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dz  

ftYgk@iks-
Bk.ks  

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

xq-j-d-@dye  fQ;kZnh@vkjksih  gdhdr  

01  
ftYgk 
%&ukansM  
iks-LVs- 
v/kkZiwj  
 
 

    
xqUgk ?kMyk rkjh[k osG o xqUgk ?kMyk rkjh[k osG o xqUgk ?kMyk rkjh[k osG o xqUgk ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k  %&fBdk.k  %&fBdk.k  %&fBdk.k  %&  
fnukad 27@01@2022 
jksth osG 09%30 oktrk 
ckGq tudokMs ;kaps 
‘kasrkr ukanqlk f’kokj  
 
  
fn’kk o varj %& fn’kk o varj %& fn’kk o varj %& fn’kk o varj %&     
if’pesl 10 fd eh 
    
    
    

xqUgkxqUgkxqUgkxqUgk    nk[ky rknk[ky rknk[ky rknk[ky rk----    osG osG osG osG  %& 
fnukad 28@01@2022 
jksth 00%58 oktrk uksan 
uacj 02 oj 
  
 
 
 

xqjuaxqjuaxqjuaxqjua----    &&&&    
24@2022 
dye 
324]143]147]
148]149]323]
504]506 Hkk-
na-fo-     
 
 
 
 
 
 
 
 

    
fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %&     
iou mRre [kankjs o; 21 o”kZ 
O;olk; [kktxh ukSdjh jk 
ukanqlk rk-ft- ukansM eksua 
7057730207 
 
vkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukao %&  
  
vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&vkjksih vVd %& ukgh 
 
 mf’kjkps dkj.kmf’kjkps dkj.kmf’kjkps dkj.kmf’kjkps dkj.k    %&%&%&%&    
foykl d:u fQ;kZnh vkt 
jksth iksLVsyk ;soqu tckc 
fnY;kus xqUgk nk[ky  
    
t[kehps uko &t[kehps uko &t[kehps uko &t[kehps uko &    
 iou mRre [kankjs o; 21 o”kZ 
/kank [kktxh ukSdjh jk ukanqlk 
rk-ft ukansM eksua 
7057730207 
 

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk & lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh o vkjksihps tq.ks okn feVfo.;klkBh xko cSBd clyh vlrk 
vkilkr ppkZ pkyw vlrkuk ,desdkapk okn gksowu vkjksih ua- 08 ;kus 
R;kps ukrsokbZdkauk cksykowu ?ksrys - vkjksih dz- 1 rs 7  gs xSjdk;|kph 
eaMGh gkrkr jkWM o dkB;k ?ksowu vkys rsOgk fQ;kZnh gk R;kauk ?kkc:u 
cktwP;k ‘ksrkr iGwu tkr vlrkuk ojhy vkjksihrkauh fQ;kZnhl /k:u 
vkjksih ua-1 ;kus fQ;kZnhps ntO;k gkrkps euxVkpsoj dkBhus ek:u 
t[keh d:u nq[kkir dsyh o vkjksih ua- 2 ;kus fQ;kZnhps MkO;k gkrkps 
euxVkps oj dkBhus ek:u t[keh d:u nq[kkir dsyh vkjksih dz- 3 
;kus fQ;kZnhps ik;koj dkBhus ek:u eqDdkekj fnyk - vkjksih dz- 4 
;us fQ;kZnhl nksUgh gkrkus /kjys- vkjksih ua- 5 ;kus R;kps gkrkrhy 
jkWMus fQ;kZnhps ik;koj ek:u t[keh dsys vkjksih dz- 6 ;kus R;kP;k 
gkrkrhy dkBhus ] ik;koj ]iksVjhoj eqDdk ekj fnyk vkjksih dz- 7 o 
8 ;kauh ;krhy lk{khnkj lksMfo.;kl vkyh vlrk fryk dsl /k:u 
[kkyh ikMwu ykFkkcqDD;kauh ekjgk.k dsyh o lokZauh feGwu f’kohxkG 
d:u tj vkeP;k’kh iqUgk okn ?kky’khy rj rq÷;k iq.kZ dqVwackyk 
ftokuh’kh [kre djrks v’kh /kedh fnyh -oxSjs etdqjkkps tckcko:u 
xqUgk nk[ky 
nk[nk[nk[nk[ky dj.kkj  &ky dj.kkj  &ky dj.kkj  &ky dj.kkj  &    
    iksuk@2663 jkBksM iksLVS v/kkZiqj   
rikl vf/kdkjh %&rikl vf/kdkjh %&rikl vf/kdkjh %&rikl vf/kdkjh %&    
    iksmifu lqjols iksLVs v/kkZiwj eks-ua- 9766105366 
izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&    
 Jh- v’kksd tk/ko iksyhl fujh{kd iks-LVs- v/kkZiwj  
eks-ua- 7798834263 
HksV ns.kkj vf/kdkjh %& HksV ns.kkj vf/kdkjh %& HksV ns.kkj vf/kdkjh %& HksV ns.kkj vf/kdkjh %&     
1½ 1½ 1½ 1½ Jh- v’kksd tk/ko iksyhl fujh{kd iks-LVs- v/kkZiwj  
eks-ua- 7798834263 gs ?kVukLFkGh jokuk  
fnukad  27@01@2022 ps 23%23 uksan dzekad 28 oj jokuk  
HksV nsowu ijr vkY;kph osG %&HksV nsowu ijr vkY;kph osG %&HksV nsowu ijr vkY;kph osG %&HksV nsowu ijr vkY;kph osG %&HksV iq<s  pkyq  

 

  



पो�ट िहमायतनगर  �ो .गु.र .न  19 / 2022 कलम 65 ई .मु.�ो .का. �द  28 .01.2022 

 

 

 

 

पोलीस 
�टेशनचे 
नाव 

गु .र .नं.वकलम 

 

गु#हाघडला तारीख 
वेळ (ठकाण गु#हा 
दाखल वेळ 

�फया,दीचेनाव प-ा 
मोबाईल नंबर 

खुलासा 

िहमायत
नगर 

�ो .गु.र .न 

19/ 2022 

कलम65 

ई .मु.�ो .का. 

 

िमळाला माल 

/भगरी सं1ा 2या 

दशेी दा3 2या 180 

एमएल 2या 
40बॉटल 7कमत 

2400 3पये 

चा�ो .गु .चा माल 

 

�द.27.01.2022चे 

21.40वा बाजार 

ग:ली हनुमान 
मं�दरा चे पाठीमागे 
िहमायतनगर 

 

 

गु#हा दाखल 

�द28.01.2022 

चे 00.26वा 

न;द नंबर02 वर 

 

 

हमेंत रामराव चोले वय 48वष, पोह ेक 

ब .नं .1969 पो.�टे. िहमायतनगर 

मो .नं .9765887150 

 

आरोपी- 
गु#हा दाखल करणार पी एस ओ पोह े

का साखरे बकल नंबर 16 45 मोबाईल 

नंबर83 78 98 16 45 

सादर िवनंती क@ वर नमूद तारीख वेळी व 
(ठकाणी यातील आरोपी ने िवना परवाना 
बेकायदशेीर रीBया /भगरी सं1ा दशेी 

दाC2या 40  बॉटल 7कमत 2400 3पये 

चा �ो.गु#हाचा माल चोरटी िवD@ 
करEयाचे उGेशाने जवळ बाळगलेला 
िमळून आला वगैरे जबाब वCनबाजुस 
�माणे  गु#हा दाखल 

तपासी अंमलदार  - पोहकेा.1969चोले 

पो.�टे िहमायतनगर मोबाईल नंबर 

9765887150 

 

पो�टे �भारी अिधकारी  - पो .िन . Mी 

अनं1ेमोबाईल नंबर 9923199861 

 



पोलीस �टेशन सोनखेड   AD NO 02/2022 कलम 174crpc   �द 28/01/2022 

पो�टेचे नाव  

 C r no 02/2022 कलम 

174crpc 

गु�हा घडला ता. वेळ  �ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ�या��द नाव प�ा व  मो नं, 

 हक�कत 

सोनखेड 

Cr no 02/20 22 

कलम174 crpc 

 

 

 

गु�हाघडला ता वेळ:- 

�द28/01/2022चे 

06.00चेपुव� आंबे 

सांगवी िशवारातील 

बाबुराव मोरे यांचे 

िशवनेरी हॉटेल #या मागे 

$लबा#या झाडाला 

 गु�हा दाखल ता वेळ:- 

�द  28/12/2021 चे 

16.10�टे..डा न&द ' 14 

 

खबर देणार 

साहबेराव बालाजी डांगे 46 

वष, -वसाय डॉ.टर  राहणार 

पोकर भोसरीतालुका लोहा 

िज0हा नांदेड मोबाईल नंबर 

9850398073 

 

मयताचे नाव- 

संजय श2ुघन डांगे 24 वष, 

-वसाय बेकार राहणार पोखर 

भोशी तालुका लोहा 

खुलासा:- सादर िवनंती क3, वर नमुदतारीख वेळी व 

4ठकाणी यातील खबर देणार यांनी आज रोजी पो�टला 

येऊन खबर �दली क3 यातील मयत हा पुतळा असून तो 

नेहमी बाहरे गावी राहतो व अधून मधून घरी येत असतो 

�दनांक 28 1 2020 रोजी सहा वाजता चे पूव� आंबे सांगवी 

िशवारातील बाबुराव मोरे यांचे िशवनेरी हॉटेल मागे 

$लबा#या झाडाखाली घेऊन मरण पावला आह े>याचे मरण 

याबाबत काही त'ार नाही वगैरे खबरी व@नवर Aमाणे 

अमृ दाखल क@न पुढील तपास कामी सपोिन मांजरमकर 

साहबेयां#यायां#या आदेशाने पुढील तपास कामी पोह ेका 

2447काळे यां#याकडे �दला 

मो 8805557800 

दाखल करणार- पोह ेका /1916 पापटवार 

तपािसक अंमलदार-  पोहकेा 2447काळेमो नंबर 

8805557800 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन मरखेल ग ुर न 18/2022कलम 324,323,504,506 भा.द.वी �द . 28/01/2022 

पो�टेचे नाव  गु र न नं व कलम 

गु�हा घडला ता. वेळ  4ठकाण  व 

दाखल ता . वेळ 

फ3या,�द नाव पFा व  मो 

नं, आरोपी नाव  व पFा  

 हक3कत 

मरखेल 

गु. र.नं 18/ 20 22. 

कलम 324, 323, 

504,506 

भादवी.Aमाणे   

 

गु�हा घडला ता वेळ:-  �दनांक  

27/01/2022 वेळ 20.30 

वाचेसुमारास 

 

4ठकाण. �फया,दीचे घरासमोर 

मौ.कुडलीता.देगलुर 

 

 �दशा :- पिHमेस 17 �कमी 

 

 गु�हा दाखल ता वेळ:- �द  

28/01/.2022 चे 14.27 वा �टे. डा 

. न&द ' 12 वर  

फ3या,�द नाव व पFा-बाल 

�कशन िप.चंIगौड िहJबाने 

िप.वय 70वष, -वसाय 

शेती जात कराल 

रा.ता.देगलुर 

मो.नं.9130636278 

 

FIRAत �दली का:- होय 

आरोपीचे नाव  व पFा :-   

खुलासा:- सादर िवनंती क3, वर नमुद ता वेळी व 4ठकाणी यातील 

आरोपीने दा@ िपऊन �फया,दीस मला िवनाकारण .काठी घेऊन 

डो.यात मा@न डोके फोडुन ढकलून �द0याने उज-ा पाया#या 

करंगळी#या बाजु#या बोटा लाखर चटलेवक मरेला मुLामार 

लागला विजवे मारMया ची धमक3 �दली वगैरे जबाब व@न 

मा.पोिन सो..यांचे आदेशाने वर Aमाणे गु�हा दाखल . 

गु�हा दाखल करणार :- NPC/526 िबग .एम .पुरी 

मो.नं.9552516287 

तपािसक अंमलदार:-  NPNPC/94 शेख अJद0ुल बारी 

मो.नं7776067774. 

पो.�टे .Aभारी. अिधकारी.  

पो.िन चोरमले.साहबे मो नंबर.9604870117 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे.रामतीथ�    गुरन नंबर 14/ 2022कलम 324,323,504,506भादवी �द 28.1.2022 

पो.�टे चे 

नाव 

नंबर गु.र.न.व 

कलम 

गू.घ.ता.वेळ व �ठकाण  

�फया�दी चे नाव व प�ा मोबाईल  ह�ककत 

रामतीथ� 

14/22 

कलम 324, 

323,504,506 

ipc 

गू.घ.ता.वेळी व 

�ठकाणी :�दनांक 

27/01/2022  चा 

21:00 वा आरोपी$या 

घरी िह&परगामाळ  

 

 

गू .दा.ता.वेळ : 

�द..28/1/ 2022रोजी 

11.54 

�टे.डा.नं.11वर 

 

 

िमळाला माल  :- 

 �फया�दी:- द�ा महाजन डाकोरे वय 

60 वष� *वसाय शेती जात मराठा 

राहणार िह&परगामाळ तालुका 

िबलोली मोबाईल नंबर 86 69 56 

41 29  

 

 

 आरोपी नाव:-  

सादर िवनंती क- वर नमूदतारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोप/नी �फया�दीस घरी बोलावून तू अंगद 1शदे याची सोयरीक 

संतोष डाकोरे यां$या मुलाशी का केला व मला का िवचार िवचारले 

नाही 2हणून िशवीगाळ क3न लोखंडी जाळीने हातावर व उजवी 

कानाजवळ मारले व लाथाबु55यांनी मारहाण क3न जीवे 

मार6याची धमक- �दली वगैरे �फया�द व3न मा. सपोिन जाधव 

साहबे यां$या आदेशाने नमूद 9माणे गु:हा दाखल क3न पुढील 

तपास कामी npc 24 41 आडे यां$याकडे �दला आह े 

 

दाखल करणारHC/928एस. एम भवानगीरकर पो.�टे. राम तीथ� 

म>.न. 9545353519 

 

तपासीकअंमलद नाव : 

Asi इंगळे  पो.�टे.9भारी अधी.यांचे नाव :  सपोिन @ी जाधव 

साहबे मो,नं9765902710 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो. �टे �कनवट आ A नं 02/2022 कलम 174  भा द िव  9माणे �द.28/01/2022 

पो. �टे चे नाव  गुरनं /आ � / कलम  गु�हा / आ � घडला व 

दाखल  

�फया�दीचे नाव व प�ा मो नं., व आरोपीचे 

नाव व प�ा. 

ह�ककत  

�कनवट  

आ � नं 02/2022 कलम 

174 भा द िव "माणे  

 

 

�दशा व अंतर :-   

दि&णेस 03 �कमी 

 

 

गू�)ाचे कारण  

आ � घडला तारीख 

वेळ व +ठकाण :- 

�द.27/01/2022 रोजी 

17.45 वा.  चे पूव. 

सरकारी दवाखाना 

गोकुंदा तालुका �कनवट 

दि&णेस 03 �कमी  

 

 

आ � दाखल :-

�द.28/01/2022 वेळ  

12.36 वा �टे.डा. नं 

18 वर  

 

गेला माल:-     

   

 

 

 

�फया�दीचे नाव:- आर.एस.ढोले वै2क3य 

अिधकारी सरकारी दवाखाना गोकुंदा तालुका 

�कनवट िज5हा नांदेड 

 

मयताचे नाव सौ. अ7णा  संतोष तोडकर वय 

22 वष9 राहणार को5हारी ता.िज. आदीलाबाद  

 

 

 �फया�दीस एफ आर ची "त �दली ;कवा नाही:- 

होय 

 

उशीराचे कारण -  

 आरोपी अटक तारीख वेळ:-िनरंक  

 

   .  मरणाचे कारण :- पोटातील बाळ मरण 

पाव5याने मृ>यू 

 

सादर िवनंती क3, वर नमूद तारीख वेळी व   +ठकाणी यातील मयत 

िहस बाळंतपणासाठी माहरेी शिनवार पेठ येथे आणले असता 

बाळंतपणासाठी घेऊन जात असताना मयत सौ अAणा िहचे 

पोटातील बाळ मरण पाव5यामुळे यातील Bी िहचा पण मृ>यू झाला 

वगैरे मजकुराचे m.l.c. जबाबावAन मा.पो.िन.साहबे यांचे आदेशाने 

आमृ  दाखल कAन पुढील तपास कामी पो उप िन सावंत साहबे 

यांDयाकड े�दले 

 

चेकिल�ट:  

 

 गु�हा दाखल करणार PSO पो ह ेका /1766 पवार  पो �टे �कनवट   

मो.नं. 9011051766 

 

तपासी अंमलदार - पो उप िन सावंत साहबे पो �टे �कनवट मो.नं. 

9856935555 

पो �टे "भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरी&क साळुंखे साहबे पो �टे 

�कनवट मो.नं. 9422242568 

 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे. माळाकोळी  गुरन.09/2022 कलम 283भा द िव. �द.28/01/2022 

पो.�टे. च े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  

 

  माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन.09/2022 

कलम 283भा द  

 गु�हा घडला:- �द 

28/01/2022 चे 12:30 वा  

सुमारास माळाकोळी 

बस�थानक व दि'णेस 01 

�कमी   

 

गु�हा दाखल:- 

�द.28/01/2022वेळ 

15:36वाजता �टेशन डायरी 

न+द 14वर       

 

 िवलंबाचे कारण:-                            

 �फया�दी चे नाव व प�ा :- नामदवे रामधन 

राठोड वय 49 वष0 1वसाय नोकरी HC /2308 

नेमणूक पो�ट माळाकोळी 92 84 53 66 40 

FIR 3त �दली काय:- होय 

 

 

 आरोपी चे नाव व प�ा:-  

  

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

 

खुलासा;  

           सादर िवनंती क", वर नमूद ता वेळी व 4ठकाणी यातील 

आरोपीन ेआप5या ता6यातील काळी िपवळी जीप ही साव�जिनक 

रोडचे म7यभागी उभी क9न येणारे-जाणारे वाहनास अडथळा 

िनमा�ण होऊन लोकांचे जीिवतास धोका होईल अशा ि�थतीत उभी 

केलेली जीप िमळून आली  वगैरे जबाबाव9न  मा. सपोिन =ी डोके  

साहबे यां>या आदशेान ेगु�हा दाखल क9न पुढील तपास कामी बीट 

HC/2504 कदम यां>याकडे �दला                                

   

तपासी अंमलदार:HC/2504 कदम मोबाईल नंबर  

 

पो.�टे. 3भारी अिधकारी चे नाव व मो.�. 

              मा.स.पोिन/ डोके  साहबे . पो.�टे. माळाकोळी 

              मो.8652147575 

 

दाखल करणार:- HC/2065 लालवनडे  साहबे पो �टे माळाकोळी. 

मोबाईल नंबर:- 

 

 

 

                  

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö 08/2022  �ú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü. 28/01/2022 

†�Îú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö  

÷Öã.¸ü.−Ö. 
¾Ö �ú»Ö´Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ&Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß 
µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö  

Æü×�ú�úŸÖ  

1 ×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö ü  ÷Öã̧ ü−Ö 
08/2022  
�ú»Ö´Ö 283 
³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü. 
28/01/2022 
  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ&Ö :- 
 ×¤ü. 28/01/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
¾Öêôû  15.20 ¾ÖÖ ´ÖÖî•Öê 
ŸÖôû&Öß ±úÖ™üÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü  ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 01 ×�ú ´Öß  
 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-   
×¤ü. 28/01/2022 ¸üÖê•Öß  
¾Öêôû  16.40  ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ 
−ÖÖê¤ü −ÖÓ.13 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  −ÖÖ¾Ö :- 
´ÖãÓ•ÖÖ•Öß †¿ÖÖê�ú ü̧Ö¾Ö “ÖÖî ȩ̂ü 
¾ÖµÖ32 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß 
¯ÖÖê�úÖ 95 −Öê ¯ÖÖêÃ™êü 
Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-   

ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö × ü̧† ü̧ ÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ü̧ŸµÖÖ“Öê 
×¤ü¿Öê−Öê ¯Ö¸üßÃ£ÖŸÖß�ú›êü ¤ãü»ÖÔ�Ö �ú¹ý−Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê ¯Öã�ÖÖÔÒ 
•ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖÖÆü−ÖÖ“ÖÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ × ü̧ŸÖê−Öê ˆ³ÖÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ 
×´Öôãû−Ö ¾Ö÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö   
 
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ¸üü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
9823288458. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü- ¯ÖÖê−ÖÖ 1726 ×¯Ö»»Öê¾ÖÖ ü̧  ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
9970885939 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ ü̧ß -ASI •ÖÆüÖ÷Öß ü̧¤üÖ¸ü  ü  ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
8767342530 
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पो.	टे.चे नाव 
 गु�हा घडला /दाखल/�ा� 

�द./वेळ 

गु�हा व कलम �फया��द व 

आरोपी,नाव व प"ा  
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15.00 15.00 

15.00 

वाजपेय$त

वाजपेय$तवाजपेय$त

वाजपेय$त 

  

 धांडे

धांडेधांडे

धांडे 

  

 ग&ली

ग&लीग&ली

ग&ली, 

, , 

, 

कारंजा

कारंजाकारंजा

कारंजा 

  

 बीड

बीडबीड

बीड 

  

 ता

ताता

ता. 

. . 

. िज

िजिज

िज. 

. . 

. 

बीड

बीडबीड

बीड 
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�दनांक�दनांक�दनांक�दनांक    

28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 

SD.23 SD.23 SD.23 SD.23 वेऴवेऴवेऴवेऴ    12.39 12.39 12.39 12.39 
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 अिधकाराचंे

अिधकाराचंेअिधकाराचंे

अिधकाराचंे 

  

 सरं�ण

सरं�णसरं�ण

सरं�ण 

  

 कायदा
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�फया�दी-  

आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी 

  

 

आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी-

--

- 

  

  

  

  

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

�ठकाणी �फया�दीस ितचे पती व ित$या सासर$या 

लोकांनी माहBेन पैसे आण 2हणुन शा�ररीक व मानिसक 

Cास देवुन उपाशी पोटी ठेवुन िशवीगाऴ कBन 

थापडबु5याने मारहाण कBन िजवे मार6याची धमक- 

�दली व माझे पती ितन वेऴा  तलाक तलाक तलाक असे 

2हणुन िनघुन गेले वगैरे जबाब वBन मा.पोिन साहबे 

यांचे आदेशावBन गु:हा दाखल कBन पुढील तपास 

पोहकेॉ /967 गायकवाड यांचे कडे �दला.   

दाखल करणार – पोना 748 कनाके 

मो.नं.9923888322 

 

तपास करणार -  पोहकेॉ /967 गायकवाड मो.नं 

9529796606 

  

 

 

 

 

    



iksLVs HkkX;uxj xqjua  35@2022 dye&iksLVs HkkX;uxj xqjua  35@2022 dye&iksLVs HkkX;uxj xqjua  35@2022 dye&iksLVs HkkX;uxj xqjua  35@2022 dye&    143 ]147] 148 ]149]452]]323]324]]504]506] Hkk n fo fnukad 28@01@2022143 ]147] 148 ]149]452]]323]324]]504]506] Hkk n fo fnukad 28@01@2022143 ]147] 148 ]149]452]]323]324]]504]506] Hkk n fo fnukad 28@01@2022143 ]147] 148 ]149]452]]323]324]]504]506] Hkk n fo fnukad 28@01@2022    
vvvv----
dz dz dz dz     

ftYgk@iksftYgk@iksftYgk@iksftYgk@iks----
Bk.ksBk.ksBk.ksBk.ks        

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

xqxqxqxq----jjjj----uuuu----@dye @dye @dye @dye     fQ;kZnh@vkjksih fQ;kZnh@vkjksih fQ;kZnh@vkjksih fQ;kZnh@vkjksih     gdhdr gdhdr gdhdr gdhdr     

01  
ftYgk 
%&ukansM  
 
iks-Bk.ks %& 
HkkX;uxj   
 

    
xqUgk ?kMyk rkjh[k osG xqUgk ?kMyk rkjh[k osG xqUgk ?kMyk rkjh[k osG xqUgk ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k  %&o fBdk.k  %&o fBdk.k  %&o fBdk.k  %&  
fn 26@01@2022  
osG 11%30 oktrk  
ps lqekjkl fQ;kZnhps 
jkgrs ?kjkr y{eh 
uxj okMh cq ukansM 
     
fn’kk o varj %&fn’kk o varj %&fn’kk o varj %&fn’kk o varj %&    
 if'pesl 01 fdeh 
    
    
    

xqUgkxqUgkxqUgkxqUgk    nk[ky rknk[ky rknk[ky rknk[ky rk----    osG osG osG osG   
fnukad 28@01@2022 
jksth 15-36 oktrk 
uksan uacj 30 oj 
  
 
 
 

 
xqjuaxqjuaxqjuaxqjua----    o dye& o dye& o dye& o dye&     
35@2022 
dye& 143 ]147] 
148 ]149]452] 
]323]324]]504]506
] Hkk n fo 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %& fQ;kZnhps ukao %&     
 x.ks’k dkekth nkMs o; 43 o”kZ 
O;olk; O;kikj  jk ,-ds laHkkth 
eaxy dk;kZy; toG y{ehuxj 
okMh cq  ukansM eksua 8805956692 
tkr ekax    
    

,Qvkj vk; çr  fnyh dk ,Qvkj vk; çr  fnyh dk ,Qvkj vk; çr  fnyh dk ,Qvkj vk; çr  fnyh dk 
%&gks; %&gks; %&gks; %&gks;     
    

vkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukaovkjksihps ukao %&  
   
vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&vkjksih vVd %&vkjksih vVd %& ukgh 
    

mf’kjkps dkj.k &mf’kjkps dkj.k &mf’kjkps dkj.k &mf’kjkps dkj.k &    
    vkt jksth iksLVsyk ;soqu fQ;kZn 
fnY;kus xqUgk nk[ky  
    
 

    

[kqyklk[kqyklk[kqyklk[kqyklk & ]lknj fouarh dh]ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy ueqn 
vkjksihrkauh xSjdk;n;kph eaMGh teoqu gkrkr dkB;k o pkdq ?ksÅu 
fQ;kZnhps jkgrs ?kjkr tcjnLrh izos’k d:u xqV[;kph ekfgrh 
iksyhlkauh o bZrj dk;kZy;kldk nsrk ;k dkj.kk o:u fQ;kZnh o 
lk{khnkj ;kauk f’kohxkG d:u ykFkk cqD;kus o dkBhus  ekjgk.k 
d:u lk{khnkj fnikyh fgps Mksds QksMqu nq[kkir  dsyh fQ;kZnh o 
bZrj lk{khnkjkauk eqDdkekj nsoqu lk/kh nq[kkir dsyh  oxSjs etdqjkps 
tckc o:u ek iksfu vkMs lk ;kaps vkns’kkus oj izek.ks xqUgk nk[ky  
 

nk[ky dj.kkj  & nk[ky dj.kkj  & nk[ky dj.kkj  & nk[ky dj.kkj  &     
    iksmifu tk/ko  iksLVs HkkX;uxj eksua 9823603909    
 

rikl vf/kdkjh %&rikl vf/kdkjh %&rikl vf/kdkjh %&rikl vf/kdkjh %&  
iksfu vkMs lk iks-LVs- HkkX;uxj  eks-ua-+ 7498716464 

izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&izHkkjh vf/kdkjh %&    
 iksfu vkMs lk iks-LVs- HkkX;uxj  eks-ua-+ 7498716464 
 
HksV ns.kkj vf/kdkjh %&HksV ns.kkj vf/kdkjh %&HksV ns.kkj vf/kdkjh %&HksV ns.kkj vf/kdkjh %& ek-mifoiksvf/k Jh panzlsu ns’keq[k  mifo ukansM 
‘kgj  eksua 9765390333] iksfu vkMs lk iks-LVs- HkkX;uxj  eks-ua-+ 
7498716464] gs ?kVukLFkGh jokuk fnukad  28@01@2022 ps 15%42 uksan 
dzekad 31 oj jokuk  
 
HksV nsowu ijr vkY;kph osG %&HksV iq<s pkyqHksV nsowu ijr vkY;kph osG %&HksV iq<s pkyqHksV nsowu ijr vkY;kph osG %&HksV iq<s pkyqHksV nsowu ijr vkY;kph osG %&HksV iq<s pkyq 

 

 

 

 

पोलीस �टेशन भोकर D.C.R . अ�मात मृ�यू नंबर 10/22  �ú»Ö´Ö.174 C.R.P.C �द. 28/01/2022 



पोलीस    अअ�मात मृ�यू नंबर अअ�मात मृ�यू घडला 

तारीख वेळ �ठअ◌ान 

खबर देणार   खुलासा 

 

भोकर 

   अअ�मात मृ�यू नंबर 10 

/22 �ú»Ö´Ö.174 C.R.P.C 

 माणे 

 

 

 

 मरणाचे अ◌ारण--

सरअ◌ारी दवाखाना "ामीण 

#$णालय भोअर येथ े

Brought Dead समजून 

येत नाही  

 

 

अअ�मात मृ�यू घडला 

तारीख वेळ �ठअ◌ान----

--(दनांअ 28- 01- 

2022 

रोजीM.L.C.no.166/1

66 सरअ◌ारी दवाखाना 

भोअर  

 

 

अअ�मात मृ�यू दाखल 

तारीख वेळ 

(दनांअ  ---28-01-

2022 चे: 12:02 

वाजता �टेशन डायरी 

न+द अ,मांअ 14 

 

 

खबर देणार  - डॉ.टर अंगारवाढ 

M.O.सरकारी दवाखाना "ामीण #$णालय 

भोकर मोबाईल नंबर 7588301693  

 

 

 

मयताचे नाव---- जासुभाई चंदभूाई वसावा वय 

50 वष3 राहणार 4पापुरा द6ूवली  आनंद अहडे 

गुजरात मोबाईल 8मांक 9316006262 

 

 

 

 

(फया3दीचे नाव व प:ा मो नं FIR(दली / नाही 

आरोपीचं नाव व प:ा अटअ 

 

खुलासा 

सादर िवनंती क< वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

खबर देणार  डॉ.टर S.B.अंगणवाड सरकारी दवाखाना "ामीण 

#$णालय भोकर यांनी  सेवक (दनेश लोट  यां=या ह�त े

Brought Dead M.L.C.no.166/166पो. �टे. ला  ा> 

झा@याने अक�मात मृ�यू दाखल 

 

दाखलकरणार---  H.C.1815 मंचलवार मो.नं. 9527795167 

 

तपासीक अंमलदार-. H.c. 2090   मोबाईल नंबर 

9850733744 

 

 

 भारी अिधकारी--माननीय पोलीस िनरीBक पाटील साहबे 

मोबाईल नंबर 9923104521 

 

 

 

 

 

 

 

DCR ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö 09/2022  �ú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü. 28/01/2022 



†�Îú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö  

÷Öã.¸ü.−Ö. 
¾Ö �ú»Ö´Ö 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ*Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß 
µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö  

Æü×�ú�úŸÖ  

1 ×»Ö²ÖÓ÷ÖÖ¾Ö 
ü   

÷Öã̧ ü−Ö 
09/2022  
�ú»Ö´Ö 283 
³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü. 
28/01/2022 
  

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šü�úÖ&Ö :- 
 ×¤ü. 28/01/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
¾Öêôû  15.50 ¾ÖÖ ´ÖÖî•Öê 
ÃÖÖµÖÖôû ±úÖ™üÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü  ¯Öã¾ÖìêüÃÖ 07 ×�ú ´Öß  
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêô-   
×¤ü. 28/01/2022 ¸üÖê•Öß  
¾Öêôû  18.01  ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ −ÖÖê¤ü 
−ÖÓ.15 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  −ÖÖ¾Ö :- 
´ÖãÓ•ÖÖ•Öß †¿ÖÖê�ú ü̧Ö¾Ö “ÖÖî ȩ̂ü 
¾ÖµÖ32 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß 
¯ÖÖê�úÖ 95 −Öê ¯ÖÖêÃ™êü 
Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :-   

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»407 ÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ü̧ŸµÖÖ“Öê 
×¤ü¿Öê−Öê ¯Ö ü̧ßÃ£ÖŸÖß�ú›êü ¤ãü»ÖÔ�Ö �ú¹ý−Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê 
¯Öã�ÖÖÔÒ •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¾ÖÖÆü−ÖÖ“ÖÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ × ü̧ŸÖê−Öê ˆ³ÖÖ �êú»ÖÖ 
†ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö   
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ ü̧ü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
9823288458. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧*ÖÖ ü̧- ¯ÖÖê−ÖÖ 1726 ×¯Ö»»Öê¾ÖÖ ü̧  ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
9970885939 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ ü̧ß -ASI ¤üÖ´ÖÖê¬Ö ü̧ ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
8629915358  
 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÖÖê.Ã™êü ê. 
−ÖÖ¾Ö  

†Ö.´ÖÏ ¾Ö �ú»Ö´Ö †Ö.´ÖÏ.‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤Ö�Ö»Ö 
ŸÖÖ ü̧ß�Ö  

×±úµÖÖÔ×¤ü“Öê −ÖÖ¾Ö �Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ ü̧ / 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ 

Æü�úß�úŸÖ 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü †Ö.´ÖÏ  02 /2022 �ú»Ö´Ö -174 crpc ×¤ü.28.01.2022 

 

  

 
¯ÖÖê.Ã™êü.  
†¬ÖÖÔ̄ Öã ü̧ 

 
†Ö.´ÖÏ 02/2022 
�ú»Ö´Ö-174 
crpc  
 

 
†Ö.´ÖÏ ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
×¤ü. 27.01.2022 ¸üÖê•Öß  
ÃÖ�úÖôûß  09.30  ŸÖê 
×¤ü.28/01/2022¸üÖê•Öß  “Öê 
09.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
´ÖÖî•Öê ‹�ú¤ü¸üÖ ÷Ö™ü �Îú. 41 “Öê 
¿ÖêŸÖ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ 
¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 20 ×�ú´Öß 
  
†Ö.´ÖÏ ¤Ö�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú -  
-×¤ü.28.01.2022 “Öê 
15.58 ¾ÖÖ . Ã™êü›üÖ −ÖÓ. 17 
 
 
 
 

 
�Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ ü̧ “Öê −ÖÖ¾Ö- ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö 
×¯Ö. ´ÖÆüÖ¤ãü ³ÖÖê•Ö�Öê  ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔê 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ü̧Ö.‹�ú¤ü ü̧Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
ü ´ÖÖê −ÖÓ-9657604871 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê  −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ- ´ÖÆüÖ¤ãü 
×¯Ö.−ÖÖ ü̧ÖµÖ�Ö ü̧Ö¾Ö ³ÖÖê•Ö�Öê  ¾ÖµÖ 70 
¾ÖÂÖÔê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ü̧Ö.‹�ú¤ü ü̧Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´Ö ü̧�ÖÖ“Öê �úÖ ü̧�Ö- ×¾ÖÆüß ü̧ßŸÖ ¯ÖÖµÖ 
‘ÖÃÖ¹ý−Ö ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›ãü−Ö ´ÖéŸµÖã . 

 
�Öã»ÖÖÃÖÖ -ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß ×�ú , ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
�Ö²Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ´ÖµÖŸÖ ¾Ö›üß»Ö ×¤ü.27/01/2022 ¸üÖê•Öß  ÃÖ�úÖôûß  
09.30 ŸÖê×¤ü.28/01/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ´ÖÖî•Öê ‹�ú¤ü¸üÖ ÷Ö™ü �Îú. 41 “Öê ¿ÖêŸÖ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ 
¾Ö›üß»Ö †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖŸÖÖê ´Æü�Öæ−Ö ‘Ö¹ý−Ö ÷Öê»Öê ¾Ö›üß»Ö ¯Ö¸üŸÖ −Ö 
†Ö»µÖÖ−Öê ´Öß ¾Ö ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ‡ÃÖ´ÖÖ−Öê ¿ÖÖê¬ÖÖ¿ÖÖê¬Ö †Ö´Ö“ÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 
÷Ö™ü �Îú. 41 ´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖÆüß¸üß•Ö¾Öôû ¯ÖÖÆüß»Öê †ÃÖŸÖÖ ¾Ö›üß»Ö ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ 
²Öã›ãü−Ö ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê ´Ö¸ü�ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö´Ö“Öß �úÖê�ÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ŸÖ�ÎúÖ¸ü 
−ÖÖÆüß ¾Ö÷Öî̧ êü ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Öã»ÖÖ“Öê •Ö²ÖÖ²Ö¾Ö¹ý−Ö †Ö.´ÖÏ.¤üÖ�Ö»Ö.  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü�ÖÖ¸ü - HC/1046 ²ÖÖê‡Ô−Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê −ÖÓ-9881791038 
 

¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧�ÖÖ ü̧ HC/ 1836 ÷ÖÖê�ÖÖ¸ü�ú¸ü ´ÖÖê.−ÖÓ-
9370800585 
 



पो.�टे. माळाकोळी  गुरन.10/2022 कलम 283भा द िव. �द.28/01/2022 

पो.�टे. च े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  

 

  माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन.10/2022 कलम 

283भा द िव. 

�द.28/01/2022 

 

 गु�हा घडला:- �द 

28/01/2022 चे 12:10 वा  

सुमारास नारायण हॉटेल 

समोर माळाकोळी ते लोहा 

रोडवर माळाकोळी  दि'णेस 

01 �कमी   

 

गु�हा दाखल:- 

�द.28/01/2022वेळ 

17:03वाजता �टेशन डायरी 

न*द 15वर       

 

 िवलंबाचे कारण:-                            

 �फया�दी चे नाव व प�ा :- रमाकांत -.हाद 

कदम  वय 53 वष0 1वसाय नोकरी HC /2504 

नेमणूक पो�ट माळाकोळी 82 0 80 61 818 

FIR -त �दली काय:- होय 

 

 

 आरोपी चे नाव व प�ा:-  

 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

दाखल करणार:- HC/2065 लालवनडे  साहबे 

पो �टे माळाकोळी. मोबाईल नंबर:-  

खुलासा;  

           सादर िवनंती क", वर नमदू ता वेळी व 4ठकाणी यातील 

आरोपीन े आप.या ता6यातील  अप े ही साव�जिनक रोडचे 

म7यभागी उभी क9न येणारे-जाणारे वाहनास अडथळा िनमा�ण 

होऊन लोकांचे जीिवतास धोका होईल अशा ि�थतीत उभी 

केलेला हपॅी ऑटो िमळून आला  वगैरे जबाबाव9न  मा. सपोिन 

@ी डोके  साहबे यांAया आदशेान े गु�हा दाखल क9न पुढील 

तपास कामी बीट HC/2504 कदम यांAयाकडे �दला                               

   

तपासी अंमलदार:HC/2504 कदम मोबाईल नंबर  

 

पो.�टे. -भारी अिधकारी चे नाव व मो.�. 

              मा.स.पोिन/ डोके  साहबे . पो.�टे. माळाकोळी 

              मो.8652147575 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी'क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन मुदखेड  िम�सग नंबर 01/2022 �द.28/01/2022 

पो�टेचे नाव  

िनघून गेला ता.वेळ व 

�ठकाण - �द.  . 

िम�सग 

खबर देणार- 

हक#कत 

मुदखेड 

िनघून गेला ता.वेळ व 

�ठकाण - �द.  . 

  26/01/2022 रोजी वेळ 

12.00वाजता सुमारास 

मौजे कामळज ऑटो पॉ(ट 

व)न दि*णेस 17�क.मी. 

 

 

 

िम�सग दाखल �दनांक वेळ 

व �टे.डा.न+द नं -

�द.28/01/2022 

वेळ 17.01वा न+द नं.27 

िम�सग नंबर- 

01/2022 

 

 

खबर देणार- धमा-जी गोपीनाथ 

खानसोळे वय 32 वष- 1वसाय 

शेती रा.कामळज  

 

िनघून गेले2या इसमाचे नाव- 

गोपीनाथ राजाराम खानसोळे वय 

70 वष- रा.कामळज ता. मुदखेड          

हक#कत- सादर िवनंती क# वर नमूद तारीख वेळी व 

�ठकाणी यातील िनघून गेलेला इसम हा घरी कोणाला न 

सांगता गावातील ऑटो पॉ(ट वर येऊन बसून िनघून गेला 

रंग गोरा, उजवे साईडचे हात-पाय पॅरॅिलिसस झालेले, 

अंगात पांढरा कमीज धोतर सोबत लुंगी द�ती,हातात 

काठी,पायात बूट खोकल नारा िबडी ओढतो, पांढरी छोटी 

दाढी असलेला वगैरे अजा-व)न िम�सग दाखल  

 

तपासीक अंमलदार- HC 2187आलेवार सा.मो.नं 

9158756087 

 

 

 

 

 

 

 

 



 पो.�टे. माळाकोळी  गुरन.11/2022 कलम 283भा द िव. �द.28/01/2022 

पो.�टे. च े

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  

 

  

माळाको

ळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन.11/2022 कलम 

283भा द िव. 

�द.28/01/2022 

 

 गु�हा घडला:- �द 

28/01/2022 चे 12:25 वा  

सुमारास बस �थानक  समोर 

माळाकोळी त ेलोहा रोडवर 

माळाकोळी  दि'णेस 01 

�कमी   

 

गु�हा दाखल:- 

�द.28/01/2022वेळ 

17:34वाजता �टेशन डायरी 

न*द 16वर       

 

 िवलंबाचे कारण:-                            

 �फया�दी चे नाव व प�ा :- रमाकांत -.हाद 

कदम  वय 53 वष0 1वसाय नोकरी HC /2504 

नेमणूक पो�ट माळाकोळी 82 0 80 61 818 

FIR -त �दली काय:- होय 

 

 

 आरोपी चे नाव व प�ा:-  

 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

दाखल करणार:- HC/2065 लालवनडे  साहबे 

पो �टे माळाकोळी. मोबाईल नंबर:-  

खुलासा;  

           सादर िवनंती क", वर नमूद ता वेळी व 

4ठकाणी यातील आरोपीन ेआप.या ता6यातील  जीप   

ही साव�जिनक रोडचे म7यभागी उभी क9न येणारे-

जाणारे वाहनास अडथळा िनमा�ण होऊन लोकांचे 

जीिवतास धोका होईल अशा ि�थतीत उभी केलेला हपॅी 

ऑटो िमळून आला  वगैरे जबाबाव9न  मा. सपोिन @ी 

डोके  साहबे यांAया आदशेान ेगु�हा दाखल क9न पुढील 

तपास कामी बीट HC/2308 राठोड यांAयाकडे �दला                               

   

तपासी अंमलदार:HC/2308 राठोड मोबाईल नंबर  

 

पो.�टे. -भारी अिधकारी चे नाव व मो.�. 

              मा.स.पोिन/ डोके  साहबे . पो.�टे. 

माळाकोळी 

              मो.8652147575 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी'क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 

 



पो.�टे. कुंडलवाडी आ.मृ. नं.01/2022 कलम 174.CrPC �द.28/01/2022 

पो.�टे.चे 

नाव  

आ� व 

कलम 
आ�.घ.ता.वेळ व 

�ठकाण 

�फया�दीचे नाव/आरोपी 

चे नाव व प ा 

हक"कत 

कुंडलवाडी आ�आ�आ�आ�    

01/202201/202201/202201/2022कककक

लमलमलमलम174crp174crp174crp174crp

cccc 

            

    

    

    

    

    

 

 आ� घडला ता.वेळ 

व �ठकाण 

�द28/01/2022रोजी 

चे 09:00 वाजता चे 

पुव$ वेळ न%" नाही 

मौजे शेळगाव (थडी) 

िशवारात पुलाखाली 
गोदावरी नदी पा,ाचे 

कडलेा 
आ� दाखल 

�द.28/01/2022रो

जी चे 13:55 वा 

नोद नं.14. 

खबरखबरखबरखबर    देणारदेणारदेणारदेणार::::----ंकटरावंकटरावंकटरावंकटराव    

बालोजीबालोजीबालोजीबालोजी    राजुरेराजुरेराजुरेराजुरे वय 46 

वष� .वसाय, पोलीस 

पाटील शेवगाव (थडी) 

तालुका धमा�बाद िज2हा 

नांदडे मो. 

9922164703 

    

    

मर�याचेमर�याचेमर�याचेमर�याचे    कारणकारणकारणकारण::::-न%" 

मािहत नाही 

 

मयताचेमयताचेमयताचेमयताचे    नावनावनावनाव::::----    

अनोळखी पु4ष जातीचे 

5ेत 

खलुासाखलुासाखलुासाखलुासा::::-सादर िवनंती क" वर नमूद ता.वेळ व �ठकाण यातील 

खबर दणेार यांनी पो�टेला येऊन �रपोट� �दला क" एक 

अनोळखी पु4ष जातीचे 5ेत शेळगाव थडी िशवारात 

पुलाखाली गोदावरी नदी पा,ाचे कडलेा  पाल9या   ि�थतीत 

तरंगत असून :याचे अंगात पांढ<या रंगाचे शट� व काळी प=ट 
�दसत आह ेवगैरे �रपोट� व?न वर 5माणे अमृत दाखल क?न 

माननीय सपोिन साहबेांचे आदशेाने पुढील तपास कामी पोह े

का 1921 कदम सर यां@याकड े�दले.... 

आ� दाखल करणा<याचे नाव:-NPC.1182 िगरी 

पो.�टे.कुंडलवाडी मो.9823491160 

 

तपिसक आमलदार:-HC.1921 कदम पो.�टे. कुंडलवाडी 

मो.नं.. 

पो.�टे.5.अिध.नाव व मो.नं:-सपोिन पठाण साहबे 

मो.8668361977 

 

 

 

 

  

 



पोलीस

पोलीसपोलीस
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 �टेशन

�टेशन�टेशन

�टेशन 

  

 अधा�पूर

अधा�पूरअधा�पूर
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 गु

गुगु
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नन

न. 
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. व

वव
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 कलम

कलमकलम

कलम-

--
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25/202225/2022

25/2022कलम

कलमकलम
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. �द

�द�द

�द.28/01/2022
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.28/01/2022 

  

 

अ
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गुगु

गु.
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रर
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..

.न

नन

न.
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वव
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कलम

कलमकलम

कलम 

  

 

गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा 

  

 घडला

घडलाघडला

घडला 

  

 तारीख

तारीखतारीख

तारीख 

  

 व

वव

व 

  

 वेळ

वेळवेळ

वेळ 

  

 �फया�दीचे

�फया�दीचे�फया�दीचे

�फया�दीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव 

  

 खबर

खबरखबर

खबर 

  

 देणार

देणारदेणार

देणार 

  

 

आरोपीचे

आरोपीचेआरोपीचे

आरोपीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव

व 

  

 प)ा

प)ाप)ा

प)ा 

  

 

      हक*कत

हक*कतहक*कत

हक*कत 

  

 

अधा-पूर  

  

 

गु

गुगु

गु.

..

.र

रर

र.

..

.न

नन

न. 

. . 

. व

वव

व 

  

 

कलम

कलमकलम

कलम-

--

- 

25/2022क

लम. 

452,323,1

43,147,14

8,504,506

भा द िव. 

गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा 

  

 घडला

घडलाघडला

घडला 

  

 वेळ

वेळवेळ

वेळ 

  

 व

वव

व 

  

 +ठकाण

+ठकाण+ठकाण

+ठकाण-

--

- 

  

 

�द

�द�द

�द.

..

.27.01.2022 रोजी 

08.00वा.. वाजता@या 

सुमारास �फया-दी@या राहBया 

घरी पिCमेस 10�कमी 

 

गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा 

  

 दाखल

दाखलदाखल

दाखल-

--

- 

  

 

 �द

�द�द

�द.

..

.28.01.2022 चे वेळ 

19.07�टे. डा.22 

 

उिशराचे

उिशराचेउिशराचे

उिशराचे 

  

 कारण

कारणकारण

कारण-

--

- 

  

  �फया-दी 

आज रोजी पो�टे ला येऊन 

जबाब �द2याने. 

�फया�दीचे

�फया�दीचे�फया�दीचे

�फया�दीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव-  बाबुराव 

सोनाजी ध+गडे वय 55 वषD 

1वसाय शेती रा.  नांदसुा ता.  

िज नांदेड   मो. नं. 

7588428955 

 

आरोपीचे

आरोपीचेआरोपीचे

आरोपीचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव

व 

  

 प)ा

प)ाप)ा

प)ा-

--

-    

 

खुलासा

खुलासाखुलासा

खुलासा-

--

- 

  

 सादर िवनंती क# वर नमूद ता. वेळी व �ठकाणी 01.2022 रोजी 

08.00वा.. वाजता@या सुमारास  मी घरी असताना गावातील यांनी हातात 

लाEा-काEा गैर कायFाची मंडळी जमवून माझे घरात घुसून मला 

िशवीगाळ क)न लाथाबुGGयांनी मारहाण क)न जीवे मारHयाची धमक# �दली 

व पवन खंदारे Iितक सूय-वंशी यांनी Bयांचे हातातील काठीने मला मारहाण 

केली तसेच नंदा खंदारे अच-ना महाजन धुरपताबाई �दगंबर सूय-वंशी JानेKर 

�दगंबर सूय-वंशी यांनी िमळून रेखा कािशनाथ ध+डगे िहला लाथाबुGGयांनी 

मारहाण क)न जीवे मारHयाची धमक# �दली वगैरे मजकुराचे जबाब व)न वर 

Iमाणे गुLहा दाखल. 

 

तपािसक

तपािसकतपािसक

तपािसक 

  

 अंमलदार

अंमलदारअंमलदार

अंमलदार 

  

 -

--

- 

  

 hc/1046 बोईनवाड  

  

 मो.नं.  

 

दाखल

दाखलदाखल

दाखल 

  

 करणार

करणारकरणार

करणार-

--

- 

  

 hc/

hc/hc/

hc/1836 गोणारकर 

  

 मो.नं. 9370800585पो.�टे.अधा-पूर 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन कुंटूर    गुरनं. 10/2022कलम  457,380ipcIमाणे �दनांक. 28.01.2022 

  पोलीस �टेशनचे 

नाव 

 गुLहा रिज�टर 

नंबर व कलम 

 गुLहा घडला ता .  वेळ �ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

�फया-दीचे नाव व पMा 

मोबाईल नंबर, आरोपीचे नाव 

व पMा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक#कत 

पोलीस 

�टेशनचे 

नाव कुंटूर 

गुरनं 10/2022 

कलम 

457,380ipc 

Iमाणे 

 

गेला माल:- 

घरगुती 

संसारोपयोगी 

सामान असा 

ऐकून 22 हजार 

700 Oपयांचा 

माल 

 

 

िमळाला माल 

िनरंक 

 गुLहा घडला �दनांक 

01.01.2022 चे 14.00वा  ते 

�दनांक 27.01.2022चे 

13.00वाजता चे सुमारास मौजे 

कुंटूर �फया-दीचे घरी 

 

�ठकाण :- मौजे कुंटूर 

 

�दशा : दि*णेस एक �कलोमीटर  

 

 

 

 

 गुLहा दाखल �दनांक:-�द- 

28.01.2022�टे डा.नोद नं15 

वर वेळ 16.28 

 

 चेक िल�टची पुत-ता केली अगर 

कसे  :-होय 

 �फया-दीचे नाव  व पMा:- 

संदीप दडोपंत गजभारे वय तीस 

वष- 1वसाय शेती मजुरी रा 

कुंटुर ता नायगाव मो नं  78 20 

99 32 16 

 

एफआर आय Iत 

 �दली का :-होय  

 

 

 

 आरोपीचे नाव व पMा:- अJात 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील  अJात 

आरोपीने �फया-दीचे घराचे कुलूप क+डा तोडून घरामQये Iवेश 

क)न घरातील संसार उपयोगी सामान पातेले 8नग �कमती 

5000 Oपये िमGसर 1नग 2000 हजार Oपये कुलर 700 

Oपये पाHयाची िवFुत मोटार .3000 Oपये पाHयाचा Rम 1 

नग 1 हजार Oपये िपतळी घागर 1500 Oपये पाHयाची टाक# 

2000 हजार गॅस शेगडी 2000 गॅस टाक# 5000 Oपये 

िस�लग डSबा पाचशे असा एकूण 22 हजार 700 Oपये 

मालाची चोरी केला आह ेगैरे �फया-द व)न गुLहा दाखल क)न    

मा..सपोिन सा यांचे आदेशाने पुढील तपास कामी बीट.  याचे 

कडे �दला  

 

 

 तपासी अमंलदार :-  पो ह ेका 1708 िनखाते पो �टे कुंटूर 

मोबाईल Tमांक  

 

 

 मा. पोलीस अधी*क साहबे यांचे सूचना Iमाणे:- 

 

 

 

 



 पो.�टे. माळाकोळी  गुरन.12/2022 कलम 283भा द िव. �द.28/01/2022 

पो.�टे. च े

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  

 

  

माळाको

ळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन.12/2022 कलम 

283भा द िव. 

�द.28/01/2022 

 

 गु�हा घडला:- �द 

28/01/2022 चे 12:30 वा  

सुमारास बस �थानक  समोर 

माळाकोळी त ेलोहा रोडवर 

माळाकोळी  दि'णेस 01 

�कमी   

 

गु�हा दाखल:- 

�द.28/01/2022वेळ 

18:08वाजता �टेशन डायरी 

न*द 17वर       

 

 िवलंबाचे कारण:-                            

 �फया�दी चे नाव व प�ा :- नामदवे रामधन 

राठोड वय 49 वष0 1वसाय नोकरी HC /2308 

राठोड नेमणूक पो�ट माळाकोळी  

FIR -त �दली काय:- होय 

 

 

 आरोपी चे नाव व प�ा:-  

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

दाखल करणार:- HC/2065 लालवनडे  साहबे 

पो �टे माळाकोळी. मोबाईल नंबर:-  

खुलासा;  

           सादर िवनंती क", वर नमूद ता वेळी व 

4ठकाणी यातील आरोपीन ेआप.या ता6यातील  ही 

साव�जिनक रोडचे म7यभागी उभी क9न येणारे-

जाणारे वाहनास अडथळा िनमा�ण होऊन लोकांच े

जीिवतास धोका होईल अशा ि�थतीत उभी केलेला 

िमळून आला  वगैरे जबाबाव9न  मा. सपोिन @ी 

डोके  साहबे यांAया आदशेान े गु�हा दाखल क9न 

पुढील तपास कामी बीट HC/2504 कदम  

यांAयाकडे �दला                                

   

तपासी अंमलदार:HC/2504 कदम  मोबाईल नंबर  

 

पो.�टे. -भारी अिधकारी चे नाव व मो.�. 

              मा.स.पोिन/ डोके  साहबे . पो.�टे. 

माळाकोळी 

              मो.8652147575 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी'क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन नायगाव गुरनं.16/2022 कलम 279  337.338. भादवी �दनांक  28/01/2022 

  पोलीस 

�टेशनचे नाव 

 गुLहा रिज�टर 

नंबर व कलम 

 गुLहा पना 

अ.U./IोVही/घडला व 

दाखल 

�फया-दीचे नाव व पMा मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व पMा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक#कत 

पोलीस 

�टेशनचे नाव  

गुरनं.16/2022 

कलम 279  

337.338. 

भादवी Iमाणे  

  

 

 गुLहा घडला �दनांक 

�द.:-01/01/2022 

रोजीचे18:30 वा. 

सुमारास मांजरम ते 

गडगा जाणारे रोडवर 

मोकासदरा िशवार 

तालुका नायगाव 

पिCमेस 15 �कमी   

 

 

 गुLहा दाखल �दनांक:-�द 

:-28/01/2022 वेळ 

18:52 वा  �टे डा.नोद 

नं   17  वर                   

 

 

आरोपी अटक:-  

 �फया-दीचे नाव :- राजू उफ-  

नागोजी िपता व्यंकटी जाधव 

वय 21 वषD 1वसाय शेती 

राहणार मोकासदरा तालुका 

नायगाव मो.नं 8806807417  

 

 

एफआर आय Iत 

 �दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व पMा:-  

उिशरा चे कारण:- यातील 

�फया-दी चे जबXाचे ऑपरेशन 

झा2याने Bयास आMापयYत 

बोलता येत नVहते व सोबतचा 

सा*ीदार हा बेशुZ होता आज 

रोजी बोलता  येत अस2याने 

जबाब �दला.  

खुलासा, 

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

याने  Bयाचे ताSयातील ऑटो  हा हहायगई व िन[काळजीपणे भरधाव वेगात 

चालवून �फया-दी चालवीत असले2या मोटारसायकल Tमांक MH 26 BB 

1108 ला धडक देऊन �फया-दी व Bया@या मोटारसायकलवरील सोबती 

रामचं\ जाधव यास गंभीर जखमी केले यातील �फया-दी व Bयाचा सोबती 

यांचेवर दवाखाLयात उपचार करHयात आले आज रोजी �फया-दीने m.l.c. 

जबाब �द2याने    गुLहा दाखल क)न पुढील तपास मा.पो.िन.   साहबे यांचे 

आदेशा ने   ASI वाघमारे  यां@याकडे देHयात आले 

 

 

तपासी अिधकारी: ASI वाघमारे मो.नं 9096618241 

 

दाखल करणार:- पोहकेॉ / 1659 काळे    पो�टे नायगाव मो.नं. 

9823035769 

 

 पोलीस �टेशन Iभारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. �शदे 

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

 माननीय पोलीस अधी*क साहबे यांचे सूचना Iमाणे 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ²ÖÖ¸ü›ü  †Ö. ´Öé . ®ÖÓ. 02/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß.×¤ü®ÖÖÓÛú 28/01/2022  

¯ÖÖê. Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

†Ö. ´Öé.‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ †Ö. ´Öé ü®ÖÓ. ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü / ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö,¯Ö¢ÖÖ ¾Ö 
´ÖÖê. ÛÎú. 

†Ö. ´Öé “Öß ÆüÛúßÛúŸÖ 

¯ÖÖê. Ã™êü. 
²ÖÖ¸ü›ü  
×•Ö. 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö. ´Öé ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü. 25/01/2022 ¸üÖê•Öß “Öê 
19.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÃÖ 
ÝÖÏÖ×´ÖÞÖ ¹ýÝÞÖÖ»ÖµÖ ´Öã¤üÜÖê›ü ×•Ö. 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ŸÖÖ. ´Öæ¤üÜÖê›ü 
×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
†Ö. ´Öé ¤üÖ.×¤ü. ¾Öêôû ¾Ö ®ÖÖë¤ü 
ÛÎú.:- 
28/01/2022“Öê 18.41 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤ü ÛÎú. 16 ¾Ö¸ü 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¤üõÖßÞÖêÃÖ 10 ×Ûú.´Öß. 

†Ö. ´Öé . ®ÖÓ.  
02/2022 
Ûú»Ö´Ö 
174 
ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 
 
 
 
 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê.ÛÎú. :-  
´Ö×¸ü²ÖÖ ×¤üÝÖÖÓ²Ö¸ü ¤ü¿ÖÔ®ÖÛúÖ¸ü ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ. ×®Ö¾Ö‘ÖÖ ŸÖÖ. 
´Öã¤üÜÖê›ü ×•Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
9830423558. 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- 
†Ö®ÖÓ¤üÖ ¸üÖ´ÖÖ ¤ü¿ÖÔ®ÖÛúÖ¸ü ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×®Ö¾Ö‘ÖÖ ŸÖÖ. ´Öã¤üÜÖê›ü 
×•Ö ®ÖÖÓ¤êü› 
 
´Ö¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :-  
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ”ûÖŸÖßŸÖ ¤ãü:ÜÖÞµÖÖ´Öãôêû ´ÖµÖŸÖ 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- †•Ö¸üÖê•Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
šüÖÞÖê µÖê£Öê ‹´Ö.‹»Ö.ÃÖß., ‡ŸÖ¸ü ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê 
¾Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ µÖÖ®Öê †Ö•Ö¸üÖê•Öß •Ö²ÖÖ²Ö 
×¤ü»Öê ¾Ö¹ý®Ö ¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öã¤ü ´ÖµÖŸÖ µÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
†“ÖÖ®ÖÛú ”ûÖŸÖßŸÖ ¤ãüÜÖã »ÖÖÝÖ»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÛúÖ´Öß 
¤ü¾ÖÖÜÖÖÞµÖÖŸÖ ‘Öê¾Öã®Ö ÝÖê»Öê †ÖÃÖŸÖÖ. ŸÖê×£Ö»Ö ¾Öîª×ÛúµÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß 
µÖÖÓ®Öß ´ÖµÖŸÖ †Ö®ÖÓ¤üÖ ¸üÖ´ÖÖ ¤ü¿ÖÔ®ÖÛúÖ¸ü µÖÖÃÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ¯ÖÖÆãü®Ö ŸÖÖê 
´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê Ûúôû¾Öß»Öê ¾ÖîÝÖ¸êü“Öß †•Ö¸üÖê•Öß 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê µÖê£Öê ‹´Ö.‹»Ö.ÃÖß., ‡ŸÖ¸ü ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê ¾Ö ÜÖ²Ö¸ü 
¤êüÞÖÖ¸ µÖÖ®Öê †Ö•Ö¸üÖê•Öß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý®Ö †Ö.´Öé.¤üÖÜÖ»Ö. 
 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :-  
¯ÖÖê.Æêü.ÛúÖò./2217 ¯Öß. ²Öß. ¸üÖšüÖê›üû ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
8767092770. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸üü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :-  
ÃÖ.¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö./ ‹´Ö.•Öß. ×Ûú›êü¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
9823611423. 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üßü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- 
´ÖÖ. ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÁÖß ‹ÃÖ. †Ö¸ü. ŸÖãÝÖÖ¾Öê ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
9822179877. 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन मुTमाबाद  गु.र.नं.20/2022 व कलम-324,323,427,504,506,34 भा.द.वी. �दनांक 28.01.2022 

पोलीस 

�टेशन 

गुLहा रिज�टर नंबर 

व कलम 

गुLहा दाखल तारीख 

वेळ व �ठकाण 

तTार दाराचे नाव व पूण- 

पMा 

गुL]ाची थोडGयात हक#कत 

मुTमाबाद 

20/2022 कलम-

324,323,427,504

,506,34 भा.द.वी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुLहा घडला तारीख 

वेळ �ठकाण- 

 

25.01.2022 

20.00 ते 21.00 

वा.चे सुमारास 

हातराळ गावाजवळ 

बसू �जकलवाड यां@या 

शेतात जवळ रोडवर 

 

 

 

गुLहा दाखल तारीख 

वेळ- 

28.01.2022 

वेळ-18.58 

�टे.डा. न+द नंबर 28 

तTारदाराचे नाव-- 

भारत Iभू वानकर वय 27 

वष- 1वसाय मजुरी रा 

कलंबर मो.नं.9766868356 

 

 

 

आरोपीचे नाव- 

 

खुलासा-सादर िवनंती क# वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी 

ताने संगणमत क)न यातील आरोपी याने �फया-दीस तू हातराळ येथे ये तु^या 

कामाचे पैसे देतो असे फोनवर सांिगत2याने �फया-दीची म�ह\ा मोटार सायकल 

ने एकटाच कलंबर येथून हातराळ कडे जाताना �फया-दी ला हातराळ गावाजवळ 

�जकलवाड यां@या शेताजवळ रोडवर �फया-दी यास Bयाने व Bयाचा सोबत 

असणारे अनोळखी इसम याने �फया-दीला लाथाबुGGयांनी मा)न िशवीगाळ 

क)न आरोपी T.01.याने लोखंडी सळई @या तुकXाने मारहाण क)न दखुापत 

केली व मा^या मोटारसायकलचे हडेलाईट फोडून 1000/- O. चे नुकसान केले व 

जीवे मारHया@या धमGया �द2या वगैरे जबाब व)न गुLहा दाखल 

 

दाखल करणार-पो.ना.1402 मह_\कर पो.�टे मुTमाबाद मो.नं.9765391402 

तपास अिधकारी- पो.ह.ेकॉ. 1677 ताहरे शेख पो.�टे मुTामाबाद 

मो.नं.8421437070 

 

पो�टे Iभारी अिधकारी--  स.पो.िन-सं`ाम उZवराव जाधव पो.�टे मुTमाबाद 

मो.नं.8999881900 

 

 

 

 

 

 

 

 



 पो.�टे. लोहा गुरन 19/2022 कलम 283 भा. द. वी �द.28/01/2022 

पो.�टे. च े

नाव 

गुरण व कलम     गु�हा घडला दाखल 

�फया�दीचे नाव प�ा मो.�. व 

आरोपीचे नाव व प�ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

               हक"कत  

 

  लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन 19/2022 कलम 

283 भा. द. वी -माणे 

  

 

 

 

 

 

 

 गु�हा घडला:- �दनांक 

28/01/2022 रोजीचे 

17:15 वाजताAया सुमारास 

लोहा त ेनांदडे जाणारे 

सव�जिनक रोडवर इंिडयन 

ऑईल पेDोल पंपाजवळ 

र�Eयाचे म7यभागी ता. लोहा 

िज. नांदडे दोन �कमी    

 

गु�हा दाखल:-   

�द.28/01/2022 वेळ 20:18 

वाजता �टेशन डायरी न*द 

22 वर 

 

FIR -त �दली:-   होय  

   

 

 

 

 

 �फया�दी चे नाव व प�ा --

रेखा ब�सी काळे वय 38 वष� 

1वसाय नौकरी पोलीस 

उपिनरी'क  नेमणूक पोलीस 

�टेशन लोहा  ता. लोहा िज. 

नांदडे   मोबाईल नंबर 99 22 

39 17 20 

 

 

आरोपी चे नाव व प�ा--- 

आरोपी अटक:-  

  

खुलासा;  

        सादर िवनंती क",   वर नमूद तारीख वेळी व 4ठकाण यातील 

आरोपीन े Eयाच ेता6यातील िमनी DॅGह.स ही लोहा ते नांदडे जाणारे 

साव�जिनक रोडवर इंिडयन ऑइल पेDोल पंपा जवळील रोडवर 

म7यभागी धोकादायक अशा ि�थतीत येणारे जाणारे वाहनास व 

रहदारीस अडथळा होऊन अपघात होईल अशा धोकादायक ि�थतीत 

उभी केलेली िमळून आली वगैरे �फया�दीव9न  मा. स. पो. नी.  

साहबेांAया आदशेान ेगू�हा दखल कHन पुढील तपास कामी  HC 1754  

याAयाकडे �दला 

दाखल करणार:-NPC 999 येमेकार पो. �टे. लोहा मो न. 99 23 670 

999 

 

तपासी अंमलदार-HC 1754 के. जे. सूय�वंशी साहबे मो 

न.9923030407 

 

पो.�टे. -भारी अिधकारी चे नाव व मो.�. 

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

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी'क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 

 

 



 पो.�टे. कंधार.गु.र.न.16/2022 कलम  283 भा.द .िव.�द.28/01/2022 . 

पो.�टे. 

च े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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .गु.र.न. 16/2022  

कलम 283 भा.द.िव 

.  

गु�हा घडला:- 

�द.28/01/2022 चे 

18.00  वा. च े 

सुमारास समशान भूमी 

कंधार साव�जिनक 

रोडवर पिIमेस 0.5 k 

m. 

 

 

 

गु�हा दाखल :- 

�द.28/01/2022 

वेळ.18.47 वाजता 

�टेशन डायरी न*द  30 

वर.  

 

�फया�दीचे नाव :- -काश िवJलराव टाकलंस वय 50  

वष� 1वसाय - नोकरी NPC/ 2730 पो.�टे. कंधार 

मो:- 9373890459. 

 

 

FIR -त �दली का:- होय 

 

 

 

 

 दाखल कारणर:-ASI / कांगण ेसाहबे  पोलीस 

�टेशन कंधार. 

    मो.नं:-7588152059. 

 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

िमळाला माल:-  

 

खुलासा; वर नमूद तारीख ,वेळी व 4ठकाणी यातील  आरोपीन े Eयाच े

ता6याती �ुझर जीप ही समशान भूमी कंधार साव�जिनक रोडवर  रोडचे 

म7यभागी 

 येणाLया-जाणाLया वाहनास व लोकांAया जीिवतास धोका िनमा�ण होईल 

अशा ि�थतीत थांबलेला िमळून आला Mहणून   वर -माण ेगु�हा दाखल. 

           

तपासी अंमलदार:-HC/ 2259 @ीराम ेसाहबे पो.�टे. कंधार मो:- . 

 

पो.�टे. -भारी अिधकारी चे नाव व मो.�. 

              मा. पोलीस िनरी'क  पडवळ साहबे मो. �.9420841070. 

 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. �. 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी'क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 

 

 



पो.�टे. लोहा गुरन 20/2022 कलम 283 भा. द. वी  �द.28/01/2022 

पो.�टे. च े

नाव 

गुरण व कलम     गु�हा घडला दाखल 

�फया�दीचे नाव प�ा मो.�. व 

आरोपीचे नाव व प�ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

               हक"कत  

 

  लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन 20/2022 कलम 

283 भा. द. वी -माणे 

  

 

 

 

 

 

 

 गु�हा घडला:- �दनांक 

28/01/2022 रोजीचे 

17:45 वाजताAया सुमारास 

तहसील काया�लय लोहा 

समोरील लोहा त ेकंधार 

जाणारे साव�जिनक रोडवर 

र�Eयाचे म7यभागी ता. लोहा 

िज. नांदडे 02 �कमी    

 

गु�हा दाखल:-   

�द.28/01/2022 वेळ 20:33 

वाजता �टेशन डायरी न*द 

25 वर 

 

FIR -त �दली:-   होय  

   

 

 

 

 

 �फया�दी चे नाव व प�ा --  

 

  

आरोपी चे नाव व प�ा--- 

आरोपी अटक:-  

 

       

खुलासा;  

        सादर िवनंती क",   वर नमूद तारीख वेळी व 4ठकाण 

यातील आरोपीन ेEयाच ेता6यातील  DॅGह.स ही तहसील काया�लय 

लोहा समोरील लोहा ते कंधार जाणारे साव�जिनक रोडवर 

म7यभागी धोकादायक अशा ि�थतीत येणारे-जाणारे वाहनास व 

रहदारी अडथळा होऊन अपघात होईल अशा धोकादायक 

ि�थतीत उभी केलेली िमळून आली  वगैरे �फया�दीव9न  मा. स. 

पो. नी.  साहबेांAया आदशेान े गू�हा दखल कHन पुढील तपास 

कामी  HC 408  याAयाकडे �दला 

दाखल करणार:-NPC 999 येमेकार पो. �टे. लोहा मो न. 99 23 

670 999 

 

तपासी अंमलदार-HC 408 कN O ेसाहबे मो न. 97 30 72 63 78 

 

पो.�टे. -भारी अिधकारी चे नाव व मो.�. 

    मा.पो.िन/ तांब े साहबे . पो.�टे. लोहा मो. नं. 

9850188100 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी'क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 

 

 



पो.�टे. लोहा गुरन 21/2022 कलम 283 भा. द. वी �द.28/01/2022 

पो.�टे. च े

नाव 

गुरण व कलम     गु�हा घडला दाखल 

�फया�दीचे नाव प�ा मो.�. व 

आरोपीचे नाव व प�ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

               हक"कत  

 

  लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन 21/2022 कलम 

283 भा. द. वी -माणे 

  

 

 

 

 

 

 

 गु�हा घडला:- �दनांक 

28/01/2022 रोजीचे 

18:15 वाजताAया सुमारास 

पोलीस �टेशन लोहा समोरील 

नांदडे लातूर जाणाLया 

साव�जिनक रोडवर र�Eयाचे 

म7यभागी ता. लोहा िज. 

नांदडे पूव0स 00.5 �कमी    

 

गु�हा दाखल:-   

�द.28/01/2022 वेळ 20:47 

वाजता �टेशन डायरी न*द 

27 वर 

 

FIR -त �दली:-   होय  

   

 

 

 

 

 �फया�दी चे नाव व प�ा --रेखा ब�सी 

काळे वय 38 वष� 1वसाय नौकरी 

पोलीस उपिनरी'क  नेमणूक पोलीस 

�टेशन लोहा  ता. लोहा िज. नांदडे   

मोबाईल नंबर 99 22 39 17 20 

 

 

आरोपी चे नाव व प�ा--- 

 

आरोपी अटक:-  

 

 

 

 

खुलासा;  

        सादर िवनंती क",   वर नमूद तारीख वेळी व 4ठकाण 

यातील आरोपीन े Eयाच ेता6यातील काळी िपवळी ही पोलीस 

�टेशन लोहा समोरील नांदडे लातूर जाणारे साव�जिनक रोडवर 

म7यभागी धोकादायक अशा ि�थतीत येणारे-जाणारे वाहनास 

व रहदारी अडथळा होऊन अपघात होईल अशा धोकादायक 

ि�थतीत उभी केलेली िमळून आली  वगैरे �फया�दीव9न  मा. स. 

पो. नी.  साहबेांAया आदशेान ेगू�हा दखल कHन पुढील तपास 

कामी  HC 408  याAयाकडे �दला 

दाखल करणार:-NPC 999 येमेकार पो. �टे. लोहा मो न. 99 

23 670 999 

 

तपासी अंमलदार-HC 408 कN O ेसाहबे मो न. 97 30 72 63 

78 

 

पो.�टे. -भारी अिधकारी चे नाव व मो.�. 

    मा.पो.िन/ तांब े साहबे . पो.�टे. लोहा मो. नं. 

9850188100 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी'क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 

 

 

 



  पो.�टे. कंधार.गु.र.न.17/2022 कलम  283 भा.द .िव.�द.28/01/2022 . 

पो.�टे. 

च े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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .गु.र.न. 17/2022  

कलम 283 भा.द.िव 

.  

गु�हा घडला:- 

�द.28/01/2022 चे 

18.20  वा. च े 

सुमारास समशान भूमी 

कंधार साव�जिनक 

रोडवर पिIमेस 0.5 k 

m. 

 

 

 

गु�हा दाखल :- 

�द.28/01/2022 

वेळ.20.53 वाजता 

�टेशन डायरी न*द  32 

वर.  

 

�फया�दीचे नाव :- गोपाल चंOपाल 

इंOाळे वय 33  वष� 1वसाय - नोकरी 

पोउपिन पो.�टे. कंधार मो:- 

9975754256. 

 

 

FIR -त �दली का:- होय 

 

 

● आरोपी नाव व प�ा:-  

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

िमळाला माल:-  

 

खुलासा; वर नमूद तारीख ,वेळी व 4ठकाणी यातील  आरोपीन े Eयाच ेता6याती �ुझर 

जीप ही समशान भूमी कंधार साव�जिनक रोडवर  रोडचे म7यभागी  येणाLया-जाणाLया 

वाहनास व लोकांAया जीिवतास धोका िनमा�ण होईल अशा ि�थतीत थांबलेला िमळून 

आला Mहणून   वर -माण ेगु�हा दाखल. 

 

  दाखल कारणर:-ASI / कागण ेसाहबे  पोलीस �टेशन कंधार. 

    मो.नं:-7588152059  

तपासी अंमलदार:-HC/ 2259 @ीराम ेसाहबे पो.�टे. कंधार मो:- 9421761652. 

 

पो.�टे. -भारी अिधकारी चे नाव व मो.�.-   मा. पोलीस िनरी'क  पडवळ साहबे मो. 

�.9420841070. 

 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. �. 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी'क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे. कंधार.गु.र.न.18/2022 कलम  283 भा.द .िव.�द.28/01/2022 . 

पो.�टे. 

च े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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .गु.र.न. 18/2022  

कलम 283 भा.द.िव 

.  

गु�हा घडला:- 

�द.28/01/2022 चे 

18.35  वा. च े 

सुमारास समशान भूमी 

घोडज रोड कंधार 

साव�जिनक रोडवर 

पिIमेस 0.5 k m. 

 

 

 

गु�हा दाखल :- 

�द.28/01/2022 

वेळ.21.14 वाजता 

�टेशन डायरी न*द  

34वर.  

 

�फया�दीचे नाव :- गोपाल चंOपाल 

इंOाळे वय 33  वष� 1वसाय - नोकरी 

पोउपिन पो.�टे. कंधार मो:- 

9975754256. 

 

 

FIR -त �दली का:- होय 

 

 

● आरोपी नाव व प�ा:-  

 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

िमळाला माल:-  

 

खुलासा; वर नमूद तारीख ,वेळी व 4ठकाणी यातील  आरोपीन े Eयाच े

ता6याती �ुझर जीप ही समशान भूमी कंधार साव�जिनक रोडवर  रोडचे 

म7यभागी  येणाLया-जाणाLया वाहनास व लोकांAया जीिवतास धोका 

िनमा�ण होईल अशा ि�थतीत थांबलेला िमळून आला Mहणून   वर -माण े

गु�हा दाखल. 

           

दाखल कारणर:-ASI / कागणे साहबे  पोलीस �टेशन कंधार. 

    मो.नं:-7588152059. 

 

तपासी अंमलदार:-HC/ 2259 @ीराम ेसाहबे पो.�टे. कंधार मो:- 

9421761652. 

 

पो.�टे. -भारी अिधकारी चे नाव व मो.�. मा. पोलीस िनरी'क  पडवळ 

साहबे मो. �.9420841070. 

 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. �. 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी'क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 

 

 

 

 



  पो.�टे. कंधार.गु.र.न.19/2022 कलम  283 भा.द .िव.�द.28/01/2022 . 

पो.�टे. 

च े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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .गु.र.न. 19/2022  

कलम 283 भा.द.िव 

.  

गु�हा घडला:- 

�द.28/01/2022 चे 

18.50  वा.  �मशान 

भूमी घोडज रोड कंधार 

साव�जिनक रोडवर 

पिIमेस 0.5 k m. 

 

 

 

गु�हा दाखल :- 

�द.28/01/2022 वेळ. 

21.29  वाजता �टेशन 

डायरी न*द  35 वर.  

 

�फया�दीचे नाव :- गोपाल चंOपाल 

इंOाळे वय 33  वष� 1वसाय - नोकरी 

पोउपिन पो.�टे. कंधार मो:- 

9975754256. 

 

 

FIR -त �दली का:- होय 

 

 

 

आरोपी नाव व प�ा:-  

 

 

 

खुलासा; वर नमूद तारीख ,वेळी व 4ठकाणी यातील  आरोपीन ेEयाच ेता6यातील एक 

ऑटो हा �मशान भूमी कंधार साव�जिनक रोडवर  रोडचे म7यभागी  येणाLया-

जाणाLया वाहनास अडथळा व लोकांAया जीिवतास धोका िनमा�ण होईल अशा 

ि�थतीत थांबलेला िमळून आला Mहणून   वर -माण ेगु�हा दाखल. 

      

दाखल कारणर:-ASI / कागणे साहबे  पोलीस �टेशन कंधार.  मो.नं:-7588152059     

 

तपासी अंमलदार:- Asi/ गणाचाय� साहबे पो.�टे. कंधार मो:- 9823391570. 

 

पो.�टे. -भारी अिधकारी चे नाव व मो.�.मा. पोलीस िनरी'क  पडवळ साहबे मो. 

�.9420841070. 

 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. �. 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी'क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे. कंधार.गु.र.न.20/2022 कलम  283 भा.द .िव.�द.28/01/2022 . 

पो.�टे. 

च े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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .गु.र.न. 20/2022  

कलम 283 भा.द.िव 

.  

गु�हा घडला:- 

�द.28/01/2022 चे 

18.50  वा.  �मशान 

भूमी घोडज रोड कंधार 

साव�जिनक रोडवर 

पिIमेस 0.5 k m. 

 

 

 

गु�हा दाखल :- 

�द.28/01/2022 वेळ. 

22.06  वाजता �टेशन 

डायरी न*द  37 वर.  

 

�फया�दीचे नाव :- गोपाल चंOपाल 

इंOाळे वय 33  वष� 1वसाय - नोकरी 

पोउपिन पो.�टे. कंधार मो:- 

9975754256. 

 

 

FIR -त �दली का:- होय 

 

 

 

आरोपी नाव व प�ा:-  

 

 

  

खुलासा; वर नमूद तारीख ,वेळी व 4ठकाणी यातील  आरोपीन ेEयाच ेता6यातील एक 

ऑटो हा �मशान भूमी कंधार साव�जिनक रोडवर  रोडचे म7यभागी  येणाLया-

जाणाLया वाहनास अडथळा व लोकांAया जीिवतास धोका िनमा�ण होईल अशा 

ि�थतीत थांबलेला िमळून आला Mहणून   वर -माण ेगु�हा दाखल. 

         

 

 दाखल कारणर:-ASI / कागण ेसाहबे  पोलीस �टेशन कंधार.    मो.नं:-

7588152059   

 

तपासी अंमलदार:- Asi/ गणाचाय� साहबे पो.�टे. कंधार मो:- 9823391570. 

 

पो.�टे. -भारी अिधकारी चे नाव व मो.�.-  मा. पोलीस िनरी'क  पडवळ साहबे मो. 

�.9420841070. 

 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. �. 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी'क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन हदगाव  गु र न 22/2022 क.188,143,269,270 भा द वी सह 135 म. पो. का. �द .  28.01.2022 

पो�टेचे 

नाव  

गु र न नं व कलम 

गुLहा घडला ता. वेळ  

�ठकाण  व दाखल ता . 

वेळ 

फ#या-�द नाव पMा व  मो 

नं, आरोपी नाव  व पMा  

 हक#कत 

हदगाव 

गु र न 22/2022 

क.188,143,269,27

0 भा द वी सह 135 

म. पो. का. �द .  

28.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

गुLहा घडला ता वेळ:- 

�द. 28/01/2022रोजी 

चे राaी अंदाजे  16:30 

वाजताचे  सुमारास  

 

 �दशा : पचीमेस 1 

�कलोमीटर 

 

 गुLहा दाखल ता वेळ:- 

�द  28/01/2022 चे 

21:37  वा �टे. डा . 

न+द T 34 वर  

 

 

 

 

फ#या-�द नाव व पMा :- 

नागोराव िवbलराव मोरे 

वय-55 वष-, 1वसाय -

नोकरी पो�ट हदगाव. 

 

 

FIRIत �दली का:- होय 

 

आरोपीचे नाव  व पMा:-

. 

खुलासा , 

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

आरोपी तानी गैर कायFाची मंडळी जमुन पाच cकवा पाचपे*ा अिधक 

लोकांनी T#डांगण �टपुसुलतानचे नावाबdल माझी मुeयमंaी फडणवीस 

यांनी वf1 के2याचे कारणाव)न आरोपीतानी फडणवीस यांचे पो�टर 

घेऊन आझाद चौक, राठी चौक, सोनुले चौक माग- तहसील माननीय 

िज2हािधकारी नांदेड यांचे आदेश धोकादायक िवषाणू कोVहीडचा 

Iादभुा-व पसरHया@या उdेशाने व फडणवीस चा िनषेध gहणून िमरवणूक 

काढून कलम.37(1) चे उ2लंघन केले gहणून गुLहा दाखल क)न सदरचा 

गुLहा पुढील तपास माननीय पोलीस साहबे यां@या आदेशाने 

पोहकेा/2342 हबंडD. यां@याकडे �दला. 

 

तपािसक अंमलदार:- HC/2342 हबंडD सा पो �टे  हदगाव  

 मो नं  9284422052 

मा. पोलीस अिध*क साहबे यांचे सुचना:-  

 

चेक िल�टची पुत-ता केली अगर कसे:-होय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



{ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉ  MÉÖ®úxÉ 25/2022 Eò±É¨É 279,   337 , 338, 304 (Æ+), 427 ³³ÖÖÖÖ¤¤üü ¾¾ÖÖßß      ÊnùxÉÉÆEò 28/01/2022 
 

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

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

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

llÉÉÉÉ ääbb÷÷CCªªÉÉÉÉiiÉÉ  ½½þþEEòòÒÒMMÉÉiiÉÉ  

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

MMÉÉ ÖÖ®® úúxxÉÉ  2255//22002222  
EEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ  227799,,      333377  
,,  333388,,  330044  (( ÆÆ++)),,  
442277    
³³ÖÖÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß      

MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ    PPÉÉ    iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýý   
´́ÉÉ  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉ--  ÊÊnnùù  
2277//0011//22002222  
®®úúÉÉ ääVVÉÉÒÒ  ®®úú ÉÉ\\ÉÉÒÒ  2211..3300  
´́ÉÉÉÉ  SSÉÉ ää  ººÉÉ ÖÖ ¨̈ÉÉÉÉ®®úúÉÉººÉÉ   
EEòòÉÉ èè `̀öö ÉÉ  iiÉÉ ää  xxÉÉÉÉ ÆÆnnää ùùbb ÷÷  
VVÉÉÉÉhhÉÉÉÉ®® ää úú  ®®úú ÉÉ ääbb ÷÷ ´́ÉÉ®®úú  
JJÉÉ èè®® úúEEòòÉÉ{{ÉÉÉÉ]]õõÒÒVVÉÉ´́ÉÉ³³ýý  
¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  ªªÉÉ äällÉÉ ää    
  
  
MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  nnùù ÉÉ..  iiÉÉÉÉ..´́ÉÉ ää³³ýý  ::  
ÊÊnnùù..2288//0011//22002222  
®®úúÉÉ ääVVÉÉÒÒ  ´́ÉÉ ää³³ýý  2222..3322   
´́ÉÉÉÉ      ºº]]ää õõbb ÷÷ ÉÉ  GGòò..   
2244  ´́ÉÉ®®úú                    
  
nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  EEòò®® úúhhÉÉÉÉ®® úú  ::--  
ººÉÉ{{ÉÉÉÉ ää=={{ÉÉÊÊxxÉÉ  EEòònnùù ¨̈ÉÉ  
ººÉÉÉÉ½½ää þþ ¤¤ÉÉ                           
{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷    

ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùù ÒÒSSÉÉ ää    xxÉÉÉÉ´́ÉÉ  ::--  
®®úúÉÉVVÉÉ ää¶¶ÉÉ  MMÉÉ ÆÆ MMÉÉÉÉvvÉÉ®®úú  MMÉÉ ÖÖbb÷÷ ¨̈ÉÉ ää ´́ÉÉÉÉbb÷÷  
´́ÉÉªªÉÉ  4422  ´́ÉÉ¹¹ÉÉ ÇÇ  ®®úú ÉÉ..  
´́ÉÉÉÉ±±¨̈ÉÉÒÒEEòòxxÉÉMMÉÉ®®úú  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  iiÉÉÉÉ..  
¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷  ÊÊVVÉÉ..  xxÉÉÉÉ ÆÆnn ää ùùbb÷÷  ÷÷  
  
¨̈ÉÉªªÉÉiiÉÉ  xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ  ººÉÉ ÖÖ ªªÉÉ ÇÇEEòòÉÉ ÆÆ iiÉÉ  
¤¤ÉÉÉÉ±±ÉÉÉÉVVÉÉÒÒ  MMÉÉ ÖÖbb÷÷ ¨̈ÉÉ ää ´́ÉÉÉÉbb÷÷  ´́ÉÉªªÉÉ  
3377  ´́ÉÉ¹¹ÉÉ ÇÇ  ´́ªªÉÉ  ´́ªªÉÉÉÉ{{ÉÉÉÉ®®úú  ®®úúÉÉ  
´́ÉÉÉÉ±±¨̈ÉÉÒÒEEòòxxÉÉMMÉÉ®®úú  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷  ½½þþ  ¨̈ÉÉ ÖÖ  
¨̈ÉÉÉÉ ää ªªÉÉÉÉ ÇÇ  ++{{ÉÉÉÉ]]ÇÇ õõ ¨̈ÉÉ åå]]õõ  xxÉÉÉÉ ÆÆnnää ùùbb ÷÷    
  
++ÉÉ®®úú ÉÉ ää ÊÊ{{ÉÉSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ  ::  
  
  

JJÉÉ ÖÖ±±ÉÉÉÉººÉÉÉÉ  
ººÉÉÉÉnnùù®® úú  ÊÊ´́ÉÉxxÉÉ ÆÆ iiÉÉÒÒ  EEòòÒÒ,,´́ÉÉ®®úú  xxÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖnnùù  iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýýÒÒ  ´́ÉÉ  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉÒÒ  
ªªÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  ¨̈ÉÉªªÉÉiiÉÉ  xxÉÉÉÉ¨̈ÉÉ ää  ººÉÉ ÖÖ ªªÉÉ ÇÇEEòòÉÉ ÆÆ iiÉÉ  ¤¤ÉÉÉÉ±±ÉÉÉÉVVÉÉÒÒ  MMÉÉ ÖÖbb÷÷ ¨̈ÉÉ ää ´́ÉÉÉÉbb÷÷  ½½ää þþ  
iiªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ¨̈ÉÉÉÉ ääººÉÉÉÉ  xxÉÉ ÆÆ¤¤ÉÉ®®úú  xxÉÉ ää  xxÉÉÉÉ ÆÆnnää ùùbb ÷÷  ªªÉÉ äällÉÉ ää  VVÉÉÉÉiiÉÉ  ++ººÉÉiiÉÉÉÉxxÉÉÉÉ  EEòòÉÉ®®úú  
xxÉÉ ÆÆ ¤¤ÉÉ®®úú  ´́ÉÉ®® úúÒÒ±±ÉÉ  SSÉÉÉÉ±±ÉÉEEòòÉÉxxÉÉ ää  iiªªÉÉÉÉSSÉÉ ää  iiÉÉÉÉ¤¤ªªÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  EEòòÉÉ®®úú  ½½þþ ÒÒ  
¦¦ÉÉ®®úúvvÉÉÉÉ´́ÉÉ  ´́ÉÉ ää MMÉÉÉÉiiÉÉ  ½½þþªªÉÉMMÉÉªªÉÉ  ´́ÉÉ  ÊÊxxÉÉ¹¹EEòòÉÉ³³ýýVVÉÉÒÒ{{ÉÉhhÉÉ ää  SSÉÉÉÉ±±ÉÉ ´́ÉÉ ÖÖ xxÉÉ  
iiªªÉÉÉÉ ÆÆ xxÉÉÉÉ  VVÉÉÉÉ ää®® úú ÉÉSSÉÉÒÒ  vvÉÉbb÷÷EEòò  nnää ùù ´́ÉÉ ÖÖ xxÉÉ  MMÉÉ ÆÆ¦¦ÉÉÒÒ®®úú  VVÉÉJJÉÉ¨̈ÉÉÒÒ  EE¯̄ûûxxÉÉ  
iiªªÉÉÉÉSSÉÉ ää  ¨̈ÉÉ®®úúhhÉÉÉÉººÉÉ  EEòòÉÉ®®úúhhÉÉÒÒ¦¦ÉÉ ÖÖ iiÉÉ  ZZÉÉÉÉ±±ÉÉÉÉ  ´́ÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ ääººÉÉÉÉ  SSÉÉ ää  ++ÆÆnnùùÉÉVVÉÉ ää  
1155000000//--  ¯̄ûû{{ÉÉªªÉÉÉÉSSÉÉ ää  xxÉÉ ÖÖEEòòººÉÉÉÉxxÉÉ  EEää òò±±ÉÉ ää  ++ÉÉ½½ää þþ ..  ´́ÉÉ èè MMÉÉ ää®® ää úú  
¨̈ÉÉVVÉÉEEÖÖ òò®®úú ÉÉSSÉÉ ää  VVÉÉ¤¤ÉÉÉÉ´́ÉÉÉÉ ´́ÉÉ°°üüxxÉÉ  öö  
¨̈ÉÉÉÉ..  {{ÉÉÉÉ ää ÊÊxxÉÉ    ººÉÉÉÉ½½ää þþ ¤¤ÉÉ  ªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ++ÉÉnnää ùù ¶¶ÉÉÉÉxxÉÉ ää  MMÉÉ ÖÖ xx½½þþ ÉÉ  nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  
EEòò°°üüxxÉÉ  {{ÉÉ ÖÖfføø ÒÒ±±ÉÉ  iiÉÉ{{ÉÉÉÉººÉÉEEòòÉÉ¨̈ÉÉÒÒ  {{ÉÉÉÉ ää=={{ÉÉxxÉÉÒÒ  EEòòÉÉ³³ää ýý  ººÉÉÉÉ½½ää þþ ¤¤ÉÉ  
ªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ääEEòòbbää ÷÷   ÊÊnn ùù±±ÉÉ ää ..  
  
iiÉÉ{{ÉÉÉÉÊÊººÉÉEEòò  ++ÆÆ ¨̈ÉÉ±±ÉÉnnùùÉÉ®®úú  ::--    {{ÉÉÉÉ ää=={{ÉÉxxÉÉÒÒ  EEòòÉÉ³³ää ýý  ººÉÉÉÉ½½ää þþ ¤¤ÉÉ  
{{ÉÉÉÉ ää ..ºº]]ää õõ ..¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷,,¨̈ÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉÉÉ<<ÇÇ±±ÉÉ  xxÉÉ ÆÆ ¤¤ÉÉ®®úú   
99885500007722007788                                                                   
{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ||ÉÉ¦¦ÉÉÉÉ®® úúÒÒ  ++ÊÊvvÉÉEEòòÉÉ®® úúÒÒ::--  
´́½½þþÒÒ.. ´́½½þþ ÒÒ..MMÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉÉÉbbää ÷÷ ,,{{ÉÉÉÉ ää±±ÉÉÒÒººÉÉ  ÊÊxxÉÉÊÊ®® úúIIÉÉEEòò,,{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷    
¨̈ÉÉÉÉ ääGGòò..8888005599557744440000  

 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 51/2022 �ú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ¤ü×¾Ö   ×¤ü.28/01/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã̧ ü−ÖÓ 
51/202
2 �ú»Ö´Ö 
283 
³ÖÖ¤ü×¾Ö    

÷Öã̧ Óü−Ö.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ#Ö-  
×¤.28/01/2022 
ü̧Öê•Öß 12.55¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 

ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê 
−Ö ü̧ÃÖß •ÖÖ-ÖÖ ȩ̂ü ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ 
•ÖµÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ÆüÖò™êü»Ö 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü “ÖÓ¤üÖØÃÖ÷Ö �úÖÑ−ÖÔ ü̧ 
×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü 
 
×¤ü¿ÖÖ : ¯Öã¾ÖìÃÖ 01 
×´Ö™ü ü̧ ×²Ö™ü �Îú.03 
 
÷Öã. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü.28/01/2022“Öê  
14.10 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú.21  
¾Ö ü̧ 

×±úµÖÖÔ¤ß :- ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ÷ÖÖë×¾Ö¤ü ü̧Ö¾Ö �ú-ÆüÖôêû ¾ÖµÖ 50 
¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-−ÖÖî�ú ü̧ß,¯ÖÖêÆêü�úÖò/2434 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
šüÖ-Öê −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö 
´ÖÖê.−Ö.8975822434 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß  :-   
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú :- ÃÖ¤ü ü̧ †Ö ü̧Öê̄ Öß ÃÖß.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß 
41(1)(†) ¯ÖÏ´ÖÖ-Öê −ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»Öß. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :---. 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧#Ö :-  -- 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ-Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö �úÖôûß 
×¯Ö¾Öôûß ×•Ö¯Ö Æüß −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê −Ö¸üÃÖß •ÖÖ-ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÆüÖò™êü»Ö 
•ÖµÖ ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™Òü“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü “ÖÓ¤üÖØÃÖ÷Ö �úÖò−ÖÔ̧ ü ×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü ™üß 
¯ÖÖÓ‡Ô™ü ¾Ö¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¬ÖÖê�úÖ¤üÖµÖ�ú ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ˆ³ÖÖ �ú¹ý−Ö µÖê-ÖÖ¸êü 
•ÖÖ-ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖÖÆü-ÖÖÃÖ ¾Ö »ÖÖë�úÖ“Öê ×•Ö¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬ÖÖê�úÖ ×−Ö´ÖÖÔ-Ö 
ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ˆ³ÖÖ �êú»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ.¾Ö÷Öî̧ êü 
´Ö•Ö�ãú¸üÖ“µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
ü 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧#ÖÖ¸ :- PSO ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü   
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú.8390006100 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êü ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß−Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú.9823827173 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ#Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :- ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö  
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú. 9823333377 

 
 
 
 
 

 
 



 

  ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 52/2022 �ú»Ö´Ö 283 ³ÖÖ¤ü×¾Ö   ×¤ü.28/01/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã̧ ü−ÖÓ 
52/202
2 �ú»Ö´Ö 
283 
³ÖÖ¤ü×¾Ö    

÷Öã̧ Óü−Ö.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ#Ö-  
×¤.28/01/2022 
ü̧Öê•Öß 12.20¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 

ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê 
−Ö ü̧ÃÖß •ÖÖ-ÖÖ ȩ̂ü ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ 
•ÖµÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ÆüÖò™êü»Ö 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü “ÖÓ¤üÖØÃÖ÷Ö �úÖÑ−ÖÔ ü̧ 
×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü  
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü 
 
×¤ü¿ÖÖ : ¯Öã¾ÖìÃÖ 01 
×´Ö™ü ü̧ ×²Ö™ü �Îú.03 
 
÷Öã. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü.28/01/2022“Öê  
14.21 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú.22  
¾Ö ü̧ 

×±úµÖÖÔ¤ß :- ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ü̧‘Öã−ÖÖ£Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖµÖ 43 
¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-−ÖÖî�ú ü̧ß,¯ÖÖê−ÖÖ/492¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ-Öê 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö 
´ÖÖê.−Ö.9011900345 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß  :-   
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú :- ÃÖ¤ü ü̧ †Ö ü̧Öê̄ Öß ÃÖß.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß 
41(1)(†) ¯ÖÏ´ÖÖ-Öê −ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»Öß. 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :---. 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧#Ö :-  -- 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ-Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö �úÖôûß 
×¯Ö¾Öôûß ×•Ö¯Ö Æüß −ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê −Ö¸üÃÖß •ÖÖ-ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÆüÖò™êü»Ö 
•ÖµÖ ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™Òü“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü “ÖÓ¤üÖØÃÖ÷Ö �úÖò−ÖÔ̧ ü ×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü ™üß 
¯ÖÖÓ‡Ô™ü ¾Ö¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¬ÖÖê�úÖ¤üÖµÖ�ú ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ˆ³ÖÖ �ú¹ý−Ö µÖê-ÖÖ¸êü 
•ÖÖ-ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖÖÆü-ÖÖÃÖ ¾Ö »ÖÖë�úÖ“Öê ×•Ö¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬ÖÖê�úÖ ×−Ö´ÖÖÔ-Ö 
ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ˆ³ÖÖ �êú»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ.¾Ö÷Öî̧ êü 
´Ö•Ö�ãú¸üÖ“µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
ü 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧#ÖÖ¸ :- PSO ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü   
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú.8390006100 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êü ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß−Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú.9823827173 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ#Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :- ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö  
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú. 9823333377 

 

 

 

 

 



 

  ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 53/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö   ×¤ü.28/01/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã̧ ü−ÖÓ 
53/202
2 �ú»Ö´Ö 
379 
³ÖÖ¤ü×¾Ö    

÷Öã̧ Óü−Ö.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ#Ö-  ×¤. 
24/01/2022 ü̧Öê•Öß 
¸Ö¡Öß 09.00 ŸÖê ü̧Ö¡Öß 
10.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“µÖÖ 
¤ü ü̧´µÖÖ-Ö 
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖ−Ö¾ÖÖ›üß ¯ÖÖ™üß 
µÖê£Öê ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ •ÖÖ-ÖÖ-µÖÖ 
ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ¤ü¢Ö�éú¯ÖÖ “Ö¯¯Ö»Ö 

¤ãü�úÖ−ÖÖÃÖ´ÖÖê ü̧ ü̧Öê›ü¾Ö ü̧   
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›üü 
 
×¤ü¿ÖÖ : ¤ü×�Ö#ÖêÃÖ 07 
×´Ö™ü ü̧ ×²Ö™ü �Îú.05 
 
÷Öã. ¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû- 
×¤ü.28/01/2022“Öê  
16.51 ¾ÖÖ −ÖÖÓê¤ü �Îú.29  
¾Ö ü̧ 

×±úµÖÖÔ¤ß :- ×¤ü»Öß¯Ö −ÖÖ ü̧ÖµÖ-Ö ³ÖÖê ü̧÷Öê ¾ÖµÖ 32 
¾ÖÂÖì,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-×´ÖÃ¡ÖËß�úÖ´Ö, ü̧Ö.�ú»ÆüÖôû 
ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.−Ö.8830885350 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß  :-  †–ÖÖŸÖ 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- �úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ¯ÖÖÓœü ȩ̂ü ¯Ö¼êü 
†ÃÖê»Ö»Öß ×Æü ü̧Öê ¯Öò¿Ö−Ö ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö−Öß“Öß ´ÖÖê™üÖ ü̧ 
ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú.MH-26AW-5681  •Öã−Öß 
¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖß Ø�ú.†Ó.12,000/-¹ý¯ÖÖµÖÖ“Öß 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧#Ö :-  †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ´ÖÖê.ÃÖÖ ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×´Öôãû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ü̧Öê•Öß 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êüÖ¿Ö−Ö »ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ ü̧ ×¤ü»Öê¾Ö¹ý−Ö 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü̧ ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ-Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ŸµÖÖ“Öß �úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ¯ÖÖÓœü ȩ̂ü 
¯Ö™êü †ÃÖ»Öê»Öß ×Æü¸üÖê ¯Öò¿Ö−Ö ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö−Öß“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ MH-
26AW-5681   †¿Öß ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ 
�Îú.MBLHA10BSFHK44254‡Ó×•Ö−Ö.�ÎÓú.HA10EV
FHK47143  †¿Öß †ÃÖ»Öê»Öß •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖß Ø�ú †Ó 
12,000/- ¹ý Æüß ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖ−Ö¾ÖÖ›üß ¯ÖÖ™üß µÖê£Öê ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ 
•ÖÖ-ÖÖ-µÖÖ ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ¤¢Ö�éú¯ÖÖ “Ö¯¯Ö»Ö ¤ãü�úÖ−ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ü̧Öê›ü¾Ö¸ü 
ˆ³Öß �êú»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê-ÖßŸÖ ü̧ß  †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öê ÃÖ¤ü ü̧ 
´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öê †ÖÆêü.¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ ü̧ß •Ö²ÖÖ²Ö¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
ü 
 ¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧#ÖÖ¸ :- PSO ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü   
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú.8390006100 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2158 ³ÖÖêÃÖ»Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú.9423138920 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ#Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :- ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú 
‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö  
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �ÎÓú. 9823333377 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  ÷Öã.¸ü.−ÖÓÓ- 26/2022 �ú»Ö´Ö- 279.304.(†)³ÖÖ¤ü¾Öß    ×¤ü.28.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¯ÖÖê.Ã™êü.  
†¬ÖÖÔ¯Öã ü̧ 

Ï 26/2022 �ú»Ö´Ö-
279.304 (†)  
³ÖÖ¤ü¾Öß  

 
÷Öã. ‘Ö›ü»ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú- ×¤ü. 
21.1.2022¸üÖê•Öß  ¾Öêôû 
†Ó¤üÖ•Öê 22. 15 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖë™Òü»Ö ´ÖÖ�ìú™ü 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †¬ÖÖÔ̄ Öæ̧ ü ŸÖÖ. 
†¬ÖÖÔ̄ Öæ̧ ü ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
¤ü×�Ö&ÖêÃÖ 1 �úß.´Öß.. 
 
 
÷Öã. ¤Ö�Ö»Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú- 
×¤ü.28.01.2022 “Öê 22. 
26 ¾ÖÖ . Ã™êü›üÖ −ÖÓ. 28 
 
 
 
 
 
 

 
×±úµÖÖÔ¤üß “Öê −ÖÖ¾Ö- ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö ü̧ 
�ú»µÖÖ&Ö�ú ü̧  ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿Öê•Öß ü̧Ö. ±ãú»Öê−Ö÷Ö ü̧ †¬ÖÖÔ̄ Öæ̧ ü  ü ŸÖÖ. 
†¬ÖÖÔ¯Öã ü̧ ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
−Ö -8888559848 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö  -    
 
ˆ×¿Ö ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧&Ö-  †Ö•Ö ü̧Öê•Öß 
¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ µÖê¾Öæ−Ö •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ−Öê  

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

×±úµÖÖÔ¤üß “ÖÖ ´ÖµÖŸÖ ³ÖÖˆ ÆüÖ ´ÖÖ™üÖ¸üÃÖÖµÖ�ú»Ö −Öê ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ ±úÖ™üÖ µÖê£Öß»Ö 

›üÖò �ú»µÖÖ&Ö�ú¸ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê ÃÖÖ−Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÓÖ−ÖÖ 

ÃÖê™Óü¸ü ´ÖÖ�ìú™ü ÃÖ´ÖêÖ¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü µÖÖêŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™Òü�ú �Îú 

Æêü  ÆüÖµÖ÷Ö‡Ô ¾Ö ×−ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö&ÖÖ−Öê ³ÖÏ¬ÖÖ¾Ö ¾Öê÷ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öæ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ 

³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖêÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö •ÖÖê¸üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ×¤ü»Öê−Ö ŸµÖÖ“Öê›üÖêŒµÖÖŸÖ 

÷ÖÓ³Öß¸ü  ´ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Öæ−Ö  ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü&ÖÖÃÖ �úÖ¸ü&Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¯Öôãû−Ö 

÷Öê»ÖÖ  

 .¾Ö÷Öî̧ êü¾Ö¹ý−Ö  ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö . 

 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü  - ASI ¾Ö›ü ü ¯ÖÖê šüÖ&Öê †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü  ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
´ÖÖê.−ÖÓ -9637101945 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü&ÖÖ¸- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ÃÖã̧ ü¾ÖÃÖê ¯ÖÖê Ã™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ´ÖÖê −ÖÓ-
9766105366 



        ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã.¸ü.−ÖÓ. 17/2022 �ú»Ö´Ö- 285, 336.34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü ×ÃÖ÷ÖÖ ȩ̂ü™ü ¾Ö‡ŸÖ¸ü  ŸÖÓ²ÖÖ�Öã  ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Öê  ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö−Ö×µÖ´Ö 2003 �ú»Ö´Ö 4 (†).21 (†) ×¤ü 28.01.2022 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
−ÖÖÓ¾Ö 

÷Öã. ü̧.−ÖÓ. ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−ÖÓ. ¾Ö 
†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö ü̧Öê¯Öß †Ö™ü�ú 
ÆüÖêµÖ/ÖÖÆüß 

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü  

÷Öã. ü̧.−ÖÓ. 17/2022 
�ú»Ö´Ö- 285, 
336.34 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
ÃÖÆü ×ÃÖ÷ÖÖ ȩ̂ü™ü ¾Ö‡ŸÖ¸ü  
ŸÖÓ²ÖÖ�Öã  ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Öê  
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö−Ö×µÖ´Ö 
2003 �ú»Ö´Ö 4 
(†).21 (†) 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ�Ö 
×¤ü−ÖÖÓ�ú -21.01.2022 
“Ö20.45 ¾ÖÖ “ÖêÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ 
ÃÖµµÖ¤ü �úÖò±úß ¿ÖÖò̄ Ö“Öê  
²ÖÖ•ÖãÃÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¿Ö™ü¸ü  
´Ö¬µÖê ´ÖÖôû™êü�ú›üß ü̧Öê›ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ ¾Öêôû -- ×¤ü 
28.01.2022 ü̧Öê•Öß ¾Öêôû 
01.34 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü ›üÖ 
−ÖÖë¤ü −ÖÏ 04 ¾Ö ü̧ . 
 
 
 

 ×±úµÖÖÔ¤üß---    †Ö×¿ÖÂÖ  ×ÃÖŸÖÖ ü̧Ö´Ö ²ÖÖȩ̂ üÖ™êü 
¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì ¯ÖÖêˆ¯Ö−Öß  Ã£ÖÖ÷Öã¿ÖÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
−ÖÓ 8888892100. 
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß ---  
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö:- ŸÖÓ²ÖÖ�Öã•Ö−µÖ   ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“ÖÖ 
´Öã¤êü´ÖÖ»Ö ×�ú †Ó 29475/- ¹ý.“ÖÖ ´Öã¤êü´ÖÖ»Ö 
×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ. 

�Öã»ÖÖÃÖÖ--ÃÖÖ¤ü ü̧  ×¾Ö−ÖŸÖß ×�ú ¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß  ¾Ö ×šü�úÖ−Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö  ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú  ×šü�úÖ−Öß 
−Öß µÖê−ÖÖ ȩ̂ü ÷ÖÏÖÆü�úÖ−ÖÖ  ŸÖÓ²ÖÖ�Öã•Ö−µÖ  ÆãüŒ�úÖ  ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �ú¹ý−Ö  
×¤ü»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö  ´Ö¬Öß»Ö ¿Öê÷Ö›üß¾Ö× ü̧»Ö ¯Öê™üŸµÖÖ ×−Ö�ÖÖ-µÖÖ´Öãôêû  −Ö´Öã¤ü 
†ÖÃ£Ö¯Ö−Öế Ö¬µÖê  †Ö÷Ö »ÖÖ÷Ö−µÖÖ“Öß  ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ−Ö¾Öß ×•Ö¾Ö−Ö  
¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ  µÖê−µÖÖ•ÖÖê÷Öê  ÆüµÖ÷ÖµÖß“Öê �éúŸµÖ �êú»Öê ¾ÖŸÖÓ²ÖÖ�Öã•Ö−µÖ  
ÆãüŒ�úÖ †ÖêœüŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»Öê .¾Ö÷Öî̧ êü  ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý−Ö 
×›ü†Öê †ÃÖ¤ü ¿Öê�Ö  ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
�ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü�úÖ 1821 ü̧ÃÖã»Ö ¿Öê�Ö ü µÖÖÓ“Öê�ú›êü  ×¤ü»Öê.  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ ü̧-- ¯ÖÖêÆü�úÖ 1821 ü̧ÃÖã»Ö ¿Öê�Ö. ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧−ÖÖ ü̧ -- ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö−Öß ¯Ö¾ÖÖ ü̧  −Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे.रामतीथ-    गुरन नंबर 15/ 2022कलम 325,324,323,504,506,34भादवी �द 28.1.2022 

पो.�टे चे 

नाव 

नंबर 

गु.र.न.व 

कलम 

गू.घ.ता.वेळ व �ठकाण  

�फया-दी चे नाव व पMा मोबाईल  ह�ककत 

रामतीथ- 

15/22 

कलम 

325,324,3

23,504,50

634.भादवी 

गू.घ.ता.वेळी व �ठकाणी 

:�दनांक 24/01/2022  

चा 22:30 वाजता 

िजगळा येथे 

 

 

गू .दा.ता.वेळ : 

�द..28/1/ 2022रोजी 

23.05�टे.डा.नं.25वर 

 

 

 

 �फया-दी :  

 

 

 आरोपी नाव:- 

 

 वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी Bयांनी संगणमत क)न 

�फया-दी व सा*ीदार राधा गौरी बकस हीच  तुgही आम@या ए�रयात  िभ*ा 

मागHयाचा आलात gहणून वाद घालून िशवीगाळ क)न लाथाबुGGयांनी 

मारहाण केली व काठीने हाता  पायावर पा�ठत डोGयात  मा)न जखमी केले 

व हाताचे  हाड  फॅGचर केले  आह े  जीवे मारHयाची धमक# �दली आह ेवगैरे 

एम एल सी जबाब व)न गुLहा दाखल क)न माननीय API साहबेां@या 

आदेशाने गुLहा दाखल   

 

दाखल करणार hc928पो.�टे. राम तीथ- म+.न. 9545353519 

 

तपासीकअंमलदनाव npc2441आडे 

 

पो.�टे.Iभारी अधी.यांचे नाव :  सपोिन hी जाधव साहबे मो,नं9765902710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸üü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã ü̧®Ö 36 /2022 Û  379  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö     ×¤ü. 28/01/2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

ÝÖã̧ ü®Ö 36 /2022 
Ûú. 379  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ -   ×¤ü®ÖÖÓÛú 
04/10/2021 ¸üÖê•Öß“Öê 
18.45 ¾ÖÖ.ŸÖê 19.15 ¾ÖÖ 
“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ´Ö“”ûß 
´ÖÖÛìú™ ŸÖ¸üÖê›üÖ ®ÖÖÛúÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê  ¯Ö¿“Öß´ÖêÃÖ 
01 ×Ûú. ´Öß.  

ÝÖã®ÆüÖ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
28/01/2022 ¸üÖê•Öß 
18.43 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ 36 ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   ÃÖ•ÖÓµÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÓ³Ö¸ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß  ®ÖÖîÛú¸üß 
¸üÖ. ®ÖÖ£Ö ®ÖÝÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ»ÖÖ»Ö “ÖÖîÛú ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
®ÖÓ 8552805888 

†Ö¸üÖê̄ Öß--  †–ÖÖŸÖ  

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  --  ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡Ô®Ö ÛÓú¯Ö®Öß“Öß 
×ÃÖ»¾Ö¸ü ¸ÓüÝÖÖ“Öß ×•Ö“ÖÖ ÛÎÓú MH 26 BW  
2065  ×Ûú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 80,000 
ºþ¯ÖµÖÖÓ“Öß 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - ×®Ö¸ÓüÛú 

उशीराचेकारणउशीराचेकारणउशीराचेकारणउशीराचेकारण - †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ®Öê 

†Ö ȩ̂ü¯Öß †™üÛú®ÖÖÆüß 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ --    ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“ÖßÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡Ô®Ö ÛÓú¯Ö®Öß“Öß 
×ÃÖ»¾Ö¸ü Ó̧üÝÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»ÖÛÎÓú   MH 26 BW 2065  
×Ûú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 80,000 ºþ¯ÖµÖÖ“Öß ‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ  
JC85ED0286958 “ÖêÃÖßÃÖ ®ÖÓ  
ME4JC855AMD050178  †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖßÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö †Ö•Ö ¸üÖê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê. ×®Ö. †Öœêü ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê  ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ×²Ö™ü 
¯ÖÖê®ÖÖ 06/  Æü²ÖÓ›ìü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

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

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Ö -- ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ /1284 Æü®Ö´ÖÓŸÖê ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
7558626422 



³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸üü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã ü̧®Ö 37 /2022 Û  324,34   ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö      ×¤ü. 28/01/2022 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

पोपोपोपो....�टे�टे�टे�टे    िवमानतळिवमानतळिवमानतळिवमानतळ    गरुनंगरुनंगरुनंगरुनं    .33  /2022  .33  /2022  .33  /2022  .33  /2022  कलमकलमकलमकलम    324,504,34   IPC324,504,34   IPC324,504,34   IPC324,504,34   IPC     .... �द.28/01/2022 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

³ÖÖÝµÖ ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 37 /2022 Ûú. 
324,34  ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ -   ×¤ü®ÖÖÓÛú 24 
/10/2021 
¸üÖê•Öß“ÖêÃÖÛúÖôûß 20.30 
¾ÖÖ. “ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ Ã¾ÖÖ´Öß 
×¾Ö¾ÖêÛúÖ®ÖÓ¤ü ®ÖÝÖ¸üÛú×¯Ö»Ö 
®ÖÝÖ®Ö×ÝÖ¸êü ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
28/01/2022 ¸üÖê•Öß 
23.05 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü 
®ÖÓ 56 ¾Ö¸ü 

×±úµÖÖÔ¤üß  --   ²ÖÖ²Öã ×¯Ö. ´ÖÆÓüŸÖ†¯¯ÖÖ 
ÃÖÖŸÖÖ¸êü ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ™êü»Ö¸ü 
Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêÛúÖ®ÖÓ¤ü ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
®ÖÓ 9328026922 

†Ö¸üÖê̄ Öß— 

    उशीराचेकारणउशीराचेकारणउशीराचेकारणउशीराचेकारण - †Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü 
×¤ü»µÖÖ®Öê 

†Ö ȩ̂ü¯Öß †™üÛú®ÖÖÆüß 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ --    ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ³ÖÖÓ›üÞÖê ÃÖÖê›ü¾ÖÞµÖÖÃÖ ÝÖê»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûúºþ®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã»ÖÖ ÛúÖµÖ 
Ûú¸üÖµÖ “Öê †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÞÖã®Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÛÎÓú 01µÖÖ®Öê ŸµÖÖ“ÖêÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö 
ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÖ¸üÜµÖÖÆüŸµÖÖ¸üÖ®Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ²ÖÖê™üÖÃÖ 
´ÖÖºþ®Ö ¤ãüÜÖÖ¯ÖŸÖÛêú»Öß ¾Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ“Öê †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ®ÖßÃÖÆüÛúÖµÖÔÛêú»Öê ¾ÖÝÖî̧ ü 
´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖêŸÖÛÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö  †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê 
´ÖÖ. ¯ÖÖê. ×®Ö. †Öœêü ÃÖÖ. µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê  ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ×²Ö™ü ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2309 •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖêÛú›êü 
×¤ü»Öê .  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ¯ÖÖêÆÛúÖÑ/2309 •ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖê ®ÖÓ -  
9049343094 

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

आरोपीआरोपी

आरोपी,
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,नाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव
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 प$ा

प$ाप$ा

प$ा हक%गत

हक%गतहक%गत

हक%गत 

1

11

1 2

22

2 3

33

3 4

44

4 5

55

5 6

66

6 

1)  

नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे,,,,    

पोपोपोपो. . . . 	टे	टे	टे	टे. . . . 

िवमानिवमानिवमानिवमान----तळतळतळतळ 

ग.ुघ.ता वेऴ व 
	ठकाण -

द.27/01/2022 

रोजी  रा�ी 

19.30 ते 

20.00वाजताचे 

दर�यान  

नम�कार चौक 

जाणारे 

रोडवर�लयश 

बार�या समोर 

नांदेड  

गु�हा दाखल ता.व 
वेळ -िद.28/01/2022 
वेळ 00.11 वा 
.�टे.डा.नं.02 

पो.�टे िवमानतळ 
गुरनं .33  /2022  
कलम 
324,504,34   IPC 

िफया)दी- द+ा िप,गोिवंद 
नागरगोजेवय 38वष) .य.शेती 
.रा.पेट्याची वाडी ता.लोहा 

ह.मु.िशवनगरनांदेड 

मो.नं.7378599363 

 

 

 

आरोपी -तीन त ेचार अनोळखी  

 

खलुासा  -सादर िवनंती क3,  िद.27/01/2022 रोजी िदवसभर घराचे 

बांधकामाची पाहणी क:न सायंकाळी मी व माझा लहान भाऊ सुय)कांत 

गोिवंद नागरगोजे असे नम�कार चौक जाणारे रोडवरील यश बार येथे 

जेवण कर@यासाठी गेलो . आCही बारDया बाहेर मोटार सायकल लावत 

असंताना राEी 7.30 ते 8.00वाजताचे दरCयान तेथे असलेFया मोटार 

सायकलवाFयाला तुझी मोटार सायकल बाजुला घे असे Cहणताच Gयाने 

मला िशवीगाळ क:न माHया अंगावर येऊन मला मारहाण करीत 

असंताना माझा भाऊ सुय)कांत नागरगोजे हा मला सोडव@यासाठी आला 

असंताना मला मारहाण करणा-याचे तीन साथीदार यांनी मला व माझा 

भाऊ सुय)कांत नागरगोजे यांना लाथा बुIयाने मारहान केली .  Gयावेळी 

मारहान करणा-यापकै3 एका जणाने तेथे असलेFया दगडावर माझे डोके 

ध:न दगडावर आपटुन डोके फोडले आहे.  Gयावेळी माझा भाऊ सुय)कांत 

नागरगोजे याचा िववो कंपणीचा व माझा मोबाईल आिण भाऊ सुय)कांत 

नागरगोजे याचे ATMकाड)  कोठेतरी पडले आहे वगरैे मजकुराचा जबाब 

िदFयाने मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने गु�हा दाखल क:न तपास HC 1724 

पांचाळ यांचेकडे िदला  

दाखल करणार -HC 2268 धुळगंडे मो.नं.9834158895 

तपासतपासतपासतपास    करणारकरणारकरणारकरणार    ----HC 1724 HC 1724 HC 1724 HC 1724 पांचाऴपांचाऴपांचाऴपांचाऴ    9423437844942343784494234378449423437844    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ˆ´Ö¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ÝÖã¸ü®Ö26/2022  �ú»Ö´Ö 354 ,452 ³ÖÖ¤ü×¾Ö.ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 3 (1)(w)  (i),3(1)(w)(ii),3 (2)(va) SC/ST ACT.   ×¤ü. 28/01/2022 



 

 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

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

ˆ´Ö ü̧ß ÷Öã̧ ü−Ö :- 26/2022 �ú»Ö´Ö:  
354 ,452 ³ÖÖ¤ü×¾Ö.ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
3 (1)(w) (i),3(1)(w)(ii),3 
(2)(va) SC/ST ACT.   

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ -   ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
27/01/2022 ü̧Öê•Öß 
11.30 ¾ÖÖ.¤ü ü̧´µÖÖ−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧ÖŸÖ ´ÖÖî•Öê 
ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö  ŸÖÖ.ˆ´Ö ü̧ß 
 

 

ÝÖã®ÆüÖ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 

šüßÛúÖÞÖ- ×¤ü−ÖÖÓ�ú   
28/01/2022 “Öê 
23.13 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ −ÖÖë¤ü 
−ÖÓ 28 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö 
ˆ´Ö ü̧ß 

×±úµÖÖÔ¤üß  -  
 

†Ö¸üÖê̄ Öß--  

†Ö ȩ̂ü¯Öß †™üÛú®ÖÖÆüß 

 

ÆüÛúßÛúŸÖ --  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê 
−Ö´Öã¤ü ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ&Öß ×±úµÖÖÔ¤üß ×Æü †−ÖãÃÖã“Öß •ÖÖŸÖß 
¯Öî�úß ‹�ú ÷Ö ü̧ß²Ö �ãú™Óü²ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖã−Ö 
ÃÖã̈ üÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧ÖŸÖ ²ÖÖêôûß“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖ−Öê µÖê¾Öã−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´Æü&ÖÖ»ÖÖ ×�ú ŸÖã ´ÖÖ—Öß ×¾Ö™ü −Öê»ÖßÃÖ ´Æü&Öã−Ö 
†¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ó÷ÖÖ¾Ö ü̧ 
¬ÖÖ¾Öã−Ö µÖê¾Öã−Ö •ÖÖŸÖß¾ÖÖ“Ö�ú ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ †Ó÷ÖÖ¾Ö¸ ¬ÖÖ¾Öã−Ö µÖê¾Öã−Ö ”êû›ü ”ûÖ›ü �ú ü̧ßŸÖ 
�ÖÖ»Öß ¯ÖÖ›ü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö ü̧›üÖ †Öȩ̂ ü›ü �ú ü̧ßŸÖ ²ÖÖÆêü ü̧ 
¯ÖôûÖ»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü.•Ö²ÖÖ²Ö¾Ö¹ý−Ö †Ö´Æüß ¯ÖÖê−Öß.³ÖÖêÃÖ»Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
¯ÖÏ´ÖÖ&Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ.SDPO 
ÃÖÖ.ÁÖß.×¾Ö�ÎúÖÓŸÖ ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �ú ü̧ßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.   

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ´ÖÖ.×¾Ö�ÎúÖÓŸÖ ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ÃÖÖÆêü²Ö 
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�úÖ ü̧ß, ÃÖÖÆêü²Ö ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
´ÖÖê.912177202 

 ¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Ö --  ÁÖß.´ÖÖêÆü−Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê ¯ÖÖê−Öß. ¯ÖÖêÃ™êü 
ˆ´Ö ü̧ß  ´ÖÖê.−ÖÓ. 7038833358 

¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ-µÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö      :- 
‹´Ö.×²Ö.³ÖÖêÃÖ»Öê  ÆãüªÖ :¯ÖÖê×−Ö.¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö ü̧ß ´ÖÖê.−ÖÓ. 
7038833358 


