
1पोलीस टेशन मु ामाबाद   cr no 20/202 कलम 294,323,337,506 भादवी दनांक 05/02/2022 

 

पोलीस टेशन  

नाव 

गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वेळ ठकाण  फयाद चे नाव थोड यात गु ाची हक कत 

मु ामाबाद  

 

गरुन  

20/२०२३ 

कलम  

294,323, 
337,506 

भादवी 

गु हा घ,ता.वेळ . 

ठकाणी 
. द 04/02/2023  

वेळ 20:00 फयाद च े

कराणा दकुान म ये  

 
 
 

गु हा दाखल तार ख 

वेळ  

द 05/02/2023 

 रोजी वेळ 15:18  

न द 18 वर  

 फयाद चे नाव 

16 
 
 
 
आरोपीचे नाव 

 
 

खुलासा वर नमदू तार ख वेळ  ठकाणी यातील  आरोपीने फयाद च े कराणा 
दकुान म ये जाऊन फयाद स वाणी बड  मािगतली असता बड  नाह  

गणेश बड  आहे अस े हणतात फयाद स व यातील सा ीदारांना अ ील 

भाषेत िशवीगाळ क न फयाद च ेघरा वर दगडफेक क न जीव ेमार याची 
धमक  दली वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न माननीय सपने साहेब 

यां या आदेशाने पढु ल तपास कामी पोहे का 23 19 िस े र  यां याकडे 

दला 
 

भार  अिधकार   

सपोनी आलीवार पो ट मु ामाबाद  मोबाईल न,8454021096 

गु हा दाखल करणार  

पो हे का 1996 आडेकर पो ट पवार टे मु ामाबाद 

 मोबाईल न.9881815115 

तपास कामी 
 पोहे का 23 19 िस े र  पो ट मु ामाबाद    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
                                                
 



 

iksLVs ej[ksy nSfud xqUgs vgoky fn 05-02-2023 

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 

 ftYgk -

ukansM  

 

 

iksLVs ps 

uko   

ej[ksy 

vkeà ?kMyk rkjh[k osG 

o fBdk.k  & 

 fnukad 05@02@2023  

jksth ps 03%00 oktrk  

[kcj ns.kkj ;kaps ?kjh 

ekSts HkqrufgIijxk rk 

nsxyqj  ft ukansM  

 

fn’kk o varj %&  

if’pesl 02 fd-eh- 

 

vkeà nk[ky-rk-osG- %& 

fnukad 05@02@2023  

ps 10%10 ok 

 LVs Mk Ø 09   oj- 

 

  vkèa @ vijk/k 

dzaekd %&  

01@2023 

 dye  

174 lhvkjih   - 

 

[kcjns.kkjsps uko o IkRrk %&  

xqMIik fi ukxukFk dkudokM 

o; 23 o”ksZ O; & eatqjh tkr 

& daqHkkj jk HkqrughIijxk rk 

ft ukansM eks ua 9322678743 

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; 

gks; 

 

Ek;rkps ukao o iRRkk %& 

vfurk xqaMIik dkudokM o; 

21 o”ksZ tkr &daqHkkj O; f’k{k.k 

10 oh jk HkqrughIijxk rk 

nsxyqj ft ukaansM  

  

 

gfddr%& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh  

;krhy e;r efgyk fg danqjhP;k l.kkP;k dkj.kko:u ?kjkrhy 

fdjdksG oknkeqGs jkxkP;k Hkjkr ?kjkrhy rqGbZps ykdMkyk lkMhus 

xkB cka/kqu xGQkl ?ksoqu ej.k ikoyh vkgs oxSjs tckck o:u vke ̀

nk[ky 

 
-iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iks fu xqVs iksLVs  ej[ksy eks ua 8830564618 
 
rikfld vf/kdkjh %&  
iks fu xqVs iksLVs  ej[ksy eks ua 8830564618 
 
nk[ky dj.kkj %&  

iksgsdkW@ 526 iqjh iksLVs ej[ksy  

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 iks fu xqVs iksLVs  ej[ksy eks ua 8830564618]]gs fnukad 
05@02@2023 jksth ps  08%37 ok uksan ua- 07 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

पो. टे वमानतळ गुरन ं44/2023 कलम 381 भा.द.वी. द 05.02.2023  
िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

. िवमानतळ  

ग.ुघ.ता.वऴे व 

ठकाण-  
दनांक 

04/02/2023 चे 

18.00 वा. ते 
दनांक 

05/02/2023 ते 

07.20 वा या 
दर यान  अिजत 
रामचं  जाधव यांचे 
लाँट नंबर 68 

बांधकामाच े
ठकाणी आनंदनगर 

नांदडे  
 

दि णसे 01 क.मी.  
 
गु हा दाखल ता. 
वळे-  
 द 
05.02.2023रोजी 
वेळ – 15.44 वा 
टे.डा. 23 

 
गुरन ं
44/2023 

कलम  
381 

भा.द.वी.  

फयाद  - िश पा उफ बाबाराव पराजी िशवशेटे वय 40 वष यवसाय मँनेजर 

रा. ीरामनगर नांदेड. मो. 9922742105 

आरोपी -  

गेला माल- 
 1) शाँवर सेट रोजलाईन  76,500/- .  2) ास वाँल बेसीन 
िम सर 34,500/- . 3) ास कंपलींग 7,7 
00/- . 4) िसरँिमक वाँस बेसीन 17,400/- . 5)  लश टँकं 

24,600/- . 6) ास बाँड  जेट 28,600/- . 7) ास बटन 
7,700/-   8) बाँटल ँप 6300/- . 9) लश टँक 12,300/- . 

10) ास अँगल वे व 2,550/- . 11) ास बाँड  जेट 42, 900/- 
. 12) ास वाँल बेसीन िम सर 29,750   13) िसरँिमक वाश 

बेसीन 10,250 /- . 14) लश टँकं 12,300/- . 15) ास हे थ 
सेट 6,500/- . 16) ास वे ट कंपलींग 3,850/- . 17) िसरँिमक 

वाश बेसीन 11,500/- . 18) लोर ेन 8,250/- . 19) ास 
बेसीन िम सर 25,250/- . 20) ास वे ट कंपलींग 3,850/- .  

21)  बाँटल ँप 6,300 /- .  22) बाँटल ँप 6,300 /- . 23) 

लोर ेन 5,500/- . 24) ास लेन पाऊट 5500/- . 25) ास 
वे ट कंपलींग 3,850/- . 26) ास बेसीन िम सर 16,750/- . 

27) ास अँगल वँल ु 7650/- .अस े एकुण 4,24,400/-  चे  
(आठ) बाथ म फट ंग चे साह य.  

 
खुलासा -सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व 

ठकाणी  यातील आरोपी वाँचमन याने फयाद ने 

बांधकामावर वाचमन हणुन ठेवले असतांना यांने 

बांधकामा वर ल आठ बाथ मचे फंट गचे साह य 

एकुण कंमती 4,24,400/-  चे हे चो न नेले आहे. वगैरे 

मजकुराचे फयादव न मा.सपोिन आनलदास सा.यांच े

आदेशाने गु हा दाखल क न तपासकामी HC 967 

गायकवाड यांचकेडे दला. 
 

दाखल करणार –  

HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

 

तपास करणार –  

HC 967 गायकवाड  मो.नं.9529796606 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पो टे:-उमर  पोलीस. टे.गरुन आम ृ5/2022 कलम 174 crpc माणे दनांक 05/02/2023 

पो टे चे 

नाव 

गुरण/अ.म/ृपणाका/िमिसंग 

व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसंग घडला व दाखल फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 

नंबर व आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय/नाह  

हक कत 

पो टे 

चे 
नाव:- 

उमर  

अ.म ृ 
05/2022 

कलम  

174 crpc  
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला:- 
द द.05/02/203 चे  15.00 ते 

16.00वाज या या दर यानहंिगगा 
ते हंुडा जाणा या रोडवर महादेव 

मं दरा या पाठ मागे िलबंा या 
झाडाला 
 
दशा:-  

 प मेस 17 क मी  
 

आम ृदाखल  

दनांक 05/02/2023  

चे.  18.20 वाजता  
न द नंबर 14वर  

खबर देणार : 

शलै  रामचं  रा स मारे 

वय 40 वष यवसाय मजुर  

राहणार हंुडा (ग.प)ता.उमर  

मो.न 7620732752 

 

 मयताचे नाव व /प ा ..  
नंद ू दलीप सयुवशंी वय 17 

वष राहणार 

हुडा.ता.(गपउमर  

  

मरणाचे कारण: 

गळफास घेऊन मृ य ू

खुलासा:- सादर वनतंी क  तार ख वेळ  व ठकाणी हंगेर याच े

पोलीस पाट ल यांनी गावात फोन क न सांिगतलेव  गावातील 

माधव बाबरुाव रा समारे यांनी मला फोन क न सांिगतल े क  

तुमचा भाचा नामे नंद ू दलीप सयूवशंी वय 17 वष हे अदंाजे 

दपुार 03.00ते04.00 या दर यान हंिगरगा  ते हंुडा जाणा या 
रोडवरच ् महादेव ं मं दरां या पा ठमाग े िलबंा या झाडाला तुम या 
भा यांनी फाशी घेतली आशी मा हती िमळतातच आ ह ं तेथे जाऊं 

पा हल असतां िलबंा या झाडाला दो रने गळफास  घेतलेलेत दसल े 

वगैरे अजाव न  अजाव न मा.पो.िन भोसले सा.यां या आदेशा वये 

अ  दाखल   क न पढु ल तपास कामी  hc/ 1982 सरोदे यां याकडे 

दली 
 
तपासी अमंलदार:,  hc 1982 सरोदे 

 

पो टे भार  अिधकार  चे नाव  

मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 7038833358 

 

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   गु.र.न. 31/2023  कलम  324,294,323,506,34  भा द वी.. . द.05/02/2023 

 

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  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन.  

31/2023  

कलम 

324,294 
,323,506 
,34  

भा द वी   

 गु हा घडला :-   
 द   05/02/2023  

रोजी सकाळ  10.00  वा.चे 
दर यान गावातील 

सावजिनक र यावर 

ामपचंायत जवळ 

महािलगंी तालकुा कंधार  

 

 द णेस 16 कमी  
 
गु हा दाखल:-  

द 05/02/2023 

 वेळ 21.16 वाजता 
 टेशन डायर  न द 31  वर 

 
 
 

 फयाद  चे नाव    :- 

  सदं प िशवदास गु टे वय 30 

वष यवसाय  शेती रा.  
महािलगंी  ता. कंधार  ज. 

नांदेड  मोबाईल नंबर 

7498245365 
 
FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी चे नाव व प ा: -.  
1 
 
आरोपी अटक:- नाह  

 

खुलासा;  
        सादर वनतंी वर नमदु  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा गावातील 

दकुानावर सामान आण यासाठ  गेला असता यातील आरोपीने सगंणमत क न 

क , त ू रा ी आ हास सापडला नाह स तु या मायला झवतो अशी अ ील 

िशवीगाळ क न याम याने जिमनीवर पाडून लोखंड  रॉडन ेमा न जखमी केले व 

जव े मार याच े धमक  दली ते हा फयाद ची आई सोड व यास आली असता 
तीसपण मारहाण क न बालाजी याने मारहाण केली आहे असा त ार  अज 

द याव न  गु हा दाखल क न तपास npc / 548 काळे यांचे कडे दला. 
 

दाखल करणार:   

pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे कंधार 

        
तपासी अमंलदार:--- 

NPC /548 काळे पोलीस  टेशन कंधार. मो. न.ं9049565677  

 
पो टे भार  अिधकार  नांव 

 पो िन पडवळ साहेब पोलीस टेशन कंधार  मो न ं9420841070 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

 

  



आरोपीचे नाव

उशीराचे कारण
काशीकर सा पो

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  




 

 

काशीकर सा पो

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

  



 

 



 
 

  



िदनांक 05.02.2023
 



िदनांक 05.02.202 

 

 

  

 

 



 

iksLVs da/kkj nSfud xqUgs vgoky fn 05-02-2023 

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 

 ftYgk -

ukansM  

 

 

iksLVs ps 

uko da/kkj  

 

iukdk-?kMyk rkjh[k osG 

o fBdk.k  &  

fn 05@02@2023 jksth 

nqikjh 12-30  ok-ps 

njE;ku iks-LVs- P;k xsVoj 

iks-LVs-  daèkkj 

 
fn’kk o varj %& 
nf{k.ksl 100 ehVj  
  
iukdk- nk[ky-rk-osG-%& 

fn 05@02@2023 osG  

21-52 oktrk LVs'ku 

Mk;jh uksan 32  oj 

  iukdk-@ 

vijk/k dzaekd 

%&26@2023  

dye   

323]504 Hkknoh 

 

 

 

 

 
  

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

lanhi f'konkl xqês o; 

30 o"kZs O;olk;  'ksrh  

jk-  egkfyaxh  rk- daèkkj 

 ft- ukansM   

eks uacj 7498245365 

,Qvk;vkj izr fnyh 

dk; gks; 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 

vkjksih vVd rk osG %& 
ukgh 

gfddr%& lknj fouarh oj ueqn  rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

gk fQ;kZn ns.;klkBh iks LVs eè;s tkr vlrkuk iks-LVs-P;k xsVeè;s ;krhy 

vkjksihus f'kohxkG d:u rw vkepsoj iksLVs eè;s dsl dk djrksl Eg.kwu 

ekjgk.k d:u f'kohxkG dsyh vkgs oxSjs vtkZo:u iukdk nk[ky 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 iks fu iMoG lkgsc  iksyhl LVs'ku daèkkj eks ua 9420841070 
 
rikfld vf/kdkjh %&  
liksfu @ yks.khdj lk -iksyhl  LVs'ku daèkkj- eks- ua-9422336474 
 
nk[ky dj.kkj %&  
iksgsdkW@2046 dketGxs lk-iks LVs daèkkj eks- ua- 9421769882 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
liksfu @ yks.khdj lk -iksyhl  LVs'ku daèkkj- eks- ua-9422336474  
fnukad  05@02@2023 jksth ps 23%27 ok uksan ua- 35 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 


