
पोलीस टेशन िबलोली आ  न.ं13/2022 कलम 174crpc िदनाकं 08/09/2022 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव  

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ही/घडला व दखल 

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

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव -
िबलोली 

आ  नं 
13/2022 
कलम  
174 crpc 
 
 
 

आ  घडला िदनाकं वळे 
िद.07/09/2022 रोजी 
16.30 वा. िफयादीचे 
राहत ेघरी 
िठकाण :- मौजे सगरोळी 
तालुका िबलोली िदशा 
दि णेस 17 की.मी. 
 
 

आ  दाखल िदनाकं:- 
िद- 08/09/2022 
 वेळ 02.07 वा  
टे डा.नोद न.ं 02 वर  

 

खबर दणेार नाव:-  
हाद िपता नागनाथ 

इिबतवार वय 32 वष 
वसाय मजुरी 

राहणार सगरोळी 
तालुका िबलोली 
 

एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
मयताच े ना◌ंवं-  
शंकर नागनाथ 
इिबतवार वय 30 वष 
राहणार सगरोळी 
तालुका िबलोली 
 

मरणाच ेकारण :-  
गळफास घेऊन मृ यू 

खलुासा, 
सादर िवनंती की, नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील मयत हा 
मूलबाळ होत नाही हणून घरी कोणी नसताना तो घराचे तुळइला 
माल बांधून गळफास घेऊन आ मह या क न मरण पावला आह.े 

वगैरे खबरी व न आ  दाखल क न मा.पो िन साहबे यांचे◌े 
आदशेाने पुढील तपास पोहकेा/2049 आंबेवार यांचेकड ेिदला. 
चकेिल टची पतुता केली अगर कस:े- होय  
  

दाखल करणार-  
पोहकेा/1963 गुडमलवार सा पो टे िबलोली  मो न ं8421453868 
 

तपासीक अिधकारी:- 
 HC/2049 आंबेवार पो टे िबलोली मो.न.ं9423615487 
 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नबंर:-  
पोिन डोईफोड ेसाहबे पो. टे. िबलोली मो.न.ं9823889037 
 

 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 



Ps मखुडे  AD no.43/2022    िद. 08/09/22 
 

पोलीस 
टेशन 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व 
िठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हकीकत 

मुखेड आ  नं. 
43/2022 
कलम  
-174 crpc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ .घ.ता.वेळ व िठकाण:-  
िद 24/08/2022 रोजीच े
20:40वा.सुमारास आि नी 
हॉि पटल नांदडे वाड मांक 
ICU म ये मरण पावली आह े. 
 
आ .दा.ता.वळे व िदनाकं:-
08/09/2022 
वेळ 11:37 वा .  
टेडा नंबर 11वर 

 
मरणाच ेकारण- 
िवष ाशन के यान े
 

खबर दणेार नाव:- 
पोहकेा 1053 िज.आर. 
मठदवे  नेमणुक-पोलीस 
टेशन िशवाजी नगर नांदडे 

मो.नं. 
 

मयताच ेनाव:- 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
मयत  
ही गडु याचे आजारास कंटाळून ितचे राहते घरी िद.23/08/2022रोजी 
20:30वा. सु. तणनाशक औषध िप यान े ितस  उपचार कामी अि नी 
हॉि पटल येथे शरीक केल े असता उपचारादर यान 
िद.24/08/2022रोजी 20:40 वा.सु. आि नी हॉि पटल नांदेड वाड 

मांक ICU म ये डॉ टरांनी तपासून मयत झा याचे घोिषत केले आह े
वगैरे खबरीव न आ  मा.पो.िन  साहबे यांचे आदेशान े आ  दाखल  
क न तपास पोहकेा-1265 िग े यांचेकडे िदला आह.े 
 

आ . दाखल करणार:- 
 पोहकेा-2433भुताळे  पो. टे मुखेड मो न.ं9850577142 
 

तपास अिधकारी  
पोहकेा-1265िग े पो टे मुखेड 
 

भारी अिधकारी  
पोिन गोबाडे साहबे पो टे मुखेड मो नंबर 8805957400 
 

 

 



Ps मरखले  AD no.13/2022  कलम -174 crpc   िद. 08/09/2022 

पोलीस 
टेशन 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व 
िठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हकीकत 

मरखेल आ  न.ं 
 13/2022 
 कलम  
-174 crpc . 
 
 

 
 
 
 
 
 

आ .घ.ता.वळे व िठकाण:-  
िद 01/09/2022 रोजीचे 19:59 
वा .चे.सुमारास नारायण 
हॉि पटल िशवाजीनगर नांदडे 
वाड मांक 12 ICU म ये मरण 

पावला आह े. 

 
आ .दा.ता.वळे व िदनाकं:- 
08/09/2022 
वेळ 14:08 वा . 
 टेडा नंबर 15 वर 

 

मरणाच ेकारण- 
पायाला मार लाग यान े
दवाखा यात शेरीक केल ेअसता 
उपचारा दर यान मृ यू 

खबर दणेार नाव:- 
पोना ब.न.2753 एल.जे.शेख 
नेमणुक-पोलीस टेशन िशवाजी 

नगर नांदडे  मो.नं. 
 

 
मयताच ेनाव:- 
1). संिदप िप अशोकराव भुताळे 
,वय 30 वष रा झरी ता देगलरू 

िज.नांदडे 
 
 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील मयत हासंिदपिपअशोकरावभुताळेवय 30 
वषया यापाया याघो ाजवळमारलाग यानेतेदखुतअस या
नेवतापयेतअस यानेिद24/08/2022रोजी नारायण हॉि पटल 
िशवाजीनगरनांदेडयेथ े शरीक केले असता तोउपचारादर यान 
िद.01/09/2022रोजी 19:59 वा.सु.  ICU म 
.न.12म येमरणपावलाआहवेगैरे खबरीव न मा.पो.िन  साहबे 

यांचे आदशेान े आ  दाखल  क न पुढीलतपास पोना 526 
पुरीयां याकडे िदला आह.े 

 
आ . दाखल करणार:- 
म.पो.ना.आर. एम. शेखब.न.1206-  पो. टे मरखेल 
मो न.ं9552516281 

 
तपास अिधकारी  
पोना-526 पुरीपो टे मरखेल  मो.न.9823144893 

 
भारी अिधकारी  

पोिन गु े साहबे पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 
 

 



¯ÖÖê.Ã™êü. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧    ÷Öã. ü̧.−ÖÓ 269/2022 कलम 3,7 EC 1955 †òŒ™ ¯ÖÏ´ÖÖ!Öê.  िद. 08/09/2022 

पोलीस 
टेशन 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व िठकाण त ारदार याचं ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हकीकत 

¯ÖÖê.Ã™êü.  

†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ 

 269/2022 
कलम  
3,7 EC 1955 

†òŒ™ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê. 

. 

 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú -

×¤ü.07.09.2022¸üÖê•Öß ¾Öêôû 23.45 ¾ÖÖ.“Öê 

ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖê ³ÖÖê�ú¸ü ±úÖ™üÖ •ÖÖ�ÖÖ¸êü ü 

¸üÖê›ü¾Ö¸ü “ÖÖî¬Ö¸üß ™ÒüÖ−ÃÖ¯ÖÖê™Ôü ¾Ö  ¬ÖÖ²µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 

´ÖÖ�úóµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ .¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 05 ×�ú.´Öß. 

÷Öã−ÆüÖ ¤Ö�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú -  

×¤ü.08.09.2022  “Öê 00.10 ¾ÖÖ. 

Ã™êü›üÖ −ÖÓ.- 02 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:- 

18,50,000/- ‹�ú ™üÖ™üÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ 

™Òü�ú �Îú.GJ25-U-9417 •µÖÖ“Öß Ø�ú´ÖŸÖ 

†Ó¤üÖ•Öê 12 »ÖÖ�Ö ¹ý.•Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß •µÖÖ 

™Òü�ú´Ö¬µÖê ¾Öê÷Ö¾Öêôêû ¯ÖÖêŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖÓ¤ãüôû ³Ö¹ý−Ö ¯ÖÖêŸÖê 

ŸµÖÖ“Öê ¾Ö•Ö−Ö †Ó¤üÖ•Öê 28 ™ü−Ö †ê¤üÖ•Öê Ø�ú´ÖŸÖ 

6,50,000/-  

2.17,50,000/- ‹�ú ™üÖ™üÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü �Óú¯Ö×−Ö“ÖÖ 

™Òü�ú �Îú  GJ36-T-4411 •µÖÖ“Öß Ø�ú´ÖŸÖ 

†Ó¤üÖ•Öê 12 »ÖÖ�Ö ¹ý.•Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß •µÖÖ 

™Òü�ú´Ö¬µÖê ¾Öê÷Ö¾Öêôêû  ¯ÖÖÓ›ü-µÖÖ ¯ÖÖêŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖÓ¤ãüôû 

³Ö¹ý−Ö ¯ÖÖêŸÖê ŸµÖÖ“Öê ¾Ö•Ö−Ö †Ó¤üÖ•Öê 25 ™ü−Ö 

†Ó¤üÖ•Öê Ø�ú´ÖŸÖ 5,50,000/- †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 

36,00,000/- ¹ý.´ÖÖ»Ö.  

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖ¾Ö-  

×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¾Ö›ü  ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ 

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß ÁÖê�Öß 

ˆ¯Ö×−Ö¸üß�Ö�ú.¯ÖÖê.Ã™êü  †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  

ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ´ÖÖê.−ÖÓ-9637101945 

 

†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  

. 

 

 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 

¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ™Òü�ú �Îú.GJ25-U-

9417 “ÖÖ ´ÖÖ»Ö�ú ¾Ö ŸÖÖÓ¤ãüôû ´ÖÖ»Ö�ú ¾Ö ™Òü�ú �Îú  

GJ36-T-4411“ÖÖ ´ÖÖ»Ö�ú ¾Ö ŸÖÖÓ¤ãüôû ´ÖÖ»Ö�ú µÖÖ−Öê 

ŸµÖÖÓ“Öê ™Òü�ú ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ×¾ÖŸÖ¸ü�Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê×ŸÖ»Ö ŸÖÖÓ¤ãüôû 

¿ÖÖÃÖ×�úµÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ −ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �úÖóµÖÖ 

²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö 

†Ö»ÖÖ..¾Ö÷ÖËî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê ±úßµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 

 

¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü!ÖÖ¸ü- 

 pso  NPC/2363 ¸üÖšüÖê›ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖ šüÖ�Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü 

¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü.´ÖÖê.−Ö-7385191966 

 

ŸÖ¯ÖÖÃÖß� †¬Öß�úÖ¸üß- 

 ¯ÖÖê ×−Ö ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü. 

 ´ÖÖê −ÖÓ-7798834263. 

 

 ¯ÖÖê.Ã™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †¬Öß�úÖ¸üß- 

 ¯ÖÖê ×−Ö ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü.         

 ü ´ÖÖê −ÖÓ-7798834263. 

 



 

पो.�टे. भोकर येथील दाखल गु�हया�ये गरुन 348/2022 कलम 379,34,भादिव �माणे. िद 08/09/2022 
 

पो.�टे चे 

नाव  

घु घ ता वेळ िठकाण   गुरन / कलम  िफया#दी / आरोपी  थोड'यात हाकीकत  

पो.�टे. 

भोकर 

िद 08/09/2022 चे 

रा)ी  04.00  

वाजता महादेव 

खेते+र राज�थान 

धाबा भोकर  

ता. भोकर 
 
िदशा-पुव#स - 

02िक.मी अतंरावर  
 

दाखल-

िद08/09/2022  

वेळ – 18.04  

�टेडा – 30  

गुरन- 
348/2022  
कलम  

379,34,भादिव   

 

गेला माल – 

 21000/- 2पये रोख 

3यात 2000/- 2पये 

दराचे 05 नोटा व 

500/- 2पये दराचे 22 

नोटा आसे व ओपो 

कंपनीचा मोबाईल 

िकमती 36000/-

2पयाचा जु.वा.िक.अ. 

आसा एकुन 57000/- 

2पयाचा माल चो2न 

नेला आहे. 

िमळाला माल – 

िनरंक.  

िफया#द –  

मदनिसंह पी. सावंलसींह 

राजपुरोिहत वय 48 वष9 

:यवसाय :यापार 

रा.महादेव खेते+र 

राज�थानधाबाभोकर ता. 

भोकर जी. नांदेड 

 मोन 7300457172. 

 

आरोपी –   

तीन अनोळखी चोरटे 

ढा<यावर लावलेला 

CCTVकँमेरात िदसत 

आहेत. TVS कंपनीची 

गाडी >.MH 26 AW -

7849 वर िदसुन येत 

आहेत. 

खलुासा – सादर िवनंती की,वर नमुद ता.वेळी व 

िठकाणी यातील िफया#दी हे िनयिमत �माने धाबा 

चालवुन आपले काउंटर जवळ पलंगावर उषाला पैसे व 

मोबाईल ठेउन झोपले असता यातील TVS  कंपनीची 

गाडी >.MH 26 AW 7849 मोटार सायकल वर तीन 

अनोळखी  इसम यांनी िफया#दीचे उषासा ठेवलेले 

21000/- 2पये रोख व ओपो कंपनीचा मोबाईल िकमती 

36000/-2पयाचा जु.वा.िक.अ.आसा एकुन 57000/- 

2पयाचा माल चो2न नेला आहे. वगैरे जबाब व2न  मा. 

पोिन साहेब यांचे आदेशाने गु�हा दाखल कCन पुढील 

तपासपोहेकॉ 2078  लEटवार यांचे कडे देFयात आला. 
  
दाखल करणार – पोहेकाँ/1815मंचलवाड पो�टे भोकर 

मोन 9527795167 (PSO) 

तपासीक अमलदार – पोहेकॉ 2078  लEटवार पो�टे 

भोकर मोन 9767004720  

पो�टे �भरी –  

िवकास पाटील साहेब मोन 9923104521 

 

  
 



 

 

पोलीस टेशन हदगाव  गरुन.ं 280/2022 कलम 363 भादवी िदनांक 08/04/2022 
  

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ही/घडला व दाखल िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
हदगाव  

गुरन.ं 
280/2022 
कलम  
363 भादवी  
 

गु हा घडला िदनाकं 
-िद.07/09/2022रोजी 
11.00वाजतात ेसुमारास  
िफ-यादीचे घ न िशरड 
ता.हदगाव  

 
िदशा :  
उ रेस 25 िकमी 
 

 गु हा दाखल िदनाकं:-
08/09/2022  
वेळ 18.20   
टे डा.नोदनं.21वर                   

िफयादीच ेनाव :-   
 सुधाकर रामराव 
डंकेर वय 40 वष 
वसाय शेती राहणार 

िशरड तालुका हदगाव 
 

आरोपीच ेनाव प ा. –
अ ात 
 
एफआर आय त 
 िदली. होय 
 
 आरोपी अटक :- नाही 

खलुासा. 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील 
िफयादी यांचा मुलगा नामे िशवम सुधाकर डंकेर वय पंधरा वष 
राहणार िशरड यास कोणीतरी अ ात इसमान े कोणती तरी 
कारणाव न काहीतरी फुस लावून पळून नेले वगैरे िफयादीचे 
जवाब व न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी मा य कोणी 
साहबेांच ेआदशेाव न पोउपनी कदम मॅडम यां याकड ेिदले 
 

 तपासी अिधकारी- 
पोउपनी कदम मॅडम मो .न.7387500709 
 

दाखलकरणार – 
पोह ेका 2005 नामवाड ेपो. टे.हदगाव मो.नं. 7219064557 
 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नबंर: 
िपआय पवार साहबे पो. टे.हदगाव मो.नं 8806994154.  

  

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖšüÖ!Öê −üÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö132/2022 �ú»Ö´Ö 279,337,338.³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü 08/09/2022 

 

†.
�Îú. 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê-
ÖÖ¾Ö  

÷ÖãÆüÖÓ ‘Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ!Ö 

÷ÖãÆüÖÓ ü̧×•ÖÃ™ü ü̧ÖÓ ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“ÖêÖÖÓ¾Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“ÖêÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ ¿Öȩ̂ üÖ 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
−ÖÖÓ¾Ö - -
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ÷Öã .‘Ö›ü»ÖÖŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö:-   
×¤ü. 05/09/2022 “Öê 18.00 
‡÷Ö»Ö ‡÷»Öß¿Ö Ã�ãú»Ö ¸üÖŸÖÖêôûß  
ŸÖÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 
 
×¤ü¿ÖÖ- 
 ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 20  ×�ú ×´Ö 
 
÷Öã.¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû :- 
×¤ü.08/09/2022  
¸üÖê•Öß 17.34  ¾ÖÖ  
−ÖÖë¤ü �Îú.20 ¾Ö¸ü  
 

 
÷Öã̧ −üÖ  
132/2022 
 �ú»Ö´Ö 
279,337,338. 
³ÖÖ¤ü¾Öß 
 
 
•Ö�´Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-- 
¯ÖÓ“Ö±ãú»ÖÖ²ÖÖ‡Ô 
¾µÖÓ�ú™ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖˆ»Ö÷Öê 
¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß  ¸üÖ 
¸üÖŸÖÖêôûß ŸÖÖ 
−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
 
 

 
×±úµÖÖÔ¤üß:-  
¾µÖÓ�ú™ü¸üÖ¾Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö  
´ÖÖˆ»Ö÷Öê ¾ÖµÖ 62 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ 
¸üÖŸÖÖêôûß ŸÖÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 
´ÖÖê −ÖÓ 
7758072431 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß:--  

  
 
 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖÆü�úß�úŸÖ:- 
ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,  −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¯ÖŸ−Öß −ÖÖ´Öê ¯ÖÓ“Ö±ãú»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾µÖÓ�ú™ü ü̧Ö¾Ö ´ÖÖˆ»Ö÷Öê  †ÃÖê 
¯ÖÖµÖß ‘Ö ü̧Ö�ú›êü  •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ S.T. ²ÖÃÖ �Îú  “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖ−Öê 
S.T.²ÖÃÖ ³Ö ü̧¬ÖÖ¾Ö ¾Öê÷ÖÖŸÖ  ÆüÖµÖ÷Ö‡Ô  ¾Ö ×−ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö−Öê  “ÖÖ»Ö¾Öæ−Ö  
•Ö�´Öß ¯ÖÓ“Ö±ãú»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾µÖÓ�ú™ü ü̧Ö¾Ö ´ÖÖˆ»Ö÷Öê ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì  ×ÆüÃÖ ¬Ö›ü�ú 
×¤ü»µÖÖ−Öê  ×ŸÖÃÖ  ›üÖêŒµÖÖÃÖ  ¯ÖÖµÖÖÃÖ ”ûÖŸÖßŸÖ, ÷ÖÓ×³Ö ü̧ ´ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Öã−Ö ÆüÖ›ü 
±òúîŒ“Ö¸ü —ÖÖ»Öê ŸÖÃÖê“Ö  ¿Ö ü̧ß ü̧Ö¾Ö ü̧  ´ÖÖ¸ü  »ÖÖ÷Ö»ÖÖ †ÖÆêü.×ŸÖ“Öê 
¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖßÃÖ S.T “ÖÖ»Ö�ú  �úÖ ü̧�Öß³ÖãŸÖ  —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ÃÖ¤ü ü̧ •Ö�´ÖßÃÖ 
ÃÖ ü̧�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�Ö−ÖÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö µÖê£Öê  ¿Ö¸üß�ú �úºþ−Ö  ¯Öãœüß»Ö ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ 
�úÖ´Öß µÖ¿ÖÖêÃÖÖ‡Ô ÆüÖòÃ¯Ößšü»Ö  −ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê  ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖæ−Ö 
ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ “ÖÖ»Öã †ÖÃÖ»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ü̧Öê•Öß  ŸÖ�ÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ¾Ö¹ý−Ö  
´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖÓú¤üÖ�Ö»Ö �úºþ−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
×²Ö™ü ¯ÖÖêÆêü�úÖ2040 ¿Öê�Ö üü µÖÖÓ“µÖÖ �ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧ 
¯ÖÖêÆêü�úÖ 2304 ™üÖê´¯Öê ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  ´ÖÖê −ÖÓ 9823262304 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß:- 
¯ÖÖêÆêü�úÖ 2040 ¿Öê�Ö  ´ÖæÃŸÖÖ¯Öã̧ êüü ¯ÖÖê.Ã™êü. −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö  
 ´ÖÖê.−Ö 8793872040 

 



.  पो. टे. कंधार   आ.म.ृन.50/2022   कलम 174 CRPC  िद.08/09/2022. 

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.  

50/2022  

कलम  
174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- 
िद.29/08/2022  चे  15.00 
वाजता  सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदेड 
   वाड नंबर 15 
 
उ रेस 40 िकमी. 
 
आ .मृ.दाखल:- 
िद.08/09/2022 
 वेळ 13.00 वा 
. टेशन डायरी न द  17 वर.  
 
 
 
 

खबर देणार :-  
पो. ह.ेकॉ.2715 नेमणूक पोलीस 
टेशन नांदेड ामीण . मोबाईल 

नंबर. नाही. 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 मयताच ेनाव व प ा,, : 
 संतुका मारोती बंडेवाड वय 35 वष 
रा. पेठवडज ता. कंधार िज.नांदेड. 
 
 उिशरा च ेकारण :-  
डेथ एम एल सी कागदप  आज 
रोजी ा  झा याने .  
 
मरणाच ेकारण :-  
अचानक मृ यू.  

खुलासा; सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िद.24/08/2022 रोजी 10.30 वा पेठवडज येथील 
शंकर आ पा बुरगळवार यांचे शेतात कोणतीतरी िवषारी 
औषध िप यान े यास उपचार कामे नातलगान े ाथिमक 
आरो य क  पेठवडज येथ े शरीफ केल े तेथून पुढील उपचार 
कमी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथे शिरक केल े
असता तर उपचार दर यान िद.29/08/2022 रोजी 15.00 
वा मरण पावला असे pm झाले नंतरचे कागदप  ा  
झा याने आ  दाखल. 
 
दाखल करणार:- -- 
asi कागण ेसाहबे पोलीस टेशन कंधार. 
तपासीक अमलदार:-- -- 
hc 1959 वहारे नेमणूक पोलीस टेशन.  कंधार मो.  :- 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
मा. पो. िन. पडवळ साहबे  पो . टे.  कंधार  
मो . . 9420841070.  
 

 



Ps mukhed DCR    िद. 08/09/22 
पोलीस 
टेशन 

गु हा.रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व 
िठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व 
प ा 

 गु ाची थोड यात हकीकत 

मुखेड गुरन  
44/2022 
कलम – 
174 crpc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा.घ.ता.वळे व िठकाण:- 
 िद 28/08/2022 रोजीच े
09:15वा.सुमारास 
शासकीय णालय 
िव णुपुरी नांदडे येथे वाड 

मांक 09म ये 
 

गु हा.दा.ता.वळे व िदनाकं:-
08/09/2022 
वेळ 12:03 वा . 
 टेडा नंबर 12वर 
 

मरणाच ेकारण- 
अित दा  सवेन के यान े
 
 

िफयादी नाव:-
पोहकेा 
2093एस.के. 
बयास  नेमणुक-
पोलीस टेशन  
नांदडे ामीण 
मो.नं. 

 

आरोपीच ेनाव:- 
 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
मयत मालु लालबा कांबळे वय 55 वष राहणार येवती ता.मुखेड 
िज.नांदडे हा िद.27/08/2022रोजी 22:00वा सुमारास यांचे राहत े
घरी दा  िपऊन बेशु  झा याने यास उपचार कामी स.द.मुखेड येथे 
नेले असता थम उपचार क न तेथुन स.द.िव णुपुरी नांदडे येथे रेफर 
के यान ेउपचारादर यान वाड मांक 09म ये उपचार चालू असताना 
िद.28/08/2022रोजी 09:15 वा.स.ु डॉ टरांनी तपासून मयत 
झा याचे घोिषत केले आह ेवगैरे खबरीव न गु हा मा.पो.िन  साहबे 
यांचे आदशेाने आ  दाखल  क न तपास पोना-1001 जाधव यांचेकड े
िदला आह.े 
 

गु हा. दाखल करणार:-  
पोहकेा-2433भुताळे  पो. टे मुखेड मो न.ं9850577142 
तपास अिधकारी  
पोना-1001 जाधव मुखेड 

भारी अिधकारी  
पोिन गोबाड ेसाहबे पो टे मुखेड मो नंबर 8805957400 



 

पो. टे.िकनवट  गरुन 181/2022 कलम 283 भा.द.िव.  िद.08/09/2022 

पो. टे.च े
नाव 

गरुन/ कलम गु हा घडला/ दाखल  िफयादीच ेनाव वप ा 
मो.न.ंआरोपीच ेनाव व प ा  

हिककत 

पो. टे.चे 
नाव- 
िकनवट 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन- 
181/2022   
कलम- 
 283 
 भा. द.िव.  

गु हा घडला- 
िद.08/09/2022 चे 
16:30  वा. सुमारास 
च ावार हॉि पटल 
िकनवट  ता.िकनवट िज. 
नांदडे  
 
पुवस  0.5 िक.मी.  
 
गु हा दाखल- 
िद.08/09/2022 रोजी 
 वेळ 18:30 वा.  
टे.डा. .28 वर 

 
 

िफयादीच ेनाव -    
सुनील गोपाळराव कोलबु  े वय 
42 वष, वसाय-नोकरी 
NPC/680 नेमणूक पोलीस 
टेशन िकनवट ता.िकनवट 

िज.नांदडे मो.नं.8888865825 

 
आरोपीच ेनाव-  
. 
 
 

खुलासा-सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीन ेआप या ता यातील िपव या रंगाचा ऑटो 
हा च ावार हॉि पटल िकनवट येथे 16.30 वाजता सुमारास 
सावजिनक रोडवर उभा क न येणारे जाणारे लोकांना धोका 
अटकाव इजा होईल अशा ि थतीत िमळून आला वगैरे 
मजकुराच े फीयादीव न  मा.पो.िन. साहबे यांचे आदशेाने 
गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी NPC/680 
कोलबु द ेयां याकड ेिदले 
 
दाखल करणार- 
Pso hc 915 राठोड पो. टे.िकनवट मो.नं. 9850143382. 
 
तपािसक अंमलदार- 
NPC/680 कोलबु द े मो.नं. 8888865825. 
 

 



 

पो. टे. मु ामाबाद  गरुन 217 /2022   .  िद.08/09/2022 

पोलीस ठाण े
मु ामाबाद     
. .             .        

गरुन व कलम ग.ुदा.ता.वळे व िठकाण त ार देणार 
याचं ेनाव व 
प ा मो.न. 

हकीकत 

गुरन  
217./2022 
कलम 
498(अ),323. 
504.506 
.34.भादवी  
 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वळे िठकाण 
.िदनांक 29/05/2011ते 
12/02/2020.वेळ 20.00. पावतो 
वसुर ह.मु मांजरी ता मुखेड. 
 
 
गु हा दाखल तारीख वळे 
िदनांक08/09/2022 
वेळ 13.49.वाजता 
न द नंबर 12. 
 
 

िफयादीच ेनाव 
: - 
 
 
आरोपी. 
 

 वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील  आरोपीतानी  संगणमत क न 
िफयादी बाईस माहे न पाच लाख पये घेऊन ये हणून तगादा लावून 
वारंवार शारीिरक व मानिसक  छळ क न िशवी देऊन मारहाण क न जीवे 
मार याची धमकी िदल ेवगैरे मजकुराचे जबाबा व न गु हा दाखल 
 
दाखल करणार  
Asi जाधव.पो  टे  मु ामाबाद 
मो न ..8605430645 
 
तपास अिधकारी  
NPC 1402. मिह ाकर मो नंबर 9665391402. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी 
सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 
पोलीस ठाणे मु माबाद 

 



 

पोलीस टेशन मुखडे दिैनक गु ह ेअहवाल िदनाकं 08/9/ 22 

पोलीस 
टेशन  

गुरन कलम गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण 

िफयादीच ेनाव गु ाची थोड यात हािककत 

मुखेड  पो ट मुखेड गुरंन 
278/2022 
 कलम 
 279, 337, 
338,304 (A), 
427  Ipc  
सहकलम134 
मोटार वाहन 
कायदा 
 

गु हा घडला तारीख वळे 
िठकाण –  
िदनांक 06/9/22 रोजी 
वेळ 15.00 वाजता चे 
सुमारास समोर यांचे 
पे ोल पंपा समोर जाब 
मुखेड रोडवर जवळ मुखेड 
ता मुखेड िज हा नांदेड 
  
दाखल वेळ- 
08/09/2022 रोजी 
वेळ  19.26 वा  
टे डा न द 22 

 
 

िफयादीच ेनाव-  
 
आरोपीच ेनाव-  
आरोपी अटक-    नाही  
 

मयताच ेनाव- 
ानंद गणेश पांचाळ वय 27 वष वसाय 

फिनचर दकुान राहणार वडार ग ली मुखेड  
मुखेड िज हा नांदेड  
जखमी नाव-  
राजेश िशवाजी पोतलवाड राहणार मुखेड 
उिशराच ेकारण- 
मयत यांची अं यिवधी क न आज रोजी 
पोलीस टेशनला येऊन त ार िद यान ेगु हा 
दाखल 

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळ िठकाणी यातील यातील 
मयत नामे ानंद गणेश पांचाळ व याचा िम  राजेश 
िशवाजी पोतलवाड असे कुटी म ये पे ोल भ न मुखेड कडे येत 
असताना मुखेड ते जाब  जाणारे रोडवर संबुटवाड यांचे पे ोल 
पंपाजवळ मुखेड कडून जाब कडे जाणारे िपकप वरील चालकान े
या या ता यातील वाहन भरधाव वेगात हयगय व 

िन काळजीपणे चालून कुटीला जोराची धडक देऊन ानंद 
गणेश पांचाळ यांचे मरणास व राजेश िशवाजी पोतलवाड याचे 
गंभीर दखुापतीस कारणीभूत होऊन कुटीचे अंदाजे 32 000/-
हजार पयांचे नुकसान केल े आह े व िपकप गाडी जागी च 
सोडून पळून गेला आह े वगैरे  मजकुराचे िफयादव न गु हा 
दाखल क न मा.पोनी साहबे यां या आदेशान ेपीएसआय काळे 
साहबे यां याकडे िदल े 
दाखल करणार -  pn / 2433भुताळे 

भारी अिधकारी- 
 ही ही गोबाडे मोबाईल नंबर 8805957400 
तपास अिधकारी  
पीएसआय काळे  मोबाईल 9850072078 

 



  पो. टे. कंधार ो  .गु.र.न.  280/2022 कलम  65(E) , म. दा . का.    िद.08/09/2022. 
 

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 

  ो .गरुन 

- 280/22 

कलम 
 65 (ई) 

म.दा.का 

गु हा घडला :- 
 िद. 08/09/2022 चे 
10.00 वाजता 
िशवाजी पेठवडज 
ता.कंधार  
 
 
पवूस 25 िक.मी. 
 
गु हा दाखल:- 
 िद. 08/09/2022  
वेळ  16.41 वाजता 
टेशन डायरी न द 25 

वर.  
 
 

िफयादीच ेनाव :--  
बापूराव मरीबा वहारे वय 49 वष वसाय-  
नोकरी पोहकेा 1959 पो . टे . कंधार  
मो . न ं. 9604333256. 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपी नाव व   प ा :-  
आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला माल :- 
 देशी दा  िभगरी सं ा कागदी  लेबल असले या 
180 ml मते या   काचे या  सीलबंद एकूण 10 
बाट स िकमत अंदाजे 600 पयाचा माल. 
 

खुलासा; नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी  यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकादेशीर री या  देशी दा  िभगरी सं ा कागदी  
लेबल असले या 180 ml मते या   काचे या  सीलबंद एकूण 
10बाट स येकी िकमत 60 पये माणे एकूण  600 पयाचा 

ो गु ाचा माल चोरटी िव ी कर या या उ ेशान े ता यात 
बाळगललेा िमळून आला वगैरे िफयादीव न पो. िन. साहबेां या 
आदेशान ेबाजूस माण ेगु हा दाखल . 
          
दाखल कारणर :-  
Asi/ कागणे पोलीस टेशन कंधार. 
  
तपासी अमंलदार :- 
 HC/ 1959 वहारे पोलीस टेशन कंधार.  
मो.न. 9604333256. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .  
मा.  पो िन . पडवळ  साहबे  मो. .9420841070. 
 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ µÖê£Öê ×´ÖØÃÖ÷Ö 

 

 

 

 

 

 

†.�Îú

. 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö 

×´ÖØÃÖ÷Ö −ÖÓ²Ö¸ü , 

¤üÖ�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú  

ŸÖ�ÎúÖ¸ü¤üÖ¸üÖ“Öê ÃÖÓ̄ Öã!ÖÔ 

−ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ.  

Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê 

ÃÖÓ̄ Öã!ÖÔ −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ. 
¯ÖÖê¿ÖÖ�Ö

. 

Æü¸ü¾Ö»Öê»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 

¾Ö ×šü�úÖ!Ö. 

¿Ö¸üß¸üÖ“Öê ¾Ö!ÖÔ−Ö.  

1) ¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü  

 ×´ÖÃÖßÓ÷Ö �Îú. 

34/2022  

 

 
 

¸üÖêÂÖ�Öß ¯Öã−Ö´ÖØÃÖÆü 

ŸÖÖế Ö¸ü ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì 

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö 

¸üÖ.÷ÖÖ›üß¯Öã̧ üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 

´ÖÖê.−ÖÓ. 

8806000440 

²ÖÖ»ÖÖ•Öß  ¯Öã−Ö´ÖØÃÖÆü 

ŸÖÖế Ö¸ü ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì 

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öæ̧ üß 

¸üÖ.÷ÖÖ›üß¯Öã̧ üÖ −ÖÖÓ¤êü› 

´ÖÖê.−ÖÓ. 

9156878225 

�úÖóµÖÖ 

¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ 

•Öã−ÃÖ ¯ÖÑ™ü 

¾Ö ´ÖêÆÓü¤üß 

¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ 

¿Ö™Ôü 

×¤ü.05.09.2022 

¸üÖê•Öß  ÃÖ�úÖôûß 

10.00 ¾ÖÖ “Öê 

ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê‘Öºþ−Ö 

.÷ÖÖ›üß¯Öã̧ üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 

 

×´ÖØÃÖ÷Ö दाखल वेळ- 
×¤ü.08.09.2022 

¾Öêôû 18.04 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 

−ÖÖë¤ü −ÖÓ 27 ¾Ö¸ü  

¸Óü÷Ö ÷ÖÖȩ̂ üÖ,ˆÓ“Öß 169  

ÃÖế Öß,¯ÖÖêÂÖÖ�Ö �úÖóµÖÖ 

¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ •Öã−ÃÖ ¯ÖÑ™ü ¾Ö 

´ÖêÆÓü¤üß ¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ 

¿Ö™Ôü,³ÖÖÂÖÖ 

ØÆü¤üß,´Ö¸üÖšüß. 

ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  
¯ÖÖê−ÖÖ-1218 ´Öšü¯ÖŸÖß 

¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 

´ÖÖê.−ÖÓ.9420914042 

 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧!ÖÖ ü̧ 

¯ÖÖêÆêü�úÖò-1988 ´ÖÖ−Öê�ú ü̧ 

¯ÖÖê Ã™êü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 

´ÖÖê.−ÖÓ.9767002111  



  पो. टे. लोहा  आ.म.ृन. 33 /2021    कलम       174 CRPC  िद. 8/09/2022 

पो. टे. च े
नाव 

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

               हकीकत  
 

   
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न.  

33 /2022 

कलम 
 174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला:-  
िद. 08/09/2022 रोजी 
15.30 वाज याचे 
वाजताची सुमारास 
सरकारी दवाखाना लोहा 
तालुका लोहा िज हा 
नांदेड 
 
 उ रेस 05 िकमी 
अतंरावर.   
 
आ .मृ.दाखल:-  
िद 08/09/2021 
वेळ 20.20वा. 
टेशन डायरी न द 36 वर  

 

खबर देणार :-  
सूयकांत िशवाजी तेलगं व 19 वष 

वसाय मजुरी राहणार. सुनेगाव 
तालुका. लोहा िज हा नांदेड  
मोबाईल नंबर 83 29 42 26 46 
FIR त िदली का:- होय 
 
 मयताच ेनाव व प ा – 
 
 मरणाच ेकारण: कोणतेतरी 
िवषारी औषध ाशन के याने मृ यू. 
 
 

खलुासा;  
           वर नमूद तारीख वेळी व  िठकाण यातील मयत राहणार 
सुनेगाव तालुका लोहा िज हा नांदेड ही कोणतeतरी िवषारी 
औषध ाशन के याने तीस सरकारी दवाखाना लोहा येथ ेउपचार 
कामी  घेऊन आल े असता डॉ टरांनी ताबडतोब 108 G बुल स 

ला फोन क न बोलावून घे याबाबत कळिवले या माणे 108 
G बुल स फोन लावला असता परंत ु 108 G बुल स ये यापूव च 

सदर मिहला मयत झा याचे डॉ टरांनी कळिवले .वगैरे जबाब 
व न मा. पोलीस िनरी क तांबे साहबेां या आदेशान े आ. . 
दाखल क न पुढील चौकशी कामी ASI बगाडे यां याकडे िदला 
           
दाखल करणार:- PSO NPC 491 ला टकर पोलीस टेशन 
लोहा मोबाईल नंबर 8830449911 
 

तपासी अमंलदार:   
ASI बगाडे पो टे लोहा मो. :- . 8830449911 
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
मा. पोलीस िनरी क ी संतोष तांबे साहबे 
 मोबाईल नंबर 9850188100 

 



पो. टे. कंधार ो  .ग.ुर.न.  281/2022 कलम    65(E) , म. दा . का.  िद.08/09/2022. 
 

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 

  ो .गुरन - 

281/22 

कलम 
 65 (ई) 

म.दा.का 

गु हा घडला :- 
 िद. 08/09/2022 चे 
13.30 वाजता पोखरणी  
गावात समाज मंिदर जवळ 
ता.कंधार  
 

 

दि णसे 20  िक.मी. 
 
गु हा दाखल:- 
 िद. 08/09/2022  
 वेळ  18.00 वाजता 

टेशन डायरी न द 29 वर.  
 
 

िफयादीच ेनाव :--  
नामदवे तुकाराम वानरे वय 34 वष वसाय-  
नोकरी पोलीस कॉ.820   
पो . टे . कंधार  

मो . नं 9890743359 
 

FIR त िदली का:- होय 
 

आरोपी नाव व   प ा :-  
. 
 

आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला माल :-  
दशेी दा  िभगरी सं ा कागदी  लेबल असले या 
180 ml मते या   काचे या  सीलबंद एकूण 10 
बाट स िकमत अंदाजे 700  पयाचा माल. 

खुलासा; नमूद तारीख ,वेळी व िठकाणी  यातील आरोपीन े
िवनापरवाना बेकादशेीर री या  दशेी दा  िभगरी सं ा कागदी  लेबल 
असले या 180 ml मते या   काचे या  सीलबंद एकूण 10बाट स 

येकी िकमत 70 पये माण ेएकूण  700 पयाचा ो गु ाचा माल 
चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला 
वगैरे िफयादीव न पो. िन. साहबेां या आदशेाने बाजूस माणे गु हा 
दाखल . 
           
दाखल कारणर : 
- Asi/ कागणे पोलीस टेशन कंधार. 

 
तपासी अमंलदार :- 
 npc/ 2730 पोलीस टेशन कंधार. मो.न. 9604333256. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .  
मा.  पो िन . पडवळ  साहबे मो. .9420841070. 
 

 



 

पो. टे. कुंडलवाडी  गूरन 98/ 2022कलम 65(ई) म.दा.का.  िद.08/09/2022 

पो. टे च े
नाव 

ग.ुर.न.व 
कलम 

ग.ुघ.ता.वळे व िठकाण  िफयादी च ेनाव  हिककत 

कुंडलवाडी गूरन  
98/2022 
कलम. 
65(ई) 
म.दा.का. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वळे व ठीकान :- 
िद.08/09/2022रोजी 15.50 
पा या या टाकीजवळ िकराणा 
दकुाना या बाजूस वंजार ग ली 
कुंडलवाडी ता.िबलोली. 
 
ग.ूदा.ता.वळे :  
िद.08/09/2022 
रोजी 17:38वा 
. टे.डा.  21वर 
 
िमळाला माल :- 
 देशी दा  िभगरी सं ा 180ML चे 
46 बाटल येक बाटली 70  

माणे ऐकुन िकमत 3220 . 
 

िफयादीच ेनाव  :- 
 तेनात मनसब  बेग वय 
51वष वसाय. नोकरी 
HC.2407  बेग 
पो. टे.कुंडलवाडी 
मो.9823627012 
 
 
आरोपी च ेनाव :- 
  
 
 
 
 
 

खलूासा :- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीन े िवनापरवाना बेकायदशेीर िर या 
दशेी दा  िभगरी सं ा या 180 ML. या 46 बॉटला िकमत 
3220 पया ची चोरटी िव ी करीत असताना िमळून आला 
वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल क न मु मेाल व िफयाद 
पुढील तपास कामी आरोपीसह पो.ह.े का 2407 बेग 
यां याकड ेिदला आह.े 
 
दाखल करनार : 
  PSO.HC.2388 ढगे सर  पो. टे. कुंडलवाडी 
मो.9049477411 
 
तपासीक अमंलदार:- 
 HC .2407 बेग साहबे  पो. टे.कुंडलवाडी मो.9823627062 
 

भारी व चाज अिधकारी :- 
 मा.Api पठाण साहबे मो.8668361977 
 

 



पो.�टे. भोकर  गरुन 349/2022 कलम 454,457,380,भादिव   िद 08/09/2022  

पो�टे 

चे नाव  

गुरन /कलम  गुघतावेळ िठकाण /दाखल ता वेळ  िफया#दी / आरोपी           हािककत  

पो�टे 

भोकर  

गरुन  
349/2022 
 कलम 

454,457, 
380,भादिव  

ग,ुघा.ता.वेळ व िठकाण –  

 िद 01/09/2022 चे दपुारी 13.00 

वाजता पावेतो ते  िद 08/09/2022 रोजी 

चे सायकंाळी 16.00 वाजताचे 

दरHयानगदंेवार कॉलनी माधवराव थेटे 

यां�या घरी कीरायाने ता. भोकर 

जी.नांदेड   
 
िदशा- अतंर -  

पवु#स  02 िक.मी.  
 

दाखल  

– िद 08/09/2022 

  �टेडा 34 

 वेळ -21.46  

िफया#द –  
 
आरोपी – अIात  

 

गेला माल – 

रोख 9000/-2पये 

व सोने -चांदी व 

इतर व�तचुा ऐवज 

िकमती 33200 /-

2याचा 

असा एकुण 

42200/- 2पयाचा 

माल चो2न नेला 

आहे.   

खुलासा – सादर िवनतंी की,वर नमदु ता.वेळी व िठकाणी यातील िफया#दी हे 

व घरमालक आसे लKHयांचा काय#>म आसLयाने बाहेरगावी  घराला कुलपु 

व गेटला कुलपु लावनु गेले असता दरHयान कोिऩतरी अIात चोरNयाने 

Oयांचे 2मचे कुलपु तोडुन आत मPये �वेश क2न वरील �माने िफया#दी  व 

घरमालक माधवराव :यकंटराव थेटे यांचे सPुदा घरात �वेश क2न रोख 

र'कम व ऐवज आसा दोघांचा एकुण 42200/- 2पयाचा माल चो2न नेला 

आहे. वगरैे जबाब व2न  मा. पोिन साहेब यांचे आदेशाने ग�ुहा दाखल कCन 

पढुील तपास पोहेकॉ 2078  लEटवार यांचे कडे देFयात आला. 
  
दाखल करणार – 

 पोहेकाँ/1815मचंलवाड पो�टे भोकर मोन 9527795167 (PSO) 
 
तपासीक अमलदार – 

 पोहेकॉ 2078  लEटवार पो�टे भोकर मोन 9767004720  
 
                                    

 



पो. टे िवमानतळ िद.08/09/2022 

अ. . िज हावपो.
टे.चेनाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा िद./वेळ गुरन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत भेट िदले या अिधका-याचं े
नाव व भटेीचा वेळ 

शरेा 

 िज हा 
नांदेड, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

 

ग.ुघ.ता वऴे व 
िठकाण-
िद.07/09/2022 च े
सकाळी 08.30 त े
12.20 वाजताच े
दर यान िहग ली 
बस थानक त े 
महाराणा ताप 
चौक  नादंेडपवुस 
02 िक.मी  
 

 

गु हा दाखल-
िद.08/09/2022 
वळे22.20 
टे.डा.न.ं47 

 

उशीराच े कारण -
िफयादी पणू पण े
घाब न गे यान े ती 
याचं े पती आज 

रोजी  िहगोली यथेनू 
नादंेड यथे े आ यान े 
पतीसह पो. टेला 
हजर यवेनु िफयाद 
िद यान े

 

पो. टे 
िवमानतळ  
गुरन ं
306 /2022  
कलम  
379 IPC 

िफयादी- 
आरोपी-अ ात 
गलेा माल-1) 85,000 एक सो याचा राणी हार 
याच ेवजन 31  मॅ  820 मीली मँ 

2) 35,000 एक सो याची ग यातील चनै याच े
वजन 8 मँ  140 मीली मँ 
 3) 5,000 एक सो याच ेपडेॉल याच ेवजन 1 मँ 
680 मीली मँ 
4) 10,500  सो याच े कानातील एअर िरग दोन 
याच ेवजन 2 मँ 680 मीली मँ 

5) 40,500 सो याच े झमुके याच े वजन 14 मँ 
30 मीली मँ 6) 4980 एक सो याच ेपडेॉल याच े
वजन 310 मीली मँ 
7) 75,000 एक सो याच ेगठन याच ेवजन 3 तोळे 
8) 45,500 सो याच े शॉट गठन याच े वजन 18 

मँ 9) 85,000 सो याची ग यातील चनै 2तोळे 
10) 20,000कानातील सो याच े फँ सी बनवलले े
याच ेवजन 05 मँ 

11) 12,000कानातील सो याच े वले याच े वजन  
4 मँ  एकुण 4,18,480 /- या मु ेमाल याच े
कान एकून 14 तोळे सो याच ेदागीन े

 

खलुासा -सादर िवनतंी की,वर नमदु 
तारीख वळेी व िठकाणी यातील 
िफयादी ही िहग ली बस थानक 
यथेनू कंधार आगाराच े बसन े वास 
करीत नादंेड यथे े महाराणा ताप 
चौक यथे े उत न बगँमधील दागीन े
पाहील े असता  बगँमधील वरील 
वणनाच े 14 तोळे सो याच े दागीन े
िकमतंी अदंाज े 4,18,480/- .च े
कोणीतरी अ ात चोर ान े चो न 
नले े आहते वगरैे मजकुराच े
िफयादव न मा.पो.िन.काकडे सा 
याचं े आदेशान े गु हा दाखल क न 
पढुील तपासकामी  पोउपिन जाधव  
याचंेकडे दे यात आला  
 
दाखल करणार – 
सपोिन िगत ेमो.7387791899 
 
तपास करणार – 
पोउपिन जाधव मो.8007580146 

 

घटना थळी भटे - 
िद.08/09/2022 
वळे22.47 
टे.डा.न.ं48  

 
पो.िन.काकडे 
साहबे 
मो.992313112 
स.पो.िन. िगत े
साहबे  
मो7387791899 
  

 

 

 



पोिलस �टेशन िहमायतनगर येिथल दैनिंदन ग�ुहे अहवाल िदनांक 08/09/2022 

पो�टेचे 

नाव 

 
 

ग.ुर.न.ं व 

कलम  

ग�ुहाघडला ता. वेळ 

व िठकाण  

िफया#िदचे नाव पWा व 

मो.>.  

खुलासा 

िह 

मा 

य 

त 

न 

ग 

र 

205/2022 

कलम  

294, 504, 

506, 507  

    

िदनांक 

08/09/2022 रोजी 

17:00 वा. समुारास 

िफया#िद�या 

घरासमोर मौ. 

खैरगाव ता. 

िहमायतनगर 

 

ग�ुहा दाखल ता. 

वेळ, िठकाण व 

�टेडा न_द >. :- 

िदनांक 

08/09/2022 रोजी 

वेळ 21:24 वा. न_द 

>. 17 वर 

 

 
 
 

तकुाराम खंडु पतगंे वय 

27 वष9 :यवसाय विकल 

रा. खैरगाव ता. 

िहमायतनगर मो.>. 

9765078242  

 

आरोिपचे नाव व पWा:-  
 

आरोिप अटक :-नाही  

सादर िवनंती िक वर नमदु तािरख, वेळी व िठकाणी यातील आरोिपने जु�या 

भांडणा�या कारणाव2न िफया#िदस Oयां�या मोबाईलवर िशिवगाळ केली. व त ु

घरी ये Hहणुन धमकी िदली. तसेच िफया#िदचे आई-विडल व बिहण घरी 

असताना गणपती िवसज#नावेळी िमरवणकु जाते वेळी जु�या भांडना�या 

कारणाव2न तसेच िफया#िद�या आईस bामपचंायत�या मोकcया जागेत 

तमुची गाडी लावली आहे ती काढा, िमरवणिुकस )ास होत आहे असे Hहण ू

लागला. ते:हा माeया आईने Oयास माझा मलुगा घरी नाही. मी गाडीची 

चावी देऊ. तHुही गाडी काढा Hहणताच Oयाने माeया आईस तHुही खुप 

माजलात Hहणुन िशवीगाळ केली. ते:हा माझे विडल आले व Oयास 

समजवFयाचा �यg केला ते:हा Oयाने तeुया बायकोला बघतो Hहणुन 

िशवीगाळ केली. तसेच माeया विडलांना िजवे मारFयाची धमकी िदली व 

ग_धळ घातला. वगेरे जबाबाव2न ग�ुहा दाखल क2न पिुढल तपास बीट 

पो.हे.कॉ. 1893 पोटे यां�याकडे िदला. मो.>. 9067901830 

 

दाखल करणार :- 

स.पो.िन. साखरे पो. ठाणे अमंलदार पो�टे िह.नगर. मो.>. 8378981645  
 

ठाणे �भारी अिधकारी :-  

jी. भसुनरू साहेब पो.िन. पो�टे िहमायतनगर मो.>. 9834774799  



 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö †Ö´Öé 52/2022 Ûú»Ö´Ö  174 CRPC   ×¤ü®ÖÖÓÛú 08.09.2022 

 

¯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 

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü  
 †Ö´Öé  
52/2022  
Ûú»Ö´Ö  
 174 CRPC   

†Ö´Öé‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 07/09/2022 
¸üÖê•Öß11.00  ¾ÖÖ. 
“ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖÃÖ¸üÛúÖ¸üß ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ 
×¾ÖÂÞÖã¯Öã¸üß ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
†Ö´Öé¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ  
×¤ü®ÖÖÓÛú 08/09/2022  
¸üÖê•Öß 12.51 ¾ÖÖ. 
 Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ  20  ¾Ö¸ 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  --  
†×³Ö•ÖßŸÖ †Ö®ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö  
ŸÖ¸üÖêôêû ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß ®ÖÖîÛú¸üß 
¸üÖ. ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê ®ÖÓ 7020792742  
  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö  -- 
¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü †Ö®ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ŸÖ¸üÖêôêû 
¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÜÖÖ•ÖÝÖß ®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ.  
×¾Ö¿ÖÖ»Ö ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ --  
†“ÖÖ®ÖÛúÆüÖ™Ôü †Ñ™üÛú µÖê¾Öã®Ö 
´ÖéŸµÖã 
 

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 ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»ÖßÛúß  
ŸµÖÖÓ“ÖÖ  ´ÖµÖŸÖ ³ÖÖˆ ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü †Ö®ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ŸÖ¸üÖêôêû ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. 
×¾Ö¿ÖÖ»Ö ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ®ÖÖ †“ÖÖ®ÖÛúÆüÖ™Ôü †Ñ™üÛú †Ö»µÖÖ®Öê ×¾ÖÂÞÖã¯Öã¸üß 
¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ›üÖÑŒ™ü¸üÖÓ®Öß ŸµÖÖÓ®ÖÖ ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê 
‘ÖÖêÂÖßŸÖÛêú»ÖêŸµÖÖÓ“Öê ´Ö¸üÞÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ  ÛúÖêÞÖÖ×¾Öºþ¨ü  ŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÃÖ»Öê 
²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †•ÖÔ ×¤ü»Öê ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê †Ö´ÖÏ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö “ÖÖîÛú¿Öß ¾Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ¯ÖÖê®ÖÖ /209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû   
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  --   
¯ÖÖê®ÖÖ /209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû ´ÖÖê ®ÖÓ – 8805013480 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü --   
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 1781 ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9657578281 



 

                                       ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü› ÷Öã̧ ü−ÖÓ. 338/2022 �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖ.Æü.�úÖµÖ¤üÖ¯ÖÏÏ´ÖÖ!Öê  ×¤ü−ÖÖÓ�ú.08/09/2022 
 

 

¯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 

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

³ÖÖ÷Ö 01 ŸÖê 
05 
÷Öã¸ü−ÖÓ. 
338/2022  
�ú»Ö´Ö 
 4/25 
³ÖÖ.Æü.�úÖµÖ¤üÖ  
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ!Ö 
:- ×¤ü.08/09/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 02:30  ¾ÖÖ.“Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ÷Ö�Öê¿Ö−Ö÷Ö¸ü ¾ÖÖµÖ 
¯ÖÖò‡Ó™ü �ÎúÖÓŸÖß−Ö÷Ö¸üü ,−ÖÖÓ¤êü›üüü 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 02 ×�ú.´Öß.  
 ²Öß™ü �Îú. 02 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 08/09/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêô û07.16  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ.06 ¾Ö¸ü 
  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
²ÖÎ×¾Ö¿Ö ×¯Ö.ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü  
¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾Ö.−ÖÖî�ú¸üß,¯ÖÖêÆêü�úÖò-1679ú 
−Öế Ö.¯ÖÖê Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü  −ÖÖÓ¤êü›üü 
´ÖÖê.−ÖÓ.9850680909 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ!Ö:-   
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü!Ö:- 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö  
•Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ¤üÖ�Ö»Ö. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :- ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö,¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öæ¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ µÖ¿Ö ×¯Ö.÷ÖÖîŸÖ´Ö 
•ÖÖë¬Öôêû ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾Ö.´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.�ÎúÖÓŸÖß−Ö÷Ö ü̧ 
÷Ö�Öê¿Ö−Ö÷Ö¸ü ¾ÖÖµÖ ¯ÖÖò‡Ó™ü  −ÖÖÓ¤êü›ü ×¤ü.08/09/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 02:30  ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ÷Ö�Öê¿Ö−Ö÷Ö¸ü ¾ÖÖµÖ ¯ÖÖò‡Ó™ü 
�ÎúÖÓŸÖß−Ö÷Ö¸üü µÖê£Öê †Ö¸üÖê¯Öß ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß �ÖÓ•Ö¸ü  ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü ¿ÖÃ˜Ö 
²ÖÖôû÷Öã−Ö ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êüü ŸÖ�ÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ. 
¯ÖÖê.×−Ö.›üÖò.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ �úÖ´Öß ¯ÖÖê−ÖÖ-2042 ¿Öêôû�êú  
ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤ü»ÖÖ. 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖê−ÖÖ-2042 ¿Öêôû�êú ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.9075786011 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü!ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆüê�úÖò/1629 Æîü²ÖŸÖ�ú¸ü ¯ÖÖê. 
Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 9922951629 
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 



पोलीस टेशन हदगाव ो गुरं 281.2022 कलम   65  (e) महारा  दा बदंी कायदा  िदनांक 08.09.2022 
पो टेच े
नाव  

ग ुर न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

हकीकत 

हदगाव  ो गरुं  
281/2022  
कलम 
 65  (e) 
महारा  
दा बंदी 
कायदा   
 

गु हा घडला ता वळे:- 
 िद 08/09/2022चे 
15.10वा चे सुमारास 
िठकाण :-  मातो ी िकराणा दकुान चे 
बाजूस मोक या जागेत मोजे बोरगाव 
तालुका हदगाव उ रेस वीस 
िकलोमीटर 
 

 िदशा : उ रेस 20 िकमी  
 

 गु हा दाखल ता वेळ:- िद  
08/09/.2022 
चे 22.50 वा  
टे. डा . न द  32 वर  

  

फीयािद नाव व प ा :- खाकोबा 
मानेजी िचतल ेवय 55 वष 

वसाय नोकरी पोह ेका 35 
नेमणूक पो ट हदगाव मो न. 
9284056205 
 

FIR त िदली का:- होय 
 

आरोपीच ेनाव  व प ा :-  
िमळाला :  
180 एम एल मते या काचे या 
सीलबंद देशी दा  िभगरी 
सं या या 14 बॉटल िकमती 980 
पयाचा 

 

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी  यातील आरोपीने आपल े ता यात 
िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या चोरटे िव ी 
कर या या उ ेशान े देशी दा  िभगरी सं ा या 180 
एम एल मतेचा 14 िश लबंद बॉटल बाळगले या 
िमळून आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न hc 
35 िचतले यां याकडे दे यात आला. 

 
तपािसक अमंलदार :- 
 पोहे का 35 िचतले मोन 9284056205 
 
दाखल करणार : पोलीस नाईक 227 िभसे  

 

 

 
 



पोलीस टेशन मरखले ग ुर न ंनबंर 181/2022  कलम 12 (अ) म ुज ूका  िद 08/09/2022 
पो टेच े
नाव  

ग ुर न न ंव 
कलम 

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

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे 
मरखेल  

ग ुर न 
181/2022 
कलम 
 12 (अ) 
 म जु का  

 ग ुघ ता वळे व िठकाण  
िद.08.09.2022 वेळ15.15 
वाजता या सुमारास मोजे बबरा 
मारोती मंिदर जवळ मोक या 
जागेत 
-------------------++  
 
 िदशा :-  दि णेस 21  िकमी. 
 
------------------ 
 
  ग ुर न ं दाखल ता वळे:- िदनांक  
08/09/२०२२ रोजी वेळ   
21.01न द     
21 
---------------------- 
 

िफयादी .  
चं कांत बाबुराव पांढरे वय 
32 वष पो.का./3206  पो. 
ठा. मरखेल  
 --------------------+ 
FIR त िदली का:- होय 
--------------------+  
आरोपीच ेनाव - 
----------------------- 
िमळाला माल – 
जुगाराचे सािह य व नगदी 
740/- पये 

खुलासा: खुलासा सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी यानंी गोलाकार बसून प यावर पैसे 
लावून ितरट नावाचा जुगार खेळतो खेळवीत असताना 
जुगाराचे सािह य 52 बदका या प े अगदी 740 पय ेिमळून 
आले वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल, 
------------------------ 
 
तपािसक  अिधकारी  : 
 पो ना 94शेख मोबाईल नंबर:-7776067774 
----------------------  ० 
 
दाखल करणार.--   
 म.पो ना 1206 शेख  
 
 

 



 

पोलीस टेशन धमाबाद  ग ुर न ंनबंर 218/2022  कलम 12 (अ) म ुज ूका  िद 08/09/2022 

पो. टे.धमाबाद 
गुरन नं.  
218/2022 
 कलम  
12 अ महारा  
जुगार कायदा. 

गु हा घडला तारीख वळे . 
 िदनांक  08/09/2022  वेळ  
15-30 वाजता सुमारास धानोरा 
खुद येथील रे वे गेट व तीतील 
रतन थावरा राठोड यां या 
घरासमोर.. 
 
 
गु हा दाखल तारीख वळे  
िदनांक  08/09/2022 
 चे  18-26  
न द न. 24 
  

िफयादी – 
 आबेद गौसोिदन स यद ◌ं  वय 54 वष 

वसाय नोकरी ASI  पो ट धमाबाद. 
मो.9588697588  
 
आरोपी =  
 
िमळाला माल –  
नगदी एकूण 11600 पये व जुकाराचे पदक 
छाप प े. 

खुलासा-सादर िवनंती की यातील नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी नमूद यातील आरोपी ह ेिवनापरवाना बेकायदेशीर 
िर या ितरट नावाचा जुगार खेळतो खेळत असताना जुगाराचे 
सािह य व नगदी एकूण 11600 पयांसह िमळून आल ेआहते 
वगैरे 
 
दाखल करणार = 
 HC 2286 गवलवाड   पो ट धमाबाद  
 
तपासी अमंलदार  -    
HC 2016 नागरगोजे टे धमाबाद  
 
पो ट भारी अिधकारी 
पोलीस िनरी क िहबारे सर पो ट धमाबाद 
मो. 9730432436 
 

 



 

¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 549/2022  Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/09/2022 
 

¯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. :- 
549/2022  
Ûú»Ö´Ö  
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 19/08/2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû ¸üÖ¡Öß 10.00 
¾ÖÖ. ŸÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú 
20/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû ÃÖÛúÖôûß 08.00 
¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü J3 
ÆüÖ›üÛúÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 

 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
08/09/2022 “Öê  
¾Öêôû 00.04 ¾ÖÖ 
.®ÖÖë¤ü ÛÎú.02 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  
ÝÖÓÝÖÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ÝÖÖê¯ÖÖ»Ö ®Ö¸ü¾ÖÖ›êüüü ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖ»Öã®Ö ¤ãüÛúÖ®Ö ¸üÖ. ŸÖã¯¯ÖÖ  
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü.. ´ÖÖê.ÛÎú.8275797436. 
 
†Ö¸üÖê¯Öß :- †–ÖÖŸÖ 

 

†Ö¸üÖê¯Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú  
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛÎú.MH-26-AN-
4003 ×Æü¸üÖê Ã¯»Öë›ü¸ü ÛúÖôûµÖÖ ×®ÖôûµÖÖ 
Ó̧üÝÖÖ“Öß ØÛú´ÖŸÖß 25,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 

 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö Ó̧üÛú 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
×±úµÖÖÔ¤üß®Öê ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê †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®Öê ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛÎú. MH-26-AN-4003 
×Æü¸üÖê Ã¯»Öë›ü¸ü ÛúÖôûµÖÖ ×®ÖôûµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß ØÛú´ÖŸÖß 25,000/- ¹ý¯ÖµÖê ×•Ö“ÖÖ 
“ÖêÃÖßÃÖ ÛÎú.MBLHA10A3EHA25759 ¾Ö ‡Ó×•Ö®Ö 
ÛÎú.HA10ELEHA55918 †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß ÆüÖ›üÛúÖê µÖê£Öê ´Öß 
×Ûú¸üÖµÖÖ®Öê ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖµÖÛú»Ö ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö ÆÑü›ü»Ö 
»ÖÖòÛú Ûú¹ý®Ö ˆ³Öß Ûêú»Öß †ÃÖŸÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖê¹ý®Ö 
®Öê»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖ ȩ̂üü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  
 ¯ÖÖê®ÖÖ/3378 Ûëú¦êüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 8390006100 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9511851737 
 
 ¯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. 550/2022  Ûú»Ö´Ö 353,384 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/09/2022 
 

¯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. :- 
550/2022 
Ûú»Ö´Ö 
353,384 
³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 17/08/2022 
¸üÖê•Öß ŸÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú 
07/09/2022 ¸üÖê•Öß 
19.25 ¾ÖÖ. ÛúÖôûÖŸÖ 
¾ÖêôûÖê ¾Öêôûß ¯ÖÏÖ¤êü×¿ÖÛú 
¯Ö¸üß¾ÖÆü®Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
08/09/2022 “Öê  
¾Öêôû 01.02 ¾ÖÖ 
.®ÖÖë¤ü ÛÎú.03 

×±úµÖÖÔ¤üß  :-  
¯ÖÓÛú•Ö »Öõ´ÖÞÖ¸üÖ¾Ö µÖÖ¤ü¾Öüü ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß,´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö¸üß¾ÖÆü®Ö ×®Ö¸üßõÖÛú 
®Öê´Ö.¯ÖÏÖ¤êü×¿ÖÛú ¯Ö¸üß¾ÖÆü®Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
¸üÖ.ÛúÖÓ“Ö®Ö ²ÖÓÝÖ»ÖÖ ¯Ö¤ü´Ö•ÖÖ ×ÃÖ™üß ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.ÛÎú.9922776657, 
8830525772. 
 
†Ö¸üÖê¯Öß :-  
†Ö¸üÖê¯Öß †Ö™üÛú :-  
×¤ü.08/09/2022 “Öê ¾Öêôû 03.08 

¾ÖÖ.Ã™êü›üÖ ®ÖÓ. 05 ¾Ö¸ü †Ö¸üÖê̄ Öß †™Ûú 
†ÖÆêüü 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö Ó̧üÛú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö Ó̧üÛú  
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®Öê ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öß ×Ûú, ×¤ü®ÖÖÓÛú 
07/09/2022 ¸üÖê•Öß 19.25 ¾ÖÖ. µÖÖ®Öê ˆ¯ÖÖêÂÖÞÖÖ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö“µÖÖ 
ÛúÖôûÖŸÖ ÛúÖÆüß Ûú¸üÞÖ ®ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ ¾ÖêôûÖê ¾Öêôûß †Ö´Ö“Öê ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ µÖê¾Öã®Ö 
†Ö´Æüß Ûú¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸üß ÛúÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¹ý®Ö 
®ÖÖÓ¤êü›ü »ÖÖŸÖã¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öê ÆüÖò™êü»Ö ¯Öã•ÖÖ ÝÖÖ›Ôü®Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¤êü×¿ÖÛú 
¯Ö¸üß¾ÖÆü®Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×¾Ö¹ý¬¤ü ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ×¤ü»Öê»ÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸üß †•ÖÔ ¾Ö ŸÖÖê ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖÜÖôûß ˆ¯ÖÖêÂÖÞÖ 
´ÖÖÝÖê ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß 25,000/- ´ÖÖ×ÝÖŸÖ»Öê ¾Ö ŸÖ›ü•ÖÖê›üß †ÓŸÖß ÜÖÓ›üÞÖß 
´ÆüÞÖã®Ö 20,000/- ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÓ“ÖÖÃÖ´ÖõÖ ×Ã¾ÖÛúÖ¸ü»Öê  ¾ÖÝÖ ȩ̂üü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  
¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö †Ö®ÖÓ¤ü ×²Ö“Öê¾ÖÖ¸üüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ 
 ´ÖÖê ÛÎú 9561038001 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
ÃÖ¯ÖÖê×®Ö £ÖÖȩ̂ üÖŸÖü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9823298315 
 ¯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. 551/ Ûú»Ö´Ö 65 ‡Ô ´Ö.¯ÖÏÖê.ÛúÖ. ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/09/2022 
 

¯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. :- 
551/2022  
Ûú»Ö´Ö  
65 ‡Ô 
´Ö.¯ÖÏÖê.ÛúÖ. 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 08/09/2022 ¸üÖê•Öß 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 12.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
¯ÖÖÓÝÖ¸üß ŸÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü ¹ý»Ö¸ü ›êü®™ü»Ö 
ÛúÖò»Öê•Ö Ûú›êü •ÖÖÞÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
²ÖÖ²Öôûß“µÖÖ  
—ÖÖ›üÖÜÖÖ»Öß  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
08/09/2022 “Öê 
 ¾Öêôû 14.24 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú.21 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- 
 ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ÝÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö Ûú-ÆüÖôêû ¾ÖµÖ 51 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/2434 
¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ.ü 
´ÖÖê.ÛÎú.8975822434 
 
†Ö¸üÖê¯Öß :- 
  

†Ö¸üÖê¯Öß †Ö™üÛú :-  
ÃÖß†Ö ü̧¯ÖßÃÖß 41 † 1 ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 
®ÖÖê™üßÃÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê›üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  
¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ‹´Ö‹»Ö “µÖÖ ‹ÛãúÞÖ 20 
×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö ØÛú´ÖŸÖß 1400/- 
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß ¹ý»Ö¸ü ›êü®™ü»Ö ÛúÖò»Öê•Ö Ûú›êü •ÖÖÞÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ²ÖÖ²Öôûß“µÖÖ —ÖÖ›üÖÜÖÖ»Öß  
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×šüÛúÖÞÖß ÛúÖôûµÖÖ ²ÖòÝÖ´Ö¬µÖê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ‹´Ö‹»Ö “µÖÖ ‹ÛãúÞÖ 20 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö ØÛú´ÖŸÖß 1400/- 
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß×¸üŸµÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖã®Ö ×¾ÖÛÎúß Ûú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ ¾ÖÝÖ¸êüü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  
¯ÖÖê®ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9637706877 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/124 ÝÖ¾Öôûß ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9765322124 
 
 ¯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 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ×´ÖÃÖàÝÖ ®Ö.  77/2022  ×¤ü®ÖÖÓÛú 08/09/2022 
 

¯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 

×´ÖÃÖàÝÖ ®Ö.   
77/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 31/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¸üÖ¡Öß 03.20 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
¯ÖÖÓÝÖ¸üß ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. ×¤ü®ÖÖÓÛú  
 
×´ÖÃÖàÝÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
08/09/2022 “Öê  
¾Öêôû 16.03 ¾ÖÖ 
.®ÖÖë¤ü ÛÎú.22 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :-  
²Ö•Ö Ó̧üÝÖ ´Ö¬ÖãÛú¸ü ¯Öã»»Öê¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¸üÖ.¯ÖÖÓÝÖ¸üß ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’ûü 
´ÖÖê.ÛÎú.9503165671 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
 ´Ö¬ÖãÛú¸ü ¯Öã»»Öê¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì 
¸üÖ.¯ÖÖÓÝÖ¸üß ®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö :-  
Ó̂“Öß 05 ±ãú™ü 05 ‡Ó“Ö, Ó̧üÝÖ-ÃÖÖ¾ÖôûÖ, 

²ÖÖÓ¬ÖÖ- •ÖÖ›ü, “ÖêÆü¸üÖ- ÝÖÖê»Ö, ³ÖÖÂÖÖ- 
´Ö¸üÖšüß 
 

ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛú ¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü ×šüÛúÖÞÖß ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö¸ü ü 
×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ´Öê ²Ö•Ö Ó̧üÝÖ ´Ö¬ÖãÛú¸ü ¯Öã»»Öê¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¸üÖ.¯ÖÖÓÝÖ¸üß ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’ûü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»Öß 
×Ûú,ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö×›ü»Ö ®ÖÖ´Öê ´Ö¬ÖãÛú¸ü ¯Öã»»Öê¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.¯ÖÖÓÝÖ¸üß 
®ÖÖÓ¤êü›ü. Æêü ×¤ü®ÖÖÓÛú 31/08/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû ÃÖÛúÖôûß 03.20 ¾ÖÖ.“Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖã®Ö ¤ü¾ÖÖÜÖÖ®µÖÖŸÖ •ÖÖ¾Öã®Ö µÖêŸÖÖê ´ÆüÞÖã®Ö ÝÖê»Öê ŸÖê 
†Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê ®ÖÖÆüß   ¾ÖÝÖ ȩ̂üü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö 
†ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- 
 ¯ÖÖê®ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9637706877 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖ/124 ÝÖ¾Öôûß ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 9765322124 
 
 ¯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 

                        



पोलीस टेशन कुंटूर  गरुण ंनं 158/2022 कलम 379,295,511  भाद ंवी  काय ा   िद.8/9/2022 

पो. टेच े
नाव 

गरुण ंव कलम गु हा  घडला ता. वळे िठकाण व दाखल ता. 
वळे 

िरपोट /खबर देणार नाव प ा व 
मयताच ेनाव व प ा 

खलुासा  

कुंटूर  गुरण ं
158/2022 
 कलम 
379,295 
,511 
भा,द वी  
          
 
 
गु हयाच े
कारण :- 
चोरी 
 
 
 
 

 िद 6/9/2022चे 19 00  त ेिद 7/9/2022 
सकाळी 07:00 वा चे दर यान  
िठकाण -   मौ कु णूर एम आय डी सी 
मधील शेत गट  169 मधील फलेिमगो 
मेिडिसन कँपणी या बाजूस शंकर महाजन 
यांचे शेतातील हमेाडपंथी महादेव मंिदर मौ 
कु णुर 
 
िदशा : पि मेस  15  िकमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:-  
िद 8/09/2022  
चे  22:18 वा 
 टे.डा न द  18 वर  
 
उिशराच ेकारण –  
आज रोजी जबाब िद यान े

िफयादी नाव:-   
रघुनाथ िप  िदबांबर कमठेवाड वय 61 
वष वसाय शेती रा मौ कु णूर 
 ता नायगाव मो न 7840979451 
 
 आरोपीच ेनाव व प ा  —- 
  अ ात  
 
आरोपी अटक :-  --- 
िद 9/9/2022 चे 00:19  वा टे डा न ं
3 वर 

खुलासा_सादर िवनंती की वर नमूद ता,वेळी व िठकानी 
कोणीतरी अ ात चोर ांनी चोरी कर याचे उ ेशान े
महादेव मंिदरात जाऊन मंिदरामधील महादेवाची 
दगडाची िपड उख न बाजूस काढून या खाली अंदाजे 
दीड फूटाचा ख ा खोदनु महादेव मंिदरातील िपडीचे 
नुकसान क न िवटबना क न चोरी कर याचा य  
केला वगैरे िफयादी व न   गु हा दाखल क न सपोिन 
पुरी साहबे यांचे आदेशान ेपो psi अटकोरे सा यांचेकडे 
िदल े
 
दाखल करणार :--  
Asi पोल े पो टे कुंटुर 
 
 
तपािसक अमलंदार  
 Psi अटकोरे  सा पो टे कुंटुर मो न 8669182128 

 



 

पोिलस �टेशन िहमायतनगर येथील दैनंिदन गु�हे अहवाल िदनांक 08/09/2022 

पो�टेचे 

नाव 

 

गु.र.न.व 

कलम  

गु�हाघडला ता. वेळ व 

िठकाण 

िफया#िदचेनाव, पWा व 

मो.>.  

खलुासा 

िह 

मा 

य 

त 

न 

ग 

र 

206/2022 
 कलम 

 302, 34 

भादिव.  

ग�ुहा घडला ता. वेळ व 

िठकाण  िद. 08/09/2022 

रोजी 15:00 वा. �या पवुk वेळ 

न'की नाही. वाशी िशवार.  

 

ग�ुहादाखल तािरख, वेळ व 

�टेडा न_द :- 

िदनांक 08/09/2022 

रोजी 23:45 वा, 

न_द >.19 वर 

 

आरोपी अटक :-नाही  
 

िफया#िदचेनाव, पWा व मो.>.  

िवकास उफ#  बालाजी लKमण 

तोटेवाड वय 38 वष9 :यवसाय 

:यापार रा. लकडोबा चौक 

िह.नगर  

मो.>. 9765397088 
 

आरोिपचे नाव व पWा :- 
 

मयताचे नाव :- पांडुरंग 

लKमण तोटेवाड रा. िह.नगर  

 

सादर िवनंती िक वर नमदु तािरख, वेळी व िठकाणी 

यातील आरोपीतांनी सगंनमत क2न िफया#िदचा भाऊ 

मयत पांडुरंग लKमण तोटेवाड वय 34 वष9 यास 

जु�या वादा�या कारणाव2न दगडाने ठेचुन खुन केला 

आहे. वगरैे मजकुरा�या लेखी अजा#व2न बाजुस 

�माणे ग�ुहा दाखल क2न पिुढल तपास ए.िप.आय. 

महाजन यां�याकडे िदला. मो.>. 9889707038  

 

दाखल करणार :- 

पो.हे.कॉ. 1645 साखरे पो. ठाणे अमंलदार पो�टे 

िहमायतनगर मो.>. 8378981645  
 

ठाणे �भारी अिधकारी यांचे नाव व मो.>. :- 

jी.भसुनर साहेब पो. िन. पो�टे िह.नगर  

मो.>. 9834774799  

 


