
 

(DCR) भाग  6 पो टे.रामतीथ गरून .141/2022 कलम 12 (अ)मजूूका  . .िद.4/9/2022 

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 
 

 
रामती थ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 

141/2022  

कलम. 12(अ) 

मूजूका  

 गु हा घडला:- 
िद.04/09/2022 चे  
2.10 वाजता  वा चे 
सू.महादेव मंिदरा 
समोर िसमट चे 
क ावर मौ. 
िकनाळा ता. 
िबलोली   
 
 
गु हा दाखल:-  
िद.04/09/2022 
रोजी वेळ  03.24  
वाजता टेशन 
डायरी न द  5  वर. 
 
 

 िफयादी च ेनाव व प ा :-   हाद मनू  
आडे   वय 55  पोना .बन.2441 पो ट 
रामतीथ  िज हा नांदेड. मो न ं:-
9923592441 
 
   आरोपी च ेनाव व प ा: -  
 
आरोपी अटक:- CRPC 41 1 नोटीस  
िमळाला माल:- 6440  पये व 52 बदक 
छाप प े  

खुलासा;  
       सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी ह ेबेकायदेशीर मौ.िकनाळा येथ े महादेव 
मंिदरा समोर   गोलाकार बसून पैसे लावून तीरट नावाचा 
जूगार खेळत व खेळवीत असताना मीळून आल े हणून 
गू हा दाखल वगैरे िफयाद व न मा स पो िन साहबे यांचे 
आदेशान ेगु हा दाखल         
तपासी अमंलदार:----पोहकेा- बन.2079  तमलूरे  पो टे 
रामतीथ  मो नं :- 
दाखल करणार:-पो ह ेका .2062 कोरके  पो टे रामतीथ  
मो न.ं9421296127 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा.सपोनी. िदग े साहबे . पो. टे. रामतीथ 
              मो..9834255985 
 

 

 

 



 

पो. टे. कंधार  गरुन. 279/2022 कलम 363, 506, 34भा .द. िव. 

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. 

279/2022  

कलम 363, 

506, 34 

भा .द. िव. 

 गु हा घडला :-  
िद. 03.09.2022 
रोजी रा ी 21.00 
वा. सुमारास िफयादी 
यांचे  घरासमोर मौजे 
िलबा तांडा 
मानिसगवाडी 
तालुका कंधार.  
दि णेस  16  िकमी. 
 
गु हा दाखल:-  
िद. 4/09/2022 वेळ 
03.22 वाजता 
टेशन डायरी न द 4  

वर 

 िफयादी च ेनाव व प ा :-  
FIR त िदली का:- होय 
आरोपी च ेनाव व प ा :- 
  
 िपडीत ईसम - नामदेव काशीराम 
राठोड रा.िलबातांडा तालुका कंधार. 
आरोपी अटक:- नाही. 

खुलासा;         सादर िवनंती की वर नमूद तारीख, वेळी व िठकाणी यातील  
िफयादी चा नवरा हा यांचे घरासमोर अंगणाम ये झोपला असताना यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न िफयादी या नव यास तु या मुलान े एक वषापूव  
तीन लाख पये घेतल े आहते याने आजून पैसे िदले नाहीत तुला घेऊन 
गे यािशवाय तू व तुझा मुलगा पैसे देत नाहीस असे हणून िफयादीचे नवरा यास 
जबरद तीन े पळवुन नेल े आह े व िफयादीस जीवे मार याची धमकी िदली आह े
वगैरे त ारी जबाब व न  गु हा दाखल.      
गु हा दाखल करणार:--  Hc/ 2259 ीरामे पोलीस टेशन कंधार..                                                   
.तपासीक  अिधकारी :- Hc/1959 वहारे  साहबे  . मोबाईल 
नंबर.9604333256 .  पोलीस टेशन कंधार. 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .  मा. पो .िन./ पडवळ साहबे . पो. टे. 
कंधार  मो .9420841070.  
घटना थळी भेट देणारे अिधकारी:- . मा.पो.िन. पडवळ साहबे सोबत Hc 1959 

वहारे िद.4.9.2022 चे 12.15  वा. न द न.ं 13  वर घटना थळी भेट देणे 
कामी रवाना झाले, भेट पुढे चाल ूआह.े                    
 केलेला तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 

 



 

 

iksLVs v/kkZiwj  xqjua & 260@2022Dye 302] 294] 34 Hkk-na-fo- Lgdye 4@25 Hkkjrh; gR;kj dk;nk 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko &  
v/kkZiwj  
 

 
xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fnukad  
03@09@2022 jksth 
osG 23%50 
oktrkps lqekjkl 
jsMfpYyh /kkC;kps 
leksj ekyxko 
f’kokj rk- v/kkZiwj 
ft- ukansM  
 
 
fn’kk o varj %&  
if’pesl 16 fd eh  
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG- %&  fn-04-
09-2022 jkth 
09%10 ok ukasn ua- 
09  oj 
 
 

  
xqju  &  
260@2022 
Dye 302] 
294] 34 Hkk-na-
fo- 
Lgdye 4@25 
Hkkjrh; gR;kj 
dk;nk 
 
 
 
 
xqUgk izkIr 
fnukad o osG & 
04-09-2022 ps 
12%50 ok  
 

 
fQ;kZnhps ukao %&     
 
vkjksih %& vuksG[kh nksu 
ble  
 
xqUg;kps dkj.k  %&  
vKkr dkj.kklkBh  
 
e;rkps uko & 
lafni pairjko baxksys o; 
38 o”ksZ O;olk; etqjh jk- 
ftYgk ifj”kn ‘kkGstoG 
ekysxko rk-v/kkZiwj ft- 
ukansM ¼fQ;kZnhpk uojk ½ 
 

 
[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rk-osGh  o fBdk.kh ;krhy  
e;r ukes lafni pairjko baxksys gk ekysxko f’kokjkr jsMfpYyh 
/kkC;kps leksj Fkkacysys vlrkuk rsFks nksu vuksG[kh bZle psg&;koj 
nLrh cka/kysys vaxkus lMikrG o.kZ.kkps gs fNukyhP;k v’kh 
f’kohxkG d:u R;kaps gkrkrhy [kathjkus o ryokjhus ;krhy 
e;rkl ftos ekj.;kP;k m|s’kkus Nkrhoj o ikBhoj okj d:u 
xaHkhj t[keh R;pk [kqu dsyk oxSjs fQ;kZn o:u ueqnizek.ks xqUgk 
nk[ky - 
nk[ky dj.kkj & iksmifu dfiy vkxykos iks-LVs- v/kkZiwj eks-ua- 
9767777884 
rikfld vaeynkj & v’kksd tk/ko iksyhl fujh{kd iks-LVs- v/kkZiwj 
eks-ua- 7798834263 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& v’kksd tk/ko iksyhl fujh{kd iks-LVs- 
v/kkZiwj eks-ua- 7798834263 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 1½ Jherh vpZuk ikVhy 
]mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh mifoHkkx ukansM ¼xzkeh.k½  
 2½ v’kksd tk/ko iksyhl fujh{kd iks-LVs- v/kkZiwj eks-ua- 
7798834263 
gs fn-04-09-2022 jksth osG 09%45 ok uksan ua- 10 oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

 

 



 

 

iksLVs  uk;xko xqju  &130@2022 d&394]34 Hkk n oh fn-04-09-2022 

 ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

osG 

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko &  
uk;xko  

xqUgk -?k-nk-rk-
osG fBdk.k-  & 
fnukad 03-09-
2022 jkth 19-
00 ok ekatje 
okMh f’kojkr  
 
fn’kk o varj %& 
if’pe 20 fd 
eh  
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG- %&  fn-04-
09-2022 jkth 
01-45 ok ukasn 
ua-04 oj 
 
 

 xqju  
&130@2022 
d&394] 
34 Hkk n oh  
 
 
 

fQ;kZnhps ukao 
%&ek/ko ckykthjko 
tk/ko o; 30 o”kZ 
O;-[kktxh uksdjh 
jk /kkuksjk rk 
da/kkj ft ukansM g 
eq ukansM eksua-
9172347940- 
 
vkjksih %&vKkr- 
 
  
 
xqUg;kps dkj.k  %&  
tcjh pksjh -  
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rk-osGh  o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gk 
R;kps lkljokMh ekatje ;sFkqu ekS /kkuksjk xkokdMs tkr vlrkauk ekatje okMh 
f’kokjkr QkWjsLV taxykr ekatje rs /kkuksjk jksMoj ekslk oj clwu tkr 
vlrkauk nsku efgyk jLr;kus ikbZ tkr vlrkauk R;kl lkbZM ns.;klkBh gk.kZ 
oktfoyk oxkMhph LihM deh dsyh o >qMikr clysys nksu iq#”k ek>s 
ikBhekxqu ;soqu eyk MkO;k [kkan;koj dkBhus ekjys vlrk R;kosGh eh xkMh 
o#u [kkyh iMyks rsOgk jksMps nxMkoj iMY;kus ek÷;k psg&;kl o MkO;k 
MksG;ktoG ekj ykxyk rsOgk rs nksu iq#”k o nksu eghyk eyk ekjgku djhr 
gksrs o mtO;k f[k’kkrhy ek÷;k toGps 8000@& # dk<wu ?ksrys o cktqps 
taxykr iGqu xsys oxSjs etdqjkps tckc iksmifu ,l ,l ckpkokj ;kauh iksLVs 
yk vkuqu gktj dsY;kus cktql izek.ks xqUgk nk[ky d#u iksfu ;kaps vkns’kkus 
iq<hy rikl iksmifu ckpkokj ;kapssdMs ns.;kr vkyk vkgs- 
 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW 1808 fOg ds fprGs iksLVs uk;xko eksua-8087574887- 
 
rikfld vaeynkj& ,l ,l ckpkokj iksmifu iksLVs uk;xko eksau-
9637320355  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu f’kans iksLVs uk;xko eksua-897569508   
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &iksfu f’kans iksLVs uk;xko eksua-897569508 ] 
&,l ,l ckpkokj iksmifu iksLVs uk;xko eksau-9637320355- , ds ok?kekjs 
iskmifu iksLVs uk;xko eksua-9096618251- gs fn-03-09-2022 jksth osG 20-04 
ok uksan ua-30 oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &fn-04-09-2022 jksth 00-21 ok uksan ua-02 oj 
vkod-  



 

iksLVs mLekuuxj  xqju  & 155@2022 Dye 20 ¼v½]¼c½ ,uMhih,l vWDV fn-04-09-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-
e`-@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps uko 
&  
mLekuuxj 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fn- 
03@09@2022ps  
osG 22-15ok lq- 
vkjksih gk larks"k 
xaxkjke pOgk.k 
;kaps ekydhps 
?kjh jkgr 
vlysY;k 
?kjkleksjhy 
vax.kkr jkg.kkj 
QqyekG rkaMk 
rkyqdk yksgk 
 
fn’kk o varj %&  
iqosZl 13fdeh  
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG- %&  fn-04-
09-2022 jkth  
06%08 ok ukasn ua-
05 
 oj 
 
 

 xqju  &  
155@2022  
Dye 20 
¼v½]¼c½ 
,uMhih,l 
vWDV 
 
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&     
ikaMqjax fnxacj Hkkjrh 
o 42 o"kZ lgk¸;d 
iksyhl fujh{kd iksLV 
mLeku uxj eksckbZy 
uacj 83 78 98 99 
49 
 
vkjksih %&   
jke/ku xsek jkBksM o; 
65 o"kZ jkg.kkj 
QqyekG rkaMk rkyqdk 
yksgk 
vkjksih vVd fnukad 
& fn-04@09@2022 
jksth ps 11%35 oktrk 
LVs-Mk- uksan dz-13 oj 
vVd 
 
feGkyk eky %& 
veyh inkFkZ xkatk P;k 
>kMkaph ykxoM d:u 
veyh inkFkZ xkatkph 
,dw.k eqGhlg nksu 
>kMs otu lgk fdyks 
pkj'ks xzWe fdaer 
32000 #i;kpk eky- 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] iksdkW 242 eksjs ;kauh lgk¸;d iksyhl fujh{kd lkgsckauk dGfoys dh çdk'k 
mÙke tk/ko jkg.kkj QqyeG rkaMk ;kauh Mk;y 112 oj d‚y d:u ;kaps ?kjkleksj xkatkps >kM ykoys vkgs 
v'kh ekfgrh dGfoyh rsOgk iksyhl d‚ULVscy 242 dMwu ekfgrhph 'kgkfu'kk d:u R;kckcr loZ ofj"B 
vf/kdkj~;kl ekfgrh Qksu }kjs dGfoyh o ofj"Bkauk dk;ns'khj dkjokbZph dkj.ksph lwpuk dsyh fQ;kZnhus 
ekuuh; rglhynkj lkgsc ;kauk Nkik ekj.ks ckcr gtj jkg.;kps i=d fnys ek-mifoHkkfx; iksyhl 
vf/kdkjh da/kkj ;kauh jktif=r vf/kdkjh Eg.kwu ek-iksyhl fujh{kd iMoG iks-LVs- da/kkj ;kauk ikBfoys 
'kkldh; nksu iap cksykfoys [kktxh rjktw dkVs okY;kl cksykfoys QksVksxzkQj ;kauk cksyfoys ] yk[k eksgksj 
fly dj.kkjs ys[kfud gokynkj ;kapslg fQ;kZnhl iks-LVs-mLekuuxj ps  iksyhl fujh{kd iMoG ] 
ih,lvk; iYysokM lkgsc iksyhl gsMd‚ULVscy 2119] 2227 iksuk@566] 582] iksyhl d‚ULVscy 409 ] 
330 pkyd iksuk@ „Šåˆ pkyd liksmifu [kkysn ;k lokaZuk jsM ckcr lwpuk nsÅu Nkik ?kky.ks dkeh nksu 
ljdkjh thius jokuk gksÅu QqyekGk rkaMk ;sFks vkjksihps  ?kjkleksj vax.kkr 22%15 oktrk Nkik Vkdyk 
vlrk vkjksihus ?kjkps vax.kkr xkatkps >kMs fnlwu vkys- lnj ?kjkrwu ,d O;äh ckgsj vkyh R;kps uko 
xko fopkjrk vls lkafxrys fQ;kZnh 'kkldh; iap iksyhl fujh{kd o LVkQlg vax.kkrhy >kMkph ikg.kh 
dsyh vlrk xkatkps ygku&eksBs nksu >kMs fnlwu vkyh veyh inkFkZ xkatkph ygku&eksBh fgjO;k jaxkph 
vksylj mxz okl ;sr vlysyh ,dw.k nksu >kMs eqGhlg fgjoh ikua vlysys vksylj vkeyh inkFkZ xkatk 
çR;sd >kMkps otu 1½lgk fdyks lkB xzke 2½ …†å xzWe vls ,dw.k lgk fdyks 400 xzWe fderh çfr fdyks 
ikp gtkj #i;s çek.ks ,dw.k 32 gtkj #i;kapk eky feGwu vkyk-  rjh uewn vkjksihus R;kps ?kj ekyd 
;kaps ekydhps ?kjh jkgr vlysY;k ?kjkleksjhy vax.kkr foukijokuk csdk;ns'khj fjR;k NDPS ACT P;k 
rjrqnhpk Hkax d:u veyh inkFkZ xkatkps >kMkph ykxoM d:u Lor%ps Qk;|k dfjrk o pjdh foØh 
dj.;kps mís'kkus xkatkps >kMkph ykxoM dsysyh feGwu vkys vkgs oxSjs fQ;kZnho:u xqUgk nk[ky d:u 
ekuuh; liksuh lkgsckaps vkns'kkus iq<hy rikl dkeh ekuuh; ih,lvk; iYysokj lkgsc ;kaP;kdMs fnyk  
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW @1964 eLds iksLVs mLekuuxj 
rikfld vaeynkj& iYysokM lkgsc iks-LVs-mLekuuxjeks-ua  7350756405 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu-  iYysokM lkgsc iks-LVs-mLekuuxj eks-ua  7350756405 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh Jh- ek#rh Fkksjkr lkgsc eks-ua- 
fn-04-09-2022 jokuk osG 06-49 LVs-Mk 08 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw   

  



 

 

पोलीस टेशन कुंडलवाडी    अ  न ं15/2022 कलम 174  CRPC   िद 04-09-2022 

पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

_ कुंडलवाडी 

अ  नं 

15/2022 

कलम 174 

CRPC  

अ  न ंघडला ता वळे व 
िठकाण :-  
िद 04/09/2022 रोजी 
रा ी 04-00  वाजता पुव  
राहते घरी सुलतानपरु ता 
िबलोली  
 

अ   दाखल िदनाकं :-           
  िद  04/09/2022 वेळ  
13-56 वा  
टे डा.नोद न.ं 15 वर  

 
एफ आय आर त िदली 
का- होय 
 
आरोपी अटक- नाही 

खबर देणार- पोश ी गोिवद 
संगेवार वय 47 वष धंदा 
मजुरी रा जारीकोट ता 
धमाबाद मो न ं
7888155638 
 
 मयताच ेनाव-  
मरनाच ेकारण- गळफास 
घेऊन मरन पावली 
 
 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
खबर देनार यांनी पो टे ला येवुन खबर िदली की याची मुलगी 
कमीनबाई रामा नकलवार िहने िद 4-9-2022 रोजी रा ी 04-

00 वाजताचे पुव  सुलतानपुर येथ ेराहत ेघरी गळफास घेऊन मरन 
पावली  वगैरे अज िदले व न अ  दाखल क न मा सपोनी पठाण 
सा यांचे आदेशान ेपुठील तपास पोउपनी सुयवंशी साहबे यांचेकडे 
िदल ेमो न ं9975802890 
 दाखल करनार- 
PSO/NPC/ 1687 जमजाळ   सा मो न ं9975726838 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकाराच ेनाव व मोबाईल नबंर:-सपोिन 
पठाण सा साहबे पो. टे. कुंडलवाडी मो.नं.8668361977 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 

 

 

 



 

 
पोलीस टेशन िबलोली गरुन 198/2022 कलम 452,324,323,504,506,34 भादवी िदनांक 04/09/2022 

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 
िबलोली  

भाग 1 त े5 
गुरन 
198/2022 
कलम 452, 
324, 323, 
504, 506, 34 
भादवी  
 
 
 
 
 

गु हा घडला िदनाकं:- 
िद.04/09/2022 चे 
08.30 वा.चे. 
सुमारास िफयादीचे 
घरात मौजे बडूर ता. 
िबलोली िदशा पुवस 
09 की.मी. 
 

 गु हा दाखल िदनाकं:- 
िद 04/09/ 2022 
रोजी वेळ 15.44 
वा  टे डा.नोद नं  16 
वर   
 

 
 

 
 

िफयादीच ेनाव -  
 

एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 आरोपीच ेनां◌ंव-   
 

 आरोपी अटक -- 
आरोपी अटक नाही 

खुलासा,  सादर िवनंती िक , वर  नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीतांनी संगणमत क न िफयादीचे सांडपा याचे पाईप 
फोड याचे कारणाव न आरोपीतांनी िफयादीचे घरात घुसून हातात 
फावडा, िवटा,दगड घेऊन िफयादीस िशिवगाळ क न आरोपी मांक 
एक याने हातातील फाव ाने िफयादीचे डा ा हातावर मा न 
दखुापत केली व इतर ितघांनी िवटा व लाथाबु यांनी मु ा मार 
िदला ते हा िशवराज मठवाले व राजे र वामी ह ेसोडिव यास गले े
असता वरील आरोपीतांनी यांना पण लाथाबु यांनी व िवटाने 
मारहाण क न मु ा मार िदला व जीवे मार याची धमकी िदली वगैरे 
जबाब व न वर माणे गु हा दाखल मा..पोिन साहबे यांचे आदेशान े 
 

दाखल करणार:-पोहकेा/1963 िप.ए.गुडमलवार पो टे िबलोली मो न ं
8421453868 
 

तपास करणार- पोहकेा/ 1985 िशदे पो टे िबलोली मो नं 
7721005064 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 
डोईफोडे साहबे पो. टे.िबलोली मो.नं.9823889037 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माण े



 

 

iksLVs ekaMoh vkez  ua- 17@2022 dye 174 lhvkjihlh fnuakd 04@09@2022  

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko &  
ekaMoh 
 

vkez   -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fnukad 
05@08@2022 jksth  ps 
10%00 oktrk fjEl 
gkWLihVy vfnykckn 
;sFks  
 
 
vkez nk[ky-rk-osG- %&  
fnukad  04@09@2022 
jksth ps  14%16 ok 
uksan ua- 18 oj  
 
 

 vkez  ua- 
17@2022 dye 
174 lhvkjihlh  
 
 
 
 

[kcj ns.kkj ;kaps ukao %&  
,u-eqdaqnjko liksmifu@678   
iksyhl LVs’ku vfnykckn Vq 
VkWmu  
e;rkps ukao %&  iou firk 
fd’ku dqMesBs o; 20 o”kZ  
O;olk; ‘ksrh jk- fpjdqj rk- 
fduoV ft- ukansM   
ej.kkps dkj.k %&  dks.krsrjh 
fo”kkjh vkS”k/k  izk’ku dsY;kus 
mipkjk njE;ku ej.k ikoyk  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy e;r ;kps oMhykauh e;rkl Eg.kkys 
fd] dkgh,d  dke/kank djhr ukgh mxp fQjr jkgrksl 
vls Eg.kkY;kpk euke/;s jkx /k:u  ?kjkrhy fo”kkjh 
vkS”k/k  izk’ku dsY;kus rs fnukad 03@08@2022 jksth 
fjEl gkWLihVy vfnykckn ;sFks  mipkj dkeh ‘kjhd 
dsys vlrk  rks fnukad 05@08@2022 jksth 10%00 
oktrk mipkjk njE;ku ej.k ikoyk oxSjsps dkxni= 
vkt jksth izkIr >kY;kus vkez nk[ky 
nk[ky dj.kkj &  eiksgsdkW@1831 esaMds  iksLVs ekaMoh 
eks-ua- 9423509717 
rikfld vaeynkj& eiksuk@1366 dukds iksLVs ekaMoh  
eks-ua- 9307138735 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu f’kojdj iksLVs ekaMoh 
eks-ua- 9922322312    
 

 

 

 



 

iksLVs ekaMoh vkez  ua- 18@2022 dye 174 lhvkjihlh fnukad 04@09@2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs 
ps uko 
&  
ekaMoh 
 

vkez   -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fnukad 
08@08@2022 jksth  
ps 15%55 oktrk 
fjEl gkWLihVy 
vfnykckn ;sFks  
 
 
 
vkez nk[ky-rk-osG- 
%&  fnukad  
04@09@2022 jksth 
ps  14%50 ok uksan 
ua- 20 oj  
 
 

 vkez  ua- 
18@2022 
dye 174 
lhvkjihlh  
 
 
 
 
 

[kcj ns.kkj ;kaps ukao %&  
ds fo”.kqizdk’k  iksmifu  
iksyhl LVs’ku vfnykckn 
Vq VkWmu  
 
 
e;rkps ukao %& bZLrkjh 
firk vkuanjko  dqyesBs 
o;  48 o”kZ  O;olk; 
‘ksrh o ,l-Vh- egkeaMG 
e/;s dqYyh  jk- fiaiGxkao 
rk-fduoV ft- ukansM- 
 
ej.kkps dkj.k %& cWadsP;k 
dtkZl daBkGqu fo”kkjh 
vkS”k/k  izk’ku dsY;kus  
mipkjk njE;ku ej.k 
ikoyk  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy e;r ;kaus ‘ksrhlkBh ?ksrysY;k cWadsP;k dtkZl daBkGqu 
fo”kkjh vkS”k/k izk’ku d:u fnukad 06@08@2022 jksth  09%00 
oktrk fjEl  gkWLihVy vfnykckn  ;sFks  mipkj dkeh ‘kjhd dsys 
vlrk rks fnukad 08@08@2022 jksth  15%55 oktrk mipkjk 
njE;ku  ej.k ikoyk oxSjsps dkxni= vkt jksth izkIr >kys o:u 
vkez nk[ky  
nk[ky dj.kkj & eiksgsdkW@1831 esaMds  iksLVs ekaMoh eks-ua- 
9423509717 
 
rikfld vaeynkj&iksmifu esJke  iksLVs ekaMoh eks-ua- 
9850318247 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu f’kojdj iksLVs ekaMoh eks-ua- 
9922322312  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & liksfu f’kojdj iksLVs ekaMoh 
eks-ua- 9922322312  gs fnukad 04@09@2022 jksth ps 14%57 ok 
uksan ua- 21  oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & fnukad 04@09@2022 jksth ps 16%27 
ok uksan ua- 22 oj ijr 
 

 

 



 

 

¯ÖÖêÃ™êü  ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü Ø´ÖØÃÖ÷Ö −ÖÓ  33/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú .04.09.2022                                            

¯ÖÖêÃ™êü “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

Ø´ÖØÃÖ÷Ö −ÖÓ Ø´ÖØÃÖ÷Ö  ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê -
−ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›üüü 

×´ÖÃÖà÷Ö- 
33/2022  
 
×¤ü−ÖÖÓ�ú.04.09
.2022 

Ø´ÖØÃÖ÷Ö ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû  
×šü�úÖ"Ö :-  
×¤ü.09.08.2022  ü̧Öê•Öß 
ÃÖ�úÖôûß 11.30 ¾ÖÖ. 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ  ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö 
•Öã−ÖÖ÷ÖÓ•Ö,ü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü› 
 
 
Ø´ÖØÃÖ÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö  ŸÖÖ.¾Öêôû.  
×¤ü.04.09.2022  ü̧Öê•Öß  
16.33  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ   
Ã™êü.›üÖ.−ÖÖë¤üü �Îú .25 
¯ÖÏ´ÖÖ"Öê ¤üÖ�Ö»Ö.  
 

�Ö²Ö ü̧ ¤êü)ÖÖ¸ü  
FIR  ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»Öß �úÖ :-  - ÆüÖêµÖ 
 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö - »Ö�´Ö"Ö ×¯Ö 
²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ²Ö™üÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖµÖ 70 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öæ̧ üß ¸üÖ.•Öã−ÖÖ÷ÖÓ•Ö,ü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
 
¾Ö)ÖÔ−Ö-. Ó̂“Öß 5 ±ãú™ü . ¸Óü÷Ö ÃÖÖ¾ÖôûÖ   
²ÖÖÓ¬ÖÖ- ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÖêÂÖÖ�Ö- ¬ÖÖêŸÖ ü̧ ¯ÖÖÓœü̧ êü 
²Ö×−ÖµÖÖ−Ö ,³ÖÖÂÖÖ-´Ö¸üÖšüß,ØÆü¤üß .,�êúÃÖ-
�úÖôêû ¯ÖÖÓœü ȩ̂ü 
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-  
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö¸ü  −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ"Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü"ÖÖ¸ü 
µÖÖÓ“ÖÖ −Ö¾Ö ü̧Ö −ÖÖ´Öê »Ö�´Ö"Ö ×¯Ö ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ²Ö™üÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖµÖ 70 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öæ ü̧ß ü̧Ö.•Öã−ÖÖ÷ÖÓ•Ö,ü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü Æêü ×¤ü.09.08.2022 ¸üÖê•Öß ¸üÖÆüŸÖê 
‘Öºþ−Ö 11.30 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ‘Ö¸üß �úÖê'ÖÃÖÆüß �úÖÆüß‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ 
×−Ö‘Öæ−Ö ÷Öê»Öê.ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö´Æüß −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�ú ¾Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß¯ÖÖ•ÖÖ¸üß ×´Ö¡ÖÖÓ�ú›êü 
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖê ×´Öôæû−Ö †Ö»Öê −ÖÖÆüß  ¾Ö÷Öî̧ êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö Ø´Ö×ÃÖ÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖê µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ¯ÖÖêÆêü�úÖò/108 �êú.‹ÃÖ. ÷Ö¼êü ü ü 
µÖÖ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ ü̧ßü ¯ÖÖêÆêü�úÖò/108 �êú.‹ÃÖ. ÷Ö¼êü ü ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.−ÖÓ. 9637266983 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü"ÖÖ¸ü :- ¯ÖÖêÆêü�úÖò-2438 ×−Ö ü̧›êü ü-¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö −ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.−ÖÓ.- 9860113604 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›ü  आ  - 18/2022कलम 174Crpc  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 04/09/2022 
 

 

 
 

पोलीस 
टेशनच ेनाव 

मुदखडे 

गरुन व कलम गरुन घडला.ता. 
वळे. िठकाण. 

िफयादीच ेनाव खलुासा 

मुदखेड आ  - 18/2022 
कलम 174Crpc  
 

गरुन - दाखल 
ता.वेळ. िदनाकं. 
04/9/2022रोजी.
17.39   वा. टे 
डा. 14 वर  
 
 

िदनाक. 
29/8/2022  वेळ 
1500 वा. सुमारास 
मयताचे घरी  मौजे 
वासरी पि मेस 20 
िक.मी  
 
 
मनाच े कारण- 
कोणतीतरी िवषारी 
औषध िपऊन मरण 
पावला  

खबर दणेार - संजय द  
उमाटे वय 26 वष 

वसाय शेती राहणार 
वासरी ता.मुदखेड 
मो. माक 
8698375151 
 

मयताच े नाव-  संतोष 
िपता संभाजी उमाटे वय 
27 वष राहणार वासरी  

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील मयत हा वतःचे राहत े घरी अितवृ ीने शेतात 
अित पाऊस होऊन शेत खरडून गे याने डो यावर टे शन 
घेऊन रागाचे भरात कोणतेतरी िवषारी औषध िप यान े
उपचार दर यान स.द. िव णुपुरी नांदडे येथे मरण 
पाव याचे खबर दणेार याचे खबरी व न आ  दाखल 
तपास. 
 
दाखल करणार_ npc 2136वांचेवाड पो ट मुदखेड 
मो.न.7218872336 
 
तपास- Hc 2255 कवठेकर यां याकड े िदला मोबाईल 

मांक- 8766442488 
 



 
पोलीस टेशन मु ामाबाद ग.ुर.नं.214/2022 कलम  324, 294, 323, 504, 506, 34 भा द िव िदनाकं 04/09 / 2022 

पोलीस 
टेशन 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे 
व िठकाण 

त ारदार याचं ेनाव व 
प ा 

 गु ाची थोड यात हकीकत 

मु माबाद गु.र.नं.214/202
2 कलम  324, 
294, 323, 504, 
506, 34 भा द 
िव  माणे दाखल 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण:- 
िद.03/09/2022रोजी 
सकाळी 08.00.चे 
दर यान िफयादीच े
शेतात मौजे िपपळखुटा 
िशवारात ता. मुखेड 
 
 

ग.ुदा.ता.वळे व िदनाकं:-
04/09/2022 
वेळ 17:36 वा टेडा 
नंबर 24 
वर 
 
 

िफयादी:- दिेवदास 
िव नाथ भासवाड ेवय वष 
55 वसाय शेती जात 
मराठा रा. िपपळखुंटा 
ता.मुखेड मोबाईल नंबर 
9545428511 
आरोपी:-  
आरोिप अटक :-नाही 

खुलासा :- सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीतांनी संगणमत क न िफयादीस तू सामाियक 
शेताचे धु यावरील वैरण का घेतलास व आम या शेतातील 
िव ुत पोल काढून घे या कारणा व न िशवीगाळ क न काठीन े
मारहाण क न गंभीर जखमी केल ेव िफयादीचे प ीस.अ ील 
िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमकी िदली वगैरे जबाबा 
व न   गु हा दाखल क न .पुढील तपास  कामी .मा. सपोिन 
साहबे यांचे .आदशेाने बीट पोना 1402.महे कर .यांचेकड े
िदला 
गु हा दाखल करणार:- पोहकेा◌ॅ 1776 जाधव पो टे 
मु ामाबाद  मो नं 8605430645 
तपास अिधकारी:- पोना 1402 मह कर पोस्ट मु माबाद  
मो नंबर 9765391402 

भारी अिधकारी  
सपोिन सं ाम उ व जाधव पो टे मु माबाद मो नंबर  
8999881900 

 



                           पोलीस टेशन दगेलरू AD no. 23/2022  क 174crpc   माण ेिद  04/09/2022 

पोलीस
टेशनचे
नाव 

ग.ूर.न.वक
लम 

आ. म.ृ .घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचनेाव व प ा 
व मोन ं

खलुासा:--- 

पोलीस
टेशन 

दगेलूर 

ग.ूर.न.वक
लम :--- 
 
 AD  no 
23/2022 
क 
174crpc   

माणे 
 

आ म ृघ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िदनांक 01.09.2022 रोजी 
21.35 वाजताच ेपुव  
स.द.िव णुपुरी वाड मांक 
52 नांदडे  

 
 
आ. म.ृ दा. ता. वळे व न दन ं
िद  04 .09. 2022रोजी वेळ  
18.04वा न द न ं29 
 
दाखलकरणार:- 
पो. ना. 833 तेलंगे ने. पो. टे. 

दगेलुर  

 
 

खबर दणेार:- चांद ु
भुजंग िचमनापुरे वय 
35 वष रा. नरंगल 
(बु) ता. दगेलुर िज. 
नांदडे मो.न. 
7030201687 
 
 
मयताच ेनाव –िवजय 
भुजंग िचमनापुरे वय 
40 वर्ष रा. नरगंल 
(बु) ता. दगेलुर िज. 
नांदडे   

 
 
 
 

 

खलुासा:--- 
सादर िवनंती की, नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील जबाब दणेार यांनी जबाब 
िदला की, िदनांक 28.08.2022 रोजी हार याचा ास होत अस यान ेभाऊ िवजय 
यास शेख हाँ पीटल दगेलुर येथे आणुन आँपरेशन केले व यास िदनांक 
30.08.2022 रोजी िफ स आ याने याग हाँ पीटल दगेलुर येथ ेउपचार कामी 
शरीक केले व तेथ ेउपचार क न याची कृती सुधारणा होत नस यान ेिदनांक 
01.09.2022 रोजी रा ी 08.00 वाजताचे सुमारास दगेलुर येथुन ए बुल सने 
भाऊ िवजय यास उपचार कामी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी वाड मांक 52 
नांदडे येथए 09.30 वाजता सुमारास गेलो असता ते हा वेळ अंदाजे 09.35 
वाजताच ेसुमारास डाँ टर साहबेानी भाऊ िवजय यास तपासुन पाहीले असता 
भाऊ िवजय हा 09.35 वाजताच ेपुव च मृ यु पावला अस याचे सांिगतल े. माझे 
भावाचे मरणा बाबत कोणािव ध्द काही एक त ार अगर संशय नाही बाबत 
जबाब िद याव न वर माणे आ.मृ. दाखल  
तपािसकअमंलदार  - पोहकेा / 1984 सकनरुे न.े पो. टे.दगेलुर  . 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं--  
पो.िन. ी.सोहन माछरे साहबे मो. न. 9821159844 

 

 



 

ो.गरुन 177/2022कलम 65(ई) (ब)म.दा.का. माण े

पो ट च े
नाव 

ो.गरुन/ कलम गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा व 
मोबाईल नबंर आरोपीच े

नाव व प ा 

हकीकत 

पो ट च े
नाव 
िकनवट 

गरुन व कलम- 
177/2022 65(ई) 
(ब) माणे. 
 
िमळाला माल -  
800.00 
एका 10 िलटर 

मते या माती या 
माठात अंदाजे 04 
िलटर हातभ ीची 
गावठी दा  िजचा 
आंबट, उ ट वास येत 
असलेला येकी 
िलटर 200 पये 

माणे िकमती अंदाजे. 

 गु हा घडला- 
 िद.04 /09/2022 
रोजी 15:50 वा. 
आरोपी या राहात े
घरी मदनापुर 
ता.िकनवट िज. 
नांदडे पि मेस 
अंदाजे 10 िक.मी. 
 
गु हा दाखल- 
 िद.04/09/2022 
18:38 वा.रोजी 
वा. टे.डा. . 30 
वर पो. टे. िकनवट 

िफयादी- 
आ पाराव बाबाराव 
राठोड वय 55 वष 
नोकरी HC/1913 
ने.पोलीस टेशन  
िकनवट पो. टे. िकनवट 
मो. न.ं9552888455. 
 
 
आरोपीच ेनाव- 
 

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी हा आपले राहत ेघरी 
बेकायदशेीर िर या हातभ ीची गावठी दा  
अंदाजे 04 िलटर िकमती अंदाजे 800 पयाची 
चोरटी िव ी कर याच ेउ शेान ेता यात 
बाळगून िमळून आला वगैरे िफयाद व न 
मा.पो.िन. साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल . 
 
दाखल करणारा  
pso- NPC/2355/मालवाड 
पो. टे.िकनवट.मो.न.ं7768853060. 
 
तपािसकअमंलदार- 
NPC/1326 चौधरी यांचेकड ेिदला.मो.नं 
9158134034. 

 
 



 
 

पोिलस टेशन िहमायतनगर येिथल दनैंिदन गु ह ेअहवाल िदनांक 04/09/2022 

पो टेच ेनाव 
 
 

ो. गु.र.नं. व 
कलम 

गु हाघडला ता. वेळ व 
िठकाण 

िफयािदचे नाव प ा 
व मो. . 

खुलासा 

 
िहमायतनग
र 

203/2022  
कलम 65(ई) 
मु. ो.अ ॅ ट 

माणे  

िदनांक 04/09/2022 
रोजी 18:15 वा. मौ. 
सरसम ता. िह.नगर 
पि मेस 7 िकमी.  
 

गु हा दाखल ता. वेळ, 
िठकाण व टेडा न द . 
:-िदनांक 04/09/2022 
रोजी वेळ 18:48 वा. 
न द . 19 वर 
 
िमळाला माल :-जी. एम. 
जोश सं ा बॉटल 180 
िमली. या 11 बॉटल 
िकमती 660/- . माल  
 

सौ. ि मता 
िदलीपराव जाधव 
वय 33 वष वसाय 
नौकरी म.पो.उप.िन. 
पो टे िहमायतनगर            
मो. . 
9403220648 
 
आरोिपचे नाव व 
प ा:-  
 
आरोिप अटक :-नाही  

सादर िवनतंी िक वर नमुद तािरख, वेळी व िठकाणी 
यातीलनमुद आरोपीिहनेआप या ता यात िवनापरवाना 
बेकायदिेशरिर या आप या घरा या अंगणात दशेी दा  
िभ ी सं या या 180 िमली. या11 बॉटल िकमती 660/- 
पयाचा ो. गु ाचा माल चोरटी िव ी कर या या 

उ शेाने जवळ बाळगलेली िमळुन आली वगैरे मजकुराचे 
िफयादीव न बाजुस माणे गु हा दाखल क न मा. पो. िन. 
साहबेां या आदशेाने पुिढल तपासम.पो.ह.ेकॉ. 1828 
कांगणे मॅडम यां याकड ेिदला.मो. . 9921686526 
 
दाखल करणार :-ना.पो.कॉ. क  े बन 658 पो. ठाणे 
अंमलदार पो टे िह.नगर मो. . 9823625150  
 
ठाणे भारी अिधकारी :- ी. भुसनूर साहबे पो.िन. पो टे 
िहमायतनगर मो. . 9834774799  

 
 



 
 

iks-LVs-eukBk xq-j-ua- 139@2022 dye 65 ¼b½ eq-izks vWDV - fnukad 04@09@2022 

iks-LVs-ps 

uko 

xq-j-ua- o 

dye 

xq-?k-@nk-fn-o osG fQ;kZnhps uko o iRrk FkksMD;kr gfddr rikfld vaeynkj 

eukBk]rk-

gnxko 

xq-j-ua- 

139@2022 

dye 65 

¼b½ eq-izks 

vWDV - 

fn 04@08@2022 ps 

16-30-lqejkl pksjack ¼cq½ 

clLVkW iqosZl 07 fd eh  

fcV dz01 

nk[ky fnukad o 

osGfn04@09@2022 jksth 

osG 18-37ok-LVs-Mk-uksan 

15 oj 

feGkyk eky& ns’kh nk: 

fHkaxjh la=kP;k 180 ,e-,y 

{kersP;k ,dqu 08 ckWVy 

fdaer 560 : 

nRrk=; vf=uxnu 

fxjh o; 50 o”kZ 

O;olk; iks-gs dk 

2123 use.kqd iks-LVs 

eukBk eks-

9604822123 

 

vkjksih ps uko&  

lknj fouarh fd oj  cktqql ueqn rkjh[k 

osGh o fBdk.kh ;rhy vkjskihus fcuk 

ijokuk csdkns’khj fjR;k ns’kh nk: fHkaxjh 

la=kP;k 180 ,e-,y {kersP;k ,dqu 

08 ckWVy Lorkps Qk;n;k lkBh pkajVh 

fodzh djrkauk toG ckGxysyk feGqu 

vkyk oxSjs epdqjkps tckck o:u oj 

izekus xqUgk nk[ky d:u ek-l-iks-fu 

lkgsc ;kaps vkns’kkus fcV ,p-lh 2123 

fxjh ;kaps dMs fnyk eks-ua 

9604822123 

nk[ky dj.kkj iks-gs-dk 2111 frMds eks-

ua 9767242111 

 
 
 



 
पो. टे. भोकर ग ुर न 334/ 2022 कलम 65(ई ) महारा  दा  बदंी कायदा. 1949. 

पो. टे च े
नाव 

ग ुर न .व 
कलम 

ग ु.घ.ता.वळे व 
िठकाण 

िफयादी च ेनाव खलुासा  

भोकर  ग ुर न ं
334/2022 
कलम 
65(ई ) 
महारा  
दा  बंदी 
कायदा. 
1949 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग ु.घ.ता.वळे व 
ठीकान :- 
िद.04/09/2022 
रोजी 13:00 वा 
बोरगाव वळणावर 
भोकर उ रेस एक 
िकमी ता. भोकर  
 
 
 
ग ु.दा.ता.वळे :  
िद 04/09/2022 चे 
टेडा 20 वेळ 

15:09 
 

िफयादीच ेनाव:- सोनाजी जळबाजी 
कानगुल ेवय 43 वसाय नोकरी पो. 
ना . ब. न.ं 1173 नेमणूक पो. टे. 
भोकर िज. नांदेड मोन 
9923320550 
 
आरोपी :-  
िमळाला माल :- 2400/-00 पये MC-
DOWELLS NO.1 िवदेशी दा या 
काचे या िसलबंद एकूण 15 बॉटल ित 
बॉटल िकमती 160/- पये दरा माणे 
असे एकूण  

खलूासा :- सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीने आपले ता यात नायलॉन या 
िपशवी म ये 2400/-00 पये MC-DOWELLS NO.1 
िवदशेी दा या काचे या िसलबंद एकूण 15 बॉटल ित 
बॉटल िकमती 160/- पये दरा माणे असे एकूण ो. 
गु ाचा माल घेऊन जात असताना िमळून आला वगैरे 
मजकुरा या िफयादीव न व न वर माणे गु हा दाखल 
क न पुढील तपास  मा.पोिन साहबे यां या आदशेाने िबट 
पो. ह.े का. 2090 पांढरे यांचे कड ेिदला  
 
दाखल करनारे अमंलदार :  पोहकेा 1815 मंचलवाड सर पो टे 
भोकर मो. न.ं9527795167 
  
तपासीक अमंलदार : पो. हे. का. 2090 पांढरे पो. टे. भोकर मो. 
नं. 9868733744 
पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर 
मो.न.ं9923104521 

 
 
 
 



 
 

पोलीस टेशन मरखले िदनाकं गरुन.ं177/2022 कलम 283भा.द.वी 

पोलीस 
टेशनच े
नाव 

 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ही/घडला 

व दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा 
मोबाईल नबंर आरोपीच ेनाव 

व प ा आरोपी अटक होय 
नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव मरखेल 

गुरन ं177/2022 

कलम 283 

भा.द.वी  

  
चेकिल टची 
पुतता केली अगर 
कस:े- होय  
 
 
 
िमळाला माल:- 
 

 गु हा घडला 
िदनांक.04/09/202
2 चे रोजी चे 16.00 
वा.चे सुमारास मौजे 
दगेलुर त ेहनेगाव 
रोडवर हनेगाव  
 
 
गु हा दाखल 
िदनाकं:- 
िद-04/09/2022 
वेळ 19.11 वा टे 
डा.नोद न.ं23 वर    
 
 
 

 िफयादीचनेाव :- 
पो.का◌ॅ.258 यानोबा िव ल 
क  वर 31 वष टेशन मरखेल 
मो.नं 9075333226 
 
आरोपी:- 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 

अटक  ता  वेळ व टे डा  . 
आरोपी अटक / नोटीस. नोटीस 
िदली  

खुलासा,सादर िवनंती की,नमुद ता वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने  या या ता यातील आ पे ऑटो 
दगेलुर त ेहाणेगाव रोडवर हाणेगाव बस थानक येथे 
र या या मधोमध लोकां या जीिवतस धोका व 
वाहनास अडथळा हो या या ि थतीत उभा केलेला 
िमळून आला हणुन वर माणे गु हा दाखल. 
 
तपास:- पो ना 94 शेख मो.नं 7776067774 
 
दाखल करणार:-asi मठपती पो टे मरखेल  
मो नं 9689152492 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-पोिन  गु े साहबे मो.नं.8830564618 
 
  



 
पोलीस टेशन मरखले गरुन.ं178/2022 कलम 283भा.द.वी िदनाकं 04/09/2022 

पोलीस 
टेशनच े
नाव 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ही/घडला व 

दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव मरखेल 

गुरन ं

178/2022 

कलम 283 

भा.द.वी  

  
चेकिल टची 
पुतता केली 
अगर कसे:- होय  
 
 
 
िमळाला माल:- 
 

 गु हा घडला 
िदनाकं.04/09/2022 
चे रोजी चे 
16.30वा.चे सुमारास 
देगलुर ते माळगाव 
जाणारे रोड वर 
 
गु हा दाखल िदनाकं:- 
िद-04/09/2022 वेळ 
19.14वा टे डा.नोद 
नं.24वर    
 
 
 

 िफयादीचनेाव :- पो.का◌ॅ.258 
यानोबा िव ल क  वर 31 वष 
टेशन मरखेल मो.न ं

9075333226 
 
आरोपी:- 
  
एफआर आय त 
 िदली का :- होय  
 
अटक  ता  वळे व टे डा  . 
आरोपी अटक / नोटीस. नोटीस 
िदली  

खुलासा,सादर िवनंती की,नमुद ता वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीन े या या ता यातील आ प ेऑटो  देगलूर 
ते माळेगाव चौक माळेगाव ते देगलरू रोडवर  र या या 
मधोमध लोकां या जीिवतस धोका व वाहनास अडथळा 
हो या या ि थतीत उभा केलेला िमळून आला हणुन वर 

माणे गु हा दाखल. 
 
दाखल करणार:-asi मठपती पो टे मरखेल  
मो न ं9689152492 
तपास:-  hc 2505 कदम मो.नं 9923606729 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-पोिन  गु े साहबे मो.नं.8830564618 
 
  

 
 
 



पो. टे. भोकर ग ुर न 335/ 2022 कलम 327,341,342,323,504,506,34 भा द िव 

पो. टे च े
नाव 

ग ुर न .व 
कलम 

ग ु.घ.ता.वळे व 
िठकाण 

िफयादी च ेनाव खलुासा  

भोकर  ग ुर न 335/ 
2022 कलम 
327, 341, 
342, 323, 
504, 506, 
34 भा द िव  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग ु .घ.ता.वेळ व 
ठीकान :- 
िद.02/09/2022 
रोजी सकाळी अंदाजे 
10:30 वा.त े 16:30 
वा.चे दर यान मी 
मौजे लगळूद येथील 
कै. ल मणराव 
पाटील हा सेकर 
मा यिमक 
िव ालयातील 
ऑिफस मधील 

मम ये व 
झाडाखाली भोकर 
पूवस 20 िकमी 
अंतरावर  
 
ग ु.दा.ता.वळे :  
िद 04/09/2022 चे 
टेडा 27 वेळ 20:08 

िफयादीच ेनाव:-  
अशोक शंकरराव जाधव 
वय 51 वसाय नोकरी 
(िश क) जात मराठा रा. 
एंडाळा ता. उमरी िज. 
नांदेड मोन 
7620363152 
 
आरोपी :-  
 िमळाला माल :- िनरंक  
 
उिशरा ये याच े कारण :- 
आज रोजी पो. टे. ला 
येऊन त ार िद यान े 

खलूासा :- सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी 
ह ैमौजे कै.ल मणराव पाटील हा सेकर मा यिमक िव ालयातील ऑिफस म ये 
कायालयीन काम करीत असताना यातील िफयादीचे िनलंिबत झालेल े नातंलग 
नमूद आरोपी यांनी संगणमत क न िफयादीस त ूआ हाला िनलंिबत करतो काय 
तुला िनलंबन कर याचा अिधकार आह े असे हणून असे हणून क न 
लाथाबु यांनी मारहाण क न जीवे मार याची धमकी िदली व खोटा गु हा 
दाखल कर याची धमकी देऊन ऑिफसचे दरवाजे बंद क न क डून ठेवल ेतसेच 
झाडाखाली जबरद तीन े बसून ठेवून िफयादी व मु या यापक यांचे िलिहलले े
कागदावर जबरद तीन ेस ा घेऊन आरोपी 1) क डीबा याने िफयादी या हाताचे 
पाच ॅम सो याची अंगठी िकमती 20000/- पयाची व आरोपी 2)  गणपत याने 
िफयादी या हातातील सो याचे साडेतीन तो याचे ासलेट िकमती 1,40,000/- 
पयाची ऐवज दोघांनी बलपवूक काढून घेतल ेबाबत त ार ा  झा यान ेमा. 

पो. िन. साहबे आदेशान ेवर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास  पो. उप िन 
िदगांबर पाटील यांचे कडे िदला  
दाखल करनार :  पोहकेा 1815 मंचलवाड सर पो टे भोकर मो. 
नं.9527795167 
तपास करणार :  मा.पो. उप िन िदगांबर पाटील पो. टे. भोकर मो. न.ं 
9850550670 
पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर 
मो.न.ं9923104521 

 



 
 

आ. माकं 39/2022    कलम 174 c r p c     िदनांक 04/09/2022 

पो ट चे 
नाव 

गरुण /आ  
/प ाका 

/िमिसग /व 
कलम 

गु हा /आ  /प ा का 
/िमिसग /घडला व 

दाखल 

िफयादीच ेनाव /व प ा 
मोबाईल नबंर व आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक 

होय /नाही 

हकीकत 

पो ट चे 
नाव 
उमरी 

आ म 39/ 
2022  174 
सीआरपीसी 
 
िदशा व अंतर/ 
पूवस 06 
िकमी 

१) अ.घडला  
िद. 03/07/2022 चे 
14.30 वाजता  
िफयादीचे शेतात मौजे 
सोमठाणा तालुका 
उमरी  
 
३) अम ृ दाखल 
िदनाकं/ 
04/09/2022 वेळ 
14.10न द न. 14 
 

4) खबर देणार/ पोह ेके बयास 
ब.न. 2093 पो ट  नांदेड 

ामीण ता. िज. नांदेड.  
 
5) मयत ी/ बालाजी 
जयराम िजठेवाड वय 29 वष 

वसाय शेती राहणार 
सोमठाणा तालुका उमरी 
 
 
 

7) खुलासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
मयत हा याचे शेतात नामकरण असताना यास साप 
चाव याने उपचार कामी स.द. िव णुपुरी येथ ेउपचार कामी 
नेल े असता तो दी.15.54 वा पुव  मरण पावला. वगैरे 
कागदप  ा  झा याने माननीय पोनी साहबे यां या 
आदेशान ेnpc 2017 क े 
यांचेकडे िदला. मो.न.9049800217. 
 

 
 
 



 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖê−Ö�Öê›ü ÷Öã.¸ü.−ÖÓ. 129/2022 �ú»Ö´Ö  65 ‡Ô ×¤ü−ÖÖÓ�ú 04/09/2022 

                                                                
¯ÖÖê Ã™êü “Öê 

−ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

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

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 
  

ÃÖÖê−Ö�Öê› 
×•Ö.−ÖÖÓ¤êü
›üü 

÷Öã. ü̧.−ÖÓ. 
129/20
22 �ú»Ö´Ö  
65 ‡Ô 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¸üÖ−Ö²ÖÖ 
´ÖÖ ü̧ÖêŸÖ ü̧Ö¾Ö ±ú›ü ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖê�ú ü̧ß ¯ÖÖêÆêü�úÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö−Ö ÃÖÖê−Ö�Öê›ü 
´ÖÖê 9552557453 
 
 †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö - 
 
  
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-. ¤êü¿Öß  Ø³Ö÷Ö¸üß 
¤üÖ¹ý ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö‹»Ö 
�Ö´ÖŸÖê“µÖÖ ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 15 ²ÖÖò™ü»Ö 
¯ÖÏŸÖß 60 ¹ý Ø�ú †Ó †ÃÖÖ ‹�æú&Ö 
900/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö. 
 

÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö  
×šü�úÖ(Ö :- 
×¤ü.04/09/2022 “Öê 
12.40 ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ   
²ÖÖȩ̂ ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ »ÖÖêÆüÖ 
÷ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû •ÖÖê¿Öß ÃÖÖÓ÷Ö¾Öß 
•ÖÖ−ÖÖ ȩ̂ü  ü ü̧Öê›ü¾Ö¸ü  
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö :-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 04/09/2022 
ü̧Öê•Öß 20.31  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 

Ã™êü.›üÖ. 26 
 
 
 
 
 
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ü̧Ö•Öê¿Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö †Ö²Ö™ü¾ÖÖ›ü  ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.¿ÖêŸÖß ²ÖÖȩ̂ ü÷ÖÖ¾Öü  ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ 
  ×¾Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧ × ü̧ŸµÖÖ ¯ÖÏÖê¾Æüß ÷Öã−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  
¤êü¿Öß  Ø³Ö÷Ö¸üß ¤üÖ¹ý ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö‹»Ö �Ö´ÖŸÖê“µÖÖ 
×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 15 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸÖß 60 ¹ý Ø�ú †Ó †ÃÖÖ ‹�æú&Ö 
900 /- ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ü̧Öê›ü¾Ö ü̧ ×¾Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü 
× ü̧ŸµÖÖ “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü&µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ  ¾Ö÷Öî̧ êü ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“µÖÖ 
•Ö²ÖÖ²Ö¾Ö¹ý−Ö   ´ÖÖ.¯ÖÖê×−Ö ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê−ÖÖ/2699 −ÖÖ÷Ö¸ü÷ÖÖê•Öê  µÖÖÓ“Öê �ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü(ÖÖ ü̧ :-¯ÖÖêÆêü�úÖ/1516 ¯ÖÖÓ̄ Ö™ü¾ÖÖ ü̧  
 

 
 
 



 
पो. टे िवमानतळ गरुन ं303/2022 कलम 363 IPC पो. टे. िवमान-तळ 

िज हावपो. टे.चने गु हा 
घडला/दाखल/ ा िद./वळे 

 
गरुन.ं वकलम 

िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत 

 
नादंेड, 
पो. टे. 

िवमान-तळ 

ग.ुघ.ता.वऴे व िठकाण - 
िदनांक 02/09/2022 
रोजी सांयकाळी 18.15 
वा. राहते घ न 
िटळकनगर नांदेड  
प ीमेस  2 km  
 
 
 
 दाखल ता. वळे – 
िद 04.09.2022 रोजी 
वेळ 21.56 वा टे.डा. 
41 
 
 
 

पो. टे 
िवमानतळ 
गरुन ं
303/2022 
कलम 363 
IPC 

िफयादी-  
आरोपी- अ ात  
 
उशीराच ेकारण - आज रोजी पयत ं
नातेवाईकांकडे शोध घेवुन कोठेही 
िमळुन न आ यान ेआज रोजी पो टे 
ला येवुन त ार िद यान.े 
 
मलुीच े वणन :- रंग सावळा, उंची 
05 फुट, केस काळे लांब, डोळे 
म यम, नाक सरळ, चेहरा लांबट, 
बांधा सडपातळ, काळी िज स टाँप 
पांढरा, भाषा मराठी िहदी, सोबत 
एक काळी बँग, का या रंगाचा 
शुज.  

खुलासा - सादर िवनंती की, वर नमुद ताऱीख वेळी व 
िठकाणी  यातील िफयादी यांची मुलगी ही शाळेतुन 
घरी आली व कोणास काहीएक न सांगता िनघुन गेली 
ती आज पयत परत आली नाही ितचा िफयादी ने आज 
रोजी पयत ंनातेवाईकांकडे शोध घेतला पंरत ुती कोठेही 
िमळुन आली नाही, तीस कोणीतरी अ ात ीन े
अ ात कारणासाठी फुस लावुन पळवुन नेल ेआह ेतीचा 
शोध होवुन अ ात ीवर यो य ती कायवाही करावी 
वगैरे मजकुराचे जबाब व न  मा.पो.िन.काकडे सा यांचे 
आदेशान े गु हा दाखल क न तपासकामी सपोिन 
अनलदास  यांचेकडे िदला.  
 
दाखल करणार –  सपोिन जाधव  मो.न.ं 
9765902710 
तपास करणार -   सपोिन अनलदास 
मो.न.ं7020201376    

 
 
 



पो. टे. गु न न.ं  :- 70/2022 कलम :- 65(ई) महारा  दा बदंी अिधिनयम. 

पो. टे. 
च ेनाव 

गरुन / आ.म ृ/ 
पनाका / िमिसग 
घडला व कलम 

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसग 
घडला व दाखल 

िफयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं 
आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

हिककत 

मांडवी गु न नं.  :- 
70/2022 
कलम :- 65(ई) 
महारा  दा बंदी 
अिधिनयम.  
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 04/09/2022 रोजी 
17:30वाजता   चे सुमारास 
आरोपीचे  दकुानात  मौजेवझरा 
येथ े. ता.िकनवट 
िठकाण:  वझरा 
 
गु हा  दाखल ता. व वळे :-  
िद. 04/09/2022चे  21:36 
वा.  न द नंबर :- 26 वर  
 
िमळाला माल :-1) एका पांढ-
या रंगा या खताचे पो यात 
देशी दा  बॅाबी सं ा या 90 
ml मते या 20 बॅाटल येकी  
िकमंत 35 पये एकुण िकमंत 
700/- पये.                                         

िफयादी च ेनाव :- जांबुवंत चंपत 
कदम वय 52 वष वसाय नोकरी 
पोहकेॅा/ब.न.ं1657 पोलीस टेशन 
मांडवी  ता. िकनवट मो. 
नं.7218242057 
 
आरोपी च ेनाव :- 
 FIR िदल ेका होय/नाही :- होय. 
 
आरोपी अटक :- नाही. 
 
चेकिल ट ची पूतता केली आह े: 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी हा याचे दकुाणात िवनापरवाना 
बेकायदेिशरिक या देशी दा  बॅाबी सं ा चे वतःचे 
फाय ासाठी  चोरटी िव ी कर या किरता बाळगुन 
िमळुन आला वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल  
 
 दाखल करणार:- Pso/ LhC/1831मडके मॅडम मो. 
9423509717     
              
तपािसक अिधकारी पोहकेॅा/ 1657 कदम.पो. टे. मांडवी 
मो.न.ं7218242057 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म हारी दगुादास   
िशवरकर पो. टे. मांडवी.  मो. नं. . .9922322312 
 
 
 

 
 



पो. टे. गु न न.ं  :- 71/2022कलम :- 65(ई) महारा  दा बदंी अिधिनयम 

पो. टे. 
च ेनाव  

गरुन / आ.म ृ/ 
पनाका / िमिसग 
घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसग 
घडला व दाखल  

िफयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं 
आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाही 

                 हिककत  

मांडवी गरुन न.ं  :- 
71/2022 
 
कलम :- 65(ई) 
महारा  दा बंदी 
अिधिनयम.  
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 04/09/2022 रोजी 
18:30वाजता   चे सुमारास 
आरोपीचे  दकुाणात टभी तांडा 
येथ े. ता.िकनवट 
िठकाण:  टभी तांडा 
 
गु हा  दाखल ता. व वळे :-  
िद. 04/09/2022चे  22:10 वा.  
न द नंबर :- 27 वर  
 
िमळाला माल :-1) एका पांढ-या 
रंगा या खताचे पो यात देशी 
दा  बॅाबी सं ा या 90 ml 

मते या 20 बॅाटल येकी  
िकमंत 35 पये एकुण िकमंत 
700/- पये. 

िफयादी चे नाव :- माला परशुराम 
कनाके वय 45 वष वसाय नोकरी 
मनापोकॅा/ब.न.ं1366 पोलीस टेशन 
मांडवी  ता. िकनवट मो. 
नं.9307138735 
 
आरोपी च ेनाव :- 
 
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
आरोपी अटक :- नाही. 
 
चेकिल ट ची पूतता केली आह े: 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी हा याचे दकुाणात िवनापरवाना 
बेकायदेिशरिर या देशी दा  बॅाबी सं ा चे वतःचे 
फाय ासाठी  चोरटी िव ी कर या किरता बाळगुन िमळुन 
आला वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल  
दाखल करणार:- Pso/ LhC/1831मडके मॅडम मो. 
9423509717 
                                  
तपािसक अिधकारी पोहकेॅा/ 1657 कदम.पो. टे. मांडवी 
मो.न.ं7218242057 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म हारी दगुादास   
िशवरकर पो. टे. मांडवी.  मो. नं. . .9922322312 

 
 



 
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ 312/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü-04/09/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¯ÖÖê Ã™êü “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ(Ö  
÷Öã−ÆüÖ. ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ(Ö 

  िफयादी च ेनाव व प ा व 
मो. न.ं आरोपी च ेनाव व 
प ा, आरोपी अटक होय / 
नाही 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æü�úß�úŸÖ 
  

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

×¤ü-04/09/2022 
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
÷Öã̧ ü−ÖÓ 312/2022 
�ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
ü-01/09/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 16.00 
ŸÖê18.00¾ÖÖ 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ×¸ü 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ  −ÖÖÓ¤êü›ü  
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü-04/09/2022 

¾Öêôû 15.49¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 20 

×±úµÖÖÔ¤üß- ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö 
÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖµÖ 
39¾ÖÂÖì ¾µÖ −ÖÖî�ú×¸ü ¸üÖ 
ÆüÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü ü   
9545909422 
†¸üÖê̄ Öß-†–ÖÖŸÖ 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö - �úß.†.  
15,000/-¹ý. “Öß •Öã−Öß 
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ´ÖÖê™üÖ¸ü 
ÃÖÖµÖ�ú»Ö  

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ"Öß 
µÖÖŸÖß»Ö ±úßµÖÖÔ¤üß“Öß×Æü¸üÖê ÆüÖê−›üÖ ÃÖß ›üß 
›üß»ÖŒÃÖ   ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú.‹´Ö.‹“Ö-
26›ü²»Öã-1467 •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü �úß.†.  
15,000/-¹ý. “Öß ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ×¸ü �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ  
−ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£ÖËê »ÖÖ¾Öæ−Ö †Öò±úßÃÖ´Ö¬µÖê �úÖ´Ö �ú¸üŸÖ 
²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê)ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ  “ÖÖêÖ™üµÖÖ−Öê 
“ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß ¾Ö÷Öî¸êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö 
ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1824  ´ÖÖê.−ÖÓ.9970381047 
¤üÖ�Ö»Ö -  GPSI ‡Ô•Öôû�ú¸ü   ´ÖÖê.−ÖÓ. 
9561038797 
 



 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 65/2022   ×¤ü®ÖÖÓÛú 04/09/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 

®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 

65/2022 

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 

šüßÛúÖÞÖ  -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
01/09/2022 ¸üÖê•Öß 
06.00 ¾ÖÖ. ¸üÖÆüŸÖê 
‘Öºþ®ÖŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öã®Ö 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 

¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  ×¤ü®ÖÖÓÛú   
04/09/2022 ¸üÖê•Öß  
15.20 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ   
16 ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü-- ¿ÖêÛúÖê²ÖÖ 
¯Ö¸üÃÖ¸üÖ´ÖœüÖê»Öê ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö  ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê ®ÖÓ 9422874044 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  Ã®ÖêÆü»Ö 
¿ÖÛúÖê²ÖÖ œüÖê»Öê ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖÔ̧ üÖ 
ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
9307572534 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- ¸ÓüÝÖ- 
ÝÖÖȩ̂ üÖ      , ˆÓ“Öß  5 ±ãú™ü , ²ÖÖÓ¬ÖÖ --
ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû   ,“ÖêÆü¸üÖ -- ÝÖÖê»Ö  ×¿ÖõÖÞÖ 
12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ ³ÖÖÂÖÖ  ØÆü¤üß ´Ö¸üÖšüß  
†ÓÝÖÖŸÖ ÛúÖóµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“ÖßÛãúŸÖá ,²Ö¤üÖ´Öß 
¸ÓüÝÖÖ“Öß »ÖêÝÖß®ÃÖ 

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, 
ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÝÖß ®ÖÖ´ÖêÃ®ÖêÆü»Ö ¿ÖêÛúÖê²ÖÖ œüÖê»Öê ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. 
ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö ®ÖÝÖ¸ü  ®ÖÖÓ¤êü›üÆüß ‘Öºþ®Ö RCC   Œ»ÖÖÃÖêÃÖ µÖê£Öê  
×®Ö™üŒ»ÖÖÃÖêÃÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖê ´ÆüÞÖã®Ö  ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»ÖßŸÖß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öß ®ÖÖÆüßŸÖß“ÖÖ 
†Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛúÖÛú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖŸÖß ×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ´Öã»Öß“ÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÆüÖêÞÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ 
†•ÖÔ  ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™ 
¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü   µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --    ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 
9423306245 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ / 1303 ÆãÓü›êü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 7798006100 



 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 66/2022     ×¤ü®ÖÖÓÛú 04/09/2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 

®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 

66/2022 

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû 

¾Ö šüßÛúÖÞÖ  -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 
03/09/2022 ¸üÖê•Öß 
18.00  ¾ÖÖ. ¸üÖÆüŸÖê 
‘Öºþ®Ö ÃÖÖ¾Ö¸üÛú¸ü 
®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖ¾Ö›êü 
¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ“µÖÖ 
¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. 

¾Öêôû ¾Ö šüßÛúÖÞÖ--  
×¤ü®ÖÖÓÛú   
04/09/2022 ¸üÖê•Öß  
20.17 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÓ   24 ¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü--  ²ÖÖ»ÖÖ•Öß Ø“ÖŸÖÖ´ÖÞÖß 
¯ÖÖÓ“ÖÖôû  ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß 
¸üÖ. ÃÖÖ¾Ö¸üÛú¸ü ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖ¾Ö›êü 
¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ̄ ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ™üß´ÖÖÝÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ  
9607112263 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --   ×¤ü¯ÖÖ»Öß 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯ÖÖÓ“ÖÖôû  ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. 
ÃÖÖ¾Ö¸üÛú¸ü ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖ¾Ö›êü ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ̄ ÖÖ“µÖÖ 
¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖê ®ÖÖÓ¤êü›ü 7972218192 

²Öê̄ Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- ¸ÓüÝÖ- 
ÃÖÖ¾ÖôûÖ       , ˆÓ“Öß  5 ±ãú™ü 6 ‡Ó“Ö , 
²ÖÖÓ¬ÖÖ -- ´Ö•Ö²ÖãŸÖ    ,“ÖêÆü¸üÖ -- ÝÖÖê»Ö  
×¿ÖõÖÞÖ  BSC  ³ÖÖÂÖÖ - ØÆü¤üß ,´Ö¸üÖšüß   
†ÓÝÖÖŸÖ “ÖÖÑÛú»Öê™üß ¸ÓüÝÖÖ“ÖÖ ™üÖÑ̄ Ö ¾Ö 
×®ÖóµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß ×•Ö®ÃÖ ,¯ÖÖµÖÖŸÖ ÛúÖóµÖÖ 
¸ÓüÝÖÖ“Öß ÃÖÑ®›ü»Ö 

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö  ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖÛúß, 
ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÝÖß ®ÖÖ´Öê--   ×¤ü¯ÖÖ»Öß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯ÖÖÓ“ÖÖôû  ¾ÖµÖ 
26 ¾ÖÂÖÔ Æüß ‘Öºþ®ÖÛúÖêÞÖÖ»ÖÖÆüßÛúÖÆüß ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ  ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»Öß †ÖÆêüŸÖß“ÖÖ 
†Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛúÖÛú›êü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖŸÖß ×´Öôãû®Ö ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ´Öã»Öß“ÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÆüÖêÞÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖÝÖî̧ êü 
´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ  ×¤ü»µÖÖ®Öê ´ÖÖ. ¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß 
Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™   ¯ÖÖê®ÖÖ / 209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû   µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --     ¯ÖÖê®ÖÖ / 209 ´ÖÓÝÖ®ÖÖôêû ´ÖÖê ®ÖÓ  -- 
8805013480 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ´Ö¯ÖÖê®ÖÖ / 1303 ÆãÓü›êü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 7798006100 



पो. टे कुंटूर.ग.ुर.न.ं155/2022 कलम 12(अ). म.ुज ु.का. माण.े 

पो. टे च े
नाव 

ग.ुर.न ं व 
कलम 

ग.ुघ.ता.वळे व 
िठकाण 

िफयादी च ेनाव हिककत 

कुंटुर ग.ुर.न:ं-
155/2022 
कलम:-- 
12(अ)म.ज.ु
का.  
 
 
 
िमळाला 
माल:--नगदी 
4270/-  व  
जुगाराचे 
सािह य 52 
बदक छाप 
प े. 

िद.:-12/07/2022 
रोजी चे 17.45 
वाजता रावसाहबे 
मोरे यांचे मोकळे 
लॉटचे बाजूस 

िलबाचे झाडाखाली  
मौजे वजीरगाव  
तालुका नायगाव 
िदशा-उ रेस 26 
िकमी ओपी बरबडा 
 
ग.ुद.ता.वळे िद.:-
04/09/2022 चे 
22.40  वा.न द न ं
31 वर . 
 
 
 

िफयादी:--  रमेश मोहनराव िनखाते वय 56 वष 
वसाय_नोकरी, ,HC/1708 नेमणूक- पो . टे. 

कुंटुर मो. 88 061 489 89 
 
आरोपी च ेनाव :-.   
आरोपी अटक :- नाही 
आरोपीस CRPC 41(अ)1 माणे नोटीस देऊन 
सोड यात आल.े 

वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांना 
परवाना बेकायदेशीर िर या प यावर पैसे लावून ितरट 
नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत असताना नगदी 4270/- 
पये व जुगाराचे सािह य िमळून आल े हणून गु हा दाखल 

क न पुढील तपास कामी माननीय सपोनी साहबे यांचे 
आदेशान ेिबट NPC/1198 कंधारे साहबे यां याकडे िदल.े 
 
तपासीक अिधकारी याचं ेनाव :--NPC1198 कंधारे साहबे 
पो. टे कुंटुर मो न ं:- 8856080025 
 
दाखल करनार:- HC/2315 सोनकांबळे पो. टे. कुंटूर   
 
पो. टे भारी अिधकारी याचं ेनाव :-.     सपोनी पुरी साहबे 
मो.8668543100 
 
 
 
 

 
 

 



¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  ÷Öã̧ ü−ÖÓ 248 /2022  �ú»Ö´Ö 379,511,427 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ&Öê  ¤üÖ�Ö»Ö. 
¯ÖÖêÃ™êü “Öê 

ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ üÖ  ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .Ö ¾Ö 

†Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß 
†Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

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

¯ÖÖê.Ã™êü. ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö  
÷Öã̧ üÖ 248 

/2022  �ú»Ö´Ö 
379,511, 
427 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 

¯ÖÏ´ÖÖ'Öê  ¤üÖ�Ö»Ö. 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ.¾Öêôû 
×šü�úÖ�Ö- 
 ×¤ü.04/09/2022 
ü̧Öê•Öß 03.30 ŸÖê 04.30 

¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ  
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧Ö ¿Öê•ÖÖ ü̧ß 
•Öã−ÖÖ÷ÖÓ•Ö 
 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 
×¤ü.04/09/2022 “Öê 
21.54 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
Ã™êü .›üÖ.−ÖÖë¤ü  �ÎúÓ 034 
¯ÖÏ´ÖÖ'Öê ¤Ö�Ö»Ö. 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  - ´ÖÆü´Ö¤ü ¿ÖÖê‹²Ö 
´ÖÆü´Ö¤ü �ÖÖ»Öê¤ü ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖê¾ÖÖ ü̧Ö.•ÖãÖÖ ÷ÖÓ•Ö 
‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö ,−ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.−ÖÓÓ.8888889421 
 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß “Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  - †–ÖÖŸÖ. 
  
“ÖÖê ü̧ß“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö - †Ñ́ ²Öã»ÃÖ “Öê 
ÃÖÖµÖ»ÖÓÃÖ¸ü  ×�ú´ÖŸÖß 15,000/- ¹ý 
�úÖœãü−Ö ²ÖÖ•Öã»ÖÖ šêü¾Öã−Ö “ÖÖȩ̂ üß �ú ü̧-
µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. 
−Öã�úÃÖÖÖ - Ã�úÖ¯Öá†Öê ÷ÖÖ›üß“ÖÖ �úÖ“Ö 
±úÖê›ãü−Ö †Ó¤üÖ•Öê 10,000/- ºþ¯ÖµÖ 
“Öê −Öã�úÃÖÖ−Ö  �êú»Öê 

�Öã»ÖÖÃÖÖ-   ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,¾Ö ü̧ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ'Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê ×±úµÖÖ¤üá“Öê ŸµÖÖ“Öê †ÖÑ±úßÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ˆ³Öß �êú»Ö»Öê †Ñ́ ²Öã»ÃÖ “Öê ÃÖÖµÖ»ÖÓÃÖ ü̧  ×�úÓ́ ÖŸÖß 15,000/- ¹ý 
�úÖœãüÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ šêü¾ÖãÖ “ÖÖȩ̂ üß �ú ü̧µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»ÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ ü̧ß 
ˆ³Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÷ÖÖ›üß  ŸÖß“ÖÖ �úÖ“Ö ±úÖê›ãüÖ †Ó¤üÖ•Öê 10,000/- 
ºþ¯ÖµÖ “Öê −Öã�úÃÖÖ−Ö  �êú»Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧&ÖÖ ü̧- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯ÖÖß ¯Ö¾ÖÖ ü̧ ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö,ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê.-
ÖÓ.8855042722 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ� †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü - ¯ÖÖêÆêü�úÖò-436 ´ÖÖê�ú»Öê ¯ÖÖêê.Ã™ê.ü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö,ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê.ÖÓ-9423669795 

 
 
 
 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã. ü̧.−Ö. 539/2022 �ú»Ö´Ö 307,386,452,427,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 4/25,4/27 ³ÖÖ.Æ.ü�úÖ. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 

04/09/2022 

¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
539/2022   
�ú»Ö´Ö 
307,386,452
,427,506,34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö 
ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 
4/25,4/27 
³ÖÖ.Æ.ü�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ(Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
03/09/2022 
¸üÖê•Öß “Öê 22.00 
¾ÖÖ•Ö&µÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
´ÖÆüÖ¸üÖ&ÖÖ 
¯ÖÏŸÖÖ¯ÖØÃÖÆü −Ö÷Ö¸ü, 
•Öã−ÖÖ �úÖîšüÖ µÖê£Öß»Ö 
÷ÖÖê¤üÖ´Ö   
                  
×¤ü¿ÖÖ:- ˆ¢Ö¸êüÃÖ 
04 ×�ú´Öß †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü−ÖÖÓ�ú 
04/09/2022 “Öê 
¾Öêôû 17.16 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú 21 ¾Ö¸ü  

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ×¿Ö¾Ö¸üÖ•Ö ×¿ÖŸÖ»ÖØÃÖÆü ¯Ö¸ü´ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 40 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖãŸÖá�ú¸ü(¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü) ¸üÖ.´ÖÆüÖ¸üÖ&ÖÖ 
¯ÖÏŸÖÖ¯ÖØÃÖÆü −Ö÷Ö¸ü •Öã−ÖÖ �úÖîšüÖ ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.�Îú.9975645921. 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú.01 ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú. 
02 †™ü�ú †ÖÆêü       
            ×¤ü.04/09/2022 “Öê 21.24 
¾ÖÖ.Ã™êü›üÖ �Îú 40 ¾Ö¸ü 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×−Ö¸Óü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ¸ü(Ö - †“ÖÖ−Ö�ú ‘Ö™ü−ÖÖ ‘Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö 
ŸµÖÖÓ“Öê ÷Ö»»ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¤üÆü¿ÖŸÖß´Öãôêû ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ŸµÖÖ“Öê ¯Ö÷ÖŸÖ¯ÖØÃÖÆü −Ö÷Ö¸ü •Öã−ÖÖ �úÖîšüÖ ŸÖÖ.××•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü. µÖê£Öß»Ö 
÷ÖÖ¤üÖế ÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê ÷ÖÖê¤üÖ´ÖÖŸÖß»Ö �úÖ¸üÖ÷Öß¸üÖÃÖÆü Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö−Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ‘Öê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê •Ö¾Öôû µÖê¾Öã−Ö 
ŸÖã−Öê ÷Ö&Ö¯ÖŸÖß ²Öê“Ö�ú¸ü ²ÖÆüÖêŸÖ ¯ÖîÃÖÖ �ú´ÖÖµÖÖ Æîü, ´Öȩ̂ êü�úÖê ¤üÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê 
†³Öß �êú †³Öß ¤êü †ÃÖê �ÖÓ›ü&Öß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¯ÖîÃµÖÖ“Öß ´ÖÖ÷Ö&Öß �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü&µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ 
†Ó÷ÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¸ü �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ŸÖê ¾ÖÖ¸ü Æãü�ú×¾Ö»Öê ŸµÖÖ´Öãôêû 
÷ÖÖê¤üÖ´ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ˆ³Öß †ÃÖ»Öê»Öß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ”ûÖê™üÖ Æü¢Öß ÷ÖÖ›üß“Öß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü“Öß 
�úÖ“Ö ±ãú™æü−Ö 5000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê −Öã�úÃÖÖ−Ö �êú»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú.03 µÖÖ−Öê 
÷ÖÖê¤üÖ´ÖÖ•Ö¾Öôû µÖê¾Öã−Ö ´Æü&ÖÖ»ÖÖ ×�ú,´Öî ×ÃÖ›ü�úÖê ‹×¸üµÖÖ�úÖ ›üÖò−Ö Æãü, Æü´ÖÖ¸êü 
ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü•Öß �êú −ÖÖ¤ü �úÖê ŒµÖã »Ö÷Ö ¸üÆêü ÆüÖê, ŸÖã́ Ö�úÖê Æü´Ö Ø•Ö¤üÖ −ÖÆüß ”ûÖê›ëü÷Öê  
†Öß ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü&µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ü¾Ö÷Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü(ÖÖ¸:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö †Ö−ÖÓ¤ü ×²Ö“Öê¾ÖÖ ü̧ ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß&Ö ´ÖÖê 
�Îú 9561038001. 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ´ÖÆêü¿Ö �úÖê ȩ̂ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß&Ö ´ÖÖê �Îú 
8888836607. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ(Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 

 
 
 



iksLVs uk;xkao xq- j- ua- 131@2022 dye  326] 452] 324] 323] 504] 506] 143] 147] 148 Hkknoh lg dye 3 ¼1½ ¼vkj½ 
3 ¼1½]¼,l½ 3 ¼2½ ¼Ogh,½ v-tk-v-t-v- iz-dk;nk fn-04-09-2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko &  
uk;xkao  
 

xqUgk   -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fnukad 
03@09@2022 jksth  
10%00 oktrk ps 
lqekjkl  fQ;kZnhps 
ekek ;kaps ?kjkleksj  
vaxukr o ?kjkr 
ekSts ekatje   
 
 
fn’kk o varj %&   
  
if’pesl 16 fd-eh-  
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- 
%&  fnukad 
04@09@2022 jksth 
ps 18%00 ok uksan ua- 
24 oj   
 

 xq- j- ua-  
131@2022 dye  
326] 452] 
324] 323] 
504] 506] 
143] 147] 148 
Hkknoh lg dye 
3 ¼1½ ¼vkj½ 3 
¼1½]¼,l½ 3 ¼2½ 
¼Ogh,½ v-tk-v-
t-v- iz-dk;nk 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  xtkuu O;adVjko isjds 
o; 24 o”kZ O;olk; ‘ksrh jk- ekatje rk- 
uk;xkao ft- ukansM eks-ua- 7057851339 tkr 
eUusokjyq    
 
vkjksihps ukao %& 
 
vkjksih vVd %& ukgh  
 
mf’kjkps dkj.k %& fQ;kZnhps ekek ekeh ukansM 
;sFks nok[kk.;kr  vWMfeV vlY;kus R;kaps 
enrhdfjrk Fkkacyk gksrk o vkt jksth 
fQ;kZnh ;kaus iks-LVs-yk rdzkj fnyh – 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh xSjdk;n;kph eaMGh teoqu 
fi.;kps ik.;kps dWu tkj ns.;k ?ks.;kps dkj.kk o:u 
gkrkr dkB;k] ykB;k ] dq&gkM] fephZ iqM ?ksoqu fQ;kZnhyk 
eUusjokM;k] vfnoklh voyknhP;k v’kh tkrhokpd 
f’kohxkG d:u fQ;kZnhP;k ekekP;k ?kjkr   ?kqlqu ekek 
nsfonkl ekeh iqtk o iou txMeokj ;kauk FkkiMk cqD;kus 
ekjgku d:u R;kauk xaHkhj t[keh d:u gkr QWDpj 
d:u ftoss ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs rdzkjh tckck 
fnY;kus iksfu lk- ;kaps vkns’kkus   xqUgk nk[ky 
nk[ky dj.kkj & liksmifu  fc-th- dkGs iksLVs uk;xkao 
eks-ua- 9823035769 
rikfld vaeynkj&  ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh 
Jh- vphZr pkaMd lk- mifoHkkx fcyksyh eks-ua- 
7666643494  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu vfHk”ksd  f’kans  iksLVs 
uk;xkao eks-ua- 8975769508 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh ek- mifoHkkxh; iksyhl 
vf/kdkjh Jh- vphZr pkaMd lk- mifoHkkx fcyksyh eks-ua- 
7666643494 ] iksfu vfHk”ksd  f’kans  iksLVs uk;xkao eks-
ua- 8975769508 
gs fnukad 04@09@2022 jksth ps   18%48 ok uksan ua- 26 
oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw   

 
 



पो. टे मनाठा. ग.ुरन 140/2022 कलम279,337,338भादिवसहकलम184मवact 

पो. टे 
च ेनाव 

गरुन ंव कलम गरुन.घ.ता.वळे व िठकाण िफयाद देणार च ेनाव हिककत 

मनाठा गुरन 
140/2022 

कलम 279, 
337, 338 
भादिव सह 
कलम 184 
मव act 

 िदनाकं  31/08/2022 
रोजी 14.00ते 14.30 वा 
सुमारास चोरंबा पाटील 
हायवे रोडवर दि णेस 30 
िकलोमीटर बीड मांक 2 

 

ग.ुदा.ता.वळे 

िदनांक:-04/09/2022 

वेळ 22.24वा.न द नं 17वर  

 

 

 

िफयादी:- अिनल िपता 
सुदामराव सुकापुरे वय 
32 वष वसाय शेती 
राहणार बारडवाडी 
तालुका मुदखेड िज. 
नांदेड म .न. 
9604822123 

FIR त िदलीप का 
होय. 

 

आरोपी:-  

सादर िवनंती िक वर नमुद तारीख वेळ व िठकाणी यातील िफयादीचे सासरे 
यां या ह डा शाईन मोसा मांक एम एच 38 y 75 43 वर बसून यां या 

नातीला ी गणपती व महाल मी या अस यान े बारडवाडी येथील सोडून 
मारवाडी येथील पोतरा यां या मोसावर बसून जात असताना यांची मोसा 
चोरंबा पाटील हायवेवर रोडवर आली असता अधापरू कडून येणा या टाटा 
इंिडका कार या चालकांनी यांचे ता यातील नमूद कार भरधाव वेगात हाय 
गैव िन काळजीपणे चालून िफयादी या सास या या वरील नमूद मोटार 
सायकल ला कार या चालकांनी माग या बाजूनी जोराची धडक िद यान े
यां या डो याला हाता पायाला गंभीर दखुापत के याने डो याचे ऑपरेशन 

झाले आह े वगैरे िफयाद व न वर  माणे गु हा दाखल क न  मा. स.पो.िन 
साहबे यांचे आदेशान ेपुढील तपास कामी PC-2809रावल ेसर यांचे कडे िदला.  
तपासीक अिधकारी याचं े नावं-  NPC-2809 रावल े साहबे पो. टे. मनाठा 
म .न. 9867797144 
दाखल  करनारा-  PSO HC-2111 ितडके सर   साहबे पो. टे.मनाठा म .न.  

पो. टे. भारी अिधकारी याचं ेनावं व मोबाईल नबंर:- मा.स.पो.िन.साहबे पो. 
टे. मनाठा  मो. नं.केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

 
 
 



{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉn MÉÖ®ÆúxÉÆ.- 214/2022 Eò±É¨É 65 (<Ç)¨ÉnùÉEòÉ 

पो. टे च े
नाव 

गरुन ंव कलम गरुन.घ.ता.वळे व 
िठकाण 

िफयाद देणार च ेनाव हिककत 

{ÉÉä.º]äõ. 
vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉn 

MÉÖ®ÆúxÉÆ.- 
214/2022 
Eò±É¨É 65 
(<Ç)¨ÉnùÉEòÉ 

MÉÖ.PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É Ê ö̀EòÉhÉ 

– Ênù.04/09/2022 SÉä 

´Éä³ý 17.00 ´ÉÉ.SÉä 

ºÉÖ̈ ÉÉ®úÉºÉ ¤ÉÉä³ýºÉÉ iÉä 

vÉÉxÉÉä®úÉ   ´ÉÉb÷Ò VÉÉhÉÉ®äú 

®äúÉb÷́ É®ú  

 

ग.ुदा.ता.वळे 

िदनांक:-04/09/2022 

वेळ  19:26  .न द न ं   
18 वर  

 

Ê¡òªÉÉÇnùÒ - ºÉÖªÉÇEòÉÆiÉ MÉÉäÊ´Énù®úÉ´É 

xÉÉMÉ®úMÉÉVÉä ´ÉªÉ 50 ´É¹Éê ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ 

{ÉÉä½äþEòÉì/2016              

xÉä̈ ÉhÉÖEò {ÉÉä.º]èõ. vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù 

¨ÉÉä.xÉÆ.9421762333 

FIR त िदलीप का होय. 

आरोपी:- +É®úÉä{ÉÒ –  

 

Ê¨É³ýÉ±ÉÉ ¨ÉÉ±É – BEòÉ {ÉÉÆfø−ªÉÉ 

{ÉÉäiªÉÉiÉ Ë¶ÉnùÒ nùÉäxÉ Ê±É]õ®ú 

IÉ¨ÉiÉäSªÉÉ BEÖòhÉ 15 ¤ÉÉ]õ±É                      

|ÉiªÉäEòÒ 50/- ¯û.|É¨ÉÉhÉä +ÉºÉÉ 

BEÖòhÉ 750/- ¯û.SÉÉ ¨ÉÉ±É  

 

  ºÉÉnù®ú Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ,´É®ú xÉ¨ÉÖnù iÉÉ.´Éä³ýÒ ´É Ê ö̀EòÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É ºjÉÒ 

+É®úÉä{ÉÒxÉä Ê´ÉxÉÉ{É®ú´ÉÉxÉÉ ¤ÉäEòÉªÉnäùÊ¶É®úÊ®úiªÉÉ BEòÉ {ÉÉÆfø−ªÉÉ {ÉéäiªÉéiÉ 

Ë¶ÉnùÒ nùÉäxÉ Ê±É]õ®ú IÉ¨ÉiÉäSªÉÉ BEÖòhÉ 15 ¤ÉÉ]õ±ªÉÉ ÊVÉSÉÉ =MÉ®ú]õ ´É 

+ÉÆ¤É]õ ´ÉÉºÉ ªÉäiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ ¤ÉÉì]õ±ªÉÉ |ÉiªÉäEòÒ 50/- ¯û.|É¨ÉÉhÉä 

750/- ¯û.SÉÉ ¨ÉÉ±ÉÉSÉÒ SÉÉä®ú]õÒ Ê´ÉGòÒ Eò®úhªÉÉSÉªÉÉ =näù¶ÉÉxÉä 

¤ÉÉ³ýMÉÖxÉ Ê¨É³ÖýxÉ +É±Éä +É½äþiÉ ¨½þhÉÖxÉ ¤ÉÉVÉÖºÉ |É¨ÉÉhÉä MÉÖx½þÉ 

nùÉJÉ±É Eò¯ûxÉ ¨ÉÉ.{ÉÉä.ÊxÉ.ºÉÉ½äþ¤É ªÉÉÆSÉä +Énäù¶ÉÉxÉä {ÉÖføÒ±É 

 iÉ{ÉÉºÉ {ÉÉä½äþEòÉì/2336 VÉÉvÉ´É ªÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÉ +É½äþ. 

तपासीक अिधकारी याचं ेनावं-  {ÉÉä½äþEòÉì/2336 VÉÉvÉ´É 
दाखल  करनारा- दाखल  करनारा-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò /2286 

÷Ö¾Ö»Ö¾ÖÖ›ü मोबाईल नंबर:- 9421841380 

. पो. टे. भारी अिधकारी याचं ेनावं व मोबाईल नबंर:- 

:-¯ÖÖê.×−Ö. ×Æü²ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖê.Ã™êü. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ´ÖÖêê.−ÖÓ. 9764574333 

  मो. नं.केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

 
 

 

 



{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉn MÉÖ®ÆúxÉÆ.- 215/2022 Eò±É¨É 12(+) ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ VÉÖMÉÉ®ú EòÉªÉnùÉ िदनाकं:-04/09/2022 

पो. टे च े
नाव 

गरुन ंव कलम गरुन.घ.ता.वळे व 
िठकाण 

िफयाद देणार च ेनाव हिककत 

{ÉÉä.º]äõ. 
vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉn 

MÉÖ®ÆúxÉÆ.- 
215/2022 
Eò±É¨É 12(+) 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 
VÉÖMÉÉ®ú EòÉªÉnùÉ 

MÉÖ.PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É Ê ö̀EòÉhÉ 

–  
Ênù.04/09/2022 SÉä 

´Éä³ý 15.05 ´ÉÉ.SÉä 

ºÉÖ̈ ÉÉ®úÉºÉ ¨ÉÉè.ËSÉSÉÉä±ÉÒ 

+ÉèEòÉ®ú {É]ṍ ÉÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ 

PÉ®úÉºÉ¨ÉÉä®ú ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò 

®úÉäb÷́ É®ú ËSÉSÉÉä±ÉÒ 

 

ग.ुदा.ता.वळे 

िदनांक:-04/09/2022 

वेळ  23:28  .न द न ं   
23 वर  

 

Ê¡òªÉÉÇnùÒ –  

ºÉªªÉnù +É¤Éänù MÉÉèºÉÉäÊnùxÉ  ´ÉªÉ 52 ´É¹Éê 

´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉ{ÉÉä={ÉÊxÉ xÉä̈ ÉhÉÖEò 

{ÉÉä.º]èõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä.xÉÆ. 9823027835 

FIR त िदलीप का होय. 

+É®úÉä{ÉÒ – 
Ê¨É³ýÉ±ÉÉ ¨ÉÉ±É – xÉMÉnùÒ 10210/- ¯û.´É 

VÉÖMÉÉ®úÉSÉä ¤ÉnùEò UôÉ{É {ÉiÉä  

ºÉÉnù®ú Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ,´É®ú xÉ¨ÉÖnù iÉÉ.´Éä³ýÒ ´É Ê ö̀EòÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É  +É®úÉä{ÉÒ ½äþ 

Ê´ÉxÉÉ{É®ú´ÉÉxÉÉ ¤ÉäEòÉªÉnäùÊ¶É®ú ÊiÉ®ú]õ xÉÉ´ÉÉSÉÉ VÉÖMÉÉ®ú JÉä³ýiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ 

VÉÖMÉÉ®úÉSÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ´É xÉMÉnùÒ BEÖòhÉ 10210/- ¯û ºÉ½þ Ê¨É³ÖýxÉ +É±Éä 

+É½äþiÉ ´ÉèMÉ®äú ¨ÉSÉEÖò®úÉSÉä Ê¡òªÉÉÇnù ´É¯ûxÉ ´É®ú  |É¨ÉÉhÉä MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É Eò¯ûxÉ 

¨ÉÉ.{ÉÉä.ÊxÉ.ºÉÉ½äþ¤É ªÉÉÆSÉä +Énäù¶ÉÉxÉä {ÉÖføÒ±É iÉ{ÉÉºÉ {ÉÉä½äþEòÉì/2298 EòºÉ±ÉÉäb÷ 

ªÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÉ +É½äþ. 

 

 iÉ{ÉÉºÉ {ÉÉä½äþEòÉì/2336 VÉÉvÉ´É ªÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÉ +É½äþ. 

 
तपासीक अिधकारी याचं ेनावं-  {ÉÉä½äþEòÉì/2336 VÉÉvÉ´É 
 
दाखल  करनारा-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò /2286 ÷Ö¾Ö»Ö¾ÖÖ›ü मोबाईल नंबर:- 
9421841380 

. पो. टे. भारी अिधकारी यांच ेनावं व मोबाईल नंबर:-
¯ÖÖê.×−Ö. ×Æü²ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖê.Ã™êü. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ´ÖÖêê.−ÖÓ. 9764574333 

  मो. नं.केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

 


