
पो. टे. उ माननगर गुरनं 40/2023 कलम 324, 323,504,506,427,34.भा द वी माणे द 20/03/2023 

ज हा/ठाण े गुरनं / कलम  गु.घडला /गु हा दाखल/  ता 
. वेळ व ठकाण 

खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

  हक कत  

उ माननगर  गरुनं 40/2023 

कलम 324  ,323 

,504,506,427,34.भादंवी  

 
 

उिशराचे कारण :-- 
 उपचारक न आज रोजी 
पो. ते ला येऊन त ार 
द याने गु हा दाखल 

 
 

 दाखल करणार :-- HC 

1964 म के साहेब . मो.न 
9923189964 पो. टे 
उ माननगर ता. कंधार 
ज.नांदेड 

 
 

गु हा घडला.ता वेळ 
ठकाण  :-   

द 19/03/2023 रोजी 
दपुार  17.00 वाजता 
सुमारास कलंबर िशवार 
तालुका लोहा व म 
सेरगे यांचे शेत गट 
.456 मधील मु माचे 

खदाणीत  

  

अतंर व दशा   :- 
प म 05 km  

 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-
  द 20/03/2023 वेळ 
01.41  वा टे डा नं 
02 
 

गेला माल :-- नील 

िमळाला माल :-- 
िनरंक  

फयाद चे  नाव नाव :-  
वनोद भानुदास लाडेकर वय 

26 वष यवसाय खाजगी 
नोकर  राहणार लोहा तालुका 
लोहा ज हा नांदेड जात 
मराठा मोबाईल नंबर 84 11 

80 68 27 

 

आरोपीचे नाव :-- 
 

 
आरोपी अटक :-- नाह   

खुलास :-  सादर वनंित क  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 
फयाद  हा रा ीय रा य महामाग मांक 361 चे कामासाठ  याच े
साथीदारासह मु म खोदकाम कर त असताना यातील नमूद आरोपी 
यांनी संगणमत क न आरोपी मांक एक यांनी फयाद स तू आमचे 
ॅ टर म ये मु म भ न दे असे हणाले असता फयाद ने मालकास 
वचा न सांगतो असे हणतात याने फयाद  िशवीगाळ क न थापडा 
बु याने व लाकडाने फयाद स मारहाण केली यामुळे फयाद चे डाव े
मांड वर ओळ उमटून मु का मार लागला व डो यात डावी बाजसू व 

डावी कोप यावर मु का मार लागला व पु हा मु म खोदनीचे काम चाल ू
के यास तुला खतम क न टाकतो हणून जीवे मार याची धमक  दली 
व सोबत ते आरोपी मांक दोन ते चार फयाद  फाफडा बु यांनी 
मारहाण केली व मांक एक याने बाजसू उभे टाकले या हायवा वाहन 
मांक MH.26.BE.8056 ला दगड मा न समोर ल काच फोडून अदंाजे 

२०००० पयाचे नुकसान केले वगरेै जबाब व न सदरचा गु हा दाखल 
क न माननीय psi प लेवाड साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न 
पुढ ल तपास कामी NPC 127 मुंढे यां याकडे दला 
तपािसक अमंलदार :- NPC 127 मुंडे मो न ं पोलीस टेशन उ माननगर 
मो न ं9421390003 

 \पोलीस टेशन भार  अिधका-याचे नाव व मोबाईल नंबर :-- 
मा.पो.उप िन प लेवाड साहेब पो. टे. उ माननगर मो.नं. 7350756405 

आरोपीचे पूव इितहास---िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई-----िनरंक 



पो टे हमायतनगर गुरन व कलम 63/2023 कलम 354 भादवी द. 20/03/2023 

पो टे चे नाव ो.गरुन व कलम गु हा घडला तार ख वेळ 
ठकाण 

फयाद चे नाव प ा 
मोबाईल नंबर 

खुलासा 

हमायतनगर 
 
  
 
 
  
 
 

गरुन व कलम 63/2023 कलम  
354 भादवी 
 
 
 

द.19/03/2023 रोजीचे 
22 30 वा सैलानी 
बाबा या मागील बाजसू 
प मेस 15 
कमीमोजेजवळगाव  

 
 
 
गु हा दाखल तार ख:-

द.20/03/2023 
वेळ02:23 वा. टे. डा.04 
वर 
 

 
. 
 
आरोपी:------- 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  बाई ह  सैलानी बाबा दशनाकरता आले असता 
बाथ मला जात असताना यातील आरोपीने मोबाईल नंबर 
माग याचे कारण फयाद चा वाईट उ ेशाने डावा हात पकडून 
वनयभंग केला वगैरे मजकुराचे जबाब व न गु हा दाखल 
क न मा.पो. िन. साहेब यां या आदेशाने पुढ ल तपास 
कामीNPC2573 सुरकंुटेयाचें कडे दला. 
 
तपासी अिधकार :-NPC 2573 सुरकंुटे मो. नं.9112092909 
 
 दाखल करणार:- पोहेका/2281 शेख लाईक  मो. 
न.ं7888218751 
 
पो ट भार  अिधकार  चे नाव:-पो. िन. ी ब. ड . भुसनूरमो. 
न.ं9834774799 
 

आरोपीचे पूव इितहास - िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 

 

 



पो. टे मांडवी गु न नं.  :- 18/2023  कलम --457,380,34  भादवी  द.20/03/2023 

पो. टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं घडला व दाखल  फयाद  चे नाव व प ा व मो. न.ं आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

मांडवी  गु न नं.  :- 18/2023 

कलम - -457, 380, 34  भादवी 

 

 

 

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 19/03/2023 रोजी 23.57 ते द.20/03/2023 

चे 05.00  वा. चे सुमारास आर.वाय.बंदाराम 
देशीदा चे दकुान मांडवी 

 

 

िमळाला मालं-- िनरंक 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  द. 20/03/2023 च े

13.54  वा. न द नंबर :- 14 वर  

उिशराचे कारण --  

फयाद  च े नाव : -  काश हर चदं जाधव वय 46 वष 

यवसाय यव थापक ( आर.वाय.बंदाराम देशीदा चे 
दकुान) रा. मांडवी ता. कनवट मो.9404060825 

आरोपी चे नाव :-  

FIR दले का होय/नाह  :-   होय. 

आरोपी अटक :-  िनरंक 

गेला माल-1) 3000 पये रोख र कम 

                2) देशीदा  बाबीं सं ाचे 90 एम.जल.चे 31 

बाटलं येक  35 पये माणे असा एकुण4087 

पयाचा मालं  

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

आरोपीतांनी फयाद  हा यव थापक हणनू काम कर त 
असले या आर. वाय.बंदाराम देशीदा या दकुानात वेश क न 
दकुानातील रोख र कम व देशीदा  बाबीं सं ाच ेबाटली चो न 
नेले वगैरे जबाबाव न  गु हा दाखल क न मा.स.पो.िन. शेख 
साहेब यां या आदेशाने बट hc 1657 कदम  यां या कडे दला. 

तपािसक अंमलदार--- hc 1657 कदम पो टे मांडवी मो. नं. 

दाखल करणार --पोहेका 1036 गुहाडेपो टे मांडवी 
मो.नं.8888522770 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव :- .स.पो. िन. शेख  साहेब पो. टे. मांडवी मो. नं. 8888822811 

आरोपीचे पूव इितहास - िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 

 

 



पो. टे.नायगांव गुरनं 29/2023 कलम 379 भादवी  माणे द 20.03.2023 

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 
 

गु हा र ज टर 
नंबर व कलम 

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

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

हक कत 

नायगांव  
 

गरुनं 29/2023 

कलम 379 

भादवी  माणे  

 
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक :- द 
07.03.2023 चे 14.00ते14.15 

वा दर यान फयाद चे शेताचे 
बाजचेू रोडवर मु तापूर ता 
नायगाव 

 
 

गु हा दाखल दनांक:- 
20/03/2023 
वेळ 13.18वा टे डा.नोद नं. 
19 वर 

फयाद चे नाव:- 
दगांबर अिन  जाधव वय 35 वष 
यवसाय शेती मु तापरू नायगाव मो 
नं 8308962498 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

आरोपीचे नाव :-अ ात  
 

पड तीचे नाव-  

िमळालामाल- िनरंक  

 

खलुासा:- नमूद ता  वेळ  व ठकाणी यातील फयाद ने याची 
हरो ह डा पॅशन ो कंपनी ची नंबर MH-26-AE- 1187 कमती 

25000/- हजार पयाची शेताचे बाजसू रोडवर लावले असता 
यातील अ ात चोर याने चो न नेली मोसा चा इतर  शोध 
घेतला िमळुन आली नाह  आज रोजी पो टे ला येऊन त ार 
द याव न गु हा दाखल 

  
दाखल करणार- ASI काळे पो. टे.नायगाव  मो.नं 9823035769 

 

तपासीक अिधकार  :- पोना 349 सांगवीकर साहेब 
पो. टे.नायगाव   मो.नं 7875643333 

 

पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल नंबर:-
पोिन गु टे  साहेब पो. टे. नायगाव मो.न.ं 8425995454 

आरोपीचे पूव इितहास - िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- िनरंक 



पो. टे.माहुर आ  11 /2023 कलम 174 crpc . माण े द 20/03/2023 

 
 पो. टे.नाव 

गुरन/अ ..,पना
का,िमसीगं/कलम 

गु हयाचे कारण 

गुरन/आ ,पनाका घडला व 

दाखल 

फयाद च े/खबर देणार नाव प ा 
मो.न.ंप ा आरोपी अटक 

होय/नाह  

 

पो. टे.माहुर -पो. टे.माहुर  

आ  11 /2023 

कलम 174 crpc 

माण े द 
20/03/2023 
 
 

 *अ.घ.ता.वेळ व ठकाण :-

द:-11/01/.2023रोजी च े

वेळ:-07.51वा च े समुारास 

मृ य ू शासक य णालय 

यवतमाळ येथ े
 
*आ..दा.ता.वेळ :- 

द. 20-03-2023रोजी च े

वा:-13:54 

टे.डा.नोद:-10वर 
 
 

खबर देणार:-  डॉ एस वाघ तफ 

वाड बॉय वीणे र सयूभान ड गरे 

वय ४७ वष रा.शासक य 

णालय यवतमाळ 

*मयताच ेनाव 

 :-लखन नागोराव जेवलेवाड वय 

25 वष रा.करतारिसगं तांडा 
दगड  ता .माहूर ज.नांदेड 

*मरणाच े कारण:-कोणतेतर  

वषार  औषध प यान े उपचार 

कमी भरती असता 
उपचारादर यान मृ य ू

*खलुासार:-सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ ठकाणी  
यातील मयत हा कोणतेतर  वषार  औषध प यान े उपचार 

कमी दाखल झाले असता उपचारादर यान मरण पावला च े

तपासाच े कागदप  पो ट यवतमाळ शहर येथील जा  

295/23 दनांक 20/03/2023 अ वये पो टेला ा  झा यान े

आ  दाखल क न पुढ ल तपास कामी माननीय PI साहेब 

यां या आदेशान ेबीट hc 764  बाब ूजाधव यां याकडे दला   
 
*दाखल करणार -pso NPC 1132 गोपनवाढ पो. टे माहुर 

*तपास करणार:hc 764 जाधव पो. टे माहुर मो.न 
7887687478 

आरोपीचे पूव इितहास - िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 

 

 



पो. टे.चे नाव : कनवट   आ. . .12/2023कलम 174 Crpc माण े   दनांक 20/03/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

अ.म/ृपनाका/ िमिसंग घडला 
व दाखल 

गुरंन/िमिसगं/घडला 
व दाखल  

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

हक कत 

पो टेचे 
नाव 

कनवट 

आ. . . 12/2023 

कलम174 Crpc माणे      

 

आ. .घडलातार ख वेळ व 
ठकाण :- 
दनांक    20/03/2023 रोजी 
सकाळ  11:00 वाजता या 
सुमारास सरकार  दवाखाना 
गोकंुदा तालकुा कनवट 
ज हा नांदेड  

दाखल  वेळ दनांक:- 
20/03/2023 

17:42वाजता 
 टे.डा. . 
34वर 

 
 
 

खबर देणारा :-सिचन 
सदुशन वानखेडे वय 32 वष 
यवसाय शेती जात मराठा 
रा.िसदंगी  
तालकुा कनवट 

 मो. न.ं9307814665 

  
मयताचे नाव :-  सदुशन 
गंगाराम वानखेडे वय 56 वष 
यवसाय शेती 

 राहणार िसदंगी 
 तालकुा कनवट 

 ज हा नांदेड 

   
मरनाच ेकारण: - कोणते तर  
वषार  औषध पऊन मरण 
पावले. 

खुलासा :- 
सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वळे  व ठकाणी  यातील खबर देणार 
यांनी  खबर दली क  खबर देणार यांच ेमयत वड ल हे  SBI  बँक कनवट येथील 
कजाला कंटाळून द.20/03/2023 रोजी वेळ 09:30वाजता च े समुारास यांचे 
िसंदगी येथील शेतात जाऊन कोणते तर  वषार  औषध पल े असावे. यांना 
सरकार  दवाखाना गोकंुदा येथ े उपचारकामी शर क केले असता. तेथील 
डॉ टरांनी तपासनू मयत घो षत केले. आमची कोणा व  काह  त ार कंवा 
संशय नाह . वगरेै मजकुराच ेअजाच ेखबर  व न  स.पो. िन. वाठोरे  साहेब यां या 
आदेशान े आ. .दाखल क न पुढ ल तपास कामी  पो.हे .कॉ.1052  ब डलेवाड 
यां याकडे  दले. 
दाखल करणार:  Pso/   HC-2440  लखुळे   पो. टे. कनवट  मो.न. 
9527062710 
 
 

तपाशीक अमंलदार :- पो.हे.कॉ. 1052  ब डलेवाड  पो. टे. कनवट 

मो.न.ं9923471052 

 भार  अिधकार  --मा.  पो. िन. साळंुखे साहेब  मो.न.ं 9422242568 

आरोपीचे पूव इितहास -  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई-  

 
 

 



पो. टे मनाठा आ  नं   07/2023  कलम  174 crpc द .20/03/2023 

पो. टे चे 
नाव 

आ . .नं व 

कलम  

आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबर देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा आ नं  
07/2023 

कलम  174 
crpc 

 दनांक.  19/03/2023 रोजी चे 
दपुार  03.00 वा ते दनांक 

20.03.23 चे 11.00 व वाजताचे 

दर यान ाने र बाबुराव च हाण 

यांच े शेतालगत ना याजवळ ल 

बाभळ या झाडाला फाशी घेऊन 

मृ यू मोजे िशबदरा उ रेस 12 

कलोमीटर 
 

आ. .दा.ता.वेळ 

दनांक:-20/03/2023रोजी 
वा 14.00 वा न द 18वर  
 

मरणाच ेकारण:- अ ात कारणाचे 
टे शन घेऊन मृ यू 
 
 

खबर देनार:. ,_द राव केरबा 
सूयवंशी वय 75 वष यावसाय 

शेती राहणार शेवाळा तालुका 
कळमनुर  ज हा हंगोली 
मोबाईल नंबर 89 75 49 48 79 

 
    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 
 

मयताचे नांव:- ाने र दतराव 

सूयवंशी वय 40 वष यवसाय 

ऑटो चालक राहणार शेवाळा 
तालुका कळमनुर  ज हा हंगोली 
 
उिशराचे कारण—- 

खलुासा - सादर वनंती क  वर नमुद ता.वेळ  व ठकाणी यातील मयत हा 
ऑटो चालवत होता दनांक 19 .03. 2023 च ेदपुार  03.00 वाजता घर  मी 
शेताकडे चाललो हणून िनघून गेला व दनांक 20.03. 2023 चे 11.00वाजता 
लोकांकडून मा हती िमळाली क  ाने र बाबुराव च हाण यांच ेशेतालगत 

ना या जवळ ल बाभळ या झाडाला माझा मुलगा ाने र सूयवंशी यांनी 
गळफास घेऊन मरण पावलेला दसत आहे.वगरेै जबाब आव न बाजसू 

माणे आ  दाखल क न माननीय सपोनी साहेब यां या आदेशाने पुढ ल 

चौकशी कामी बीट ASI पवार सा. यां याकडे दली  
 

तपासीक अिधकार  यांच े नांव:-AsI पवार साहेब  पो टे मनाठा मो नं. 
9922921694 
 

दाखल करनार -PSO HC 1750 देवडे साहेब पो. टे.मनाठा 
मो. .9657719136 

 

पो. टे. भार  अिधकार  यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- 
 

आरोपीचे पूव इितहास -  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई-  

 

 



पोलीस  टेशन मु माबाद गुरनं.43/2023  कलम  283  माणे  दनांक 20/03/2023 

   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 

मु ामाबाद ग.ुर.न.43/2023 

कलम 283 भादवी 
 
 
  

गु हा घ. ता.वेळ ठकाण- 

द.20/03/2023 रोजी  वेळ 

12.00 वाजता समुारास 

मु माबाद त े देगलरू 

जाणारे रोडवर ओम साई 

बार अँड रे टॉरंट समोर 

मु ामाबाद 
 
 
गु हा  दा. ता.वेळ दनांक 

20/03/2023 च े

12.52वाजता न द 20वर 
 
 

फयाद -शर फ हबीबखा पठाण 

वय 55 वष यवसाय 

सपोउपिन पोलीस टेशन 

मु ामाबाद मोबाईल मांक 
9623661300 
 
 
आरोपी-  
 

खलुासा -सादर वनंती क  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
जीप चालकाने आपल े ता यातील जीप  हजाणारे यणेारे रहदार स 

अडथळा िनमाण होईल व लोकांच े जवीतास  धोका िनमाण होईल अशा 
थतीत रोडच ेम यभागी उभा क न पॅसजर जीपम य ेबसवत असताना 

िमळून आला हणून नमूद आरोपी व  गु हा दाखल क न मा.सपोिन 

साहेब यां या आदेशान ेतपास पोहेका 1996 आडेकर यांना दला  
 
गु हा दाखल करणारे–.पोहेका 2068 कागण ेमो नंबर. 

तपासी अिधकार :- पोहेका 1996 आडेकर पोलीस टेशन मु माबाद 

मो न ं9881815115 

 
पो.. टे. भार  अिधकार .-स.पो.िन. ितडके पो टे मु माबाद.मो.न ं
9823156052  
 

आरोपीचे पूव इितहास -  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई-  

 



पोलीस टेशन मु माबाद गुरनं.44/2023 कलम 283 माणे दनांक 20/03/2023 
  

  पोलीस 

टेशनच े

नाव 

 गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक 

होय नाह  

हक कत 

मु ामाबाद ग.ुर.न.44/2023 

कलम 283 भादवी 
 
 
 
 
 गु हा दाखल 

करणारे–.पोहेका 
2068 कागण े मो 
नंबर. 

गु हा घ. ता.वेळ ठकाण- 

द.20/03/2023 रोजी  वेळ 

12.15वाजता समुारास 

मु माबाद त े देगलरू 

जाणारे रोडवर ओम साई 

बार अँड रे टॉरंट समोर 

मु ामाबाद 
 
गु हा  दा. ता.वेळ दनांक 

20/03/2023 च े 13.34 

वाजता न द 21 वर 

फयाद -िशवाजी ध ड बा 
आडेकर वय 53 वष 

यवसाय पोहे का 1996 

पोलीस टेशन मु ामाबाद 

मोबाईल मांक 
8668750448 
 
आरोपी-  

खलुासा -सादर वनंती क  नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी ऑटो 
चालकाने आपल े ता यातील ऑटो हा जाणारे यणेारे रहदार स अडथळा 
िनमाण होईल व लोकांच े जवीतास  धोका िनमाण होईल अशा थतीत रोडच े

म यभागी उभा क न पॅसजर ऑटो म य े बसवत असताना िमळून आला 
हणनू नमूद आरोपी व  गु हा दाखल क न मा.सपोिन साहेब यां या 

आदेशान ेतपास ASI पठाण यांना दला  
 
तपासी अिधकार :ASI- पठाण पोलीस टेशन मु माबाद  

मो न ं9623661300 

 
पो.. टे. भार  अिधकार .-स.पो.िन. ितडके पो टे मु माबाद.मो.न ं
9823156052 
 

आरोपीचे पूव इितहास -  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई-  

 

 



पोलीस टेशन मु माबाद  गरुन.ं45/2023  कलम 283  दनांक 20/03/2023 

   पोलीस 

टेशनच े

नाव 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नबंर 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय 

नाह  

हक कत 

पो टे 

मु ामाबाद 

ग.ुर.न.45/2023 

कलम 283 

भादवी 
 
  

गु हा घ. ता.वेळ ठकाण- 

द.20/03/2023 रोजी  वेळ 

12.30वाजता समुारास 

मु माबाद त े देगलरू जाणारे 

रोडवर ओम साई बार अँड 

रे टॉरंट समोर मु ामाबाद 
 
गु हा  दा. ता.वेळ दनाकं 

20/03/2023 चे 14.26वाजता 
न द 24 वर 

फयाद -िशवाजी ध ड बा 
आडेकर वय 53 वष 

यवसाय पोहे का 1996 

पोलीस टेशन मु ामाबाद 

मोबाईल मांक 
8668750448 
 
आरोपी-  

खुलासा -सादर वनंती क  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी ऑटो चालकाने 

आपले ता यातील ऑटो हा जाणारे येणारे रहदार स अडथळा िनमाण होईल व लोकांचे 
जवीतास  धोका िनमाण होईल अशा थतीत रोडचे म यभागी उभा क न पॅसजर ऑटो 
म ये बसवत असताना िमळून आला हणून नमूद आरोपी व  गु हा दाखल क न 

मा.सपोिन साहेब यां या आदेशाने तपास ASI पठाण यांना दला  
 

गु हा दाखल करणारे–.पोहेका 2068 कागण ेमो नंबर. 
 
तपासी अिधकार :ASI- पठाण पोलीस टेशन मु माबाद 

मो नं 9623661300 

 
पो.. टे. भार  अिधकार .-स.पो.िन. ितडके पो टे मु माबाद.मो.नं9823156052 

आदरणीय 

आरोपीचे पूव इितहास -  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई-  

 
 

 

 



पो. टे. कंधार,  गु.र.न. 73/2023  कलम  379  भा द वी  . द.20/03/2023 

 

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. 

73/2023 

कलम 379  भा 

द वी  

 गु हा घडला :-   द 

20/03/2023 चे 11: 

00 वा चे दर यान 

यू मॉडन 

दकुानासमोर कंधार 

प मेस 500  

मीटर  
 
गु हा दाखल:- द 

20/03/ 2023 वेळ  

18 :  18  वाजता 
टेशन डायर  न द   

25  वर 
 
 
 

 फयाद  चे नाव   :-   कशन 

ध ड बा जाधव व 76 वष 

यवसाय सेवािनवृ  राहणार 

मु ाईनगर कंधार मोबाईल 

नंबर 9765442148  
 
 

FIR त दली का:- होय 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -. 

अ ात  
 
दाखल करणार:    PSO / 

HC/2176 गडूूप  पोलीस 

टेशन कंधार मोबाईल नंबर  
8668725305  
 

खलुासा; -----        सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद ने 

एसबीआय SBI बँकेतून घरगुती कामासाठ  व बुलढाणा अबन बँकेत भर यासाठ  साठ हजार 

60,000/- पये काढले व पायी जात असताना यू मॉडन दकुानासमोर उभे राहून फोनवर बोलत 

असताना हातातील पैशा या थैलीची साईडची बाज ूकापनू कोणीतर  अ ात चोर यांनी थैलीत 

ठेवलेले साठ हजार 60,000/-  पये  चो न घेतले वगरेै मजकुराचे जबाब व न गु हा दाखल क न  

मा .पो. िन.  साहेब यां या आदेशाने पुढ ल तपास कामी सपोउपिन गणाचाय नेमणूक पो टे कंधार 

यांच ेकडे दला. 
 
       

तपासी अमंलदार:--  ASI / गणाचाय  साहेब  पोलीस  टेशन कंधार. मो  नं  9823391570  
  
  पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ साहेब        

मो न ं9420841070 
 

आरोपीचे पूव इितहास -  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई-  
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आरोपीचे पूव इितहास -  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई-  

 

 



पोलीस टेशन उमर  गुरण 65/2023 कलम 324,504,506, ipc दनांक 20/03/2023 
 

पो टे च ेनाव गुरण/अ.म/ृपणा
का/ कलम 

गु हा/अम/ृपणाका 
घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा 
मोबाईल नंबर व आरोपी 
अटक होय/नाह  

हक कत 

उमर  गु हा गुरन 

65/2023कलम 
324,504,506 ipc 
  
 
 
दशा:- 
उ रेस 18 कमी 

गु हा घडला:- 
दनांक20/03/2023रो
जी 15.00वा  
 
 
फयाद च े घरासमोर 

बोथी  ता.उमर  
 
गु हा दाखल दनांक 

20/03/2023 च े 19.17 

वाजता न द नंबर 17 

वर  

फयाद च े नाव: यंकटेश 

पोत ना आयलोड वय 32 

राहणार बोथी ता. उमर  मो. 
 9359936994 

 
 
आरोपीच ेनाव व प ा:- 
 
 
 
 
 
 
 
 

खलुासा:-सदर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपींन े फयाद या घरासमोर यऊेन घरावरच े टन प ाचे वाटणीच े

कारणाव न िशवीगाळ क न काठ ने फयाद च े डो यात मारल े व 

जवे मार याची धमक  दली. 
 
तपासी अंमलदार:- hc 938 b.j bodke पोलीस. टेशन  उमर  

मोबाईल.न.ं9764135500 
 
पो टे भार  अिधकार  चे नाव :- 

मा.पोनी. ी. ह.एस.पाट ल मोबाईल नंबर 9923104521 

 
भेट देणारे अिधकार  चे नाव :- hc 938  b.j bodke तपास घटना थळ 

पंचनामा क न पुढ ल तपास चाल ूआहे. 

आरोपीचा पूव इितहास:- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- 

 
 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 128/2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद. 20 .03.2023 

पोलीस 
ेशन 

गू.र.न.वकल
म 

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

¯ देगलूर गूरन. 
128/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद . 20.03.2023 रोजी 17.15 
वाजता  सुगाव  ते मनसकरगा  निवन 
गावात  जानारे  रोडवपर   िज. प. 
शाळे जवळ   मनसकरगा  येथे   
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 20.03.2023 रोजी वेळ  
20.42  वा.नोदं नं  43   
 
 
 

िफयादी चे नाव  - बळीराम  
आ ाराव घुळे  वय 35 वष पो.अ. 
3211  .ने.   पो. े . देगलुर मो.न.  
8806714978 
 
आरोपीचे नाव  - 
  
 
िमळाला माल - देशी दा  िभंगरी 
स ाचे एकुण 05 बाँटल 70   
दरा माणे  350  माल 
 

खुलासा:---सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व 
िठकानी यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर 
र ा देशी दा  िभंगरी स ाचे एकुण 05 बाँटल 70   
दरा माणे  350  माल चा ोगु याचा मुदेमाल सह 
चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन 
िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
 
 
तपािसकअंमलदार-    पो.हे.काँ 2462 क े      ने. पो 

े  देगलुर 

 
दाखल करणार- पो ना 507 कदम  .ने. पो े 
देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- पो िन ी माछरे 
साहेब   9821159844  

 
आरोपीचा पुव ईितहास – िनरंक 

 
 

 

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर गुरनं.  47  /2023 कलम 65 (E) 83  म. दा. का.  दनांक20/03/2023 
     

पो. टेचे नाव गुरणं व कलम गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 
खुलासा  

कंुटूर गरुन 47 /2023 

 कलम 65 (E) 83 म. 

दा. का. 
 
 
 
 
 

द. 20.03.2023 चे 

10:45वा. स.ु 

मोज े कंुटूर खंडोबा 
मं दर समोर ल 

रोडवर 

 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल  

ता.वेळ:- द 
20/03/2023 
चे19.00  वा टे.डा 
न द .   18वर  
 
 

फयाद  नाव िशव साद महादेवराव क े व 40 वष 

सहा यक पोलीस िनर क पोलीस टेशन कंुटूर 

तालुका नायगाव ज हा नांदेड 

मो..न.ं9730432436 
 

आरोपीचे :-  

 िमळाला माल :- एका पशवी म ये देशी दा  

िभंगर  सं ा 180 एम एल मते या 15 सीलबंद 

बॉटल येक बॉटल ची कंमत 70 पये असा 
कं.अ.ं1050=00 

02) एक शाईन ह डा कंपनीची काळया रंगाची वर 

लाल प टे असलेली मोटरसायकल मांक 

MH26-cc-7742 जनुी वापरते कमती अदंाजे 80 

,000/- पये असा एकूण 81050/_ पयाचा ो 
गु ाचा माल  
 

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी  यातील 

आरोपीतानी संगणमत क न वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी 
दा  िभंगर  सं ा या 180एम एल मते या 15 सीलबंद बॉटल कमती 
1050/- पयाचा चोरट  व  कर या या उ ेशाने  एक शाईन ह डा 
कंपनीची काळया रंगाची वर लाल प टे असलेली मोटरसायकल ज.ु वा. 
क. अं. 80, 000=00/- पये ह यावर बसून वाहतकू क न असा एकूण 

81050/-वर माणे ो गु ाचा माल ता यात बाळगून िमळून आला 
वगरेै फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न वगरेै मा. सपोनी ी 
क े साहेब यां या आदेशाने पुढ ल तपास कामीHC/ 2472 गीते साहेब 

यां याकडे  दला. 
 
दाखल करणार :-HC-1978 पाचंाळ पोलीस टेशन कंुटूर  मो. नं. 
 
भार  अिधकार  - िशव साद माधवराव क े सहा यक पोलीस 

िनर क पो टे कंुटूर मो. न आ ण .9730432436 
 
तपािसक अमंलदार- HC 2472 गीते साहेब पो टे कंुटूर 

मो.न.9158272932 

आरोपीचा पुव ईितहास – िनरंक 

 

 
 



पो. टे. कंधार      गु.र.न. 74/2023  कलम  324,323,504,506   भा द वी. . . द.20/03/2023 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 74/2023  

कलम 324 ,323 

,504,506 

 भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

20/3/2023  चे दपुार   04.00  

वा. चे दर यान फयाद च े

घरासमोर कवठा ता. कंधार   

पूवस 30 कमी. 
 
 
 
 
 
 
 
गु हा दाखल:- द 20/03/2023 

वेळ 22.10 वाजता टेशन 

डायर  न द 34  वर 
 
 
 

 फयाद  चे नाव    :-  ई र गो वंदराव 

देशमखु  वय 32 वष यवसाय  शेती रा. 
कवठा  ता. कंधार ज. नांदेड  मोबाईल 

नंबर - 9860201683 
 
 
FIR त दली का:- होय 
 
 

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

खुलासा; -----        सादर वनतंी क, वर नमदु  तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी हा याचे घराचे बांधकाम करत असताना चार ते सहा इंच 

एक िभतं फयाद चे जागेत बांध याने फयाद ने ह  िभतं माझे जागेत 

आली आहे असे हणाला असता यातील आरोपीन े फयाद स तू कोण मला 
वचारणार असे हणनू िशवीगाळ क न स ंगचे पाट न े फयाद चे 

कंबरेवर, डा या हातावर मा न जखमी केले व काठ ने डो यात मारले व 

छातीत बु क  मा न िशवीगाळ क न जवे मार याची धमक  दले वगरेै  

मजकुराचे त ार  जबाब व न गु हा दाखल क न  मा.पो. िन.साहेब यांचे 

आदेशाने  पुढ ल  तपास  कामी Hc/ 1959 यवहारे सा. यांचे कडे दला. 
 

दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे कंधार 
 
         
तपासीक अमंलदार : -  Hc/ 1959 यवहारे सा.पोलीस  टेशन कंधार. मो. 
नं.9604333256 
              
    पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ साहेब      

मो नं 9420841070 

आरोपीचा पुव ईितहास – िनरंक 
 

 
               
 

 

 



पोलीस टेशन लोहा गु.र. नं.62/2023 कलम-279,304(अ) ipc दनांक .20/03/2023  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ 

व ठकाण 
 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

लोहा गु.घ.ता. वेळ व ठकाण दनांक दनांक 

19/03/2023 रोजी 20.00 वा ते द 

20.03.2023 च े 07.00 वाजताचे 

दर यान सुनेगाव ते पेनुर रोडवर पांगर  

गावाजवळ  तालुका लोहा ज हा नांदेड 

उ रेस 12 km अंतरावर 

 
 

➡  गु.दा. ता. व वेळ --

द.20/03/2023 वेळ 19.18 वाजता 

टेशन डायर  न द 21वर 

 
   
 

उिशराचे कारण 

फयाद ने आज रोजी पो ट ला हजर 

येऊन त ार  जबाब द याने 

 
 

गु.र. न. 

62/2023 

कलम  279,304 

(अ )भा.द.वी.  
  

फयाद चे नाव- कािशनाथ आ पाराव जामगे  वय 35  

वष यवसाय शेती राहणार जामगाव िशवनी तालुका 

लोहा जी नांदेड मोबाईल नंबर 96 89 25 22 46   

 
 
 

आरोपीचे नाव -  

 

आरोपी अटक --  

 
 
 

मयताचे नाव -- हाद अ पाराव जामगे वय 25 वष 

राहणार जामगा िशवनी  तालुका लोहा ज नांदेड 

(मयत ) 

 

➡  खुलासा --- सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील मयत 

नामे हाद अ पाराव जामगे हा याच ेता यातील मोटरसायकल सीड  ड ल स यावर 

बसून भाचीला औषध गो या आण यासाठ  लोहा येथे जाऊन याच मोटार 

सायकलवर गावाकडे परत येत असताना सुनेगाव ते पेनुर रोडवर तो आप या 

ता यातील मोटार सायकल भरधाव वेगात तसेच हाय गयी व िन काळजीपणाने 

चालवून पांगर  गावाजवळ ल रोडवर ल पुलाचे काम चालू असले या ख यात वतः 

मोटरसायकलसह पडून गंभीर जखमी होऊन मरण पावला असनू तो वतःच ेमरणास 

वतःच कारणीभूत झाला आहे याच ेमरणाबाबत दसुरा कोणताह  संशय नाह  वगैरे 

मजकुराचे जबाब व न गु हा दाखल. 

       

➡  तपास करणार -PSI सोनकांबळे साहेब   पो. टे. लोहा मो. नं.9823867336 

 

➡  दाखल करणार--HC 491 ए.जी.लाठकर पो. टे. लोहा मो. नं. 8830449911 

 

पो ट भार  अिधकार  ---पो. िन. तांबे साहेब मो. .9850188100 

 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकार  -psi सोनकांबळे पो टे लोहा 
 
 
 

आरोपीचा पूव इितहास - गुरन 37/2021 कलम 307,452,143,147,148,149,324,323,427, 504भादवी सहकलम 3(1)(R)(s)3(2)(5)(अ) अनुसिूचत जाती आ ण अनसुिूचत जमाती, अ याचार ितबंधक 

अिधिनयम 1989 माणे आरोपीवर  गु हा दाखल आहे. 

आरोपीवर केलेली ितबंधक कायवाह  -- 

 
 
 
 

 



पोलीसां टेशन भोकर गुरन-94/2023 कलम 379,447,427,504,506,34भादवी  दनांक 20.03.2023  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ 

व ठकाण 
 

गुरंन व कलम फयाद  / आरोपी हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वेळ व ठकाण 

दनांक  

द18.3.2023 रोजी 

1400 वा. या सुमारास व 

20/03/2023 रोजी1400 

वा. या सुमारास  मौजे 

मातूळ शेत िशवार 

ता.भोकर  

 
 
 

गु. दा. ता. व.े व ठकाण 

दनांक  . 20/03/2023 

रोजी 20.50 वा. 

टे.डा.न द नं 36 

 
 
 

गुरन-94/2023 

कलम 379,447,427,504,506,34भादवी 
 
 
 
 

गेला माल- 

लोखंड  बांधकामाचे   अंदाज े एक ते द ड 

लाख पय कंमतीचे सा ह य 

 
 
 

िमळाला माल- िनरंक 

 
 

फयाद चे नाव 

मधसूुदन मा ती पवार वय 38 वष ,जात 

मराठा , यवसाय शेती रा. मातुळ ता. 

भोकर ज हा नांदेड 9421292997 

 

आरोपीचे नाव-  

 

आरोपी अटक -नाह  

 

खुलासा---सादर वनंती क , वर नमदू वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  च े शेतात 

आरोपीतांनी संगनमत क न िनळे व पंचशील झडे लावले व सदरचे शेत आमचे असनू 

कोणी आले तर या यावर   ॉिसट चा गु हा दाखल क  व  जेलची हवा खायला लावु , 

असे हणून    शेताम ये चालू असलेले बांधकामावरच े लोखडं  सा ह य चोर  क न पळून 

गेले, अशी मा हती घटना पाहणारे सा ीदार पांडुरंग कदम व गंगाधर बनसोडे यांनी 

फयाद स कळवलेवर फयाद स समजली . तसेच आज दनांक 20. 3. 2023 रोजी सदर 

आरोपीतांनी फयाद चे शेतातील झाड तोडून नुकसान केले.वगैरे जबाबाव न वर माणे 

गु हा दाखल क न सदर गु ाचा तपास पोउपिन/ दगंबर पाट ल   यां याकडे दला. 
 

दाखल करणार - सपोउपिन/हानवते पो टे भोकर मोनं 9860719828 

 

तपासीक अमलदार -  पोउपिन/ दगंबर पाट ल मो नं 9850550670 

 
 

पो टे भार  अिधकार  ---पोिन. उबाळे  साहेब मो.  9823045224 -पो. टे भोकर  

 
 
  
 

आरोपीचा पूव इितहास 

आरोपी वर केलेली ितबंधक कायवाह  

 

 
 

 



पोलीस टेशन कंुटूर गुरनं. 48/2023 कलम  294,324,323,506,34 ipc माणे दनांक. 20.03.2023 

  पोलीस 

टेशनचे 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,  हक कत 

कंुटूर गरुनं 48/2023 कलम  

294 ,324, 
323,506,34 ipc  

माणे 

 
 
 
 
 
दशा प मेस 15 

कलोमीटर कमी 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक 

20.03.2023 चे 12.00 ते 

12.30 वा चे स ु  
 
 
ठकाण फयाद चे 

वड लोपा जत शेतात गट 

मांक 624 म ये 
 

 गु हा दाखल दनांक:- 

द-20.03.2023 टे डा.नोद 

न ं26 वर वेळ 21.03 
 

फयाद च ेनाव  
 
एफआर आय त दली का :-होय  
 
 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 

कसे  :-हो 
 

 आरोपीचे नाव  
 

खलुासा :- वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी आरोपीतांनी संगणमत क न 

फयाद चे व डलोपा जत शेत गट मांक 624 म ये यातील आरोपी हा 
ॅ टर घालनू नांगरट  कर त असताना यातील फयाद  ह  सदर शेताचा 

वाद तहसील कायालयात चाल ूआहे असे हणाले असता यातील आरोपीने 

फयाद  व सा ीदारास काठ ने मा न जखमी केले व मु कामार दला तुला 
झवतो हेपलतो  असे अ ील भाषेत िशवीगाळ क न जव े मार याची 
धमक  दली वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न    मा..सपोिन सा यांच े

आदेशाने पुढ ल तपास कामी दला  
 

 तपासी अमंलदार :---- पो हे का 2472 िगते सा  पोलीस ठाणे कंुटूर 

आरोपीचा पूव इितहास------------------- 

आरोपी वर केलेली ितबंधक कायवाह -------------------------- 

 

 
 

 

 

 



        
    

 
    

 
             

 
 

   
   

    

    
   

     
   

   

     
   

 

   
    

   
 

  
 

  
  

      
      

    
   

 
   
      

       
      

   
 

             
           

           
          

           
           
           
        

 
       

 
     

 
        

आरोपीचा पूव इितहास------------------- 

आरोपी वर केललेी ितबंधक कायवाह -------------------------- 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       पो. टे िवमानतळ गुरनं. 100/2023 कलम  12(अ) महारा  जुगार काय ा  द.20/03/2023 
 

िज हाव
पो. ट.ेचे

नाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

. 
िवमानत
ळ 

गु हा घ. ता. वेळ व 
ठकाण- द.20/03/2023  

रोजी 20.50 वाजता 
आनंदनगर  ठाकरे 
कॉ ले स चे समोर 
सावजिनक ठकाणी  
नांदेड द णसे 01 

क.मी 

 

गु हा दाखल ता.वेळ - द. 
19/03/2023  वळे22.31  
टे.डा.नं.54 

 

गुरनं. 
100/2023 
कलम  12(अ) 

महारा  जगुार 
काय ा माण े

 

िमळाला माल- 
िमलन नाईट 
मटका जुगाराच े
साही य व 
नगदी 6480 /- 
पयेचा माल 

 

 

फयादी- शांत िप.नागोराव 
जाधव वय 53 वष यवसाय 
नौकर  पोलीस उप िनर क 
नमेणुक पो. टे भा यनगर 
नांदेड मो.न.ं9823603909 

 
 
आरोपी-    

खलुासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीतांनी िवना परवाना बेकायदशेीर र या   िमलन 
नाईट मटका जगुाराच े आकडे पैशावर लावनु हार जतीचा 
जुगार खेळत व खेळ वत असतंाना मटका जगुाराचे साह य 
व नगद  6480 /- पयासह िमळुन आले वगैरे मजकुराच े
फयादव न   मा. पो. िन. नरवाडे  साहेब यांचे आदेशान े
गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी ASI कु ळेकर  
यांचकेडे दल.े 

 

दाखल करणार – पो.ना 2609 आकमवाड मो.न.8805647079 
तपास करणार  - ASI कु ळेकर   मो.न.ं9923696704. 

 
 

आरोपीचा पूव इितहास------------------- 

आरोपी वर केलेली ितबंधक कायवाह -------------------------- 

 

 

 

 



                                                                                                                        पो. टे िवमानतळ गू.र.न.   99  /2023 कलम 354(A)354,323,504,506 भादिव द.20/03/2023 

 
पो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

. िवमानतळ ग.ु घ. ता.वेळ व ठकाण –   द. 

19/03/2023 रोजी दपुारी 

13.30 वा. सुमारास आसनाकडे 

जाणारे रोडवर अल हयात 

रेसीड सी समोर नांदडे उ रेस 2 

कमी  

गु हा दाखल ता.वेळ - द. 

19/03/2023  वळे21.16 

टे.डा.न.ं53 

 

 ग.ूर.न.   99  /2023 कलम 

354(A)354,323,504,506 

भादिव  

 

4) उशीराच े कारण-यातील 

फयादीची मानिसक ि तथी 

बरोबर नस याने आज रोजी 

पोलीस टेशनला येवून त ार 

द याने गू हा दाखल  

 

 

फयादी –  

2)आरोपी –    

खलुासा - सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े

यांचे घरी तरोडा नाका येथे असताना यातील आरोपीने घरासमोर थांबनू तलूा मला 

बोलायचे आह ेअसे हणून घराच ेबाहरे बोलावून याचे मोटारसायकलवर गेले असता 

अल हयात रेसीडे सी समोर याची मोटारसायकल थाबवून फयादीस तु मा यासोबत 

नीट का राहत नाहीस तु मला का चांगले बोलत नाहीस तु माझे सोबत रलेशन का 

ठेवत नाहीस अस े हणुन आरोपीने  जबरद तीने फयादीचे हाताला ध न अंगावरील 

ओढणी काढुन छातीवर, पाठीवर हाताने मारहाण क न अंगावरील कपड ेफाडले. व 

फयादी जा तच आरडा ओरड के याने आरोपीने फयादीस म हार चौक येथे घेवुन 

जावून पाणी पाजवले. तू सदरचा कार कोणालाही सांिगतल े तर िजवतं सोडणार 

नाही हणून िजवे मार याची धमक  दली . आज रोजी फयादीची मानसीक ि थती 

बरोबर झा याने पोलीस ठाणे येथे येवून त ारी जबाब द याने मा.पोिन नरवाडे 

साहबेांच े आदशेाने वर माणे गू हा दाखल क न तपासकामी पोहकेाँ 2735 खंदारे 

यांना दला  

दाखल करणार –पो.ना 2609 आकमवाड मो.न.8805647079  

तपास –पोहकेाँ 2735 खंदारे मो.नं.8551059899  

आरोपीचा पूव इितहास------------------- 

आरोपी वर केलेली ितबंधक कायवाह -------------------------- 

 

 

 



 



 आरोपी

उशीराचे कारण

----- 











पोलीस टेशन कंुटूर गुरन.ं 49/2023कलम  294,324,323,427,506,34 ipc माणे दनांक. 20.03.2023 

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 
 

 गु हा र ज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 

नंबर, आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  

हक कत 

कंुटूर गरुनं 49/2023 

 कलम  294, 324 

,323,427, 

506,34 ipc  माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला ----

दनांक20.03.2023चे 12.30वा चे 

सु   
ठकाण फयाद च े वड लोपा जत 

शेतात गट मांक 624 म ये 
 
दशा प मेस 15 कलोमीटर 

कमी 
 
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द-

20.03.2023‹ टे डा.नोद न ं27 वर 

वेळ 22.10 
 
 
 चेक िल टची पुतता केली अगर 

कसे  :-हो 
 

फयाद चे नाव शंकर 

नारायण यमलवाड वय 66 

वष यवसाय शेती रा 
घुंगराळा नांदेड 
 
एफआर आय त  दली का 
:-होय  
 
 
 

 आरोपीचे नाव----  
 
 

खलुासा :- वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतांनी संगणमत 

क न फयाद चे वड लोपा जत जिमनीम ये फयाद  हा ॅ टरने नांगरट  

कर त असताना वर ल आरोपी हे फयाद ला आमचे शेतात नांगरट  का 
करतोस हणून तु या मायचा भोसडा  तु या मायला झवतो असे अ ील 

भाषेत वीकार क न हातातील काठ ने पाठ वर दंडावर मार देऊन जखमी 
केले व फयाद चा ओपो कंपनीचा मोबाईल दगडावर फोडून 18000 पयाचे 

नुकसान केले जवे मार याची धमक  दली वगैरे फयाद व न गु हा 
 
 
 
 दाखल क न    मा..सपोिन सा यांच ेआदेशाने पुढ ल तपास कामी दला  
 
 

 तपासी अमंलदार :- पो हे का2472 िगते सा  पोलीस ठाणे कंुटूर 
 
 

 



पोलीस टेशन biloli  गुरनं. 38/2023 कलम 324,323,504,506,34 ipc माणे दनांक. 20.03.2023 

पोलीस टेश
नचेनाव 

गु हार ज टरनंबरवकलम गु हाघडलाता .  वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद चेनाववप ामोबाई
लनंबर, आरोपीचे 

रोपीअटकहोय /नाह  

हक कत 

biloli गरुनं 38/2023 कलम 

324, ,323 ,504 

,506,34ipc  माणे 

 

 

 

 

 

 

 

गु हा घडला दनांक 
20.3.2023च े 6.00 

वाजता 

 

दशाप मेस 

12 कलोमीटर कमी 

 

गु हा दाखल दनांक:-
द-20.03.2023 टेडा. 
नोदन ं16 वरवेळ 13.03 

चेकिल टचीपतुताकेलीअ
गरकसे  :-हो 

फयाद चेसायली 
य ला पा िगरे वय 45 
वष यवसाय शेती जात 
वडर नांदेड मोबाईल नंबर 

9820375625 

एफआर आय त दलीका 
:-होय 

आरोपीचेनाव1.  

खलुासा :- सादर वनंती क  वर नमूदवेळ  व ठकाणी यातील 
आरोपीताने संगणमत क न फयाद चे मालम ा जागा माकं 69 
व 86 चे जिमनी या वादा या कारणाव न ची फयाद स गजाळ ने 
लाकडा आ ण डो यात खां ावर पोटावर मारहाण क न डोके 
फोडून जखमी केले व िशवीगाळ क न जीवे मार याचा धम या 
द या फयाद  हा दनांक 18 /3/ 2023 रोजी उपचार करणे 
दवाखा यात जाऊन उपचार क न परत आला व जबाब द याने 
गु हा दाखल क न पुढ ल तपास बीट एस सी १९८५ िशंदे 
यां याकडे दला आहे 

तपासीअमंलदार :- पोहे का 1985 जीबी िशंदे मोबाईल नंबर 
7726005064 

दाखल करणार -----पोहे का ब कल नंबर 2310 वडजे मोबाईल 
नंबर 9823352310 

 

 



पो टे हमायतनगर ो.गुरन व कलम 64/2023 कलम 65 (E)  भादवी द. 20/03/2023 

पो टे चे नाव  ो.गुरन व कलम  गु हा घडला तार ख 
वेळ ठकाण 

फयाद चे नाव प ा 
मोबाईल नंबर 

खुलासा 

हमायतनगर 
 
  

ो.गुरन व कलम 64/2023 
कलम 65 (E)   भादवी 
 
िमळालामाल-1= 6300/- . दोन 
पांढ या रंगाचे नायलॉन थैली 
म ये 180 ml या सीलबदं 
ला टक या देशी दा  िभगंर  
जोश या 90 बॉटला70 पये 
माणे, 2=मोटर सायकल 

HM26Y8794 हरो कंपनीची 
लडर लस कंमत अदंाजे 

30000-/ पये एकूण 30630  
 
 
 

द.20/03/2023 
रोजीचे 22:45 वा. 
खडक  फाटा ते टभी 
रोडवर खडक  फा या 
पासून 100 मीटर 
अतंरावर टभी जाणारे 
रोड वरप मेस 5 
कमी 

 
 
गु हा दाखल तार ख:-
द.20/03/2023 

वेळ 02:23 वा. टे. 
डा.04 वर 
 

बालाजी गो वदंराव महाजन 
वय 40 वष यवसाय 
नोकर  (सहा. पोलीस 
िनर क ) पो ट 
हमायतनगर मो. 
न.ं9689707038 
 
. 
 
आरोपी: 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातीलआरोपी हा वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  
िभंगर  जोश 180 ml या 90 बोटलाक  6300 . मालितची 
चोरट  व  कर याचे उ ेशाने आपले ता यात बाळाजलेला 
िमळून आला वगैरे मजकुराचे त ार व न वर माणे गु हा 
दाखल क न मा.स.पो. िन. महाजन साहेब यां या आदेशाने 
पुढ ल तपास कामीASIराठोडयाचें कडे दला. 
 
 दाखल करणार:- पोहेका/2240 राठोड 
मो. नं. 9359234597 
पो ट भार  अिधकार  चे नाव:- ---पो. िन. ी ब. ड . भसुनरूमो. 
न.ं9834774799 
 
 तपासी अिधकार :-ASI राठोड मो. नं.9112141791 
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iksLVs fduoV - xqju 73@2023 dye 7  Hkz"Vkpkj çfrca/kd vf/kfu;e 1988 çek.ks  fnukad %& 20@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  
fduoV  
 
 

 
xqUgk ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k & fnukad 
20@03@2023 jksth  
osG 14%25 ok- 
lqekjkl ikVksnk 
f'kokjkrhy M‚- fiukVs 
;kaps /kkC;kleksjhy 
macjkps >kMk[kkyh 
ikVksnk rk- fduoV 
ft- ukansM nf{k.ksl 
vankts 20 rs 25 
fdeh-  
  
 
fn’kk o varj %& 
nf{k.ksl vankts 20 rs 
25 fdeh-  
  
xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 
fnukad 20@03@2023 
jksth 21-38ok 
-uksan uacj 38 oj   

 
xqUgk@ vijk/k 

dzaekd - xqju 
73@2023 dye 7  

Hkz"Vkpkj çfrca/kd 

vf/kfu;e 1988 

çek.ks  

   
 
 

ykpsph jDde :& 
3000@& :i;s- 
 
 

 

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
guqear fd'ku Hkqjds o; 45 
o"kZ  jk- batsxko rk- fduoV 
ft- ukansM eksckbZy uacj 
9021722495 ¼tkr &     ½ 
 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
&gks; 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 

  

 
vkjksih vVd rk osG %& 

 fn- 20@03@2023 jksth 

22%24 uksan ua 40 vVd 

vkgsr 

 
 

[kqyklk%& oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih gk yksdlsod ;kauh ;krhy 

fQ;kZnhoj iksyhl LVs'ku fduoV ;sFks nk[ky vlysY;k xqjua 69@2023 dye 

324]323]504]506]34 Hkknoh e/;s dye 326 o 307 Hkknoh ph ok< u dj.;klkBh o uewn 

xqUákr fQ;kZnhl vVd u djrk uksVhl nsoqu lgdk;Z dj.;klkBh ;krhy fQ;kZnh dMs 

10]000@&#i;s ykpsph ekx.kh d#u ;kiwohZp 5000@&#i;s fLodk#u moZfjr 5000@&#i;s 

iSdh vkt fn- 20@03@2023 jksth ykp ekx.kh iMrkG.kh njE;ku ekx.kh d#u rMtksMh varh 

3000@&#- ykpsph ekx.kh d#u R;kauh rs fnukad 20@03@2023 jksth 14%25 oktrk ikVksnk 

f'kokjkrhy M‚- fiukVs ;kaps /kkC;kleksjhy macjkps >kMk[kkyh lkiGk dk;Zokgh njE;ku Lor% 

iapkle{k fLodkjyh Eg.kwu R;kaps fo#) uewn çek.ks l- iks- fu- okBksjs lkgsc ;kaps vkns'kkus 

xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl iksyhl fujh{kd ukuklkgsc dne yk- ç- fo- ukansM ;kapsdMs 

ns.;kr vkyk vkgs-  

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iks-fu- cksjls lkgsc iks-LVs- fduoV  eks- ua- 9309737394  

rikfld vf/kdkjh %& iks fu Jh- ukuklkgsc dne yk- ç- fo- ukansM  eks-ua -

9922207499 

nk[ky dj.kkj %& Jh fM vks iksmifu th- ,l- iokj iks-LVs- fduoV-   eks-ua -9850892665 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&  
         

 
 
 
 



पोलीस ेशन िबलोली गुरन -39/2023 कलम  325,324, 323,294, 504, 506, 34  भादंिव िद. 20/03/2023 
पो. े  चे नाव गु.र.न व कलम गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व प ा/आरोपीचे नाव व 

प ा 
हकीकत 

िबलोली   
गुरन -39/2023 
कलम  325,324, 
323,294, 504, 
506, 34  भादंिव  

गु.घ.ता.वेळव िठकाण - 
िद.15/03/2023 चे 23.00 
वाजता िफयादीचे घरासमोर 
अंगनात मोजे बामणी बु ता. 
िबलोली 
 
                                      
गु ा दाखल - 
िद.20.03.2023 चे 16.37  वा 
नोदं नं 21 वर 
 
उिशराचे कारण –  
सरकारी दवाखाना िबलोली 
सरकारी दवाखाना िव ुपुरी 
येथे िवलाज क न आज रोजी 
पो ेला येवुन त ार िदली. 
 
 

िफयादीचेनाव- 

ल ण उफ राजेश िप. माधवराव 

ढेपाळे  वय 33 वष वसाय शेती रा 

जात धनगर रा.बामणी बु ता. िबलोली 

मो.नं.9049539808 

  

आरोपीचे नावः  
 
आरोपी अटक – नाही  
 

सादर िवनंती की  बाजुस नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी 
संगणमत क न िफयादीस तुझी आई आम ा घरी आली आहे काय णत 
आवाज देवुन िव ारपुस करता तुझी आई आमचे कडे कुठे आली आता तुझी 
दाखवतो णुन आरोपीने हातातील लोखंडी रॉडने का ाने िफयादीचे डो ात 
काठीने मा न जखमी केले व दां ाने उज ा पायावर डा ा हातावर मा न 
पाय हात फॅ र क न आ ल िशवीगाळ क न िजवे मार ाची धमकी िदली. 
वगैरे िफयाद आज रोजी िवलाज क न िवचार िविनमय क न पो ेला येवुन 
त ार िद ाने मा पो िन साहेब यांचे आदेशाने गु ा दाखल क न पुढील 
तपासकामी िबट पोहकॉ/1985 िज.बी. िशंदे यांचेकडे िदला आहे. 
 
तपािसकअंमलदार-पोहकॉ/1985 िज.बी. िशंदे पो. े . िबलोली. मो.नं. 
7721005064 

 दाखलकरणारः - पोहेकाँ/2310 एस. ी. वडजे  पोलीस ेशन िबलोली मो.नं 
9823352310 

भारी अिधकारी- ए.एन.न टे पोलीस ेशन िबलोली  
मो.नं. 9823802677

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

पोलीस ेशन िबलोली भाग 1 ते 5 गुरन -40/2023 कलम 294, 323,504, 506, 34  भादंिव िद. 20/03/2023 
पो. े  चे 

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

व प ा 
हकीकत 

िबलोली   
गुरन -40/2023 
कलम 294, 
323,504, 506, 
34  भादंिव 

गु.घ.ता.वेळव िठकाण - 
िद.18/03/2023 चे 05.45 – 
06.00 वा चे दर ान वाजता 
िफयादीचे घरासमोर अंगनात 
मोजे ापुर. ता. िबलोली 
पि मेश 12 िकमी 
 
                                      
गु ा दाखल - 
िद.20.03.2023 चे 19.23  वा 
नोदं नं 22 वर 
 
उिशराचे कारण –  
िवलाज क न आज रोजी 
पो ेला येवुन त ार िदली. 
 
 

िफयादीचेनाव- 

 

आरोपीचे नावः  
 
आरोपी अटक – नाही  
 

सादर िवनंती की  बाजुस नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादजी बाई अगंणात 
झाडु मारीत आसतांना यातील आरोपी िह आली व णाली की रा ी तु कोणाला िश ा देत 
होतीस ग णुन िफयादीचे केस ध न खाली पाडली व थापडा बु ाने मारहाण केली 

ावेळी आरोपी सायबु यल ा िगरे यांने पळत येवुन तु मा ा बायकोची बाटली का देत 
नाहीस णुन तु ा मायची गांड िछनाल रांड तुझे केस भादरतो अशी अ ल िशवीगाळ 
केला व आरोपी यांनी व यांना िफयादीचे पती गोिवंद िगरे यांना ध न थापडा बु ानी 
मारहाण क न िजवे मार ाची धमकी िदली. वगैरे िफयाद आज पो ेला येवुन त ार 
िद ाने मा पो िन साहेब यांचे आदेशाने गु ा दाखल क न पुढील तपासकामी िबट 
पोहकॉ/1985 िज.बी. िशंदे यांचेकडे िदला आहे. 
 
तपािसकअंमलदार-पोहकॉ/1985 िज.बी. िशंदे पो. े . िबलोली. मो.नं. 7721005064 

 दाखलकरणारः -पोहेकाँ/2310 एस. ी. वडजे  पोलीस ेशन िबलोली मो.नं 
9823352310 

 
भारी अिधकारी- ए.एन.न टे पोलीस ेशन िबलोली  

मो.नं. 9823802677

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&  
 
 
 
 

 
 
 



 

पोलीस ेशन िबलोली आ.मृ.न - 02/2023 कलम 174 सी आर पी.सी. िद. 20/03/2023 
 

पो. े  चे 
नाव 

गु.र.न व 
कलम 

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

हकीकत 

िबलोली  पोलीस ेशन 
िबलोली आ.मृ.  
 
आ.मृ.न - 
02/2023 
कलम 174 सी 
आर पी.सी 

गु.घ.ता.वेळव िठकाण - 
िद.11/03/2023 चे 13.00  
वा चे दर ान वाजता 
मयताचे घरी लोहार ग ी 
िबलोली  ता. िबलोली  
                                      
गु ा दाखल - 
िद.20.03.2023 चे 22.52  
वा नोदं नं 28 वर 
 
उिशराचे कारण –  
आज रोजी पो ेला MLC 
कागदप  ा   झा ाने . 
 
 

िफयादीचेनाव- 

पोना/1947 .टी. ितडके वय 66 वष वसाय 

पोना पो. े . नांदेड ािमण  

  

मयताचे नावः  
 

सादर िवनंती की  बाजुस नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील मयत हा िद. 11/03/2023 
रोजी 13.00 वा चे सुमारस दा ा नशेत उंचाव न पड ाने उपचार कामी सरकारी 
दवाखाना िव ुपुरी नांदेड येथे शेरीक केले आसता तेथील डॉ रांनी तपासुन 15.19 वा मयत 
झा ाचे घोषीत केले वगैरे MLC कागदप  ा  झा ाने  आमृ दाखल क न  मा पो िन 
साहेब यांचे आदेशाने गु ा दाखल क न पुढील तपासकामी िबट पोना/2542 सी.जे 
सोनकांबळे  यांचेकडे िदला आहे. 
 
तपािसकअंमलदार-पोना/2542 सी.जे. सोनकांबळे पो. े . िबलोली. मो.नं. 9822172300 

 दाखलकरणारः -पोना/2287 बी.एस गाजुलवार   पोलीस ेशन िबलोली मो.नं 
9823046582 

 
भारी अिधकारी- ए.एन.न टे पोलीस ेशन िबलोली  

मो.नं. 9823802677

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&  
 


