
iksyhl LVs’ku foekurG xqjua 84@2023 dye 364] 365] 386] 392] 354 ¼v½] 354 ¼M½ ]323] 506 Hkk-n-oh  

 fnukad 10@03@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 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko 
foekurG  
 
 

xqUgk  -?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k & 
fnukad 07@03@2023 
jksth 17-00 ok 
lqekjkl lkaxoh cq-
;sFkhy ykWUl eaxy 
dk;kZy; ukansM  

fn’kk&iqoZsl  03 fd-eh 

 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%&  
fn  10-03-2023 jksth 
osG 06-15 ok LVs-Mk- 
08  
 
?kVukLFkG %& lkaxoh 
cq-;sFkhy ykWUl eaxy 
dk;kZy; ukansM 

 
xqUgk@ vijk/k 
dzaekd  
 xqjua 84@2023 
dye 364] 365] 
386] 
392] 354 ¼v½] 
354 ¼M½ ]323] 
506 Hkk-n-oh  
 

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk %& -
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  

vkjksih vVd rk osG %& ukgh   

mf’kjkps dkj.k %& vkt jksth 
iksLVs ;soqu rdzkj fnY;kus xqUgk 
nk[ky 

 
[kqyklk%&lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih 
;kus fQ;kZnhps eksckbZyoj laidZ d:u iS’kkph ekx.kh d:u iSls fnys ukgh 
rj eqykyk o Hkkokyk ek:u Vkdrks-Eg.kqu /kedh fnyh-o vkjksihus 
fQ;kZnhl eh rq÷;keqGs ,d efguk  tsye/;s gksrks R;klkBh rq eyk 
3]00]000 :i;kph [kaM.khph ekx.kh  dsyh o MksD;kr vaMs QksMqu fdMuWi 
d:u [kksyhr can d:u fou;Hkax dsyk o pkdq ] csYVus ekjgk.k d:u 
t[keh d:u vaxkojhy cGtcjhus  lksU;kps nkfxus dk<qu ?ksrys oxSjs 
etdqjkps tckck o:u  iksfu lkgsc ;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek- mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh Jh-
ns'keq[k lkgsc eks- ua-9765390333 ]iks-fu-ujokMs iksLVs foekurG  eks- ua- 
9561045306 ] liksfu iBk.k lkgsc iksLVs foekurG eks-u-  
gs fnukad 10@03@2023 jksth ps 06%18 ok uksan ua- 09 oj jokuk 
 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu-ujokMs iksLVs foekurG  eks- ua- 
9561045306 
rikfld vf/kdkjh %& liksfu iBk.k lkgsc iksLVs foekurG  
nk[ky dj.kkj %& iks-fu-ujokMs iksLVs foekurG  eks- ua- 9561045306 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& liksfu Jh ,l-,l-fpVeiyys eks-ua-
9922253039 
lax.kd vkWijsVj%& ukiksdkW@680 dksycq/ns iks-LVs-fduoV  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



पो टे  उमर   गु. र न 52/23 कलम 447,504,506,34 भादवी दनांक-10/03/2023 

ज हा/ठाण े गुरन.घडला /गु हा दाखल/ ा  

ा  द. वळे 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांच ेनाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
 
पोलीस टेशन,   

 उमर  

गु हा घडला.ता वळे ठकाण 

द. 10/03/2023 

चे 08.30 वा समुारास फयाद चे 
शेता म ये गट नं. 157 गोरठा 
िशवारात  ता. उमर   

 
 

गु हा दाखल तार ख वळे 

दनांक- 

10/03/2023 रोजी  11.09 वा  
न द  11 वर  

 
 
 
 
दशा व अंतर 

प मसे 2 क.मी 

गुरन—ं भाग 5 

ग.ु र .न. 

52/2023 कलम 

447,504,506, 
34 भादवी  
 
 
उिशराचे कारण 

 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव:- शंकर दगाबंर 

भरकड वय 29 वष यवसाय शेती 
रा.गोरठा ता. उमर   

मो. 9373332123 

 
 
 
आरोपी 
 
 
आरोपी अटक नाह  

 
 

 
खलुासा- सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  

व ठकाणी यातील  आरोपीतांनी सगंणमत क न 

वनापरवाना फयाद या शेतात जाऊन तु ह  

सा ीदार कोटा म य े कस े हजर करता  या 
कारणाव न फयाद   व सा ीदारास िशवीगाळ 

क न जवे  मार याची धमक  दली वगैरे जबाब 

व न मा. पो.िन साहेब यांचे आदेशाने गू हा 
दाखल क न पढु ल तपास बीट   पोना.1017 क े 
कडे दला  
 तपास - पोना.1017 क े मो. 9049800217 

 
दाखल   करणार :--    HC 1670जाधवमो. 
 
 

आरोपीचे पूव इितहास- नाह   

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई- नाह   

 
 

 

 

 

 



पो. टे. मांडवी गु  न.ं  :- 16/2023कलम :-  65( ई ) म. दा.का द. 10/03/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

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

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

फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी 
चे नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह . 

ह ककत 

मांडवी  गु न न.ं  :- 16/2023 

कलम :-  65( ई ) म. 

दा.का 
 
 

 

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 10/03/2023 रोजी 10.30 वा च े

समुारास आरोपीच ेघराकडे जाणारे 
रोडवर मौ.पळशीतांडा 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 10/03/2023 च े 13:.34 

वा.  न द नबंर :- 12 वर  

उिशराचे कारण –  

 

िमळाला माल___.   1)देशी दा  
बाबी सं ा या90 एम.एल. या 20 
बाटलएकुण कंमती अदंाजे 
700/ पयाचा माल 

फयाद  चे नाव : स यपाल िशवाजी 

मडावी- वय 40वष यवसाय नौकर   

नापोका 29 पोलीस टेशन मांडवी 
ता.मो.9422116433 

 

आरोपी च ेनाव :-  

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

 

आरोपी अटक :- िनरंक 

 

सादर वनतंी क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी  
यातील आरोपीचे घराकडे जाणारे रोडवर देशीदा बाबी 
सं ा या 90 एम.एल. या20 बाटल एकुण 700/ पयाचंा 
माल. वनापरवाना बेकायदेशीर चोरट  व  कर याच े

उ े याने ता यात बाळगलेला िमळुन आला हणुन  

गु हा दाखल क न मा.स.पो.िन. साहेब यां या आदेशाने 
बट नापोका 29 मडावी  यां या कडे दला. 

तपािसक --- नापोका 29 मडावी पो टे मांडवी मो. 
न.ं9422116433 

दाखल करणार पोहेका 1732राठोड 9421769181 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव :- .स.पो. िन. शेख  साहेब पो. टे. मांडवी मो. न.ं 

8888822811 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पोलीस टेशन हदगाव  गुरन.ं 48/2023 कलम498,(अ) 323, 504, 506 भादवी माण े दनांक 10/03/2023 

पोलीस टेशनच े

नाव 

गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

गु हा पना 
अ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 

नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव हदगाव  

गुरन.ं 48/2023 

कलम 498,(अ) 

323, 504, 506 

भा.द.वी माण े 

 गु हा घडला दनाकं 

वेळ:- ल न 

झा यानतंर  

- द.29/10/2021 च े

सकाळ  0800 त े

द.02/03/2023 च े

सकाळ  0800  

  

दशा : द णसे  

250 KM 
   
 
दनांक:- 

10/03/2023 वेळ 

13.30 टे डा.नोद न.ं  

16 वर                   

 
 

 फयाद चे नाव :-  

 

आरोपीचे नाव.-- 

 

एफआर आय त  दली.  
 
 

खलुासा. 
 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपींनी फयाद  मायलेज 

ल न झा यानतंर दोन म हन ेचांगल ेवागवनू यानंतर ितला बार क सारे 

कारणाव न िशवीगाळ क न उपाशी पोट  ठेवून शार रक व मानिसक 

ास देऊन माहेर होऊन चार चार चाक  वाहन घे यासाठ  पाच लाख पय े

घऊेन य े अस े हणून मारहाण क न िशवीगाळ केली व व जीव े

मार याची धमक  देऊन अंगावर ल दािगने काढून घऊेन घराबाहेर 

हाकलनू दल े  वगैरे  फयाद  या सांग या माण ेगु हा दाखल क न 

माननीय पोलीस िनर क पवार साहेब यां या आदेशाव न पुढ ल तपास 

क रता HC 2342 हंबड सर यां याकडे दे यात आला  
  
गु हा दाखल करणार HC 1099 गायकवाड पोस.् टे हदगाव  मो.न.ं 

797294682 
 

दाखलकरणार:- HC 1099 गायकवाड पो. टे.हदगाव मो.न.ं 797294682 

 
 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच े नाव पो.िन. पवार साहेब 

पो. टे.हदगाव मो.न.ं 8806994154 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसचूना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पोलीस टेशन कंुटूर  गुरन.ं44/2023कलम  323,504,506,294,34 ipc माण े दनाकं. 10.03.2023     

पोलीस टेशनचे 

नाव 

 

गु हा र ज टर 

नबंर व कलम 

गु हा घडला ता .  वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नबंर, 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 

/नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव कंुटूर 

गुरन ं44/2023 

कलम  

323,504,506,29

4,34 ipc  माण े

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक 

08.03.2023च े10.00वाजता   
 
 

ठकाण  कु णूर  

 

दशा प मसे 15 

कलोमीटर कमी 
 
 
 
 गु हा दाखल दनांक:- द-

10.03.2023 टे डा.नोद नं 
15वर वेळ 15.40 

 

 चेक िल टची पुतता केली 
अगर कस े :-हो 

फयाद च ेनाव  

 
 
 
 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 
 
 आरोपीच ेनाव   

 

खलुासा :- वर नमुद  तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीतानंी सगंणमत 

क न फयाद  बाई ह स अ ील भाषते 

िश वगाळ क न लाथा बु यान ेथापडान े

मारहाण क न जीवे मार याची धमक  

दली वगैरे फयाद व न गु हा दाखल 

क न    मा..सपोिन सा यांच े आदेशान े

पुढ ल तपास कामी दला  
 
 
 तपासी अमलंदार :- पो हे का 1181 कुमरे 

सा  पोलीस ठाण ेकंुटूर 

 
 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना 
माण:े- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



 
 

   

   

      
1  

 

.घ.ता.वेळ व िठकाण –
िदनांक िद .
09/03/2023 रोजीचे 
दपुारी 13.30 ते 14.00 
वाजताचे दर यान 
गंगासागर सोसायटी 
येथून नांदेड पूवस 2 
िकमी 

ग.ुदा.ता.वेळ व िठकाण 
–िद.10/03/2023 वेळ 
16.51 वा. टे .डा.नं.34 

 

पो. टे. 
िवमानतळ गुरन -  
85/2023 कलम 
363  भादवी  
 
 
उशीराचे कारण -

यातील िफय दीने 
यांचे पूत याचा 

आजूबाजू या 
ग लीत व नांदेड 
शहरात 
,नातेवाईकाकडे 
आजपावेतो  शोध 
घेतला असता तो 
िमऴुन न आ याने 
त ार िद याव न 
गू हा दाखल 

िफय दी – अिनल िप .चंदरराव 
खांडेकर,वय 46 वष, यवसाय 
नौकरी )ामसेवक (रा.तमलूर ता.देगलूर 
िज. नांदेड ह .मू.गंगानगर , सोसायटी,नांदेड 

मो .न. 9404929119 

आरोपी –अ ात आरोपी  

िपडीताचे नाव - िनरंजन ध डीबा 
खांडेकर, यवसाय िश ण ,वय 17 वष,9 
मिहने रा .तमलूर ता.देगलूर िज.नांदेड 

ह.मू.गंगानगर ,सोसायटी, 

नांदेड 

6)दाखल करणार  -पो.ना/ 2609 
आकमवाड मो .न. 8805647079 

7) तपास –सपोउपिन लोखंडे 
मो.9975810006 

खूलासा  -सादर िवनंती िक ,नमूद ता वेळी व िठकाणी यातील  
िफय दीचा पतू या हा 13.30 वाजताचे सूमारास बाहेर गेला असता 
यातील िफय दीने पूत याचे मोबाईल नं.8208574074 वर कालँ 
क न पािहले असता मोबाईल बंद दाखवत होता िफय दीने 
आजूबाजू या ग लीत व नांदेड शहरात शोध घेतला व नातेवाईकाकडे 
व भाऊ ध डीबा यांना फोन क न िवचारले असता  मूलगा 
गावाकडेपण आला नस याचे सांिगतले यातील िफय दीचे पूत या 
िनरंजन यास कोणीतरी अ ात इसमाने अ ात कारणासाठी पळून नेले 
आहे वगैरे मजकुराचे अज व न मा .पो.िन.नरवाडे सा.यांचे आदेशाने 
वर माणे गु हा दाखल केला.  

    - पो.िन.नरवाडे साहेब मो. नं. , 
9561045306, 

सपोउपिन लोखंडे मो.9975810006 भेट वेळ -िद 10.03.2023 
रोजी 17.23 वा टे.डा..36 वर रवाना. 

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  



 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 
 
 
 



 

पोलीस टेशन रे वे मुदखेड   CR NO 45/2023 कलम 283भादवी  द 10/03/2023 

पो टेच ेनाव गु हा मांक 

कलम 

गु हा घडला ता. वळे  ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं हक कत 

, रे व े

मुदखेड  

 

 
CR NO 45/2023 
कलम 283भादवी 

गु हा घडला ता वेळ:- द 

10/03/2023रोजीच1े6.30 वा 
आंबेडकर चौक मुदखेड 

 
 

 गु हा दाखल ता वेळ:- द 

10/03/2023च ेवा17.38 टे..डा 
न द क् 21 

 
 
  

फयाद  च ेनाव 

उ व मारोतराव पांचाळ वय 

38वष य पोना 441पोिलस 

टेशन रे वे मदुखेड  

 

आरोपी नाव 

 
 
 
 
  

खलुासा:- सादर वनतंी क , वर नमुद 

तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े

आपल े ता यातीला वाहन अपे ऑटो हा 
सावजिनक रोडवर उभी क न वाहतुक स 

अडथळा क न लोकाचं े जी वत धोका 
िनमाण होईल अस े थतीत थांबललेा 
िमळून आला हणून गु हा दाखल  

दाखल करणार-  पोहेका/2136 वचेवाड 

पो टे मुदखेड 

पुढ ल तपास कामी पोहे का 13 75 ठाकूर 

यां याकडे दला मो न7774051375 

 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 

 



पो. टे. माळाकोळ    ग.ुरन 28/2023 कलम 324, 323, 294, 506, 34  भादवी   द. 10/3/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

ग.ुर.न. व 

कलम 

गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

हक कत 

 माळाकोळ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cr no  
28/2023 

कलम 324, 

323, 294, 
506, 34  

भादवी  

 द . 07/3/2023 रोजी 
वेळ 19.00 वा राजु 
वामी यांच े

दकुानासमोर 

सावजिनक रोडवर मौ 
हाडोळ  पूवस 7 कमी 
 
 
 
 

गु हा दाखल:-  

 

द10/3/2023 वेळ 

11:50 वाजता  टेशन 

डायर  न द  16 वर.  

 
 
 
 
 
 
 

 

फयाद च े नाव  -  हाद 

राजाराम ीराम ेवय 32 वष 

यवसाय शेती राहणार 

हाडोळ  तालकुा लोहा मो.न ं

9767567749 
 
 

आरोपी नाव व प ा  -  
 
 

आरोपी अटक:-  

 
FIR त दली का:- हो 
 
 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतानंी 
सगंणमत क न मागील बायाबायाच े  जळतनाव न झाले या भांडणाच े

कारणाव न िशवीगाळ क न आरोपी ं  1 आ ण 2 यांनी हातातील काठ ने 

डो यात मा न डोके फोडून दखुापत केली व पाठ त मकुा मार दला व 

आरोपी मांक 3  यांनी अ ील भाषते फयाद च ेबायकोला झवाव ेलागत े

ाच ेमायची गांड हणुन अ ील भाषते िशवीगाळ केली जीव ेमार याची 
धमक  दली वगैरे मजकुराचा जबाब आज रोजी स द व णपुरु  येथ े वलाज 

क न यऊेन द यान े मा. स.पो.िन िनलप ेवार साहेबां या आदेशान े वर 

माण े गु हा दाखल क न पुढ ल तपास HC/ 1971 सयूवशंी यां याकडे 

दला 
 

तपास - HC/1971 सयूवशंी पो टे माळाकोळ  मोबाईल नंबर -9860719836 

 
दाखल करणार NPC/2180 िच टलवाड सर 
 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व .  मा. स पो नी िनलप ेवार साहेब. मो.न  

 
भेट देणारे अिधकार  च ेनाव मो. . 

 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

        

   
 

   
      

                                    
  

 
    

  

   
     

   
   
    

 
   
   

      
 
  
 
 
 

         
            

         
      

         
         
      

 
   
       

 
           

   
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 
 
 
 



 

पो. टे.तामसा  पो. टे.तामसा.आ  न 6/2०23 कलम 174crpc द10/3/2023 

पो. टे 

चे नाव 

आ  व कलम 

 

आम.्घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद  चे नाव ह ककत 

तामसा  आम ्न.6/ 

2023 

कलम 174 

crpc 
 
 
उिशराच े

कारणः आज 

रोजी पो टे ला 
येवनू जबाब 

द यान े

 
 
 
 
गेला माल 

द.2/3/2023रोजी 
दपुार  02.30 वा. मौ. 
रावनगाव 

िशवारातशेतात 

बाभिळ या झाडाला 
ता.हदगाव 

 
मरणाचे कारण- 

बाभिळ या झाडाला 
शेतात गळफास घेवुन  

 
 
आम ्दा.ता.वेळ.:-10/ 

3/2023च े 17.12वा. 
नोद न 17 

 
 
 
 
 
 

खबर देणार - वैभव 

व ठलराव जाधव ऊफ 

देशमखु वय 24 वष 

यवसाय शेती रा.रावणगा्व 

ता हदगाव ज. नादेड मो. . 

7558427478 
 
 
 
Fir त दली का?:-होय 

 
 
मयताच ेनाव व प ा:-- 
िशवराज व ठलराव जाधव 

ऊफ देशमुख वय 22 वष 

यवसाय शेती या. रावणगाव 

ता. हदगाव ज. नादेड  

सादर वनतंी क  वर नमुद ता.वेळ  व ठकाणी यांतील खबर देणार याचा 
भाऊ िशवराज व ठलराव जाधव ऊफ देशमुख वय 22 वष यवसाय शेती 
या. रावणगाव या. हदगाव ज. नांदेड हा द. 2/3/2023 रोजी 02.30 वा. स.ु 

आम या शेतामधील बाभिळ या झाडाला गळफास घेवनू आ मह या केली 
आहे याचे मरणाबाबत माझी कोणा व  का ह एक त ार नाह  वगैरे 

जबाब मी आज रोजी दखुवटा साव न पो टेला येवुन जबाब द यान ेया. 
सपोिन सा याच ेआदेशान ेआ  दाखल क न पु ढल तपास वैगेरे जबाब 

व न मा. सपोिन सा. याच ेआदेशान ेगु हा दाखल 

    
तपािसक अिधकार   ◌ः पोहेका भद ब.. 1059 पो टे तामसा मो  

9011879222 
 
पो. टे. भार  अिधकार  यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:--स.पो.नी. दळव ेपो  
. टे.तामसा मो न:ं-7744827771 

दाखल करणार.= पोहेका एस. पी. राठोड नतामसा मो. 9960425932 

 
 
केललेा तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सचुना:-- 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पो टे  उमर  गु. र न 53/23 कलम 379 भादवी दनांक- 10/03/2023 

ज हा/ठाण े गुरन.घडला /गु हा 
दाखल/ ा  द. वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
 

पोलीस टेशन,  

उमर  पो टे  

गु हा घडला.ता वळे 

ठकाण 

द. 04/03/2023 

21.00 वा या समुारास 

महादेव मं दर या 
समो न  रोडवर 

ता.उमर  

 
गु हा दाखल तार ख वळे 

दनांक- 

10/03/2023 रोजी  
14.05 वा  
न द 13 वर  

 
दशा व अंतर 

 प मसे 2 क.मी 

गुरन—ं भाग 5 

ग.ु र .न. 

53/2023 
कलम  379 

भाद व  

 
 
 
 
 
 
 
उिशराचे कारण 

 
आज पावतेो  
शोध घऊेन 

िमळून न 

आ यान े

 
 

फयाद चे नाव :- 

व ठल राजना क तुरे वय 50 वष 

यवसाय यापार रा. पहाड ग ली 
ता.उमर  मो. 9049030521 

 
 
आरोपी- अ ात  

 
 
 

गलेा माल  

लडर ह डा कंपनीची लाल काळा 
रंगाची पािसगं मांक 

MH-26 - J- 2495 

 
खलुासा 
सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील नमूद 

अ ात आरोपीने वतः या फाय ा साठ  फयाद ची लडर 

ह डा कंपनीची मोटर सायकल जचा पािसगं मांक MH-26-J-

2495 जुनी वापराचे कमती 20000/-हजार  पयांची चो न 

नलेी  फयाद न े आज रोजी पावतेो शोधून घेऊन िमळून न 

आ यान े व  चोर ची खा ी झा याने पोलीस टेशनला यऊेन 

त ार द यान ेगु हा दाखल  

 
 
तपास कामी- पोहेकॉ 2164 भालेराव  मो.7030221125 

 
दाखल  करणार :--  HC 2084 खेडकर मो.9890347022 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 
 



 

पो. टे. माळाकोळ    गु.रन 29/2023 कलम 324,323, 506,34  भादवी   द. 10/3/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

ग.ुर.न. व 

कलम 

गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

हक कत 

 

माळाकोळ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cr no  29/2023 

कलम 324,323, 

506,34  भादवी  

 द . 09/3/2023 रोजी 
वेळ 12.30 वा 
बस टँडवर मौ  
पाताळगंगा पूवस 12 

कमी 
 
 
 

गु हा दाखल:-  

 

द10/3/2023 वेळ 

16:02 वाजता  टेशन 

डायर  न द  27 वर.  

 
 
 

 

फयाद च े नाव  -  पंढर  नागु 
जकलवाड वय 75 वष यवसाय 

शेती राहणार पाताळगगंा तालुका 
कंधार मो.न ं9881632056 

 
 

आरोपी नाव व प ा  -  
आरोपी अटक:-  

 

FIR त दली का:- हो 
 
 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीतानंी सगंणमत  क न आरोपी ं  1 यांन े फयाद स य े 

िनबरा तझुा मलुगा कुठे गेला अस े हणा यान े फयाद न े माझ े

मलुाला तु ह  रा ीच मारहाण केली व आणखी मारहाण करणार 

आहोत काय अस े हणताच आरोपीन े फयाद च े गालावर थापड 

मारली व िशवीगाळ केली व आरोपी मांक 2 व 3 यांनी हातातील 

काठ ने डो यात व  फेडंर वर मा न दखुापत केली व जीवे 

मार याची धमक  दली.  वगैरे मजकुराचा जबाब द यान े  मा. 
स.पो.िन िनलप ेवार साहेबां या आदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास HC/ 2504  यां याकडे दला 
दाखल करणार NPC/2180 िच टलवाड सर 

तपास - HC/2504 कदम पो टे माळाकोळ  मोबाईल नंबर -

9823031407 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व .  मा. स पो नी िनलप ेवार 

साहेब. मो.न  

भेट देणारे अिधकार  च ेनाव मो. . 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पो टे कंधार      गु.र.न. 65/2023   कलम  379  .भा द वी   . . द.10/03/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 65/2023  

कलम  379  भा 

द.वी  

 गु हा घडला दनांक  व ठकाण    

:-   द 09/03/2023 रोजीचे 20 :00  

वा ते द 10/03/2023चे 5:30 वा चे 

दर यान संभाजीनगर कंधार 

प मेस 01  कमी 
 
 
गु हा दाखल:- द.10/03/2023 

वेळ  16 :39    वाजता टेशन 

डायर  न द   24      वा  
 

गेला माल :-.  आय डया कंपनीच े

टॉवर चे र ण बेस  बँ ड. (6630) 

जनेु वापरते कमती अदंाजे 

(50,000प नास हजार पये 

 
 

िमळाला माल :-. िनरंक  

 
 

 फयाद  च ेनाव :-.    यंकट  प 

.उ मराव मोरे 35 वष यवसाय 

नोकर  टेकिनिशय ATC कंपनी  
अधेंर  कला  रोड मुंबई राहणार 

मडक  9021513426  तालुका 
लोहा ज हा नांदेड मोबाईल नंबर 

 
 
 

FIR त दली का:- होय  

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा:-.  अ ात  

 

आरोपी अटक:- नाह   

 
 
 
 
 

खलुासा;            सादर वनंती क  यातीलनमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील ATC कंपनी माफत संभाजीनगर कंधार येथील 

बसव यात आलेले आय डया कंपनीच ेटॉवरच े र ण बेस ब ड , 

6630  जनेु वापरते कमती अदंाजे प नास हजार पये अदंाजे 
कोणीतर  अ ात य ने चो न नेले आहे असे जबाब व न 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी पो हे का/  . 2059  सानप 

यांचेकडे दला.  
 

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

तपासी अमंलदार:----   hc /  2059 सानप पोलीस टेशन कंधार 

मो  नं 9421849989  

 

पो टे भार  अिधकार  यांच ेनाव व मोबाईल मांक: -.       

पोलीस िनर क :- पो िन पडवळ साहेब पो टे कंधार मो नंबर    

9420841070 
 
घटना थळ  भेट देणाऱे  अिधकार . :- व घटना थळ  रवाना : 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



 

 

 

पो. टेशन मनाठा  गु.र.ण. 23/2023 कलम 452,354, अ,504,506 भा. द. व. द.10/03/2023 

पोलीस टेशन
चेनाव 

ग.ु र.नवकलम गु हाघडला 

दाखल दनांकववेळ 

फयाद वआरोपीयाचेंनाववप ा ह कगत 

मनाठा ता. 
हदगाव 

 ग.ुर.ण. 

23/2023 कलम 

452,354, 

अ,504,506 भा. 
द. व. 

 

 

 

 

आरोपीअटक:- 

िनरंक 

गु हाघडला :- 
द.02/03/2023 रोजी 

13:30 ते 14:00 वाजता चे 

दर यान फयाद चे घर  मौज े

पळसा 

 

गु हादाखल:- 

द.10/03/2023 चे 
17:51वा टेशनडायर न द16 

वर 

 

फयाद चेनाव :-  

 

आरोपीचेनाव :-  

उिशराचे कारण:- माझी व कुटंुबाची 

बदनामी होईल या कारणामुळे त ार 
देत न हते परंत ु भ व यात या 
मुलाचा जा त ास होईल यामुळे 

आज रोजी त ार देत आहे. 

खलुासा:-सादर वनंती क  नमूद तार ख वेळ  व ठकानी यातील 

फयाद  ह  घर  िशलाई काम कर त असताना यातील आरोपीने 

घरात घुसून फयाद चा हात ध न िमठ त घे याचा य  केला 
व तू मला संभोग क  दे असा हणा याने फयाद ने याचा हात 

झटकून हाकलून दले.सदर आरोपीने ीमनास ल जा उ प न 

क न िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  दली. वगरेै 
जबाबा व नमा. स.पो. िन.साहेबयांचेआदेशानेदाखल क न 

पुढ ल तपासबीट ASI पवारसाहेबयांचेकडे दला. 

दाखलकरणार:- NPC 2809 रावलेपो. टे. मनाठामोबाईलनंबर 
9867897144 

तपासीअंमलदार :- ASI पवारसाहेब पो. टे. मनाठा 
9922921694 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

पोलीस टेशन हदगाव  ो.. गरुन.ं 49/2023 कलम 65 (E) महारा  दा बंद  कायदा माण े दनांक 10/03/2023 

  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 हदगाव  

दनाकं  -

10/03/2023 

 गुरन.ं 49/2023 

महारा  दा बंद  

कायदा कलम 65 

(E) माण े

 
 
  
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक 

.10/03/2023रोजी 
09.15 वाजतात े

समुारास िनवघा 
बाजार त े ह तरा 
जाणारे रोडवर साधना 
बालाजी इंगळे यांच े

लॉट जवळ िनवघा 
उ रेस 18 km  

 
दशा : उ रेस  18 Km  

 
 
 गु हा दाखल दनांक:-

10/03/2023 वेळ 

19.21 टे डा.नोद न.ं  

18 

 फयाद च ेनाव :-   बाळू भगवान चोपडे वय 

33 वष यवसाय नोकर  पोलीस उप 

िनर क पो ट हदगाव  मो 
.न.7972432049 

 

आरोपीच ेनाव प ा.  
 
 
एफआर आय त 

 दली. होय 

िमळाला माल :- 980=  एका पांढ या रंगाचे 

नायलॉनच े पशवी यात देशी दा  िभगंर  

सं ा अस े लेबल असललेी 180 ml 

मते या एकूण 14 बॉटल कमती स र 

पय े ित नग माण े

आरोपी अटक :- नाह  

 

खलुासा.- सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी  यातील आरोपीन ेदेशी दा  सं ा या बाट या 
वनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरट  व  

कर या या उ ेशान े वतः जवळ बाळगून िमळून 

आला वगैरे वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी  पोलीस उपिनर क ी चोपडे 

साहेब यांच ेकडे दल ेयां याकडे दे यात आल.े 

 
 तपासी अिधकार  पो. उप. िनर क बाळू चोपडे मो .न. 

7972432049 
 

दाखल करणार पोहेका पो. टे.हदगाव मो.नं.  
7972994682 
 
 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल 

नंबर: जगन पवार साहेब पो. टे.हदगाव मो.न ं

8806994154 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसचूना माण े

आरोपीच ेपवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई- नाह   

 



पो टे  उमर  ग.ु र न 54/23 कलम 498(अ),323,504,506,294,507,34 भादवी 

ज हा/ठाण े गुरन.घडला /गु हा 
दाखल/ ा  द. 

वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
 
पोलीस टेशन,  

उमर  पो टे  

गु हा घडला.ता 
वेळ ठकाण 

सन 2015 त े 

द. 10/03/2023 

चे 04.30 पा 
यकंटेशनगर 

उमर  

 
गु हा दाखल 

तार ख वेळ 

दनांक- 

10/03/2023 रोजी  
18.30 वा  
न द  20 वर  

 
 
दशा व अंतर 

प मसे 2 क.मी 

गुरन—ं भाग 5 

ग.ु र .न. 

54/2023 कलम  

498(अ)504, 

506,294,507,34 
भादवी  
 
 
 
 
 
उिशराच ेकारण 

 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव:-  

 
आरोपी-  
 
गलेा माल 

 

 
खलुासा- सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वळे  व ठकाणी 
यातील  आरोपीतानंी सगंणमत क न फयाद श ित या 
व डला कडून घर बांधणी साठ  पाच लाख पय े

आण यासाठ  शार रक व मानिसक छळ क न आरोपी 
मांक 2 यास इतर आरोपीतानंी  मार यासाठ  उ ेजन 

देऊन घ न हाकलनू दले व आज द.10/03/2023 रोजी 
आरोपी मांक 5 यास  फयाद या घर  पाठवून फोन व न 

िशवीगाळ क न जवे मार याची धमक  दली व आरोपी 
मांक 5 यान ेत ूमा या व  त ार का केलीस हणनू 

िचनार रांड आशी अ ील िशवीगाळ क न जीवे मार याची 
धमक  दली वगैरे जबाब व न मा. पो.िन साहेब यांचे 

आदेशाने गू हा दाखल क न पढु ल तपास बीट   पोना. 
2164भालेराव   कडे दला  
 मो. 7030221125 

 
दाखल   करणार :--   HC 2084 खेडकर मो. 
 
तपािसक अंमलदार - पोना. 2164 भालेराव    मो. 
7030221125 
 
 

आरोपीचे पवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई- नाह   

 



पो. टेशन मनाठा ग.ुर.ण. 24/2023 कलम283भा. द. वी. द .10/03/2023 

पोलीस टेशन
चेनाव 

ग.ु र.नवकलम गु हाघडला 

दाखल दनांकववेळ 

फयाद वआरोपीयांचेनाववप ा ह कगत 

मनाठाता.हद
गाव 

 ग.ुर.ण. 

24/2023 कलम 

283 भा. द. वी. 

 

 

आरोपीअटक:- 

िनरंक 

गु हाघडला :-  

द .10/03/2023 

रोजी 14:00 वा. 
केदार गडुा रोडवर 

मनाठा तांडा चौकात 

 

 

गु हादाखल:- 

द.10/03/2023 

चे18:40वा टेशनडा
यर न द18 वर 

फयाद चेनाव :-संभाजी नारायण 

नरवाडे वय 52 वष यवसाय नोकर  

चालक पोलीस कॉ टेबल 3001 

नेमणूक पो. टे. मनाठा तालुका 
हादगाव ज हा नांदेड 

 

आरोपीचेनाव :-  

खलुासा:-सादर वनंती क ,नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने आपले 

ता यातील ऑटोत 06 वासी बसवूनरोडचे म यभागी उभा क न येणा या जाणा या 
वाहनास अडथळा िनमाण होऊन व येणारे जाणारे इसमांचे जी वतास धोका होईल 

अशा थतीत उभा केलेला िमळून आला वगरेै फयाद  व न गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी मा. स.पो. िन.साहेब यांच ेआदेशाने NPC 2334 यादव साहेब 

यांच ेकडे दला. 

दाखलकरणार:- NPC 2809 रावलेपो. टे. मनाठामोबाईलनंबर 9867897144 

तपासीअंमलदार :-NPC 2334 यादवसाहेब पो. टे. मनाठा9890616179 

आरोपीचे पवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई- नाह   

 

 

 
 
 
 



पो. े. कंुडलवाडी ो गुरनः -30/2023 क.294,504,506भादिव िद.10/03/2023 
 

पो. े चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व प ा 

हकीकत 

िबलोली  पो. े . 
कंुडलवा
डी  
गुरनः -
30/2023 
क.294,50
4,506भा.द.
िव 

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.10/03/2023 
रोजी17:00 वािफयादीचे 
घरासमोर बामणी 
थडी.पूवस09िक.मी    
                                     
गु ा दाखल 
िद.10/03/2023 चे 20:19 
वा नोदं नं 20 वर                       

देिवदास हनमंतु लखपती 
वय-
39वष. वसायः शेती:राह
णार: बामणी(थडी) 
तालुका:धमाबाद 
मो.नं.9623758874 
  
आरोपीचेनाव : 
 
 
आरोपी अटकः - नाही 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने तु ा बायकोला झ*** तु ा बिहणीला 
झ***मम गु ा दाखल क न मा.स.पो.िन साहेब यां ा 
आदेशाने पोहेका/कदम ब ल नंबर 1921  साहेब 
यांचेकडे िदला    
 

तपासीक अंमलदार:- पोहेकॉ/1921:कदम पोलीस 
ेशन कंुडलवाडी मो नं 9850827583 

दाखलकरणारः - पो ना आडे ब.नंबर/ 11 91 

पोलीस. ेशन.कंुडलवाडी.मो.नं.8806267380 

भारी  अिधकारी-सपोिन/ ी.जी.कासले  पो. े .कंुडलवाडी. 
मो.नं.9823017330 

आरोपीचे पवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई- नाह   

 
 

 

 



पो टे मरखेल ग ुर नं 43/2023 कलम कलम 12 अ म.जु.का.अ वये द 10.03.2023 

 

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  

मरखले ग ुर न ं43/2023 

कलम 12 अ 

म.ज.ुका.अ वये 
 
 
 
 
 
 
 
िमळाला माल - 
नगद  1100 पय ेव 
जुगाराच ेसा ह य 

गु हा घडला ता., वेळ व 
ठकाण  -  द 
10/03/2023 रोजी 
16.30  वाजता या 
दर यान मौज े
हाणगेाव या बस टडवर 
इं डयन हॉटेल या समोर 
मौज ेहाणेगाव तालुका 
देगलरू 
 
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ 

:-  

द. 10/03/2023च े18.58 

वा. न द नंबर :- 20 वर 

 
 

फयाद  च ेनाव :- व णुकातं 

तुकाराम गु टे वय 52 वष 

यवसाय पोलीस िनर क 

पो. टे.मरखले 

मो.8830564618  

 
 
आरोपी च ेनाव – 

FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

 
 
चेकिल ट ची पूतता केली आहे 

:- 

सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े

लोकांकडून पैस े घऊेन िच यावर आकडे िलहून देऊन क याण 

नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत असताना जुगाराच े सा ह य व 

नगद  1100 पय े सह िमळून आला वगैरे फयाद व न माननीय 

पो.िन. साहेब यां या आदेशान े बाजूस माण े गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपासणी बीट HC 94 शेख यां याकडे दला 
 

तपास करणार - HC 94 शेख मो.7776067774 

  आरोपी अटक - crpc 41 अ ची नोट स देऊन सोडल े

दाखल करणार:- PSO- NPCएन.बी.डोईजड पोिलस टेशन मरखले 

मोबाईल न.ं9767530437 

 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पोिन गु टे सा पो. टे. मरखले मो. न.ं 

8830564618 
 
 
 
 

आरोपीचे पवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई- नाह   

 



पो टे मरखले ग ुर न ं44/2023 कलम कलम 12 अ म.ज.ुका.अ वये द 10.03.2023 

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  

मरखले ग ुर न ं44/2023 

कलम 12 अ 

म.ज.ुका.अ वये 
 
 
 
 
 
 
िमळाला माल - 
नगद  1400 पय ेव 
जुगाराच ेसा ह य 

गु हा घडला ता., वेळ व 
ठकाण  -  द 
10/03/2023 रोजी 
17.20  वाजता या 
दर यान मौज े
हाणगेाव या माकट याड 
जवळ मौज े हाणेगाव 
तालुका देगलूर 
 
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ 

:-  

द. 10/03/2023च े19.20 

वा. न द नंबर :- 22 वर 

 
 
 
 

फयाद  च ेनाव :- व णुकातं 

तुकाराम गु टे वय 52 वष 

यवसाय पोलीस िनर क 

पो. टे.मरखले 

मो.8830564618  

 
 
आरोपी च ेनाव –  

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

 
 
 
चेकिल ट ची पूतता केली आहे 

:- 

सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े

लोकांकडून पैस े घऊेन िच यावर आकडे िलहून देऊन क याण 

नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत असताना जुगाराच े सा ह य व 

नगद  1400 पय े सह िमळून आला वगैरे फयाद व न माननीय 

पो.िन. साहेब यां या आदेशान े बाजूस माण े गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपासणी बीट HC 94 शेख यां याकडे दला 
तपास करणार - HC 94 शेख मो.7776067774 

 
 आरोपी अटक - crpc 41 अ ची नोट स देऊन सोडल े

 
 

दाखल करणार:- PSO- NPCएन.बी.डोईजड पोिलस टेशन मरखले 

मोबाईल न.ं9767530437 

 
 

पो. टे. भार  अिधकार  - नाव व मोबाईल नंबर :-  पोिन गु टे सा 
पो. टे. मरखले मो. न.ं 8830564618 

 

आरोपीचे पवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई- नाह   

 
 
 



पो टे२ अधापरूc्r no 73/2023 कलम _354,504,506 भा.द. व माण.े 

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_पो. टे. अधापरू 

भाग 1 त े 5 ग.ुर.न.ं 

73/2023 कलम 

_354,504,506भा.द. व 

माण.े 

गु हा घडला ता. व वेळ :- दनांक . 

10.03.2023 रोजी 15.30वाजताच े

समुारास महाकाली हॉटेल समोर ल 

अधापरू उ रेस 02 कलोमीटर. 

 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 10.03.2023 च े 20.33वा.  
 
न द नंबर :- 031वर  

 

दाखल करणार_  

asi नंदे पोलीस ठाण ेअमंलदार पोलीस 

टेशन अधापूर मोबाईल 

नंबर.9765764482. 

 
 

फयाद  च ेनाव :  

 
 
आरोपी च ेनाव _ 

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- 

_होय 

आरोपी अटक___ 

 

सादर वनंती क  वर नमदु तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील फयाद  ह  कॉलेज कडून घराकडे 

यते असताना यातील आरोपीन े फयाद स 

पाठ मागून मोटर सायकलवर महाकाली हॉटेल 

समोर यऊेन हणाल ेक  मला तलुा बोलायच ेआहे 

.तझुा मोबाईल नंबर दे अस े हणनू वाईट हेतनू े

फयाद चा हात ध न जवळ ओढून वनयभंग 

केला.वगैरे मजकुराच े जबाबाव न वर माण े

गु हा दाखल. 

.तपास _पो उप िन        साईनाथ सूरवस े

यां याकडे दला मोबाईल नंबर_9766105366. 

 
 
पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन गायकवाड साहेब 

पो. टे. अधापरू ्मो. न.ं _ 8888717999. 

 

आरोपीचे पवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई- नाह   

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर  गूरन. 123/2023 क 379 IPCिद   10/03 /2023 

पोलीस 
ेशन 

चे नाव 

पोलीस ेशन 
चे नाव 

गू.र.न.व कलम   गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचे नाव व प ा व मो नं खुलासा:--- 

देगलूर देगलूर  गूरन. 
123/2023 
क 379 माणे  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 
10.3.2023 रोजी 10.30 ते 
15.30  वाजताचे  दर ान  
तहसील  कायालय  देगलुर 

ा  आवारात  देगलुर  
 
  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 10/3/2023 रोजी  वेळ 
21.14 . नोदं नं. 44 वर  
 
 
 
 
 

िफयादीचे नाव व प ा व मो –  
संदीप लालु  कांबळे  वय 37  
वष वसाय- संगनक  चालक  
तहसील कायालय देगलुर  रा. 
िस दाथ नगर   
देगलुर मो नं 7709071358 
 
 
 
आरोपी –आ ात  
 
गेला माल – िहरो होडंा  

े र  कंपनीची  काळया 
रंगाची   मो सा   MH 26 –
BN 0102   जु.वा.िक.अ. 
30,000/-   
 
उशीराचे कारन - 

 खुलासा:--  सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व 
िठकािण  यातील  िफयादी यांचे िहरो होडंा  

े र  कंपनीची  काळया रंगाची   मो सा 
  MH 26 –BN 0102 चेसीस . 

MBLHR071J5L13970 व इंजीन  
HA10AGJ5L20520   जु.वा.िक.अ. 30,000/-  
ही  कोणीतरी  अ ात  चोर ाने  चो न नेली 
आहे वगैरे  जबाब िदले व न  गु ा दाखल  
 
दाखल करणार:- पो उप िन सुयवंशी  मॅडम  ने.  
पो. े . देगलुर  
 
तपािसक अंमलदार-पो ना 580  तलवारे   
पो े  देगलूर   
 
 
पो े  भारी अिधकारी नाव व मो नं:-- 
पोिन ी माचरे   मोनं 9821159844 
 

आरोपीचे पवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई- नाह   

 



 

पोलीस टेशन बलोली गुरन 33/2023 कलम 452,354,354(ड),500 भादवी दनांक 10/03/2023 

  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

 

गु हा र ज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला 
व दाखल 

फयाद चे नाव व 
प ा मोबाईल नंबर 
आरोपीचे नाव व 
प ा आरोपी अटक 
होय नाह  

हक कत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
बलोली  

 
भाग 1 ते 5 गुरन 
33/2023 कलम 
452,354,354 

(ड),500 भादवी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला दना◌ंकं:- 
द.02/03/2023 रोजी 16.00 

वा.च.ेसमुारास मौ.भोसी फयाद चे 
माहेर  राहते घर  ता. बलोली 
दशा प मसे 04 क .मी. 

 

 गु हा दाखल दनाकं:- द 10/03/ 

2023 रोजी वेळ 21.54 वा  टे 
डा.नोद नं  20 वर  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

फयाद चे नाव -  
 
एफ आय आर त 

 दली का :-होय  

 आरोपीचे नाव:-   
 आरोपी अटक -- 
आरोपी अटक नाह  

खलुासा, सादर वनतंी क , वर  नमूद तार ख वळे  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े दनाकं 02/03/2023 रोजी 16.00 वा. समुारास मोजे भोसी 
येथ े फयाद  घर  एकट च असताना आरोपी सिचन सटवाजी िनदान 
पुरे हा फयाद या घरात जाऊन दरवाजा बंद क न फयाद चे 
छातीला हात लावून दाबनू फयाद चे संपणू अगंावर हात फरवून 
फयाद  बाईचा वनयभंग केला यास फयाद  वरोध केली असता 
ित या हातातील मोबाईल हसकावनू घेऊन फयाद च ेसमंतीिशवाय 
फयाद चे दोन मावसा व पती यांचे मोबाईलवर फॉरवड केला. वगैरे 
त ार  फयाद  व न गु हा ंदाखल मा..पोिन साहेब यांच ेआदेशान े 

दाखल करणार:- पोना/ 2561 एस.एस.बादेवाड  बलोली मो.न. 
8806404509 
तपास करणार-  मा.पोउपिन रायप ले मँडम पो टे बलोली मोन ं
9404366972 
 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 
न टे साहेब पो. टे. बलोली मो.न.ं9823802677 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माण े

आरोपीचे पवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केलेल े ितबधंक कारवाई- नाह   



 

पोलीस टेशन कनवट ग.ुर.न.ं 67/2023  कलम 363 भाद व द.10/03/2023 

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.ं 

67/2023 
 कलम 

363 

भाद व 

माण.े 

 द. 09/03/ 2023  रोजी  दपुार   12 त े

01 वाजे या दर यान कनवट बाजार 

उ रेस  0.1 कमी 
 
 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.10/03/2023 वेळ 19.34 वा.  
टे.डा .32 वर  

फयाद च ेनाव.   

 
 
 
आरोपीच ेनाव. ;-  

 

उिशराच ेकारण;- आज रोजी 
पो टेला यऊेन फयाद द यान े

 
 
 
 
  

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील  

आरोपी नाम ेनोबले ेम पवार  राहणार मलकागुडा तालुका माहूर 

हा फयाद च े ह स कनवट येथील बाजारात असतानंा यातील 

आरोपीन े फयाद   जवळ यऊेन हणाला क  आजी मला  िचता 
ला थोडं बोलायच ेआहे हणनू फयाद  पासनू बाजलूा घऊेन गेला 
तो पु हा आलाच नाह  हणून या मलुान े फयाद च ेनातीस फूस 

लावनू पळवनु घऊेन गेला आहे वगैरे मजकुराच े जबाब व न 

मा.पो.िन. साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी psi मामीडवार साहेबा यांच ेकडे  दला 
दाखल करणार hc 1766 पवार साहेब  पो. टे. कनवट मो. 
7620540203 
 
तपासी अमंलदार psi मामीडवार साहेब पो. टे. कनवट. मो. न.ं  

9850061133 
 
भार  अिधकार . .पो.िन. बोरस ेमो. न.ं 9309737394  

आरोपीचे पवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई- नाह   

 
 

 

 

 



पोलीस टेशन कनवट ग.ुर.न.ं 66/2023  कलम 283 भाद व द.10/03/2023 

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.ं 

66/2023 
 कलम 

283 

भाद व 

माण.े 

 द. 10/03/ 2023  रोजी  
दपुार   16.00 वा च े

समुारास जजामाता चौक 

कनवट द णसे 0.5 

कमी 
 
 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.10/03/2023 

वेळ 16.52 वा.  
टे.डा .27 वर  

फयाद च ेनाव.  सदािशव मा णकराव 

अनतंवार  वय 37 वष यवसाय 

नोकर  पो. का 3209 न.े पो . टे.  ता. 
कनवट ज. ज हा नांदेड मोबाईल 

नंबर 8484853632  

 
 
आरोपीच ेनाव. ;-  

 
 
 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन ेआपल े

ता यातील ऑटो हा आप या ता यातील ऑटो हे सावजिनक र यावर ल  

येणा या जाणा या लोकांना धोका अटकाव इजा होईल अशा थतीत उभा 
असताना िमळून आला हणून दले या फयाद व न गु हा दाखल क न 

पो. िन.  साहेबां या आदेशान ेnpc 772 पाटोदे  साहेब यां याकडे दला 
 
दाखल करणार hc 1766 पवार साहेब  पो. टे. कनवट मो. 7620540203 

 
 
 
तपासी अमंलदार npc 772 पाटोदे साहेब पो. टे. कनवट. मो. नं.  
9657707479  
 
 
भार  अिधकार . .पो.िन. बोरस ेमो. न.ं 9309737394  

आरोपीचे पवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई- नाह   

 
 

 

 

 

 

 



िदनांक10.03.2023

 



िदनांक10.03.2023 
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