
पो. टे.हदगावं गरुन 282/2022 कलम 294, 323, 504, 506, 34 भादिव माण े िदनाकं- 11.09.2022 

पो. टे चे 
नाव 

ग.ुर.न ं/ आम ृ ग.ुघ.ता.वळे िठकाण िफयादी च ेनाव हिककत 

हदगांव  गु.र.नं :- 
282/2022 
कलम  
294, 323, 
504, 506, 34 
भादिव  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वळे िठकाण  
िदनांक10/09/2022 
रोजीचे 18.00 त े
18.30 वाजताचे 
सुमारास आरोपीचे 
शेतात मौ.भाटेगांव 
िशवार  
 
उ रेस 27 िक.मी. 
 

गु.द.ता.वेळिदनांक:- 
11.09.2022 रोजी 
वोळ 00.26 वा 
टे.डा. .04 

 

 
 
 
 

िफयादी :-  

 
FRI त िदली का ? होय. 
 

आरोपी चे नाव व प ा :-  
 

खूलासा ----- सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व 
िटकाणी यातील आरोपीतांनी संगणमत क न शेतातुन जाणा-
या र यात अडिवले व आम या शेतातुन जायाचे नाही अस े
हणुन िछनाल रांड तु लय माजलीस अशी अ ील िशवीगाळ 

िफयादीस क न थापडा बु यांनी मारहाण केली व आरोपी 
.4 यांनी िफयादीचे पतीस तु या मायला झवतो अशी 

अ ील िशवीगाळ क न लाथाबु यांनी मारहाण क न िजवंत 
मार याची धमकी िदली वगैरे आकर स .82/2022 माण े
दरु े  िनवगा बाजार येथुन पोउपिन चोपडे यांनी हाजर 
के याने मा.पो.िन साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न 
तपास कामी PSI चोपडे यांचेकडे दे यात आला. 
                       
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :-  

psi चोपडे सा. मो.नं.9049487708 

 
पो. टे. भारी अिधकारी यांच े नाव व मोबाईल नबंर :- 
पो.िन.  पवार साहबे मो.नं. 8806994154 
 
केलेला तपास :- मा.पोलीस अधी क यांचे सुचना  

 

 

 



पो. टे.हदगावं  गरुन 283/2022 कलम 294, 323, 504, 506, 34 भादिव माण ेिदनाकं- 11.09.2022 

पो. टे च े
नाव 

ग.ुर.न ं/ आम ृ ग.ुघ.ता.वेळ िठकाण िफयादी च ेनाव हिककत 

हदगांव  ग.ुर.न ं:-  
283/2022 
कलम  
294, 323, 
504, 506, 34 
भादिव   
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वेळ िठकाण  

िदनांक .10/09/2022 
रोजीचे 18.00 ते 
18.30 वाजताचे 
सुमारास िफयादीचे 
शेतात मौ.भाटेगांव 
िशवार  
 
उ रेस 27 िक.मी. 
 
ग.ुद.ता.वेळ िदनांक:- 
11.09.2022 रोजी 
वोळ 01.11 वा 
टे.डा. .05 

 
 
 
 

िफयादी :-  
 
FRI त िदली का ? होय. 
 
आरोपी चे नाव व प ा :-  

खलूासा -----          सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी 
व िटकाणी यातील आरोपीतांनी संगणमत क न शेतातुन का 
जाता असे िफयादीने िवचार याचे कारणाव न यातील 
अ. .1 व 2 यांनी िछनाल रांडा अशी अ ील भाषेत 
िसवीगाळ क न तु ही लय माजलात तुमची दाखिवतो असे 
हणुन थापडाबु यांनी मारहाण केली व अ. .3 व 4 यांनी 

िफयादीचे पतीस लाथाबु यांनी मारहाण क न तु लय 
माजलास तु या मायला झवतो अशी अ ील भाषेत 
िशवीगाळ क न िजवे मार याची धमकी िदली वगैरे 
आकर स .83/2022 माणे दरु े  िनवगा बाजार येथुन 
पोउपिन चोपडे यांनी हाजर के यान े मा.पो.िन साहबे यांचे 
आदेशान े गु हा दाखल क न तपास कामी PSI चोपडे 
यांचेकडे दे यात आला. 
दाखल करणार - NPC 227 िभसे 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :- 
 psi चोपडे सा. मो.नं.9049487708 
पो. टे. भारी अिधकारी याचं े नाव व मोबाईल नबंर :- 
पो.िन.  पवार साहबे मो.नं. 8806994154 
केलेला तपास :- मा.पोलीस अधी क यांचे सुचना  

 

                                     



            पोलीस टेशन िवमानतळ,  ग.ुर.न. 311/2022 कलम 379 भा.द.िव  िद 11.09.2022 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चने गु हा 

घडला/दाखल/ ा िद./वळे 
गरुन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत शरेा 

1)  
नादंडे, 
पो. टे. 

िवमान-तळ 

ग.ूघ.ता.वळे व िठकाण-  
िदनांक 10/09/2022 रोजी 
रा ी 20.00 वा ते िदनांक 

11/09/2022 रोजी सकाळी 
09.30 वा  या दर यान 
अलनुर सोसायटी या मोक या 
जागेत, आसरानगर नांदडे  

 
उ रेस 03 िक.मी. 
   
 दाखल ता. वळे – 
िद 11.09.2022 रोजी 
वेळ 14.44 वा 
 टे.डा. 22 
 
 

पोलीस टेशन 
िवमानतळ,नादंेड 
ग.ुर.न. 
311/2022  
कलम  
379 भा.द.िव  

िफयादी- 
 स यद समीर स यद फा ख वय 29 
वष वसाय िम ीकाम रा 
मोहमदीया ँ काँलनी आसरानगर 
नांदडे मो. 8888623195 
 
आरोपी – अ ात  
 
गेला माल-   
िहरो ह डा फँशन लस . MH 26 
S 8113 लाल रंगाची िजचा इंजीन 
न. HA10EB8GE76513 व 
चेचीस नंबर 
MBLHA10EL8GE73809 अशी 
असलेली जुनी वापरती िकमंती 
21,000/- ची मोटार सायकल 

खूलासा –सादर िवनंती िक,वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील िफयादी यांची िहरो 
ह डा फँशन लस . MH 26 S 8113 लाल 
रंगाची िजचा इंजीन न. 
HA10EB8GE76513 व चेचीस नंबर 
MBLHA10EL8GE73809 अशी असलेली 

जुनी वापरती िकमंती 21,000/- ची मोटार 
सायकल कोणीतरी अ ात चोर ांने चो न 
नेली आह े .वगैरे मजकूराचे जबाब व न 
सपोिन अनलदास साहबेांचे आदशेाने गू हा 
दाखल क न तपासकामी HC/1334  जाधव 
यांचेकडे िदले. 
 
दाखल करणार – 
 HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 
 

तपास करणार  -  
HC/1334  जाधव मो.नं. 8805859640 

 

 

 

 



 

पो. टे. कंधार  आ.मृ.न.52/2022   कलम 174 CRPC  िद.11/09/2022. 

पो. टे. 
च ेनाव 

     ग.ुर.न. व 
कलम 

   गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  
होय/ नाही 

               हकीकत  

 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न. 
52/2022 
कलम  
174 
CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- 
िद.09/09/2022  चे  14.00 
वाजता चे  गउळ िफयादीचे 
शेताम ये ता कंधार  
 
दि णसे 15. K. M. . 
 
आ .मृ.दाखल:- 
 िद.11/09/2022 
 वेळ 13.01 वा 
. टेशन डायरी न द  18  वर.  
 

खबर देणार :-  
एस .के. बयास -HC /2093 
नेमणूक पोलीस टेशन नांदेड 

ामीण . मोबाईल नंबर. नाही. 
FIR त िदली का:- होय 
 

 मयताच ेनाव व प ा,, :-  
दशरथ िकशन तेलंग  वय 32 वष 
रा. गऊळ  ता. कंधार.  
 

 उिशरा च ेकारण:-  
Mlc कागदप  ा  झा यान े.  
 

मरणाच ेकारण :-   
िवषारी औषधाचा  ड याचे 
झाकण त डान ेकाढत असताना 
अचानक याचे त डात िवषारी 
औषध गे यान े उपचारादर यान 
मृ यू 

खुलासा;            सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व  िठकाणी 
यातील मयत यांनी  शेतात िपकावर फवारणी कर यासाठी िवषारी औषध 
ड याचे झाकण त डान े काढत असताना अचानक याचे त डात िवषारी 
औषध गे यान े यास उपचार कमी सरकारी दवाखाना कंधार येथ े थम 
उपचार घेऊन सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथ े उपचार चाल ू
असताना उपचारादर यान िद. 10 /09/ 2022 रोजी 11.00 वाजता चे 
सुमारास   मरण पावला आह े असे MLC कागदप  ा  झा याने  वर 

माणे मा.पो.िन. साहबेांचे आदेशान ेआ.मृ. दाखल. 
दाखल करणार:- --- 
HC/ 2259 ीरामे साहबे पोलीस टेशन कंधार  
मोबाईल नंबर:-9421761652. 
 

तपासीक अमलदार:-- -- 
-NPC/ 548  काळे साहबे ने पोलीस टेशन.  कंधार  
मो.  :- 9325303161. 
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
मा. पो. िन. पडवळ साहबे  पो . टे.  कंधार मो . . 9420841070.  
 



iksLVs Hkksdj nSfud xqUgs vgoky fn 11@09@2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-è-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko &  
 
Hkksdj  

xqUgk-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-%& fn 
10@09@2022 jksth ps 
20-00 oktrk rs 
11@09@2022 ps 
07%45 ok ps 
njE;ku v”Vfouk;d 
uxj  Hkksdj  
fQ;kZnhP;k ?kjh  
 
fn'kk o varj & 
if’pesl 500 feVlZ  
 
xqUgk nk[ky-rk-osG- 
%& fn 11@09@2022 
ps osG 12-18 ok- ps 
uksan Ø-16 oj 
 

 xqj  ua %& 
 352@2022 
 dye  
457] 380  Hkknafo  
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps   ukao %& egs'k 
çHkkdj pØkoj o; 45 
o"kZs O;olk; O;kikj 
jkg.kkj v"Vfouk;d 
uxj Hkksdj ftYgk ukansM 
eks uacj 9422429557   
 
vkjksihps  uko %& 
vKkr 
 
xsyk eky &  jks[k 
30]000@& gtkj #i;s o 
lksU;k&pkanhps iwtsP;k 
oLrw vlk ,sot fderh 
62000@& #i;kpk vlk 
,dw.k ,dw.k 92000@& 
#i;kapk eky pks:u usyk 
 
feGkyk eky &fujad  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy  fQ;kZnh gs eqykauk HksV.;klkBh ukansM ;sFks ?kjkyk dqywi 
o xsVyk dqywi ykowu xsys vlrk fnukad 10@ 09@ 2022 ps jk=h 
20%00 oktrk  rs fnukad 11 @09@ 2022 jksth ps ldkGh 
07%45 oktrk ps njE;ku v"Vfouk;d uxj Hkksdj fQ;kZnhP;k 
?kjh dks.khrjh vKkr pksjVîkus R;kaP;k ?kjkps xsVps o nkjkps 
dqywi rksMwu vkr ços'k d:u oj  çek.ks jks[k jDde o 
lksU;k&pkanhP;k iwtsP;k oLrw vlk ,dw.k 92000@& #i;kapk 
eky pks:u usyk  oxSjs etdqjkps rØkjh tckcko:u ekuuh; 
iksyhl fujh{kd lkgsc ;kaP;k vkns'kkus   xqUgk nk[ky    
nk[ky dj.kkj & 
iksgsdkW 1653 nsodkacGs iks LVs Hkksdj eks ua 9623979181  
rikfld vaeynkj& 
iksgsdkW 2078 y{kVokj iks LVs Hkksdj eks ua  9767114720  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh % &  
iks fu fodkl ikVhy iksLVs Hkksdj  eks u 9923104521 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
liksfu rkacksGh  iks LVs Hkksdj eks ua  9987335769 o iksgsdkW 2078 
y{kVokj iks LVs Hkksdj eks ua  9767114720  gs fn-11-09-2022 
jksth ps osG 12-49  LVs- Mk-18  oj  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyw  

 



iksLVs ej[ksy nSfud xqUgs vgoky fn 11-09-2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-è-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko &  
 
ej[ksy  

vkè-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-%& fn 
11@09@2022 jksthps 
08-30 rs 09-00 ok 
-ps lqekjkl xksfoan 
Hkkstw iokj ;kaps 
HkkMîkus jkgrs ?kjh 
ekS- gkusxko 
 
 
vkè nk[ky-rk-osG- 
%& fn 11@09@2022 
ps osG 14-51 ok- ps 
uksan Ø-12 oj 
 

 vkè  ua %& 
 14@2022  
dye  
174 lhvkjihlh  
 
 
 
 
 
 

[kcjns.kkjps  ukao %& 
 O;adV xaxkjke pkSèkjh o; 57 o"kZ 
O;olk; etqjh jkg.kkj gk.ksxko 
¼e;rkps oMhy½ 
eks-ua-Š†„ƒ††‡ˆå† 
 
Ek;rkps uko %&&  
 
ej.kkps dkj.k& & 
cjsp fnolkiklwu Mksdsnq[khpk =kl 
gksrk vktkjkyk daVkGwu jkx [kqi 
vlY;kus flfyax QWuyk vks<.kh ckaèkwu 
xGQkl ?ksÅu ej.k ikoyh 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh 
o fBdk.kh ;krhy ;krhy e;r ckbZ fgps c&;kp 
fnolkiklwu Mksds nq[khP;k vktkjkyk daVkGwu jkx 
[kqi vlY;kus flfyax QWuyk vks<.kh ckaèkwu 
xGQkl ?ksÅu ej.k ikoyh oxSjs tckc o:u 
nk[ky 
 

nk[ky dj.kkj & 
eiksuk@1206vkj-,e-'ks[k iksLVs ej[ksy  
eksua-9552516287 
rikfld vaeynkj&  
iks-fu- xqês lkgsc iksLVs ej[ksy eksua 8830564618 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh % &  

iks-fu- xqês lkgsc iksLVs ej[ksy eks uacj 8830564618 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
iks-fu- xqês lkgsc iksLVs ej[ksy eks uacj 
8830564618 iksmiuh tk;Hkk;s] fcV vaeynkj iksuk 
94 'ks[k gs fn-11-09-2022 jksth ps osG 11-15   
LVs- Mk-11 oj  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyw  

     
 
 



 पो. टे. लोहा गरुन 181/2022 कलम,379  भा द िव. िद.11/09/2022 
पो. टे. 
च ेनाव 

गुरण व 
कलम  

   गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व 
प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हकीकत  
 

  
लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन 
181/2022 
कलम,  
379   
भा द िव. 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला:- 
 िदनांक -08/09/2022 रोजी सकाळी 

10 . 30ते 11.00 वाजताचे दर यान 
राहते घरासमो न पवार ग ली जुना 
लोहा तालुका. लोहा िज हा नांदडे 

 
 पूवस 01 िकमी अतंरावर 
   
गु हा दाखल:- 
िद.11/09/2022  

वेळ 14.17 वाजता 
 टेशन डायरी न द 13 वर 
   
गेला माल-  िहरो कंपनीची लडर लस 
मोटारसायकल मांक MH 26-BL 
7060 िजचा रंग ीन िवथ लॅक GBK 

जुनी वापरती िकमती अंदाजे 30,000/- 
पये 

 

 िफयादी च ेनाव व पता –  
गोिवद ध डीबा पवार वय 33 वष ही वसाय 

शेती राहणार. पवार ग ली जुना लोहा तालुका. 
लोहा िज हा. नांदडे  
मोबाईल नंबर 84 82 88 88 65 
  
FIR त िदली:-   होय  
 
आरोपी च ेनाव व प ा--- अ ात 
 
आरोपी अटक:-नाही 

 
उिशरा चे कारण-  
आज पयत शोध घेऊन िमळून आली नस यान े
आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन त ारी जबाब 
िद यान.े                                                   

खुलासा;  
        सादर िवनंती की,   वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी यांची िहरो कंपनीची लडर लस मोटार 
सायकल मांक MH 26-BL 7060 िजचा रंग ीन िवथ 
लॅक GBK जुनी वापरती िकमती अंदाजे 30,000/- पय े

िजचा इंिजन नंबर HA 10GJHH133334 चेिसस नंबर 
MBLHAR 07XJHH09283 ही राहते घरासमो न 
कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली आहे. वगैरे 
मजकुराचे जबाब व न मा . सपोनी शेख साहबे यांचे 
आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पोहकेा 
408 क े यांचे कडे िदला 

 
दाखल करणार:- NPC 491 लाटकर पो. टे. लोहा मो 

न.8830449911 
तपासी अमंलदार- HC408 क े  यांना िदला  आह.े  
 मोबाईल नंबर 9730726378 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
मा.पो.िन/ तांबे  साहबे . पो. टे. लोहा 

 मो. नं. 9850188100 

 
 

 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.353/22 िदनाकं 11/09/2022 

पो टे च ेनाव गु हा रिज टर नबंर व कलम.  िफयादी व आरोपी च ेनाव  हकीकत 

पोलीस टेशन भोकर 
गरुन  
353/2022 
 कलम 
 279 337 304 (अ) 
भा. द. िव. व सह 
कलम 134/187 
M.V. act     

गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण 

िदनांक 05- 09- 2022    
चे  सायंकाळी   19:00  
ते 19:15 वाजता चे दर यान 
भोिस िशवारात िच िगरी 
पाटी या अलीकडे बालाजी 
पवार यां या शेताजवळ   
 
गु हा दाखल तारीख वळे 
िदनांक   11-09- 2022 
 चे 14:39 वाजता  
टेशन डायरी न द मांक 23 

 
मयताच ेनाव:-  
 वेश ीहरी गायकवाड वय 
38 वष वसाय वेि डग 
काम राहणार भोसी तालुका 
भोकर  
 

िफयादी : -  
ी हरी गोिवद गायकवाड वय 62 

वष वसाय मजुरी राहणार भोस 
तालुका भोकर िज हा नांदेड मनं 
7820894762  
 
आरोपीच ेनाव:- 
  

खुलासा 

सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व  िठकाणी यातील िदनांक 05/09/2022 
रोजी वेळ अंदाजे सायंकाळी सात ते स वा सात वाजे या दर यान िफयादी  चा मुलगा 
नाम े वेश ीहरी गायकवाड वय 38 वष हा याचे वेि डगचे काम क न नेहमी माण े
नांदडे न घरी येताना  िचदगीरी     पाठी या  जवळ या या िम ा या मोटर 
सायकलव न उत न घराकडे पायी येत असताना भोसी िशवारात चीदिगरी 
पाठी या थोडे अलीकडे बालाजी पवार यां या शेताजवळ आला असता या या 
पाठीमागून येणारा ऑटो चा चालकाने याचे ता यातील ऑटो हा भरधाव वेगात हाय 
गई व िन काळजीपण ेचालवून िफयादी या मुलास पाठीमागून येऊन जोराची धडक 
दऊेन यास गंभीर जखमी क न या या मरणास कारणीभूत झाला व याचा ऑट  न  
थांबवता पळून गेला  वगैरे मजकुराचे त ारी जबाबाव न माननीय पोलीस िनरी क 

साहबे यां या आदशेान े  गु हा दाखल    
 

दाखल करणार— 
H.C.1653 दवेकांबळे मोबाईल नंबर    96 23 97 91 81     

तपासी अमलदार;-  
पोलीस उपिनरी क सूयकांत कांबळे मोबाईल नंबर 99 23 41 32 44             

भारीअिधकारी— 
माननीय सहा यक  पोलीस िनरी क तांबोळी   साहबे  मो नंबर  9987335769  

 

 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न 354/2022 कलम 379,34 भा.द.वी.      िदनाकं 11/09/2022 

पो टे च ेनाव गु हा रिज टर नबंर व कलम.  िफयादी व आरोपी च ेनाव  हकीकत 

पोलीस टेशन 
भोकर  
गरुन  
354/2022  
कलम 
 379,34 
भा.द.वी.      

गु हा घडला तारीख वळे िठकाण 
िदनांक 10- 09- 2022   चे  सायंकाळी 
18:00 ते 23:00चे सुमारास डोरली 
िशवारातील ड गर मा यावर    
गु हा दाखल तारीख वळे 
िदनांक   11 -09- 2022  
चे 18:13 वाजता 
 टेशन डायरी न द मांक 27 
गलेा माल:- 
1)10000/-  एक काळ या पांढ या रंगाची चार 
वषा या वयाची मािद मढी  
2)9000/- एक काळे रंगाची तीन वषाची मादी 
मढी 3)8000/- एक लाल पांढरा रंगाची मािद 
मढी 4)9000/-एक पांडुरंगाची तीन वषाची 
मादी मढी  5)5000/- एक काळे रंगाची एक 
वषाची मािद मढी असा एकूण 41000/- 
पयांचा माल 

िमळाला माल :-10000/- पयेचे  एक काळे 
पांढ या रंगाची चार वषा या वयाची मािद 
मढी  

िफयादी : -   
बदा   िपता नाथा  रबारी वय 
55 वष वसाय मढपाळ 
राहणार बहादरुी अंजाळा 
िज हा कचबूज गुजरात रा य 
मोबाईल नंबर 63 54 99 85 
51  
 
 

आरोपीच ेनाव:- 
 

खुलासा 

सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व  िठकाणी यातील आरोपी तानी 
संगणमत क न िफयादी डोरली िशवारात ड गरमा यावर म ा चारीत असताना 
यातील लोहा तालुका हदगाव येथील नमूद चोर ांनी मोटरसायकल वर येऊन 
िफयादी या वर नमूद  म ा असा एकूण 41000/- पयांचा माल चो न नेताना  
यातील एक काळे  रंगाची एक वषाची मादी मढी िकमत अंदाज े10000/- हजार 
पये ही आरोपी मांक 1) यां या ता यातून िमळून आले व यातील िफयादी व 

इतर लोकांनी उविरत  म ांचा व चोर ांचा शोध घेतला असताना रा ी 23:00 
वाजता सुमारास डोरली िशवारातील ना यावर आरोपी मांक 2) 3) ह े िमळून 
आले व आरोपी मांक 4) हा पळून गेला वरील तीन आरोप ना पोिलसां या 
ता यात िदले   वगैरे मजकुराचे त ारी जबाबाव न माननीय  सहा यक पोलीस 
िनरी क साहबे यां या आदेशाने   गु हा दाखल    

 

दाखल करणार--   
H.C.1653 देवकांबळे मोबाईल नंबर  96 23 97 91 81       

 

तपासी अमलदार;- 
H.C.1765 हनवते मोबाईल नंबर 98 60 71 98 23             

 

भारी अिधकारी— 
माननीय  सहा यक पोलीस िनरी क तांबोळी  साहबे 

मोबाईल नंबर99 87 33 57 69 
 
 

 



 

पो. टे.मुखेड  दिैनक गु ह ेअहवाल िदनाकं 11/09/ 2022 

 
पो. टे. 

गरुन कलम गु हा घडला तारीख 
वळे िठकाण 

िफयादीच ेनाव गु ाची थोड यात हािककत 

मुखेड पो ट मुखेड 
गुरंन 
282/2022  
कलम 
324,323, 
504,506,34 
भादवी 
 

गु हा घडला तारीख 
वळे िठकाण – 
 िदनांक 10/9/22 रोजी 
वेळ 15:00वाजता चे 
सुमारास िफयादीचे 
घरी मोजे च डी  
ता. मुखेड.िज. नांदेड 
  
 
दाखल वेळ- 
11/09/2022 रोजी 
वेळ  00.52 वा  
टे डा न द 05 

 

 

िफयादीच ेनाव-  
ंकट खुशाल देवकत ेवय 35वष 
वसाय -शेती रा- च डी ता. 

मुखेड मो.नं.937193924 
 
आरोपीच ेनाव-  

 
 

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळ िठकाणी यातील आरोपीतांनी 
संगणमत क न शेतीचे वाटणीचे कारणाव ण िफयादीस िशवीगाळ केली 
व िफयादीचे विडलांनी  या या हातातील दगडान े मा न िफयादीस 
जखमी केले व भाऊ नागनाथ याने िफयादीचे बिहणीचे डो यात मा न 
जखमी केले िफयादीचे आई व भाऊजई िहने िफयादीचे बिहणीस 
लाथाबु यांनी  मारहाण केली व जीवे मार याची धमकी िदली वगैरे 
व न मजकुराचे िफयादव न गु हा दाखल क न मा.पोनी साहबे यां या 
आदेशान ेपुढील तपास -ASI पां◌ंडे साहबे  यां याकडे िदले  
 

दाखल करणार  - 
पोहकेा-400 ध डग ेपो. टे.मुखेड 
 

तपास करणार- 
ASI पांडे साहबे न.ेपो. टे.मुखेड मो नंबर .8359595184 
 

भारी अिधकारी- 
 ही ही गोबाडे मोबाईल नंबर 8805957400 

 



 

iksLVs mLekuuxj nSfud xqUgs vgoky fn 11-09-2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-è-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko &  
 
mLeku 
uxj  

xqju-?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-%&  
fn 10@09@2022 
jksthps 19-00 oktrk 
fQ;kZnhps ?kjkleksj 
jksMoj fp[kyh  
rk-da/kkj 
 
fn’kk o varj 
iqoZsl 15 fdeh  
 
xqju nk[ky-rk-osG- % 
fn 11@09@2022 ps 
osG 12-38 ok- ps 
uksan Ø-10 oj 
 

 xqjau %& 
 158@2022  
dye  
324]323]504] 
506]34 Hkknoh 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %& 
‘kadj rqdkjke dne o; 37 
o"kZ O;olk; ‘ksrh jkg.kkj 
fp[kyh rk-da/kkj  
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 

vkjksihps uko %&&  
vkjksih vVd ukgh 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy ueqn vkjksih gs nk: fioqu fQ;kZnhps 
?kjkleksj vkjMk vksjM djhr vlY;kus R;kl bFks xksa/kG 
dk djhr vkgkr vls letkor vlrkuk vkjksihus 
lax.ker d:u vk-dz 1 ykFkkcqD;kus vk-dz 2 ;kus 
ikBhr eqBhus eqDdkekj vk-dz 3 ;kus MksD;kr yks[kaM 
xtkGhus  vk-dz 4 ;kus dkBhus ik;koj ek:u nq[kkir 
dsyh o f’kohxkG d:u ftos ekj.;kph /kedh fnyh 
oxSjs tckck o:u xqUgk nk[ky- 
 

nk[ky dj.kkj & 
iksgsdkW@2323 tkedj iksLVs mLekuuxj 
 
rikfld vaeynkj&  
iksuk @127 eqaMs iksLVs mLekuuxj eksua 9421390003 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh % &  

liksfu Jh Hkkjrh  iksLVs mLekuuxj eksua 8378989949 

 



 

पोलीस टेशन  उ मानगर यथेील दनिदन गु हयाचा अहवाल िदनाकं. 11/09/2022 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा घडला ता .  वळे िठकाण 
व दाखल ता. वेळ 

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नबंर, आरोपीच ेनाव व 
प ा आरोपी अटक होय /नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरन ं
159/2022 
क. 
498 (अ)34 
भादंवी  
 

 
 

गु हा घडला 
ता.वेळ.िठकाण... 
िद.08/05/2015 ते 
24.09.2020 पयत 
आलगेाव आरोपीचे घरी 
 
िदशा :- 
पूवस 10 km  
 
-------------------------- 
 गु हा दाखल िदनाकं:- 
िद-11/09/2022  
वेळ 15.54 वाजता 
 टे.डा न द   17 वर 
 
 

िफयादीच ेनाव:-  
एफ आय आय त  िदली का :-होय  
 

---------------------- 
आरोपीच े नाव :- 

 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक नाहीत  
------------------------- 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमो दा  िपतांनी 
संगणमत क न िफयादीस माहे न गाडी घे याकिरता 
माहरेा न 50 हजार पये आण हणून शारीिरक व 
मानिसक छळ केला हणून गु हा दाखल क न तपास 
एपीआय साहबे यांचे आदेशाने HC 706 पवार 
यांचेकडे िदला  
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-होय  
दाखल करणार :--  
pso hc- 2323 जामकर पो.. टे उ माननगर  
मो न 9970975476 

तपिसक अमलदर :- 
 HC 706 पवार साहबे पो टे उ माननगर मो 
न 9373545955 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व  
मोबाईल नबंर:-  
स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर  
मो.न.ं 837898949:- 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 315/2022  Ûú.498 † ,323,504,506,34 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.       ×¤ü®ÖÖÓÛú 11/09/2022 
 

 

 ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö 315/2022  
 Ûú. 
498 † ,323, 
504,506,34 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 10/06/2021 ¸üÖê•Öß 18.00ŸÖê 06.09.2022ü “Öê 
12.00 ¾ÖÖ. ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê  ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü ÛúÖÑ»Ö®Öß †Æü´Ö¤ü¯Öã¸ü ¾Ö 
ÃÖ´ÖŸÖÖ  ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  
 ×¤ü®ÖÖÓÛú 11/09/2022 ¸üÖê•Öß  14.50 ¾ÖÖ. 
 Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  16 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --    
 
 
†Ö¸üÖê¯Öß— 
 
†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú 
®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ 
¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ  
Ûúºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãü®Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã®Ö µÖê †ÃÖê 
¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ´ÆüÞÖã®Ö ˆ¯ÖÖ¿Öß¯ÖÖê™üß šêü¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ 
‘Öê¾Öã®Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ¾Ö ¿ÖÖ¸üß¸üßÛú ”ûôûÛúºþ®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû ¾Ö 
´ÖÖ¸üÆüÖÞÖÛúºþ®ÖŸÖã •Ö¸ü †Ö¾ÖÖ•Ö Ûêú»ÖßÃÖŸÖ¸üŸÖã»ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ 
´ÖÖºþ®Ö ™üÖÛãú †¿Öß ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ¤êüŸÖ 
†ÃÖ»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê  ×±úµÖÖÔ¤üß †•ÖÖÔ ¾Öºþ®Ö ŸÖÃÖê“Ö 
´ÖÆüß»ÖÖÃÖÆüÖµµÖÛúÛúõÖÖ“Öê ¯Ö¡ÖÛúÖ¾Öºþ®Ö  ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. 
†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê®ÖÖ /1333 ²ÖÖê¸üÛú¸ü  
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  
¯ÖÖê®ÖÖ  /1333 ²ÖÖê¸üÛú¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9112389670 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  --  
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 1781 ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü  
´ÖÖê ®ÖÓ -- 9657578281 
 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 553/2022  Ûú»Ö´Ö 498 †,323,504,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 11/09/2022 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê 

®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö 

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

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
553/2022  
Ûú»Ö´Ö  
498 †,323, 
504,34 
³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
08/11/2021 ŸÖê 
14/11/2021 
¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ´Öê›üßÛú»Ö 
ÛúÖò»Öê•Ö ¯Ö¸üßÃÖ¸ü ŸÖÖ. 
†Ó²ÖÖ•ÖÖêÝÖÖ‡Ô ×•Ö.²Öß›ü   
 
 

ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
11/09/2022 “Öê 
¾Öêôû 17.00 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.18 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö¸ÓüÛú  
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú  
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß 
Æüß ×ŸÖ“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã»ÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÛúÖ´Ö 
•Ö´ÖŸÖ ®ÖÖÆüß ŸÖã—Öê “ÖÖ¸üß¡ÖµÖ “ÖÖÓÝÖ»Öê ®ÖÖÆüß ´ÆüÞÖã®Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ ¾Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ ®ÖÖîÛú¸üßÃÖÖšüß ŸÖã—ÖµÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãü®Ö ¤üÖê®Ö »ÖÖÜÖ ¹ý¯ÖµÖê 2,00,000/- 
¹ý ‘Öê¾Öã®Ö µÖê †ÃÖê ´ÆüÞÖã®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ Ûú¹ý®Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üÛú ¾Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú 
”ûôû Ûêú»ÖÖ ŸÖã—ÖµÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãü®Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã®Ö †Ö»ÖßÃÖ ŸÖ¸ü“Ö ŸÖã»ÖÖ ®ÖÖÓ¤ü¾Öã®Ö ‘ÖêŸÖÖê †ÃÖê 
´ÆüÞÖã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ÆüÖÛú»Öã®Ö ×¤ü»Öê ¾ÖÝÖ¸êüü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-   
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 7774883192 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1749 ³ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9096270187 
 

 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : 
 ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ.  
´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

                        

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 554/2022  Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 11/09/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê 

®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.  
Ûú»Ö´Ö 

   ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö 

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

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
554/2022  
Ûú»Ö´Ö  
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú 
06/09/2021 
¸üÖê•Öß  ¾Öêôû ¤ãü¯ÖÖ¸üß 
02.30 ¾ÖÖ. ŸÖê 
03.00 ¾ÖÖ. “Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ‡Ô¤üÝÖÖÆü 
ÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖêÛúôûµÖÖ 
•ÖÖÝÖêŸÖ ü   
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
11/09/2022 “Öê 
¾Öêôû 21.33 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.27 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  
¿ÖêÜÖ †ÖÃÖß±ú ×¯Ö.¿ÖêÜÖ ÜÖ»Öß»Ö ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¯Öë™ü ü̧ü ü̧Ö. ÜÖã¤ü²Öê®ÖÝÖ¸ü “ÖÖî¸üÃŸÖÖ ´ÖÆêü²Öã²ÖßµÖÖ ÛúÖò»Ö®Öß 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.ÛÎú.9766435010. 
 
†Ö¸üÖê¯Öß :- †–ÖÖŸÖ  
 
†Ö¸üÖê¯Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú  
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛÎú.MH-26-AQ-0112 ÃÖã•ÖæÛúß 
ÆüµÖÖŸÖ ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß ¯ÖÖÓœü·µÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö 
“ÖÖê¸üß»ÖÖ ÝÖê»Öß 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú  
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:- 
 ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö“ÖÖ †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸üü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛÎú.MH-26-AQ-0112 
ÃÖã•ÖæÛúß ÆüµÖÖŸÖ ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß ¯ÖÖÓœü·µÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ 
ÛÎú.MB8NF4HFKD8102123 ¾Ö ‡Ó×•Ö®Ö ÛÎú.F4E1-187183 
†ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß ØÛú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 10,000/- ¹ý “Öß ‡Ô¤üÝÖÖÆü ÃÖ´ÖÖê¸ü 
»ÖÖ¾Öã®Ö ´ÖÖêÃÖÓ²Öß ÛúÖ ´Ö»»ÖÖ µÖê£Öß»Ö ¯»ÖÖò™ü ²Ö‘ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ÝÖê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ. ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü 
¾ÖÝÖ¸êüü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-   
¯ÖÖê®ÖÖ/3378 Ûëú¦êüüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 8390006100 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖê®ÖÖ/616 “ÖÛÎú¬Ö¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 7020448411 
 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ.  
´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

                        



 

पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.355/22 िदनाकं 11/09/2022 

पो टे 
च ेनाव 

ÝÖã.¸ü.®Ö.  Ûú»Ö´Ö गु हा घडला तारीख वळे िठकाण 
  

 िफयादी व आरोपी च ेनाव  हकीकत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा रिज टर 
नंबर व कलम. 
355/2022  
कलम 
 454, 380  
भा.द.वी.     

गु हा घडला तारीख वळे िठकाण 
िदनांक 11/09/2022 चे सकाळी 10:00 त े
14:00. वाजताचे  दर यान  िफयादी या घरी 
रेनापुर तालुका भोकर   
 
गु हा दाखल तारीख वळे 
िद.11/09/2022  
रोजी 22:52 वा 
 न द. 41 वर   
 
गलेा माल:- 
1)नगदी 20,000/- हजार पये 2)सो याचे 
दीड तो याचे गंठण िकमती.50000 
3)सो याचे सहा ाम चे झुंबर िकमती 
15000/- हजार पये असा एकूण 85000/- 
हजार पये चा माल 
 
िमळाला माल :-िनरंक 
 

िफयादी : -  
अिनल जनाधन येरेकर वय 48 
वष वसाय शेती खाजगी 
वकीली राहणार रेनापुर 
तालुका भोकर मो नंबर 99 
22 80 48 97   
 
 

आरोपीच ेनाव:- 
 

खुलासा 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व  िठकाणी यातील 
िफयादी व िफयादी ची प ी असे दोघेजण शेतात टाक यासाठी गेल े
असता खत टाकून दपुारी 14:00 वाजता  दर यान घरी आल ेअसता 
घरा या वर या मज यावर गावातील अजय अशोक कावळे हा 
घरा या  पाय या उतरत असताना मला ध ा मा न पळून गलेा 
यावेळी मी व प ीने घरात जाऊन पािहले असता घरा या 

कडीक डा  तोडून आत वेश क न कपाटाचे लॉक तोडून आत 
मधील 20,000/- हजार पये नगदीव सो याचे दीड तो याचे गंठण 
50000/- हजार पये व सो याचे सहा ाम चे झुंबर 15000/-असा 
एकूण 85000/- पयांचा माल चो न नेला   वगैरे मजकुराचे 
त ारी जबाबाव न माननीय  सहा यक पोलीस िनरी क साहबे 
यां या आदेशान े  गु हा दाखल    

दाखल करणार--   
ASI  लकूळे  मोबाईल नंबर 8308292298       

तपासी अमलदार;-   
ASI देवकांबळे मोबाईल नंबर  96 23 97 91 81          

भारीअिधकारी-- माननीय  सहा यक पोलीस िनरी क तांबोळी  
साहबे  मोबाईल नंबर99 87 33 57 69  

 



¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 325/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü-11/09/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
÷Öã̧ ü−Ö 
Ó 325/2022 
�ú»Ö´Ö  
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    
 ×¤ü ü-29/09/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 13.30 
ŸÖê15.00¾ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖÖê´Öê¿Ö 
�úÖò»Ö−Öß   −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-11/09/2022 

¾Öêôû 13.16¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 19 

×±úµÖÖÔ¤üß-  
ÃÖÓ×¤ü¯Ö ¾µÖÓ�ú™ü¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì ¾µÖ.¿ÖêŸÖß 
¸üÖ.ÃÖÖê´Öê¿Ö �úÖò»Ö−Öß 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
†¸üÖê̄ Öß-†–ÖÖŸÖ 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-  
ÆüÖê−›üÖ ¿ÖÖÆüß−Ö �Óú¯Ö−Öß“Öß 
´ÖÖê .ÃÖÖ.‹´Ö.‹“Ö 26 
‹.‹ŒÃÖ .4007 �úß.†.  
25000/-¹ý. “Öß •Öã−Öß 
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö  

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ:Öß µÖÖŸÖß»Ö 
±úßµÖÖÔ¤üß“Öß  ÆüÖê−›üÖ ¿ÖÖÆüß−Ö �Óú¯Ö−Öß“Öß ´ÖÖê .ÃÖÖ.‹´Ö.‹“Ö 26 
‹.‹ŒÃÖ .4007 �úß.†.  25000/-¹ý. “Öß •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß 
Æüß ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü »ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÃÖŸÖÖ ŸÖß  �úÖê:ÖßŸÖ¸üß †–
ÖÖŸÖ  “ÖÖêÖ™üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß ¾Ö÷Öî¸êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ 
¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�Öò 1020 †Ö›êü   ´ÖÖê.−ÖÓ.9823467191 
  
¤üÖ�Ö»Ö  
 GPSI ‡Ô•Öôû�ú¸ü   ´ÖÖê.−ÖÓ. 9561038797 
 



 

¯ÖÖê Ã™êü¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ †Ö´ÖÏ −Ö 70/2022 �ú.174 ×ÃÖ.†Ö ü̧.×¯Ö.ÃÖß ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê         ×¤ü.11/09/2022 

 

¯ÖÖêÃ™êü“Öê -
−ÖÖÓ¾Ö 

†.´ÖÏ.−ÖÓ ¾Ö  �ú»Ö´Ö 
†.´ÖÏ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šü�úÖ�Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−Ö ¾Ö  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ. 

Æü×�ú�úŸÖ 
 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö.´ÖÏ.−ÖÓ   
70/22  
�ú . 
174 
×ÃÖ.†Ö ü̧.×¯Ö.ÃÖß  
 
  

†Ö´Öé ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü.11/09/2022 ü̧Öê•Öß 
16.00ÃÖ ¤ü ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß  
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
†Ö´Öé ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö −ÖÖÓê¤ü 
−ÖÓ²Ö ü̧- 
×¤ü 11/09/2022  
ü̧Öê•Öß ¾Öêôû 20.43 ¾ÖÖ  

−ÖÖê¤ü .25 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 
´ÖÖê.−Ö  
‹.²Öß .¯Ö¾ÖÖ ü̧ ¯ÖÖê�úÖò 3113 
¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü  
´ÖÖê−ÖÓ 9527317717 
  

 
 ´ÖµÖŸÖÖ“Öê Ë−ÖÖ¾Ö :-  
 †−ÖÖêôû�Öß ×³Ö�úÖ ü̧ß ¯Öã¹ýÂÖ 
¾ÖµÖ †Ó¤Ö•Öê 50 ¾ÖÂÖì ü 
 
´Ö ü̧�ÖÖ“Öê �úÖ ü̧�Ö :- 
�úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ ü̧ß •Öã−ÖÖ™ü 
†•ÖÖ ü̧Ö−Öê ´ÖéŸµÖã  
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-  
             ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ. ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ ü̧ µÖÖÓ−Öß �Ö²Ö ü̧ ×¤ü»Öß 
�úß ‹�ú †−ÖÖêôû�Öß ×³Ö�úÖ ü̧ß ¯ÖãºþÂÖ ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì ÆüÖ 
×²Ö´ÖÖ¸ ¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÃÖ ²ÖÓ¤üÖ‘ÖÖ™ü µÖê£Öã−Ö  †´²Öã»ÖÃÖ−Öê 
ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧�úÖ´Ößüü   ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¿Ö ü̧ß�ú �êú»Öê 
†ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ “ÖÖ»Öã †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ´Ö ü̧�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü 
�Ö²Ö ü̧ß ¾Ö¹ý�Ö  †Ö´Öé ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖêÆêü�úÖò /419 ›ü¾Ö¸êü  
µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»Öê  
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