
iksLVs mLekuuxj   xqjua 12@2023 dye 392]34 Hkknoh fnukad 01@02@2023   

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 

iksLVs ps uko 

mLekuuxj 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  & fn 31@01@2023  

jksth  osG vankts 10-45 ps  

lqekjkl ekSts tksesxko 

tk.kkjs /kut cqnd̀  

QkV;kps leksj  

 
fn’kk o varj %& nf{k.ksl 
22  fd-eh 
 

 

 

xqju nk[ky-rk-osG-%  

fn  01 @02@2023  

jksth 00-45 ok-  

LVs-Mk-uksan 02 uacj   oj 

 

 गुरनं 12/2023 

कलम  392 34 

भादवंी माणे  

 
 

 

foyackps dkj.k %& 

vkt jksth iks-LVs 

yk ;soqu rdzkj 

fnY;kus  

fQ;kZnhps uko %& izoh.k vkuanjko 

pkdkssjs o; 21 o”kZ  O;olk; [kktxh 

uksdjh dzsfMV ,Dlsl xzkfe.k  fyfeVsM 

‘kk[kk uk;xko jkg.kkj pkSQkGk rkyqdk 

gknxko gYyh eqDdke uk;xko eks ua 

8080223532   

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

 

vkjksihps ukao %&vKkr 

  

vkjksih vVd %& ukgh  
 
 
xsyk eky  %& uxnh 46 gtkj  429 
# o lWelax daiuhpk VWc fderh vankts 
vkB gtkj #i;s ,dq.k 54 gtkj 429 
#i;s  pk eky-  

खलुासk  &.  नमूद तारीख वेळी व ठकाणी सादर िवनतंी क  यातील फयादी हा े िडट ए ससे 

ामीण िलिमटेड शाखा नायगाव खाजगी फायना स कंपनी यथे े ाहका कडून वसूल केलले े पसै े

बॅगम य ेघेऊन याचे मोसा माकं डभ्. 26. ब।् . 53 38 वर बसनू नायगाव कडून कवठा फाटा त े

जोमगेाव कड ेरोडन ेजात असताना दोन अ ात चोर ानंी पाठीमागून यऊेन मोसा थांबून यास 
तलवारीचा धाक दाखवनू तरेी बॅक दे अस े हणनू बॅग िहसकावनू घऊेन परत कवठा पा ाकड े
मोसावर बसून iGqu xsys Eg.kqu oj izek.ks फयाद घेऊन माननीय स पो नी भारती 
साहेब यां या आदशेाने गु हा दाखल क न पढुील तपास कामी  iksmifu क  साहबे 
यां याकडे दला 

nk[ky dj.kkj%& iksgsdkW@2330 dkuxqys  iksLVs mLekuuxj  eks ua 7744019830 
rikfld vaeynkj %& iksmifu dsansz  iksLVs mLekuuxj eks ua 9823996314 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&liksfu भारती  साहबे mLekuuxj eks ua 8378989949 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1 ek-Fkksjkr lkgsc mifoHkkxh; iksyhl 
vf/kdkjh da/kkj eks ua 9325634308  gs fnukad 01@02@2023 jksth ps 01%55 ok 
uksan ua- 05 oj jokuk 
 
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&&  HksV iq<s pkyq  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 
 
 



पोलीस टेशन मु माबाद गुरनं.14/2023 कलम 324,504,506भादवी      दनांक 01/.02/.-2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद च ेनाव व प ा 
मोबाईल नंबर आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव मु ामाबाद 

ग.ुर.न.14/2023 

कलम 

324,504,506भा द 

व 

 
 
 गु हा दाखल 

करणारे–.ASIताहेर 

शेख मो नंबर. 

गु हा घ. ता.वेळ ठकाण- 

द.31/01/2023 रोजी 
सायंकाळ  06.00 वाजता 
समुारास बंडे पा नागा 
अजनु ेयां या दकुाना समोर 

रोडवर मौ सावळ  तालुका  
मखेुड 

 

गु हा  दा. ता.वेळ दनाकं 

01/02/2023 च े

00.20वाजता न द 3 

 
 
 
 

फयाद - दगांबर 

म णाजी पांढरे वय 47 

वष यवसाय शेती  
जात हटकर रा.सावळ  

तालुका मुखेड 

मोन.8530323569 

 
 
 
आरोपी– 

खलुासा -सादर वनतंी क  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े फयाद स त ू मा या दकुानावर िगरह्ाईक का करत 

नाह स अस े हणून फयाद स िशवीगाळ क न दगडान े

फयाद च ेडो यात मा न डोके फोडल े हणून  वर माण ेगु हा 
दाखल क न पोउपिन वाघमारे साहेब यां या आदेशान ेतपास 

पोहे का 2000 सुरनर यां याकडे दला  
 
 
तपासी अिधकार :-  -पोहेका 2000 सुरनर पोलीस टेशन 

मु माबाद मो.न.7447271727  

 
पो.. टे. भार  अिधकार .-सं ाम उ व जाधव.स.पो.िन.ओ. टे 

मु माबाद.मो.न.8999881900 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 
 
 



पोलीस टेशन मु माबाद गुरन.ं15/2023 कलम 324,504,506 भादवी       दनांक 01/.02/.-2023 

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद च े नाव व प ा 
मोबाईल नंबर आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव मु ामाबाद 

ग.ुर.न.15/2023 

कलम 

324,504,506भा द व 

 
 
 
 
 गु हा दाखल 

करणारे–.ASIताहेर 

शेख मो नंबर. 

गु हा घ. ता.वेळ 

ठकाण- 

द.31/01/2023 

रोजी सायंकाळ  

06.00 वाजता 
समुारास  

फयाद च ेदकुाना 
समोर रोडवर मौ 
सावळ  तालुका  
मखेुड 

 

गु हा  दा. ता.वेळ 

दनांक 

01/02/2023 च े

01.06वाजता न द 

4वर 

फयाद -बंडे पा नागा 
अजनु े वय 50 वष 

यवसाय शेती व कराणा 
दकुान जात हटकर 

रा.सावळ  तालकुा मखेुड 

मोन.9503528979 

 
 
आरोपी– 

 
 

खलुासा -सादर वनतंी क  नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा 
आप या TVS लु याची चावी हरव याने डायरे ट चाल ूकर त असताना 
यातील आरोपी हा फयाद स लु याची चावी दली असता फयाद न े

आरोपीस त ू माझी चावी मला न वचारता कस ं काय घऊेन गेलास 

तु यामुळे मी दसुरे गावाला जायच े होते मी गेलो नाह  मी दपुार पासून 

चावी हुडकत आहे अस ेरागात फयाद न ेआरोपीस बोलल ेअसता आरोपी न े

त ू मला कस काय रागात बोलतोस अस े हणून आरोपीन े फयाद स 

िशवीगाळ क न दगडान े फयाद च े डो यात मा न डोके फोडल े व जीवे 

मार याची धमक  दली हणून  वर माण ेगु हा दाखल क न पोउपिन 

वाघमारे साहेब यां या आदेशान ेतपास पोहे का 2000 सुरनर यां याकडे 

दला  
तपासी अिधकार :-  -पोहेका 2000 सुरनर पोलीस टेशन मु माबाद 

मो.न.7447271727 

पो.. टे. भार  अिधकार .-सं ाम उ व जाधव.स.पो.िन.ओ. टे 

मु माबाद.मो.न.8999881900 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



पो ट च ेनाव मुदखेड  ग.ुर.न 26/2022 कलम 379  दनांक   01/02/2023 

पो ट च ेनाव  गुरन व कलम    गु हा 
/आ /पनाका/घडला 
तार ख वेळ व ठकाण 

  फयाद च ेनाव /खबर देणार /आरोपीच े

नाव व प ा 
हक कत  

मुदखेड ग ुर न ं26/2022 

कलम 379 

भादवी   
 
 
 
 

गु हा  /घडला /तार ख 

वेळ व ठकाण /= 

दनांक 14/01/2023 च े

रा ी 22.00 वा त े 

दनांक 15/01/2023 

रोजी चे 05.00 वा च े

समुारास  फयाद च े

घरासमोर  िशवाजीनगर  

मुदखेड  

 
द णसे 1   कलो मीटर  

 
 
गु हा  दाखल तार ख 

वेळ- दना़कं 01/02/2023 

वेळ 14.13 टे.डा.19 

 फयाद  :- िलगंू दे वदास गायकवाड वय 

29  वष यवसाय  मजुर  राहणार  वडार 

वाडा िशवाजीनगर मुदखडे तालकुा  
मुदखेड ज हा नांदेड मोबाईल मांक 

9518936175 
 
  आरोपी  :-  अ ात  

 
 
उिशरा च ेकारण  :- आज पावतेो  शोध 

घतेला व आज रोजी फयाद द यान े

 
 
गेला   माल:- एक ह डा कंपनीची का या 
रंगाची मोटरसायकल जचा मांक MH-

26-BN 3642 कंमत अंदाज े 20,000 /-  

माल  

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद ची मोटरसायकल  MH 26-3642 

जचा चेचीस  ME4JC65AAKT180624 जुनी 
वापरती कंमत अंदाज े 20,000 पयाची मोटर 

सायकल फयाद ची घरासमो न कोणीतर  अ ात 

चोर यान े चो न नलेी आहे  वगैरे त ार  

जबाबाव न मा पो. िन. साहेब यां या आदेशान े

गु हा दाखल 

 
दाखल करणार :-  पो हे का  2136  वंचेवाड पो टे  

मुदखेड 

 तपासीक अमलदार- पो.हे.का 1375 ठाकूर   मो न ं

7774051375 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  
 
 
 



 

गुरण.19/ 2023कलम 379भादवी िद. 1-02-2023

 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला 
व दाखल  

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

                 हिककत  

िलंबगाव  
 :-   गुरण.19/ 2023कलम 
379भादवी  
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 27-01/2023 चे रोजी वेळ अंदाज े
21 . 30 ते िदनांक 28/ 1 /2023 च चे 
रोजी सकाळी सहा वाज या या दर यान 
िफयादी या घरासमो न सवजिनक 
रोडवरील मौ िनळा  ता.जी .नांदेड 
उ रेस आठ क.मी. 
 
 
िठकाण :  
  
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

िद. 1-02-2023 चे 13.05वा.  
 
न द नंबर :- 12.वर  
 
 
दाखल करणार :-hc2126 ध डगे पो. 

टे. िलंबगाव मो.न.ं 9763265999 

िफयादी चे नाव : भा कर गोिवंद जोगदंड 
वय 32 वष यवसाय खाजगी नोकरी 
राहणार िनळा .ता. िज .नांदेड मोबाइल 
नंबर 8999658452 
 
 
 
आरोपी चे नाव :-अ ात 
    
 
िमळाला म** िनरंक 
 
 FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
 
आरोपी अटक :- नाही. 
 
 
चेकिल ट ची पतूता केली आहे :- 

सादर िवनंती क  वर नमदू तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील िफयादीने 
याची मोटरसायकल मांक 26 बी 

एन िझरो 235 फॅशन ो काळया  
रंगाची कमती अदंाजे 30 हजार 
पयाची कोणीतर  अ ात 

चोर यांनी चो न नेली आहे. वगैरे 
मजकुराचे जबाबाव न गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास 

Asi दामोधर मो.9823971641 
 
तपािसक अंमलदार :- Asदामोधर 
मो.9823971641 
दामोधर मो.9823971641 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. 

पवार  साहेब पो. टे. िलबगाव  मो. 
न.ं 98 23 28 84 58 

 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

पोलीस टेशन नायगांव गुरन.ं 12/2023 कलम 379 भादवी माण े दनांक. 01/02/2023     

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय /नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव 

नायगांव  

दनाकं. 

01/02/2023    

गुरन.ं 

12/2023कलम 

379 भादवी 

माण े

 
 
 
 गु ाच ेकारण : 

:- 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक 

27/01/2023 च ेदपुार  11:45  वा 
त े 12:15  वा. सरकार  दवाखाना  
नायगाव  ता नायगाव 

 

ठकाण :- 

 

दशा :  द णसे  00.200  .मी.  
 
 गु हा दाखल दनांक:-

.01/02/2023  टे डा.नोद नं.  16 

वर वेळ  14:54 वा  
 
 
 

उिशराच े कारण :-  आज पावतेो 
मोटर सायकलचा शोध घऊेन 

िमळून न आ यान े आज रोजी 
त ार दली. 

 फयाद च े नाव  व प ा:- बालाजी 
मा ती क याण वय 42 वष यवसाय 

शेती राहणार क याण गली नायगाव 

मो. न.ं  97 66 55 46 21 

 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 आरोपीच ेनाव व प ा:- अ ात 

 

 आरोपी अटक :-  

 

गेला माल:- लडर लस मोटार 

सायकल मांक MH-26-BW-7939  

कंमत अंदाज े 40,000/-  पय ेजुनी 
वापरती  
 
 

िमळाला माल:- िनरंक  

 

खलुासा :- वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद न े लावललेी लडर लस 

मोटरसायकल मांक MH-26-BW-7939 

का या रंगाची म य े िस वर प टा असललेी 
कंमत अंदाज े 40,000/-  पय े जुनी वापरती 
अशी असललेी कोणीतर  अ ात चोर यान े

सरकार  दवाखाना नायगाव येथून चो न नलेी 
आहे वगैरे जबाबा व न गु हा दाखल क न    

मा.पो.िन.साहेब यांच े आदेशान े पुढ ल तपास 

कामी बीट. पोहेकॉ /2006  मु तापुरे  यांच ेकडे 

दला   
 

दाखल करणार :- ASI काळे साहेब 

पो. टे.नायगाव मो.न. 9823035769 

 
 तपासी अमलंदार :- पोहेकॉ/2006 मु तापुरे पो 
टे नायगाव मो न       93 25 85 09 96 

 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच े सूचना 
माण:े- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 
 

पो टे२ अधापरूc्r no 23/2023 कलम_379भाद व द. 01.02.2023 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसगं 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. न.ं आरोपी च ेनाव व प ा, 
आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

अधापरू ् ग ु र न_23/२०२3 

कलम_379भाद व 

माण.े 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द.13.01.2023 रोजी 12.00त े

दनांक 14.01.2023 च े

04.00वाजताच े दर यान फयाद च े

शेत आखा या समोर मौज ेडौर िशवार 

प मसे 15. क.मी. 
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 01.02.2023 च े 12.41वा.  
 
न द नंबर :- 009 वर  

 

दाखल करणार_ asi नंदे पो. ठाण े

आमलदर पो टे अधापरू     

मो. न.9765764482. 

फयाद  च ेनाव : देवानंद ारकाजी पावडे वय. 42 वष 

यवसाय शेती राहणार पुयनी  तालकुा ज हा नांदेड 

मोबाईल नंबर_8329720880. 

 
आरोपी च ेनाव_आ ात . 

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 
    उशीराचे कारण _शोध घऊेन िमळून न आ यान े

आज रोजी पो. टे.ला यऊेन जवाब द यान.े 

गेला माल_बजाज कंपनीची प सर 150 का या लाल 

रंगाची मोटार सायकल मांक mh _26/CB 

_1037जुनी वापरती कंमत अंदाज2े5000/ पयाची 
याचा इं जन नंबर DHXCMH12955 व चेचीस नंबर 

_MD 2A11CXOMCH79675व असा असललेी. 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील फयाद न े याच े डोर 

िशवारातील शेतातील आखा यासमोर 

याचंी मोटरसायकल मांक MH_26/CB 

_1037 ह  लावनू शेतात काम क न परत 

आखा यासमोर आल े असता फयाद ची 
मोटर सायकल ह  कोणीतर  अ ात य न े

चो न नलेी आहे. वगैरे मजकुराच े जबाबा 
व न वर माण ेगु हा दाखल. 

तपािसक अमलदर_पो. हे. का. प पु च हान 

ब. न.1279 

मोno_9356283717 

 
पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . जाधव 

साहेब पो. टे. अधापरू ् मो. न.ं _ 

7798834263 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

पो. टे. कंधार  ग.ुर.न. 27/2023  कलम  379 भा द वी.  . द.01/02/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 27/2023 कलम 

379 भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

15/3/2020 रोजी  चे  रा ी 
21.00 ते द 16.3.2020 चे 

सकाळ  07.00 वा.चे 

दर यान फयाद चे 

घरासमोर घोडज  कंधार   

द णेस  3  कमी 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

1/2/2023 वेळ  17.17 

वाजता टेशन डायर  न द   

24  वर 

 
 
 

 फयाद  चे नाव    :-    इरबा बाबाराव लाडेकर 

वय 44 वष यवसाय शेती रा. घोडज  ता. 
कंधार ज. नांदेड  मोबाईल नंबर 9975807717 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -. .  अ ात 

 

गेला माल - हरो कंपनीची लडर लस 

िन या रंगाची मोटार सायकल MH 26 AQ 

0821 जनुी वापरती कंमत 30,000/ पये 

 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 

दाखल करणार:  pso. ASI  /  कागणे      पो 
टे कंधार. मोबाईल  . 7262067016 

 
 

खलुासा;  
        सादर वनंती वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  याची मोटार सायकल MH 26 AQ 0821 हरो कंपनीची 
लडर लस िन या रंगाची मोटार सायकल अशी असलेली जनुी 

वापरती कंमती 30,000/ पयाची याने नेहमी माणे घरासमोर 

लावनू गाड स लॉक लावनू घर  जेवण वगरेै क न झोपी गेला 
असता कोणीतर  अ ात चोर यांनी चो न नेली ितचा आज 

पावतो शोध घेतला असता िमळून आली नाह  वगरेै मजकुराचे 

त ार  जबाब व न मा. पो .िन  साहेब यां या आदेशाने वर नमूद 

माणे गु हा दाखल क न तपास  Hc / 2059 सानप  यांच ेकडे 

दला. 
          

तपासी अमंलदार:---- HC/2059  सानप  पोलीस  टेशन कंधार. 

मो. नं.9421849989  

 
               

       पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन 

पडवळ साहेब        

मो न ं9420841070 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 



पो. टे.चे नाव  कनवट  26/2023 कलम 354,504,506 IPC   01/02/2023 

पो. टे.चे नाव गुरन/आ.म.ृ/पनाका
/िमसींग घडला व 

कलम 

गुरन/आ.म.ृ/पनाका/िमसींग 

घडला व दाखल 

फयाद  चे नाव व प ा व मो.न ं

आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी 
अटक होत /नाह  

हा ककत                 

 

कनवट 
26/2023 कलम 

354,504,506 IPC 

माण े

 गु हा घडला तार ख वेळ व 

ठकाण  द . 01/02/2023 रोजी 
13.30 वा. समुारास सा वी 
हॉ पटल आबंेडकर चौक 

कनवट तालुका कनवट 

ज हा नांदेड द णेस एक 

कलोमीटर  

 
 
गु हा दाखल -   

fnukad   01/02/2023 17.50  

टे. डा. . 22 

 
 
 

 फयाद  -  

 
 

 आरोपी -  
 
 
  

 वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

मलुगी ह  बह ण आजार  अस यान े भेट यासाठ  

हॉ पटलम ये गलेी असता आरोपीने हॉ पटलम य े

यऊेन मला त ूआवडतेस मी तु याशी ल न करतो अस े

हणत फयाद  मलुीचा उजवा हात पकडून ओढत नऊेन 

वनयभगं क न िशवीगाळ केली व ब हण भाऊजी 
सोड व यास आले असता यानंा पण िशवीगाळ क न 

जीवे मार याची धमक  दली वगैरे मजकुरा या 
जबाबव न वर माण ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी माननीय पोलीस साहेबां या आदेशा वय ेhc/1952 

क लाळे यां याकडे दला  
 
दाखल करणार -HC/ 1766 पवार पो टे कनवट    +91 

90110 51766 
तपास - एच.सी /1952 क लाळे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



पो. टे. उ माननगर 1 त े5गुरन ं13/2023कलम 279,304(अ) माण े द 01/02/2023 

ज हा/ठाणे  गरुनं / कलम  ग.ुघडला /गु हा दाखल/  ता . वेळ व 

ठकाण 

खबर देणार यांचे नाव व 

प ा फयाद / आरोपी 
   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

गरुनं 13/2023 

कलम 279,304(अ) भादंवी 
माणे  

 

गु हयाचे कारण :-- 

अपघातचे कारणाव न 

 

उिशराच ेकारण :--   फयाद  

दखुात अस याने आज रोजी  
पो टेला हाजर येवून फयाद 

द याने गु हा दाखल 

 

 दाखल करणार :-- HC 

2323 जामकर पो. टे . 

उ माननगर ता. कंधार 

ज.नांदेड 

 
 

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  :---  

द28/01/2०23चे 

19.00वा  
  
 

ठकाण  :--  मारतळा ते नांदेड 

जाणारे रोडवर पदमावती 
धा यासमोर ता.लोहा  
 

अतंर व दशा   :-- पुवस 18 क.मी  
 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 01/02/2023वेळ  17.38 वा टे डा 
नं 19 

 

गेला माल :-- िनरंक 

 
 

िमळाला माल :-- िनरंक  

 
  

फयाद चे  नाव नाव :-- 

बळ  संजय सावळे वय 

21वष यवसाय  

अटँोचालक रा.वडेपुर   

ता. लोहा ज नांदेड  

मो.न ं9075816320 

 
 

आरोपीचे नाव :--अ ात 

वाहन चालक नाव व 

प ा माह त नाह  

 

आरोपी अटक :-- िनरंक 

 
 

खुलासा:--सादर वनंती क  वर नमूता वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद चे वड ल हे द.28/0/2023 रोजी यांचे नातेवाईकास बरबडा 
येथे भेट यासाठ  गेले होते द.28/01/2023चे19.00वा मारतळा ते 

नांदेड पायी चालत येत असताना नमुद ठकाणी कोणतेतर  अ ात 

वाहनाने याच े वाहन भरधाव वेगात िन काळजीपणाने चालवून 

मयतास गभंीर दखुापत क न याच े मरणास कारणीभूत झाला 
हणून गु हा फयाद  दखुापत अस याने आज रोजी पो टेला येवून 

फयाद द याने गु हा दाखल क न तपास कामी मा.सपोिन भारती 
साहेबांचे आदेशाने PSI प लेवाड साहेब यांचेकडे दला  
 

तपािसक अमंलदार :-- PSI प लेवाड साहेब  पोलीस टेशन 

उ माननगर मो नं   73507 56405 

 

पोलीस टेशन भार  अिधका-याच े नाव व मोबाईल नंबर :-- 

मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर मो.नं.  
 83789 89949 
 

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे :- 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकार  :-– 

घटना थळ  भेट देवनु परत आले वेळ  :-- द 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 



पोलीस टेशन हदगाव  गुरन.ं 24/2023 कलम 326,323,504,506,34, भादवी दनांक 01/02/2023 

  पोलीस टेशनचे 

नाव 

 
 
 

 गु हा 
र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना 
अ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नबंर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक 

होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे नाव 

हदगाव  

गरुनं. 
24/2023 

कलम 

326,323,504,
506, 

34, भा.द.वी 
माणे  

 गु हा घडला दनांक 

 

- द.31/01/2023रोजी रा ी 
22.30 वा. या सुमारास   

 िशरड  तालुका हादगाव 

ज हा नांदेड बस टड वर. 

 
 

दशा : उ रेस 

 25 km  
 
 

 गु हा दाखल करणार HC 

िभसे  पोस.् टे हदगाव  

मो.नं. 
9511229954 

दनांक:- 

01/02/2023 वेळ 18.30 टे 

डा.नोद नं.  20 वर                  

 

 फयाद चे नाव :- अ वनाश पी. शंकर 

कलाने वय 20 वष यवसाय िश ण 

जात मराठा रा. िशरड   ता. हादगाव 

ज. नांदेड 

मो. नं 
8806788857 
 
 

आरोपीचे नाव. 

 
   

एफआर आय त 

 दली.  
 

खलुासा. 
 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद   संगणमत क न 

मागील भांड या या कारणाव न यातील फयाद  यांना यातील आरोपी 
मांक   2 याने िशवीगाळ क न मांक 1 याने या या हातातील 

चाकूने अचानक डो यात मानेवर मा न जबर मोठ  दखुापत केली व 

जिमनीवर पाडून पु हा लाथा बु यांनी यातील एक ते चार आरोपींनी 
मारहाण क न जवतं मार याची धमक  दली वगरेै जवाब व न गु हा 
दाखल क न तपास क रता PSI चोपडे साहेब यां याकडे दे यात आला व 

घटना थळाचे भेट देणे कामे मा. पोलीस िनर क पवार साहेब व PSI 

चोपडे साहेब रवाना झाले. 

  
                                           

दाखलकरणार:- HC िभसे  पो. टे.हदगाव मो.नं. 
 
9511229954 
 

 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव पो.िन. पवार साहेब 

पो. टे.हदगाव मो.न.ं 

8806994154 
 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

iksLVs  nsxyqj गूरन. 62/2023 कलम.379 भा.द.िव.  fnukad 01@02@2023 
गू .र.न.व कलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मो नं खुलासा:--- 

गूरन. 62/2023 
कलम.379 भा.द.िव.  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 24/01/2023च 19.30 चे सुमारास 
गोलेवार ग ी ,हनुमान मंिदराजवळ 
,ता.देगलुर . 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 01/02/2023रोजीवेळ 
17.19वा. नोदं नं. 38 वर 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा - 
 
िवनायक िकशनराव गायकवाड वय-
42 वष  वसाय-नौकरी  . रा. 
गायकवाड ग ी मुखेड ह.मु. देगाव 
रोड साधना हाय ु ल जवळ देगलुर 
िज. नांदेड  ,मो.नं. 9146228967 
  
 
 
आरोपी–   अ ात . 

खुलासा:--   सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
िफयादी हा ाची पॅशन ो. डम से  का  कंपनीची मोटार 
सायकल .MH-26 BY9590 असुन जीचा इंजीन 

.JA06EWLXM23102 व चेसीस .MBLJAW143LHM16099  
िकंमत 45,000/- पयाची  गोलेवार ग ी ,हनुमान मंिदराजवळ 
देगलुर येथे लावुन गेला असता कोणीतरी अ ात चोर ाने मोटार 
सायकल चो न नेली आहे 
वगैरे जबाबाव न गु ा दाखल. 
 
दाखल करणार:-ASI  िमरदोडे  पो. े .  देगलुर. 
 
तपािसकअंमलदार–पोहेका 2822 कणकवळे  
पो. े .देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी माछरे मो.नं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iksLVs  ukansM xzkfe.k iukdk  15@2023 dye 323]504]506]34 Hkknoh  fnukad 01@02@2023 
ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  

fn-osG 
i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 

iksLVs ps uko 

ukansM xzkfe.k 

iukdk ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  & fnukad 

01@02@2023 jksth ps 

14%00 oktrk ps lqekjkl 

fQ;kZnhps jkgrs ?kjktoG 

,uMh 41 dqlqerkbZ 

‘kkGsleksj flMdks rk-ft- 

ukansM  

 
fn’kk o varj %&  
if’pesl 02 fd-eh- 
 
 

iukdk nk[ky-rk-osG-%  

fn  01 @02@2023  

jksth 18-38 ok-  

LVs-Mk-uksan 29 uacj   oj 

 

   
iukdk  15@2023 
dye 
323]504]506]34 
Hkknoh 
 
 

 

 

fQ;kZnhps uko %&  

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

 

vkjksihps ukao %&   

vkjksih vVd %& ukgh  
 
 
-  

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj uewn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnhph ‘kstkjhu 

deyckbZ v’kksd ujokMs fgP;k ?kjkleksj ljdkjh QqVikVps dke pkyq vlrkauk gs dke 

cjkscj gksr ukgh gs dke can djk vls Eg.kqu ;kus fgps lkscr okn ?kkryk rsaOgk fQ;kZnhus 

R;kl vacqjs ;kaps  vkeP;k xYyhr rq>s  ;k;ps dk; dke vkgs- vls Eg.krkp 01 ;kus 

fQ;kZnhl f’kohxkG d:u R;kph vkbZ 02 vkbZ o iRuh 03 ;kauh fQ;kZnhps nksUgh gkr nkcqu 

/k:u fQ;kZnhl ekaMhoj  o dacjsoj ekjgk.k dsyh o  ;kaus gkrkr foV ?ksoqu fQ;kZnhps 

ikBhr eqDdk ekj ekjyk o ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs  etdqjkps  tckcko:u  

iksfu lk-;kaps vkns’kkus  iukdk nk[ky 

nk[ky dj.kkj%& liksmifu  fxrs  iksLVs  ukansM xzkfe.k  eks- ua- 8830309990 
 
rikfld vaeynkj %&  iksmifu fot; ikVhy  iksLVs  ukansM xzkfe.k eks- ua- 
9823155291 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu  Jh- v’kksd ?kksjckaM  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 
9909737394 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu  Jh- v’kksd ?kksjckaM  iksLVs ukansM 
xzkfe.k eks- ua- 9909737394  ] iksmifu  fcpsokj  iksLVs  ukansM xzkfe.k eks- ua- 
9561038001  gs fnukad 01@02@2023 jksth ps 18%55 ok uksan ua- 30 oj jokuk 
 
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&&  HksV iq<s pkyq  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन नायगांव गुरन.ं 13/2023 कलम 498 (अ ) 323,504, 34 भादवी दनाकं. 01/02/2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर, आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव नायगांव  

दनाकं. 

01/02/2023    

गुरन.ं 13/2023 

कलम 498 (अ ) 

323,504, 34 

भादवी माण े

 
 
 
 गु ाच ेकारण : 

:- 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक 

द.01/12/2019  च े

12:00 त े 

द.31/01/2023 च े

16:00  वा .  दर यान 

मौज ेलालवडं  ता. 
नायगाव प मसे 10  

क.मी.  कंुडलवाड  ता. 
बलोली   

 

दशा :  प मसे 10 

क ..मी.  
 गु हा दाखल दनांक:-

.01/02/2023  टे 

डा.नोद न.ं  24 वर वेळ  

19:04  वा  
 

उिशराच ेकारण :- 

िनरंक  

 फयाद च ेनाव  व प ा:-.  
 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
आरोपीच ेनाव व प ा:-  
 

 आरोपी अटक:- िनरंक  

 

खलुासा :- वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 
फयाद स त ु बराबर वागत नाह स तलुा काह  काम जमत नाह  

त ू दसायला सुदंर नाह स व लॅट घे यासाठ  माहे न दोन लाख 

पय ेघऊेन ये अशी मागणी केली व थापडा बु यानंी मारहाण 

क न िशवीगाळ क न मानिसक व शार रक ास दला वगैरे 

जबाबा व न गु हा दाखल क न    मा.पो.िन.साहेब यांच े

आदेशान े पुढ ल तपास कामी बीट. पोहेकॉ /2006  मु तापुरे  

यांच ेकडे दला   
 

दाखल करणार :- ASI काळे साहेब पो. टे.नायगाव मो.न. 

9823035769 
 
 तपासी अमलंदार :- पोहेकॉ/2006 मु तापुरे पो टे नायगाव मो 
न       93 25 85 09 96 

 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माण:े- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



पोलीस टेशन रामतीथ गुरन 14/2023 कलम 304 (अ),279,337,338भा द वी द    01/ 02/2023 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव 

कलम 

 गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  नं , 
आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाह  

हक कत 

रामतीथ गुरन ं14/23 

कलम 

304(अ),279,

337,338भा 
द वी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुघा.ता.वेळ 

व. ठकाण:- 

द.09/01/2023रोजी18:3

0  वाजता घर  त ेनरसी 
जाणारे रोडवर िशवकृपा 
मगंल कायालय जवळ  

 
दशा :- उ रेस 8k m 

 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 01/02/.2023च े

18:51वा टे.डा न द  

23वर  

 
मयताच ेनाव:- सुधाकर 

भालचं  लघुळे वय 62 

वष राहणार लोहगाव 

तालुका बलोली 
   

 फयाद च ेनाव:-  

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  
आरोपी अटक:-नाह   

 
 

उिशराच ेकारण.:- दखुात अस यान े

आज रोजी पो टला यऊेन त ार 

द यान े 

 

खलुास_ सादर वनतंी क  वर नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील 

यातील फयाद  व यातील मयत हे याचे मोसा मांकMH26 P 

7858 वर बसनू दनांक 09.01.2023 रोजी 18.30वाजता लोहगाव त े

नरसीकडे येताना पाठ मागून मो सा या चालकाने व हयगय 

िन काळजीपणाने भरधावगेात चालवनू पाठ मागून जोराच ेधडक 

द यान े फयाद स करकोळ मु कामार व याच े पती सुधाकर 

यास दाव ेपायास छ ीस पोटात गंभीर मार लाग यामुळे यशोसाई 

हॉ पटल नांदेड येथ े उपचार चाल ू असताना दनांक 

25.01.2023वेळ 06.05वा मरण पावल े याचे मरणास मो मांक 

MH26AF1899 चाचालक कारणीभतू ठरला आहे वगैरे जबाब व न 

गु हा दाखल क न सपोिन दघ े साहेब यां या आदेशान े गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामे PSI शेख यां याकडे दला आहे  

दाखल करणार:-psiराठोड   पो टे रामतीथ मो न.ं9423137924 

तपािसक अमलंदार :-PSI शखे  मो नंबर 9960161935 

 

पो टे रामतीथ :- भार  अिधकार  मा सपोिन दघ ेमो नंबर 

9834255985 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 



पोलीस टेशन हादगाव  गुरन 25/2023 कलम 294,,323,504,506 भा द व द 01/02/.2023 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  

न ं, आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 1 त5े गुरन ं 

25/2023कलम 

294,323,504,50

6, भा द व माण े 

 
  

 द.31/01/2023 च े

सायंकाळ 18:00 त े

18:30वाजता च े समुारास 

बौ भमूी वसाहत तामसा 
रोड हदगाव 

द णसे02 कमी  
 
 
 

दशा :- द णसे 02 कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

01/02/.2023 च े 20:14वा 
टे.डा न द  23वर  

 
 
  

 फयाद च े नाव: - िनतीन 

मा ती कुलद पकर   वय 42 

वष या. शेती जात बौ    रा 
तामसा रोड हदगाव ता. 
हदगाव जी.नांदेड 

 मोन.9403882405. 

 
 FIR त दली का:- होय  

 
 
आरोपीच े नाव व प ा :- 

आरोपी अटक :- नाह  

खलुासा,  सादर वनंती क  , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े फयाद स घराच े बांधकामाच े पैशा या कारणाव न वाद 

घालनू लाथा बु यान े मारहाण क न लाकडान े मा न तू या 
मायला झव अशी असलील िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  

दली व फयाद ची प ी सोड व यास आली असता ितला पण 

लाकडान ेमा न ढकलनू दल े वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न 

मा. पो.नी साहेबां या आदेशान े  तपास कामी HC/2342 हंबड साहेब 

यां याकडे दला  
दाखल करणार :-HC 227 िभस े पो टे हदगाव  मो.न. 9511229954 

तपािसक अमलंदार :-HC/2342 हंबड  पो टे हदगाव मो नंबर 

9284422052. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 



 

पो. टे ई लापरु ग.ुर.न ं20/2023कलम ा यानंा ू रतेने वाग व याचा कायदा 1960 कलम 11(1)सह कलम34 भा.द.वी. द01/2/2023 

पो. टे चे नाव ग.ुर.न.ंव कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  च ेनाव  खलुासा 

ई लापरु  गूरन ं 20/2023 कलम 

ा यानंा ू र तने े

वागव याचा कायदा 
1960 कलम 11 (1) सह 

कलम 34 

भा.द.वी. माण े 

.ग.ूघ.ता.वेळ  व ठकान :-

द.01/2/2023रोजीच े 11:30वा. 
समुारास त लार  गावाजवळ 

 
 

ग.ूदा.ता.वेळ : 

द01/2/2023.रोजी14.30 टे. 

डा.16वर. 

 
. 

फयाद : रघुनाथ तुळशीदास शेवाळे वय 43 

वष यवसाय नोकर  पो. टे.ई लापरु  

ता. कनवट ज.नांदेड  मो. .9405524001 

 
 

आरोपी: 
 

    सादर वनंती क  वर नमूद ता वेळ  व ठकाणी. 
यातील आरोपी यानंी सगंणमान क न मह ा 
प स Ts20T 1896 व MH26 BE 2821 याम य े

भ न यांचे चारह  पाय बांधून ू र प तीन े इजा 
होईल अशा प तीन े वाहतकू करत असता िमळून 

आल.े वगैरे फयाद व न मा.Api   साहेब यां या 
आदेशान ेपुढ ल तपास कामी psi  बोधिगरे साहेब 

यां याकडे दल.े 

 
दाखल करनार -PsoLHC 1906 कैलवाड  मो.न ं

9421869587 

तपासीक करणारे :psi बोधगीरे साहेब    मो.न ं

इ लापरु. 9404222624 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पो. टे. कंधार   ग.ुर.न. 28/2023  कलम  435 भा द वी.. . द.01/02/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 28/2023 कलम 

435 भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

1/2/2023 रोजी  रा ी 
02.00 वा.चे सुमारास 

राहते घरासमोर रा. ई 

तालुका कंधार  

 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

1/2/2023 वेळ  19.22 

वाजता टेशन डायर  न द   

30  वर 

 
 
 

 फयाद  चे नाव    :-  र व करण 

नागोराव टो पे वय 42 वष 

यवसाय शेती रा. ई  ता. कंधार 

ज. नांदेड   मोबाईल नंबर 

9970326059 
 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -.  
 

आरोपी अटक:- नाह  

 

खलुासा;  
        सादर वनंती वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद   यांनी 
गाई हशीला खाऊ घाल यासाठ  कडबा व गवत एकूण अदंाजे 22,000 . 

कमतीचा वकत घेऊन घरासमोर ल लॉट म ये ठेवलेला यातील आरोपीने 

दु मनीव न कडबा व गवतास आग लावनू जाळल े वगरेै  मजकुराचे त ार  

जबाब व न मा. पो .िन  साहेब यां या आदेशाने वर नमूद माणे गु हा दाखल 

क न तपास  Hc / 1959 यवहारे  यांच ेकडे दला. 
 

तपासी अमंलदार:---- HC/1959  यवहारे पोलीस  टेशन कंधार. मो. 
न.ं9604333256 

दाखल करणार:  pso. ASI  /  कागणे      पो टे कंधार. मोबाईल  . 7262067016 

            

 पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ साहेब   मो न ं

9420841070 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               पो. टे वमानतळ गुरनं 38/2023 कलम 363 IPC द.01/02/2023 
अ
. 

. 

िज हावपो.
टे.चेनाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हानांदे

ड, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

गु.घ.ता.वळे व ठकाण -  

द. 31.01.2023 रोजी 6.50 

वा सुमारास मँ रड आँ फस 
शारदानगर नांदेड  येथुन 

 
 
 
गु हा दाखल ता.वळे -

द.01/02/2023 वळे20.05 

टे.डा.नं.34 
 
 
उशीराचे कारण - शोध घवेुन  
िमऴुन न आ याने आज 
रोजी पो. टेला येवनु जबाब 
द याने.  

 
 

पो. टे 
िवमानतळ 
गुरन ं
38/2023 
कलम 363 
IPC 

फयादी -  
 
आरोपी -अ ात 
 
िपडीत मुलीचे नाव- पायल भाकर ग  ेवय 16 
वष 6 महीने रा.उ ासनगर कँनलरोड 
तरोडानाका नांदेड  मो. नं. 7058845103 

जात बौ  
 
 
वणन- नाव -पायल भाकर ग े.  वय- 16 वष 6 
महीने, उंची -5 फुट,रंग- सावळा, बांधा- मजबुत, 
डोळे- बारीक,चेहरा -गोल,केस- काळे लांब, 
पोषाख- ीन कलरचा टाँप,लेिग  का ा 
कलरचा , गुलाबी कलरचा ेटर व ाँल गुलाबी 
कलरचा सोबत बँग व  मो. न.ं 

7058845103,पायात- शुज गलुाबी कलरचा ,भाषा- 
मराठ , हंद ,  

 

खुलासा - सादर िवनंती की ,वर नमुद तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील िफयादीची  मुलगी ह स कोनीतर  
अ ात इसमाने अ ात कारणांसाठ  फुस लावुन पळवुन 
नेले आहे.वगैरे मजकुराचे जबाबव न 
मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने गु ा दाखल क न 
तपासकामी PSI रेडेकर सा.यांचेकडे दे ात आला. 
दाखल करणार -   सपोिन जाधव मो.न. 
9765902710  

तपास करणार- PSI रेडेकर मो. न. 8275969006 
 
 
भेट िद ाची ता.व वेऴ िद.01/02/2023 े.डा.नं.36 
वेळ20.37 
 
पो.िन.काकडे सा,मो. 9923131121  
 
पोउपिन रेडेकर मो. न. 8275969006 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 
 
 
 

 
 
 



पोलीस टेशन कनवट ग.ुर.न.ं 27/2023  कलम 4/25 अ सर ऑ ट द.30/01/2023 

पो. टेच.े

नाव 

ग.ुर.न.ंव 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण द. अंतर फयाद च ेनाव प ा मो.नं.व. आरोपीच ेनाव प ा 
मो नं. 

खलुासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 

27/2023 
 कलम 

4/25 

अ सर 

ऑ ट 

माण.े 

 द. 01/02/ 2023  रोजी वेळ 16.40 

वा आरोपी या घरात महा मा फुल े

व ालया या माग ेगोकंुदा तालुका 
कनवट द णसे 2 क. मी  

 
 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.01/02/2023 

वेळ 20.24वा.  
टे.डा .32 वर  

फयाद च ेनाव. िस े र बालाजी कागण ेवय 31 

वष यवसाय नोकर  पो. का पो . टे. मो. कनवट 

नंबर ता. कनवट ज. नांदेड  मो. न ं . 

8888828537 
 
 
 
आरोपीच ेनाव. ;-    

िमळाला माल ;- एक ट ल रंगाची तलवार 31 इंच 

लंबाची ज.ु वा. क .आ. कमतं 1500  /_ 

  

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी हा वतःच े घरात तलवार बाळगनू 

असताना िमळून आला वगरेै मजकुरा या फयाद  

व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी मापणी 
साहेबां या आदेशान ेपवार साहेब यां याकडे दला 
 
दाखल करणार- hc2440 लखळेु पो. टे. कनवट मो. 
9527062710 
 
 
 
तपासी अमंलदार  psi पवार साहेब पो. टे. कनवट. 

मो. न.ं  9850892665 

 
भार  अिधकार . .पो.िन. बोरस ेमो. न.ं 9309737394  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन बलोली   आ  . 01/2023कलम..174 crpc  दनांक  01/02/2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना 
अ. ./ ो ह /घडला 
व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव बलोली  
आ . 01/2023 

कलम 174crpc 

 माण ेदाखल 

  
 
 
 
 
 

 गु हा घडला 
दनांक 

 
- द.31/01/2023 

रोजी  21.00 वाजता 
चे स.ुमौज ेभोसी 
मयताच ेनातेवाईक 

य लपा राजाराम 

आरोटे यांच ेघर   

 
 
 गु हा दाखल 

दनांक:- द-

01/02/2023 वेळ 

10.21 टे.डा न.09 

 खबर देणायाच ेनावाः   
पोश ट  प रानबा जाधव  वय 

65 वष यवसाय मजुर   रा 
तळेगाव ता उमर   ह म ु वतक 

नगर तळेगाव  

मो.न.ं 7977578280 

 

मयताच ेनाव 

  
 
मायताच ेकारण             

हदय वकाराचा झटका यऊेन 

य ु 

 

एफआर आय त 

 दली. होय 

 

खलुासा:- सादर वंनती क नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील 

मयत व खबर देणार हे पाहु या या घर  जेवन क न बोलत 

बसले आसता यातील मयत हस रा ी 09.00 वाजताच े

समुारस आचानक हदय वकाराचा झटका आला ते हा 
नातेवाईकानी आटँो क न सरकार   दवाखाना बलोली यथेे 

आनल े आसता मा डा.यांनी तपासनु तीस मयत झा याच े

सांिगतले वगैरे जबाबाव न वर माण े  पो िन सा.यांच े

आदेशान ेआ  दाखल क न पुढ ल तपास कामी HC 1985 

यांचेकडे दला आहे. 

 
 
 तपासी अिधकार - पोहेका 1985ज े ब िशंदे मो .न 

7721005064 
 

दाखल करणार:- - ब एम कौठकर HC 208 पो टे बलोली 
मो.9923799208 

 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल नंबर:-

पो.िन.के एन न टे साहेब पो. टे. बलोली 
मो.न.ं9823802677 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



             
 

  
      

 
        
        
 

 
   

 
 

       
 

  
     
    
    

 
    

    
    

   
  

 

     
         

 
   

      
     

 
         

     
       

 
  

          
         

         
         
           

        
         

       
 

       
    

 
      

    
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 
 



            
  
 

   
 

                  
      

  
  

 
 

 
  

  
 

 
  
 

    
  

  
    

     
  

   
 

  
 
   

   
   
    
 

           
      

    
 

        
 

         
        

 
        

        

            
         

         
          
        
             
    

 
          

      
 

           
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

     

 
 
 
 
 
 
 
 



पो. टे. कंधार  आम ृनंबर 04/2023 कलम 174 crpc . . द.01/02/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आम ृनंबर 04/2023 

कलम  174 crpc माणे  

 आम ृघडला:- द.  वेळ व 

ठकाण 01/02/2023 रोजी 
चे  17  :00 वा    मौजे 
घागरदरा िशवार तालुका 
कंधार द णेस 15 कमी   
 
 
 

आम ृदाखल:-  

द.01/02/2023 वेळ  21 

:07   वाजता टेशन 

डायर  न द  33 वर 

 खबर देणार चे नाव :-   माधव संभाजी िगते 
वय 40 वष यवसाय शेती राहणार घागरदरा 
तालुका कंधार ज हा नांदेड मोबाईल नंबर 

8308603086  
 
 

FIR त दली का:-होय  

  मयताच े   नाव व प ा: -  केशव . प संभाजी 
िगते वय 32 वष राहणार घागरदरा तालुका 
कंधार ज हा नांदेड 

 
 
 

मरणाचे कारण.  :- इले क   शॉक  लागून   

मृ यू  

आरोपी अटक:- नाह  

खलुासा;  
        सादर वनंती क    वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील  मयत पा याचे मोटार चालत नस याने  ड .पी.चा  
फऊज द याने युज टाक यासाठ  ड पीचे जवळ जाऊन 

फऊज टाकत असताना शॉक लागनू जागीच मरण पावला वगरेै 

मजकुराचे खबर  व न मा   .पो नी साहेब यांच ेआदेशाने वर 

माणे आ  दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोहे का 20 59 

सानप साहेब यांच ेकडे दला. 
 दाखल करणार:- pso / hc/1735 बाबर    पो टे कंधार  मो 
न9ं421392709   

      

तपासी अमंलदार:--   पो.हे का /2059 सानप पोलीस टेशन 

कंधार. मो 9421849989  

पोलीस टेशन भार  अिधकार  पोलीस िनर क /  पो िन 

पडवळ साहेब  पोलीस टेशन कंधार मोबाईल नंबर  

9420841070 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन कंुटूर गुरन.ं 17/2023कलम  452,427,323,504 ,506,34 ipc माण े दनाकं. 01.02.2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा 
मोबाईल नंबर, आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक 

होय /नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव कंुटूर 

गुरन ं17/2023 

कलम  

452,427,323,50
4,506,34 ipc  

माण े

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला 
दनाकं01.02.2023च े

21.30वाजता   
 
 

ठकाण मौज ेदगुाव 

फयाद च ेघरात 

 

दशा  पूवस12 कमी 
 
 
 
 
 गु हा दाखल दनांक:-

द-01.02..2023 टे 

डा.नोद न ं22वर वेळ 

23.02 
 

 चेक िल टची पुतता 
केली अगर कस े :-होय 

फयाद च े नाव ल मण 

बालाजी नांगरे वय 32 वष 

यवसाय शेती राहणार 

दगुाव मोबाईल नंबर 90 

49 46 49 46 
 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 
 
 आरोपीच ेनाव व प ा :-  

खलुासा :- वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी यानंी 
सगंणमत क न फयाद च ेघरात घसुून शेतातील धु यावर ल खोटं 

का सरकवला हणून िशवीगाळ क न लाताबु यान ेमारहाण क न 

जीवे मार याची धमक  दली व घरातील डाळ वार  तांदळू सांडून व 

दार तोडून नुकसान केल ेअसनू सोडव यात आले या सा ीदारा या 
ग यातील दािगने गळून पडून गहाळ झाल ेआहे वगैरे फयाद व न 

गु हा दाखल क न    मा..सपोिन सा यांच ेआदेशान े पुढ ल तपास 

कामी दला  
 
 
 तपासी अमलंदार :- पो हे का 1592 िनकम पोलीस ठाण ेकंुटूर 

 
 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माण:े- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 



िदनांक01.02.2023

 
 
 
 



पोलीस टेशन भोकर गुरन- 40/2023 कलम 379 भादवी दनाकं 01.02.2023 

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ व ठकाण 

गु. द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

दनांक 28/01/2023 रोजी वेळ  

09.00 वा. चे दर यान दकुाना 

समोर उडाण 

पुलाखाली भोकर 
 
 

दशा व अतंर 

प मेस आंतर 1 क.मी. 

अतंरावर 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 01/02/2023 चे 12.56 व 

न द-13 नंबर  

उशीराचे कारण- 

आज रोजी पो टला येऊन त ार 

द याने 

गुरन- 

40/2023 

कलम 379 

भादवी 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव- र व  गणेशराव कंुडगुलवार 

वय 53 वष धदंा यापार रा. मजंळुानगर 

भोकर मो.नं. 
9421768321 

आरोपीच ेनाव-  

 
 
 

खुलासा वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा याची मोटार सायकल . 

MH 26. L 5310 हरो ह डा यासन लस ह  गाड  यां या दकुानासमोर ल उडाण 

पुलाखाली लावुन दकुानात गेल ेव दपुार  15.30 वा चे दर यान फयाद स भोकर शहरात 

जाण ेकर ता गाड  कडे गेल ेअसता यांची गाड  जा यावर िमळुन आली नाह  सदर गाड  

कोणातर  अ ात चोर यांनी चो न नेले आहे आज पावेतो सदर मो.सा. चा शोध घेवुन 

आज रोजी पो. टे. ला येवनु फयाद द याने वर माणे गु हा दाखल क न मा, पो.िन. 

साहेब यांचे आदेशान ेपुढ ल तपास बट पोहेकॉ / 2401 जाधव यांचेकडे दला. 

दाखल करणार  ASI एस एस लेखुळे PSO पो ट भोकर मोबाईल 8308292298 

तपासी अमलदार-  पोहेकॉ/2401 जाधव पो. टे. भोकर मोबाईल मांक 9850493110 

पो ट भार  अिधकार  - सपोनी तांबोळ  साहेब मो.8623900640  

घटना थळ  भेट देणारे - पोहेकॉ/2401 जाधव पो. टे. भोकर  

 

  घटना थळ  रवाना -सपोनी तांबोळ , पोशी 3105 टे. डा.न द न. 22 वेळ 15.07 
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पोलीस टेशन कनवट ग.ुर.न.ं 28/2023  कलम 160 भाद व द.01/02/2023 

पो. टेच.े

नाव 

ग.ुर.न.ंव 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण 

द. अंतर 
फयाद च ेनाव प ा मो.नं.व. आरोपीच े

नाव प ा मो न.ं 

खलुासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 

28/2023 
 कलम 

160 

भाद व 

माण.े 

 द. 01/02/ 2023  रोजी 
राञी 21.50 वा छ पती 
िशवाजी महाराज चौक 

सावजिनक ठकाणी 
कनवट तालुका 
कनवट  प मसे 01 

क. मी  
 
 
गु हा दाखल तार ख 

वेळ 

द.01/02/2023 

वेळ 23.46 वा.  
टे.डा .42 वर  

फयाद च े नाव. काश गो वदंराव 

बोदमवाड वय 36 वष यवसाय नोकर  

पो. का2737न.े पो . टे.  ता. कनवट ज. 

नांदेड  मो. नं . 8668497282 

 
 
 
आरोपीच ेनाव. ;-     

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतानंी 
काह  तर  कारणाव न छ पती िशवाजी महाराज चौकात सावजिनक 

ठकाणी आपसात मो या मो यान ेओरडा ओरडा क न एकमकेांसोबत 

झटापट क न सावजिनक शांततचेा भगं क न पोिलसांना पाहून पळून 

गेल ेवगैरे मजकुरा या फयाद  व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी मा पो. िन. साहेबां या आदेशान hc 1062 वाडगुरे  साहेब यां याकडे 

दला 
 
दाखल करणार- hc 1766 पवार पो. टे. कनवट मो. 7620541766 

 
तपासी अमंलदार  hc 1062  वाडगुरे साहेब पो. टे. कनवट. मो. न.ं  

8805981062 
 

भार  अिधकार ..पो.िन. बोरस ेमो. न.ं 9309737394  

 
 


