
 
 
 

पोलीस टेशन हादगाव भाग 6 गुरन ं 04/2022 कलम  12 अ म. ज.ु का. मान े द  04/01/2023 

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 6  गुरन ं 

04/2023 कलम  

12 अ म. ज.ू का. 

मान े द  

04/01/2023 
  

 द03/.01/2023  च ेदपुार  22:10 वाजता 
च ेसमुारास  मौ तळणी  यथेील 

इ रगशेन या मोक या जागेत  उ रेस 

22 क  . मी.  तालुका हादगाव 

दशा :- उ रेस 22 क .मी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 04/01/.2023 

च े  02:02 वा टे.डा न द  04 वर  

 
 गेला  माला :- िनरंक 

  िमळाला माल :-  830 पय ेव 52 

बगीचा छाप जगुाराच ेसा ह य   

 
 

 फयाद च ेनाव: - बाळू भगवान चोपडे     वय 

32 वष या. नोकर  पो ट हदगाव मो. न. 

7972422049 

 FIR त दली का:- होय  

आरोपीच ेनाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाह  

खलुासा, 
             सादर वनतंी क  , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी हे बेकायदेशीर र याप यावर पैस ेलावनू 

यूकका बादशाह नावाचा जुगार खेळत व खेळ वत  

असताना  िमळून आल े हणनू गु हा  वगैरे अकरासं  

मांक 06/23 माण े ा   झाल ेन ेगु हा  दाखल क न  

माननीय पोलीस िनर क साहेब यां या आदेशाव न 

तपास कामी पो उप नी चोपडे साहेब  यां याकडे दला.  
तपािसक अमलंदार :-पो उप नी चोपडे पो टे हदगाव मो 
नंबर 7972422049. 

दाखल करणार :- HC/227 िभसे पो टे हदगाव   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



                                                                                                     कनवट  आ.  न ं1/2023 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

पो. टे. चेनाव  गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसंग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं घडला व 

दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व 

मो. न.ं आरोपी चे नाव व 

प ा, आरोपी अटक होय / 

नाह  

                 ह ककत  

कनवट  आ.  न.ं  :- 

1/2023 
 

कलम :- 174 

crpc . माण े

 
 

िमळाला माल :-

िनरंक  

 
 
 
 

 आ.  घडला ता. व वेळ :- 

 द.03-01-2023  रोजी 22:00 वा. 
मयता या राह या घर  िनचपरु ता. 
कनवट उ रेस 25 कमी . ठकाण :- 

िनचपरु  

 

 आ.   दाखल ता. व वेळ :-  

द. 04/01/2023 च े01:57वा.  
 
न द नंबर :- 05वर  

 
मरणाचे कारण :-च कर येवनू पड याने.  
 
 

दाखल करणार :- PSO hc/1766 पवार 

पो. टे. कनवट 

 मो.न.ं 7620540203 

खबर देणार :- रामदास 

उ म राठोड वय 38 वष,  

यवसाय - शेती रा. 
िनचपरु कनवट ता. 
कनवट ज. नांदेड  

मो.न.ं 7038911183 

 
 
मयताच ेनाव :- सलुोचना 
रंगराव च हाण वय 35 

वष रा. िनचपरु . ता. 
कनवट ज. नांदेड 

 

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- 

होय. 

 
 
 
 

सादर वनंती क ,  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील खबर देनार यांनी पो. टे.ला येवून खबर दली क , 

याचंी मयत चुलत बह ण नाम ेसलुोचना रंगराव च हाण 

वय 35  वष रा. िनचपरु हला घरात अचानक च कर 

येवनू पड याने उपचार कामी स. द. गोकंुदा येथे शर क 

केला असता मरण पावली आहे. वगैरे मजकुरा या 
खबरेव न आ. . दाखल क न पुढ ल कायवाह  कामी 
सपोिन. साहेब यांच ेआदेशान े hc/1052 ब डलेवाड यांच े

कडे दला.  
 
तपािसक अंमलदार :-HC/1052 ब डलेवाड 

पो. टे. कनवट  

मो. न.ं 9923471052  
 
 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. वाठोरे साहेब .  साहेब 

पो. टे. कनवट  मो. नं.  



 

 

 

 

पोलीस टेशन मदुखेड.गुरन -  05/2023कलम 65 ई म ो. का. द.  04/01/2023 

पोलीस 

टेशन 

नाव  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड .गुरन -  05/2023 

कलम 65 ई म ो. 
का. 
 
 
 
गुरन - दाखल 

ता.वेळ. 

द.04/01/2023 

रोजी 14.32वा  टे 

डा  14वर 
 
 
 

दनांक - द.04/01/2023 चे 
वेळ 12.20वा. समुारास मदुखडे 

त े याहळ  कडे जाणा या 
कॅनल या रोडवर मदुखडे 

द णसे 10क  मी 
 
 
 
 
िमळाला माल -हातभ ट ची 
दा 18 िलटर कमती 1800 

.चा माल  

 

फयाद  -  शेख 

मकसदू गोसो न  

वय 35वष  यवसाय  

ना.पो.का 
2608पोलीस टेशन 

मुदखेड  मो. न. 

8329195107 
 
आरोपी-   

खलुासा ----सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीन ेगावठ  हातभ ट ची दा  एकूण 18 

िलटर कमती 100 पय े माण ेअसा 1800 पयाचा मु ेमाल 

सह ितची चोट  व  कर याच े उ ेशान े वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या आपल ेता यात ो गु ाचा मु ेमालासह 

िमळून आला  गु हा दाखल क न पुढ ल  

दाखल करणार- pso  ASI शेख मो. . 8623983731 

 
तपास - Hc 1375 ठाकूर मो. मांक.  7774051375 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

 

 

पो टे उ मान नगर 1ते 5 गु. र .न 01/2023 कलम 324,323,504,506,34 भा. द.वी. माण.े 

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

गुरनं/कलम खबर देणार याचें नाव 
व प ा फयाद / 
आरोपी 

  हक कत  

पो टे चे नाव 

 

पोलीस टेशन 
उ माननगर 

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण 

द 03.01.2023 रोजी वेळ 
10.00 वाजताचे 
सुमारास मौजे कापशी बु कु 
चे बस टॅ ड चे मोक या 
जागेत 

  
 
 

अंतर व दशा —उ र 12 

क.मी  
 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ:- द 
04/01/2023 वेळ  16.01 वा  
टे डा न ं17 

 
 
 
 
 

गुरनं—1ते 5 गु. र .न 
01/2023 कलम 
324,323,504,506,34 भा. 
द.वी 
 
 
 
 

उिशराच ेकारण—उपचार 
क न येऊन आज रोजी 
पो टला त ार दली 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव:- सदािशव 
माधव िसंदने वय 32 वष 
यवसाय मजुर  राहणार 
कापसी तालकुा लोहा ज हा 
नांदेड मोबाईल नबंर 84 46 56 

91 05 
 
 
 
 
 
 
 

आरोपी नाव:-  

 
 
 

आरोपी अटक:-- िनरंक 

खुलासा :- स वनय सादर कयातील फयाद  हा दनांक 3.1.2023 रोजी रा ी दहा 
वाजता चे सुमारास कापसी बु कु येथील बस टँड वरचे मोक या जागेत पान 
सुपार  खा यासाठ  थांबला असता यातील आरोपी यांनी संगणमत क न दा  
पाज व याचे कारणाव न फयाद स कॅटलीन ेडो यात मा न दखुापत केली व 
थापडबुक यांनी मा न िशवीगाळ कर त जवे मार याचे धम यात दले वगरेै जबाब 
व न गु हा दाखल क न स पो मी भारती साहेब यांचे आदेशान ेतपास HC 23 30 

कानगुले यां याकडे दला 
 

दाखल करणार:- PSO HC 706 पवार साहेब  पो. टेशन उ मान नगर मो.नं 
9373545955 

तपािसक अंमलदार - 
Hc 2330 कानगुल ेपोलीस टेशन उ मान नगर मो नं 9923319992 

 

भार  अिधकार  –स. पो नो भारती साहेब पो ते उ मान नगर मो. न 
8378989949 

 
 

घटना थळ  भेट देणारा अिधकार  –नील 

 

घटना थळ  भेट देवनु परत 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

 
 
 
 

पो टे  उमर    दनांक-04.01.23 

ज हा/पो. ठाणे गुरनं घडला/गु हा 
दाखल/ ा  द.वेळ 

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

हक कत 

पो टे च ेनाव- उमर   गु हा घडला ता.वेळ 

ठकाणी दनांक 04.01.23 

च े10.30गोरठा ट  पांईट 

उमर  ता.उमर  

 
 

अंतर व दशा-  द णेस   

02 क.मी 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल ता.वेळ-

25.12.22 
 च े16.05 

 वा न द नंबर 18 

गुरनं- 04/23 कलम  283 

भादवी माणे 

 
 
 
 
 

उिशराचे कारण- –   

फयाद चे नाव . ी र वं  राज  क-हे 

सपोनी पो. टे.उमर  ता.उमर  

मो.7798354377 

 
 
 

आरोपीच ेनाव-   

 

आरोपी अटक - नाह  

 
 
 
 
 
 
 

खुलासा- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यांतील आरोपीने  आप या  
ता यातील अटो क्  हा रोडच ेआधोमध उभा क न येणा-या जाणा-या वाशाचे जवीतास 

धोका िनमाण केला वगैरे मजकुराच ेजबाबा व न या 
स.पो.िन.साहेबां या आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी स 

पोहेका  2164 भालेराव यां याकडे दे यात आला आहे. 

 

दाखल करणार- पोहेका 2084 खेडकर  

तपािसक  अंमलदार ,..सुरेश शंकरराव भालेराव मो.7030221125 

 

पो टे भार  अिधकार -पो.िन मोहन बळ राम  भोसले  mo.7038833358 

 
- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 
 
 



 
 
 

 
 

पो. टे वमानतळ गुरनं 05/2023 कलम 498,(अ) 328,323,504,506,34 भारतीय दंड सं हता 1860 
िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत भटे दले या अिधका-यांचे नाव व भटेीचा वळे 

2 3 4 5 6  
वमानतळ गुगु.घ.ता.वेळ व ठकाण – दनांक  

06/11/2022 रोजी 19.00 

वाजताचे सूमारास कमवीरनगर 

येथील राहते घर ,नांदेड. दशा - 

पूवस 3 कमी 
 
 
गु हा दाखल िद.04/0 1/2023 वेळ 
15.43 टे.डा.नं.25 
 
 
उशीराचे कारण- दनांक 10/11/2022 

रोजी ड चाज द याने व यातील 

फयाद  हे माहेर  जावून 

सांिगत यानतंर व यातील 

आरोपीतांनी कोणतेतर  वषार  औषध 

पो. टे वमानतळ गुरनं 

05/2023 कलम 

498,(अ) 

328,323,504,506,34 
भारतीय दंड सं हता 
1860 
 

) फयाद -   
 
आरोपी-  

6)खुलासा – सादर वनंती क,नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी .1 यांने फयाद वर संशय घेवुन िशवीगाळ केली व बे टने 

मारहान क न तुला मुलबाळ होत नाह , तु कमजोर आहेस. अस े

हणताच फयाद ने मा यात काह  कमी नाह , तुम यातच काह तर  

कमी असले, तु ह  दा  पता यामुळेच आप याला मुलबाळ होत 

नाह . असे हट यावर नव याला राग आला व यातील आरोपीतांनी 
नवा अॅटो खरेद  कर यासाठ  दोन लाख पये घेवून ये तसेच मुलबाळ 

होत नाह  हणुन वेळोवेळ  फयाद स मारहाण क न शार र क व 

माणिसक छळ क न  फयाद चे सासर  कमवीरनगर नांदेड येथे 
कोणतेतर  वषार  औषध पाजवले आहे. तसेच त ार दली तर तूला व 

तू या आईव डलांना जव ेमा न टाकतो हणून  दली आहे. वगैरे 

जबाबाव न मा.पो िन साहेबांचे आदेशाने गू हा दाखल .  
7)दाखल करणार- पोउपिन रेडेकर मो.न.8275969006 
8) तपास – सपोउपिन पांचाळ मो.न.9423437844 
 

पो.िन.काकडे  ,  

ASI. कु ऴेकर  ASI.  पांचाळ  

 

घटना थळी भेट 

गु हा दाखल िद.04/01/2023 

टे.डा.नं.30वेळ-17.32वा  
 
 
 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

पोलीस टेशन भोकर D.C.R . अक मात मृ यू नंबर 02/23 दनांक 04/01/2023 

पो टे चे नाव    अक मात मृ यू नंबर 02/23 कलम.174 

C.R.P.C माण े

फयादीचे नाव व प ा मो नं 
FIR दली / नाही आरोपीचं नाव 
व प ा अटक 

हक कत 

पोलीस टेशन 
भोकर 

आ  घ. ता. वेळ व ठकाण- द 25/12/2023 

रोजी 18.15 वा.स.द.िव णुपुरी नांदडे  

अक मात मृ यू दाखल  तारीख वेळ व न द मांक 

दनांक 04/ 01/2023 चे 14:36 वाजता न द 

मांक 20  

  
मरणाचे कारण:- रानडुकराने धडक द याने मृ यु 
 

मयताचे नाव - कास िव लराव कदम वय 44 वष 
रा. लगळुद ता. भोकर िज. नांदडे 

  

ख़बर दणेार - पोहेकाँ m. k. 
बयास पो टे नांदडे ामीण 
 

सादर िवनंती क , वर नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील मयत यांना रानडुकराने 

धडक द याने इलाज कामी स. द. भोकर "येथे दाखल केले व पुढील उपचारा 

करीता स. द. िव णुपुरी नांदेड वाड नं. 30 येथे ईलाज चालु असताना मरण पावला 

हणुन आ  दाखल क न मा. पोिन सा. यांचे आदशेाने िबट पोहकेाँ 2138 शद े
यांना दले. 
 

दाखलकरणार--- ASI   लकुळे मोबाईल नंबर 83 08 29 22 98  

तपासीक अमलदार  H.C.2138 शद ेमोबाईल नंबर 95 52 500 871   

भारी अिधकारी--माननीय  पोलीस िनरी क पाटील   साहेब मोबाईल नंबर 

9923104521  

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



 

लीस टेशन भोकर D.C.R . अक मात मृ यू नंबर 03/23 दनांक 04/01/2023 

पो टे चे 
नाव 

   अक मात मृ यू नंबर 03/23 कलम.174 

C.R.P.C माणे 

फयादीचे नाव व प ा मो नं 
FIR दली / नाही आरोपीचं नाव व 
प ा अटक 

हक कत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

आ  घ. ता. वेळ व ठकाण- दनांक 
23/12/2023 रोजी 18.00 वा.स.द. 
िव णुपुरी नांदडे 
 

 मरणाचे कारण - जाळुन घेत याने मृ यु 

 
अक मात मृ यू दाखल तारीख वेळ व न द 

मांक :- दनांक 04/01/2023 चे 14:40 

वाजता न द मांक  21 

 

मयताचे नाव - मारोती शंकर तोटेवाड वय 32 

वष रा. पपळढव ता. भोकर िज. नांदडे    

  

खबर दणेार - पोहकेाँ 1947 V.T. 
ितडके पो टे नांदडे ामीण 
 

 

खुलासा,सादर िवनंती क , वर नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील मयत यांनी राहते घरी याचे 
अंगावर पे ोल टाकुन वतः जाळुन घत याने यास उपचारा कामी स. द. भोकर येथे दाखल केले 
व पुढील उपचारा करीता स. द. िव णुपुरी नांदडे वाड नं. 30 येथे ईलाज चालु असताना मरण 

पावला हणुन आ  दाखल क न मा. पोिन सा. यांचे आदशेाने िबट पोहकेॉ 2138 शद ेयांना 
दल.े 

दाखलकरणार---ASI लकुळे मोबाईल नंबर 8308292298  

तपासीक अमलदार  -H.C. 2138 शद े  मो.नं. 9552500871  

भारी अिधकारी--माननीय  पोलीस िनरी क पाटील   साहबे मोबाईल नंबर 9923104521  

 

 vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 

 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन भोकर D.C.R . अक मात मृ यू नंबर 04/23 दनांक 04/01/2023 

पो टे 
चे नाव 

   अक मात मृ यू नंबर 04/23 कलम.174 

C.R.P.C माण े

फयादीचे नाव व प ा मो नं 
FIR दली / नाही आरोपीचं नाव व 
प ा अटक 

हक कत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

आ  घ. ता. वेळ व ठकाण- द 02/01/2023 रोजी 

11.30 वा.स. द. िव णुपुरी नांदडे  

 
अक मात मृ यू दाखल तारीख वेळ व न द माकं 
दनांक 04/01/2023 चे 14:47 वाजता आनंद 

माकं 22  

 

मयताचे नाव -कु. प लवी खंडेराव भुतनर वय 16 
वष रा. कनी ता. भोकर िज. नांदेड 
 
मरणाचे कारण:- कोणतेतरी िवषारी औषध िप याने 
मृ यु 

  

खबर देणार - पोहकेाँ 2801 W.K. 
काबंळे पो टे नादंेड ामीण 
 

खुलासा, सादर िवनंती क , वर नमुद ता.वळेी व ठकाणी यातील मयत यांनी कोणतेतरी िवषारी औषध िप याने 

यास उपचारा कामी स. द. भोकर येथे दाखल केले व पुढील उपचारा करीता स. द. िव णुपरुी नांदेड वाड नं. 30 येथे 

ईलाज चालु असताना मरण पावला हणुन आ  दाखल क न मा. पोिन सा. यांचे आदशेाने िबट पोहकेॉ 2138 शदे 
यांना दले. 
 

दाखलकरणार---ASI   लकुळे मोबाईल नंबर 83 08 29 22 98  

तपासीक अमलदार -H.C 2138 शद े  मो.नं. 9552500871  

भारी अिधकारी--माननीय  पोलीस िनरी क पाटील   साहबे मोबाईल नंबर 9923104521  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन भोकर D.C.R . अक मात मृ यू नंबर 01/23 दनांक 04/01/2023 

पो टे चे नाव    अक मात मृ यू नंबर 01/23 कलम.174 

C.R.P.C माणे 

फयादीचे नाव व प ा मो नं 
FIR दली / नाही आरोपीचं नाव 
व प ा अटक 

हक कत 

पोलीस टेशन 
भोकर 

आ  घ. ता. वेळ व ठकाण- द 28/12/2022 

रोजी 16.35 वा.स. द. िव णुपुरी नांदेड  

 
अक मात मृ यू दाखल तारीख वेळ व न द मांक 
दनांक 04/01/2023 चे 13:57 वाजता 

न द  मांक 17  

 

मयताचे नाव - पांडुरंग गणपती महागड ेवय 75 
वष रा. जयिभमनगर नांदडे 
 
मरणाचे कारण:- कोणतेतरी िवषारी औषध 
िप याने मृ यु 

  

खबर दणेार - पोहकेाँ 2801 

W.K. कांबळे पो टे नांदडे ामीण 

 

खलुासा 
,सादर िवनंती क , वर नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील मयत यांनेकोणतेतरी िवषारी 
औषध िप याने यास स. द. मुदखेड येथे ता पुरता इलाज क न पुढील इलाज कामी स. द. 
िव णुपुरी नांदडे येथे ईलाज चालु सताना मरण पावला हणुन आ  दाखल क न मा. पोिन 
सा. यांचे आदशेाने िबट ASI दवेकांबळे यांना दल.े 

 

दाखलकरणार---  

ASI   लकुळे मोबाईल नंबर 83 08 29 22 98  

 

तपासीक अमलदार  

ASI दवेकांबळे   मो.नं. 96 23 97 91 81   

 

भारी अिधकारी--माननीय  पोलीस िनरी क पाटील   साहबे मोबाईल नंबर 

9923104521  

 

                vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  

                                                                       पोलीस टेशन कंुटूर 02/2023 कलम  279,304 (अ ) ipc 

  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 ं02/2023कलम 

279,304 (अ) 

ipc माण े

 
 गु ाच ेकारण : :- 

अपघात  

 

िमळाला माल - 

 गु हा घडला दनांक 

29.12..2022 चे 18.30 वा  
 

ठकाण :- मौज ेसोमठाणा िशवार 

रोडवर हाद जाधव यांच े

शेताजवळ प म स 16 km 

 

दशा : प म स 16 km 

कलोमीटर  

 
 गु हा दाखल दनाकं:- द-

.04.01.2023 टे डा.नोद न.ं 17 वर 

वेळ 19.34 

 
 

 चेक िल टची पुतता केली अगर 

कस े :-होय 

 फयाद च ेनाव  व प ा:- सलीम 

नबीसाब कुरेशी वय 39 वष 

यवसाय यापार रा मांजराम ता 
नायगाव ज नांदेड मो न ं

8329428181 
 
 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 आरोपीच ेनाव व प ा:- ट पर  

MH 26-AD-3790 चा चालक 

नाव मा हती नाह   

 
 
 आरोपी अटक :- नाह   

खलुासा :- वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  चा 
मलुगा द 29/12/2022 रोजी सायंकाळ  18.30 वा चे दर यान मौ. 
िचकन दकुानातील कचरा फेकून मोटार सायकल वर सोमठाणा 
येथ ेजात असताना यांच ेशेताजवळ आरोपी यांच ेता यातील 

ट पर हयगई व िन काळजी पण ेभरधाव ंवगेात चालनू 

फयाद चा मलुगा खाजा कुरेशी यांच ेमो सा ला पाठ मागून 

ओहरठेक क न समोर जाऊन अचानक ेक मार यान े फयाद चा 
मलुगा चालवीत असललेी ट परला पाठ मागून धडक याने 

फयाद चा मलुगा यास गभीर मार लागनू उपचारादर यान द 

31/12/2022 रोजी 07.40 वा मरण पावला वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास मा सपोिन सा कर त आहेत  

 तपासी अमलंदार :-   सपोिन पुर  साहेब पो टे कंुटुर मो न 

+918668543100 
 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माण:े- 

 vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

 

                                                        कंधार  गुरन. 03/2023 लम.376(2)(n) ,506.भा .द. व. सहकलम 4,6,8,12. बालकांच ेलिगक अपराधापासून संर ण अिधिनयम 2012. 

पो. टे. च े

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. 03/2023 

कलम.376(2)(n) ,506.भा 

.द. व. सहकलम 4,6,8,12. 

बालकांचे लिगक 

अपराधापासून संर ण 

अिधिनयम 2012. 

 गु हा घडला :- द. 01.02.2019 ते 

द.01.01.2023 सौरभ हॉल नांदेड व 

गु द  कॉलनी लेन नंबर चार 

भेकराईनगर  प मेस 60. K. M. .  

 
 
 
 

गु हा दाखल:- द.04/01/2023 वेळ 

19.55 वाजता टेशन डायर  न द 21 

वर. 

 
गु हा दाखल करणार:- -PSI/ 

गंगलवाड                        साहेब 

नेमणूक पोलीस टेशन कंधार 

मो:9421761652. 

 फयाद  च ेनाव व प ा:-.  
 

FIR त दली का:- होय 

 

@ आरोपी च ेनाव व प ा:- र..  

 
 
 
उिशराचे कारण:- CCTNS 

ऑनलाइन जबाब  द याने. 

  
 

आरोपी अटक:- नाह .  

 
.  

खलुासा;  
           सादर वनंती क  वर नमूद तार ख, वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  ह  अ पवयीन अस याने माह त असनू 

आरोपीने फयाद सं ल नाचे आिमष दाखवून ल न फोटो हायरल कर याची धमक  देऊन यां या राह या घर  

तसेच सौरभ लॉज नांदेड या ठकाणी नेऊन फयाद चे इ छे  व  जबर ने संभोग केला . यानंतर  फयाद स बँकेत 

नोकर  लाग याचे भासवून यां या ब हणी या राह या घर  गु द  कॉलनी लेन नंबर.04 भेकराईनगर हडपसर येथे 

बोलावून इ छे व  संभोग केला वगैरे मजकुराचा CCTNS ऑनलाइन जबाब व हडपसर पुण ेपोलीस टेशन CR. 

No. 22/2023 कलम  376(2)(n),506 भाद व सह कलम 4,6,8,12. बालकाचे लिगक अपराधापासून संर ण 

अिधिनयम 2012 अ वय ेऑनलाइन वग  के याने पो टे कंधार येथे  वर माणे गु हा दाखल.                                                          

. 
 

तपासीक  अिधकार :--PSI/ इं ाळे साहेब  . मोबाईल नंबर.9975754256.   पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

              मा. पो .िन./ पडवळ साहेब . पो. टे. कंधार  मो.9420841070.  
 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकार :- मा. SDPO- थोरात साहेब ,PI- पडवळ साहेब ,PSI-इं ाळे साहेब  .  

द. 04/01/2023 चे  21.16 वा. न द 23 वर .   
 

 vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                    मु माबाद   गुरन 01/2023 

पोलीस 

टेशन 
गुरन व कलम  गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व प ा मो.न. हक कत 

गुरन 01/2023 

 
कलम 283भाद व 

माण ेदाखल 

 
 
 
 
 
 
  
  

गु.घ.ता.वेळ ठकाण 

 
दनाकं 04/01/2023 रोजी  

15.50वा. समुारास देगलूर त े

उदगीर जाणारे रोडवर मु माबाद 

बस थानक समोर ल रोडवर  

 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनाकं04/01/2023 वेळ 

17.35वाजता न द नंबर 23वर 

 
 
 
 

फयाद -सौ िशवाजी ध ड बा आडेकर वय 

53 वष पोहे का 1996 नमेणूक पोलीस 

टेशन मु माबाद मोन9ं881815115 

 
 
आरोपी :-  
 

दाखल करणार :पोहे का 2068 कागण े

पो. टे मु ामाबाद 

 

सादर वनंती वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील आरोपीन े

आपल ेता यातील अपे ऑटो माकं हा आपल ेता यातील ऑटो 
हा येणारे जाणारे पदचार  लोकांना अटकाव होईल रहदार स 

अडथळा िनमाण होईल लोकांच े जवीतास धोका िनमाण होईल 

अस े थतीत सावजिनक रोडवर म यभागी उभा केललेा िमळून 

आलावगैरे व पाचे फयाद वर माण ेगु हा दाखल क न 

सपोिन जाधव साहेब यां या आदेशान ेतपासASI पठाण 

यां याकडे दला    
तपास अिधकार  ASIपठाण   पोलीस ठाण ेमु माबाद  

मो न.ं 

 
पो. टे. भार  अिधकार -सपोिन/ सं ाम उ व जाधव 

मो.न.8999881900 पोलीस ठाण ेमु माबाद 

 
 

मु माबाद 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad 

 



 

                                                                         
                                                                  मु ामाबाद  गुरन 02/2023 कलम 283भाद व 

पोलीस 

ठाण े

मु ामा
बाद     . .       

.         

गुरन व कलम  ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव 

व प ा मो.न. 

हक कत 

गुरन 02/2023 

 
कलम 283भाद व माण े

दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
  

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण 

 
दनांक 04/01/2023 रोजी  

15.40वा. समुारास देगलूर त े

उदगीर जाणारे रोडवर 

मु माबाद बस थानक 

समोर ल रोडवर  

 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक04/01/2023 

वेळ 16..56वाजता 
न द नंबर 21वर 
 
 
 
 

फयाद -सौ िशवाजी 
ध ड बा आडेकर वय 53 

वष पोहे का 1996 

नमेणूक पोलीस टेशन 

मु माबाद 

मोन9ं881815115 

 
 
आरोपी :-  

सादर वनतंी वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील आरोपीन े

आपल ेता यातील अपे ऑटो मांक हा आपल ेता यातील ऑटो हा 
येणारे जाणारे पदचार  लोकांना अटकाव होईल रहदार स अडथळा 
िनमाण होईल लोकांचे जवीतास धोका िनमाण होईल अस े थतीत 

सावजिनक रोडवर म यभागी उभा केललेा िमळून आलावगैरे 

व पाचे फयाद वर माण ेगु हा दाखल क न सपोिन जाधव 

साहेब यां या आदेशान ेतपासASI पठाण यां याकडे दला    
दाखल करणार :पोहे का 2068 कागण ेपो. टे मु ामाबाद 

 
तपास अिधकार  ASIपठाण -  पोलीस ठाण ेमु माबाद  

मो न.ं 

 
पो. टे. भार  अिधकार -सपोिन/ सं ाम उ व जाधव 

मो.न.8999881900 पोलीस ठाण ेमु माबाद 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

                                                                     पोलीस टेशन कनवट ो गुरन .  - 02/2023 

पो. टे. चेनाव  गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / ो गुरन 

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  

कनवट   ो गुरन .  :- 

02/2023 
 

कलम :-  12  (A 

) मजुका  
 
 
 
  
 
 
 
 

 गु हा घडला ता. , वेळ व  ठकाण :- 

द. 04/01/ 2023 रोजी 19.20 वाजता 
वपलु रग ेयांच ेपान टपर  चे माग े

आडोशाला घोट  फाटा तालुका कनवट 

उ रेस पाच कलोमीटर  

 
 

 गु हा दाखल ता. व वेळ :-  

द. 04-01-2023 च े21.00वा.  
 
न द नंबर :- 027 

 

 िमळाला माल -  जुगाराच ेसा ह य व 

नगद  3390/- 

 
 

फयाद  च ेनाव:- गणशे संजमराव 

पवार वय 40 वष यवसाय नोकर  

पोलीस उपिनर क नमेणूक पोलीस 

टेशन कनवट तालुका कनवट 

ज हा नांदेड मोबाईल मांक     98 

50 89 26 65  
 
 आरोपी - 1  

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

 
 
आरोपी अटक :-  

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपी हे ीदेवी नाईट ओपन 

नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळवीत 

असताना नगद  3390 पय ेव मट याच े

सा ह य सह िमळून आल ेवगरेै मजकुरा या 
फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी सपोिन साहेब यांची आदेशान ेHc 1052 

ब डलेवाड यांच ेकडे दला  
 
तपािसक अंमलदार :-  Hc /1052 बो डलेवाड 

पो. टे. कनवट मो. 99234 71052 

 
पो. टे. भार  अिधकार  -नाव व मोबाईल नंबर 

:- मा. पो. िन. साळंुख ेसाहेब पो. टे. कनवट  

मो. न.ं 9422242568 

 
 

 vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

                                                         पो टे  कंधार ग.ुर.न.04/2023   कलम  279,304 (अ)  337 भा द वी  

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. 04/2023 

कलम 279 304  

(अ )  337 भा द 

वी  

 गु हा घडला:- द.  

01/01/2023 चे  18:30 राऊत 

खेडा फा याकडून ते तेलूर फाटा 
जाणारे रोडवर कौठा िशवारात 

द णेस 30 कमी 
 
 
 

गु हा दाखल:- द. 04/01 

/2023 वेळ  20 :04  वाजता 
टेशन डायर  न द   

22 वर.    

 

उिशराचे कारण:- आज रोजी 
त ार द याने  

 फयाद  चे नाव   :-. सूयकांत तीपाजी 
हा े वय 52 वष यवसाय शेती राहणार 

कौठा तालुका कंधार ज हा नांदेड 

मोबाईल नंबर 9552124664  

 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी च ेनाव व प ा :-  ( मयत )  

मयत :-.  ( 1) आनंदा द ा नवघरे वय 59 

वष यवसाय मजुर  राहणार धानोरा 
तालुका ज हा नांदेड. (2)दलूबा देवराव 

खूपस ेवय 52 वष राहणार ताटकळवाड  

तालुका भोकर ज हा नांदेड 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 

खलुासा;  
           सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातीलमयत  आरोपी 
यांनी याचे ता यातील मोसा मांक ह  हयगई व िन काळजीपणान ेभरधाव 

वेगात चालवून समो न येणारा   पे ऑटो मांक mh 26 G 6368 ला समो न 

उजवे बाजसू जोराची धडक द याने ऑटो मधील मयत यांना गभंीर दखुापत 

झा याने यांना उपचार कामी स द मखुेड येथे घेऊन गेले असता तेथील 

डॉ टरांनी तपासून ते मरण पाव याचे सांिगतले व मयत आरोपीचे डो यास 

मार लागनू तो र बंबाळ होऊन तो जागीच मरण पावला व ऑटोचा चालक 

गजानन दलुबा खूपस ेयास मार लाग याने तो जखमी झाला आहे याच े

वतःचे मरणास व ऑटोतील दलुबा खूपसे  यांच े मरणास व ऑटो चालकाचे 

जखमी होणेस  यातील मयत आरोपी हा कारणीभूत झाला आहे वगरेै त ार  

जबाबव न मा पो िन साहेब यां या आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न 

तपास  बट पोउपिन इं ाळे साहेब यां याकडे दला  
दाखल करणार:- PS0 / hc/2259 ीरामे       साहेब पो टे कंधार, मो 
न9ं421769882      

तपासी अमंलदार:----  psi  / इं ाळे साहेब पोलीस टेशन कंधार.  मो नं.   
9975754256 

  पो टे भार  अिधकार  यांच ेनाव व मोबाईल मांक   पोिन  पडवळ साहेब  मो 
न9ं420841070 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकार  नाव व मोबाईल नंबर  :-   

 vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
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 vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



 

 

िदनांक 04.01.2023

 

 

 

 

 



 

 

िदनांक04.01.2023

 

 

 

 

 



 

 

                                    पोलीस टेशन भोकर D.C.R . अक मात मृ यू नंबर 05/23 दनांक 04/01/2023 

पो टे चे 
नाव 

   अक मात मृ यू नंबर 05/23 

कलम.174 C.R.P.C माणे 

फयाद चे नाव व प ा 
मो न ं दली / नाह  
आरोपीचं नाव व प ा 
अटक 

हक कत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

आ  घ. ता. वेळ व ठकाण- द 

26/12/2022 रोजी 12:25 वा.स. द. 
व णुपुर  नांदेड  

 

अक मात मृ यू दाखल तार ख वेळ 

व न द मांक दनांक 04/01/2023 

चे 22:42 वाजता न द मांक 35  
 

मयताचे नाव - वजय द ा पवार 
वय 17 वष रा. िचखलवाड  ता. 
भोकर ज. नांदेड  
 

मरणाचे कारण :- अपघातात 
जखमी झा याने मृ य ु

  

खबर देणार - ASI 

एम के गोटमवाड 
पो टे नांदेड ामीण 

 

खलुासा  
सादर वनंती क , वर नमुद ता.वेळ  व ठकाणी यातील मयत हा सुकुट वर बसुन 
भोकर ते नांदेड वास करत असतांना िचतगीर  फा याजवळ रोड अपघात झा याने 
यास उपचारा कामी यशोसाई हॉ पीटल येथे दाखल केले व पुढ ल उपचारा कर ता स. 

द. व णुपुर  नांदेड वाड नं. 30 येथे ईलाज चालु असताना मरण पावला हणुन आ  
दाखल क न मा. पोिन सा. यांचे आदेशाने बट पोहेकाँ 44ढोले   यांना दले. 
 

दाखलकरणार--- ASI   लकुळे मोबाईल नंबर 83 08 29 22 98  

 

तपासीक अमलदार -H.C 44 ढोले    मो.नं.88 56 93 25 95    
 

भार  अिधकार --माननीय  पोलीस िनर क पाट ल   साहेब मोबाईल नंबर 9923104521  
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                                                    पोलीस टेशन मु माबाद गुरन.ं,03/2023 कलम 65(e)    महारा  ो कायदा  माण े

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ 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 

मु ामाबाद 

 
गुरन 03/2023 

कलम 65(ई) 

माण े 

 
 
 
 
  

 गु हा घडला दनांक 

 
- द 04/01/2023च1े7.10वा 
वाजता या दर यान आरोपी या 
कौला  घरासमोर अंगणात मोज े

ईट याळ ता.मुखेड  

 

 गु हा दाखल दनाकं:-

द04/01/.2023 

22.54.रोजी 
29वा टे डा न  

 
दाखलकरणार:. करणार-HC2068 

कागण ेमो नंबर.8459537419. 

फयाद -गुणाजी मा ती सुरनर 
वय 53 वष यवसाय नोकर  पो 
हे का 2000 नेमणूक पो 
टे.मु माबाद ता मदुखेड.मो 

न.7447271727. 

 
आरोपी - 
 

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

आरोपीन ेआप या ता यात हातभ ट ची गावठ  दा  जचा आंबट 

उ  वास यते असललेी 10 िलटर ित िलटर 100./ पय े

दरा माण े1000 / पय ेयाचा माल वनापरवाना 
बेकायदेशीरर या ो. गु ाचा माल व  कर या या उ ेशान े

ता यात बाळगललेा िमळून   आला वगैरे फयाद  व न  

गु हा दाखल 

 
 तपासी अिधकार :-  

Npc811 यालावार मु माबाद.मो.नंबर.7262845922. 

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

मु माबाद.मो.न.8999881900 

 

 

 



 

                                   foekurG  i-uk-dkW-ua-09@2023 dye 323] 504] 506] 34 Hkk-na-fo- 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o 
iRrk fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko 
 
foekurG 

 

 

 

 

 

 xqUgk ?kMyk rkjh[k 

osG o fBdk.k  & 

fnukad 04@01@2023 

jksth 10%00 oktrkps 

lqekjkl yscj ikWbaV 

egkjk.kk izrki pkSd 

ukansM  

 
fn’kk o varj %& 
iqosZl 01 fdeh 

 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-% 
fnukad 04@01@2023 
jksth 21%16  oktrk 
uksan uacj 39 oj 
 

 

i-uk-dkW-ua-

09@2023 dye 

323] 504] 506] 

34 Hkk-na-fo- 

 

 

 

 
 

 
fQ;kZnhps uko %&   
vfouk’k dSyk’k 
dkGcakMs o; 29 o”KsZ 
O;olk; etqjh jk- 
LoLrhd uxj ]ukansM  
tkr  & ckS/n 
eks-ua-7385416724 
 
 
vkjksih &  

 

vkjksih vVd %& ukgh 

 

 

 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[kosGh o fBdk.kh ;krhy  

fQ;kZnhl vkjksihrkauh lax.ker d:u Eg.kkys dh ] rq vkeP;kdMs 

dkekyk py vls Eg.krkp fQ;kZnh Eg.kkyk dh ] eyk   xqRR;kps dke 

feGkys vkgs ] eh ;s.kkj ukgh ] vls Eg.krkp vkjksihrkauh f’kohxkG 

dsys o FkkiMk cqDD;kauh ekjgk.k  dsys o ftos ekj.;ksph /kedh fnyh 

oxSjs etdqjkps tckck o:u iks-fu-lkgsc ;kaps vkns’kkus iukdkQ 

nk[ky - 

nk[ky dj.kkj%& iksgsdkW @ 748 dukds iks-LVs-foekurG eks-ua-
9923888322 
 
rikfld vaeynkj %& liksmifu ikapksG iks-LVs- foekurG eks-ua-

9423437844 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh  %&  iks-fu- dkdMs iks-LVs- foekurG eks-ua- 

9923131121  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1½ iks-fu- dkdMs iks-LVs- 

foekurG eks-ua- 9923131121  2½ l-iks-fu- tk/ko iks-LVs- foekurG  

gs fnukad 04@01@2023 ps 21%59 uksan uacj  40  oj jokuk 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 


