
पोलीस �टेशन कुंटूर ग.ुर.नं. 110/2022 कलम  498a,323,34 ipc �माणे �दनांक.  08.06.2022 

  पोलीस 

�टेशनच ेनाव 

 

 गु�हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

 गु�हा घडला ता .  वेळ �ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

!फया$दीचे नाव व प%ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीचे नाव व प%ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक)कत 

कुंटूर 
गुरनं 110/2022 कलम  

498a,323,34 ipc 

	माण े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु�हा घडला �दनांक 01.01.2017 त े

08.06.2020 वेळ न�� नाही 

 

 

�ठकाण :-  �फया�दीचे सासरी मौजे 

नावंदी तालुका नायगाव िज%हा नादंडे. 

 

�दशा पि(मेस 16 �कलोमीटर  

 

 

 गु�हा दाखल �दनांक:-08.06.2022+टे 

डा.नोद नं 18 वर वेळ 12.55 वा. 

 

 

 चेक िल+टची पुत�ता केली अगर कसे  :-

होय 

उिशराचे कारण-आज रोजी �फया�दीन े

पो+टला येऊन जबाब �द%यान ेदाखल. 

 �फया�दीचे नाव  व प/ा:-    

एफआर आय 	त 

 �दली का :-होय  

 

 

 आरोपीचे नाव व प/ा   

 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व �ठकाणी 

यातील आरोपीतांनी संगणमत क1न 

�फया�दीस 2लॉट घे4यासाठी माहरे5न 

दहा लाख 6पय ेघेऊन य े7हणून मारहाण 

क1न �फया�दीस उपाशीपोटी ठेवून 

शारी�रक व मानिसक  छळ  क1न 8ूर 

वागणूक दऊेन घराबाहरे हाकलून �दले 

वगैरे �फया�द व1न गु�हा दाखल क1न    

मा..सपोिन सा यांच े आदशेान े पुढील 

तपास कामी �दला  

 

 

 तपासी अमंलदार :- पो ह े का/1592 

िनकम मो नं.9423656516 पोलीस 

ठाण ेकुंटूर 

 

 

  

 

 



पोलीस �टेशन  उ�मानगर गुरनं. 118/2022कलम 324,427,323,336,504,506,34 भादवंी �दनांक. 08/06/2022 

  पोलीस �टेशनचे 

नाव 

 

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

दाखल ता. वेळ 

!फया$दीचे नाव व प%ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीचे नाव व प%ा आरोपी अटक 

होय /नाही 

हक)कत 

उ�माननगर गुरनं 118/2022 कलम 

324,427,323, 

336,504,506,34 

भादंवी  

 

 

 

 

गु�,ाचे कारण :-   

--------------------- 

उिशराचे कारण :-- उपचार 

क-न  आज रोजी पो�टेला 

येवून त/ार !दलेव-न  

 

 

--------------------- 

गेला माल :--  िनरंक 

--------------------- 

िमळाला माल :- िनरंक  

 

--------------------- 

 गु�हा घडला !दनांक 

07/06/2022 चे 3.15 वा   

---------------------------- 

�ठकाण :--मौ.उ�माननगर 

---------------------------- 

!दशा :- पुव1स 00 !क.मी  

 

-------------------------- 

 

 

 गु�हा दाखल !दनांक:-!द-

08/06/2022 वेळ 13.38वा 

�टे.डा न2द / 17वर 

 

---------------------------- 

 

 चेक िल�टची पुत$ता केली अगर 

कसे  :-होय 

---------------------------- 

 

 

---------------------------- 

 !फया$दीचे नाव :-- म�मथ 

िव4नाथ बामणे वय 36वष1 

6वसाय 6ापार रा.िशराढोण 

ता.कंधार  मो नं 9765692383 

---------------------- 

 

एफआर आय 9त 

 !दली का :-होय  

 

---------------------- 

आरोपीचे  नाव :- 

 

 

 ------------------------- 

 

 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक 

नाहीत  

------------------------- 

खुलासा :-  

सादर िवनंती !क वर नमुद ता .वेळी व �ठकाणी  यातील नमुद आरोपीतांनी 

संगनमत क-न !फया$दीस तू  दोन मिहने  घेवून सु:दा मा;या मुलीला 

संगणकाचे  िश<ण  िशकवला नाहीस असे >हणून िशवीगाळ क?न काठीन े

संगणकाचे पाट$ने ,िवटा फेकून मा-न  व थापड बु@याने ,लाथाने मा-न िजव े

मारAयाBया  धम@या !दCया  व संगणकाचे अंदाज े30000/--पयाचे नुकसान 

केले वगैरे !फया$दीचे  !फया$दव-न   बाजूस 9माणे गु�हा दाखल क-न पुढील 

तपास  मा.पो.उप.िन पCलेवाड  सा यांचे आदेशाने HC 2499भारती 

यांचेकड े!दला  

---------------------- 

 तपासीक अिधकारी:-  पो.ह.ेकॉ.2499 

भारती पो�टे उ�माननगर मो नं  

 95798 54437 

---- दाखल करणार :--ASI  कF Gे पो�टे.उ�माननगर 

--------------------- 

 

पोलीस �टेशन 9भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-- पो.िन देवक%े 

सा पो.�टे. उ�माननगर मो.नं. 9307343434 

 

---------------------- 

 मा. पोलीस अधी<क साहबे यांच ेसूचना 9माणे:- 

 

 

 

 



 

.                                  ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖê−Ö�Öê›ü ÷Öã. ü̧.−ÖÓ. 96/2022 �ú»Ö´Ö  65 ‡Ô ×¤ü−ÖÖÓ�ú 08/06/2022 

¯ÖÖê Ã™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ÷Öã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ#Ö  
÷Öã−ÆüÖ. ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ#Ö  

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 
  

ÃÖÖê−Ö�Öê› 
 

÷Öã. ü̧.−ÖÓ. 
96/2022 
�ú»Ö´Ö  65 ‡Ô 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö :-  “ÖÓ¤ü−Ö×ÃÖÆü 
ü̧Ö´Ö×ÃÖÆü ¯Ö ü̧ßÆüÖ¸ −ÖÖî�ú ü̧ß 

¯ÖÖê×»ÖÃÖ ˆ¯Ö×−Ö ü̧ß�Ö�ú ¯ÖÖê Ã™êü 
ÃÖÖê−Ö�Öê›ü ü ´ÖÖê −Ö 
9309758181 
 
 
 
 †Ö ü̧Öê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö - 
 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ´ÖÖ»Ö-¤êü¿Öß  Ø³Ö÷Ö¸üß 
¤üÖ¹ý ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö‹»Ö 
�Ö´ÖŸÖê“µÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 12 
²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸÖß 70 ¹ý Ø�ú †Ó 
†ÃÖÖ ‹�æú&Ö 840 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  
×šü�úÖ#Ö :- 
×¤ü.08/06/2022 “Öê 
10.35 ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸ÃÖ 
³ÖÖ ü̧ÃÖÖ¾Ö›üÖ µÖê£ÖÐß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ß 
¬ÖÖ²µÖÖ“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ    
 
 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 08/06/2022 
ü̧Öê•Öß 13.52 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 

Ã™êü.›üÖ. 18 
 
 
 
 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ü µÖÖ−Öê :- ×¤ü.08/06/2022 “Öê 10.35 
¾ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸ÃÖ ³ÖÖ ü̧ÃÖÖ¾Ö›üÖ µÖê£ÖÐß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ß ¬ÖÖ²µÖÖ“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
ü̧Öê•Öß  ×¾Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ × ü̧ŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ  

±úÖµÖ¤üµÖÖ�ú ü̧ßŸÖÖ ¤êü¿Öß  Ø³Ö÷Ö¸üß ¤üÖ¹ý ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö‹»Ö 
�Ö´ÖŸÖê“µÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 12 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸÖß 70 ¹ý Ø�ú †Ó †ÃÖÖ 
‹�æú&Ö 840 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ  ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü&µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ  ¾Ö÷Öî̧ êü 
´Ö•Ö�ãú¸üÖ“µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¾Ö¹ý−Ö   ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧#ÖÖ ü̧ :-¯ÖÖê Æêü �úÖ 1927 ³Öã¢Öê ¯ÖÖê Ã™êü ÃÖÖê−Ö�Öê›ü  ü 
 
 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ ------¯ÖÖê Æêü �úÖ 1939 Æü²Ö›ìü  ´ÖÖê.−ÖÓ 9158868002 

 

 

 

 

 



1पोलीस �टेशन मु�ामाबाद गुरन व  कलम138/2022 कलम 279,337,338,427, भादवी �दनांक 08/06/2022 

पोलीस �टेशन नाव 

 

गुरन व  कलम  गु�हा घ, ता, वेळ �ठकाण �फया�दीच ेनाव 

 

थोड यात गु�!ाची हक"कत 

 मु*ामाबाद  

 

गुरन व  कलम 

138/2022 कलम 

279,337,338,427, 

भादवी 

 

 

 

 

 

 

िमळाला माल  

 

 

 

गेला माल  

 

 

 

गु�हा घ, ता, वेळ �ठकाण !द 

01/05/2022रोजी 14:30  कुंदाळा 

पाटी,या अलीकडे मुखेड 

 

 

 

 

 

गु�हा दाखल तारीख वेळ  

!द 08/06/2022 रोजी वेळ 13:12न.द 

17 वर  

 

 

 

 

 

 

गु�हा दाखल करणार  पो  हे का◌ॅ 1677 

ताहेर शेख मोबाईल न 8421437070 

!फया$दीचे नाव 

उ%मराव जयवंतराव पाटील वय 59 

वष3 4वसाय शेती राहणार सुगाव खुद$ 

पैसमाळ तालुका मुखेड मोबाईल नंबर 

70 38 74 25 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आरोपीचे वान 

 

 

 

 

 

 

 

  

खुलासा वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी न े

आप�या ता�यातील गाडी �क चा चालक हा गाडी व 

िन काळजीपणे चालवून "फया$दी पाठीमागून येऊन "फया$दीचे 

मोटारसायकलला जोराची धडक "द�याने "फया$दीचे उज(ा 

पायाचे हाताच े पंजाब फॅ,चर क-न दखुापत केली व 

"फया$दी.या मोटरसायकलचे 80 000 /- हजार /पयाचे 

नुकसान केल े वगैरे जबाब व-न गु1हा दाखल क-न पुढील 

तपास कामी पोह े का 2068 कागणे यां.याकड े "दला 

मोबाईल 4मांक 8459537419 

 

5भारी अिधकारी  

 

एस यु जाधव सपोिन पो9ट मु4ामाबाद  मोबाईल 

न,8999881900 

 

 

 

    

                                                           
1
  



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    गूरनगूरनगूरनगूरन. . . . 277277277

277/2022/2022/2022/2022    कककक498498498498अअअअ    ,,323,504,506,34, ,,323,504,506,34, ,,323,504,506,34, ,,323,504,506,34, भाभाभाभा    दददद    वीवीवीवी        �द�द�द�द. 8/06/2022. 8/06/2022. 8/06/2022. 8/06/2022    

पोलीस�टेशनपोलीस�टेशनपोलीस�टेशनपोलीस�टेशन

चेनावचेनावचेनावचेनाव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    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. . . . 277277277

277/2022/2022/2022/2022    

कककक498498498498अअअअ    

,,323,504,506,34, ,,323,504,506,34, ,,323,504,506,34, ,,323,504,506,34, 

भाभाभाभा    दददद    वी"माणेवी"माणेवी"माणेवी"माणे    

 

 

 

 

 

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

"द.01.09.2019 रोजीत े

29/5/2022 वेळ 

10.00वापावेतो"फया$दीचे

सासरीमौपानशेवडीताकंधा

र व माहरेीशेवाळातादगेलुर 

 

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

"द.  8/6/2022 च े

13.14वा9टेडा.न 24वर 

 

 

दाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणार::::----    

पोहकेाँ2822 कनकवळे 

    

    

    

    

�फया�दी�फया�दी�फया�दी�फया�दी    चेचेचेचे    नावनावनावनाव    वववव    प�ाप�ाप�ाप�ा    वववव    मोमोमोमो    

आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी––––            

    

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

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

आरोपीतांनी संगणमत क-न "फया$दीस तुझ े

माह-ेन मोटार सायकल घे@यासाठी एक लाख 

/पये घेवुन ये या कारणाव-न "फया$दीस शारीरीक 

व मानिसक Aास दवेून छळ केला व िशिवगाळ 

क/न थापड बु,यांनी मारहाण क-न िजवे 

मार@याची धमक= "दली. वगैरे "फया$दीचे जबाब 

व-न गू1हा दाखल 

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार–पोहकेाँ 1984 सकनुरे 

 

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

पोिन Dी माचरे मोनं 9821159844 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन  उ�मानगर गुरनं. 119/2022कलम 294,323,504,506भादंवी �दनांक. 08/06/2022   

  पोलीस �टेशनच ेनाव  गु�हा रिज�टर 

नंबर व कलम 

 गु�हा घडला ता .  वेळ �ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

!फया$दीचे नाव व प%ा मोबाईल नंबर, आरोपीचे 

नाव व प%ा आरोपी अटक होय /नाही 

हक)कत 

पोलीस �टेशनच ेनाव 

उ�माननगर 

गुरनं119/2022 

कलम 

294,,323,504,5

06, 

भादंवी  

 

 

 

--------------------- 

गु�,ाचे कारण :-   

--------------------- 

उिशराचे कारण :-- 

उपचार क-न  आज 

रोजी पो�टेला येवून 

त/ार !दलेव-न  

 

 

--------------------- 

गेला माल :--  

िनरंक 

--------------------- 

िमळाला माल :- 

िनरंक  

 

--------------------- 

 गु�हा घडला !दनांक 

07/06/2022 चे 3.15 वा   

---------------------------- 

�ठकाण :--मौ.उ�माननगर 

---------------------------- 

!दशा :- पुव1स 00 !क.मी  

 

-------------------------- 

 

 

 गु�हा दाखल !दनांक:-!द-

08/06/2022 वेळ 17.42वा 

�टे.डा न2द / 21वर 

 

---------------------------- 

 

 चेक िल�टची पुत$ता केली अगर 

कसे  :-होय 

---------------------------- 

 

दाखल करणार :--ASI  कF Gे 

पो�टे.उ�माननगर 

 

---------------------------- 

 !फया$दीचे नाव :-- बळवंत उफ$  Iपटू  परसराम 

काळम  रा.उ�माननगर ता.कंधार जात मराठा 

मो.नं 9730564984 

 

---------------------- 

 

एफआर आय 9त 

 !दली का :-होय  

 

---------------------- 

आरोपीचे  नाव :- ------------------------- 

 

 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक नाहीत  

------------------------- 

खुलासा :-  

सादर िवनंती !क वर नमुद ता .वेळी व �ठकाणी  यातील  

!फया$दी हा MS-CIT 9िश<ण कF Gात मुलीBया 

9िश<णाचा वेळ  का बदला >हणुन िवचारAयासाठी गेला 

असता आरोपीने !फया$दीस थापड बु@याने मा-न शटा$ला 

ध-न रोडBया बाजूस असलेCया नालीत ढकलून  देवून  

तु;या मायला झवतो बायकोला झवतो अशी अिKल 

िशवीगाळ क-न  िजवे मारAयाचे धमक) !दली वगैरे 

!फया$दीचे  जबाबव-न   बाजूस वर 9माणे गु�हा दाखल 

क-न पुढील तपास  मा.पो.उप.िन पCलेवाड  सा यांच े

आदेशाने HC 2499भारती यांचेकड े!दला  

---------------------- 

 तपासीक अिधकारी:-  पो.ह.ेकॉ.2499 

भारती पो�टे उ�माननगर मो नं  

 95798 54437 

------------------------- 

 

पोलीस �टेशन 9भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल 

नंबर:-- पो.िन देवक%े सा पो.�टे. उ�माननगर मो.नं. 

9307343434 

 

---------------------- 

 मा. पोलीस अधी<क साहबे यांच ेसूचना 9माणे:- 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü †Ö.´ÖÏ  17/2022 �ú»Ö´Ö -174 crpc      ×¤ü.08.06.2022 

 

  पोलीस �टेशनचे 

नाव 

 गु�हा रिज�टर नंबर व कलम  गु�हा घडला ता .  वेळ �ठकाण व दाखल ता. वेळ !फया$दीचे नाव व प%ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीचे नाव व प%ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक)कत 

 

†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 

†Ö.´ÖÏ 17/2022 �ú»Ö´Ö-

174 crpc  

 

†Ö.´ÖÏ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú ×¤ü. 07.06.2022 ¸üÖê•Öß 

“Öê 21.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸÖê ×¤ü.08.06.2022 ¸üÖê•Öß“Öê 

0800 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ-Ö ¾Öêôû −ÖŒ�úß  

−ÖÖÆüß.×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −Ö×¾Ö−Ö ‘Ö ü̧ »ÖÖê-Öß �Öã.ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 

×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ¯Öã¾ÖÔÃÖ 05 ×�ú.´Öß.   

  

†Ö.´ÖÏ ¤Ö�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú -  

-×¤ü.08.06.2022 “Öê 13.48Ã™êü›üÖ −ÖÓ. 19 

 

 

 

 

 

 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü)ÖÖ ü̧ “Öê −ÖÖ¾Ö- ˆ¢Ö´Ö ×¾Öšüšü»Ö 

ÃÖÖôû¾Öê   ¾ÖµÖ -65 ¾ÖÂÖÔê •ÖÖŸÖ-²ÖÖî¤ü¬Ö 

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-¿ÖêŸÖß ¸üÖ-²Ö•Ö Ó̧ü÷Ö �úÖò»Ö-Öß 

ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü´ÖÖê.−ÖÓ.9763694847 

ü  

 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê  −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ- ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ×¾Öšüšü»Ö 

ÃÖÖôû¾Öê  ¾ÖµÖ -55 ¾ÖÂÖÔ •ÖÖŸÖ-²ÖÖî¤ü¬Ö 

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-ˆÃÖŸÖÖê›ü �Ö´Ö÷ÖÖ¸ü ¸üÖ.»ÖÖê-Öß �Öã 

ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 

 

´Ö ü̧)ÖÖ“Öê �úÖ ü̧)Ö- ÷Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã−Ö ´Ö¸ü-Ö 

¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. 

ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü-Ö- 

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

µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü-ÖÖ¸ü µÖÖÓ−Öß �Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß �úß,ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖµÖŸÖ ³ÖÖ‰ú 

³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ×¾Öšüšü»Ö ÃÖÖôû¾Öê ÆüÖ −ÖêÆü´Öß ¯ÖḮ ÖÖ-Öê •Öê¾Ö-Ö �ú¹ý−Ö −Ö×¾Ö−Ö 

‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×šü�úÖ-Öß ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¹ý´Ö ´Ö¬µÖê 

»ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖ�ú›üÖ»ÖÖ ¤üÖȩ̂ üß−Öê ²ÖÖÓ¬Öã−Ö ÷Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã−Ö ´Ö¸ü-Ö 

¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö ü̧ ¯ÖḮ ÖÖ-Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö . 

 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú ü̧)ÖÖ ü̧ - NPC/2544 †Ö−Öê²ÖÖê‡Ô−Ö¾ÖÖ›ü  ´ÖÖê −ÖÓ-

7038518183 

 

¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ ü̧- ‹ ‹ÃÖ †ÖµÖ/¾Ö›ü ´ÖÖê.−Ö-9637101945 

 

 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü †Ö.´ÖÏ  18/2022 �ú»Ö´Ö -174 crpc              ×¤ü.08.06.2022 

पोलीस�टेशनचेनापोलीस�टेशनचेनापोलीस�टेशनचेनापोलीस�टेशनचेना

वववव    

गूगूगूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    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::::------------    

 
¯ÖÖê.Ã™êü.  
†¬ÖÖÔ̄ Öã ü̧ 

 
†Ö.´ÖÏ 18/2022 
�ú»Ö´Ö-174 crpc  
 

 
†Ö.´ÖÏ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú ×¤ü. 
23.05.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö 
¾ÖÃÖÓŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ »ÖÖê-Öß 
�Öã.ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü ¯Öã¾ÖÔÃÖ 
05 ×�ú.´Öß.  
†Ö.´ÖÏ ¤Ö�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú -  
-×¤ü.08.06.2022 “Öê 
15.23Ã™êü›üÖ −ÖÓ. 22 
 
 
 
 
 
 

 
�Ö²Ö ü̧ ¤êü)ÖÖ ü̧ “Öê −ÖÖ¾Ö- ´Ö´ÖŸÖÖ 
³ÖÏ.£ÖÖ´ÖêÀ¾Ö ü̧ Ø−Ö²Öãôû�ú ü̧   ¾ÖµÖ -53 

¾ÖÂÖÔê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-‘Ö¸ü�Ö´Ö 
ü̧Ö.†Öë�úÖ¸ê−Ö÷Ö ü̧ü ŸÖ¸üÖê›üÖ 

²Öã.ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü´ÖÖê.−ÖÓ.87935606
43 
ü  
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê  −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ- £ÖÖ´ÖêÀ¾Ö ü̧ 
“ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö Ø−Ö²Öãôû�ú ü̧  ¾ÖµÖ -62 ¾ÖÂÖÔ 
ü̧Ö.†Öë�úÖ¸êü−Ö÷Ö ü̧ ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã.−ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ. 

×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
´Ö ü̧)ÖÖ“Öê �úÖ ü̧)Ö- Èü¤üµÖ 
ü̧ŒŸÖ¾ÖÖÆüß−µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö�úÖ ü̧ µÖÖ 

†Ö•ÖÖ ü̧Ö´Öãôêû ´Ö ü̧-Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧-Ö-†Ö•Ö  ü̧Öê•Öß 
MLC ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ-Öê. 

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ -ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß ×�ú ,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ-Öß 
µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü-ÖÖ¸ü µÖÖÓ−Öß �Ö²Ö¸ü ×¤ü»Öß �úß,ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖŸÖß Æêü 
¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö �êúôûß Æüß ¾ÖÖ�úŸÖ †ÃÖã−Ö ŸÖßÃÖ ²ÖÖÓ²Öã »ÖÖ¾Ö-µÖÖÃÖÖšüß 
•ÖÖŸÖÖê ´Æü-Öã−Ö ÷Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.ŸÖê †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ.»ÖÖê-Öß 
�Öã.µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ †“ÖÖ-Ö�ú ²Öê¿Öã¤ü¬Ö ¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ´Ö¸ü-Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü.  
¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖ-Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö . 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü)ÖÖ¸ü - NPC/2544 †Ö−Öê²ÖÖê‡Ô−Ö¾ÖÖ›ü  ´ÖÖê −ÖÓ-
7038518183 
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧)ÖÖ ü̧- ‹ ‹ÃÖ †ÖµÖ/¾Ö›ü ´ÖÖê.−Ö-
9637101945 
¯ÖÖê.Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß-¯ÖÖê ×−Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê Ã™êü 
†¬ÖÖÔ̄ Öã ü̧ ´ÖÖê −ÖÓ-7798834263 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन  हदगाव �ोगुरनं.  187/2022 कलम 65 (ई),म �ो अ�ट �माणे �दनांक. 08.06.2021 

  पोलीस 

�टेशनच े

नाव 

 

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

�ठकाण व दाखल ता. वेळ 

!फया$दीचे नाव व प%ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीचे नाव व प%ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक)कत 

हदगाव 
गुरनं 187 /2022 कलम 65 

(ई),म *ो अ,ट *माण े

 

 

िमळाला माल:- 

   350=00 एका पांढ/या दहा 

िलटर 0मते1या याम2ये सात 

िलटर हात दधू ितची गावठी 

दा5 आंबट उ7 वास येत 

असलेली !कमती अंदाज े

 गु�हा घडला !दनांक :-  

!द.08:06:2022 चे 

13:35 वा .चे सुमारास 

मौ.कोळी ता. हदगाव 

नांदडे  

 

!दशा :  

 

 गु�हा दाखल !दनांक:- 

!द- 08:06:2022 चे 

16:26 वा .चे  �टे डा.नोद 

नं. 25  वर. 

 

 चेक िल�टची पुत$ता केली 

अगर कस े :-होय 

 !फया$दीचे नाव :- खाकोबा मानेिज 9चतले 

hc 35 पो �टे हदगाव  मो नं.9423456716 

 

एफआर आय *त 

 !दली का :-होय  

 

 

 आरोपीचे नाव व प%ा :-  

 आरोपी अटक :- 

 

  

खुलासा :-  वर नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोपीन े आपले ता:यात.     िबनापरवाना 

बेकायदशेीर �र;या  हातभ=ीची गावठी दा5 

सात िलटर !कमती तीनशे प>ास ?पयाची 

ता:यात बाळगून िमळून आली वैगरे !फया$द 

व5न गु�हा दाखल क5न मा पोिन साहबे 1या 

आदशेान ेhc 35 9चतले यांच ेकडे !दले  

 

 तपासी अमंलदार :-  hc 35 9चतले पो �टे 

हदगाव  

 

 

 मा. पोलीस अधी0क साहबे यांच ेसूचना 

*माण:े- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन नायगांव �ोगुरनं. 93/2022 कलम  65(ई) मु�ो अ�ट �माणे �दनांक. 08.06.2022 

  पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

 गु हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ 

'ठकाण व दाखल ता. 

वेळ 

�फया+दीचे नाव व प,ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक.कत 

नायगांव  08.06.2022    �ोगुरनं. 

93/2022कलम  65(ई) 

मु�ो अ�ट �माणे  

 

 

 

 गु /ाचे कारण : :- 

िबनापरवाना बेकायदेशीर 

'र0या  िवदेशी दा1  

बाळगलेला 2हणुन गु हा 

दाखल 

 

 

 

िमळाला माल:-1)  

देशी दा3 4भगरी सं5ा 

180 ml 6या 08 बोटल  

�कमती 480/- 3पयाचा 

माल  

 गु हा घडला 

�दनांक08.06..2022 

चे 14:15 वा  आरोपीचे 

राहते घरी मौजे कोलंबी  

 

'ठकाण :- मांजरम 

 

�दशा :  पूव9स  18 

�क.मी. �कलोमीटर  

 

 

 

 

 गु हा दाखल �दनांक:-

.08.06.2022  �टे 

डा.नोद नं. 15 वर वेळ 

18:13  :वा  

 �फया+दीचे नाव  व प,ा:- आनंदा �कशन 

वाघमारे वय 56 वष9 ;वसाय नोकरी  

सपोउपिन नेमणूक पो�टे नायगाव मो नं 

9096618241  

 

 

एफआर आय �त 

 �दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व प,ा:-  

 आरोपी अटक :- सदरची आरोपी ह े मिहला 

अस<याने CRPC  कलम 41 (अ) (1) �माणे 

जागीच नोटीस देवुन सोड़>यात आले  

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व 'ठकाणी यातील 

आरोपी बाई हीने आपले ता@यात.     िबनापरवाना 

बेकायदेशीर 'र0या. देशी दा3    180 ml Aमते6या 08 

सीलबंद बॉटल  �कमती 480/- 3पये चा �ो गु हया6या 

मालाची चोरटी िवC. कर>याचे उदेशाने   जवळ 

बाळगलेलली िमळून आली  आह े . वगैरे �फया+द व1न 

गु हा दाखल क1न    मा.पो.िन.साहबे यांचे आदेशाने 

पुढील तपास कामी बीट. पोहकेा◌ॅ /2040 शेख यांचे 

कडे �दला   

 

दाखल करणार :-  पोहकेॉ/1808 िचतळे 

पो.�टे.नायगाव मो.न.8087574847 

 

 तपासी अमंलदार :-  HC-2040 शेख  पो �टे नायगाव 

मो न 8793872040 

 

 मा. पोलीस अधीAक साहबे यांचे सूचना �माणे:- 

 

 

 



पो.�टे. लोहा गुरन 125/2022 कलम 498 (अ) ,323,504,,34 भा द िव �माणे 

पो.�टे. चे 

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 125/2022 

कलम 498 (अ) 

,323,504,,34 भा 

द िव 9माणे 

 

 

 गु�हा घडला:- !दनांक - 

वषा$पूवL पासुन ते आज 

!दनांक 08/06/2022  रोजी 

पावेतो मौजे इं!दरानगर 

लोहा तालुका लोहा िजCहा 

नांदेड !कमी 01 

 

गु�हा दाखल:-   

!द.08/06/2022 वेळ 

17:29 वाजता �टेशन डायरी 

न2द 21 वर 

 

FIR 9त !दली:-   होय  

   

 

 

 

 

 !फया$दी चे नाव व प%ा --  

आरोपी च ेनाव व प%ा--- 

 

आरोपी अटक:- 

 

उशीराचे कारण- !फया$दीने आज !दनांक08/06/2022 

रोजी मिहला सहाNयक क< पोलीस अ:य< काया$लय 

नांदेड येथील समज पO सोबत घेऊन पो�टला येऊन 

त/ारी जबाब !दCयाने 

 

खुलासा;  

        सादर िवनंती क),   वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील दा- िपतानी 

संगणमत क-न !फया$दीस माहरेQन घर बांधकाम करAयासाठी 2,00,000/-?पये 

घेऊन ये असे >हणून !फया$दीचा शारी�रक व मानिसक छळ क-न !फया$दीस उपाशी 

पोटी ठेवून िशवीगाळ क-न लाथाबु@@यांनी मारहाण केली. वगैरे मजकुराच े

जबाबाव-न मा.स. पो. नी. शेख साहबेांBया आदेशाने गु�हा दाखल क-न पुढील 

तपास HC 2107 खाडे साहबे यांच ेकडे !दला 

 

 

तपासी अंमलदार- HC 2107 खाडे साहबे मोबाईल /मांक 9823703017  

 

I दाखल करणार:- NPC 999येमेकर पो. �टे. लोहा मो न.9823670999 

 

पो.�टे. 9भारी अिधकारी च ेनाव व मो./. 

    मा.पो.िन/ तांबे  साहबे . पो.�टे. लोहा मो. नं. 9850188100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे. मनाठा  गुरन 104/2022 कलम 65(ई)म.दा1बंदी कायदा �माणे �दनांक 08/06/2022 

  पो.�टे.                                गुरन व कलम गु. घ.ता.वेळ व 'ठकाण �फया+द देणाIयाचे नाव खुलासा 

मनाठा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन :-104/2022 

कलम 65(ई)म. 

दा1बंदी कायदा 

�माणे 

�दनांक.:- 08/06/2022 

रोजी15:45 वाजता सुमारास पंडीत 

धां@याजवळ आंबादी मौजे िशबदरा 

ता.हदगांव िज.नांदेड  

 

 

गु. घ.ता.वेळ 

�दनांक :- 08/06/2022 

वेळ:-18 :32 वा. नJद नं. 18 वर  

 

िमळाला माल: देशी दा1 4भगरी 

संKया6या 180 ml  6या 13 बॉटल 

Lकमती 910/-3 माल  

 

�फया+दी:-मधुकर नागोराव पवार 

वय 50 वष9 ;वसाय नौकरी HC. 

ब.नं 1694  पो.�टे.मनाठा  

ता.हदगाव िज.नांदेड. मो.न. 

9922921694 

 

 

 

FIR.�त �दली का:- 

होय 

 

 

आरोपी:-  

सादर िवनंती क. वर नमुद तारीख वेळी व 'ठकाणी 

यातील आरोपीनी िबना परवाना बेकायदेशीर 'र0या 

चोरटी िव�C कर>या6या उMेशाने आपले ता@यात देशी 

दा1 4भगरी संKया6या 180ml 6या 13 बॉटल एकुण 

910/3पयाचा माल बाळगलेला िमळून आला वगैरे 

�फया+द व3न गु हा दाखल क1न मा.स.पो.िन.साहबेा6या 

आदेशाने पुढील तपास कामी  NPC -1878 वागतकर 

सर यांचे कडे �दला. 

 तपासी अिधकारी यांचे नाव:-NPC 1878 वागतकर  

सर पो.�टे मनाठा मJ.C 7218615222 

दाखल करणार:-PSO- HC 1750 देवडे सर पो.�टे 

मनाठा मो.नं. 9657719136 

पो.�टे. �भारी अिधकारी यांचे नाव व मो. नं.:-

मा.स.पो.िन.चOहाण साहबे पो.�टे.मनाठा 

मो.नं.7020408595 

 

केलेला तपास:- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              ¯ÖÖê.Ã™êüü ×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏÖê ÷Öã̧ ü−Ö 102/2022  �ú»Ö´Ö 65 ‡Ô ´Ö. ¯ÖÏÖê †òŒ™ü ×¤ü−ÖÖÓ�ú 08/06/2022   
  
÷Öã−ÆüÖ ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

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

¯ÖÏÖê ÷Öã̧ ü−Ö 
102/2022  
�ú»Ö´Ö 65 ‡Ô 
´Ö. ¯ÖÏÖê †òŒ™ü  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ)Ö- Ø¤ü−ÖÖ� 
08/06/2022  ¸üÖê•Öß 11.40   
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú 
†Ö¸üÖê÷µÖ �ëú¦ü Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö 
×¿Ö¾ÖÃÖàÆü “Ö¾ÆüÖ-Ö  µÖÖÓ“Öê 
¯ÖÖ−Ö¯Ö™ü†ß ²ÖÖ•ÖãÃÖ  ¤ü×�Ö-ÖêÃÖ 
500 ×´Ö™ü¸ü. ×²Ö™ü −ÖÓ 01 
 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¤êü¿Öß -¤êü¿Öß 
¤üÖ¹ý  ×³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ‹´Ö‹»Ö “µÖÖ 
07 ²ÖÖ™ü»µÖÖ ×�ú´ÖŸÖß 420 ¹ý  
´ÖÖ»Ö  
 
  
 
 

÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô- 
Ø¤ü−ÖÖ�ú 
08/06/2022  
¸üÖê•Öß  16.57 ¾ÖÖ 
Ã™êü.›üÖ.−Ö.  17 
¾Ö¸ü 
 

×±úµÖÖÔ¤üß −ÖÖ¾Ö :-   
¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¾µÖ�Óú™ü¸üÖ¾Ö ¯Öê¤êü¾ÖÖ›ü 
¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß 
¯ÖÖê�úÖò 2748  ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö  
−ÖÖÓ¤êü›ü  ŸÖÖ.×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö�Îú´ÖÖÓ�ú- 
9503404457 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ´Öê  :-   ü  
ü  

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ×¸ü�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ−Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ×¾Ö−ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ -¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý ×³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ 
†ÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ‹´Ö‹»Ö “µÖÖ 07 
²ÖÖ™ü»µÖÖ ×�ú´ÖŸÖß 420 /-¹ý ´ÖÖ»Ö  ¯ÖÏÖêÛ¾Æü¿Ö−Ö  
÷Öæ−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öæ-Ö ×´Öôæû−Ö 
†Ö»ÖÖ ´Æü-Öã−Ö ÷Öæ−ÆüÖ  
 
šüÖ)Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê.−ÖÓ  
9823288458 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ×�ú †Ö´Ö»Ö¤üÖ¸ü :  ASI •ÖÆüÖ÷Öß¸ü¤üÖ¸ü ´ÖÖê 
−ÖÓ 9822337382 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü)ÖÖ¸ü  - ¯ÖÖê−ÖÖ 1726 ×¯Ö»Öê¾ÖÖ¸ü  
¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö÷ÖÖÓ¾Ö   ´ÖÖê−ÖÓ  
9970885939 
 
 

 

 

 



पो�ट चे नाव मुदखेड  �ो ग ुरण  131/2021 कलम 65(ई) म. दा का  �दनांक 08.06.2022 

पो�ट चे 

नाव 

 गुरन व कलम    गु हा /आP/पनाका/घडला 

तारीख वेळ व 'ठकाण 

  �फया+दीचे नाव /खबर देणार /आरोपीचे नाव 

व प,ा 

हक.कत  

मुदखेड �ो गु र न  

131/2022 

कलम  65 (ई) 

म. दा का 

गु हा  /घडला /तारीख वेळ व 

'ठकाण /-�दनांक 08/06/2022  

रोजीचे  16.35  वाजता सुमारास 

िशवाजीनगर मुदखेड आरोपीचे 

घरासमोरील 'टनशेड समोर 

दिAणेत 01 �कलो मीटर 

 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ-�दना़ंक 

08/06/2022 वेळ 18.34  

�टे.डा. 15 

�फया+दी :-  मकसूद गौसौिधन   शेख वय 35 

वष+ ;वसाय नोकरी पो ना / 2608   नेमणूक 

पो�टे  मुदखेड  िज<हा नांदेड   मो नं 

8975769850 

 

आरोपी :-   

िमळाला माल :- एका पांढIया रंगा6या 

Rलाि�टकचा वीस िलटर Aमतेचा 0यांमSये 

गावठी हातभTी दा1 अंदाजे 17 िलटर दा1 

आंबट  उUट वास येत असलेली �ितिलटर 

100 3पये �माणे 1700 3 �ो गु हयाचा माल  

 

  

 सिवनय सादर िवनंती क.  वर नमूद तारीख वेळी  

व 'ठकाणी  यातील आरोपी यांनी िवनापरवाना 

बेकायदेशीर 'र0या  हातभTीची गावठी दा1 17  

िलटर शंभर 3पये िलटर �माणे एकूण सतराशे 3पये  

�ो गु हयाचा माल ता@यात बाळगून  ची ितची 

चोरटी िवC. कर>या6या उMेशाने ता@यात बाळगून 

िमळून आला 2हणून बाजूस �माणे गु हा दाखल 

केला दाखल  

 

 

 

तपासीक अमलद NPC 1375 ठाकूर  मो नं  

7774051375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो 9टे <सदखेड 5ोEहीशन गु.र.न.ं71/2022 कलम 65(ई) म.दा.का. "द.08/06/2022 

  

पो9टे चेनाव गुरन ंव कलम गु1हा /आF /पनाका 
घडला व दाखल 

"फया$द ह"ककत 

पो�टे�सदखेड �ो�हीशनगु.र.नं.71

/2022कलम 65(ई)

म.दा.का. 

  

  

  

िमळाला माल:-

360.00 एका खाक�

रंगा�या पु ा म!येदे

शीदा"बाँबीसं%ा�या 

90 एमएल.�या 

        &ला�टीक�या

िसल बंद एकुण 12बाँ

ट(या �)येक�*कमती 

30/"पये�माणे  एकु

ण 360"पयाचे 

*द.08/06/2022 रोजीवे

ळ 16.10 वाजता.मौजेतु

ळशी येथे आरोपीचेघराम

!ये ता.मा3र दि4णेस 30

  *कमी बीटनं 03 

  

  

  

  

  

5ठकाण-

 मौजे तुळशीता.मा3र 

  

दाखल करणारे :- 

सपोउपिन यु.सी.मडावी 

पो.�टे �सदखेड 

मो.नं.9421712165 

*फया9दी :-

 गजानन रामाकुमरे वय 52  वष; <वसायनौकरी 

ना.पो.काँ. ब. नं. 

2471 नेमणुक पो.�टे.�सदखेड ता.मा3र मो. नं. 

7744002471  

  

  

आरोपी --    

आरोपी अटक - नाही 

  

दाखल तारीख:-  8/06/2021न>द 15 व?ऴ 18.29 

खुलासा ---
सादर िवनंती *क वर नमुद ता5रख वेळी व5ठकाणी यातील आरो

पीने आपले राहते घराम!ये आपलेताAयात िवनापरवाना बेकाय

दशेीर5र)या खाक� रंगा�यापु ा म!ये दशेीदा" बाँबीसं%ा�या 9

0 एम एल.�या&ला�टीक�या िसल बंद एकुण 12 बाँट(या �)ये

क� *कमती30/"पये �माणे एकुण 360 "पयाचे माल चोरटी िव

B�करणेचे उCेशाने बाळगलेला िमऴDन आला Eहणुन वर�माणे गु

Fहा दाखल क"न मा.सपोिन साहबे यां�याआदशेाने पु*ढल तपा

सकामी NPC/2471 कुमरे साहबेयांचेकड ेदHेयात आला मो. नं 

7744002471  

  

  

  

तपािसक अंमलदार-  ना.पो.काँ 2471जी.आर.कुमरे 

 मो न.ं  7744002471 

  

पो9टे 5भारी अिधकारी-
िब.पी.ितडके सपोिन पो9टे<सदखेड मो न ं982315605

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पो.�टे तामसा आ.P.नं.11/2022कलम 174 सी.आर.पी.सी �दनांक -08/06/2022 

पो.�टे 

चे नाव  

आP नं  व कलम  आ.P.घ.ता.वेळ व 

'ठकाण 

खबरदेणार चे नाव ह�ककत 

तामसा आP.नं:--

11/2022 

 

कलम:-- 174 

सी.आर.पी.सी 

 

मरणाचे कारनः- 

शWक लागून मु0यु 

�दनांक:-- 

07.06.2022रोजी चे 

सायंकाळी 16.20 

वा.चे सुमारास खबर 

देनार यांचे घरी मौजे 

आXी ता.हदगाव 

िज.नांदेड पूव9स 7km 

 

आP.द.ता.वेळ 

�दनांक:-- 

08.06.2022चे 

18.13वा.नJद नं 19 

वर . 

 

उशीराचे कारण -  आज 

रोजी पो�टे ला येवुन 

खबर �दली आह.े 

खबरदेणार:-- परसंनजीत अशोक 

वाघमारे  वय 37 वष+ ;वसाय  शेती 

राहणार आXी तालुका हादगाव िज<हा 

नांदेड 

मो नं :-- 9881640647 

 

 

FIR �त �दली का? :--होय. 

 

मयताचे नाव व प,ा:--  शोभाबाई 

अशोकराव वाघमारे  वय 61 वष+ 

;वसाय घरकाम राहणार  आXी  

तालुका हादगाव िज<हा नांदेड 

 

सादर िवनंती क.,वर नमुद तारीख वेळी व 'ठकाणी यातील खबर देणार 

यांनी पो.�टे.ला येऊन अज+ �दला क. 0याची आई कपडे धुऊन कुलर मSये 

पाणी टाकत असताना   कुलरचा शॉक लागून मरण पावली वगैरे 

अजा+व1न वर �माणे आ.P्. दाखल. 

 

दाखल करनार-PSO asi डुडुळे पो�टे तामसा मो.न.9022037761 

 

तपासीक अिधकारी यांचे नाव :-HC 1059 भ[े पो �टे तामसा नंबर:--

9011879222 

 

पो.�टे �भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:--उजगरे स.पो िन. 

पो �टे.तामसा मो नं:--8975359100 

 

केलेला तपास:-- 

मा.पोिलस अधीAक यां6या सुचना:-- 

 

 

 

 

 

 



 

पो. �टे. चे नाव  �कनवट गुरन नं.  :- 110/2022 कलम :- 65(E)मदाका. �द. 08/06/2022 

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  गुरन नं.  :- 110/2022  

कलम :- 65(E)मदाका. 

�माणे 

 

 

 

िमळाला माल :- 

हातभTीची गावठी दा3 5 

लीटर Lकमती 500 3पये  

चा माल.  

 

गु हा घडला ता.  वेळ व 

'ठकाण :- 

 �द. 08/06/2022 रोजी  

18:30 वा. आरोपी6या 

घरी कोठारी िचखली  ता. 

�कनवट दिAणेस 05 �कमी.  

 

 गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. 08/06/2022चे 

20.23 वाजता.  

नJद नंबर :- 33 वर  

 

उिशरा चे कारण :- 

 

 

�फया+दी चे नाव :- द,ा5य 

बापूराव मामीडवार वय 55 वष9, 

;वसाय - नौकरी सहा]यक 

पोलीस उपिनरीAक नेमणुक 

पोलीस �टेशन �कनवट ता. 

�कनवट िज.  नांदेड मो.नं. 

9850061133  

 

 

आरोपी चे नाव :     

FIR �दले का होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- नाही. 

 

चेकिल�ट ची पूत+ :- 

सादर िवनंती क., वर नमूद तारीख वेळी व 'ठकाणी 

यातील आरोपीने िवनापरवाना  बेकायदेशीर'र0या �वतःचे 

फाय^ासाठी हातभTीची गावठी दा3 आंबट उUट वास येत 

असलेली 5 लीटर Lकमती 500 3पयाची हातभTीची 

गावठी दा3 चोरटी िवC. करत असताना िमळून आला. 

वगैरे मजकुरा6या �फया+दीव1न गु हा दाखल क1न पुढील 

तपास कामी मा. पोिन साहबेांचे आदेशाने hc/1952 

क<लाळे यांचे कडे �दले. 

 

दाखल करणार :- PSO Npc /1062 वाडगुरे पो.�टे. 

�कनवट  मो. नं.8805981062 

तपािसक अंमलदार :- hc/1952 क<लाळे पो.�टे.�कनवट  

मो. नं. 9423139556 

 

पो. �टे. �भारी अिधकारी - नाव व मोबाईल नंबर :- ..पो. 

िन. सोळुंके साहबे पो. �टे. �कनवट  मो. नं. 

9422242568 

 

 

 

 

 



पो.�टे इ�लापुर �ो. गू. र .नं 62/2022कलम65(ई) म.�ो.अँ�ट 

पो.�टे चे 

नाव 

गू .र.न. कलम गु.र..घ.ता.वेळ व 'ठकाण �फया+दी चे नाव खुलासा 

ईसलापुर  �ो 

गु.र.नं/62/2022क

लम 65(ई) 

मु.�ो.अँ�ट  

.गु.र घ.ता.वेळी व 'ठकान :-

�द08/06/2022 रोजी 16:30 

वा.6या सुमारास आरोपीचे राहते 

घरी मौ.नंदगाव तांडा. 

 

 

 

 

िमळाला मालः 15िलटर 

हातभTीची गावठी दा1 Lकमत 

अंदाजे 900/.3पयाचा माल. 

�फया+दी  ◌ः नारायण 

िशवाजीराव पांचाळ वय 35 

वष9 ;वसाय नोकरी ब. नं. 13 

83 ने.पो.�टे. इ�लापुर. 

मोबाईल Cमांक  

90 11 03 80 84. 

 

आरोपी ◌ः. 

गु.दा.ता.वेळः�द08/06/2022 

वेळ16:55 �टे. डा.नं 17 

 

सादर िवनंती क. वर नमूद तारीख वेळी व 'ठकाणी यातील आरोपीने 

िवनापरवाना बेकायदेशीर'र0या �वतः6या फाय^ासाठी हातभTीची 

गावठी दा1 15 िलटर Lकमती 900/ 3पये चा माल राहते घरी 

ता@यात बाळगुन चोरटी   िवC. कर>या6या उMेशाने िमळून आला 

2हणून 0या6यािव3a म.द.का .65(e )�माणे �फया+द �द<याने 

मा.Api साहबे यां6या आदेशाने �ो .गु.र.नं.दाखल क1न पुढील तपास 

कामी िबट Asi िनवळे यां6याकडे �दले. 

 

दाखल करनार :-  pso LHC 1906 कैलवाड मो.नं.9158132759 

 

तपासीक अमलदार:-Asi िनवळे मो.नं.9423441526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे.धमा+बाद आमृ  न.15/2022 कलम 174 सीआरपीसी  �दनांक 08/06/2022 

पो.�टे.धमा+बाद  

आमृ  न.15/2022 कलम 

174 सीआरपीसी �माणे 

आमृ घडला वेळ . �दनांक 

08/06/2022 रोजी 

सकाळी 10-00 वाजता 

6या सुमारास �वतःचे 

राहते घरात रामनगर 

धमा+बाद 

 

 

 

आमृ दाखल तारीख वेळ 

�दनांक 08/06/2022 चे 

17-25  नJद न.25 

      

 

 

 

 

 

 

मयताचे नाव =  नामदेव केरबा 4शदे वय 30 वष+ 

राहणार रामनगर धमा+बाद 

 

 

मरणाचे कारण- एकटे घरी राbन मानिसक 5ास 

आ<यामुळे. 

 

 

पोलीस िनरीAक-िहबारे सर पो.�टे. धमा+बाद मोबाईल 

न 9764574333.  

 

 

 

 

खुलासा-सादर िवनंती क. यातील नमूद तारीख वेळी व 

'ठकाणी यातील खबर देणार यांनी पो�ट ला येऊन लेखी 

अज+ �दला क. माझा पती नामे नामदेव केरबा 4शदे व 30 

वष+ राहणार रामनगर धमा+बाद राह0या घरी रामनगर 

येथील प5ा6या खाली लावले<या लोखंडी पाइपला 

दोरीने फाशी घेऊन सकाळी 10-00 वाजता 6या 

सुमारास मरण पावला आह ेमाeया नवIयाचे मानिसक 

5ास झा<यामुळे 0याने �वतः �वतः6या जीवाला कंटाळून 

आ0मह0या केली असावी 0याचे मरण याबाबत माझा 

कोणावर िह संशय असून कोणािव3a तCार नाही वगैरे 

मजकुराचे अजा+व1न आमृ दाखल  

दाखल करणार पोह ेका 1703 भालेराव  पो�ट धमा+बाद 

मो.9423440236 

 

तपासी अंमलदार = मसलेकर सर  पो.�टे धमा+बाद 

मो.नं. 9370467775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन मुखेड गु र न 174/2022 कलम  65 E मु �ो का    �दनांक8/6/2022 

 

पोलीस 

�टेशन 

मुखेड  

गु. र नं व 

कलम 

गु घडला व दाखल तारीख �फया+दी व आरोपी खुलासा 

पोलीस 

�टेशन 

मुखेड 

गु र न 

174/2022 

कलम 

 65 E  

मु �ो का    

 

 

गु हा घडलावेळ व 'ठकाण- �द  

8/6/22/ रोजी  13:00 वा , 

वाघोबाची खारी मुखेड, ता, मुखेड  

----------------------- 

गु हा दा - �द, 8/6 /22चे  14:34 

वाजता �टे डा नंबर  14    वर 

--------------------- 

 िमळाला माल :- देशी दा1 4भगरी 

सं5ा6या 180ml Aमते6या काचे6या 

एकूण   50 बाट<या अंदाजे �कमती 

3पये 60-/   3पये दरा�माणे एकूण 

3000  - 3पया चा  माल  िमळाला  

--------------------- 

 

 

�फया+दी चे नाव :- गजानन द,ा काळे  वय 35 

वष+ ;, नोकरी ,Psi  नेमणूक ,पो�ट मुखेड 

मोनं,8369695184  

---------------------------_-- 

आरोपी  चे नाव :- ------------------------------ 

दाखल करणार:- पोह-े 1631 पांडे  पो�टे मुखेड 

मो नंबर 758868256  

------------------------------ 

तपास :- ASI भारती सर मो नं, 923481762  

मुखेड 

---------------------------------- 

 आरोपी अटक आह ेका :- नाही -----------------

----------------- 

खुलासा- 

      सादर िवनंती क. नमूद तारीख वेळी 

व 'ठकानी   यातील आरोपीने 

िवनापरवाना बेकायदेशीर  'र0या देशी 

दा3 4भगरी सं5ाचे चोरटी िवC. 

कर>या6या उMेशाने ता@यात बाळगलेला  

िमळून आला 2हणून वगैरे �फया+दीव1न 

गु हा दाखल  

 

--------------------------------- 

मा. पो िन , गोबाडे साहबे मोन 

8805957400 

 

-------------------------------------  

 

 

 

 

 

 



¯̄̄̄पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलरूदेगलरूदेगलरूदेगलरू    गूगगूूगू....रररर....नननन    278/2022278/2022278/2022278/2022    कलमकलमकलमकलम    65 65 65 65 ईईईई    मदाकामदाकामदाकामदाका        08/06/202108/06/202108/06/202108/06/2021    

गूगगूूगू....रररर....नननन....वकलमवकलमवकलमवकलम    गू.घ. ता. वेळ व  ठकाण �फया$दीचेनाव व प&ा व मोनं खलुासाखलुासाखलुासाखलुासा::::------------    

गूगगूूगू....रररर....नननन    278/2022278/2022278/2022278/2022    

कलमकलमकलमकलम    65 65 65 65 ईईईई    मदाकामदाकामदाकामदाका    

    

    

    

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

�द 08..06.2022 चे  14.00 वा 

�'णा हाँटेल खानापुर फाटा समोर 

ता दगेलुर 

दाखलदाखलदाखलदाखल    न�दनंन�दनंन�दनंन�दनं    

�द 08/06/.2022 रोजी वेळ 16.35 

वा न+द नं 28 

 

दाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणार::::----पोहकेाँपोहकेाँपोहकेाँपोहकेाँ    2822 2822 2822 2822 

कनकवलेकनकवलेकनकवलेकनकवलपेो�टेदगेलुर    

 

�फया!दीचेनाव�फया!दीचेनाव�फया!दीचेनाव�फया!दीचेनाव    वववव    प#ाप#ाप#ाप#ा----    

पुनमपुनमपुनमपुनम    मोहनरावमोहनरावमोहनरावमोहनराव    सयु!वशंीसयु!वशंीसयु!वशंीसयु!वशंी    वयवयवयवय    30303030    

वष!वष!वष!वष!    पोउपिनपोउपिनपोउपिनपोउपिन    ....नेनेनेने    पोपोपोपो....�टे�टे�टे�टे. . . . देगलरुदेगलरुदेगलरुदेगलरु    

मोमोमोमो....नंनंनंनं    9860026652986002665298600266529860026652 

    

    

आरोपीचेआरोपीचेआरोपीचेआरोपीचे    नावनावनावनाव    –––– 

िमळालािमळालािमळालािमळाला    मालमालमालमाल----देशीदेशीदेशीदेशी    दा(दा(दा(दा(    )भगरी)भगरी)भगरी)भगरी    

स+ंा,यास+ंा,यास+ंा,यास+ंा,या    180 ML 180 ML 180 ML 180 ML -मते,या-मते,या-मते,या-मते,या    काचेकाचेकाचेकाचे    

,या,या,या,या    िसलिसलिसलिसल    बदंबदंबदंबदं    96 96 96 96 बाँटलबाँटलबाँटलबाँटल    �क�क�क�क    5760 5760 5760 5760 

/पया/पया/पया/पया    चाचाचाचा    मालमालमालमाल----    

आरोपीअटकताआरोपीअटकताआरोपीअटकताआरोपीअटकता. . . . वळेवळेवळेवळे    वववव    न�दनंन�दनंन�दनंन�दनं:-- 

.नाही 

खलुासाखलुासाखलुासाखलुासा::::------------    सादर ,वनती क-, नमुद ता 

वेिळ व  ठकािण यातील आरोपी िवना 

परवाना बेयकायदशेीर  र/या देशीदेशीदेशीदेशी    दा(दा(दा(दा(    

)भगरी)भगरी)भगरी)भगरी    स+ंास+ंास+ंास+ंा    ,या,या,या,या    180 ML 180 ML 180 ML 180 ML -मते,या-मते,या-मते,या-मते,या    

काचेकाचेकाचेकाचे    ,या,या,या,या    िसलिसलिसलिसल    बदंबदंबदंबदं    96 96 96 96 बाँटलबाँटलबाँटलबाँटल    �क�क�क�क    

5760 5760 5760 5760 /पया/पया/पया/पया    चाचाचाचा    मालमालमालमाल    चोरटीचोरटीचोरटीचोरटी    िव12िव12िव12िव12    

कर3याकर3याकर3याकर3या    चेचेचेचे    उददेशानेउददेशानेउददेशानेउददेशाने    ता4यातता4यातता4यातता4यात    

बाळगललेाबाळगललेाबाळगललेाबाळगललेा    िमळुनिमळुनिमळुनिमळुन    आलाआलाआलाआला    वगैरे �फया$द 

व1न गू2हा दाखल    

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार----    पोहकेाँ 2462 क3 4 े

पो�टे दगेलुर 

पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे    5भारी5भारी5भारी5भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नावनावनावनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::-------- 

पोिन 5ी माचरे साहबे 9821159844 

 

    

    

    

    

    



पोलीस �टेशन मुखेड गु र न 175/2022 कलम  65 E मु �ो का   �दनांक8/6/2022 

 पोलीस 

�टेशन मुखेड  

गु. र नं व 

कलम 

गु घडला व दाखल तारीख �फया+दी व आरोपी खुलासा 

पोलीस 

�टेशन मुखेड 

गु र न 

175/2022 

कलम 

 65 E  

मु �ो का    

 

 

गु हा घडलावेळ व 'ठकाण- �द  

8/6/22/ रोजी  13:30 वा , चJडी  

ता, मुखेड  

----------------------- 

गु हा दा - �द, 8/6 /22चे  ,15:57 

वाजता �टे डा नंबर  17    वर 

--------------------- 

 िमळाला माल :- देशी दा1 4भगरी 

सं5ा6या 180ml Aमते6या काचे6या 

एकूण   32 बाट<या अंदाजे �कमती 

3पये 60-/   3पये दरा�माणे एकूण 

3530 - 3पया चा  माल  िमळाला  

--------------------- 

 

 

�फया+दी चे नाव :- घनfयाम परशुराम वडजे  

वय  54  वष+ ;, नोकरी , वाचक पोलीस 

उपिनरीAक उपिवभागीय पोिलस अिधकारी 

काया+लय देगलूर  

मोनं,7020431129 

---------------------------_-- 

आरोपी  चे नाव :-   

------------------------------ 

आरोपी अटक आह ेका :- नाही -----------------

----------------- 

खुलासा- 

      सादर िवनंती क. नमूद तारीख वेळी व 'ठकानी   

यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर  'र0या देशी 

दा3 4भगरी सं5ाचे चोरटी िवC. कर>या6या उMेशाने 

ता@यात बाळगलेला  िमळून आला 2हणून वगैरे 

�फया+दीव1न गु हा दाखल  

दाखल करणार:- पोह-े 1631 पांडे  पो�टे मुखेड मो नंबर 

758868256  

------------------------------ 

तपास :- पोह-े1631  पांडे सर मो नं, 758868256 

मुखेड  

--------------------------------- 

मा. पो िन , गोबाडे साहबे मोन 8805957400 

 

-------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

पो.�टे िवमानतळ गुरनं 198/2022 कलम 341 ,34 IPC सह कलम  6/25, भाहका  �द�द�द�द----08.06.202208.06.202208.06.202208.06.2022 

व पो.�टे.चे  िम4सग /गु हा घडला 

/दाखल/�ाg �द./वेळ 

गु हा व कलम �फया+�द व आरोपी,नाव 

व प,ा  

हक.गत 

1 2 3 4 5 6 

1 िवमानतळ       

          

     गु

गुगु

गु.

..

.घ

घघ

घ.

..

.ता

ताता

ता.

..

.वेऴ

वेऴवेऴ

वेऴ 

  

 व

वव

व 

  

 �ठकाण

�ठकाण�ठकाण

�ठकाण 

  

 -

--

- 

  

 

�द

�द�द

�द.08/04/2022 

.08/04/2022 .08/04/2022 

.08/04/2022 रोजी

रोजीरोजी

रोजी  

    

  दपुारी

दपुारीदपुारी

दपुारी 

  

 

16.20 

16.20 16.20 

16.20 वाज�या�या

वाज�या�यावाज�या�या

वाज�या�या 

  

 सुमारास

सुमाराससुमारास

सुमारास  

    

  

ओमकारे�र

ओमकारे�रओमकारे�र

ओमकारे�र 

  

 नगर

नगरनगर

नगर  

    

  नांदेड

नांदेडनांदेड

नांदेड 

  

 उ�रेस

उ�रेसउ�रेस

उ�रेस 

  

 

03 km

03 km03 km

03 km 

 

गु हा दाखल -�द.08/06/2022 

 वेळ 21.12 वा.�टे.डा.नं. 51 

गु ह 

पो.�टे िवमानतळ 

गुरनं 198/2022 

कलम 341 ,34 IPC 

सह कलम  6/25, 

भाहका  

�फया+दी – 

 आरोपी -  

खुलासा -सादर िवनंती क.,वर नमुद तारीख वेळी व 

'ठकाणी यातील आरोपीतांनी 0यांचे जवळ बनावट 

रायफल बाळगुन संगणमत क3न �फया+दीस ितचे घरी 

जाणे पासुन अडवणुक केली  वगैरे मजकुराचे 

जबाबव3न मा.पो.िन.hी काकडे सा  यांचे आदेशाने 

गु हा दाखल क3न पुढील तपासकामी पोउपिन गJड 

यांचे कडे �दला. 

दाखल करणार – सपोिन िग,े मो. 7387791899 

तपास करणार - पोउपिन गJड मो.न.7972560742  

 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे. राम तीथ+ गुरनं 94./2022कलम 65E मदाका �द 08/06/2022 

  पोलीस 

�टेशनचे नाव 

 

 

 गु हा रिज�टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ 

आ.P./�ोOही/घडला व 

दाखल 

�फया+दीचे नाव व प,ा 

मोबाईल नंबर आरोपीचे नाव 

व प,ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हक.कत 

पोलीस 

�टेशनचे नाव 

रामतीथ+ 

गुरंन 94 /2022 

कलम 65E मदाका  

 

 

 

 

 

 

 �ो गु हा  

 घ,तारीख वेळ 'ठकाण 

�द 8.06.2021 रोजी 

18.40 लोहगाव 

िशवार राहरे फाटया 

जवळ   

 

 गु हा दाखल �दनांक:-

�द-08/06/2022वेळ  

20.27वा �टे डा.नोद 

नं. 20वर  

 �फया+दीचेनाव :-  

अ.लतीफ अ.र�फक वय 57 

वष+ ;वसाय नोकरी PSI 

पो�टे रामतीथ+ ता नायगाव 

 

एफआर आय �त 

 �दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव -  

 

अटक  ता वेळ व :-  

खुलासा  - सादर िवनंती वर नमूद वेळी   हो 'ठकाणी यातील आरोपी 

ने 0याचे ता@यात िवनापरवाना बेकायदेशीर री0या 4भगरी सं5ा 6या 

180 एम एल 6या सीलबंद 16बाँटल �कमती 1120/-3पयाचा माल 

बाळगून ितची चोरटी िवC. कर>याचे उMेशाने जवळ बाळगून िमळून 

आला वगैरे �फया+द  व1न गु हा दाखल  

 

दाखल करणार- पोह ेका/928 भवानिगरकर मो नं 9545353519 

 

 तपासीक अिधकारी:- पोह ेका/ 2476 पठाण पो�टे रामतीथ+ मोबाईल 

नंबर 98230225 

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

जाधव साहबे पो.�टे. रामतीथ+ मो.नं. 

 माननीय पोलीस अधीAक साहबे यांचे सूचना �माणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे. भोकर :-. गु. र. नं.203/2022 कलम 279,337,304(a)भा. द. िव. �द 08/06/2022 

पो.�टे चे 

नाव 

कलम गु.घ.ता.वेळ व 'ठकाण व 

दाखल  

�फया+दी चे नाव व आरोपीचे 

नाव  

ह�ककत 

भोकर  गु . र. 

नं.203/2022 

कलम 

279,337,304(a

)भा. द. िव. 

 

 

  

 

गू

गूगू

गू.

..

.घ

घघ

घ.

..

.ता

ताता

ता.

..

.वेळ

वेळवेळ

वेळ 

  

 व

वव

व 

  

 ठीकान

ठीकानठीकान

ठीकान 

  

 :

::

:-

--

-

�द.25/05/2022 रोजी चे 

22:30 वा. 4सगारवाडी ते 

िहमायतनगर जाणारे 

4सगारवाडी िशवारातील 

�काश आवाडे यां6या 

ढा@याजवळ 

 

दाखल -  

�द. 08/06/2022   चे 

18:24 वा. �टे.डा.नJद 

नंबर 36 वर 

 

 

  

�फया"दीचे

�फया"दीचे�फया"दीचे

�फया"दीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव  

    

  : 

: : 

: माधव

माधवमाधव

माधव 

  

 

तुकाराम

तुकारामतुकाराम

तुकाराम 

  

 जंगवाड

जंगवाडजंगवाड

जंगवाड 

  

 वय

वयवय

वय 

  

 40 

40 40 

40 वष&

वष&वष&

वष& 

  

 

'वसाय

'वसाय'वसाय

'वसाय 

  

 मजुरी

मजुरीमजुरी

मजुरी 

  

 रा

रारा

रा. 

. . 

. सोमठाणा

सोमठाणासोमठाणा

सोमठाणा 

  

 

ता

ताता

ता.  

.  .  

.  भोकर

भोकरभोकर

भोकर 

  

 िज

िजिज

िज 

  

 नांदेड

नांदेडनांदेड

नांदेड 

  

  

मो. नं.7075048412 

 

 

 

 आरोपीचे नाव :-  

 

 

 

 

 

 

 

खूलासाखूलासाखूलासाखूलासा    ::::----            सादरसादरसादरसादर    िवनंतीिवनंतीिवनंतीिवनंती    क�क�क�क�, , , , वरवरवरवर    नमदूनमदूनमदूनमदू    तारीखतारीखतारीखतारीख    वेळीवेळीवेळीवेळी    वववव    �ठकाणी�ठकाणी�ठकाणी�ठकाणी    

यातीलयातीलयातीलयातील    आरोपीनेआरोपीनेआरोपीनेआरोपीने    �या�या�या�या�या�या�या�या    ता�यातीलता�यातीलता�यातीलता�यातील    �ुझर�ुझर�ुझर�ुझर    जीपजीपजीपजीप    �या�या�या�या    चालकानेचालकानेचालकानेचालकाने    

�या�या�या�या�या�या�या�या    ता�यातीलता�यातीलता�यातीलता�यातील    कारकारकारकार    जोरातजोरातजोरातजोरात    चालवूनचालवूनचालवूनचालवून    मा"यामा"यामा"यामा"या    मलुगामलुगामलुगामलुगा    चालवतचालवतचालवतचालवत    

असललेाअसललेाअसललेाअसललेा    मोटरमोटरमोटरमोटर    सायकलसायकलसायकलसायकल    ����. MH 26 . MH 26 . MH 26 . MH 26 बावडाबावडाबावडाबावडा    6368 6368 6368 6368 जोराचीजोराचीजोराचीजोराची    धडकधडकधडकधडक    

मा(नमा(नमा(नमा(न    �यात�यात�यात�यात    गंभीरगंभीरगंभीरगंभीर    जखमीजखमीजखमीजखमी    क(नक(नक(नक(न    �याचे�याचे�याचे�याचे    मरमरमरमरणासणासणासणास    कारणीभूतकारणीभूतकारणीभूतकारणीभूत    झालाझालाझालाझाला    

वगैरेवगैरेवगैरेवगैरे    मजकुराचीमजकुराचीमजकुराचीमजकुराची    त�ारीत�ारीत�ारीत�ारी    जबाबाजबाबाजबाबाजबाबा    व(नव(नव(नव(न    वरवरवरवर    +माणे+माणे+माणे+माणे        गु,हागु,हागु,हागु,हा    दाखलदाखलदाखलदाखल    

क(नक(नक(नक(न    पुढीलपुढीलपुढीलपुढील    तपासतपासतपासतपास    मामामामा    . . . . पोपोपोपो. . . . िनिनिनिन. . . . िवकासिवकासिवकासिवकास    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    साहेबसाहेबसाहेबसाहेब    /वतः/वतः/वतः/वतः    करीतकरीतकरीतकरीत    

आहेआहेआहेआहे        

 

 

दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 करनार

करनारकरनार

करनार 

  

 :

::

: मा.पोउप नी hी. सूय+कांत कांबळे सर पो.�टे.भोकर  

  

तपासीक

तपासीकतपासीक

तपासीक 

  

 अिधकारी

अिधकारीअिधकारी

अिधकारी  

    

  :

::

:-

--

- 

  

 मा

मामा

मा. 

. . 

.  

  

 पोनी

पोनीपोनी

पोनी 

  

 -ी

-ी-ी

-ी. 

. . 

. पाटील

पाटीलपाटील

पाटील 

  

 सर

सरसर

सर 

  

 पो

पोपो

पो.

..

./टे

/टे/टे

/टे.

..

.भोकर

भोकरभोकर

भोकर 

  

 

मो

मोमो

मो.

..

.नं

नंनं

नं.9923104521

.9923104521.9923104521

.9923104521 

  

 

 

  

 

पो

पोपो

पो.

..

./टे

/टे/टे

/टे.

..

.0भारी

0भारी0भारी

0भारी 

  

 अिधकारी

अिधकारीअिधकारी

अिधकारी.

..

.मा.पोनी hी. पाटील सर पो.�टे.भोकर 

मो.नं.9923104521 

 

 

 

 

 

 



मांडवी  गुरन 47/2022 कलम 406,506,34 भा. द. िव �द.8/06/ 2022 

पो.�टे.चे 

नाव 

गुरन/ कलम गु हा घडला व दाखल �फया+दीचे नाव व प,ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीचे नाव व प,ा 

हक.कत 

पो.�टे.चे 

नाव - 

मांडवी  

गुरन 47/2022  

कलम 

406,506,34 

भा. द. िव. 

 

दाखल करणार- 

Pso- 

Nlpc 1366 

माला कनाके 

मो.C. 

 

 

 

 

गु हा घडला- 

 �द. O8/06/ 2022 

रोजी  वेळ िनiीत नाही 

चार वषा+ पासुन ते आज 

पावेतो रायपुर तांडा 

ता.�कनवट 

 

 

गु हा दाखल �दनांक -   

8/06/2022चे 16.03 

�टे.डा  Cमांक 14 वर  

�फया+दीचे नाव-  �<हाद गोमा राठोड 

वय 65वष+  रा.रायपुर  तांडा 

ता.�कनवट िज.नांदेडा मोबाईल 

9422251573 

 

आरोपीचे नाव -  

  

 

 सादर िवनंती क. वर नमूद तारीख वेळी व 'ठकाणी यातील �फया+दी यांनी 

दोन गोरे पांढIया रंगाचे शेपूट गJडा काळा 4सग उभे अडकलेले �कमती 

80,000 3पये असे अंदाजे चार वषा+पूवj आरोपी नवीन नामदेव जाधव 

यां6याकडे िशकवणी साठी �दले होते 0यांना परत मािगतले असता 0यांनी 

�फया+दीस तु2ही �दलेले गोरे आता परत देत नाही असे 2हणून नामदेव व 

0याचा मुलगा नवीन यांनी वाद केले तुला कापून टाकतो असे 2हणून धमक. 

�दली व 0यांनी आरोपी संतोष �काश जाधव यास असताना 0यास �फया+दी 

यांनी सदर बाब सांिगतले असताना सुaा संतोष �काश जाधव यांनी ते गोरे 

िवकत घेतले अशा �कारे आरोपी 0यांनी आपसात संगणमत क1न 

�फया+दीचा िवkास घात केला अशा तCारीव1न गु हा दाखल 

2हणुन गु हा दाखल.   

दाखल करणार/NLPC/1366 माला कनाके मो. C.9307138735. 

 

 तपासी अंमलदार- PSI/जमाखान पठाण मो नंबर.9834841176 

 

 

 

 

 

 

 



मांडवी  गुरन 48/2022 कलम 65E मदाका �द.8/06/ 2022 

पो.�टे.चे 

नाव 

गुरन/ कलम गु हा घडला व दाखल �फया+दीचे नाव व प,ा मोबाईल नंबर 

व आरोपीचे नाव व प,ा 

हक.कत 

पो.�टे.चे 

नाव - 

मांडवी  

गुरन 48/2022 

कलम 65E 

मदाका 

 

दाखल करणार- 

Pso- 

Nlpc 1366 

माला कनाके 

मो.C. 

 

 

 

 

गु हा घडला- 

 �द. O8/06/ 2022 रोजी  वेळ 

16.14 वाजता मौजे 4पपळगाव फाटा 

पानपTी 6या बाजूला ता.�कनवट 

 

 

गु हा दाखल �दनांक -   8/06/2022चे 

18.50�टे.डा  Cमांक 15 वर  

 

ि0मळाला माल–देशी दा1 बॉबी सं5ा 

90 ml Aमते6या 15 बॉटल �0येक. 

�कमती 30 3पये �माणे एकूण Lकमत 

450 3पये चा माल 

�फया+दीचे नाव-  जांबुवंत संपत कदम 

वय 52 वष+ ;वसाय नोकरी पोलीस 

हडे कॉ �टेबल Cमांक 16 57 पोलीस 

�टेशन मांडवी मो. C.7218242057 

 

आरोपीचे नाव -  

  

 

 सादर िवनंती क. वर नमूद   तपासी अंमलदार-सादर 

िवनंती क. वर नमूद तारीख वेळी व 'ठकाणी यातील 

आरोपी हा 4पपळगाव फाटा येथील पानपTी 6या बाजूला 

पांढर्या रंगा6या थैलीत देशी दा1 सं5ा 6या 15 बॉटल 

�0येक. �कमती 30 3पये �माणे एकूण 450 3पये चामाल 

िवनापरवाना बेकायदेशीर री0या िवC. करत असताना 

िमळून आ<याने गु हा दाखल–NLPC/1366 माला कनाके 

मो. C.9307138735 

 

तपास karnar—PSI/जमाखान पठाण मो 

नंबर.9834841176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



----  पो.�टे िवमानतळ िमस�ग नं. 32/2022 �द�द�द�द----08.06.202208.06.202208.06.202208.06.2022 

व पो.�टे.चे नाव  िम�सग /गु�हा घडला 

/दाखल/�ा� �द./वेळ 

गु�हा व कलम �फया��द व आरोपी,नाव व प!ा  हक#गत 

2 3 4 5 6 

िवमानतळ           

                  

          

िमस%ग घ.ता.वेळ व &ठकाण 

- �द.08/06/2022 रोजी 

सकाळी 06.00 वा.चे 

सुमारास राहते घ*न  

बालाजीनगर नांदडे पुव-श  

03 �क.मी.  

 

िमस%ग दाखल -

�द.08/06/2022 

 वेळ 12.12 वा.�टे.डा.न.ं 

20 

गु�ह 

पो.�टे िवमानतळ 

िमस%ग नं. 32/2022 

खबर दणेार --सुिनल मारोती मगरे वय30वष� 

0वसाय मजुरी रा.बालाजीनगर नांदडे 

मो.न.ं7057484617 

 

हरवलेली 01# - उ3वला 4.सुिनल मगरे वय 

28वष� 0.गृहीणी  रा.बालाजीनगर नांदडे 

 

िमस%ग 01#चे वण�न चेहरा गोल,नाक आखुड,केस 

लांब काळे ,रंग गोरा ,ग6यात काळी पोत ,उंची  

साडे चार  फुट ,अंगात कपडे साडी व 8लाऊज 

गुलाबी कलरचे, बांधा म;यम  

मुलीचे वण�न - माही िप.सुिनल मगरे वय05 वष�  

रा.बालाजीनगर नांदडे चेहरा गोल,केस काळे 

बारीक ,डोऴे मोठे ,अंगात हाफ शट� व पँ>ट ,रंग 

सावळा 

खुलासा -सादर िवनंती क#,वर नमुद तारीख वेळी व 

&ठकाणी यातील �फया�दीची प?ी ही  मुलगी माही 

सह  राहते घ*न कोणासही काही एक न सांगता  

िनघुन गेली परत आली नाही @हणुन मी प?ी व 

मुलीचा  गAलीत व आजुबाजुला ,रेAवे�टेशन 

,ब��टँ>ड येथ ेशोध घेतला िमळुन आली नाही वगैरे 

मजकुराचा अज� �दAयान ेमा.  पो.िन.काकडे सा.यांच े

आदशेान े िमस%ग दाखल क*न पुढील तपासकामी 

HC 1792 लोखंडे यांचेकडे �दला  

 

दाखल करणार -ASI गलांडे मो.नं.9823551229 

तपास करणार -HC 1792 लोखंडे 

मो.न.ं9527810006 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे िवमानतळ  गुरनं  .197/2022 कलम379 IPC �द�द�द�द----08.06.202208.06.202208.06.202208.06.2022 

िजAहा व पो.�टे. 

च ेनाव 

िम�सग /गु�हा घडला 

/दाखल/�ा� �द./वेळ 

गु�हा व कलम �फया��द व आरोपी,नाव व प!ा हक#गत 

िवमानतळ गु

गगुु

गु.

..

.घ

घघ

घ.

..

.ता

ताता

ता.

..

.वळे

वळेवळे

वळे 

  

 व

वव

व 

  

 �ठकाण

�ठकाण�ठकाण

�ठकाण 

  

 -

--

- 

  

 

�द

�द�द

�द.08/05/2022

.08/05/2022.08/05/2022

.08/05/2022रोजी

रोजीरोजी

रोजी  

    

  

स�ंयाकाळी

स�ंयाकाळीस�ंयाकाळी

स�ंयाकाळी  

    

  22.00 

22.00 22.00 

22.00 ते

ततेे

ते 

  

 

�द

�द�द

�द.09/05/2022 

.09/05/2022 .09/05/2022 

.09/05/2022 चे

चचेे

चे 

  

 सकाऴी

सकाऴीसकाऴी

सकाऴी 

  

 

07.30 

07.30 07.30 

07.30 वा

वावा

वा.

..

.चे

चचेे

चे 

  

 समुारास

समुाराससमुारास

समुारास 

  

 

�फया�दीचे

�फया�दीचे�फया�दीचे

�फया�दीचे 

  

 घराबाहेर

घराबाहेरघराबाहेर

घराबाहेर  

    

  

चतै�यनगर

चतै�यनगरचतै�यनगर

चतै�यनगर 

  

 पालदवेाडी

पालदवेाडीपालदवेाडी

पालदवेाडी 

  

 पाटी

पाटीपाटी

पाटी  

    

  

जवळ

जवळजवळ

जवळ 

  

 तरोडा

तरोडातरोडा

तरोडा 

  

 बु

बबुु

बु 

  

 .

..

.नादंेड

नादंेडनादंेड

नादंेड   

      

   

उ&रेस

उ&रेसउ&रेस

उ&रेस 

  

 02 

02 02 

02 �क

�क�क

�क.

..

.मी

मीमी

मी 

 

गु�हा दाखल -

�द.08/06/2022 

वेळ 14.08 वा.�टे.डा.न.ं 

25 

गुन ्

पो.�टे िवमानतळ  गुरनं  

.197/2022 कलम379 

IPC 

�फया�दी-मयुर �दलीपराव िसरसाठ 

वय23वष� 0.िशFण रा.चैत�यनगर 

पालदवेाडी पाटी  जवळ तरोडा बु .नांदडे 

मो.न.ं7038617652 

आरोपी -अGात 

गेला माल -माझी बजाज कंपणीची 

पलसर 125 CC ची  मोटार सायकल I 

MH 38 -AA-0438 ितचा चेचीस नंबर 

MD2B64BYXkWH32635 व इंिजन 

नं.DHYWKH30350असा असलेली  

का6या रंगाची  �कमंती अंदाजे 40,000 

K  ची जुनी वापरती 

िमळाला माल -िनल 

खुलासा -सादर िवनंती क#,वर नमदु तारीख वेळी व &ठकाणी 

यातील �फया�दीची  बजाज कंपणीची पलसर 125 CC ची  

मोटार सायकल I MH 38 -AA-0438 ितचा चेचीस नंबर 

MD2B64BYXkWH32635 व इंिजन 

नं.DHYWKH30350असा असलेली  का6या रंगाची  

�कमंती अंदाजे 40,000 K  ची जुनी वापरती कोणीतरी 

अGात चोरLान ेचो*न नेली आह े  वगैरे मजकुराचे 

अजा�व*न मा.पो.िन.काकडे सा.यांच ेआदशेान े  गु�हा दाखल  

क*न पुढील  तपासकामी HC 2317 पावडे यांचेकडे �दला 

दाखल करणार  -ASIगलांडे मो.नं.9823551229 

तपास करणार – HC 2317 पावडे मो.नं.8888842002 

 

 

दाखल 

 

 

 

 

 



पो.�टे. तामसा गूरन 65/ 2022 क 65 (ई) मू.�ो.का. �द.08.06.2022 

पो.�टे चे 

नाव 

गु.र.न.व कलम गु.घ.ता.वेळ व 'ठकाण  �फया+दी चे नाव  ह�ककत 

तामसा गूरन 65/2022 

कलम 65 (ई) 

मू.�ो.का. 

 

 

 

 

 

िमळाला माल - 

,देशी दा1 4भगरी 

सं5ा6या 180ML 

6या 10 बा◌ॅटल 

�कमती 700/ 3. 

1.�क.अ.�ती 

बाटल 70 1 

�माणे  

गू.घ.ता.वेळ व ठीकान :- 

�द. 08/06/2022 

रोजी 19.30 वा.सु. मl.  

वारकवाडी फाmा जवळ  

ता. हदगाव   जी.नांदेड  

 

 

 

 

गू.दा.ता.वेळ : �द.08/06/ 

2022 रोजी 21.58 

वा.�टे.डा.C  22 वर. 

 

 

 

 

 

�फया+दीचे नाव  :-   

  सुनील मारोतराव सूय+वंशी  वय 52 

वष+ ;ा.  नौकरी पोहकेा 1646  

नेमणूक  पो.�टे.तामसा ता.हदगाव 

िज.नादेड मो.C. 9923451146 

 

आरोपी चे नाव :-   

 

 

 

आरोपी आटक नाही  

 

खूलासा :- 

सादर िवनंती क. वर नमूद तारीख वेळी व 'ठकानी यातील 

आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर'र0या ,देशी दा3 4भगरी सं5ा 

कंपनी 6या 180 ML Aमते6या  10 बा◌ॅटल �कमती 700/1.चा 

�ोOहीिबशन गु /ाचा मालाची �वतः6या फाय^ासाठी चोरटी 

िवC. कर>या6या उMेशाने ता@यात बाळगलेला िमळून आला 

2हणून वर �माणे गु हा दाखल. 

 

 

दाखल करनार -  PSO  asi डूडूळे  पो�टे तामसा मो.न. 

 

 

तपासीक अंमलदार :     HC 1646 सुय+वंशी    पो.�टे.तामसा 

मो.न. 9923451146 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पो.�टे �बलोली 
ो.गुरनः146/2022 कलम 65 (E) मदाका �द. 08.06.2022 

पो.�टे चे 

नाव  

गु.र.न व 

कलम  

गु.घ.ता.वेळ व 

�ठकाण 

�फया�द�चे नाव व प ा/आरोपीचे नाव व प ा हक#कत 

�बलोली  
ो.गुर

नः146/

2022 

कलम 

65 (E) 

मदाका 
     

 

 

   

गु.घ.ता.वेळ व 

�ठकाण-

08/06/2022 चे 

17.30 वा.आरोपीचे 

घरासमोर मौजे 

'(ापुर  

 

 

                                      

गु)हा दाखल 

�द.08.06.2022 चे 

19.50  वा             

�टे.डा.नं. 21 वर. 

 

 

 

�फया�द�चे�फया�द�चे�फया�द�चे�फया�द�चे    नावनावनावनाव-  

भारत खंडु फंताडे वय-35 वष� /यवसाय-नौकर� 

पोकॉ/142 पो.�टे.. �बलोली  ताः�बलोली  मो.न.ं 

9049778709 

 

आरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनाव- 

 

 

िमळालािमळालािमळालािमळाला    मालमालमालमाल :- एक पांढ4या पो5यात 6ला7�टकचे 

�पशवीत 1 िलटर 9मतेचे िशंद�ने भरलेले 120 

पाक#ट 
5येक# 20/- ' 
माणे एकुण 2400/- ' 

:या 
ो.गु)हयाचा माल  

सादर �वनंती क# वर नमुद ता. वेळ� व 

�ठकाणी  यांतील आरोपीने �बना परवाना 

बेकायदेिशर ;र5या वर�ल वण�नांचे िशंद�चे पाक#ट 

जवळ बाळगुन चोरट� �व<# कर�त असतांना िमळुन 

आला >हणुन गु)हा दाखल पुढ�ल तपास मा पो.िन 

साहेब यांचे आदेशाने िशदे पो.ह.1985  यांचे कडे 

दे?यात आला. 
 

तपािसकअमंलदार-7ज �बं िशदे पो.ह.1985 पो �टे 

�बलोली मो. नं. 7721005064 

 

दाखल करणार �प.ए. गुडमलवार पो.ह.1963  पो �टे 

�बलोली मो.नं.8421453868 

 
भार� अिधकार� – िशवाजी अ?णा डोइफोडे 

पो.�टे.�बलोली.9823889037 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे. भोकर :-. गु. र. नं.204/2022 कलम 65(ई )महाराn दा1बंदी अिधिनयम 1949 �द 08/06/2022 

पो.�टे चे 

नाव 

कलम गु.घ.ता.वेळ व 

'ठकाण व दाखल  

�फया+दी चे नाव व आरोपीचे नाव  ह�ककत 

भोकर   

गु. र. नं. 

204/2022 कलम 

65(ई ) महाराn 

दा1बंदी 

अिधिनयम 1949 

 

 

 

गू

गूगू

गू.

..

.घ

घघ

घ.

..

.ता

ताता

ता.

..

.वेळ

वेळवेळ

वेळ 

  

 व

वव

व 

  

 

ठीकान

ठीकानठीकान

ठीकान 

  

 :

::

:-

--

-

�द.25/05/2022 

रोजी चे 19:40 वा. 

बस�टॅ>ड जवळील 

सुपर oयूस सpटर 

जवळ भोकर िज. 

नांदेड  

दाखल -  

�द. 08/06/2022   

चे 19:40 वा. 

�टे.डा.नJद नंबर 

40 वर 

 

 

  

�फया"दीचे

�फया"दीचे�फया"दीचे

�फया"दीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव  

    

  : 

: : 

: 1ाने�र

1ाने�र1ाने�र

1ाने�र 

  

 आनेराव

आनेरावआनेराव

आनेराव 

  

 

सरोदे

सरोदेसरोदे

सरोदे 

  

 वय

वयवय

वय 

  

 35 

35 35 

35 वष&

वष&वष&

वष& 

  

 'वसाय

'वसाय'वसाय

'वसाय 

  

 नोकरी

नोकरीनोकरी

नोकरी 

  

 pc 

pc pc 

pc 

/2769 

/2769 /2769 

/2769 नेमणूक

नेमणूकनेमणूक

नेमणूक 

  

 पो

पोपो

पो. 

. . 

. /टे

/टे/टे

/टे. 

. . 

. भोकर

भोकरभोकर

भोकर  

    

   

मो. नं.9552541083 

 

 

 

 आरोपीचे नाव :-  

िमळाला माल :- एका िपशवीमSये 

देशी दा1 4भगरी सं5ा ची लेबल 

असले<या काचे6या एकूण दहा सीलबंद 

बॉटल 180 एम एल Aमते6या �ित 

बाटल 60 3पये दरा�माणे  

खूलासाखूलासाखूलासाखूलासा    ::::----            सादरसादरसादरसादर    िवनंतीिवनंतीिवनंतीिवनंती    क�क�क�क�, , , , वरवरवरवर    नमदूनमदूनमदूनमदू    तारीखतारीखतारीखतारीख    वेळीवेळीवेळीवेळी    वववव    �ठकाणी�ठकाणी�ठकाणी�ठकाणी    

यातीलयातीलयातीलयातील    आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी    हाहाहाहा    एकाएकाएकाएका    िपशवीम3येिपशवीम3येिपशवीम3येिपशवीम3ये    दशेीदशेीदशेीदशेी    दा(दा(दा(दा(    4भगरी4भगरी4भगरी4भगरी    स5ंाचेस5ंाचेस5ंाचेस5ंाचे    लेबललेबललेबललेबल    

असल6ेयाअसल6ेयाअसल6ेयाअसल6ेया    काचे�याकाचे�याकाचे�याकाचे�या    एकूणएकूणएकूणएकूण    दहादहादहादहा    सीलसीलसीलसील    बंदबंदबंदबंद    बॉटलबॉटलबॉटलबॉटल    180 180 180 180 ईमलेईमलेईमलेईमले    9मते�या9मते�या9मते�या9मते�या    

+ित+ित+ित+ित    बॉटलबॉटलबॉटलबॉटल    साठसाठसाठसाठ    :पये:पये:पये:पये    दरा+माणेदरा+माणेदरा+माणेदरा+माणे    एकूणएकूणएकूणएकूण    600 600 600 600 :पयांचा:पयांचा:पयांचा:पयांचा    +ो+ो+ो+ो. . . . गु,;ाचागु,;ाचागु,;ाचागु,;ाचा    

मालमालमालमाल    िवनापरवानािवनापरवानािवनापरवानािवनापरवाना    बेकायदशेीर�र�याबेकायदशेीर�र�याबेकायदशेीर�र�याबेकायदशेीर�र�या    /वतः/वतः/वतः/वतः    जवळजवळजवळजवळ    बाळगूनबाळगूनबाळगूनबाळगून    ितचीितचीितचीितची    छोटीछोटीछोटीछोटी    

िव��िव��िव��िव��    कर=या�याकर=या�याकर=या�याकर=या�या    उ?ेशानेउ?ेशानेउ?ेशानेउ?ेशाने    िमळूनिमळूनिमळूनिमळून    आलाआलाआलाआला    वगैरेवगैरेवगैरेवगैरे    मजकुराचेमजकुराचेमजकुराचेमजकुराचे    @फ@फ@फ@फयाBदीयाBदीयाBदीयाBदी    व(नव(नव(नव(न    

वरवरवरवर    +माणे+माणे+माणे+माणे        गु,हागु,हागु,हागु,हा    दाखलदाखलदाखलदाखल    क(नक(नक(नक(न    पुढीलपुढीलपुढीलपुढील    तपासतपासतपासतपास    मामामामा    . . . . पोपोपोपो. . . . िनिनिनिन. . . . साहेबसाहेबसाहेबसाहेब    यां�यायां�यायां�यायां�या    

आदशेानेआदशेानेआदशेानेआदशेाने    पुढीलपुढीलपुढीलपुढील    तपासतपासतपासतपास    िबटिबटिबटिबट    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार    ASI ASI ASI ASI कCहाडकCहाडकCहाडकCहाड        करीतकरीतकरीतकरीत    आहेआहेआहेआहे        

    

दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 करनार

करनारकरनार

करनार 

  

 :

::

: मा.पोउप नी hी. सूय+कांत कांबळे सर पो.�टे.भोकर  

तपासीक

तपासीकतपासीक

तपासीक 

  

 अिधकारी

अिधकारीअिधकारी

अिधकारी  

    

  :

::

:-

--

- 

  

 ASI 

ASI ASI 

ASI क3हाड

क3हाडक3हाड

क3हाड  

    

  सर

सरसर

सर 

  

 पो

पोपो

पो. 

. . 

. /टे

/टे/टे

/टे. 

. . 

. भोकर

भोकरभोकर

भोकर 

  

  

  

 

पो

पोपो

पो.

..

./टे

/टे/टे

/टे.

..

.0भारी

0भारी0भारी

0भारी 

  

 अिधकारी

अिधकारीअिधकारी

अिधकारी.

..

.मा.पोनी hी. पाटील सर पो.�टे.भोकर 

मो.नं.9923104521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन मुखेड गु र न 176  /2022 कलम  65 E मु �ो का   �दनांक8/6/2022 

 पोलीस 

�टेशन मुखेड  

गु. र नं व 

कलम 

गु घडला व दाखल तारीख �फया+दी व आरोपी खुलासा 

पोलीस 

�टेशन मुखेड 

गु र न 176  

/2022 

कलम 

 65 E  

मु �ो का    

 

 

गु हा घडलावेळ व 'ठकाण- �द  

8/6/22/ रोजी  18:25 वा ,  

शैलानी पान शॉपी व हॉटेल 6या 

बाजुला मौजे  चांडोळा  ता, मुखेड  

----------------------- 

गु हा दा - �द, 8/6 /22चे  21:12 

वाजता �टे डा नंबर  24     वर 

--------------------- 

 िमळाला माल :- देशी दा1 4भगरी 

सं5ा6या 180ml Aमते6या 

काचे6या एकूण   35 बाट<या 

अंदाजे �कमती 3पये 70-/   3पये 

दरा�माणे एकूण 2450 - 3पया चा  

माल  िमळाला  

--------------------- 

 

 

�फया+दी चे नाव :- भरत आर , जाधव   वय 

35 वष+ ;, नोकरी ,Psi  नेमणूक ,पो�ट 

मुखेड मोनं,8369695184  

---------------------------_-- 

आरोपी  चे नाव :- --------------------------

---- 

दाखल करणार:- पोह ेका 1631 पांडे   

पो�टे मुखेड मो नंबर 758868256  

------------------------------ 

तपास :-  Hc 1762 वाघमारे   मो नं, 

923481762  मुखेड 

---------------------------------- 

 आरोपी अटक आह ेका :- नाही ------------

---------------------- 

खुलासा- 

      सादर िवनंती क. नमूद तारीख वेळी व 'ठकानी   

यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर  'र0या 

देशी दा3 4भगरी सं5ाचे चोरटी िवC. कर>या6या 

उMेशाने ता@यात बाळगलेला  िमळून आला 2हणून 

वगैरे �फया+दीव1न गु हा दाखल  

 

--------------------------------- 

मा. पो िन , गोबाडे साहबे मोन 8805957400 

 

-------------------------------------  

 

 

 

 

 



पो.�टे.हदगांव गुरनं-  189/2022 कलम 12(अ) म.जू.का      �दनांक- 08.06.2022 

पो.�टे चे नाव गु.र.न ं/ आमृ गु.घ.ता.वेळ �ठकाण �फया�दी चे नाव  ह�ककत 

हदगांव  गु.र.नं :- 189/2022 

कलम 12(अ) म.ज.ूका 

�माण े 

 

 

 

 

 

 

िमळाला माल:- नगदी 

820/-* जुगाराचे 

साहीNय  

 

�दनांक :-  �द 

08/06/2022 रोजी 

17.05 वा  सु िनवघा 

बाजार ता.हदगांव  

उ!रेस 17 �कमी  

 

 

 

गु.द.ता.वेळ �दनांक:- 

08.06.2022 

�टे.डा.नोद I 37  वर 

वेळ 21.17वा  

 

 

 

 

 

�फया�दी :- खाकोबा माणेजी 

�चतले वय 56 वष-  0वसाय 

नौकरी पोहरेाँ/ 35 पो �टे 

हदगांव मो I.9284056205 

 

FRI �त �दली का ? होय. 

 

 

 

 

आरोपी चे नाव व प!ा :-  

 

खूलासा -----           सादर िवनतंी �क वर नमूद ता वेऴी व &ठकाणी यातील 

आरोपीन ेकAयाण नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळिवत असताना 820/- * 

व साहीNया बाळगुन िमळुन आला  वगैरे आँI�स I 40 �माण े पोहकेा ँ 35 

�चतले यांनी हजर केAयान ेवKन मा पो िन साहबे यांच ेआदशेान ेगू�हा दाखल 

कKन पूढील तपास कामी नापोका ँ/900 सातपुत ेयांचेकडे �दले  

 

तपासीक अिधकारी यांच ेनाव :- नापोका ँ/900 सातपुत ेमो.नं.8329976264 

 

पो.�टे. �भारी अिधकारी यांच ेनाव व मोबाईल नंबर :- पो.िन.  गायकवाड 

साहबे मो.नं. 8888717999 

 

केलेला तपास :- मा.पोलीस अधीFक यांच ेसुचना  

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन मुखेड गु र न 177 /2022कलम  65 E मु �ो का �दनांक8/6/2022 

पोलीस 

�टेशन 

मुखेड  

गु. र नं व 

कलम 

गु घडला व दाखल तारीख �फया+दी व आरोपी खुलासा 

पोलीस 

�टेशन 

मुखेड 

गु र न 177 

/2022 

कलम 

 65 E  

मु �ो का    

 

 

गु हा घडलावेळ व 'ठकाण- �द  

8/6/22/ रोजी  19: 30  वा ,  

जुनी नगरपािलके6या जवळ 

मोकqया जागेत मुखेड मुखेड, ता, 

मुखेड  

----------------------- 

गु हा दा - �द, 8/6 /22चे  21:30 

वाजता �टे डा नंबर  25  वर 

--------------------- 

 िमळाला माल :- देशी दा1 

4भगरी सं5ा6या 180ml Aमते6या 

काचे6या एकूण    15 बाट<या 

अंदाजे �कमती 3पये 60-/   3पये 

दरा�माणे एकूण 900 - 3पया चा  

माल  िमळाला  

--------------------- 

�फया+दी चे नाव :- �कशन बापुराव बोधिगरे  

वय 36  वष+ ;, नोकरी ,API नेमणूक 

,पो�ट मुखेड मोनं,8369695184  

---------------------------_-- 

आरोपी  चे नाव :- --------------------------

---- 

दाखल करणार:- पोह-े 1631 पांडे  पो�टे 

मुखेड मो नंबर 758868256  

------------------------------ 

तपास :- ASI भारती सर मो नं, 

923481762  मुखेड 

---------------------------------- 

 आरोपी अटक आह ेका :- नाही ------------

---------------------- 

खुलासा- 

      सादर िवनंती क. नमूद तारीख वेळी व 'ठकानी   

यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर  'र0या 

देशी दा3 4भगरी सं5ाचे चोरटी िवC. कर>या6या 

उMेशाने ता@यात बाळगलेला  िमळून आला 2हणून 

वगैरे �फया+दीव1न गु हा दाखल  

 

--------------------------------- 

मा. पो िन , गोबाडे साहबे मोन 8805957400 

 

-------------------------------------  

 

 

 

 

पो.�टे. कंधार  गु.र.न.185/2022  कलम 324,323.504.506.34.भा .द .िव.  �द.08/06/2022. 



पो.�टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल �फया+दीचे नाव प,ा मो.C. व आरोपीचे 

नाव व प,ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक.कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न.185/2022                     

कलम 

324.323.504.506.3

4.        

IPC.  

घडला:- �द.07/06/2022   

चे  17.30 वा. चे  

सुमारास   �फया+दीचे 

घरासमोर  मौजे  जाकापूर 

ता कंधार  पूव9स 30.K.M. 

 

 गु हा दाखल:- 

�द.08/06/2022 वेळ 

00.48 �टेशन डायरी नJद 

02  वर. 

 

दाखल करणार:------

NPC/1735 बाबर साहबे 

पो.�टे. कंधार मोबाईल 

नंबर:-9325533451. 

 

 

�फया+दीचे नाव:-  

FIR �त �दली का:- होय.  

 

आरोपी नाव व प,ा:- ( 

उिशराचे कारण:- आज रोजी येऊन तCार 

�द<याने. 

आरोपी अटक:- नाही  

 

गेला माल:- 

 

मयताचे नाव:- .  

 

खुलासा; 

            नमूद ता. वेळी व 'ठकाणी यातील   आरोपीतानी 

संगणमत क1न �फया+दीस सामाियक भीतीचे कारणाव1न 

आरोपी C..01,02,03. यांनी �फया+दीचे केस ध1न जिमनीवर 

पाडून लाथाबु��यांनी मारहाण क1न िशवीगाळ केली व 

आरोपी C..04. याने 0याचे हातातील िवठ  ने डो�यात मा1न 

डोके फोडून जखमी क1न िशवीगाळ केली व जीवे मार>याची 

धमक. �दली वगैरे जबाबा व1न वर �माणे  गु हा दाखल.  

 

तपासी अंमलदार:-HC/ 1959 ;वहारे साहबे पो. �टे.कंधार 

मो.C.9421761652. 

 

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

िनरीAक   पडवळ साहबे पोलीस �टेशन कंधार  मो. 

C.9420841070. 

 

भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो.C. :--.. 

केलेला तपास:-  

 

मा.पोलीस अधीAक साहबे यांचे सूचना:- 

 

 

पो.�टे.�हमायतनगर 
ो.ग.ुर.न.ं128/2022कलम 65(इ)म.
ो.का. �द.08/06/2022 



पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

गु.र.नं.वकलम 

आ.म.ृनं. 

गु)हाघडला तार�ख वेळ �ठकाण 

गु)हा दाखल वेळ 

�फया�द�चेनाव प ा 

मोबाईल नंबर 

खुलासा 

�हमायतनग

र 


ो.गु.र.नं.128/2022कल

म 65(इ)म.
ो.का. 
 

 

 

 

 

गेलामाल, 
 

 

 

िमळालामाल 

देशीदाJसंKािभंगर�:या 

180 :या 16 बॉटल 

�कमती 960 'पये चा 

माल 

 

�द.08/06/2022रोजी 18.10वा 

अंबाईधाPयाचेपाठQमागेसोनार�फा

टा  प7Rमेस 12 

�क.मी.ता..�हमायतनगर 

 

गु)हादाखलः �द.08/06/2022 

चे 22.15 �टे.डा.नTदनं.29 वर 

 

. 

 

नामदेव �प.तुकाराम पोटे वय 

52 वष� /यवसाय 

�हमायतनगर  7ज.नांदेड 

मो.नं.9067901830 

 

 

 

आरोपी - 
 

आरोपी अटक- नाह�/ 

 

  

सादर �वनंती क# वर नमूद तार�ख वेळ� व 

�ठकाणीयातील  आरोपीने आपVया ताPयात �वनापरवाना 

बेकायदेशीर;र5या देशी दाJ संKा िभंगर� :या 16बाटल 

�कंमत 960 'पये चा 
ो.गु)हयाचा माल चोरट� �व<# 

कर?याचे उXेशाने जवळ बाळगलेला िमळून आला वगैरे 

मजकुरा:या   �फया�द वJन 
माणे गु)हा दाखल 

 

गु)हा दाखल करणारःPSO   पो.हे.कॉ.1645 साखरे 

पो.�टे.�हमायतनगर मोबाईल नंबर 8378981645 

 

तपासीअंमलदार- पो.हे.कॉ.1893पोटे पो.�टे. 

�हमायतनगर मो.नं.9067901830 

 

पो�टे 
भार� अिधकार�- .पो.िन.]ी.भुसनुर साहेब पो.�टे. 

�हमायतनगर मो.नं.9834774799 

 

 

 

 

 

 

 

 

पो.�टे.हदगांव गुरनं-  188/2022 कलम 65 (ई) म.दा.का �माणे �दनांक- 08.06.2022 



पो.�टे चे 

नाव 

ग.ुर.न ं/ आमृ ग.ुघ.ता.वेळ �ठकाण �फया�दी चे नाव  ह�ककत 

हदगांव  ग.ुर.न ं:- 

188/2022 

कलम 65 (ई) 

म.दा.का �माणे 

 

 

 

िमळाला माल:- 

1250  /- 

हातभ"ीची 

गावठी दा  25 

िलटर �क.अ 

 

�दनांक :-  �द 

08/06/2022 रोजी 

14.30 वा सुमारास 

नवी आबादी हदगांव 

ता.हदगांव  दि'नेस 

01 KM 

 

ग.ुद.ता.वेळ �दनांक:- 

08.06.2022 

�टे.डा.नोद ) 30  वर 

वेळ 17.46 वा  

 

 

 

 

 

�फया�दी :- िव*नाथ बालाजी हबंड, 

वय 50 वष� .वसाय नौकरी 

पोहकेाँ /2342 पो �टे हदगांव मो ) 

9284422052 

 

FRI �त �दली का ? होय. 

 

आरोपी च ेनाव व प1ा :-  

 

खूलासा -----           सादर िवनंती �क वर नमूद ता 

वेऴी व �ठकाणी यातील आरोपीने िबना परवाना 

बेकायदिेशर �र6या आपल ेता7यात हातभ"ीची गावठी 

दा   चोरटी िव)8 कर9याचे उदशेांने आपले ता7यात 

बाऴगून िमऴून आला वगैरे �फया�दी व<न मा पो िन 

साहबे यांच ेआदशेाने गू=हा दाखल क<न पूढील तपास 

कामी पोहकेा/ँ2342 हमंबड,  यांचेकड े�दल े 

तपासीक अिधकारी यांचे नाव :- पोहकेाँ/2342 हमंबड,  

मो.न.ं 9284422052 

 

पो.�टे. �भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर :- 

पो.िन.  गायकवाड साहबे मो.न.ं 8888717999 

 

केलेला तपास :- मा.पोलीस अधी'क यांचे सुचना  

   

 

 

 

 

 

पो.�टे.�हमायतनगर 
ो.ग.ुर.न.ं129/2022कलम 65(इ)म.
ो.का. �द.08/06/2022 



पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

गु.र.नं.वकलम 

आ.म.ृनं. 

गु)हाघडला तार�ख वेळ 

�ठकाण गु)हा दाखल वेळ 

�फया�द�चेनाव प ा 

मोबाईल नंबर 

खुलासा 

�हमायतनग

र 


ो.गु.र.नं.129/2022कलम 

65(इ)म.
ो.का. 
 

 

 

 

 

गेलामाल, 
 

िमळालामाल 

देशीदाJसंKािभंगर�:या 180 

:या जी एम जोश30बॉटल 

�कमती 1800/'पये चा 

माल 

�द.08/06/2022रोजी 

21.05वा परमे^र मं�दर 

कमान.�हमायतनगर 

 

गु)हादाखलः 

�द.08/06/2022 

चे 22.50 

�टे.डा.नTदनं.32 

वर 

 

. 

 

नंदलाल�प.भुरलालचौध

र�वय 

38वष�/यवसायनौकर� स.

पो.िन.पो.�टे.�हमायतन

गर 7ज.नांदेड 

मो.नं.9764123018 

 

 

 

आरोपी -  

आरोपीअटक 

नाह�  

सादर �वनंती क# वर नमूद तार�ख वेळ� व 

�ठकाणीयातील  आरोपीने आपVया ताPयात �वनापरवाना 

बेकायदेशीर;र5या देशी दाJ संKा िभंगर�:या30बाटल 

�कंमत1800 'पये चा  माल चोरट� �व<# कर?याचे उXेशाने 

जवळ बाळगलेला िमळून आला वगैरे  �फया�द वJन 
माणे 

गु)हा दाखल 

 

गु)हा दाखल करणारःPSO   पो.हे.कॉ.1645 

साखरेपो.�टे.�हमायतनगरमोबाईलनंबर 8378981645 

 

तपासीअंमलदार-  पो.हे.कॉ.2303   िसंगनवाडपो.�टे.�हमायतनगर 

मो.नं.9049075521 

पो�टे 
भार� अिधकार�-

पो.िन.]ी.भुसनुरसाहेबपो.�टे.�हमायतनगर 

मो.नं.9834774799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पोलीस �टेशन बारड गरुन 51/2022कलम 65(e)मदाकाअिधिनयम 



पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

गु.र.नं.वकलम 

आ.म.ृनं. 

गु)हाघडला तार�ख वेळ 

�ठकाण गु)हा दाखल वेळ 

�फया�द�चेनाव प ा 

मोबाईल नंबर 

खुलासा 

पोलीस 

�टेशन 

बारड 

51/2022कलम 

65(e)मदाकाअिधिनयम  

 

 

 

िमळाला माल- देशी दाJ 

िभंगर� संKा नावाचे लेबल 

असलेVया 180 एम एल 

:या 08बाटVया 
5येक# 

�कमती 60/-  'पये 

दरा
माणे क#.अ.480/- J 

गु)हा घ. ता. वेळ 

व�ठकाण- �द.08/06/2022 

चेवेळ19.15 वा. वाजता 

श_बोली फाटा येथील 

पानपaट� चे बाजूस पूवbस 

03 क#. मी  

 

गु.दा.ता.वेळ.�ठकाण – 

द�.08/06/2022चे�टे. 

नTद.-12 वेळ-20.06 

 

 

. 

 

 

�फया�द� - 

�वजयकुमारतुकाराम 

मुखेडकर वय 37 

वषb/यवसायनौकर� 

पोना/539 पो�टेबारड 

 

 

 

आरोपी-  

 

 

 

आरोपीअटक 

नाह�  

खुलासा- नमूद तार�ख वेळ� व �ठकाणी यातील आरोपी यांनी 

देशी दाJ िभंगर� संKा नावाचे लेबल असलेVया 180 एम एल 

:या 08बाटVया 
5येक# �क60/-'पये दरा
माणे �कमती 

अंदाजे 480 'पये चा गु)dाचा मालहा �वनापरवाना 

बेकायदेशीर र�5या �वतःचे फायeासाठQ
ोगु)dाचा माल ितची 

चोरट� �व<# कर?याचे उXेशाने 5याचे �वतःजवळ बाळगलेला 

िमळून आला 5यास ताPयात घेताना आ>हास गुंगारा देऊन 

पळून गेला >हणून गु)हा दाखल कJन माननीय सपोिन 

तूगावे साहेब यां:या आदेशाने पुढ�ल तपास कामी पोहेकॉ/22 

17 राठोड यांचेकडे �दल 


भार�अिधकार�- सपोनी तूगावे पो. �टे. बारड 

तपािसक अंमलदार - पोहेकॉ/2217 
काश बXिुसंग राठोड पो. 

�टे. बारड 

दाखलकरणार- पोहेकॉ/2217 
काशबXिुसंगराठोड पो. �टे.बारड 

 

 

 

 

 

 

 

 

पोलीस �टेशन मरखेल आP नं09/2022कलम 174 सी आर पी सी 



पो�टेचे नाव  आP व कलम 
आP घडला ता. वेळ  

'ठकाण  व दाखल ता . 

वेळ 

खबर देणाया+चे नाव प,ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प,ा  

 हक.कत 

मरखेल 

आP नं 09/2022 

कलम 174 सी आर 

पी  सी 

 

आPघडला ता वेळ:- 

�द07/06/2022 चे 

स.09.00ते �दनांक  

�द.07/06/2022चेरा5ी2

1.21.00पावेतो मौजे 

धनगरवाडी िशवारातील 

तलावात ता देगलूर  

 

 �दशा :- दिAण◌ेस 05 

�क.मी 

 गु हा दाखल ता वेळ:- �द  

08/06/2022चे 10.01  

वा �टे. डा . नJद C 10  

वर  

 

खबर देणार:�कशन देवजी िप.देवजी 

राठोड वय 60 वष9 ;वसाय शेती रा 

रामचं[ नाईक तांडा,वंडगीर ता 

मुखेड िज.नांदेड  मो नं 

9067003422 

FIR�त �दली का:- होय 

मयताचेनाव  व प,ा :-सोपान िपता 

देवजी राठोड वय 40 वष9 ;वसाय 

शेती रा �कनी तांडातालुका देगलूर  

 

मरणाचे कारण:तलावात पा>यात 

बुडून मृ0यू 

खुलासा:- सादर िवनंती क., वर नमूद ता वेळी यातील खबर 

देणार यांनी जाऊन पािहले असता यातील खबर देणार यांचा 

छोटा भाऊ नामे सोपान िप देवजी राठोड वय 40 वष9 

;वसाय शेती रा �कनी तांडा ता.देगलूर हा मौजे धनगरवाडी 

िशवारातील पा>याचे तलावामSये पडून बुडून मयत अव�थेत 

पा>याचे वर तरंगत पडलेला आहवे खबर देणार यांनी आज 

रोजी वगैरे खबर �द<याने मा सपोिन साहबे यांचे आदेशाने 

आP दाखल क1न पुढील तपासकामी िबट जमादार 526 

पुरी यांचेकडे �दला. 

गु हा दाखल करणार :- पो.ना/.1638 डोईजड  मो नं 

9767530437 

तपािसक अंमलदार- पो.ना.526 पुरी  मो नं.9823144893 

पो.�टे .�भारी. अिधकारी. स.पो.नी. मMे 

मोनं.9049918000 

 

 

पोलीस �टेशन मरखेल �ो.गुरनं. 105/2022 कलम 65(ई)म.�ो.का �दनांक 08/06/2022 



  पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

 गु हा रिज�टर नंबर व कलम 
 गु हा पना का/ 

आ.P./�ोOही/घडला व 

दाखल 

�फया+दीचे नाव व प,ा मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प,ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक.कत 

पोलीस 

�टेशनचे 

नाव 

मरखेल 

गुरनं 105/2022 कलम 65 (ई) 

म.�ो.का 

चेकिल�टची पुत+ता केली अगर कसे:-  

होय  

िमळाला माल:-   

 

गावठी हातभTीची दा1 18 लीटर 

100 1पये�तीलीटर�माणे 

1800/_3पयेचा�ो.गु हाचामाल 

गु हा घडला �दनांक. 

08/06/2022 चे 18.20 

वाजताआरोपीचे 

घरामागे 'टनपKयाचे 

शेडमSये वळग तालुका 

देगलूर 

गुन्हा दाखल �दनांक:-

�द. - 08/06/2022 वेळ 

19.50 वा. �टे डा.नोद 

नं22वर  

 

 �फया+दीचेनाव :- नामदेव 

िशवाजी मMेवय 40 वष9 �टेशन 

मरखेलमो.नं 9049918000 

एफआर आय �त 

 �दली का :-होय  

अटक  ता  वेळ व �टे डा C . 

आरोपीअटक / नोटीस. -  

 

खुलासा,सादर िवनंती क.,नमुद ता वेळी व 'ठकाणी 

यातील आरोपीनेिबना परवाना बेकायदेशीर'र0या 

एका पांढ-या रंगा6या नायलॉन6या पो0यांमSये 

चाळीस 4सदी चे पाक.ट �ित पाक.ट वीस 3पये 

�माणे एकूण �कमती आठशे 3पये 6या�ो.गु या6या 

मालाची चोरटी  िवC. कर>याचे उMेशाने ता@यात 

बाळगून  िमळून आल◌ा2हणुन वर �माणे गु हा 

दाखल 

दाखलकरणार - सपोउपिन मठपती 

तपास - नापोका526 पुरी 

 पोलीस �टेशन �भारी अिधकार्याचे नाव व 

मोबाईल नंबर:-पोिनअिनल खेलबा चोरमले 

मो.नं.9604870117 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ÷Ö ü̧ ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−Ö 223/2022 �ú»Ö´Ö 498 †,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ&Öê   ×¤üÖÖÓ�ú.08/06/2022 
 



 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−Ö 195/2022  �ú»Ö´Ö  379,  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú  08.06.2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ üÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

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

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
÷Öã̧ üÖÓ 223/2022 
�ú»Ö´Ö 498 
†,323,504,506,
34 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¯ÖÛ¿“Ö´Ö 01 ×�ú.´Öß.  
²Öß™ü �Îú.01. 
 
÷ÖãÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü&Ö :- 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Ö :- 
×¤ü.08/11/2021 “Öê 
00.00 ŸÖê 08/06/2022 
“Öê 00.00 ¾ÖÖ. ¤ü¸ü´µÖÖÖ  
ÃÖÖÃÖ¸ü - �ÖÓ›üÖôûß 
ŸÖÖ.†Æêü´Ö¤ü¯Öæ̧ ü ×•Ö.»ÖÖŸÖæ̧ ü ¾Ö 
´ÖÖÆêü¸ü •ÖµÖ×³Ö´ÖÖ÷Ö¸ü,ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤üÖÖÓ�ú 08/06/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 15.23 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 20 ¾Ö¸ü. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- -- 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö:-  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö:-  
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Ö:-  
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü&Ö:- †Ö•Ö 
¸üÖê•Öß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖÖê ¤üÖ�Ö»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖBÖß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓÖß ÃÖÓ÷ÖÖ´ÖŸÖ �úºþÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖÆêü¸üÆæüÖ 
´Öæ»Öß“µÖÖ »Ö÷ÖÖÃÖÖšüß “ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖê ‘Öê̂ Ö µÖê ´ÆüBÖæÖ 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ¡ÖÖÃÖ ¤êü̂ Ö ´ÖÖ¸üÆüÖÖ �úºþÖ 
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üBµÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü 
•Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ýÖ ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ-Öê ÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ´ÖÖ.¯ÖÖê.×Ö ÃÖÖ 
µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ¯Öæœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖêÖÖ/2753 ¿Öê�Ö ü  
µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖêÖÖ/2753 ¿Öê�Ö ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß Ö÷Ö¸ü,  
ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.ÖÓ.8806863445. 
 
÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 •Ö´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ÷Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. �Îú.9284401800. 
šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×Ö. ÁÖß ‹Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ÷Ö¸ü,ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. ÖÓ.9527988931 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†
.
�Î
ú. 

×•Ö»ÆüÖ ¾Ö 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ0Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

÷ÖãÆüµÖÖ“Öß Æü×�ú�úŸÖ 

2 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ
¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

×¤ü. 
246.04.2022 
¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 
16.36 ŸÖê 
21.39 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üµÖŸÖ 
¤ü¾ÖÖ�Ö−ÖÖ ÃÖÖê´Öê¿Ö 
�úÖ»Ö−Öß  −ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö :-
08.06.2022 
13.16 
Ã™êü.›üÖ.19 

÷Öã¸−Ö -
195/2022  
�ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß- †´ÖÖê»Ö �úÖŸÖÓ̧ üÖ¾Ö 
»Ö²Ö›êü ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �Ö•Ö÷Öß −ÖÖê�ú¸üß 
ÃÖÖế Öê¿Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú. 
8379063827 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß -    †−ÖÖêôû�Öß  
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- Æüß¸üÖê  
Ã¯Öê»ÖÓ−›ü¸ü  MH-26BG-
7464 •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß 
�úß.50000/- 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓÓŸÖß �úß, ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö šüß�úÖ2Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß :-    
µÖÖ“Öß  Æüß¸üÖê  Ã¯Öê»ÖÓ−›ü¸ü  MH-26BG-7464 •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß �úß.50000/-
�úÖê×0ÖŸÖ¸ß “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öê.  ¾Ö÷Öê¸üê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
�úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ/1007  —ÖÖÓ²Ö¸êü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖê−ÖÖ/1007 —ÖÖÓ²Ö ȩ̂ü ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 

9923922533 
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü0ÖÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö »Ö�´Ö0Ö ‡Ô•Öôû�ú¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ,-
−ÖÖÖÓ¤êü›ü´ÖÖê.−ÖÓ. 9561038797 



¯ÖÖê.Ã™êü. ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã¸−Ö -196/2022  �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß �úÖµÖ¤üÖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  ÷Öã̧ ü−Ö.141 /2022  �ú»Ö´Ö 65 ‡Ô  ´Ö¤üÖ�úÖ ×¤ü.08/06/2022 

†.�Îú. ×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã.‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ0Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß/ ´ÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß / 

†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
÷ÖãÆüµÖÖ“Öß Æü×�ú�úŸÖ 

 ¯ÖÖê.Ã™êü. ¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

×¤ü. 08.06.2022 
ü̧Öê•Öß 14.00 

¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
¾Ö›ü ü̧÷Ö»»Öß 
×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß 
÷Öã¹ý«üÖ¾ÖÖ¸üÖ ÷Öê™ü −ÖÓ.02 
�ú›êü •ÖÖ2ÖÖ ȩ̂ü ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö :-
08.06.2022 
16.35 
Ã™êü.›üÖ.27 

÷Öã̧ −Ö -
196/2022  
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô) 
´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü 
¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß �úÖµÖ¤üÖ 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß- ¿Ö¸ü¤ü“ÖÓ¦ü ¯ÖÓ›üßŸÖ¸üÖ¾Ö 
“ÖÖ¾Ö ȩ̂ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ −ÖÖ‡Ô�ú ²ÖŒ�ú»Ö 
�Îú´ÖÖÓ�ú 1353 −Öê. ¯ÖÖê.šüÖ0Öê 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü, −ÖÖ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú. 
9049319533 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- 
 
ü 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ¤êü¿Öß ÃÖÓ¡ÖÖ 
11 ²ÖÖ™ü»Ö 60/-¹ý ¯ÖḮ ÖÖ0Öê  
Ø�ú´ÖŸÖß †¤üÖ•Öê 660/- 
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓÓŸÖß �úß, ²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö šüß�úÖ2Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß ÆüÖ ×²Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ, ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧× ü̧ŸµÖÖ ¤êü¿Öß ÃÖÓ¡ÖÖ 11 
²ÖÖ™ü»Ö 60/-¹ý ¯ÖḮ ÖÖ0Öê  Ø�ú´ÖŸÖß †¤üÖ•Öê 660/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öã−Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖªÖÃÖÖšüß ŸÖß“Öß “ÖÖȩ̂ üß™üß 
×¾Ö�Îúß �ú ü̧ßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ´Æü2Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †´Ö»Ö¤üÖ¸ü:- ¯ÖÖêêÆêü�úÖò/845 ¸üÖšüÖê›üü ¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9921155166 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü0ÖÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö/ ØÃÖ÷Öê  
¯ÖÖê.Ã™êü.¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 7350530001 



¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

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

¯ÖÖê.Ã™êü. 
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  
÷Öã̧ ü−Ö.141 
/2022  
�ú»Ö´Ö  
65 ‡Ô  
´Ö¤üÖ�úÖ 
¯ÖÏ´ÖÖ-Öê  
¤üÖ�Ö»Ö. 
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü.08.06.2022 
ü̧Öê•Öß ¾Öêôû 18.20 

¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
‡ÔÃ´ÖÖ‡Ô»Ö ×�ú ü̧Ö-ÖÖ 
¤ãü�úÖ−Ö ÃÖ´ÖÖê ü̧ 
¿ÖÖÓŸÖß−Ö÷Ö ü̧ �ú›êü  
•ÖÖ-ÖÖµÖÖÔ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú 
ü̧Öê›ü¾Ö¸ü  ‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 

−ÖÖÓ¤êü›ü   
 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
×¤ü.08.06.2022 
ü̧Öê•Öß  19.53 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 

Ã™êü .›üÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ 20 
¯ÖÏ´ÖÖ-Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  -‹�ú−ÖÖ£Ö ÃÖ�ÖÖ ü̧Ö´Ö ´ÖÖê�ú»Öê  ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖê�ú ü̧ß  ¯ÖÖêÆêü�úÖò-436  −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9423669795. 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  -  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - ¤êü¿Öß ¤üÖºþ ÖêØ³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ‹�ãú-Ö 180 
ML “µÖÖ 35 ²ÖÖ™ü»µÖÖ ×�ú.†Ó.2450/- ºþ¯ÖµÖê 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ−Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ß−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ ×¸üŸµÖÖ  ¤êü¿Öß ¤üÖºþ 
Ø³Ö÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ‹�ãú-Ö 180ML “µÖÖ 35 ²ÖÖ™ü»µÖÖ “ÖÖê ü̧™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú ü̧-µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê¾Öºþ−Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öã−Ö ×´Öôæû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî ȩ̂ü 
×±úµÖÖÔ¤üß ¾Öºþ−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö× ü̧�Ö�ú ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò -1821 ü̧ÃÖã»Öü  µÖÖÓ“Öê�ú›êü 
×¤ü»ÖÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧-ÖÖ ü̧ -¯ÖÖê.šüÖ-Öê †Ó´Ö»Ö¤üÖ ü̧ ¯ÖÖê−ÖÖ -1915 �úÃŸÖã ȩ̂üü Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.9764029751 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ� †×¬Ö�úÖ ü̧ß -ü ¯ÖÖêÆêü�úÖò -1821 ü̧ÃÖã»Öü  ü,¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö,−ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.−ÖÓ.-. 9767422380 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

पोलीस

पोलीसपोलीस

पोलीस 

  

 ठाणे

ठाणेठाणे

ठाणे 

  

 मुCामाबाद     गुरन 139/2022 कलम 65 (E) म दा का �माणे दाखल 



पोलीस

पोलीसपोलीस

पोलीस 

  

 ठाणे

ठाणेठाणे

ठाणे 

  

 

मुCामाबाद     . .             

.         

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व 'ठकाण तCार देणार यांचे नाव व प,ा 

मो.न. 

हक.कत 

गुरन 139/2022 

कलम 65 (E) म दा 

का �माणे दाखल 

 

 

 

 

 

 

  

 

गु.घ.ता.वेळ 'ठकाण 

 

�दनांक 08/6/202 2 रोजी  16.45: 

मौजे सावळी येथे 0याचे 'टन प5ाचे  

हॉटेल मSये . 

 

िमळाला माल  

11बॉटल देशी दा3 4भगरी सं5ा 

गु /ाचा माल 

एकूण 660/- 3पये 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

�दनांक08/06/2022 

वेळ 22.23वाजता 

नJद नंबर 26 

 

�फया+दीचे नाव : नरp[ गंगारेsी 

याला वार वय 36 वष+ ;वसाय 

नोकरी पो ना 811 नेमणूक 

पो.�टे.मुCमाबादमो.न.726284

5922. 

 

 

आरोपी.  

 वर नमूद तारीख वेळी व 'ठकाणी यातील 

आरोपीने आप<या ता@यात देशी दा1 4भगरी 

सं5ा असे लेबल असलेली काचेची सीलबंद 

180 ML 6या 11बॉटल  �कमती.660/3पये 

चा माल चोरटी िवC. कर>याचे उMेशाने 

आtथक फाय^ासाठी �वतःचे ता@यात 

बाळगलेला िमळून आला 2हणून गु हा दाखल 

    

दाखल करणार पो.�टे मुCामाबाद- पोह ेका◌ॅ 

1677ताहरे शेख.पो�टे मुCामाबाद 

मो न 8421437070 

 

तपास अिधकारी - c2000सुरनर. पो 

�टे.मुCमाबाद मो नं.8447271727 

पो.�टे. �भारी अिधकारी- सपोिन/ संUाम 

उaव जाधव मो.न.8999881900 

पोलीस ठाणे मुCमाबाद 

    

 

 

 

 

पो �टे२ अधा+पूर्cr no १५९ /२०२2date_ ०८.०६.२०२2 



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  

अधा+पूर् �ो गु र 

न_१५९/२०२२क

लम ६५ई 

मु �ो ��ट 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 �द. ०८_0६_202२रोजी वेळ १५.०५ 

वा धुरपता बाई टोपाजी कांबळे यांचे 

शेतातील आ खाvावर मालेगाव िशवार 

ता.अधा+पूर  पिiमेस १५क.. मी. 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. ०८-०६-202२ चे  १८.३६वा.  

 

नJद नंबर :- २६वर  

 

दाखल करणार_asi वड पो ठाणे अमलदार 

पो �टे अधा+पूर     

मो. न. _९६३७१०१९४५ 

�फया+दी चे नाव :_पRपू जय4हद चOहाण वय 

_३९_ पो ना.ps अधा+पूर नांदेड मो 

no_९३५६२८३७१७ 

 

 

आरोपी चे नाव :-  

 

FIR �दले का होय/नाही :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 

: िमळाला माल्_६७५/_ देशी दा1 िभगरी सं5ा 

आसे लेबल असलेले         १८० ml षमतेचे  

०९ िसल् बंद बॉटल् �0येक बॉटल Lक. ७५ 3. 

दारा6या अस एकुण. 

सादर िवनंती क. वर नमूद तारीख 

वेळी व 'ठकाणी यातील आरोपी हा 

िवना परवाना बेकायदेशीर री0या �ो. 

गु. र न.चा माल देशी दा1 भ{गरी 

सं5ा 180ml चे ०९ िसल् बंद बॉटल् 

येकुन ६७५ /_[चा माल चोरटी  

वीC.        कर याचे ऊददेशां ने 

ता@यात बा<गुण घेऊन जाताना िमळुन 

आला महणून गु हा. 

●  

तपािसक अमलदर_पो.ना.१२७९ 

चOहाण मो नो.९३५६२८३७१७ 

 

पो. �टे. �भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . 

जाधव साहबे पो. �टे. अधा+पूर् मो. नं. 

_ 7798834263 

 

 

 

 

 

पोलीस

पोलीसपोलीस

पोलीस 

  

 
टेशन


टेशन
टेशन


टेशन 

  

 मरखेल �ो.

..

.गुरनं

गुरनंगुरनं

गुरनं. 106/2022 

. 106/2022 . 106/2022 

. 106/2022 कलम

कलमकलम

कलम 

  

 65(

65(65(

65(ई

ईई

ई)

))

)म

मम

म.

..

.�ो.

..

.का

काका

का 

  

 �दनांक

�दनांक�दनांक

�दनांक 

  

 08/006/2022

08/006/202208/006/2022

08/006/2022 

  

 



  

    

  पोलीस

पोलीसपोलीस

पोलीस 

  

 
टेशनचे


टेशनचे
टेशनचे


टेशनचे 

  

 

नाव

नावनाव

नाव 

  

 

 

  

 गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा 

  

 रिज
टर

रिज
टररिज
टर

रिज
टर 

  

 नंबर

नंबरनंबर

नंबर 

  

 

व

वव

व 

  

 कलम

कलमकलम

कलम 

  

 

 

  

 गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा 

  

 पना

पनापना

पना 

  

 का

काका

का/ 

/ / 

/ 

आ

आआ

आ.

..

.�

��

�./

././

./�ो�ही

�ो�ही�ो�ही

�ो�ही/

//

/घडला

घडलाघडला

घडला 

  

 व

वव

व 

  

 दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 

�फया$दीचे

�फया$दीचे�फया$दीचे

�फया$दीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव

व 

  

 प%ा

प%ाप%ा

प%ा 

  

 मोबाईल

मोबाईलमोबाईल

मोबाईल 

  

 नंबर

नंबरनंबर

नंबर 

  

 

आरोपीचे

आरोपीचेआरोपीचे

आरोपीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव

व 

  

 प%ा

प%ाप%ा

प%ा 

  

 आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी 

  

 अटक

अटकअटक

अटक 

  

 होय

होयहोय

होय 

  

 

नाही

नाहीनाही

नाही 

  

 

हक)कत

हक)कतहक)कत

हक)कत 

  

 

पोलीस �टेशनचे नाव 

मरखेल 

 

गुरनं 106/2022 

कलम 65 (ई) 

म.�ो.का 

चेकिल�टची पुत+ता 

केली अगर कसे:-  

होय  

िमळाला माल:-   

दोन पांढIया रंगा6या 

नायलन6या कँनमSये 

�ित 

10लीटर�माणेअसा 

एकुण 

2000/_3पयेचा�ो.गु

 हाचामाल 

गु हा घडला �दनांक. 

26/01/2022 चे 15.30 

वाजतासंिवधान चौकात 

माळेगाव मता तालुका देगलूर 

 

 

गुन्हा दाखल �दनांक:-�द. - 

08/06/2022 वेळ 20.52 वा. 

�टे डा.नोद नं24वर  

 

दाखलकरणार - सपोउपिन 

मठपती 

तपास- - नापोका 94बारी 

 

 �फया+दीचेनाव :- hीकांत माधवराव मोरेवय 

33 वष+पोउपिन �टेशन देगलुरमो.नं 

7977418500 

 

आरोपी:-  

एफआर आय �त 

 �दली का :-होय  

अटक  ता  वेळ व �टे डा C . आरोपीअटक / 

नोटीस. -  

 

खुलासा,सादर िवनंती क.,नमुद ता वेळी व 

'ठकाणी यातील आरोपीनेिबना परवाना 

बेकायदेशीर'र0यागावठी हातभTी दा1 

भरलेलेजीचा आंबट उUट वास येत 

असलेली एकुण 20 लीटर Lकमती 100 

3पये दरा�माणे एकुण 2000�ो.गु या6या 

मालाची चोरटी  िवC. कर>याचे उMेशाने 

ता@यात बाळगून  िमळून आल◌ा2हणुन 

वर �माणे गु हा दाखल 

 

 पोलीस �टेशन �भारी अिधकार्याचे नाव 

व मोबाईल नंबर:-सपोिननामदेव मMे 

मो.नं.9049918000 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 38/2022           ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/06/2022 



 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 39/2022          ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/06/2022 

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

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü  

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ

¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 

38/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. 

¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
-- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
07/06/2022 
¸üÖê•Öß  11.00  
¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖÆüÖÑÃ™êü
»Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 

¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-
-  ×¤ü®ÖÖÓÛú   
08/06/2022 
¸üÖê•Öß   04.18 
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ 05    
¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü-- •Öôû²ÖÖ•Öß ÝÖÓÝÖÖ¸üÖ´Ö 
¯Ö¾ÖÖ¸ü  ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖÔ  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã¸üß ¸üÖ. »ÖÖêÆüÖ ´ÖÖê ®ÖÓ 
9923730333 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   -- ÁÖß¤êü¾Öß 
•Öôû²ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖÔ 03 
´Ö×Æü®Öê ¸üÖ. »ÖÖêÆüÖÆü.´Öã. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÆüÖÑÃ™êü»Ö  ®ÖÖÓ¤êü›ü 

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- Ó̧üÝÖ- 
ÝÖÖê¸üÖ   , Ó̂“Öß  5 ±ãú™ü  ,²ÖÖ¬ÖÖ -- 
ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû ,  †ÓÝÖÖŸÖ -  ×¯Ö¾ÖóµÖÖ 
Ó̧üÝÖÖ“Öê ™üÖÑ¯Öü Ó̧üÝÖÖ“Öê »ÖêÝÖß®ÃÖ ¯ÖÑ®™ü  

×¿ÖõÖÞÖ - 12 ¾ÖÝÖÖÔ“Ö ×¿ÖÛúŸÖÆüÖêŸÖß .   
³ÖÖÂÖÖ - ´Ö¸üÖšüß ,ØÆü¤üß ,ŸÖê»ÖÝÖã 

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ŸµÖÖ“Öß 
²Öê¯Ö¢ÖÖ ´Öã»ÖÝÖß ÁÖß¤êü¾Öß •Öôû²ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖÔ 03 ´Ö×Æü®ÖêÆüß  
µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê  ÆüÖÑÃ™êü»Ö µÖê£Öã®Ö ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»Öß †ÖÆêü.¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ 
†Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê  ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ ×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.®Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê  †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß 
²Öß™ ¯ÖÖê®ÖÖ /1145 ™üÖÛúüüµÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖê®ÖÖ /1145 ™üÖÛú ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9552672100 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -  ASI  / ÛúÖ²ÖÓôêû ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9657533899 



 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 40/2022        ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/06/2022 

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

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü  

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ

¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖÖÓÝÖ 

®ÖÓ 

39/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû 

¾Ö šüßÛúÖÞÖ  -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/06/2022 
¸üÖê•Öß  15.30  ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê 
‘Öºþ®Ö  »ÖÖÑ®›Òüß“Öê 
¤ãüÛúÖ®ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖê 
´ÆüÞÖã®ÖÝÖê»ÖÖŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ 
†Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß. 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 

¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  
×¤ü®ÖÖÓÛú   
08/06/2022 
¸üÖê•Öß   17.54 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÓ 34   ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü-- Æü®Ö´ÖÓŸÖ 
¿ÖÓÛú¸üŸÖê»ÖÓÝÖ ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ »ÖÖÑ®›Òüß  ¤ãüÛúÖ®Ö ¸üÖ. 
ÃÖã´Öê¬Ö ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
8432882164 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   -- 

²ÖÖ»ÖÖ•Öß   ÆüÞÖ´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ŸÖê»ÖÓÝÖ 
¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. ÃÖã´Öê¬Ö ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 9309178353 

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- 

Ó̧üÝÖ- ÛúÖôûÖ    , Ó̂“Öß  5 ±ãú™ü 
5 ‡Ó“Ö  ,²ÖÖ¬ÖÖ -- ´Ö•Ö²ÖãŸÖ  ü  
×¿ÖõÖÞÖ 10 ¾Öß  ¾ÖÝÖÖÔ“Ö 
×¿ÖÛúŸÖÆüÖêŸÖß ¯ÖÖµÖÖŸÖ “Ö¯¯Ö»Ö   

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ´ÖÖ—ÖÖ 
´Öã»ÖÝÖÖ ®ÖÖ´Öê²ÖÖ»ÖÖ•Öß   ÆüÞÖ´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ŸÖê»ÖÓÝÖÆüÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö Ì̧èü®Ö »ÖÖÑ›Òüß“Öê  
¤ãüÛúÖ®ÖÖŸÖ •ÖÖ¾Öã®Ö µÖêŸÖÖê ´ÆüÞÖã®Ö ‘Öºþ®Ö  ×®Ö‘ÖÖ»ÖÖ ,ŸÖÖê †ªÖ¯Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ 
†Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ  †Ö•Ö  ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö  ×¤ü»Öê 
¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.®Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê  †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™ ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ 
/2309 •ÖÖ¬Ö¾Ö   üüµÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö †Ö´ÖÏ 31/2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC  ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú 08.06.2022 

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

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü  

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 

®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 

40/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 

šüßÛúÖÞÖ  -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/06/2022 ¸üÖê•Öß  
18.00  ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê 
‘Öºþ®ÖÛúÖêÞÖÖÃÖÛúÖÆüß 
‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ 
×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 

¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  
×¤ü®ÖÖÓÛú   
08/06/2022 ¸üÖê•Öß   
18.06 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ 
35   ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü-- †×®Ö»Ö Æü¸üß 
‹›üÛêú ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ÃÖ´ÖŸÖÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê ®ÖÓ 8329343479 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   -- 

¸üÖÆãü»ÖÆü¸üß ‹›üÛêú ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. 
ÃÖ´ÖŸÖÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- ¸ÓüÝÖ- 
ÃÖÖ¾ÖôûÖ    , ˆÓ“Öß  5 ±ãú™ü 10 
‡Ó“Ö  ,²ÖÖ¬ÖÖ -- ´Ö•Ö²ÖãŸÖ  ü  
×¿ÖõÖÞÖ 12 ¾Öß  ¾ÖÝÖÖÔ“Ö 
×¿ÖÛúŸÖÆüÖêŸÖß ¯ÖÖµÖÖŸÖ “Ö¯¯Ö»Ö   

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ´ÖÖ—³ÖÖˆ ®ÖÖ´Öê ¸üÖÆãü»ÖÆü¸üß 
‹›üÛêú ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖÔ ÆüÖÛúÖêÞÖÖ»ÖÖÆüßÛúÖÆüß ‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ 
‘Öºþ®Ö ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»ÖÖ †ÖÆêüŸÖÖê †ªÖ¯Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ 
®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî¸êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö  ×¤ü»Öê ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.®Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê  †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö 
üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™ ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /206 ´Öî»Ö¾ÖÖ›ü    
üüµÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /206 ´Öî»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ -
- 8888802387 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पो �टे२ अधा+पूर् cr no १६० /२०२२ दी.०८.०६.२०२2 

¯ÖÖêÃ™êüêü †Ö´ÖÏ  ¾Ö 

Ûú»Ö´Ö 

†Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 

šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö 

¯Ö¢ÖÖ 

  ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü †Ö´ÖÏ 

31/2022 

Ûú»Ö´Ö  174 

CRPC  

¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 

 

´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸ü

ÞÖ  -- ¤üÖê®Ö 
×¤ü¾ÖÃÖÖ ¯ÖÖÃÖã®Ö 
ŸÖÖ¯Ö µÖêŸÖÆüÖêŸÖÖ 
´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ
ÃÖ´Ö•Öã®Ö µÖêŸÖ 
®ÖÖÆüß    

†Ö´ÖÏ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 

šüßÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
08/06/2022 
¸üÖê•Öß16.55  ¾ÖÖ. “Öê 
¯Öã¾Öá ¸ü×¾Ö ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö´ÖÏ  ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 

¾Ö šüßÛúÖÞÖ -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
08/06/2022 ¸üÖê•Öß 
23.23 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ   48  ¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  --  
¸üÖ•Öê¿Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ÛúÖÓ²Öôêû 
¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. 
®ÖÓ¤üßÝÖÏÖ´ÖÆüÖˆØÃÖÝÖÃÖÖêÃÖÖµ
Ö™üß ¿ÖÖ¸ü¤üÖ ®ÖÝÖ¸ü “Öê 
¯ÖÖšüß ´ÖÖÝÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9422170148 

´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö --  
Ã¾Ö¯®Öß»ÖÝÖÓÝÖÖ¸üÖ´Ö 
³ÖÓ›üÖ¸êü ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. 
¸ü×¾Ö®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÆüÛúßÛúŸÖ -   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®ÖßÃÖ¸üÛúÖ¸üß ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ ×¾ÖÂÞÖã¯Öã¸üß ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê •Ö²ÖÖ²Ö  ×¤ü»ÖÖÛúß, 
ŸµÖÖÓ“Öê ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/06/2022 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 15.30 ¾ÖÖ. “ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ŸÖ²µÖŸÖ 
×²Ö‘ÖÖ›ü»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÃÖ †Ö¬ÖÖ¸üÆüÖÑÃ¯Öß™ü»Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê ®Öê»Öê †ÖÃÖŸÖÖ  ›üÖÑŒ™ü¸üÖÓ®Öß ´Ö¸üÞÖ 
¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÝÖßŸÖ»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÃÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸üß ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®Ö ×¾ÖÂÞÖã¯Öã¸üß ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
®Öê»ÖêŸµÖÖ“Öê ´Ö¸üÞÖÖ ²Ö§ü»Ö ÛúÖêÞÖÖ ×¾Öºþ¨ü ÛúÖÆüß ‹Ûú ÃÖÓ¿ÖµÖ †£Ö¾ÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü 
®ÖÃÖ»µÖÖ“ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»Öê ¾Öºþ®Ö  ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê  †Ö´ÖÏ ¤üÖÜÖ»Ö 
¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ²Öß™ü  ¯ÖÖê®ÖÖ / 206 ´Öî»Ö¾ÖÖ›ü   µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --  ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /206 ´Öî»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 8888802387 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü   -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /1781 ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ .-- 9657578281 



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  

अधा+पूर् �ो गु र 

न_१६०/२०२२कल

म ६५ई 

मु �ो ॲ�ट 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 �द. ०८_0६_2022,रोजी वेळ 

१७.२० वा ब�थानका6या 

पाठीमागे मोकqया जागेत 

बरकतपुरा अधा+पूर ता.अधा+पूर  

पूव9स ५०० मी. 

 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

�द. ८-०६-2022चे  १९.२३ वा.  

 

नJद नंबर :- २९वर 

 

दाखल करणार_ASI वड पो ठाणे 

अमलदार पो �टे अधा+पूर     

मो. न. _९६३७१०१९४५ 

�फया+दी चे नाव :_ धरम4सग िपता मु|ा 

राठोड वय _५७_वष+ ;वसाय:- नौकरी 

ASI.PS अधा+पूर नांदेड मो 

no_९४२१२९६३७७ 

 

 

आरोपी चे नाव :-  

 

FIR �दले का होय/नाही :- _होय 

आरोपी अटक___ 

: िमळाला माल्_७७०/_ देशी दा1 िभगरी 

सं5ा आसे लेबल असलेले         १८० ml 

षमतेचे  ११ िसल् बंद बॉटल् �0येक बॉटल 

Lक. ७० 3. दरा6या अस एकुण. 

सादर िवनंती क. वर नमूद तारीख वेळी व 

'ठकाणी यातील आरोपी हा िवना परवाना 

बेकायदेशीर री0या �ो. गु. र न.चा माल देशी 

दा1 भ{गरी सं5ा 180ml चे ११ िसल् बंद बॉटल् 

येकुन ७७०/_ [चा माल चोरटी  वीC.        

कर याचे ऊददेशां ने ता@यात बा<गुण घेऊन 

जाताना िमळुन आला महणून गु हा. 

 

तपािसक अमलदर_ASI राठोड पो �टे अधा+पूर 

मो नो.९४२१२९६३७७ 

 

पो. �टे. �भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . जाधव 

साहबे पो. �टे. अधा+पूर् मो. नं. _ 7798834263 

 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ÷Öã. ü̧.Ö. 344/2022  �ú»Ö´Ö  430,447,336,427,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤üÖÖÓ�ú 08/06/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
ÖÖ¾Ö 

÷Öã.¸ü.Ö.     ÷Öã.¸ü.Ö. ‘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. 

÷Öã. ü̧.Ö. :- 
344/2022 
�ú»Ö´Ö 
430,447, 
336,427, 
504,506,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ#Ö-×¤üÖÖÓ�ú 
08/06/2022 “Öê 
17.45 ¾ÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
¿ÖêŸÖÖŸÖ ¾ÖÖ›üß¯ÖãµÖ›ü 
ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü  
 ×¤ü¿ÖÖ:-   
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
08/06/2022 “Öê 
¾Öêôû 22.46 ¾ÖÖ -
ÖÖë¤ü �Îú 49 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¤ü¢ÖÖ “ÖÖÓ¤üÖê•Öß �ú¤ü´Ö ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ.¯ÖãµÖ›ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ ×•Ö ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê �Îú 9823197727 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-   
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  †Ö™ü�ú ÖÖÆüß  
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-   
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö :-   
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧#Ö -   

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß,Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ÆüÖ•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÓ-
ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ÷Ö&Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ 
ŸÖÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ ¾ÖÖµÖ¸ü ™üÖ�ú&µÖÖ“Öê �úÖ¸ü&ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¿Ö×¾ÖÖ÷ÖÖôû �ú¹ýÖ 
ÆüÖŸÖÖŸÖ ¤ü÷Ö›ü ‘Öê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ²ÖÖȩ̂ ü´Ö¬µÖê ¤ü÷Ö›ü ™üÖ�ãúÖ ²ÖÖȩ̂ ü 
²Öã•Ö¾ÖãÖ ²ÖÖȩ̂ ü“Öê Ã™òü™ü¸ü ¾Ö ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö¾Ö¸ü ¤ü÷Ö›üÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓÖÖ 
¾Ö ¿ÖêŸÖßÃÖÖšß ¾ÖÖ¯Ö¸ü&µÖÖŸÖ µÖê&ÖÖ¸üÖ ¯ÖÖ&Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ²ÖÓ¤ü �ú¹ýÖ 
†Ó¤üÖ•Öê 1,50,000 ¹ý Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê ¾Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü&µÖÖÃÖÖšüß 
÷Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ¤ü÷Ö›ü ‘Öê¾ÖãÖ †Ó÷ÖÖ¾Ö¸ü µÖê¾ÖãÖ ¯ÖãÆüÖ •Ö¸ü †Ö´Ö“Öê 
¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ ¾ÖÃÖµÖ¸ü ™üÖ�ú»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ �ÖŸÖ´Ö �ú¹ýÖ ™üÖ�úŸÖÖê 
†ÃÖê ´Æü&ÖãÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü&µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ÷Öã-
ÆüÖ. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü#ÖÖ¸:-  ASI ¤êü¿Ö´Öã�Ö ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß&Ö ´ÖÖê 
�Îú 9307865842 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÖÖ/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›ü ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß&Ö 
´ÖÖê �Îú 9730192361 
¯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. ´ÖÖê �Îú 
9823333377 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß0Ö †Ö.´Öé.Ö. 62/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤üÖÖÓ�ú 08/06/2022 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ÖÖ¾Ö 

†Ö.´ÖËé. †Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü2ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.ÖÓ. ¾Ö ´Ö¸ü2ÖÖ“Öê 
�úÖ¸ü2Ö  

Æü�úß÷ÖŸÖ 

ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 

†Ö.´Öé.Ö. 62/2022 
�ú»Ö´Ö  174 
×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-   ×¤üÖÖÓ�ú 
08/06/2022 “Öê 09.30 
¾ÖÖ“Öê ¯Öã¾Öá �úÖôêûÀ¾Ö¸ü 
´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê ÷ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß“Öê 
¯ÖÖ˜ÖÖŸÖ ŸÖÖ ×•Ö ÖÖÓ¤êü›ü  
 ×¤ü¿ÖÖ:-  ¤ü×�Ö*ÖêÃÖ 06 
×�ú´Öß 
†Ö.´Öé. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü  08/06/2022 “Öê 
¾Öêôû  14.34 ÖÖê �Îú 22 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸:-  •Öôû²ÖÖ•Öß ÷ÖÓ÷ÖÖ¸üÖ´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 44 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.»ÖÖêÆüÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖ÷Ö¸ü 
ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö»ÆüÖ ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9923730333 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö :-  ÁÖß¤êü¾Öß •Öôû²ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 18 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  ×¿Ö�Ö*Ö ¸üÖ.»ÖÖêÆüÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖ÷Ö¸ü 
ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö»ÆüÖ ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :-   ¯ÖÖ*µÖÖŸÖ ²Öã›ãüÖ ´ÖéŸµÖã  
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü0Ö :-   
 

 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß,Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ*Öß µÖÖŸÖß»Ö 
�Ö²Ö¸ ¤êü*ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´Öã»Ö÷Öß ÖÖ´Öê ÁÖß¤êü¾Öß •Öôû²ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  ×¿Ö�Ö*Ö ¸üÖ.»ÖÖêÆüÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖ÷Ö¸ü 
ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö»ÆüÖ ÖÖÓ¤êü›ü Æüß ×¤üÖÖÓ�ú 08/06/2022 ¸üÖê•Öß 
ÃÖ�úÖôûß 09.30 ¾ÖÖ“Öã ¯Öã¾Öá ×¾ÖÂ*Öã̄ Öã̧ üß µÖê×£Ö»Ö �úÖôêûÀ¾Ö¸ü 
´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê ÷ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ˜ÖÖŸÖ ¯ÖÖ*µÖÖŸÖ ²Öã›ãüÖ ´Ö¸ü*Ö 
¯ÖÖ¾Ö»Ößü  ¾Ö÷Öî̧ êü êüü �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê×Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê -
Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ*Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß&Ö 
´ÖÖê �Îú 8390006100 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö: ¯ÖÖêÆêü�úÖò/124 ÷Ö¾Öôûß ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß*Ö 
´ÖÖê �Îú 8208681527 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :- ´ÖÖ. ü̧Ö�Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,ÖÖÓ¤êü›ü-
´ÖÖê.�Îú.9922077345 

                     
 

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß0Ö †Ö.´Öé.Ö. 63/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤üÖÖÓ�ú 08/06/2022 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê ÖÖ¾Ö 

†Ö.´ÖËé. †Ö.´Öé. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü0ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.ÖÓ. ¾Ö 
´Ö¸ü0ÖÖ“Öê �úÖ¸ü0Ö  

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 

†Ö.´Öé.Ö. 
63/2022 
�ú»Ö´Ö  174 
×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖ
ß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-  ×¤üÖÖÓ�ú 
08/06/2022 “Öê 12.30 
¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÷Ö*Öê¿Ö 
¯ÖÖ™üß»Ö �úÖ¯ÖÃÖß�ú¸ü µÖÖÓ“Öê 
²ÖÖë›üÖ¸ü µÖê×£Ö»Ö 
×¾Ö™ü³Ö¼üß¾Ö¸üß»Ö ¹ý´Ö´Ö¬µÖê 
²ÖÖë›üÖ¸ü Æü¾Öê»Öß ŸÖÖ ×•Ö ÖÖÓ¤êü›ü  
 ×¤ü¿ÖÖ:-  ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 06  
×�ú´Öß 
†Ö.´Öé. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü  08/06/2022 “Öê 
¾Öêôû  15.50 ÖÖê �Îú 25 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸:-  µÖãÃÖã±ú ×¯ÖŸÖÖ ‡´ÖÖ´Ö ¿Öê�Ö 
¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.²ÖÖȩ̂ ü÷ÖÖ¾Ö 
(†Ö) ŸÖÖ »ÖÖêÆüÖ Æü.´Öã.²ÖÖë›üÖ¸ü ÆüÖ¾Öê»Öß ŸÖÖ 
×•Ö  ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9699922724 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö :-  ±úÖŸÖß´ÖÖ ×¯ÖŸÖÖ ¿Öê�Ö µÖã-
ÖãÃÖ ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö 
¸üÖ.²ÖÖȩ̂ ü÷ÖÖ¾Ö (†Ö) ŸÖÖ »ÖÖêÆüÖ Æü.´Öã.²ÖÖë›üÖ¸ü 
ÆüÖ¾Öê»Öß ŸÖÖ ×•Ö  ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :-   ÷Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ ´ÖéŸµÖã  
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü0Ö :-   
 

 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß,Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ*Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ 
¤êü*ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´Öã»Ö÷Öß ÖÖ´Öê ±úÖŸÖß´ÖÖ ×¯ÖŸÖÖ ¿Öê�Ö µÖãÖãÃÖ ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ.²ÖÖȩ̂ ü÷ÖÖ¾Ö (†Ö) ŸÖÖ »ÖÖêÆüÖ Æü.´Öã.²ÖÖë›üÖ¸ü 
ÆüÖ¾Öê»Öß ŸÖÖ ×•Ö  ÖÖÓ¤êü›ü Æüß ×¤üÖÖÓ�ú 27/05/2022 ¸üÖê•Öß 10.20 
¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÷Ö*Öê¿Ö ¯ÖÖ™üß»Ö �úÖ¯ÖÃÖß�ú¸ü µÖÖÓ“Öê ²ÖÖë›üÖ¸ü µÖê×£Ö»Ö 
×¾Ö™ü³Ö¼üß¾Ö¸üß»Ö ¹ý´Ö´Ö¬µÖê ²ÖÖë›üÖ¸ü Æü¾Öê»Öß ŸÖÖ ×•Ö ÖÖÓ¤êü›ü ›üÖêŒµÖÖ¾ÖÖ 
¯Ö¸üß*ÖÖ´Ö —ÖÖ»µÖÖÖê ¸üÖ÷ÖÖ“µÖÖ ³Ö¸üÖŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö˜ÖÖ“µÖÖ �ÖÖ»Öß»Ö 
»ÖÖ�ú›üÖ»ÖÖ †Öêœü*ÖßÖê ²ÖÖÓ¬ÖãÖ ÷Öôû±úÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖŸÖÖ ×ŸÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü 
�úÖ´Öß ÃÖ ¤ü ×¾ÖÂ*Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×¤üÖÖÓ�ú 08/06/2022 ¸üÖê•Öß ´Ö¸ü*Ö ¯ÖÖ¾Ö»Ößü  
¾Ö÷Öî̧ êüêüü �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê×Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ*Öê 
†Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß&Ö ´ÖÖê�Îú 
8390006100 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö: ¯ÖÖêÖÖ/616 “Ö�Îú¬Ö¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß*Ö ´ÖÖê �Îú 
7020448411 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :- ´ÖÖ. ü̧Ö�Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×-
Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ.,ÖÖÓ¤êü›ü-´ÖÖê.�Îú.9922077345 

    

 


