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùù ÒÒSSÉÉ ää    xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ  ::--    
  
++ÉÉ®®úú ÉÉ ää ÊÊ{{ÉÉSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ  ::--    
  ==¶¶ÉÉÒÒ®®úúÉÉSSÉÉ ää    EEòòÉÉ®®úúhhÉÉ  ----  ++ÉÉVVÉÉ  
®®úúÉÉ ääVVÉÉÒÒ  ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùù  ÊÊnnùù±±ªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖ³³ää        

JJÉÉ ÖÖ±±ÉÉÉÉººÉÉÉÉ  ::--  ººÉÉÉÉnn ùù®®úú  ÊÊ ´́ÉÉxxÉÉ ÆÆ iiÉÉÒÒ  EEòòÒÒ,,´́ÉÉ®® úú  xxÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖnnùù  iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýýÒÒ  ´́ÉÉ  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉÒÒ  
ªªÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  ++ÉÉ®®úú ÉÉ ää {{ÉÉÒÒiiÉÉÉÉ ÆÆ xxÉÉÒÒ  ººÉÉ ÆÆ MMÉÉhhÉÉ¨̈ÉÉiiÉÉ  EEòò¯̄ûûxxÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉZZÉÉ ää    ±±ÉÉMMhhÉÉ  ZZÉÉÉÉ±±ªªÉÉÉÉ{{ÉÉÉÉººÉÉ ÖÖ xxÉÉ  
¨̈ÉÉ±±ÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉZZÉÉ ää  {{ÉÉiiÉÉÒÒ  ½½þþ ÒÒ  ¨̈ÉÉÉÉ½½ää þþ ®® úúÒÒ  ++ÉÉ±±ªªÉÉÉÉ´́ÉÉ®®úú  ¡¡òòÉÉ ää xxÉÉ´́ÉÉ®®úú  ¨̈ÉÉÉÉZZÉÉ ää  {{ÉÉiiÉÉÒÒ  ººÉÉÉÉ ÆÆ MMÉÉiiÉÉ  
++ÉÉººÉÉ ää  ªªÉÉÉÉ  ººÉÉ ´́ÉÉÉÉ ÇÇ xxÉÉÒÒ  ¨̈ÉÉ±±ÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ½½ää þþ ¯̄ûûxxÉÉ  {{±±ÉÉÉÉ ìì]]õõ  PPÉÉ äähhªªÉÉÉÉººÉÉÉÉ`̀ÒÒ  44  ±±ÉÉÉÉJJÉÉ  ¯̄ûû{{ÉÉªªÉÉ ää  
PPÉÉ ää ´́ÉÉ ÖÖ xxÉÉ    ªªÉÉ ää  ´́ÉÉ  iiÉÉ ÖÖ  ÊÊnnùùººÉÉÉÉªªÉÉ±±ÉÉÉÉ  SSÉÉÉÉ ÆÆ MMÉÉ±±ÉÉÒÒ  xxÉÉÉÉ½½þþÒÒ  ++ººÉÉ ää  ¨̈½½þþhhÉÉ ÖÖ xxÉÉ  ¨̈ÉÉ±±ÉÉÉÉ  PPÉÉ®®úúÉÉiiÉÉ  
EEòòÉÉ ääbbÖÖ ÷÷ xxÉÉ  `̀ää öö ´́ÉÉÉÉªªÉÉSSÉÉ ää  nnùù ÉÉ ää xxÉÉ  nnùùÉÉ ää xxÉÉ  ÊÊnnùù ´́ÉÉººÉÉ  =={{ÉÉÉÉººÉÉÒÒ  `̀ää öö ´́ÉÉ ÖÖ xxÉÉ  ¶¶ÉÉÉÉ®®úú ÒÒ®®úúÒÒEEòò  ´́ÉÉ  
¨̈ÉÉÉÉxxÉÉººÉÉÒÒEEòò  jjÉÉÉÉººÉÉ  nnää ùùhhÉÉÉÉ®® ää úú  ´́ÉÉ®® úúÒÒ±±ÉÉ  ±±ÉÉÉÉ ääEEòòÉÉ´́ÉÉ®®úú  EEòòÉÉªªÉÉnnää ùù¶¶ÉÉÒÒ®® úú  EEòòÉÉªªÉÉ ÇÇ ´́ÉÉÉÉ½½þþ ÒÒ  
½½þþÉÉ äähhÉÉ ääººÉÉ  ËË ´́ÉÉxxÉÉiiÉÉÒÒ  ++ÉÉ½½ ää þþ ää þþ   ´́ÉÉMMÉÉ èè®® ää úú  ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùù ÒÒ  ´́ÉÉ¯̄ûûxxÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ  {{ÉÉÉÉ ää xxÉÉÒÒ  MMÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉÉÉ®® ää úú  
ººÉÉÉÉ½½ää þþ ¤¤ÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ++ÉÉnnää ùù ¶¶ÉÉÉÉ´́ÉÉ¯̄ûûxxÉÉ  MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  EEòò¯̄ûûxxÉÉ  {{ÉÉ ÖÖff øøÒÒ±±ÉÉ  iiÉÉ{{ÉÉÉÉººÉÉEEòòÉÉ¨̈ÉÉÒÒ   
{{ÉÉÉÉ ää½½ ää þþEEòòÉÉ  11226655      ÊÊMMÉÉkkÉÉ ää    {{ÉÉÉÉ ää  ºº]]ää  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  ªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  EEòòbbää ÷÷   ÊÊnnùù±±ÉÉÉÉ    ¨̈ÉÉÉÉ ää  xxÉÉ ÆÆ   
88000077880077777711  
  
{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ||ÉÉ¦¦ÉÉÉÉ®® úúÒÒ  ++ÊÊvvÉÉEEòòÉÉ®® úúÒÒ::--  
´́½½þþÒÒ.. ´́½½þþ ÒÒ..MMÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉÉÉbbää ÷÷ ,,{{ÉÉÉÉ ää±±ÉÉÒÒººÉÉ  ÊÊxxÉÉÊÊ®® úúIIÉÉEEòò,,{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷    
¨̈ÉÉÉÉ ääGGòò..8888005599557744440000  

 

 

 

 

 

 

 



पो�ट चे नाव इ�लापुर 06/2022 कलम 143 147 294 323 506 आयपीसी  #दनांक 12.01.2022 

पो�ट चे 

नाव 

गुरंनं व कलम गु.हा दाखल 

तारीख वेळ व 

नNद नंबर 

गु.हा घडला तारीख 

वेळ व �ठकाण 

#फया%दी खुलासा  

इ�लापुर 

06/2022 

कलम 143 

147 294 323 

506 आयपीसी 

 

 

 

 

Rtpc 

Lpc/2622 

वाघमारे  

Mob no. 

7841873759 

, #दनांक 

12.01.2022 

चे 12.35  

वाजता नNद 

नंबर 19 

#दनांक 4.1.2022 

रोजी रा<ी 20.30 ते 

2100 वाजJया1या 

दरGयान #फया%दीचे 

घराचे पाठीमागे 

नंदगाव तांडा तालुका 

#कनवट पूव\स आठ 

#कमी बीट नंबर 2 

 

, राजू िपता ब.सी च*हाण वय 25वष% 

9वसाय शेती राहणार नांदगाव तांडा 

तालुका #कनवट 

मोबाईल नंबर 96 73 37 89 52 

पो �टे इ�लापुर 

आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी 

  

 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख  वेळी व �ठकाणी 

यातील नमूद आरोपी ?यांनी गैर काय^ाची मंडळी 

जमवून गदt कBन #फया%दीस तू कापसाची गाडी या 

र�?याने घेऊन जाऊ नको हा र�ता तुVया बापाचा नाही 

असे Gहणून #फया%दीस अQील भाषेत िशवीगाळ कBन 

लाथाबुTTयांनी मारहाण केली ते*हा #फया%दीची पpी व 

वडील सोडवJयासाठी आले असता ?यांना आपण लाथा 

बुTTयांनी मारहाण केली व जीवे मारJयाची धमक  

#दली व #फया%दीने औषधोपचार घेऊन आज रोजी 

तDारी अज% #द=याने गु.हा दाखल 

दाखल करणार LHC 1831मोबाईल नंबर 

9423509717 

तपास एएसआय शेख मोबाईल नंबर 

 94 23 43 82 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन नायगाव (ो गुरनं. 06/2022कलम 65ई म.दा.का  #दनांक  12/01/2022 

  पोलीस 

�टेशनचे नाव 

 

 गु.हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

 गु.हा पना 

अ.�./(ो*ही/घडला 

व दाखल 

#फया%दीचे नाव व प�ा मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प�ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस 

�टेशनचे नाव 

नायगाव 

गुरनं., 06/2022 

कलम. 65ई (माणे 

  

 

 िमळाला माल. 

1,020/- -  

 देशी दा- 7भगरी सं<ा असे 

लेबल असले=या 180 ml 

1या समते1या सीलबंद 17  

बॉटल. (ित बॉटल 60 -पये 

(माणे @कमत अंदाजे असा 

एकूण 10,20क .अं असा 

एकूण10,20 चामाल 

 

 गु.हा घडला #दनांक 

-#द.  

12/01//2022रोजी

चे 14:15  वाजता 

मौजे बेटे िबलोली 

तालुका नायगाव 

यांचे घरासमोर 

मोक2या जागेत 

पूव\स 08 km 

 

 

 गु.हा दाखल 

#दनांक:-#द 12/01/ 

/2022 वेळ  20:41  

�टे डा.नोद नं  25 

वर                   

 #फया%दीचे नाव :- िवलास 

मोतीराम मु�तापुरे वय  53 

वष\नेमणुक पो.�टे नायगाव  

मो .न. 9096618241 

 

 

एफआर आय (त 

 #दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व प�ा.-  

 

 

आरोपी अटक :-41 (माणे नोटीस 

देऊन सोडJयात आले. 

खुलासा,सादर िवनंती #क , वर  नमूद तारीख वेळी व 

�ठकाणी यातील  आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर�र?या 

देशी दाB बqvे सं<ा असे लेबल असले=या 180ml 1या 

सीलबंद 17 बॉटल #कमती 1,020 -पये (ो गु.हाचा मालाची 

चोरटी  िवD  करJया1या उFेशाने जवळ बाळग=याचे िमळून 

आला Gहणून वगैरे #फया%दीवBन कलम 65 ई महारा, 

दाBबंदी कायदा (माणे कायदेशीर #फया%दीवBन गु.हा 

दाखल कBन मा.य पुणे साहबे यां1या आदेशाने पुढील तपास 

बीट इं पीसी 349 सांगवीकर यां1याकडे देJयात आला 

 

 तपासी अिधकारी:  पो ना/349 सांगवीकर मो.नं  

 

दाखलकरणार:- पोहकेा/1808 िचतळे  पो�ट नायगाव मो.नं.  

 

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

पो.िन. 7शदे साहबे पो.�टे.नायगाव मो.नं. 

 माननीय पोलीस अधी>क साहबे यांचे सूचना (माणे 

 

 

 

 

 



³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸üü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã¸ü®Ö 14/2022 Ûú. 279,304,(†),338  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.     ×¤ü.12/01/2022 

 
 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 
14/2022 Ûú. 
279,304,(†
),338  
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-   ×¤ü®ÖÖÓÛú 
09/01/2022 ¸üÖê•Öß 
19.30 ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖÝÖÓÝÖÖê¡Öß 
×™ü¾Æüß‹ÃÖ ¿ÖÖêºþ´ÖÃÖ´ÖÖê¸ü 
”û¡Ö¯ÖŸÖß “ÖÖîÛú •Ö¾Öôû 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ --×¤ü. 
12/01/2022 ¸üÖê•Öß  
01.04 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ  04  ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ×Ûú¿Ö®Ö ×¯Ö. ×®Ö»ÖÖ•Öß 
±úÖê±úÃÖê ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß 
¸üÖ. ¤êü¾Ö¾ÖÖ›üß ¾Öºþ›ü ›üÖêÝÖÓ̧ üÜÖê›üÖ ŸÖÖ. 
Ûúôû´Ö®Öã¸üß ×•Ö. ØÆüÝÖÖê»Öß ´ÖÖêÛÎÓú 
7385531006 

†Ö¸üÖê¯Öß— 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö - ×®ÖÜÖß»Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö 
Ûú¤ü´Ö ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ¿Öê»ÖÝÖÖ¾Ö (¬ÖÖ ) 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü 

ˆ¿Öß¸üÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ -- †Ö•Ö ¸üÖê•ÖßÃÖ¸üÛúÖ¸üß 
¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ ×¾ÖÂÞÖã¯Öã¸üß ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öã®Ö  
MLC •Ö²ÖÖ²Ö †ÖÞÖ»µÖÖ®Öê 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ®ÖÖÆüß 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ --    ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×™ü¯¯Ö¸üÛÎÓú  “µÖÖ 
“ÖÖ»ÖÛúÖ®ÖêŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü®Ö ÆüµÖÝÖ‡Ô ¾Ö 
×®ÖÂÛúÖôû•Öß¯ÖÞÖê “ÖÖ»Ö¾Öã®Ö ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»ÖÛÎÓú  MH 26 
D 6335 ×ÆüÃÖ •ÖÖê¸üÖ•Öß ¬Ö›üÛú ¤êü¾Öã®Ö ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»Ö 
Ã¾ÖÖ¸ü “ÖÖ»ÖÛú ×®ÖÜÖß»Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö Ûú¤ü´Ö µÖÖÓ“Öê ´Ö¸üÞÖÖÃÖ 
ÛúÖ¸üÞÖß³ÖãŸÖ šü¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖê ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß  “Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ ÝÖÓ³Öß¸ü •ÖÜÖ´Ö ÆüÖê¾Öã®Ö 
±úŒ“Ö¸ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü ¾ÖÝÖî ȩ̂ü  MLC  •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. 
¯ÖÖê. ×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê. ˆ¯Ö. ×®Ö. ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÖ. µÖÖÓ®ÖÖ 
×¤ü»ÖÖ 

 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ¯ÖÖê. ˆ¯Ö. ×®Ö. •ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê ®ÖÓ 
-9823603909 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Ö --  ASI   ‹ÃÖ. ¯Öß.ÛúÖ²ÖÓôêû ´ÖÖê ®ÖÓ -
9657533899 



 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸üü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã¸ü®Ö 15/2022 Ûú. 12 (†)   ´Öã. •Öã. ÛúÖ.   ×¤ü.12/01/2022 

 

 

 

 

 

 

पोिलस �टेशन �हमायतनगर 03/2022 कलम 174 CRPC �दनांक 12/01/2022    

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 
15/2022 
Ûú. 12 (†)   
´Öã. •Öã. ÛúÖ 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-   ×¤ü®ÖÖÓÛú 
12/01/2022 ¸üÖê•Öß 
14.15 ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ×ÃÖ™üß 
´ÖÖÛìú™üÃÖ´ÖÖê¸üŸÖ¸üÖê›üÖ 
®ÖÖÛúÖ •ÖÝÖÓ´Ö¾ÖÖ›üß 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 

ÝÖã®ÆüÖ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ --×¤ü. 
12/01/2022 ¸üÖê•Öß  
17.27 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  25  ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ®ÖÖÝÖȩ̂ üÖ¾Ö 
•ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×®Ö¸üßõÖÛú 
®Öê´ÖÞÖãÛú ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê ®ÖÓ 9823603909 

†Ö¸üÖê¯Öß— 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö --  ®ÖÝÖ¤üß 
1480 ºþ¯ÖµÖê ¾Ö ´Ö™üÛúÖ 
•ÖãÝÖÖ¸üÖ“ÖêÃÖÖÆüßŸµÖ 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú----- 

ÆüÛúßÛúŸÖ --    ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß 
¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ×¾Ö®ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ 
²ÖêÛúÖ¤êü¿Öß¸ü¸üßŸµÖÖ ™üÖ‡Ô´Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ®ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™üÛúÖ •ÖãÝÖÖ¸ü 
†ÖÛú›ü¶Ö¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾Öã®Ö ÜÖêôûŸÖ ¾Ö ÜÖêôû×¾ÖŸÖ †ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
®ÖÝÖ¤üß 1480 ºþ¯ÖµÖê ¾Ö ´Ö™üÛúÖ •ÖãÝÖÖ¸üÖ“ÖêÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü 
×´Öôãû®Ö †Ö»Öê †ÖÆêü . ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãúÖ“Öê ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. 
¯ÖÖê. ×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ²ÖßµÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2294 ÆãÓü›êü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê. 

 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2294 ÆãÓü›êü  ´ÖÖê ®ÖÓ -
7083182294 

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



पो�टेचे नाव 

 

 

आ.�. न.. व 

कलम  

आ.�.घडला ता. वेळ व 

�ठकाण 

खबर देणार #य$%चेनाव, प&ा व मो.'.  खुलासा 

�हमायतनगर 03/2022 
कलम 174 
CRPC 
,माणे  

�दनांक 12/01/2022 रोजी 

15:25वाजता4या समुारास 

रे5वे �टेशन जवळगाव 

प67मेस 15 �कमी. ता. 

�ह.नगर  

 

आ.�.दाखल ता8रख, वेळ व 

�टेडा न9द :-�दनांक 

12/01/2022 रोजी22:46 

वा. न9द '. 35 वर 

 

मरणाचे कारण:-रे5वे खाली 

पडुन म>ृय.ु  
 
 

,मे?र माधवराव माने वय 48 वषC 

#यवसाय टेलर रा. कामारD ता. �ह.नगर 

मो.'. 9881516643  

 

मयताचे नाव :-स�ंदप उ&म माने वय 

28 वषC रा. कामारD ता. �ह.नगर  

 

सादर िवनंती #क यातील खबर देणार यांनी पो�टेला येवनु 

खबर �दली �क >यांचा पतुGया हा आज �द. 12/01/2022 

रोजी दपुारD �दड वाजता4या समुारास मी माHया गोIया 

भोकर येथुन घेवनु येतो Lहणुन गेला होता तो घरD परत 

आला नाहD, >याचा शोध आम4या शेतात घेतला असता तो 

िमळुन आला नाहD व गावातील लोकांना मा�हती िमळाली 

�क रे5वे-�टेशन जवळगाव येथे एक मलुगा रे5वेने उडवनु 

मरण पावला आहे वगरैे खबरDवPन बाजुस ,माणे आ.�. 

दाखल कPन मा. स.पो.िन. महाजन साहेब यां4या 

आदेशाने प�ुढल तपास Rबट ना.पो.कॉ. 658 कT Uे यां4याकडे 

�दला. मो.'. 9823625150   

 

दाखल करणार :-पो.हे.कॉ. 422 ज9धळे पोिलस ठाणे 

अमंलदार पो�टे �हमायतनगर मो.'. 7020955968  
 

ठाणे ,भारD अिधकारD यांचे नाव व मो.'. :- Vी. Rब. Rब. 

कांबळे पो. िन. �हमायतनगरमो.'. 8691880033  

 

 

 

 

पो.�टे उमरी ग.ुर .न.ं ११/ �द १२/०१/२०२२ कलम २९४,५०६ भा.द.िव 



पो�टेचे 
नाव 

गुरं न व कलम गुरण घडला तारीख व वेळ �फया&दीचे व आरोपीच े

नाव  

हक)कत 

उमरी गुरन ,११/२०२२ 

कलम 

२९४,५०६भा.द.िव 

गूरन घ.ता.वेळ व +ठकाण 

�दनांक: १२-०१-२०२२ 

वेळ: २१:०० 

+ठकाण : �फया&दीच ेcl3-123  

चे समोर रोडवर उमरी ता. 

उमरी 

 

�दशा व अंतर: उ0रेस ५ 

�क.मी 

 

 

गूरन दाखल तारीख वेळ व 

+ठकाण :   pso h.c  २०८४ 

खेडकर 

  

�द.१२/०१/२०२२ 

वेळ: २३:२४ 

न3द 4: १७ 

�फया&दी: 6ंकटराव 

�कसनराव ब89 े वय 

५३वष&  

6वसाय: शेती रा. गणेश 

नगर ता.उमरी  

 

 

आरोपी:  

 

 

सादर िवनंती क) नमूद तारीख वेळी व +ठकाणी यातील 

आरोपीन े त ू दा; िप<यास का दते नाहीस असे =हणून 

िशवीगाळ क;न तुझी बघतो अशी धमक) �दली वगैरे  

जबाबाव;न पो.नी. भोसल ेसाहबेांBया आदशेाने गुरन दाखल 

क;न तपास Hc 1691  कदम  साहबे  यांचेकड े �दला 

मो.न6ं123658510  

 

तपास Hc 1691  कदम   मो.न6ं123658510  

 

 

 

 

 

¯ 



ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ×´Ö�Ö. ÷Öã̧ ü−ÖÓ 24/2022�ú»Ö´Ö 377,498(†),323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ  ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±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. 

÷Öã̧ ü−ÖÓ 
24/2022 
�ú»Ö´Ö 
377,49
8(†),32
3,504,
506,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö  

÷Öã̧ Óü−Ö.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-  
×¤.25/06/2021 ü̧Öê•Öß 
ŸÖê ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
09/01/2022 ¯ÖµÖÔŸÖ 
†Ö¹ý'ÖÖê¤üµÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖ 
¾ÖÖŸÃÖ»µÖ−Ö÷Ö ü̧ ‡Ó¤üß ü̧Ö 
÷ÖÖÓ¬Öß ¿ÖÖôêûÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
×ÃÖ›ü�úÖê ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 
×¤ü¿ÖÖ :-¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 03 
×´Ö™ü ü̧ ×²Ö™ü �Îú.01 
 
÷Öã. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü.12/01/2022“Öê  
23.20 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú.45       
¾Ö ü̧ 

×±úµÖÖÔ¤ß  -  
 

†Ö ü̧Öê̄ Öß  :-   
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú :- †Ö ü̧Öê̄ Öß �Îú´ÖÖÓ�ú 
01µÖÖÃÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú      
13/01/2022 ü̧Öê•Öß  00.18   ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü 
�Îú´ÖÖÓ�ú  03 ¾Ö¸ü †™ü�ú �êú»Öß. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧�Ö :-  ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ−Öß †Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öß¾Ö¹ý−Ö. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ'Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ×ŸÖ“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß 
ÃÖÓ÷Ö'Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã»ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú �ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß.ŸÖã ±úÖê−Ö 
¾Ö¸ü ŸÖã—µÖÖ −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓ−ÖÖ ²ÖÖê»Öã −Ö�úÖêÃÖ †ÃÖê ´Æü'Öã−Ö ¿ÖÖ¸üß¸üß�ú ¾Ö 
´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú ”ûôû �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê 
´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö �ú¹ý−Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú1 µÖÖÓ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö¹ý−Ö †Û¿»Ö»Ö 
×“Ö¡Ö×±úŸÖ ¤üÖ�Ö¾Öã−Ö ×ŸÖ“Öê ‡“”û×¾Ö¹ý¬¤ü †−ÖîÃÖÙ÷Ö�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö �ú¹ý−Ö ŸÖã •Ö ü̧ 
�úÖê'ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ÷Ö×¿Ö»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üŸÖÖê †¿Öß ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü'µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Öî÷Ö¸êü ´Ö•Ö�ãú ü̧Ö“Öê ŸÖ�ÎúÖ ü̧ß •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö 
ÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 

 ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ¸ :- ›üß.†Öê.†×¬Ö�úÖ ü̧ß ×¾Ö•ÖµÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß'Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.9823155291 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖã̧ êü¿Ö £ÖÖȩ̂ üÖŸÖ ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß−Ö ´ÖÖê.−Ö.9823298315 
 
 ‘Ö™ü−ÖÖ Ã£Öôûß ³Öê™ü ¤êü�ÖÖ-µÖÖ †×¬Ö�úÖ¸üß“Öê −ÖÖ¾Ö :- ´ÖÖ.ÃÖã̧ êü¿Ö £ÖÖȩ̂ üÖŸÖ 
ÃÖÖÆêü²Ö,ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ›üß.†Öê.†×¬Ö�úÖ¸üß ×¾Ö•ÖµÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö 
 

³Öê™ü ×¤ü»µÖÖ“Öß ŸÖÖ ¾Öêôû - ×¤ü. 12/01/2022 “Öê 23.46 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  −ÖÖêÓ¤ü 
�Îú´ÖÖÓ�ú 46 ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ¸ü¾ÖÖ−ÖÖ  
 

¯Ö¸üŸÖ :- ¯Öãœêü “ÖÖ»Öã 
 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 23/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö   ×¤ü.12/01/2022 



¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã. ü̧.−Ö.     ÷Öã. ü̧.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã̧ ü−ÖÓ 
23/202
2 �ú»Ö´Ö 
379 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã̧ Óü−Ö.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-  
×¤.30/12/2021 ü̧Öê•Öß 
20.45 ŸÖê 21.00 
¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö ±úÖ™üÖ 
ŸÖê ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö ±úÖ™üµÖÖ“µÖÖ 
²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ü̧ÃŸµÖÖ“µÖÖ 
›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
,ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 
×¤ü¿ÖÖ :- ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 03 
×´Ö™ü ü̧ ×²Ö™ü �Îú.03 
 
÷Öã. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü.12/01/2022“Öê  
16.18 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú.29      
¾Ö ü̧ 

×±úµÖÖÔ¤ß  - ¬Ö ü̧Ö•Öß ²ÖÖ²Öã ü̧Ö¾Ö ‡Ó÷ÖÖê»Öê ¾ÖµÖ 31 
¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-¿ÖêŸÖß, ü̧Ö.¾ÖÖ›üß ´ÖãŒŸÖÖ•Öß (ˆ´ÖÖ™ü¾ÖÖ›üß 
)ŸÖÖ.´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �Îú.9764596216 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß  :-  †–ÖÖŸÖ 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß  †™ü�ú  :- †™ü�ú −ÖÖÆüß  
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×Æü ü̧Öê Ã¯Öê»ÖÓ›ü ü̧ �Óú¯Ö−Öß“Öß ×•Ö“ÖÖ 
�ú.MH26-AW-9533 �úÖôûµÖÖ ¸Óü÷ÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ ü̧ 
ÃÖÖµÖ�ú»Ö ×�ú.†Ó.30,000/- 
“ÖêÃÖßÃÖ −Ö.MBLHA10CGFHM10124                
 ‡Ó×•Ö−Ö −ÖÓ.MA10ERFHM52166 
  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧�Ö :-  ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ−Öß †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö “ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê¾Öã−Ö ×´Öôãû−Ö −Ö 
†Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ ü̧ 
×¤ü»Öß. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ'Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú. 
MH26-AW-9533 −Öê ¾ÖÖ•Öê÷ÖÖ¾Ö ±úÖ™üÖ ŸÖê ¬Ö−Öê÷ÖÖ¾Ö 
±úÖ™üµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ü̧ÃŸµÖÖ“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ‘Ö ü̧Ö�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
»Ö‘Ö¾Öß †Ö»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö 
ü̧ÃŸµÖÖ¾Ö ü̧ ˆ³Öß �ú¹ý−Ö ´ÖÖê.ÃÖÖ.»ÖÖ “ÖÖ²Öß ŸÖ¿Öß“Ö šêü¾Öã−Ö 

»Ö‘Ö¾Öß»ÖÖ ÷Öê»µÖÖ−Öê �úÖê'ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“Öß 
´ÖÖê.ÃÖÖ “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Öî÷Ö ȩ̂ü ´Ö•Ö�ãú ü̧Ö“Öê ŸÖ�ÎúÖ ü̧ß¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 

 ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ¸ ü:- PSO ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß'Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.9637355836 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö 
´ÖÖê.−Ö.9011079556 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :- ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö  
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú. 9823333377 

 

 

 

 

पो�टे दगेलूर गुरन 19/22 कलम 341,394,34भा.द.िव �द  12/1 /2022 



पो�टे
चेनाव 

गुरनव 

कलम 

ग ूघ तावेळ व 

�ठकाण 

�फया�दीचेनाव खुलासा 

पो�टे 
द�गलूर 

गुरन 

19/22  

कलम 

341,394,

34भा.द.िव

.  

 

गुगुगुगु. .. .. .. .घघघघ....तावेळतावेळतावेळतावेळ    वववव    	ठकाण	ठकाण	ठकाण	ठकाण::::--------    

�द . 12.1.2022रोजी 

21.30वा. 

चेसुमारासजयमCहारधा
Dयाजवळचाकुरफाटाकरड
खेडतेदगेलुररोडवर 

दाखलदाखलदाखलदाखल::::----�द�द�द�द  12/1/2022 

रोजी 23.41वान3द 43    

 

दाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणार::::--------    

पोहेकॅापोहेकॅापोहेकॅापोहेकॅा        1844 1844 1844 1844 कुल�णीकुल�णीकुल�णीकुल�णी    

पो�टेदेगलुर    

�फया�दी�फया�दी�फया�दी�फया�दी::::----    सायलु िपराजी कडलवार  वय 54 

वष& 6वसाय खाजगी नौकरी रा. गोकुळनगर 

दगेलुर मो.न. 9881740913 

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    चेचेचेचे    नावनावनावनाव– 

 

गेला माल- नगदी 62,810 Fपय व एक 

NOKIA कंपनीचा मोबाईल �क.अ. 1000 F. 

असा एकुन 63,810 Fपय चा माल 

 

 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::--------सादर 7वनती क , नमुद ता वेिळ  व �ठकािण यातील #फया%दी 

ह े करडखेड येथील गवंडगाव कर यांचे देशी दा- दकुाना मOये मॅनेजर 

Gहनुन काम करतात .देशी दा- दकुाना वरील #दवस भर माल िवD  

के=याची र[म नगदी 62,810 -. घेवुन #फया%दी ह े ?याची मोटार 

सायकल ने करडखेड येथुन देगलुर कडे येत असताना यातील आरोपीता नी 

संगनमत क-न #फया%दी चे मोटार सायकल समोर ?यांची मोटार सायकल 

लावुन #फया%दीस आडवुन लाथ मा-न खाली पाडुन ?यास खंजर चा धाक 

दाखवुन डो2यात िमरची पावडर टाकुन #फया%दी1या मोटार सायकल1या 

ह.ॅडलला अडकव ले=या िपशवी तील देशी दा- दकुानाची र[म -पय 

62810 व #फया%दी चे िखशातील नोक या कंपनीचा बटन मोबाईल #क. 

1000 -पय असा एकुन 63810 -पय चा माल जबरद�तीने चो-न नेला 

वैगरे मजकुरा1या जबाब व-न गु.हा दाखल . 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार :--सपोिन Iी परगेवार पो.�टे. दगेलुर 

मो.न. 

पोपोपोपो    #टे#टे#टे#टे    %भारी%भारी%भारी%भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नावनावनावनाव    ::::--------    पो. िन. सोहन माछरे साहबे मोनं 

9168751555 

 

 

 

              

                                                                                                                                                      

 

 

पो.�टे.िवमानतळ 11/2022 कलम 283 भादवी. िद.12/01/2022 



 

अ. 

�. 

िज�हावपो.

�टे.चेनाव 

�हाघडला/दाखल/�ा�िद./वे
ळ 

गु�हावकलम िफया#िदवआरोपी,नाववप&ा हक'गत 

1 2 3 4 5 6 

 
  

िज�हानांदेड, 
पो. �टे. 
िवमानतळ 

 
गु.घ.ता.वेळ व िठकाण -  

िद 12/01/2022 चे  

वेळ 16.00 वा.चे 

सुमारास सावWजिनक 

रोडवर महाराणा 

,ताप चौक ते 

नम�कार चौक  

�हंगोली नाका 

चUंलोक हॉटेलचे 

समोर नांदेड   

 

 
गु�हा दाखल ता.व वेऴ 
- 
िद.12/01/2022 रोजी 
वेळ 19.05वा. 

�टे.डा.नं..40 

 

 

 
11/202
2 कलम 
283 
भादवी.  

िफया#दी - नागोराव वसंतराव 
जाधव वय 30 वष/ 0यवसाय - 

पोउपिन  नेमनुक - 

पो.�टे.Rवमानतळ नांदेड. 

मो.'. 8007580146  

 

 

 
आरोपी -  

खुलासा - नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 

2या3या ता4यातील �ूजर  6जप  चा चालक  >याचे 

ताYयातील 'ूजर   जीप सावWजनीक रोडवर 

येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाWण होईल 

व लोकांचे 6जवीतास धोका िनमाWण होईल अशा 

�थीतीत रोडवर उभी केलेला असताना िमऴुन 

आला.वगैरे �फयाWद वPन पोिन ननवरे  साहेब 

यांचे आदेशाने गुGहा दाखल कPन पढुDल तपास 

बीट पोहेकॉ/967 गायकवाड पो.�टे Rवमानतळ 

नांदेड   यांचे कडे �दला. 

 दाखल करनार -  ASI क�याणकर  पो.�टे 

Rवमानतळ नांदेड. 

तपास करनार -  पोहेकॉ/967 गायकवाड पो.�टे 
िवमानतळ नांदेड  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                      



पो.�टे.िवमानतळ 10/2022 कलम 283 भादवी  िद.12/01/2022 

 
अ. �. िज�हावपो.�टे.चे

नाव 
 गु�हाघडला/दाखल/�ा�िद./वेळ गु�हावकलम िफया#िदवआरोपी,नाववप&ा हक'गत 

1 2 3 4 5 6 

   
िज�हानां

देड, 

पो. �टे. 
िवमानत

ळ 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण 
-  िद 12/01/2022 चे  

वेळ 16.00 वा.चे 

समुारास सावWजिनक 

रोडवर महाराणा 

,ताप चौक ते 

नम�कार चौक  

�हंगोली नाका 

चंUलोक हॉटेलचे 

समोर नांदेड   

 

 

गु�हा दाखल ता.व वेऴ 
- 
िद. 

12/01/2022 रोजी वेळ 
18.14वा. �टे.डा.नं..39 

 

 

पो. �टे. 
िवमानतळ 
गुरन – 

10/202
2 कलम 
283 
भादवी.  

िफया#दी - नागोराव 
वसंतराव जाधव वय 30 

वष/ 0यवसाय - पोउपिन  

नेमनकु - 

पो.�टे.Rवमानतळ 

नांदेड. मो.'. 

8007580146  
 

 

आरोपी -  

खुलासा - नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
2या3या ता4यातील मिहं=ा मँ?स िजप चा चालक नामे 

सुमेध  देवराव पाईकराव वय 27 वषC #य. ^ाईवर 

रा. घोडा कामठा  ता. कळमनरुD 6ज. �हंगोली  हा 

>याचे ताYयातील म�हंUा मँ`स जीप सावWजनीक 

रोडवर येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाWण 

होईल व लोकांचे 6जवीतास धोका िनमाWण होईल 

अशा �थीतीत रोडवर उभी केलेला असताना 

िमऴुन आला.वगैरे �फयाWद वPन पोिन ननवरे  

साहेब यांचे आदेशाने गGुहा दाखल कPन पढुDल 

तपास बीट पोहेकॉ/967 गायकवाड पो.�टे 

Rवमानतळ नांदेड  

 यांचे कडे िदला. 

 दाखल करनार -  ASI क�याणकर  पो.�टे 

Rवमानतळ नांदेड. 

तपास करनार -  पोहेकॉ/967 गायकवाड पो.�टे 
िवमानतळ नांदेड  

                                                                                                                                                                                                    

 

पो.�टे Rवमानतळ ग.ुर.नं.15/2021  कलम    279,337 IPC सह    कलम    134/177,128(1)/177 मोवाका. �द.12/01/2022 



, 
अ. 

�. 

िज�हाव

पो.�टे.चे
नाव 

 गु�हाघडला/दाखल/�ा�िद./वेळ गु�हावकलम िफया#िदवआरोपी,नाववप&ा हक'गत 

1 2 3 4 5 6 

   
िज�हानां

देड, 

पो. �टे. 
िवमानत

ळ 

गु.घ.ता.वेऴ व िठकाण - 

िद.08/01/2022 रोजी वेळ 
सकाळी 08.10 वाजता 

आनंदनगर ते 

भाaयनगरकडे जाणारे 

रोडवर सालासर �टाई5सचे 

दकुानासमोरसावWजिनक 

रोडवर नांदेड  

 

 

गु�हा दाखल ता.व वेळ -िद. 

12/01/2022वेळ 23.57 

वा.�टे.डा.नं.58 

 

 

उशीराचे कारण -दवाखाAयात 
उपचार कBन आज रोजी बरे 
वाटत अस�याने पो.�टेला  

येवनु त'ारD अजW देत आहे 
 

 

गु.र.नं. 

15/2021  
कलम 
279,337 
IPC सह 
कलम 
134/177,
128(1)/17
7 मोवाका  

िफया#दी --संभाजी 
मारोतराव आमतृे वय74 
वष# 0यवसाय 
सेवािनव&ृ 
रा.अंबेकरनगरनांदेड  

            मो.नं. 

9403520772 
 

 

आरोपी -  

खुलासा -सादर िवनंती क',वर नमुद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील िफया#दी हे मॉिन#ग 
वॉक साठी जात असंताना आनंदनगर ते 
भाEयनगरकडे जाणारे रोडवर सालासर 
�टाई�सचे दुकानासमोर साव#जिनक रोडवर 
पाठीमागुन हGडा युिनकॉन मो.सा. याने आपले 
ता4यातील मोटार सायकल वर ितघेजण बसुन 
भरधाव वेगात हयगईने व िनHकाळजीपणाने 
चालवुन िफया#दीस पाठीमागुन जोराची धडक 
देवुन जखमी केले व मोटार सायकल घेवुन 
ितघेही िनघुन गेले वगरैे मजकुराचे अज# 
िद�याने मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने गु�हा 
दाखल कBन पुढील तपास Hc1655 
कुBळेकर यांचेकडे िदला  

दाखल करणार -ASI गलांडे 
मो.नं.9823551229 

तपास करणार -HC1655कुBळेकर 
मो.नं.9923696704 

 

 

 

                                                                                                                                                      



पो.�टे.िवमानतळ 14/2022 कलम 283 भादवी. �द.12/01/2022 

 
अ. �. िज�हावपो.�टे.चे

नाव 
 गु�हाघडला/दाखल/�ा�िद./वेळ गु�हावकलम िफया#िदवआरोपी,नाववप&ा हक'गत 

1 2 3 4 5 6 

   
िज�हा

नांदेड, 

पो. �टे. 

िवमानत
ळ 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण -िद. 

12/01/2022  

रोजी  वेळ 

17.40 वा.चे 

सुमारास 

नम�कार 

चौक नांदेड 

येथे   

 

 

 

गु�हा दाखल 
ता.व वेऴ - 

िद. 

12/01/2022 
रोजी वेळ 
21.01वा. 

�टे.डा.नं..48 

 

पो. �टे. 

िवमानतळ 
गुरन – 

14/2022 
कलम 283 

भादवी.  

िफया#दी - अरिवंद 
सुदामराव गायकवाड  

वय 53 वषC #यवसाय 
–पोहेकॉ 967  नेमनुक 
- पो.�टे.िवमानतळ 
नांदेड 
मो.�.9529796606 

 

 

 

आरोपी -  

खुलासा - नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 

2या3या ता4यातील  महDUा सु,ो  चे चालक  याने 

>याचे ताYयातील वाहन सावWजिनक रोडवर उभी 

कPन येनारे जानारे वाहनास अडथळा कPन 

लोकांचे 6जवीतास धोका िनमाWण होईल अशा 

6�थतीत रोडवर वाहन उभा. केलेला िमऴुन 

आला.वगैरे �फयाWद वPन पो.िन ननवरे  साहेब 

यांचे आदेशाने गुGहा दाखल कPन पुढDल तपास 

बीट पोना/ 543 आरसुळे  पो.�टे Rवमानतळ नांदेड   

यांचे कडे �दला. 

 दाखल करनार -  ASI गलांडे  मो. नं.  9823551229 

तपास करनार-पोना/ 543 आरसुळे  मो. नं. 9823259543 

 

                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                      

पो.�टे.िवमानतळ 12/2022 कलम 283 भादवी. िद.12/01/2022 
अ. �. िज�हावपो.�टे.चे

नाव 
 गु�हाघडला/दाखल/�ा�िद./वेळ गु�हावकलम िफया#िदवआरोपी,नाववप&ा हक'गत 

1 2 3 4 5 6 

   
िज�हानां

देड, 

पो. �टे. 
िवमानत

ळ 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण -    िद. 

12/01/2022  रोजी  

वेळ 17.15 वा.चे 

समुारास महाराणा 

,ताप चौक ते 

नम�कार चौक 

रोडवर  

�हंगोलीनाका 

चंUलोक हॉटेलचे 

समोर नांदेड 

 

गु�हा दाखल ता.व 
वेऴ - 

िद. 

12/01/2022 रोजी 
वेळ 19.57वा. 

�टे.डा.नं..42 

 

 

पो. �टे. 
िवमानतळ 
गुरन – 

12/2022 
कलम 283 

भादवी.  

िफया#दी -   रिव यादवराव 
बुरकुले वय 35 वष/ 0यवसाय -

पोउपिन  नेमनुक - 

पो.�टे.Rवमानतळ नांदेड 

मो.'.8830779484  

 

 

 

आरोपी -    

खुलासा - नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
2या3या ता4यातील मही=ा सु�ो  चे चालक याने 2याचे 
ता4यातील वाहन साव#जिनक रोडवर उभी कBन येनारे 
जानारे वाहनास अडथळा कBन लोकांचे िजवीतास 
धोका िनमा#ण होईल अशा ि�थतीत रोडवर वाहन उभे 
केलेला िमऴुन आला.वगरैे िफया#द वBन पोिन ननवरे  

साहेब यांचे आदेशाने गुGहा दाखल कPन पढुDल 

तपास बीट पोहेकॉ/967 गायकवाड पो.�टे 

Rवमानतळ नांदेड   यांचे कडे �दला. 
 दाखल करनार -  ASI क�याणकर मो. नं.  

9623551038 

तपास करनार -  पोहेकॉ/967 गायकवाड मो. नं.  

8888225553 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      



पो.�टे.िवमानतळ 12/2022 कलम 283 भादवी. िद.12/01/2022 
अ. �. िज�हावपो.�टे.चेनाव  गु�हाघडला/दाखल/�ा�िद./वेळ गु�हावकलम िफया#िदवआरोपी,नाववप&ा हक'गत 

1 2 3 4 5 6 

   
िज�हानांदेड, 

पो. �टे. 
िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण -   

िद.12/01/2022  

रोजी  वेळ 1640 

वा.चे समुारास 

महाराणा ,ताप 

चौक ते नम�कार 

चौक रोडवर  

�हंगोलीनाका 

चंUलोक हॉटेलचे 

समोर नांदेड 

 

गु�हा दाखल ता.व 
वेऴ - 

िद. 

12/01/2022 रोजी 
वेळ 19.41वा. 

�टे.डा.नं..41 

 

 

पो. �टे. 
िवमानतळ गुरन 
– 12/2022 

कलम 283 

भादवी.  

िफया#दी -   रिव 
यादवराव बुरकुले 
वय 35 वष/ 
0यवसाय -पोउपिन  

नेमनकु - 

पो.�टे.Rवमानतळ 

नांदेड 

मो.'.883077948

4  

 

 

 

आरोपी -   

खुलासा - नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने 2या3या ता4यातील मही=ा सु�ो  3या  

चालकाने  >याचे ताYयातील महDUा स,ुो 

सावWजनीक रोडवर येणारे जाणारे वाहनास 

अडथळा िनमाWण होईल व लोकांचे 

6जवीतास धोका िनमाWण होईल अशा 

�थीतीत रोडवर उभी केलेला असताना 

िमऴुन आला.वगैरे �फयाWद वPन पोिन 

ननवरे  साहेब यांचे आदेशाने गुGहा 

दाखल कPन पढुDल तपास बीट 

पोहेकॉ/967 गायकवाड पो.�टे Rवमानतळ 

नांदेड   यांचे कडे �दला. 
 दाखल करनार -  ASI क�याणकर मो. नं.  

9623551038 

तपास करनार -  पोहेकॉ/967 गायकवाड मो. 

नं.  8888225553 

 

 

 
   
 
 

lksu[ksM  xq-ja-u 07@2022 dye 354] ¼M½ Hkknoh lg dye 67 ¼c½ ekfgrh ra=Kku dk;nk dye 11]12]14]15 iksDlks dye 3 ¼2½ ¼5½ ¼Ogh½ ¼,½ v-tk-v-t- 
vR;kpkj izfrca/kd dk;nk िद.12/01/2022 



अ. �. िज�हावपो.�टे.चेनाव  गु�हाघडला/दाखल/�ा�िद./वेळ गु�हावकलम िफया#िदवआरोपी,नाववप&ा हक'गत 

1 2 3 4 5 6 

 lksu[ksM - xq-ja-u 07@2022 dye 
354] ¼M½ Hkknoh lg 
dye 67 ¼c½ ekfgrh 
ra=Kku dk;nk dye 
11]12]14]15 iksDlks dye 
3 ¼2½ ¼5½ ¼Ogh½ ¼,½ v-tk-
v-t- vR;kpkj izfrca/kd 
dk;nk 

 xqUgk  ?kMyk xqUgk  ?kMyk xqUgk  ?kMyk xqUgk  ?kMyk 
rkjh[k osG o rkjh[k osG o rkjh[k osG o rkjh[k osG o 
fBdk.k  %&fBdk.k  %&fBdk.k  %&fBdk.k  %&  
fnukad 11@01@2022 
jksth  -16%00 
okt.;kps lqekjkl 
 
 
xqUgkxqUgkxqUgkxqUgk        nk[ky rknk[ky rknk[ky rknk[ky rk----    
osG osG osG osG   
fn- fn- 
12@01@2022 ps 
15%14 ok uksan ua- 
10 oj 
 
 
    

 

 fQ;kZnhps   uko &fQ;kZnhps   uko &fQ;kZnhps   uko &fQ;kZnhps   uko &  
n’kjFk js’kekth 
xìeokM o; 43 o”kZ 
O;olk; etqjh tkr 
egknso dksGh jk- 
nki’ksM rk- yksgk-ft- 
ukansM  eks-ua- 
9284346270   
 
vkjksihps uko &vkjksihps uko &vkjksihps uko &vkjksihps uko &  
vkjksih vkVd %&ukghvkjksih vkVd %&ukghvkjksih vkVd %&ukghvkjksih vkVd %&ukgh    

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk & lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy vkjksih ;kus fQ;kZnh gk vuqlqfpr 
tekrhpk vkgs gs ekfgrh vlrkauk lq/nk fQ;kZnh ?kjh 
ulrkauk okjaokj  R;kps ?kjkleksj ;smu pDdj  
ek:u fQ;kZnhph eqyxh xk;=h fgpk ikBykc dsyk 
rlsp fQ;kZnhph eqyxh xk;=h fgl eksckbZyoj 
fOgMhvks dkWy d:u  fryk dkghrjh Qql ykoqu 
frpk v’yhy fOgMhvks r;kj d:u  fOgMhvks 
fQ;kZnhps eqykps eksckbZyoj ikBoqu eyk eqyxh 
xk;=h fgyk cksyq n;k ukghrj frps v’yhy fOgMhvks 
lks’ky feMh;koj Vkdqu  rqeph cnukeh djrks v’kh 
/kedh fnyh oxSjs rdzkjh tckck o:u xqUgk nk[ky 
rikl vf/kdkjh &rikl vf/kdkjh &rikl vf/kdkjh &rikl vf/kdkjh & MkW-fl/ns’oj Hkksjs mifoHkkxh;  
iksyhl vf/kdkjh  mifoHkkx brokjk ukansM  eks-ua- 
7798688865 
nk[ky dj.kkj& nk[ky dj.kkj& nk[ky dj.kkj& nk[ky dj.kkj&     
 liksfu  ,e-,p- ekatjedj iks-LVs- lksu[ksM eks-ua-
9970775446 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

पो.�टे.िवमानतळ 13/2022 कलम 283 भादवी. िद.12/01/2022 
 

अ. �. िज�हावपो.�टे.चे
नाव 

 गु�हाघडला/दाखल/�ा�िद./वेळ गु�हावकलम िफया#िदवआरोपी,नाववप&ा हक'गत 

1 2 3 4 5 6 



   
िज�हानां

देड, 

पो. �टे. 
िवमानत

ळ 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण -िद. 

12/01/2022  रोजी  

वेळ 17.30 वा.चे 

समुारास नम�कार 

चौक नांदेड येथे  

 

 

 

गु�हा दाखल ता.व 
वेऴ - 

िद. 

12/01/2022 रोजी 
वेळ 20.29वा. 

�टे.डा.नं..47 

 

 

पो. �टे. 
िवमानतळ 
गुरन – 

13/2022 
कलम 
283 
भादवी.  

िफया#दी - अरिवंद 
सुदामराव गायकवाड  

वय 53 वषC #यवसाय –

पोहेकॉ 967  नेमनुक - 

पो.�टे.िवमानतळ नांदेड 
मो.�.9529796606 

 

 

आरोपी -  

खुलासा - नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 

2या3या ता4यातील  महDUा मँ`झीमो चे चालक याने 
2याचे ता4यातील वाहन साव#जिनक रोडवर उभी कBन 
येनारे जानारे वाहनास अडथळा कBन लोकांचे िजवीतास 
धोका िनमा#ण होईल अशा ि�थतीत रोडवर वाहन उभा. 

केलेला िमऴुन आला.वगरैे िफया#द वBन पोिन ननवरे  

साहेब यांचे आदेशाने गुGहा दाखल कPन पढुDल 

तपास बीट पोना/ 543 आरसळुे  पो.�टे Rवमानतळ 

नांदेड   यांचे कडे �दला. 

 दाखल करनार -  ASI गलांडे  मो. नं.  9823551229 

तपास करनार-पोना/ 543 आरसुळे  मो. नं. 9823259543 

 

  

 


