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 माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66/2022  

कलम , 

324,323,50

4,506 ,34 

ipc 

�दनांक -  11/6/2022 रोजी सकाळी 

08.00वा चे सुमारास �फया�दीचे शेतात 

मौ.हरणवाडी िशवार पि�मेस 13�कमी 

 

 

 

 गु�हा दाखल:- �द.15/6/2022  वेळ   

00.50 वाजता "टेशन डायरी न$द 2  

वर. 

 

 

दाखल करणार:.  HC /1866 ढ&बरे सर 

 पो"टे माळाकोळी 

मो.नं. 8459405832 

 

 

�फया�दीचे नाव  --  तुकाराम 

मारोती मुरके   वय 35 वष� 

)वसाय शेती जात धनगर 

राहणार हरणवाडी तालुका 

लोहा िज नांदेड मो. नं 

7620727480 

 

आरोपी नाव व प+ा –  

 आरोपी अटक:-  

FIR ,त �दली का:- होय 

सेवेत सादर िवनंती क-, वर नमूद ता वेळी व /ठकाणी  यातील 

आरोपीतानी �फया�दी हा आपले शेतातील धु-यावरील 

का2ा3या पाल)ा व वेळू3या झाडा3या का5ा तोडीत 

असताना आरोपी 7यांनी 7यास तुझे वेळू नाहीत ह ेवळू माझे 

आहते आरोपीतानी  व आरोपीता3या मुलांनी �फया�दीस 

मारहाण क8न िशवीगाळ क8न �फया�दीचे कानाचा चावा 

घेऊन �फया�दी जखमी केले �फया�दी हा दवाखाना इलाज क8न 

आज रोजी वरील मजकुराचा पो"टेला येऊन जवाब �द<याने 

गु�हा दाखल क8न गु�=ांचा पुढील तपास  मा सपोिन डोके 

साहबे यां3या आदेशाने Npc/954 क<लेवार   सर यां3याकडे 

�दला 

घटना"थळी भेट : npc/954 क<लेवार सर मो न 

8888832047 

 पो."टे. ,भारी अिधकारी चे नाव व .  मा. स पो नी डोके 

साहबे. मो.न 8652147575 
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तामसा गुरन कलम ◌ः70/ 

2022 

कलम. 188,  

328,  272, 273 

भादवी  

 

 

 

गू..घ.ता.वेळी व /ठकान :  

�द. 14/6/2022 रोजी 

23. 45 वा. 

िहमायतनगर ते हदगाव 

रोडवर िग/C कDशर जवळ 

दगडवािड ता.हदगाव िज. 

नादेड �दशा  

 

गू.दा.ता.वेळ :  

 �द. 15/6/2022  रोजी 

02.18. नोद E 3 

 

  

�फया�दी :- आशोक नामदेव उजगरे   वय 

36 वष� )वसाय  नोकरी सपोिन पो"टे 

तामसा  ता. हदगाव िज. नादेड  (जात) 

मो.न. 

 

आरोपीः  

 

आरोपी आटक नाही 

िमळला माल - ि,िमयम राज िनवास सुगध 

पान मसाला गुटखा व जाफरानी जदा� व 

चार चा�क वाहन असा एकुण 11, 

85000H/- माल  

सारद  िवनंती �क वर नमूद ता. वेळी व /ठकाणी यातील 

मानवी शरीरास अपायकारक असलेले व शासनाकडून 

,तीब�दत असलेले व/रल वणा�नाचे व �कमतीचा गुटखा 

बेकायदेशीर /र7या आपले वाहणात भ8न िवE- करीता नेत 

असताना िमळुन आले  वैगेरे जबाब वHन  गु�हा दाखल. 

दाखल करनार :-  asi  डुडुळे पो"टे तामसा मोE  

9022037761 

तपासीकः  पोउपिन �करवले पो"टे तामसा मोक् 

9922101100 

पो."टे.,भारी अधी. 

 

सपोिन उजगरे पो"टे तामसा मोE 8975359100 

भेट देनार अधी :-सपोिन उजगरे  पो"टे तामसा मोक् 

8975359100 

भेट ता.वेळ नोद ◌ः �द 14/6/2022 रोजी 23. 45. वा नोद 

E 22 पुढे भेट चालू 
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कुंटूर आK नं 17/2022 

कलम 174 crpc 

  

चेकिल"टची पुत�ता 

केली अगर कसे:- 

होय  

 

 

 

 

 आK घडला �दनांक 

13/06/2022 चे  

13.30वाजता चे 

दरLयान 

 

/ठकाण:-  "वतःचे 

शेतात मौजे कृNणूर 

 

�दशा:-. पि�मेस 

15 के एम 

 

आKा दाखल 

�दनांक:-�द- 

15/06/2022 वेळ 

13.19वा "टे 

डा.नोद नं. 14वर  

 

 खबर देणार नाव:- सुनील िवOंभर 

चेरकेवाड वय तीस वषD )वसाय नोकरी 

रा  कृNणूर ता नायगाव ह मु गोपाल 

हाइPस बदलापूर अंबरनाथ िज<हा ठाणे 

मो नं 75 88 88 55 0 6 

 

फआर आय ,त 

 �दली का :-होय  

 

मयताचे  नाव   िवOंभर िवQल चेरकेवाड 

रा कृNणूर ता नायगाव 

 

मरणाचे कारन:- "वतः3या शेतामRये 

शेतीचे काम करीत असताना शेताचे 

काटेरी कंपाउंडमRये तार मRये वायर कट 

झा<याने काटेरी कंपाऊंडमRये करंट 

उतर<याने शॉक लागून जागीच मृ7यू 

 

खुलासा,सादर िवनंती क-, नमूद तारीख वेळी व /ठकाणी यातील  

मयत नामे िवOंभर िवQल चेरकेवाड �द 13.06 .2022ह े रोजी 

अंदाजे वेळ दपुारी13. 30वाजता चे सुमारास "वतः3या शेतामRये 

शेतीचे काम करीत असताना शेताचे काटेरी कंपाउंडमRये तार मRये 

वायर कट झा<याने काटेरी कंपाऊंडमRये करंट उतर<याने वडीलास 

शॉक लागून जागीच मरण पावले वगैरे मजकुराचे खबरी व8न  मा 

स पो िन सा यां3या आदेशाने अमृ दाखल  

 

तपासीक अिधकारी:- पो ह े का कुमरे ब नं  1181मो नं 

8208788324 

 

 पोलीस "टेशन ,भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-

सपोिन महादेव पुरी साहबे पो."टे. कुंटूर मो.नं.8668543100 

 

 माननीय पोलीस अधीUक साहबे यांचे सूचना ,माणे 

 



             

                          

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  पो.�टे िवमानतळ िमस�ग नं. 33/2022 �द�द�द�द----15.06.202215.06.202215.06.202215.06.2022 

व पो.�टे.चे  िम	सग /गुहा घडला 

/दाखल/�ा� �द./वेळ 

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

िवमानतळ  
िमस%ग घ.ता.वेळ व &ठकाण - 

�द.10/06/2022 रोजी 

20.00 वा.च ेसुमारास राहते 

घ*न दरवेशनगर नांदडे पुव-श 

03 �क.मी.    

        

     

 

िमस%ग दाखल -

�द.15/06/2022 

 वेळ 15.29 वा.�टे.डा.नं. 28 

गुह 

िमस%ग नं. 33/2022 खबर दणेार – सिचन रामचं. सोनकांबळे  वय 

31वष� 1वसाय  रा. मेकाँिनक रा गजानन 

सोसायटी, नम�कारचौक नांदडे मो.नं. 

9763050412 

 

हरवलेली 14# - वैभव रामचं. सोनकांबळे वय 21 

वष- रा दरवेशनगर नांदडे 

वण�न- रंग- सावळा, उंची- पाच फुट, चेहरा लांबट, 

नाक सरळ, बांधा सडपातळ, केस काळे लांब, 

पोषाख िनळी िजस पँट शट� चौकडा िन9या 

रंगाचा, मोबाईल Vivo िसम आयडीया कंपणीच े

7057352660  

 

उशीराचे कारण-  आज रोजी पय;त शोध घेवुन त<ार 

�द=यान.े  

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

&ठकाणी यातील खबर दणेार याचंा लहान भाऊ हा 

कोणास काहीएक न सांगता िनघुन गेला आह,े @याचा 

आज रोजी पय;त नातेवाईकांकडे व शहरात शोध 

घेतला पंरत ु कोठेच िमळुन आला नाही वगैरे 

मजकुराचा अज� �द=यान ेमा.  पो.िन.काकडे सा.यांच े

आदशेान ेिमस%ग दाखल क*न पुढील तपासकामी HC 

1724 पांचाळ  यांचेकडे �दला  

दाखल करणार – पोना/748 कनाके 

मो.न.ं9923888322  

तपास करणार – पोहकेा/ँ1724 पांचाळ  मो.नं. 

9049325522 

 

 

 

 

 

 



 

पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलूरदेगलूरदेगलूरदेगलूर    िमस�ग�ंिमस�ग�ंिमस�ग�ंिमस�ग�ं. 16/2022 . 16/2022 . 16/2022 . 16/2022 �द�द�द�द        15/06/202215/06/202215/06/202215/06/2022    

पोलीस�टेशपोलीस�टेशपोलीस�टेशपोलीस�टेश

नचेनावनचेनावनचेनावनचेनाव    

िमस�गिमस�गिमस�गिमस�ग....वकलमवकलमवकलमवकलम    िमस�गिमस�गिमस�गिमस�गघ. ता. वेळ व �ठकाण त
ारदाराचेनाव व प�ा व मोनं खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    

दगेलूर िमस�ग�ंिमस�ग�ंिमस�ग�ंिमस�ग�ं. . . . 

16/202216/202216/202216/2022 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

िमस�गिमस�गिमस�गिमस�ग    घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण::::--------

14 .06.2022 14 .06.2022 14 .06.2022 14 .06.2022 रोजीरोजीरोजीरोजी10.00 10.00 10.00 10.00 वावावावा. . . . 

चेचेचेचे    दर�यानदर�यानदर�यानदर�यान    खानापुरखानापुरखानापुरखानापुर    दगेलरुदगेलरुदगेलरुदगेलरु    ताताताता    . . . . 

दगेलरुदगेलरुदगेलरुदगेलरु    

    

    

    

िमस�गिमस�गिमस�गिमस�ग    दादादादा. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    न!दन!दन!दन!द    नंनंनंनं    

�द15.06.2022 रोजी वेळ  

18.29 वा न�द न ं36 

 

 

    

त�ारदारात�ारदारात�ारदारात�ारदारा    चेचेचेचे    नावनावनावनाव    वववव    प"ाप"ाप"ाप"ा    वववव 

बेप"ाबेप"ाबेप"ाबेप"ा    $%&चे$%&चे$%&चे$%&चे    नावनावनावनाव    ------------    

 

उशीराचेउशीराचेउशीराचेउशीराचे    कारणकारणकारणकारण::::--------आजआजआजआज    पावेतोपावेतोपावेतोपावेतो    

नातेवाईका कड ेव ईतर �शोध घेतला    

वण(नवण(नवण(नवण(न    ––––    रंग– गोरा , उंची-5फुट,2 इंच, 

केस लांब बाधा मजबुत अंगात पोषाख 

पंजाबी +स, ेकलर ची , िश.ण – 

B.com 1 Year व अंगावर सो�ये ची 

गVयातील साखळी अंदाजे दोन (2) तोळे 

Wकमती 90,000/- H 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    सादर Xवनती क-, नमुद ता वेिळ व /ठकािण 

यातील तEार दारयांची मुलगी ही �दनांक 14.06.2022 

रोजी 10.00 वा. चे सुमारा स खानापुर येथुन फ"ट ईयरची 

परीUा देणे कामी देगलुर येथे आली होती ती अYाप पावेतो 

घरी आली नाही ितचा शोधना ते वाईकयां3या कडे कHन िमुन 

न आ<यास आज रोजी अज� देत आह ेवण�न रंग – गोरा , उंची 

-5फुट,2 इंच, केस लांब बाधा मजबुत अंगात पोषाख 

पंजाबी +स, ेकलरची  , िश.ण – B.com 1 Year व 

अंगावर सो�येची गVयातील साखळी अंदाजे दोन (2) तोळे 

Wकमती 90,000/- H वैगेरे व8न मापो िन साहबे यांचे 

आदेशाने िमसZग दाखल 

दाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणारदाखलकरणार::::----    ASI  सरोद ेपो/टे दगेलुर 

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार– पोहके 2462 क& [े.पो."टे.देगलूर 

 

पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे    *भारी*भारी*भारी*भारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नावनावनावनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::--------पो िन \ी माचरे 

साहबे  9821159844 

    



 

 

पो.�टे. भोकर आ
 नं. 34/2022 कलम 174 CRPC  द 15/06/2022 

पो."टे चे 

नाव 

गु. र.नं. व कलम गु.घ./.आK/ ,ो ता .वेळ व 

/ठकाण व दाखल  

�फया�दी चे नाव व 

आरोपीचे नाव  

ह�ककत 

भोकर  आK . नं. 

34/2022 कलम 

174 CRPC . 

 

 

 

आ*

आ*आ*

आ* 

  

 .

..

.ता

ताता

ता.

..

.वेळ

वेळवेळ

वेळ 

  

 व

वव

व 

  

 ठीकान

ठीकानठीकान

ठीकान 

  

 :

::

:-

--

-

�द.15/06/2022 रोजी चे 12:00 

वा. 3या पूव] �द. व वेळ न^- 

नाही उ_व� पैनगंगा कॅनॉल मRये 

मौजे Xपपळकौटा मगरे िशवारात 

ता.भोकर िज.नांदेड 

 

दाखल -  

�द. 16/06/2022   चे 15:51वा. 

"टे.डा.न$द नंबर 39 वर 

 

 मरणाचे कारण :- उ_व� पैनगंगा 

कॅनॉलमRये पडून मृ7यू 

 

 

मयताचे नाव :- एक अनोळखी 

पुHष जातीचे ,ेत कुजले<या 

ि"तथीत  

�फया�दीचे

�फया�दीचे�फया�दीचे

�फया�दीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव  

    

  : बालाजी 

पांडुरंग वाघमारे वय 49 

वषD )वसाय शेती व 

पोलीस पाटील रा. 

Xपपळकौटा मगरे ता. 

भोकर िज. नांदेड मो. नं. 

8007237324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

खूलासाखूलासाखूलासाखूलासा    ::::----            सादर िवनंती क0, वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी 

यातील खबर दणेारा यांनी पो/टे भोकर येथ ेत
ारी अज4 �दला क0 

आज �दनांक 15/06/2022  रोजी 12:00 वाजता पूव5 �दनांक 

वेळ न60 नाही उ8व4 पैनगंगा कॅनॉल म<ये मौजे >पपळकौटा  मगरे 

शहरात एका अनोळखी पु@ष जातीच े Aेत कुजलेBया अव/थेत 

िमळून आल े वगैरे त
ारी खबरी वDन वर Aमाणे आE दाखल 

कDन  मा . पो. िन. साहबे यांFया आदशेाने पुढील तपास कामी 

िबट अंमलदार HC /2078 ल.टवार यांFया कड े�दला आह.े 

 

दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 करनार

करनारकरनार

करनार 

  

 :

::

: ASI / कराड पो."टे.भोकर मो. E. 9823714385 

 

तपासीक

तपासीकतपासीक

तपासीक 

  

 अिधकारी

अिधकारीअिधकारी

अिधकारी  

    

  :

::

:-

--

-  

    

  HC /2078 

HC /2078 HC /2078 

HC /2078 ल0टवार

ल0टवारल0टवार

ल0टवार 

  

 नेमणूक

नेमणूकनेमणूक

नेमणूक 

  

 :

::

:-

--

-पो

पोपो

पो. 

. . 

. �टे

�टे�टे

�टे. 

. . 

. भोकर

भोकरभोकर

भोकर 

  

  

  

 

 

  

 

पो

पोपो

पो.

..

.�टे

�टे�टे

�टे.

..

.+भारी

+भारी+भारी

+भारी 

  

 अिधकारी

अिधकारीअिधकारी

अिधकारी.

..

.मा.पोनी \ी. पाटील सर पो."टे.भोकर 

मो.नं.9923104521 

 



 

पोलीस �टेशन िबलोली   �ो गुरनं. 156/2022 कलम  65(ई) म.दा.का.  �माणे दनांक.15/06/2022 

  पो  "टे 

चे 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, 

व प+ा आरोपी अटक होय /नाही 

हक-कत 

िबलोली  ,ो गुरनं 156/2022 कलम 65 (ई) 

म.दा.का ,माणे 

 

 गु�=ाचे कारण : :- िबनापरवाना 

बेकायदेशीर /र7या  देशी दH जवळ 

बाळगलेला िमळुन आला Lहणुन 

गु�हा दाखल 

 

िमळाला माल:- एका पांढaया 

पो7यात देशी दा8 Xभगरी संbा3या 

180 ML 3या सीलबंद 13 बॉटल 

,7येक- बॉटल ची Wकमत 60/-Hपये 

,माणे एकूण 780/- 8 चा माल  

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

गु�हा घडला �दनांक 

15/06/2022 चे 17.10 वा चे 

सुमारास  

/ठकाण :- फVयाचे पळुवर 

�दशा : - �दशा पि�मेस 01  

�कमी  

 

गु�हा दाखल �दनांक:-�द-

15/06/2022 वेळ  19.57 वा 

"टे डा.न$द नं 15 वर  

दाखल करणार:--पोना◌ा/208 

कौठकर पो."टे िबलोली मो नं 

9923799208 

 

 चेक िल"टची पुत�ता केली अगर 

कसे  :-होय 

 

�फया�दीचे नाव :- )ंकट सुभाषराव 

घ$गडे वय 32 वषD )वसाय नोकरी 

पोलीस अंमलदार 354 पो"टे िबलोली 

मोबाईल Eमांक 9158032776 

एफआर आय ,त �दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व प+ा:-  

 आरोपी अटक :--  नाही 

------------------------- नोटीस देवुन 

सोडले आह े 

 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व /ठकाणी यातील 

आरोपी     िबनापरवाना बेकायदेशीर /र7या देशी 

दा8 Xभगरी संbा3या 180 ML 3या एकूण 13 

सीलबंद बॉटल ,7येक- Wकमत 60/- Hपये ,माणे 

780 /-Hपयाचा ,ो गु�=ाचा माल जवळ बाळगून 

7याची चोरटी िवE- करीत असताना िमऴdन 

आला  Lहणून वगैरे �फया�दव8न  मा.पोिन सा 

यांचे आदेशाने गु�हा दाखल  

 

 तपािसक अमंलदार :-   पोना/2351 मु_ेमवार 

पो"टे िबलोली मो नं 9049778709 

 

पोलीस "टेशन ,भारी अिध.कार्याचे नाव व 

मोबाईल नंबर:-  

मा.पो.िन डोईफोडे साहबे पो."टे◌े िबलोली 

मो.नं.9823889037 

 मा. पोलीस अधीUक साहबे यांचे सूचना ,माणे:- 

 

 



 

पो.�टे. भोकर  गु. र.नं. 221/2022 कलम 454,457,380 भा. द.िव. द 15/06/2022 
 

पो.�टे चे 

नाव 

गु. र.नं. व कलम गु.घ./.आ�/ �ो ता .वेळ व �ठकाण व 

दाखल  

�फया�दी चे नाव व आरोपीचे नाव  ह�ककत 

भोकर  गु. र.. नं. 

221/2022 कलम 

454,457,380 

भा. द. िव. 

 

 

 

गुहा घ.ता.वेळ व ठीकान :-

�द.10/06/2022 रोजी चे 15:00 वा. 

ते �द.11/06/2022 चे 09:00 वा 

दरCयान वेळ नD# नाही. अंगणवाडी 

मौजे सोनारी  

ता.भोकर िज.नांदडे 

 

 

 

दाखल -  

�द. 16/06/2022   चे 19:04वा. 

�टे.डा.नEद नंबर 46 वर 

 

 

 

 

 

उिशरा येFयाच े कारण :- आज रोजी 

पो. �टे. ला येऊन त<ार �दले. 

  

�फया�दीचे नाव  :  

 

आरोपी :- अGात  

 

 

  

गेला माल :- सन 2019 ते 2022 

पावेतोHया मह@वाचे रिज�टर पंजी 

<.3,4,11 रिज�टर, THR वाटप 

रिज�टर असे एकूण 12 रिज�टर 

Jकमती अंदाजे 2400/- *पयाच ेतसेच 

लाईफबॉय साबण एकूण 06 नग 

Jकमती अंदाजे 60/- *पयाचा माल 

असा एकूण 2460/- *पयाचा माल  

 

खूलासा :-   सादर िवनंती क#, वर नमूद तारीख वेळी व &ठकाणी 

यातील कोणीतरी अGात इसमान ेअंगणवाडीचा कुलूप तोडून आत 

�वेश कMन अंगणवाडी मधील सन 2019 ते 2022 पावेतोHया 

मह@वाच ेरिज�टर पंजी <.3,4,11 रिज�टर, THR वाटप रिज�टर 

अस े एकूण 12 रिज�टर Jकमती अंदाज े 2400/- *पयाच े तसेच 

लाईफबॉय साबण एकूण 06 नग Jकमती अंदाज े 60/- *पयाचा 

माल असा एकूण 2460/- *पयाचा माल चोMन नेला आह ेतसेच 

अंगणवाडी मधील सािह@य व कागदपNे अ�ता1�त फेकून नुकसान 

केले आह े वगैरे मजकुरातील त<ारी अजा�वMन वर �माण े गुहा 

दाखल कMन  मा . स.पो. िन. तांबोळी साहबे यांHया आदशेान े

पुढील तपास कामी िबट अंमलदार HC /2058 कदम यांHया कडे 

�दला आह.े 

 

 

दाखल करनार : ASI / कराड पो.�टे.भोकर मो. <. 

9823714385 

   

तपासीक अिधकारी  :-  HC /2058 कदम नेमणूक :-पो. �टे. भोकर  

 

पो.�टे.�भारी अिधकारी.मा.सपोनी Oी. तांबोळी सर पो.�टे.भोकर 

मो.न.ं8623900640 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖê−Ö�Öê›ü ÷Öã.¸ü.−ÖÓ. 104/2022 �ú»Ö´Ö  324 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/06/2022 

                                                               
¯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› 
üü 

÷Öã. ü̧.−ÖÓ. 
104/2022 �ú»Ö´Ö  
324 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö :-  
 
 
 
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö - 
ü 
 
  
 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  
×šü�úÖ#Ö :- ×¤ü.09/06/2022 
“Öê 03..00 ¾ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸ 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖê ü̧ 
 
 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/06/2022 ü̧Öê•Öß 
19.18  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü.›üÖ. 15 
 
 
 
 
 
 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ#Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô Æüß ŸÖß“µÖÖ  
‘Ö¸ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö †Ó÷Ö#ÖÖŸÖ —ÖÖê̄ ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
−Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê •Öã−Öê ³ÖÖÓ›ü#µÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü#ÖÖ¾Ö¹ý−Ö 
ŸµÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ãú·ÆÖ›üß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ 
ÆüÖ−Öã¾Ö™üß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö •Ö�Ö´Öß �êú»Öê †ÖÆêü. ¾Ö÷Öî̧ êü ‹´Ö 
‹»Ö ÃÖß •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ý−Ö  ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö 
¯Öãœüß»Ö µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧#ÖÖ ü̧ :-¯ÖÖê−ÖÖ 864 ¤üÖêÃÖ»Ö¾ÖÖ ü̧ 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò /1939  ´ÖÖê.−ÖÓ 9158868002. 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन मुखेड  गु र न १८४/2022 क३२४.३२३.५०४.५०६ भा.द.वी     द १५/ /६/२०२२ 

पो�टेचे नाव  गु र न नं व कलम गुहा घडला ता. वेळ  

�ठकाण  व दाखल ता . 

वेळ 

फ�या��द नाव प�ा व  मो 

नं, आरोपी नाव  व प�ा  

 हक�कत 

मुखेड  ग ु र  न१ं८४/ 

2022 

क ३२४ .३२३ 

.५०४.५०६.भा

.द.वी. 

 

गुहा घडला ता वेळ:-  

�दनांक  

१५/०६/२०२२ रोजी 

रा%ी ०९:०० वा चे 

सुमारास मौजे खरब 

खंडगाव ता.मुखेड. 

 

 

 �दशा :- पि*म   १२ 

.�कमी 

 

 

 गुहा दाखल ता 

वेळ:�द १५/०६/२०२२  

चे १२:५६ �टे. डा . 

न+द ,  १८ वर  

 

 

 

फ�या��द नाव :  

 

FIR-त �दली का:- होय 

 

 

आरोपीचे नाव:-                    

खुलासा:- वरील तारखेस वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी व आरोपी ह ेदोघे 

पती-प.ी आहते �फया�दीने आरोपीस दा/ िपऊन का आलास व घरातील धाय 

िवकत आहसे असे 3हणतात �फया�दी हातात दगड घेऊन डो4यात मा/न डोके 

फोडले व िशवीगाळ क/न लाथाबु44यांनी मारहाण केली व जीवे मार7या8या 

धम4या �द9या वगैरे मजकुराचे  जबाब व/न गुहा दाखल. 

 

 

गुहा दाखल करणार.-- पोह े का १६३१ पांड े   पो �टे मुखेड  मो.नं.  

७५८८०६८२५६. 

 

तपािसक  अिधकारी  :- पोह ेका ११७६२ वाघमारे  पो�ट मुखेड  

 मो नं.९९२३४८१७६२. 

 

पो.�टे .-भारी. अिधकारी. ------पो.िन गोबाड े, साहबे मो.न.  

 

 

 

 

 

     

 



  

.  पो. �टे. लोहा  आ.मृ.न. 19/2022    कलम    174 CRPC द 15/06/2022 

पो.�टे. चे 

नाव 

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

प�ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

            हक�कत  

 

   

लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.मृ.न. 19/2022 

कलम 174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:-  

�द. 15/06/2022  रोजी  

16:00 वाज%याचे सुमारास 

सुनेगाव ते पेनुर जाणारे 

रोडवर सुनेगाव िशवार ता. 

लोहा िज. नांदेड पो�ट)या 

उ+रेस 05 �कमी अंतरावर  

 

 

आ .मृ.दाखल:- �द 

15/06/2022 वेळ 20:50 

वा.�टेशन डायरी न-द 22 वर 

 

खबर देणार िवनायक दलुबा भुजबळ वय 40 

वष� 1वसाय शेती रा. धानोरा (िश) लोहा ता. 

लोहा.िज.नांदेड.नंबर 8805067519 

 

FIR �त �दली का:- होय 

 

 मयताचे नाव व प+ा -1). �3हाद दलुबा 

भुजबळ वय 50 वष� 1वसाय शेती रा. 

धानोरा (शे) लोहा ता. लोहा िज. नांदेड   

 

 मरणाचे कारण:-कोण4यातरी आजाराने 5कवा 

इतर कारणाने मरण पावले आहे  

 

आरोपी अटक:-  

 

 

दाखल करणार: NPC 491 लाटकर 

मो.न. 8830449911 

 

 

उिशरा च ेकारण:  

 

खुलासा; -------           वर नमूद तारीख वेळी व  �ठकाण यातील खबर देणार यांनी खबर 

�दली क7 4यांचा भाऊ �3हाद दलुबा भुजबळ वय 50 वष� 1वसाय शेती राहणार धानोरा (शे 

) तालुका लोहा िज3हा नांदेड काल �दनांक 14/06/2022 रोजी सकाळी 10:00 वाजता)या 

सुमारास बी-िबयाणे व खत आण%याक�रता लोहा येथे जाऊन येतो असे सांगून घ:न गेले ते 

परत आले नस3याने 4यांचा जवळच ेनातेवाईक व िम< मंडळी यां)याकड े िवचारपूस क:न 

शोध घेतला असता ते िमळून आले नाहीत 4यानंतर परत आज �दनांक 15/06/2022 रोजी 

शोध घेतला पण िमळून आले नाहीत 4यानंतर16:00 वाजता)या  सुमारास सुनेगाव ते पेनुर 

जाणारे रोडवर सुनेगाव िशवार येथे एक इसम बेशु= अव�थेत िमळून आ3याने 4यास 

पोिलसांनी सरकारी दवाखाना येथे गे3याचे समजलयाव:न मयताचा भाऊ नामे िवनायक 

भुजबळ ह े �वतः तेथे गेले असता ते जा%यापूव?च डॉAटरानी 4यात मयत घोिषत केले होत े

तेBहा 4यांनी जवळून पािहले असता ते खबर देणार याचा सCखा मोठा भाऊ अस3याच े

ओळखले 4याच ेमरणा बाबत 4यांची कोणािवE= तFार 5कवा संशय नाही असे कळिव3या 

बाबतचा जबाब �द3याव:न   मा. स.पो. नी  साहबेांचया  आदेशाने  आ.�ा दाखल क:न 

पुढील  तपास कामी HC 2107खाडे यां)याकड े�दला   

       

 

तपासी अंमलदार  HC 2107 खाड े यां)याकड े�टे मो.F:- .8888865817 

 

पो.�टे. �भारी अिधकारी च ेनाव व मो.F. 

              मा. पो िन तांबे  पो .�टे. लोहा  मो .F. 

 

 

 

            

 

 



पो."टे.मनाठा  गुरन 111/2022 कलम 65(ई)म.दा8बंदी कायदा ,माणे. �दनांक 15/06/2022 

                                         

पो."टे. 

चे नाव 

गुरन व कलम गु. घ.ता.वेळ व /ठकाण �फया�द देणाaयाचे नाव खुलासा 

मनाठा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन :-111/2022 

कलम 65(ई)म. 

दा8बंदी कायदा 

,माणे. 

�दनांक.:- 15/06/2022 

रोजी18:30वा. सुमारास 

मालDगांव निवन अंबादी  

 

 

गु. घ.ता.वेळ 

�दनांक :- 15/06/2022 

वेळ:- 21:33वा. न$द नं. 17  

वर  

 

 

 

िमळाला माल:- देशी दा8 

Xभगरी संeया3या 180 ml 3या 

09 बॉटल �क.अं 630 /-Hपयेचा 

माल  

 

�फया�दी:-मधुकर नागोराव पवार वय 

51 वषD )वसाय नौकरी HC 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 

आरोपीने आप<या ताfयात देशी दा8 Xभगरी संeया3या 

180 ml 3या 09 बॉटला िवनापरवाना बेकायदेशीर दाH 

बाळगलेला िमळून आला वगैरे �फया�दीव8न गु�हा दाखल 

क8न मा.स.पो.िन.साहबेा3या आदेशाने तपास HC/ 

1694 पवार सर यांचे कडे �दला. 

 

 तपासी अिधकारी यांचे नाव:--HC/ 1694 पवार सर 

पो."टे मनाठा म$.E.9922921694 

 

दाखल करणार:-PSO-HC 1690 देशमुख सर पो."टे 

मनाठा मो.नं 9823891690 

 

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

मा.स.पो.िन.चgहाण साहबे पो."टे.मनाठा 

मो.नं.7020408595 

 

 

 

 

 



 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 359/2022  �ú»Ö´Ö 498(†),323,504,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö   ×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/06/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

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

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

†™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
359/2022 
�ú»Ö´Ö 
498(†),32
3,504,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ$Ö- 
14/04/2022 
ü̧Öê•Öß 19.30 

¾ÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
ND 120 ¿ÖÓ�ú ü̧ 
−Ö÷Ö ü̧ ×ÃÖ›ü�úÖê 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
×¤ü¿ÖÖ:- 
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 03 
×�ú´Öß  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
15/06/2022 
“Öê ¾Öêôû 19.27 
¾ÖÖ −ÖÖë¤ü �Îú 29 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  †Ö™ü�ú −ÖÖÆüß  
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧$Ö -   

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ#Öß  
µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö#Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö×¾Ö÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö 
ˆ¯ÖÖ¿Öß¯ÖÖê™üß šêü¾Öã−Ö ´ÖÖ ü̧ÆüÖ#Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú ˜ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ ¾Ö �ú•ÖÔ —
ÖÖ»µÖÖ−Öê ‹�ú »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ¤êü#Öê †ÖÆêü ´ÖÖÆêü ü̧Æãü−Ö ‹�ú »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾Öã−Ö 
µÖê ´Æü#Öã−Ö ‘Ö ü̧ÖŸÖã−Ö ÆüÖ�ú»Öã−Ö ×¤ü»Öê ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧$ÖÖ¸:-  ASI ³ÖÖ»Öê ü̧Ö¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß#Ö 
´ÖÖê.�Îú.9637355836 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß#Ö 
´ÖÖê.�Îú.8999978576 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ$Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. ×¤ü¯Ö�ú ²ÖÖȩ̂ üÃÖêü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9309737394 

 

 

 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß�Ö †Ö.´Öé.−Ö. 69/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/06/2022 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

†Ö.´Öé.−Ö. 
69/2022 �ú»Ö´Ö  
174 
×ÃÖ.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
. 

†Ö. ´ÖÏ.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 
×šü�úÖ Ö-  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
13/06/2022 “Öê 
18.00 ¾ÖÖ.¾ÖÖ›Ôü �Îú 14 
ÃÖ.¤ü.×¾ÖÂ#Öã̄ Öã̧ üß 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 ×¤ü¿ÖÖ:- ¤ü×�Ö#ÖêÃÖ 06 
×�ú´Öß 
 
†Ö.´Öé. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü  15/06/2022 “Öê 
¾Öêôû  18.37 −ÖÖê �Îú 27 

�Ö²Ö¸ü ¤êü ÖÖ¸:-  
‹´Ö.�êú.÷ÖÖê™ü´Ö¾ÖÖ›ü 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2715 ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß#Ö 
´ÖÖê.�Îú.9765210818 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö :-  †•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü  
Æü¸üß³ÖÖ‰ú †÷−ÖßÆüÖê˜Öß ¾ÖµÖ 40 
¾ÖÂÖÔ ¸üÖ.»ÖÖ›ü¯Öã̧ ü ŸÖÆü¿Öß»Ö 
•ÖÆü¸üÖê›ü ×ÃÖ−ÖÖ¯Öã̧ ü 
(¤êüÆüÖŸÖ)U.P. 
 
´Ö¸ü ÖÖ“Öê �úÖ¸ü Ö :- �ãúÂšü 
¸üÖê÷ÖÖ“Öê †Ö•ÖÖ¸üÖ−Öê ´ÖéŸµÖã 
 
 ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö :-    

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ#Öß µÖÖŸÖß»Ö 
�Ö²Ö¸ü ¤êü#ÖÖ¸ü  Æêü ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ ×¾ÖÂ#Öã̄ Öã̧ üß µÖê£Öê 
›üµÖã™üß¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ›êü£Ö ÃÖ´Ö¸üß ×¤ü»µÖÖ−Öê ÃÖ¤ü¸ü ´ÖµÖŸÖÖ“Öê 
¯ÖÏêŸÖÖ¾Ö¸ü ‡−Œ¾ÖêÃ™ü ³Ö¹ý−Ö ÃÖ¤ü¸ü ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ �ãúÂšü ¸üÖê÷ÖÖ“Öê 
†Ö•ÖÖ¸üÖ−Öê ´Ö¸ü#Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖÖ ×¸ü¯ÖÖì™ü ×¤ü»µÖÖ−Öê   ´ÖÖ ¯ÖÖê×−Ö 
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê −Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü ÖÖ¸ü:- ASI ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß#Ö 
´ÖÖê.�Îú.9637355836 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö: ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2158 ³ÖÖêÃÖ»Öê ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß#Ö 
´ÖÖê.�Îú.9423138920 
 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :- ´ÖÖ. ×¤ü¯Ö�ú ²ÖÖȩ̂ üÃÖêü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9309737394 

             
 
 
 



पो.�टे.धमा	बाद गुरन  नं. 155/2022 कलम  65 ई महारा� दा�बंदी कायदा �दनांक 15/06/2022 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

धमा!बाद गुरन  नं. 155/2022 

कलम  65 ई 

महाराh दा8बंदी 

कायदा 

गु. घडला तारीख वेळ . 

�दनांक 15/06/2022 

रोजी वेळ  18-35  

वाजताचे सुमारास 

आरोपीचे  राहते घरी देवी 

ग<ली ता.  धमा�बाद 

 

गु. दाखल तारीख वेळ 

�दनांक 15/06/2022 चे  

19-55  न$द न. 20 

      

 

 

 

 

 

�फया�दी - संतोष रामेOर भोसले 

वय 31 वष� )वसाय नोकरी पोका 

3227 नेमणूक पो"टे धमा�बाद  

मो.9860541352 

 

 

 

आरोपीचे नाव =   

 

िमळाला मला-  एका लाल रंगाची 

िपशवीमRये अधा� िलटर Uमतेचे 22 

पॉकेट ,7येक- Wकमत 20 Hपये 

,माणे �कमती अंदाजे 440 

Hपयाचा माल. 

 

 

खुलासा-सादर िवनंती क- यातील नमूद तारीख वेळी व /ठकाणी 

नमूद यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर/र7या ,ो 

गु�=ाचा माल �कमती अंदाजे 440 Hपयाचा माल चोरटी व िवE- 

करत असताना िमळून आला. वगैरे मजकुराचे �फया�दीव8न गु�हा 

दाखल. 

 

दाखल करणार पोह े का 2286 गवलवाड  पो"ट धमा�बाद 

मो.9923696140 

 

तपासी अंमलदार = पोना 2574 शेख खलील  पो."टे धमा�बाद 

मो.नं 9960933244 

 

पोलीस िनरीUक  िहबारे सर पो"टे धमा�बाद. मो.  

9764574333 

 

        
 
 
 

 



पो.�टे.हदगांव गुरनं-  198/2022  क 379 भादिव �माणे �दनांक- 15.06.2022 

पो./टे चे 

नाव 

ग.ुर.न ं/ आमृ ग.ुघ.ता.वेळ �ठकाण �फया4दी चे नाव  ह�ककत 

 

हदगांव  ग.ुर.न ं:- 198/2022  

क 379 भादिव 

Aमाणे  

 

 

 

िमळाला माल:- 

िनरंक 

 

 

गेला माल :- मो सा 


 mh 26 bw 

7385 �क 4000/- 

Dपयाची  

 

 

�दनांक :-  �द 

10/06/2022 रोजी 

त े �द 11/06/2022 

रोजी च े म<ये रा�ी 

04.00 वा सू 

हदगांव दि.णेस 1 

km  

 

 

 

ग.ुद.ता.वेळ 

�दनांक:- 

15.06.2022 

/टे.डा.नोद 
  29  

वर वेळ 21.42 वा  

 

 

�फया4दी :-  

 

FRI Aत �दली का 

? होय. 

 

 

आरोपी चे नाव व 

प�ा :- अIात 

खूलासा -----     सादर िवनंती �क वर नमूद ता वेऴी व �ठकाणी 

यातील �फया4दी बाई िहन े Kयांची मो सा
 mh 26 bw 7385 

/पलेLडर गाडी ही घरा समोर अंगणात लावलेली �क 4000/- 

Dपयाचे �द 10/06/2022 रोजी त े�द 11/06/2022 रोजी Fया 

दरMयान कोणी तरी अIात चोरNांनी चोDन नेली वगैरे जबाब 

वDन वर Aमाणे गूLहा दाखल कDन पूढील तपास मा पो िन 

साहबे यांचे आदशेाLवये hc 2342 हबंडO यांचे कड े�दला  

 

तपासीक अिधकारी यांचे नाव :- hc 2342 हबंडO 

मो.न.ं9284422052 

 

पो./टे. Aभारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर :- पो.िन.  

गायकवाड साहबे मो.न.ं 8888717999 

 

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

 

 

  
 
 
 



पोलीस �टेशन उ�मान नगर  �ो गुरनं. 124/2022/कलम  65 e म.दा.का.  �माणे �दनांक. 15.06.2022 

  पोलीस 

�टेशनच ेनाव 

 

 गुHहा रिज�टर नंबर व कलम  गुHहा घडला ता .  वेळ �ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

�फया�दीचे नाव व प+ा मोबाईल 

नंबर, आरोपीचे नाव व प+ा 

आरोपी अटक होय /नाही 

हक7कत 

उ"मान नगर गुरनं 124/2022कलम 

65ईम.दा.का ,माणे 

 

 

 

 

िमळाला माल:- 

देशी दा8 Xभगरी 

संbा3या 180 मी 

Uमते3या अकरा बॉटल 

�कमती अंदाजे 660 

Hपयाचा 

 गु�हा घडला �दनांक 

15/06/2022चे 17.00वा  

/ठकाण :-पोलीस "टेशन उ"मान 

नगर 

 

�दशा : -25�कमी पुव� 

 

 

 

गु�हा दाखल �दनांक:- 

�द-15/06/2022वेळ  21.38वा 

"टे डा.न$द नं 26 वर  

 

 

 

 चेक िल"टची पुत�ता केली अगर 

कसे  :-होय 

 

 �फया�दीचे नाव :--राम 

माHती कानगुले वय स+ावi 

वषD पोहकेॉ  2330 उ"मान 

नगर 

 

 

एफआर आय ,त �दली का :-

होय  

 

 आरोपीचे नाव व प+ा:-   

 

 आरोपी अटक :--    

 

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

िवना परवाना बेकायदेशीर/र7या ,ो गु�=ाचा मान देशी 

दा8 180 एम एल 11 बॉटल चोरटे िवE- करjयाचे उ_ेश 

आिण ताfयात घेऊन आला Lहणून गु�हा दाखल क8न 

तपास 22 27 महाबळे यां3याकडे �दला 

 

दाखल करणार:-- 2323 जामकर पो."टे उ"मान नगर 

 

 

 तपासी अमंलदार :-   Hc 2227 महाबळे 

 

पोलीस "टेशन ,भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 

नंबर:- मा. सपोिन \ी देवकते साहबे मोबाईल नंबर 

930734 34 34 

 

 
 
 
 
 



iks-LVs    flan[ksMflan[ksMflan[ksMflan[ksM vk-ez- ua- 05@2022 dye 174 lh-vkj-ih-lh- izek.ks fnukad   15@6 @2022 

iks- LVs- ps 
  uko 

xqju@vk-ez-@iukdk@
 felhax o dye 

    xqUgk@vk-e`-@ 
iukdk@felhax ?kMyk 
     o nk[ky 

fQ;kZnhps uko iRrk o eks-ua- 
vkjksihps uko o iRrk] vkjksih
   vVd gks; ukgh 

           gfddr 

flan[ksM  vk-ez- ua- 05@2022
 
dye 174/CRPC 
 
 
Ekj.kkps dkj.k %& 
 
 “ksrkr dke djr  
vlrkuk fot 
 vaxkoj 
iMq.k e`R;q- 
 
 
 
 
 

  
vk-e`- nk[ky 
fn-   05@06@2022 
 18-57 uksan ua 18 
  
 
vk-e ?kMyk %& fnukad 
 19@05@2022  
 ps  10-00 ok- ps 
 
 lqekjkl  
“kklfd; nok[kk.kk  
;orekG   
 
mf”kjkps dkj.k % vkt 
jksth “kkldh; nok[kk.kk
;orekG ;sFkq.k dkxni=s
izkIr >kY;kus- 

[kcj ns.kkj %MkW iadt Mksaxjs
rQsZ okMZ ckW; lqfuy x.ks”k 
oMrdj o; 51 o’ksZ  
O;olk; ukSdjh jk-“kkldh; 
nok[kk.kk ;orekG  
 
 
Ek;rkps uko o iRrk %& 
fdj.k xseflax tk/ko o;  
40 o’ksZ jk-ikuksGk rk-ekgqj 
ft-ukansM 

[kqyklk %& 
lfou; lknj fouarh dh];krhy e;r gk “ksrkr dke 
 djhr  
vlrkuk fot vaxkoj iMY;k.ks R;kl mipkj dkeh 
 “kkldh;  
nok[kk.kk ;orekG ;sFks Hkjrh dsys vlrk mipkjk  
njE;k.k ikoyk 
vkgs-oxSjs vk-ez ps dkxni=s iks-LVs-;orekG “kgj ;sFkq.k 
vkdLekr 
e`WR;qps dkxni=s vkt jksth izkIr >kY;kus oXkSjs o:.k 
vk-ez nk[ky d:u ek lgk- iks-fu- lkgsckaP;k vkns”kkus  
iq<hy rikl dkeh iksgdkW 2106 iBk.k  ;kaP;kdMs  
fnyk 
 
rikfld vaeynkj iksgsdkW 2106 iBk.k  ;kaP;kdMs  
nhyk eks- ua- 7744002471 
 
iks- LVs- izHkkjh v/khdkjh %& liksfu 
fc-ih-frMds  eks-ua- 9823156052 
 

 
 
 
 
 
 
 



पो�टे �हमायतनगर गुरनगुरनगुरनगुरन वववव कलमकलमकलमकलम 138/2022 कलम379 भादवी �द. 15/06/2022 

पो�टेपो�टेपो�टेपो�टे चेचेचेचे नावनावनावनाव  गरुनगरुनगरुनगरुन वववव कलमकलमकलमकलम  ग�ुहाग�ुहाग�ुहाग�ुहा घडलाघडलाघडलाघडला तार�खतार�खतार�खतार�ख वेळवेळवेळवेळ 

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण 

�फया द�चे�फया द�चे�फया द�चे�फया द�चे नावनावनावनाव प!ाप!ाप!ाप!ा 

मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल नबंरनबंरनबंरनबंर 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा 

�हमायतनगर 

 

  

गुरनगुरनगुरनगुरन वववव कलमकलमकलमकलम 

138/2022 

कलम379 

भादवी  
 

 

�द�द�द�द.14/06/2022चे 

20.30ते�द 15/6/22चे04.30 

वा. चे सुमारास �फया द�चे 

घरा समोर सोनार� ता. 

�हमायतनगर 

 

 गु�हागु�हागु�हागु�हा दाखलदाखलदाखलदाखल तार�खतार�खतार�खतार�ख:-

�द.15/06/2022 

वेळ 15.58वा. �टे. डा.17वर  

�फया द�-------- रामदास 

शामराव पवार वय 34 वष* 

+यवसाय शेती राहणार 

सोनार� तालुका 

�हमायतनगर  

Mo  9922661330 

 

आरोपी हा अ.ात 

सादर /वनंती क0 वर नमूद तार�ख व वेळ यातील �फया द� 

हा 2यांची मोटरसायकल घरासमो3न लावून झोपला 

असता मोटरसायकल 5मांक mh 26 bj 19o7 प6सर150 

c. C �ह जुनी वापरती �कमती अदंाजे 50000 8पयाची 

मोटर सायकल कोणीतर� अ.ात चोर9यांनी चो3न नेली 

वगैरे जबाबाव3न माननीय पोनीयां;या आदेशाने पुढ�ल 

तपास बीट जमादार18 93 यां;याकडे �दला आहे 

 

पो�टपो�टपो�टपो�ट =भार�=भार�=भार�=भार� अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� चेचेचेचे नावनावनावनाव:-पो. िन. 

@ीभुसनुर9834784799 

 

दाखलदाखलदाखलदाखल करणारकरणारकरणारकरणार:- पोहेका/658 कA Bेमो. नं. 9823625150 

 

 तपासीतपासीतपासीतपासी अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार�:-HC/1893 तपासीतपासीतपासीतपासी अमंलदारअमंलदारअमंलदारअमंलदार 

 
 
 
 
 
 
 



¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  ÷Öã̧ ü−Ö 148/2022 �ú»Ö´Ö 326.323.504.506.34 ³ÖÖ¤ü¾Öß. ¿ÖÃ¡Ö  †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1959 �ú»Ö´Ö 4,25   
×¤ü15.06.2022 

 
 ¯ÖÖê Ãšêü “Öê 
−ÖÖ¾Ö  

 
 ÷Öã¸ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  

 
  ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

 
 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê /†Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ 

 
 Æü�úß�úŸÖ  

 
 ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  

 
÷Öã¸ü−Ö 148/2022 �ú»Ö´Ö 
326.323.504.506.34 
³ÖÖ¤ü¾Öß. ¿ÖÃ¡Ö  †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 
1959 �ú»Ö´Ö 4,25   . 

 
 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö --×¤ü 
13.06.2022 ¸üÖê•Öß  
13.00 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ  
�úÖôûÖ ¯Öã»Ö  ÷ÖÖ×›ü¯Öã¸üÖ  
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
  
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-- ×¤ü 
15.06.2022 ¸üÖê•Öß 
03.20¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü ›üÖ −ÖÖë¤ü 
−ÖÓ 07. ¾Ö¸ü . 

 
 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö --Æü²Öß²Ö �ÖÖ»Öê¤ü  

×¯Ö Æü²Öß²Ö ÆãüÃÖê−Ö ¾ÖµÖ23 ¾ÖÂÖì  
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ ¯ÖÖ»Ö´Ö ×•Ö 
¯Ö¸ü³Ö�Öß  Æü.´Öã. †¸ü²Ö÷Ö»»Öß  
•ÖÖ´ÖÖ ´ÖÃ•Öß¤ü“µÖÖ  ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öê    
•Öã−Öê œüß.‹›ü �úÖò»Öê•Ö   ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê −ÖÓ 
8421117153.  
 
. 
 †Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö---    
 

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ--ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö   †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖ−Öß ÃÖÓ÷Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ±úÖê−Ö �ú¹ý−Ö 
�úÖôûÖ¯Öã»Ö  ÷ÖÖ×›ü¯Öã¸üÖ  µÖê£Öê ²ÖÖê»ÖÖ‰ú−Ö  ‘Öê‰ú−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü−µÖÖ“Öß  ¬Ö´Ö�úß 
¤êü‰ú−Ö  †Ö¸üÖê×¯Ö µÖÖ−Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö  ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß−Öê •Ö�Ö×´Ö“Öê ›üÖ¾Öê  ÆüÖŸÖÖ“Öê 
´Ö−Ö÷Ö™üÖ“Öê  •Ö¾Öôû ¾ÖÖ¸ü �ú¹ý−Ö •ÖÛ�´Ö  �êú»Öê  ¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß  
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö  �ú¹ý−Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü−µÖÖ“Öß  
¬Ö´Ö�úß ¤êü‰ú−Ö  ¯Öôãû−Ö ÷Öê»Öê .¾Ö÷Öî¸ê ‹´Ö.‹»Ö ÃÖß ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ´Öã×−Ö¸ü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü−ÖÖ¸ü-  ÃÖ¯ÖÖê×−Ö Ã¾ÖÖ´Öß −ÖÌê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü -- ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ´Öã×−Ö¸ü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  

 

 

 

 

 
 
 

 
 



¯ÖÖê.Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  ÷Öã̧ ü−Ö 149/2022 �ú»Ö´Ö 65 ‡Ô ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö   ×¤ü15.06.2022 
 
 ¯ÖÖê Ãšêü “Öê 
−ÖÖ¾Ö  

 
 ÷Öã¸ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  

 
  ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

 
 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê /†Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

 
 Æü�úß�úŸÖ  

 
 ¯ÖÖê Ãšêü 
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü  

 
ü  ÷Öã̧ ü−Ö 
149/2022 
�ú»Ö´Ö 65 ‡Ô 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×−ÖµÖ´Ö   . 

 
 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö --×¤ü 15.06.2022 
¸üÖê•Öß  18.45¾ÖÖ “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ   
•Ö−ÖÃÖã×¾Ö¬ÖÖ  ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü 
¤êü÷Ö»Öã¸ü −ÖÖ�úÖ�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ¸êü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
  
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö-- ×¤ü 15.06.2022 
¸üÖê•Öß 19.45 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü ›üÖ 
−ÖÖë¤ü −ÖÓ 36. ¾Ö¸ü . 

 
 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö -- ‹�ú−ÖÖ£Ö 
ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖê�ú»Öê ¾ÖµÖ48 ¾ÖÂÖì  
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÖêÆêü�úÖ 436 
−Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü..  
 
 †Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö---     
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö--180 ‹´Ö ‹»Ö 
�úÖ“Öê“µÖÖ 21 ²ÖÖò™ü»Ö •µÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¿Öß 
¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ ËÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»Öê  
¯ÖÏŸµÖê�ú ²ÖÖò™ü»Ö ×�ú´ÖŸÖ 70/- ¹ý¯ÖµÖê 
¯ÖÏ´ÖÖ�Öê   †ÃÖê ‹�ãú�Ö 1470/- 
¹ý¯ÖµÖê.  
 

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ--ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö    †Ö¸üÖê×¯Ö−Öê  ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ  
−ÖÖµÖ»ÖÖê−Ö“µÖÖ  ¯ÖÖÓœü·µÖÖ  ¸Óü÷ÖÖ“µÖÖ  ¯ÖÖêŸµÖÖ ´Ö¬µÖê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý  Ø³Ö÷Ö¸üß  
ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö ‹»Ö �úÖ“Öê“µÖÖ 21 ²ÖÖò™ü»Ö •µÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ ËÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»Öê  ¯ÖÏŸµÖê�ú ²ÖÖò™ü»Ö ×�ú´ÖŸÖ 70/- 
¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê   †ÃÖê ‹�ãú�Ö 1470/- ¹ý¯ÖµÖê. “ÖÖ ´ÖÖ»Ö  ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû÷Öã−Ö ŸµÖÖ“Öß “ÖÖê¸ü™üß ×¾Ö�Îúß  �ú¸ü−µÖÖ“Öê   ˆ¤êü¿ÖÖ−Öê  
²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ  ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ.  •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ´Öã×−Ö¸ü 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü−ÖÖ¸ü-  ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü −ÖÌê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü --ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ×²ÖÃÖÖ›êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü  

 

 
 
 
 
 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ ÝÖã¸ü®Ö 205/2022  Ûú»Ö´Ö  324,323,504,506,34   ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö    ×¤ü. 15/06/2022 
 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü  ÝÖã¸ü®Ö 
205/2022  
Ûú»Ö´Ö  324 
,323,504 

,506,34   
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
-- 
×¤ü®ÖÖÓÛú12/06/2
022 
¸üÖê•Öß21.00  ¾ÖÖ 
ÃÖ´ÖÏÖ™ü 
®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. 
¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  
×¤ü®ÖÖÓÛú ×¤ü®ÖÖÓÛú 
15/06/2022 
¸üÖê•Öß 14.26 
¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ  18  ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  -  ×•ÖŸÖë¦ü ¸üÖ•Öã ÛúÖ²ÖÓôêû 
¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ. 
ÃÖ´ÖÏÖ™ü ®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9146841890 

†Ö¸üÖê¯Öß--  

ˆ¿Öß¸üÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ -- ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ  
×¾Ö»ÖÖ•Ö Ûúºþ®Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ®Öê 

†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛ  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 01 µÖÖÓ“µÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü 
×¤ü¾ÖÃÖÖ¯Öã¾Öá  ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»Ö ´ÖÖÝÖê ¯Öãœêü ‘ÖêÞµÖÖ“µÖÖ ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Öºþ®Ö 
¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ  ¾Öêôûß  ¾Ö šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß 
ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûúºþ®Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 03 ¾Ö 4 µÖÖÓ®Öß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêóµÖÖŸÖ 
×´Ö¸ü“Öã ™üÖÛú»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 01 ¾Ö 2 µÖÖÓ®Öß »ÖÖêÜÖÓ›üß ¸üÖÑ›ü®Öê 
›üÖ¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü ¾Ö ˆ•Ö¾µÖÖ ³ÖÛúÖôûß¾Ö¸ü ¾Ö ›üÖ¾µÖÖ 
›üÖêóµÖÖ“Öê ³Öã¾ÖµÖß¾Ö¸ü ¾Ö ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ †ÓÝÖšü¶Ö»ÖÖ ´ÖÖ¸ü»Öê 
›üÖêóµÖÖ“Öê ¾Ö †ÓÝÖšü¶Ö“Öê ¸üŒŸÖ ×®Ö‘ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¾Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÛÎÓú 03 
¾Ö 04 µÖÖÓ®Öß ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûúºþ®Ö £ÖÖ¯Ö›ü²ÖãŒµÖÖÓ®Öß ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖÛúºþ®Ö 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß. ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Öºþ®Ö  
´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÁÖß †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü  ¯ÖÏ´ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö  ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü -- ¯ÖÖê®ÖÖ /06 ÆÓü²Ö›ìü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 8972897411 

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



 

 

¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 41/2022   ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/06/2022 

 
 

 

 

¯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 41/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
14/06/2022 ¸üÖê•Öß  
11.00  ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê 
‘Öºþ®Ö  ¯ÖÏÛúÖ¿Ö 
®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ (²Öã) 
®ÖÖÓ¤êü›üÆüßÛúÖêÞÖÖÃÖÛúÖÆüß 
‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ 
×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»Öß †ÖÆêü.  

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  ×¤ü®ÖÖÓÛú   
15/06/2022 ¸üÖê•Öß   
17.33 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ 
26   ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü-- ÃÖÓ¤êü¿Ö 
×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¿ÖêôûÛêú ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖõÖÞÖ ¸üÖ. ¯ÖÏÛúÖ¿Ö 
®ÖÝÖ¸üŸÖ¸üÖê›üÖ (²Öã) ®ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê ®ÖÓ 
7517970638 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   -- ü 

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- 
Ó̧üÝÖ- ÃÖÖ¾ÖôûÖ    , Ó̂“Öß  5 

±ãú™ü  , “ÖêÆü¸üÖ - »ÖÖÓ²Ö™ü  ü  
×¿ÖõÖÞÖ MA, ³ÖÖÂÖÖ -  ´Ö¸üÖšüß 
, ×Æü®¤üß ,‡ÓÝÖ•Öá †ÓÝÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ»Ö 
×¯Ö¾ÖóµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß ›ÒêüÃÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖ  µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß 
†•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, ´ÖÖ—Öß ²Ö×ÆüÞÖ üÆüßÛúÖêÞÖÖ»ÖÖÆüßÛúÖÆü ‹Ûú ®Ö 
ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ‘Öºþ®Ö ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»Öß †ÖÆêü. ŸÖß †ªÖ¯Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ 
†Ö»Öß ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö ×¤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 / 06 ÆÓü²Ö›ìü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  -- ¯ÖÖê®ÖÖ /06  ÆÓü²Ö›ìü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
8972897411 

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



 

पो.�टे. कंधार  .ग.ुर.न ,193/2022 कलम  65 ई      म.दा .का.  �द. 15/06/2022 

 

पो.�टे. चे 

नाव 

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

अटक  होय/ नाही 

       हक�कत 

 

 

कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुर.न. 193/2022 

कलम  65 ( ई) म. 

दा.का .  	माण े

घडला:- �द. 15/06/2022 रोजी  

21.30 वा, सुमारास                                

महाराणा 	ताप चौका जवळ पशु 

वै�क�य दवाखाना जवळ कंधार 

पि#मेस  0.5 �कमी 

 

 

 

गु$हा दाखल:- �द. 15/06/2022 

वेळ  23.22 वाजता &टेशन डायरी 

न(द  33 वर.  

 

�फया*दीचे नाव : - 	काश िव+ल टाकरस वय 50 

वष- .वसाय नोकरी पो ना /2730  पो &टे कंधार 

तालुका कंधार िज/हा नांदडे मो. 9373890469 

 

 

FIR 	त �दली का:- होय 

 

 

आरोपी नाव व प1ा:-  

 आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला माल:- दशेी दा2 3भगरी सं5ा चे 180 

ML 6मते7या एकूण 09                   बॉटल  

एकूण �कमंत 540/ 2पय.े=( 	<येक� 60 2पय े

बॉटल 	माण)े 

 

खुलासा; नमूद तारीख , वेळी व =ठकाणी यातील आरोपीन े

िवनापरवाना बेकायदशेीर=र<या वरील वण*नाचा 	ो 

गु$?ाचा माल चोरटी िव@� करीत असताना िमळून आला 

वगैरे �फया*दीवBन पो. िन. पडवळ साहबेां7या आदशेान े

बाजूस 	माण ेगु$हा दाखल . 

           

तपासी अंमलदार  ASI   साहबे मो. न. 9604333256 

 

दाखल कारणार :-- ASI कागण े सर                                       

साहबे मो.नं. 7262067016 

 

 

पो.&टे. 	भारी अिधकारी चे नाव व मो.@. मा. पो िन . 

पडवळ साहबे 

              मो. @.9420841070 

 

 

 

 

 
 



¯̄̄̄पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    देगलरूदेगलरूदेगलरूदेगलरू        15/06/202215/06/202215/06/202215/06/2022    

 
 
 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू         गूगूगूगू....रररर....नननन    

290/2022290/2022290/2022290/2022    

कलमकलमकलमकलम        65 65 65 65 ईईईई    

मदाकामदाकामदाकामदाका    

    

    

    

गूगूगूगू. . . . घघघघ. . . . ताताताता. . . . वेळवेळवेळवेळ    वववव    

ठकाणठकाणठकाणठकाण::::--------    

�द 15.06.2022 च े 

18.30 वा आरोपीच े

आंगनात थडी सावर 

गाव 

 

 

 

दाखल न�दन�दन�दन�द    नंनंनंनं 

�द 15/06/.2022रोजी 

वेळ 21.49 वा न�द न ं

41 

 

 

�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव�फया�दीचेनाव    वववव    प�ाप�ाप�ाप�ा    

रिव केरबाजी मुंडे वय 55 वष� �वसाय 

पो.उप िन न े पो.!टे. दगेलुर मो.न ं 

7774840493 

    

आरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनावआरोपीचेनाव    –––– 

िमळालािमळालािमळालािमळाला    मालमालमालमाल----    

दशेीदा$ %भगरी सं'ाचे एकून 180 ml 

*या 15बाँटल ,कमती 60  $ दरा -मान े

एकून �क  900$ -ो गु./ाचा माल 

 

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

.नाही 

 

 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::------------    सादर %वनती क1, नमुद ता वेिळ व 2ठकािण 

यातील आरोपी िवना परवाना बेयकायदशेीर 2र5या 

चोरटी िव61 कर7याच ेउददशेाने दशेी दा$ 

सं'ाचे एकून 180 ml *या 15बाँटल ,कमती 60       

$ दरा -मान ेएकून �क  900$ -ो गु./ा चा    

माल ता9यात बाळगलेला िमळून आला 

वगैरे �फया�द व$न गू.हा दाखल 

दाखलदाखलदाखलदाखल    करणारकरणारकरणारकरणार::::----    ----------------------------------------ASI  सरोद ेपो!टे दगेलुर    

 

तपािसकतपािसकतपािसकतपािसक    अंमलदारअंमलदारअंमलदारअंमलदार------------------------------------------------------------    

पोहकेाँ1984  सकनरुेपो!टेदगेलुर 

 

पो"टे$भारीअिधकारीनावपो"टे$भारीअिधकारीनावपो"टे$भारीअिधकारीनावपो"टे$भारीअिधकारीनाव    वववव    मोनंमोनंमोनंमोनं::::-------- 

पोिन <ी माचरे साहबे 9821159844 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö ü̧ −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 230/2022 �ú»Ö´Ö 420,468,471,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ%Öê   ×¤ü−ÖÖÓ�ú.15/06/2022 
 

 
 
 
 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

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

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

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

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 05 
÷Öã̧ ü−ÖÓ 230/2022 
�ú»Ö´Ö 
420,468,471,34
³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- ¯Öæ¾ÖÔ 
01  ×�ú.´Öß.  ²Öß™ü 
�Îú.03. 
 
÷Öã−ÆüµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü%Ö :- 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ%Ö :- 
×¤ü.14/10/2008 ŸÖê 
17/04/2019 ¸üÖê•Öß “Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¾Öêôû −ÖŒ�úß 
−ÖÖÆüß,¤æüµµÖ´Ö ×−Ö²ÖÓ¬Ö�ú 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ü,−ÖÖÓ¤êü›üüü. 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/06/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 23.39 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 30 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 

´ÖÖ.�úÖê™üÖÔ�ú›æü−Ö †Ö¤êü¿Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê crpc 
�ú»Ö´Ö 156(3) ¯ÖḮ ÖÖ:Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ:Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ �úºþ−Ö ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú.01 µÖÖÓ−Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öê ´ÖéŸµÖæ ¯Ö¿“ÖÖŸÖ ´Öæ�ŸµÖÖ¸ü†Ö´Ö ´Æü:Öæ−Ö 
¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö ÷Ö™ü −ÖÓ²Ö¸ü 183 µÖê£Öê ´ÖÖî•Öê ŸÖ¸üÖê›üÖ �Öæ.ŸÖÖ.µÖê£Öß»Ö 
•Ö´Öß−Öß“Öê �ÖÖê™êü ¾Ö ²Ö−ÖÖ¾Ö™üß ×¾Ö�Îúß�ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü �úºþ−Ö ´ÖµÖŸÖÖ“µÖÖ 
−ÖÖ¾ÖÖ−Öê †×¬Ö�úÖ¸ü −ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×¾Ö�Îúß�ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü �úºþ−Ö ×¤ü»Öê ¾Ö 
†¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ±úÃÖ¾Ö:Öæ�ú �êú»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü 
¯ÖÏ´ÖÖ0Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
¯Öæœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêûüü ÃÖÖ. µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü 
×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêûü ü  ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9561355389. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü%ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 •Ö´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖê.Ã™êü. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷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•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö ü̧ −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ¤îü×−Ö�úú ×´ÖÃÖà÷Ö -21/2022 “Öß ´ÖÖÆüßŸÖß ×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/06/2022. 

 
 
 
 
 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ0Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê/�Ö²Ö¸ü ¤êü0ÖÖ ü̧Ö“Öê −ÖÖ¾Ö £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 

−Ö÷Ö¸ü 
×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�    

21/2022   
  

 
 
 

×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
ˆ¢Ö ü̧  01 ×�ú´Öß 

²Öß™ü 04. 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ,Ö:- 
×¤ü.14/06/2022 “Öê 
20.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×¾ÖÂ0Öæ 
�úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ ITI ü,−ÖÖÓ¤êü›ü 
ü̧ÖÆüŸÖê ‘Ö ü̧ µÖê£Öæ−Ö.  

 
 
×´ÖÃÖà÷Ö  ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ,Ö:-  
×¤ü.15/06/2022¾Öêôû 
01:49 Ã™êü›üÖ. 04 ¾Ö ü̧ 
 

 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü,ÖÖ ü̧  :- ÷ÖÖîŸÖ´Ö ´ÖÖêŸÖß»ÖÖ»Ö 
•Öî−Ö ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖÔ ¸Ö.×¾ÖÂ0Öæ 
�úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ ITI ü,−ÖÖÓ¤êü› (¾Ö›üß»Ö)  
´ÖÖê.�Îú.9421919109. 
 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö:- ÷ÖÖî̧ ü¾Ö 
÷ÖÖîŸÖ´Ö •Öî−Ö ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧ 
ü̧Öü.×¾ÖÂ0Öæ �úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ ITI ü,−ÖÖÓ¤êü› 

(´Öæ»Ö÷ÖÖ)  
.´ÖÖê.�Îú.7020654432, 
         7498175553 
 
²Öê̄ ÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö,ÖÔÖ :- 
Ó̧ü÷Ö ÷ÖÖê ü̧Ö, Ó̂“Öß 05 ±æú™ü 06 ‡Ó“Ö 

,¿Ö¸üß¸ü ²ÖÖÓ¬Ö ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû,†Ó÷ÖÖŸÖ 
×−ÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÑ™üü ¾Ö ×Æü ü̧¾µÖÖ 
Ó̧ü÷ÖÖ“ÖÖ ¿Ö™Ôü ,�êúÃÖ �úÖôêû,›üÖêôûµÖÖ¾Ö¸ü 

“ÖÂ´ÖÖ ¾Ö »ÖÖ»Ö Ó̧ü÷ÖÖ“Öß Ã�æú»Ö ²Öò÷Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ:- ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü0ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ´Öæ»Ö÷ÖÖ  
÷ÖÖî̧ ü¾Ö ÷ÖÖîŸÖ´Ö •Öî−Ö ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧ ¸üÖü.×¾ÖÂ0Öæ �úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ ITI 
ü,−ÖÖÓ¤êü› ÆüÖü ×¤ü.14/06/2022 ü̧Öê•Öß 20.00 ¾ÖÖ. ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö ü̧ üüü µÖê£Öæ−Ö 
�úÖê0ÖÖÃÖ �úÖ×Æü ‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ×−Ö‘Öæ−Ö ÷Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸÖÖê †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
¯Ö ü̧ŸÖ †Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß.ü −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓ�ú›êü ¾Ö ×´Ö¡ÖÖÓ�ú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
ŸÖÖê ×´Öôãû−Ö  −Ö †Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ü̧Öê•Öß ŸÖ�ÎúÖ ü̧ ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. 
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß �úÖ´Öß 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2692 œüÖê»Öê µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 
Ü´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧,ÖÖ ü̧ :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2692 œüÖê»Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß-

−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. �Îú.9623002692. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †Ó´Ö»Ö¤üÖ ü̧:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1679 »ÖÖ´Ö¤üÖ›êüüüü ¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9850680909. 
 
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬Öß�úÖ ü̧ß:- ¯ÖÖê.×−Ö.ÁÖß ›üÖò.‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 

¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931. 

. 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    "टेशन"टेशन"टेशन"टेशन    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू        गु र न न ं   291/2022 क  294,506,34 IPC         �द�द�द�द.15/05/2022.15/05/2022.15/05/2022.15/05/2022    

 
 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã¸ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã¸ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू         ग ुर न न ं   

291/2022 क  

294,506,34 

IPC  

 

गुगुगुगु....घघघघ....तावेळतावेळतावेळतावेळ    वववव    ठकाणठकाणठकाणठकाण::::----    

�द�द�द�द    15/06/202215/06/202215/06/202215/06/2022    

रोजी  17.45वा चे 

सुमारास �फया�दीचे शेता 

लगत बागन टाकळी 

देगलुर नांदेड रोड वर ता 

देगलुर 

गूदाखलगूदाखलगूदाखलगूदाखल::::----�द�द�द�द  

15/06/2022रोजी 

22.50 वान�द46    

दाखलदाखलदाखलदाखल        करणारकरणारकरणारकरणार::::----ASI ASI ASI ASI 

सरोदेसरोदेसरोदेसरोद े   न.े  पो. !टे. 

दगेलुर 

    

    

 

�फया�दी�फया�दी�फया�दी�फया�दी-  नारायणिपमैलािगरेवय 91  

वष��वसाय– शेतीजात- 

गोललाराशहाजीनगरदगेलुर 

मोनं -9422657337 

 

आरोपीनाववआरोपीनाववआरोपीनाववआरोपीनावव    प�ाप�ाप�ाप�ा::::----     

 

 

खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा::::--------खुलासा सादर %वनती क1, नमुद ता वेिळ व 

2ठकािण यातील आरोपी दोघ े �फया�दीस 5याचे शेता 

लगत साव�जिनक रोड वर शेतीची वाटनी काक>न दते 

नाहीस ?हणुन आरोपी याने �फया�दीस आि@ल िशवी 

गाळ केलीतर आरोपी याने सुदधा �फया�दीस अ@ील 

िशवी गाळ क$न िजवे मार7याची धमक1 �दली व तूCया 

नवरा लाख5म करतो ?हणनू िजवे मार7याची धमक1 

�दली वैगेरे �फया�द व$न गू.हा दाखल 

तपािसक अंमलदार :-- पोहकेॉ 2462 कE F ेपो!टे 

-भारी अिधकारी नाव :-- पो. िन. सोहन माछरे साहबे 

मोनं 9168751555 

 



पो.�टे.उ�माननगर मृयू रिज�टर नंबर व कलम 19 कलम 174 सीआरपीसी �माणे�द.15/06/2022 
 

                                
¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

.उ�माननगर आक�मात मृ यू 

रिज�टर नंबर व 

कलम  

19 कलम 174 

सीआरपीसी $माणे 

 

 

 

 

    

आ.& घडला ता.वेळ.व 

(ठकाण 

14/06/2022 चे 20.00 

वा. पूव* स.द िव+णुपुरी 

नांदेड वाड� ,मांक 50 

 

 

आ.&.दाखल ता.वेळ व 

�टे.डा.नंबर 

 �दनांक15/06/2022 चे 

14:23वाजता . न.द नंबर 

18 वर 

 

 

मरणाचे कारण 

अंगावर मातीचा �ढगारा 

पडून जखमी झा2याने मृ यू 

 

खबर देणा-याचे नाव प3ा व 

मोबाईल नंबर जात 

 इं6जीत आिशतोष बावरी वय 31 

वष� 8.मजुरी रा. क कौलगुरा पो�ट 

अिलझडा ता. छतना िज. बाकुरा 

रा.पि;म बंगाल. 

 

मयताचे नाव  व प3ा ----- 

राजू ल<ीकांत बावरी वय 22वष� 

8 मजुरी रा. क कौलगुरा पो.�ट 

आिलझडा तालुका छतना िज2हा. 

बाकुरा. राहणार पि;म बंगाल 

 

 

हक>कत-----सादर िवनंती क> यातील मयत हा �दनांक 14 /6 /22 

रोजी सायंकाळी 600वाजता जनक पाटील जाधव राहणार यांचे 

शेतात पाणी पुरवठा पाईप लाईन काम चालू असताना मुरमाचे 

जवळ बसलेला वर नमूद याचे अंगावर मातीचा �ढगारा पड2याने 

तो जखमी झाला  यास औषध उपचाराक(रता िव+णुपुरी नांदेड येथे 

दाखल केले असता  यास तपासून डॉBटरांनी तो मयत झा2याचे 

सांिगतले  याचेवर पीएम होऊन $ेत अंितम िवधी क(रता 

नातेवाइकांचे ताEयात �दले असे कागदपF एम एल सी जबाबा सह 

$ाG झा2याने नमूद $माणे दाखल कHन तपासकामी पोह े का  

2330 कानगुले यांचेकडे �दला 

 

तपािसक अंमलदाराचे नाव नेमणुक व मोबाईल नंबर 

पोह ेका 23 30 कानगुले पो.�टे.उ�मान नगर 

 

दाखल करणार नाव व नेमणूक----पोह ेका.2323 जामकर 

 पो.�टे. उ�मान नगर 

 

 

 



 

 ¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ÷Öã̧ üÖÓ 211 /2022 �ú»Ö´Ö 309 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß. ×¤ü-15/06/2022 

 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ0Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê/�Ö²Ö¸ü ¤êü0ÖÖ ü̧Ö“Öê −ÖÖ¾Ö £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 

 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 

 

 ÷Öã.  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü ü-

15/06/2022 “Öê 
¸üÖê•Öß 16.00 ¾ÖÖ 

.“Öê.ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ  

´ÖÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ 

†×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ  

ÖÖÓ¤êü›ü ü ¤üÖ�Ö»Ö- 

×¤ü-15/06/2022 

¾Öêôû  22..40 ¾ÖÖ. -

ÖÖë¤üü �Îú.- 23 

×¤ü-15/06/2022 ¯ÖÖê Ã™êü 

¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ÷Öã̧ üÖÓ 211 

/2022 �ú»Ö´Ö 309 

³ÖÖ.¤ü.¾Öß. 

 

×±úµÖÖÔ¤üß- ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö  ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö 

�ú¤ü´Ö ¾ÖµÖ-53 ¾ÖÂÖì,¾µÖ.ÖÖê�ú¸üß 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æêü›ü �úÖòÃ™êü²Ö»Ö ²Ö.Ö.2444 -
Öê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  ÖÖÓ¤êü›ü 

´ÖÖê.ÖÓ. 9860897224 

 

†Ö¸üÖê¯Öß :------  

†Ö¸üÖê¯Öß †™ü�ú :-----−ÖÖÆüß  

 

 

 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß �úß, Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖÓÖß ´Öß 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ‹Ö.ÃÖß.¤üÖ�Ö»Ö �úê»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖÖÖ 

ŸµÖÖŸÖ ÷Öê¸ü†•ÖÔ¤üÖ ü̧ü µÖÖÓÖÖ †¤üµÖÖ¯Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê  †™ü�ú �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß 

´Æü�ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßÖê †Ó÷ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öê™ÒüÖê»Ö ™üÖ�ãúÖ �úÖ›üß ¯Öê™ü¾ÖãÖ †ÖŸ´Ö¤üÆüÖ 
�ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî¸êü ±úßµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ÷ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ  

¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ ¯ÖÖê ×Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ †Ö÷Ö»ÖÖ¾Öê  

µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ - ¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ †Ö÷Ö»ÖÖ¾Öê  9890630130 

¤üÖ�Ö»Ö †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü - ‹‹ÃÖ†ÖµÖ ¿ÖËßÓ÷Öê/7972733404ü   

 


