
पोलीस टेशन हमायतनगर येथील दैनं दन गु हे अहवाल दनांक  .   १५/0१/२०२३ 
पोलीस टेशन 
हमायतनगर 

गरंुन,व,कलम, 
 

गु हा.घडला,ता.वेळव ठकाण 
 

फयाद चे नाव प ा मोबाईल 
नंबर 

खुलासा 

हमायतनगर 
 
 

गुरंन 

,१२/२०२३  

कलम  

२९५ 

भाद व 
 
 
 

गु हा.घडला,ता.वळे व ठकाण 

दनाकं,,१४/०१/रोजी रा ी १०:०० त े

दनाकं,१५/०१//२०२३ च े

सकाळ ,०५०० वाजताच ेदर यान 

आई वाळा,चौक,बाहाळ  

तांडा,ता. हमायतनगर 
 
 
गु हा दाखल,ता.वळे.व ठकाण,,, 
दनाकं,१५/०१/२०२३ 

रो ज ११:१५ वाजता, 
न द, नंबर १३ वर 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव प ा  

अंकुश स ू  च हाण वय 27 

वष यवसाय शेती राहणार 

मौज ेबाहािळतांडा तालुका 

हमायतनगर ज हा नांदेड  

मोबाईल नंबर ९६७३४४०३९६ 

 
आरो पच,ेनाव,, अ ात 

 
आरोपी,,अटकनाह  

 
 
 
 
 

सादर, वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 
अ ात आरोपी यानंी हमायतनगर ते पारड  सवना त े
टभी जाणारे रोड वर ल आईवाळा चौकातील आम या 
बंजारा समाजाचा ितक हणून मानला जाणारा पाढं या 
रंगाचा वज हा अ ात समाजकंटकािन वजाचे लोखंड  
पाईप म ये भागापासनू कापनू रोडचे बाजसू फेकून दल े
आहे यामळेु आम या सबंध बजंारा समाजा या भावना 
दखुाव या गे या आहेत तर  अ ात समाजकंटका व  
कायदेशीर गु हा दाखल हो यास वनंती आहे वगैरे फयाद 
व न बाजसू माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 
कामी माननीय सपोनी महाजन साहेब यां याकडे दला 
आहे मोबाईल नंबर९६८९७०७०३८ 
 
,. दाखल करणार- 
पोहेका,लायकशेख,बन. २२८१, पो टे, हमायतनगर,  

मोबाईल नंबर७८८८२१८७५१ 
 
पो. टे. भार  अिधकार   बी.ड .भसूनुर मो.9834774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

पो. टे मनाठा ग.ुर.नं 05/2023 कलम 283 भादवी . माण े द 05/01/2023 
 

पो. टे 

चे नाव 

गरुनं व कलम  गरुन.घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गुरन  

05/2023 

कलम  

283 भादवी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गरुन.घ.ता.वेळ व 

ठकाण  

दनांक.15/01/2023 

रोजी वेळ 13:00 

वा.समुारास  िशबदरा 
पाट  ता.हदगांव 

 ज  नांदेड 

 
ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:- 15/01/2023 

वेळ 14:02वा. 
न द न ं13  वर  

 
 
गलेा माल :---- 

िमळाला माल--- 

फयाद :- 

सभंाजी नारायण नरवाडे वय 52   

वष यवसाय नौकर  पो कॉ.3001 

पो. टे.मनाठा ता.हदगांव 

ज.नांदेड म .न.ं 8605019739 

 
    
FIR त दलीप का ?  होय. 

 
आरोपी :- 
  
 
 
 
   

सादर वनतंी क वर नमुद तार ख वेळ व ठकाणी यातील आरोपीताने  

आपल ेता यातील वाहण याम ये 05 वाशी बसलले ेअसतां◌नंा  रोडच े

म य े भागी यणेारे जाणारे वाशाच े जवीतास धोका होईल व वाहणास 

अडथळा िनमाण होईल अशा थतीत रोडवर उभा केललेा िमळुन आला 
वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी   
मा.स.पो.िन.साहेब याच ेआदेशान ेASI पवार साहेब  यां याकडे दला. 
 

 
तपासीक अिधकार  यांचे नांव :-  

ASI पवार साहेब पो टे मनाठा  मो न.ं9922921694 

 
दाखल करनारा 
PSO HC 2231 दाढे  साहेब पो. टे.मनाठा  मो.न.ं 7774050311 

 

पो. टे. भार  अिधकार  यांचे नांव व मोबाईल नबंर:- 

 मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे.  मनाठा मो. न.ं 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

पो टे अधापूर भाग 1त े5 ग.ुर.न.07/2023कलम 324.323.504.भा.द वी द 05/01/2023  

ज हा/ठा
णे  

गुरन.घडला /गु हा दाखल/ 

ा  द. वेळ 

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

   हक कत  

अधापूर  गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द 14.01.2023 रोजी वेळ 

17.00वाजता मौ.मढला ब ु

अगंणवाड  शाळेजवळ 

रोडवर द णेस 10 क 

.मी  
 
 

अतंर व दशा  
द णेस —10 क.मी  
 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ:-  

द 15/01/2023 

वेळ  16.37वा  
टे डा न ं18 

 
 
 
 

ग.ुर.न. 

07/2023 

कलम 

 324. 323. 

504. भा.द वी  
 
 

उशीराचे कारण – 

सरकार  दवाखा यात व णुपुर  

नांदेड येथे वलाज क न 

फयाद  हा आज रोजी पो टला 
हजर येवून त ार द याने 

 
 

फयाद चे नाव—  

बालाजी पता सायब ु

तामलवाड  वय 44 वष 

यवसाय मंजुर  रा मढला ब ु

या अधापूर  

मो नं 9359267237 

 
 

आरोपी नाव:- 

 

आरोपी अटक:-- िनरंक  

खलुासा:--सादर वनंती क  वर नमूता वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हम 

मजुर चे काम क न घराकडे येत असताना मोज े मढला बु.अगंणवाड  

शाळे या समोर आला असता यातील आरोपीने फयाद च पैसे देतोस क  

नाह  असे बोलत ते हा यास फयाद  हणाला क  मा याकडे तुझे पैसे 

कशाचे आहेत असे हणतात आरोपीने फयाद स वाद घातला व िशवीगाळ 

क न या या हातातील लाकड आ ण फयाद या डा या फ वर मारले व 

नंतर डो यात मा न डोके फोडून दखुापत केली वगरेै फया  व न 

मा.पो.िन साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न बीट HC 2353 

बोदेमवाड यां याकडे दे यात आला 
 

दाखल करणार:--- 

HC 2241तोरणे पोलीस ठाणे आमदार पो ट टेशन अधापूर 

 मो.नं 9096624032 

 

तपािसक अमंलदार – 

HC 2353.बोदेमवाड मो.नं 9637973557 
 

पो ट भार  अिधकार   

पो िन जाधव साहेब मो न ं7798834263 

 

आरोपीचे पवू इितहास--- िनरंक 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई  --- िनरंक  

 
 
 



 

पो. टे. माळाकोळ   आम ृनंबर 01/2023 कलम 174 crpc . . द 15/01/2023 

 

पो. टे. चे 
नाव 

  ग.ुर.न. व 

कलम 

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

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

  आम ृनंबर  

01/2023  

कलम  

 174 crpc  

 आम ृघडला द.  वेळ व ठकाण  

द. 14/01/2023  चे 14.00 ते 

15/01/2023 चे 12.00 

वा.मधुकर पांचाळ यांच ेशेता 
जवळ ल कॅनल मौज ेबोर  

(ख)ुपूवस 12 क मी  
 
 

आम ृदाखल:-   

द.15/01/2023 

  वेळ 14.46  वाजता 
 टेशन डायर  न द  12वर 

 खबर देणार च ेनाव :-   

संतोष मधुकर पांचाळ वय वष राहणार 

बोर  (खु) तालुका कंधार  

 

FIR त दली का:-होय  

 

  मयताचे   नाव व प ा: -  
यंकटेश ानोबा पांचाळ वय. वष 

राहणार बोर  (ख)ुतालुका कंधार 

 

मरणाचे कारण.  :-  

पा यात पडून बुडून मृ यू  

 
 
 
 
 
 
 

खलुासा; ----- 
        सादर वनंती क    वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील मयत हा याच ेशेताकडे गेला व यास  तहान लाग यान े

तो कॅनल म ये पाणी प यासाठ  गेला व पाय घस न कॅनलच े

पा यात पडला व यास पोहता येत नस याने तो बुडून मरण 

पावला वगरेै खबर व न पोउपिन आडे साहेब यांच े आदेशाने 

आ  दाखल . 

 

दाखल करणार :-  

Asi /लालवंडे पो टे मळाकोळ   

 

तपासी अमंलदार –  

राठोड पो टमळाकोळ   

  

पोलीस टेशन भार  अिधकार    

सपोिन डोके साहेब पो ट मळाकोळ   

मोबाईल नंबर -8652147575 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
               
 

 



 

पोलीस टेशन माळाकोळ  दैनं दन गु हे अहवाल दनांक 15/01 /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  

 

पोलीस 

टेशन 

माळाकोळ   

गरुनं – 

08/2023  

कलम 

 379 भा द व  

 गु.घ. तार ख वेळ 

ठकाण:- 

 दनांक  30/ 12/2022 चे 

11.00 ते 13.00 वाजताचे 

दर यान वेळ न क  नाह  

माळेगाव या ा 
कमानीजवळ आंडगाव 

रोड मौज ेमाळेगाव . 

 

दशा व अतंर:  

द णेस  12 क िम 

 

गु हा दाखल:- 

 दनांक 15/01/ 2023  

चे 15:58 वा. 
न द नंबर 13 वर 

 

फयाद चे नाव :- 

नानासाहेब संभाजीराव मोघे व 58 वष यवसाय 

नोकर  (िश क)राहणार मोरेवाड  तालुका 
अहमदपूर ज हा लातरू  मो.न.ं9049463764 

 

आरपीच ेनाव:- अ ात  

 

उिशराच ेकारण – 

आजपावेतो शोध घेऊन िमळून न आ याने आज 

रोजी पो टेला येऊन त ार दले व न. 

 

गेला माल – 

मो.सा. . MH 24 AA- 2024 पॅशन ो क या 
रंगाची कंमत  अं.40000  ची 
 

िमळाला माल- िनरंक  

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

फयाद ने यांची मो. सा. मांक MH-24 AA-2024  हरो कंपनीची पॅशन 

ो का या रंगाची कंमत 40000 पयाची जचा चेसीस नं. 
MBLHA10WCGG05544 व इं जन न.HAOENCGG25830 असा 
असलेली कोणीतर   अ ात चोरटयाने चो न नेली आजपयत शोध घेतला 
परंत ुिमळून आली नाह  वगरेै जबाब व न पीएसआय आडे साहेब यां या 
आदेशाने गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार:- 

HC 2065  लालवंडे पो टे माळाकोळ . 

           

तपािसक अमंलदार :-  

पोहेकॉ/2504 राठोड माळाकोळ   मो.नं.9823031407 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

 मा. स पो िन डोके  मो. .8652147575 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



 

पोलीस टेशन माहुर आ  न ं01/2023  दनांक15/01/2023  

पो टेचेनाव आ  नंबर व 

कलम 

आ  घ ता वेळव ठकाण खबर देणारेचे नाव व प ा ह ककत 

माहूर 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ   
01/2023 
कलम  
174 CRPC 
 

आ  घ ता वेळव ठकाण  

दनांक 14/01/2023 

रोजीचे 06;00 ते दनांक 

15/01/2023 रोजीचे 10:00 

वाजताचेदर यानउखळ घाटात
माहुरजगंलात 
 
प छमेस 03 क. िम 
 
 
आ  दाखल वेळ 

दनांक15/01/2023 

वेळ 16:02 वाजता 
टेट. डा.न द 10 वर 

 
 
 
 

खबर देणारेचे नाव व प ा  

नागेश बबनराव डढाळे वय 27 

वष यवसाय यापार 

रामयूरनगर वसमत ता वसमत 

ज हंगोली मो 8007107844 
 
________________ 
मयताच ेनाव:- 

बबनराव कशनराव डढाळे वय 

56 वष यवसाय िश क 

रामयूरनगर वसमत ता वसमत 

ज हंगोली 
 
 
मरणाचे कारण:- 

उखळ  घाटात माहुर जगंलात 

झाडास गळफास घेऊन मयत 

सादर वनंती क  वरनमूद तार ख वेळ व ठकाणीयातील 
मयतहा दनांक 13/01/2023 रोजी सकाळ  मी सोमठाना येथे 

शाळेत( िश क) जातो हणून 08:15 वाजता याच े घ न 

कुट व न मयूरनगर वसमत येथुन िनघुन गेले परत आले 

नाह .नंतर पो टे वसमत येथे तिस िमिसंग दाखल केले व 

आजपयत व डलांचा शोध घेतला दनांक 15/01/2023 

रोजीपो टे माहुर येथुन11;00 वाजताचे दर यान फोन दारे 

मा हती िमळाली क  तु हचे वड ल हे माहुर िशवारात,जगंलात 

गळफास घेऊन मयत झाले बाबत िमळाली व न मी माहुर येथे 

ेत पाहुन ओळखले वड लच आहेत. याच ेमरणाबाबत माझ े

कोणावरह  संशय,त ार नाह  व व डलांचे ेत अं य वधीसाठ  

ता यात िमळावे वगेरे अजाव न बाजसु माणे मा पोिन साहेब 

यां या आदेशाने आ दाखल क न पु ढलतपासकामी 
बटNPC/777 आडे यांचेकडे दला.  
दाखल करणार :- 

PSOPSI  आ ाम साहेब पो टे माहुर  म  नं 7798094242 

तपासी अमंलदार 

नापोका/777 आडे  पो टे माहुर   मोन ं7020105812  

पो टे भार  अिधकार  

पोलीस िनर क ी नामदेव िलंबाजी र ठे 

मो 9923388510 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

पो टे अधापूर भाग 6 ग.ुर.न.08/2023कलम 279.427.भा.द वी द.15/01/2023  

ज हा/ठाणे  गरुन.घडला /गु हा दाखल/ ा  

द. वेळ 

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

   हक कत  

अधापूर  गु हा घडला.ता वेळ ठकाण 

द 15.1.2023 रोजी वेळ 

14.30वाजता पाड   ते अधापूर 

कडे जाणारे रोडवर पाड  

िशवारात रोडवर उतरेस 0 4 

क .मी  
 
 

अतंर व दशा  
उ रेस —04 क.मी  
 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ:- 

 द 15/1/2023 

वेळ  17.39 वा  
टे डा न ं19 

 
 
 
 
 

पो टे अधापूर  

भाग 6  

ग.ुर.न  

08/2023 

कलम- 

279.427 भा.द वी 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव – 

बाळासाहेब िसताराम ी सागर व 42 

वष यवसाय चालक राहणार 

संभाजीनगर खांडगाव रोड  लातरू 

या. ज.लातरु मो नं 909635929 

 
 

आरोपी नाव:- 

. 
 
 
 

आरोपी अटक:-- िनरंक 

 

जखमी — नाह   

खलुासा:--सादर वनंती क  वर नमूता वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

हा याची कार मांक MH .24.BL.9338  ह  हदगाव येथून देवदशन 

क न लातरूकडे जात असताना पारड  ते अधापूर जाणा या रोडवर पारड  

िशवार रोडवर या या समोर क चाचालक यांनी या या ता यातील 

क ह  रोड सोडून हाई गाईने व िन काळजीपणाने भर वेगात चालवून 

फयाद या कारला ाय हर साईडने बंपर घासनू फयाद या कारच े

अदंाजे एक लाख पये नुकसान केले व सदर ल कार मधील कोणीह  

जखमी झाले नाह  .वगरेै फया  व न मा.पो.िन साहेब यां या आदेशाने 

गु हा दाखल क न बीट HC 2353 बोदेमवाड यां याकडे दे यात आला 
 

दाखल करणार:--- 

HC 2241तोरणे पो ट टेशन अधापूर मो.न ं9096624032 

 

तपािसक अमंलदार – 

HC 2353.बोदेमवाड मो.नं 9637973557 

 

पो ट भार  अिधकार  

 पो िन जाधव साहेब मो न ं 7798834263 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

पो. टे मनाठा ग.ुर.नं.06/2023 कलम 324,323,504,506,34,भादवी   द.15/01/2023 

पो. टे 

चे नाव 

गरुनं व कलम  गरुन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गुरन  

06/2023  

कलम  

324,323, 
504,506, 

34,भादवी  

गरुन.घ.ता.वेळ व ठकाण  

दनांक 14/01/2023 

रोजी च ेसायकाळ  07:00  

वा.च ेसमुारास हनमुान 

मं दरा समोर मौ रोडगी 
ता.अधापरु ज.नांदेड 

द णसे 15 क.मी. 
 
ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:- 15/01/2023 

वेळ 15:59 वा. 
न द न ं14 वर  

 
 
जखमीचे नांव :-िनरक 

 
 
 

फयाद :-  

गजानन तकुाराम िसतापराव वय 38 

वष धंदा शेती रा.रोडगी ता.अधापरु 

ज.नांदेड मो. .9970716884 

    
FIR त दली होय 

 

आरोपी नांव:-  

 
उिशराचे कारण:-  

आज रोजी पो. टे.ला यऊेन त ार 

द यान े 

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

हा हनमुान मं दरासमोर भजना या काय मात असताना भजन 

करताना यातील आरोपीन ेभजन बंद करा अस े हणून फयाद स 

भजना या टाळाने फयाद च ेडो यात टाळ मा न डोके फोडून र  

काढल ेव अनु मांक 02 यान ेव आरोपी मांक 1,3  यांनी थापडा 
बु यानंी लाथांनी मारहाण क न जीवे मार याची धमक  दली 
वगैरे मजकुराच े फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी बीट HC-. 1750 देवडे यां याकडे दे यात आली. 
 
तपासीक अिधकार  यांच ेनांव-:  

HC/1750देवडे साहेब  पो. टे.मनाठा   मो न-ं9657719136 

 
दाखल करनारा-  
PSO- HC 2231दाढे साहेब   पो. टे.मनाठा म .न.7774050311 

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

मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे. मनाठा  मो. न.ं 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

  पो. टे. कंधार.गु.र.न.10/2023 कलम  283 भा.द . व.    द.15/01/2023 . 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ग.ुर.न 

. 10/2023 

कलम  

283 भा.द. व. 

.  

गु हा घडला:- 
द.15/1/2023 च े

12.10  वा.  महाराणा 
ताप  चौक कंधार 

कंधार  सावजिनक 

रोडवर   म यभागी  
 

प मसे 1 क मी  
 
गु हा दाखल :- 

द.15/1/2023 वेळ. 

15.25  वाजता 
टेशन डायर  न द  

24  वर.  

 

फयाद च ेनाव :-  

गोपाल चं पाल इं ाळे वय 33 वष 

यवसाय - नोकर  पोउपिन पो. टे. 

कंधार  मो :- 9975754256 . 

 
FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा :-  
 
     
आरोपी अटक:- नाह  

 
 

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

आरोपीन े याचे ता यातील ॅ ह स ह  कंधार त ेलोहा रोड महाराणा ताप 

चौक कंधार यथे े सावजिनक  रोडवर रोडच े  म यभागी  लावनू रोडवर  

सामा य नाग रकांना व इतर वाहनांना  धोका कंवा अटकाव होईल अशा 
थतीत थांबवललेा िमळून आला आहे  वगैरे फयाद व न गु हा दाखल.   

 
 दाखल कारणर:-  

Hc / 2259 ीराम ेसाहेब  पोलीस टेशन कंधार. 

          
तपासी अंमलदार:- 

 Hc/2059 सानप साहेब पो. टे. कंधार मो:- 9421849989. 

 
पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

मा. पोलीस िनर क  पडवळ साहेब मो. .9420841070. 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



 

पो. टे. कंधार.गु.र.न.11/2023 कलम  283 भा.द . व.    द.15/1/2023 . 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ग.ुर.न. 

11/2023 

कलम  

283 

भा.द. व. 

.  

गु हा घडला:-  
द.15/01/2023 च े12.40  वा.  
महाराणा ताप  चौक कंधार 

कंधार  सावजिनक रोडवर   

म यभागी  
 
 

प मसे 1 क मी  
 
 
गु हा दाखल :- 

 द.15/01/2023  

वेळ. 15.57  वाजता  
टेशन डायर  न द  25  वर.  

 

फयाद चे नाव :-  

गोपाल चं पाल इं ाळे 

वय 33 वष यवसाय - 

नोकर  पोउपिन पो. टे. 

कंधार 

 मो :- 9975754256 . 

 

FIR त दली का:- 
होय 

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

 

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

आरोपीन े याच ेता यातील ॅ ह स ह  कंधार त ेलोहा रोड महाराणा ताप 

चौक कंधार येथ े सावजिनक  रोडवर रोडच े  म यभागी  लावनू रोडवर  

सामा य नाग रकानंा व इतर वाहनांना  धोका कंवा अटका होईल अशा 
थतीत थांबवललेा िमळून आला आहे  वगैरे फयाद व न गु हा दाखल.   

 
         
 दाखल कारणर:-  

Hc / 2259 ीराम ेसाहेब  पोलीस टेशन कंधार. 

   
तपासी अंमलदार:-  

Asi / गणाचाय साहेब पो. टे. कंधार मो:- 9823391570. 

 
पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

मा. पोलीस िनर क  पडवळ साहेब मो. .9420841070. 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



                                           पो . टे वमानतळ ,नांदेड ग.ूर.न. 15/2023 कलम498 (अ), 323, 504, 34 भाद व भाद व 
िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

िज हा नांदडे, 
पो. टे.  
िवमानतळ 

ग.ु घ. ता.वेळ व ठकाण –  

मे - 2021 ते 28/12/2022 

रोजी 11.00 वा.  फयाद चे 

सासर  िशवनगर नांदेड  

 

पुवश 02 क.मी. 
 

ग.ु दा. ता वेळ –  

द. 15/01/2023 रोजी  

वेळ – 16.40 वा. 

टे.डा. न.ं 25   

 

 
 
पो . टे 
वमानतळ ,नांदेड  

गू.र.न. 

 15/2023 

 कलम 

498 (अ), 323, 

504, 34 भाद व  

फयाद  – 

  

आरोपी – 

  
  

उशीराचे कारण – 

 आजे रोजी मह ला सहा य क  येथुन 

त ार  अज घेवुन आ याने गु हा दाखल  

 

खलुासा - सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  

व ठकाणी यातील  आरोपीतांनी संगणमत क न 

फयाद चे चा र यावर संशय़ घेवनु व माहे न एक 

लाख पये घेवुन ये हणुन  मानिसक व शार र क 

ास दला. वगरेै मजकुराचे अजा व न मा, पोिन 

काकडे साहेब यांच े आदेशाने गु हाणा दाखल 

क प पुढ ल तपास कामी  ASI पाचंाळ यांच ेकडे 

दला .     
 

दाखल करणार –  

HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 

 

तपास करणार  -  

ASI पांचाळ   मो.न.ं 9423437844 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



 

पो . टे वमानतळ ,नांदेड ग.ुर.न. 16/2023 कलम 279, 337, 338, 427 भाद व सह कलम 134/177  मो. वा. का 
 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व 

प ा 
हक गत शेरा 

िज हा नांदडे, 
पो. टे. 
 िवमानतळ 

ग.ु घ. ता.वेळ व ठकाण –  

दनांक 08/01/2023 रोजी 

रा ी वेळ अदंाजे 11.30 

वाजताचे सुमारास ख डे यांचे 

शेताजवळ जयम हार चौक 

जवळ नांदेड    

 

उ रेस 04 क.मी.  
 

ग.ु दा. ता वेळ – 

 द. 15/01/2023 रोजी 

वेळ – 18.49 वा.  

 टे.डा. नं. 30  

  

 
पो . टे 
वमानतळ ,नांदेड 
ग.ुर.न.  

16/2023 
 कलम  

279, 337, 338, 

427 भाद व सह 
कलम 134/177  

मो. वा. का 

फयाद  –  

अबद बन अहेमद प. 

अहेमद बन अ दलुा 

चाऊस वय 46 वष 

यवसाय यापार रा 

क लारोड ईतवारा नांदेड. 

ह.म.ु चैत यनगर रायरोज 

फं शनहाँल जवळ नांदेड 

मो. 9657912002 

 

आरोपी –  

 

उशीराचे कारण –  

आज रोजी MLC जबाब 

पोहेकाँ/2317 पावडे यांनी 

आणुन हजर के याने.  

खलुासा - सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 

यातील आरोपीने याचे ता यातील वाहन हयगई व 

िन काळजीपणाने भरधाव वेगात चालवनु फयाद चे मोटार 

सायकलला पाठ मागनु जोराची धडक देवनु गभंीर जखमी 

क न दखुापत केली  व उपचार कामी मदत न करता पळुन 

गेला  तसेच फयाद चे मोटार सायकलच े अदंाजे 15,000/- 

पयाचे नुकसान केले.  वगरेै मजकुराचे MLC जबाब व न मा, 

पोिन काकडे साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क प पुढ ल 

तपास कामी  HC 2317 पावडे  यांचे कडे दला .     
 

दाखल करणार – 

 HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 

 

तपास करणार  -  

HC 2317 पावडे मो.न.ं8888842002 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



 

पोलीस टेशन भोकर दनांक 15.01.2023 DCR  

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ  टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण  

दनांक 15.01.2023 

रोजी. 15.10 वा. 

दर यान वर ल इसम हे 

मोढा भोकर येथ े

सभामडंपा या खाली 

मोक या जागेत 

 

दशा व अतंर 

पुवस आंतर 1 क.मी. 
 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 15/01/2023  

च े17.20 व 

 न द-32 नंबर  

 
 
 
 
 

गुरन  

20/2023  

कलम 

12 (अ) म.ुज.ुका.  
 
 
 

िमळाला माल – 

 एकुण रोख र कम 1400/- 

पये व यांचे कड ल 

मोबाईल सा ह याची कमतं 

16,600/- असे एकुण 

18,000/- पये व झ ना 

म ना जगुार खेळ याचे 

सा ह य िमळुन आल 

 
 
 

फयाद चे नाव 

परमे र जवनराव कळणे वय 34 वष 

यवसाय नोकर  पो.कॉ. 815 नेमणुक 

पोलीस टेशन भोकर  

मो.नं. 9011166815 

आरोपीचे नाव-  

. 

आरोपी अटक 

सीआरपीसी 41 ची नोट स देऊन सोड यात 

आल े

खुलासा 

     सादर वनंती क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी हे 

आज दनांक 15.01.2023 रोजी 15.10 वा. दर यान वर ल इसम हे मोढा 

भोकर येथे सभामडंपा या खाली मोक या जागेत झ ना म ना नावाचा 

जगुार खेळत व खेळ वत असतांना यां या ता यातुन जुगाराचे साह य 

एकुण रोख र कम 1400/- पये व यांचे कड ल मोबाईल सा ह याची 

कमतं 16,600/- असे एकुण 18,000/- पय े व झ ना मु ना जगुार 

खेळ याचे सा ह य िमळुन आल े वगरेै फयाद व न वर माणे गु हा 

दाखल क न मा. पो.िन. साहेब यांचे आदेशाने पुढ ल तपास कामी 

पोहेकॉ/2401 जाधव यांचे कडे दला. 
 

दाखल करणार  

 सपोउपिन / दवणे पो. टे भोकर (PSO) मो.न 9552500385 

तपासी अमलदार 

 पोहेकॉ/2401 जाधव पो. टे. भोकर मो.न 9850493110. 

पो ट भार  अिधकार   

पो. िन.पाट ल साहेब पो. टे. भोकर  मो.9923104521 

घटना थळ  भेट देणारे  

पोहेकॉ/2401 जाधव पो. टे. भोकर   मो.न 9850493110. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो. टे. भोकर आम ृनंबर 06/2023 कलम 174 CRPC  द.15/01/2023 

  पो टेचे 

नाव  

आम/ृ कलम  आम/ृ घडला व दाखल फयाद चे नाव  हा ककत 

पो ट चे 

नाव- 

भोकर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आम ृ/नंबर  

06/2023  

कलम  

174 CRPC 
 
 
 
 

 मरणाचे कारण- 

 दय वकाराचा 
झटका आ याने व 

डो यास जोराने 

मु का मार 
लाग याने मृ यु 

 
 

आम ृघडला.ता.वेळ . 

ठकाण- 

द. 03/12/2022 

रोजी06.20 

वा.स.द.घाट  दवाखाना 

औरंगाबाद शहर 

 
 
 
 
 

आम ृदाखल - 

द.15/01/2023 

 वेळ 18.27 व  

न द 35 नंबर 
 

खबर देणार – 

पोहकाँ/1614 

एफ.जे.पठाण पो. टे. 

बेगमपुरा घाट  मेड कल 

पोलीस चौक  औरंगाबाद 

शहर 

 
 

मयताचे नाव  

िशवाजी दंगाबर सुयवंशी 
वय 41 वष रा.धनेगाव 

पो. टे. िसडको ता.नांदेड 

ज. नांदेड 

सादर वनंती क , वर नमुद ता.वेळ  व ठकाणी यातील मयत हा दनांक-

28/11/2022 रोजी अपेँ अटँो ं . MH26-DD03 20 याम ये ॉ सफर म ये 

माल भ न भोकर येथे बालाजी ट ल मेनरोड भोकर समोर यास दय 

वकाराचा झटका आ याने यांचे दो ह  हात सुट याने या या ता यातील अपेँ 

अटँो जोराने धडक याने यांच ेडो यास जोराने मु का मार लागला यास उपचार 

भगवती हाँ पीटल नांदेड येथे क न पुढ ल उपचार कामी घांट  हाँ पीटल 

औरंगाबाद अडँिमट के याने दनांक- 03/12/2022 रोजी सकाळ  06.20 वाजता 

मरण पावला हणुन आ  दाखल क न मा.पोिन सा.यांच ेआदेशाने बट पोहेकाँ/ 

2401 जाधव यांना दले. 

 

दाखल करणार- 

सोपोउपिन /दवणे पो टे भोकर  मोबाईल नंबर-9552500385 

तपासी अमलदार 

बट पोहेकाँ/ 2401 जाधव  पो टे भोकर    मो.न 9850493110  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



पोलीस टेशन भोकर दनांक 15.01.2023 DCR  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ व ठकाण 

गु. द. ता.वेळ  टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

11/12/2022 रोजी सांयकाळ  19.00 

ते 19.30 वा.च ेसुमारास रे वे ओ हर 

ज व न भोकर कडुन धानोरा जात 

असताना भोकर येतील 

 

दशा व अतंर 

द णेस 15 कमी - कमी 
 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 15/01/2023  

13.21 व  

न द-20 नबंर 

 

उिशराचे कारण-  

आज रोजी पो टेला येवनू त ार 

द याने 

 
 
 

गु.र.न. 

19/2023 

कलम 279, 

337, 338, 

भादवी 
 
 
 
 

फयाद चे नाव 

 दता पांडुरंग करपे वय 55 वष 

यवसाय नौकर  (मजंळुाबाई 

क हाळकर मुलीचे हाय कुल 

भोकर) रा. धानोरा ता.भोकर 

ज. नांदेड मोनं. 
9130294978 
 

आरोपीचे नाव 

 
 

आरोपी अटक   िनरंक 

 
 

खुलासा         

सादर वनंती क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा दनांक 

11/12/2022 रोजी सांयकाळ  19.00 ते 19.30 वा.चे समुारास फयाद  हा शाळेवर 

नौकर  क न याचे मोसा ं .MH-26-BW2679 वर बसनु जात असताना फयाद या. 

समो न येणार  मो.सा या चालकांने आप या ता यातील मो.सा. हयगई व 

िन काळजीपणे व भरधाव वेगात समो न राँग साईडन े आणनु फयाद चे मो.सा.ला 

जोराची धडक देवुन फयाद स गंभीर जखमी क न या या उज या हाताचे बोटाच ेकांडे 

मोड यास व गंभीर दखुापत कर यास कारणीभतु झाला आहे. वगरेै मजकुराचे जबाब 

व न वर माणे गु हा दाखल क न मा. पो.िन. साहेब यांचे आदेशान ेपुढ ल तपास बीट 

पोहेकॉ / 2401 जाधव यांच ेकडे दला. 

दाखल करणार   

सपोउपिन / दवणे पो. टे भोकर (PSO) मो.न 9552500385 

तपासी अमलदार  

पोहेकॉ / 2401 जाधव पो. टे भोकर मो.न 9850493110 

पो ट भार  अिधकार   

पो. िन.पाट ल साहेब  मो.9923104521 

घटना थळ  भेट देणारे  

पोहेकॉ / 2401 जाधव पो. टे भोकर मो.न 9850493110 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



 

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद.15/01/2023 

पोलीस 
ेशनचे नाव 

गू.र.न.व 
कलम 

गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा 
व मोनं 

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
22/2023 
क 336,290, 
188 भादवी 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.15/01/2023 
रोजी चे 14.00 
ईदगाह मैदाना ा 
पा ा ा 
टाकीजवळ देगलूर  
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदं नं 
िद. 15/01/2023 
रोजी वेळ 17.15 
न द  26  नंबर 

  
 
 
 

िफयादीचेनाव व 
प ा व मो- 

ीकांत माधवराव मोरे 
वय 33 वष - 
पोउपनी पो. े देगलूर 
मो.9970959025 
 
आरोपी –  
 

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा मानवी 
िजवीतास धोका असलेला मांझाचे रोल िक. 3900/-  चे 
िव ी कर ाचे उ ेशाने ाचे ता ात बाळगून िमळून 
आाला. वगैरे मजकुराचे िफयाद व न गु ा दाखल. 
 
दाखल करणार 
asi शेख पो. े देगलूर  मो.न  9823206916 
 
तपािसकअंमलदार- 
 पो.हे.का. 2822 कनकवळे पो. े देगलूर  
 मो.न   9637465966 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माचरे मोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद.15/01/2023 

पोलीस े
शनचेनाव 

गू.र.न.वकल
म 

गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा 
व मोनं 

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
23/2023 
क  
336,290, 
188 भादवी 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.15/01/2023 
रोजी चे 16.00 वा 
आऱोपीचे  दुकाना 
समोर घुमट बेस  
देगलूर  
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 15/01/2023  
वेळ 17.33 
न द  29  नंबर 

  

िफयादीचेनाव व प ा 
व मो- 

ीकांत माधवराव मोरे 
वय 33 वष - पोउपनी 
पो. े देगलूर 
मो.9970959025 
 
 
आरोपी –  
 

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा मानवी 
िजवीतास धोका असलेला मांझाचे रोल िक. 1200/-  चे 
िव ी कर ाचे उ ेशाने ाचे ता ात बाळगून िमळून 
आाला. वगैरे मजकुराचे िफयाद व न गु ा दाखल. 
 
दाखलकरणार 
asi शेख पो. े देगलूर  मो.न   9823206916  
 
तपािसकअंमलदार- 
 पो.हे.का. 2822 कनकवळे  पो. े देगलूर 
मो.न  9637465966  
 
पो े  भारी अिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माचरेमोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

  



 

iksLVs yksgk nSfud xqUgs vgoky fn 15@01@2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko 
 yksgk  
 
 
 
 

iukdk ?kMyk rkjh[k osG 

o fBdk.k  & 

 fn-15@12@2023 jksth  
ldkGh  09%00 
oktrkP;k iqohZ fQ;kZnhps 
‘ksr loZ uacj 648 e/;s  
ekSts lqusxko f’kokj rk-
yksgk ft-ukansM  
 
fn’kk  o varj %& 

 if’psel 03  fd-eh- 

 

iukdk nk[ky-rk-osG-%  

fn- 15@01@2023  

ps 13-28 -ok  

LVs Mk Ø 21 oj-            

 
Ikukdk a- 

 04@2023 

 dye  

427]34  

 Hkk- na-fo-  

 

 

 

fQ;kZnhps uko %&  
 lafni Kkus’oj nedksaMkokj 
jk uxj’oj eafnjktoG  
yksgk tk yksgk ft ukansM  
eks ua 7620454138 
 
 
vkjksihps ukao %&  

 

-vkjksih vVd %&  ukgh  

 

 

[kqyklk %& - 

 oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ;kZnhps 
lqusxko ;sfFky ‘ksr loZ ua 648 e/khy ‘ksrhrhy dMsyk vlysys flesaV iksy 
eksMqu vankts 10]0000@& :;kps uqdklku dsys oSxjs etdqjkps vtkZ o:u ek 
liksfu ‘ks[k ;kaps vkns’kku iukdk nk[ky  
 
nk[ky dj.kkj%&  

iksgsdkW@999 ;sesdj iksLVs yksgk eks ua 9923670999 
rikfld vaeynkj %&  

iksgsdkW@2111 frMds iksLVs yksgk eks ua 9767242111 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&   

liksfu ‘ks[k  iksLVs yksgk eks ua 8888822811 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&   

liksfu ‘ks[k  iksLVs yksgk eksua 8888822811 ] iksgsdkW@2111 frMds iksLVs yksgk 
eks ua 9767242111 ]gs  fnukad 15@01@2023 jksth  ps 13%52 ok  
uksan ua- 13 oj ijr 
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



 

उमर  1ते5 गु. र .न 09/2023 कलम 353,332,504 भा .द.वी. fn- 15@01@2023 

ज हा/ठाणे  गरुन.घडला /गु हा 
दाखल/ ा  द. वेळ 

गरुनं/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 

द 15.01.2023  

रोजी 08 :00 या 
सुमारास आरोपी या 
घरासमोर रापतवार 

नगर उमर  

 
 

दशा व अतंर:- 
उ रेस 1 कमी 
 
xqUgk nk[ky-rk-] 

osG-%  

fn- 15@01@2023  

वेळ 12:23 

टे डा न ं00:8 

 

ग.ु र .न 

 09/2023 

कलम   

353.332 

.504भा.द.वी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव 

 बालाजी संभाजी खंधारे वय48वष  

यवसायी सफाईदार कामगार 

नगरपािलका उमर  तालुकात उमर  

मो.नंबर7218075229 

 

आरोपी नाव:-- 

 
 

आरोपी अटक:-- िनरंक 

खुलासा 
सादर वनंतीक  यातील फयाद  व सा ीदार हे नगरपािलका उमर  

येथील सफाईकामगार हणून कत यावर असताना यातील आरोपीने 

घरासमोर ल कचरा का उचलत नाह त हणून तु ह  पगार घेत 

नाह त काय असे हणून िशवीगाळ क न बु यांनी त डावर पोटात 

फयाद स मा न सरकार  काम कर त असताना कामात अडथळा 
आणला वगरेै मजकुरांचे जबाब व न पो.िन.साहेब यांच े आदेशाने 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बीट ASI कदम यां याकडे 

दले. 
 

दाखल करणार:--- 

PSOHC-2084 खेडकर उमर  पो ट टेशन उमर  

मो.नं 8888807597 

 

तपािसक अमंलदार – 

 API करे पोलीस टेशन उमर  मो न ं.7798354377 

 

भार  अिधकार  – 

पो.िन भोसले मो. नं 703883358 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



  उमर  1ते5 गु. र .न 10/2023 कलम 379 भा .द.वी.  fn- 15@01@2023  

ज हा/ठाणे  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 

द 14.01.2023रोजी18 :00 या  
समुारास मौ. तळेगाव िशवारातील 

शेत सव न.5 जवळ ल य.ुपी.पी. च े

कॅनॉल जवळ ता. उमर  

 
दशा व अंतर:- 
द णसे 3 कमी 
 
xqUgk nk[ky-rk-]osG-%  

द.15/01/2023  

टे डा न ं00:11 

दाखल वेळ13:40  

ग.ु र .न 

10/2023 

कलम 

379 भा.द.वी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव  

मनोहर गंगाधर नागलवड 

वय 25  यवसाय शेती  
राहणार तळेगाव तालकुा 
उमर  मोबाईल नंबर 
9498763878 
 
आरोपी नाव:-- अ ात  

 
आरोपी अटक:-- िनरंक   

 

गलेा माल/ 

K. D. M. कंपनीची 3HP ची 
मोटार 15000 जुनी वापरती            
िमळाला माल /िनरंक  

खुलासा 
सादर वनतंी क , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद न ेत ार दली क  यांची के.ड .एम.कंपनीची  3HP 

ची मोटार क 15000  कोणी तर   अ ात चोर यान ेचो न 

नलेी. वगैरे मजकुराच े जबाब व न पो. िन. साहेब यांच े

आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बट HC 

2354 गेडाम यां याकडे दल.े 

 
दाखल करणार:--- 

PSOHC-2084 खेडकर उमर   पो ट टेशन उमर  

मो.न ं8888807597 

 
तपािसक अंमलदार –  

API करे पोलीस टेशन उमर  मो न ं.7798354377 

 
भार  अिधकार  – 

पो.िन भोसल ेमो. नं 703883358 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

iksLVs bLykiqj nSfud xqUgs vgoky fn 15@01@2023 

पो ट चे 

नाव 

आ  नंबर व 

कलम 

आ  घडला तार ख वेळ व 

ठकाण  

खबर देणार खुलासा  

इ लापरु  आ  नंबर  

02/2023 
कलम 

174 crpc 
 
 

आ  घडला तार ख वेळ व 

ठकाण  

दनाकं 14.01.2023 रोजी 
दपुार  15.30  वाजे या 
दर यान मौज ेदयाल धानोरा 
िशवार सावजिनक रोडवर  

 

, आ  दाखल तार ख वेळ व 

न द नबंर  

दनाकं 15.01.2023 

च े16.55वाजता 
 न द नंबर 22 

 
मरणाचे कारण 

मोटर सायकलन ेजात 

असताना कलोमीटर 

दश वणा या दगडाला धडक 

देऊन मरण पावला 

 खबर देणार   

सतंोष पता सुंदर िसगं 

राठोड वय 36वष 

यवसाय मजुर   

राहणार त हार तांडा 
 

 
मयत 

द ा िभकू राठोड वय 

32 हणार त हार तांडा 
तालुका कनवट 

सादर वनंती क  यातील खबर देणार यांच ेकाका द ा िभकू राठोड हे 

मोटर सायकलन े मांक Mh 26 U 6935   न े गेल े होते त े परत 

मोटरसायकलन ेयते असताना दयाल धानोरा यथेे अंदाज ेदपुार  15 30 

वाजताची समुारास मोटरसायकल समोर डा या बाजनू े रानडु कर चा 
कळप आ यान े याचंी मोटरसायकल उज या बाजसू असले या 
कलोमीटर दश वणा या दगडाला धडक मा न छातीत जबर मार 

लाग यान ेजागीच मरण पावला वगैरे खबर व न आ  दाखल 

 

दाखल करणार  

Gpsi नतावार मॅडम मोबाईल नंबर 7875971607 

  
तपास  

Psi सावतं Mob no. 9923612422 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



                                                                                                                                                                                                

iksLVs ej[ksy nSfud xqUgs vgoky fn 15-01-2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko 
ej[ksy  
 
 
 
 

iukdk ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  & 

fn-15@01@2023 osGh 
17-00 oktrkps 
lqekjkl 
fQ;kZnhP;k'ksrkr ekSts 
okfYeduxj-ckjgkGh-
rk-eq[ksM  
 
fn’kk  o varj %& 

if’pesl 05 fdeh 

 

iukdk nk[ky-rk-osG-%  

fn- 15@01@2023  

ps 19-42 -ok  

LVs Mk Ø 16 oj-            

 

Ikukdk a-  

06-@2023 

dye  

-323- 506 Hkknoh  
 

 

fQ;kZnhps uko %&  

HkkÅjko ckGkth HkkLdjs 
o; 52 o"kZ tkr ckS) 
O;olk; 'ksrh jk- yks.kh 
rk- nsxywj ftYgk ukansM 
eks Ø--   9579439579         
 
,Qvk;vkj izr fnyh 
dk; gks; 
 
vkjksihps ukao %&  
 

-vkjksih vVd %&  ukgh  

 

 

[kqyklk %& - 

 lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh R;kps 'ksrkr dke 
djhr vlrkuk ;krhy vkjksih gk vkjMk vksjM djhr vlrkuk  fQ;kZnh gk ek÷;k 
'ksrkr ;sÅu foukdkj.k dk vksjMr vkgsl Eg.kyks vlrk rsOgk R;kauh eyk o ek÷;k 
nksu eqyhauk ekjgk.k d:u eqDdkekj ekjyk o fQ;kZnhl o ifjokjkl [kre d:u 
Vkdrks vls Eg.kwu thos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs rØkjh o:u iukdk nk[ky 
d:u l-iks-fu-lkgsc ;kaP;k vkns'kkus iq<hy pkSd'kh o çfrcaèkd dkjokbZdkeh fcV 
iks-uk-……Š ok?kekjs ;kaP;kdMs fnyk 
 
nk[ky dj.kkj%&  
eiksuk@1206  vkj ,e 'ks[k  iksLVs ej[ksy   eks-9552516287  
 

rikfld vaeynkj %& 
 iks-uk-338 ok?kekjs iksLVs ej[ksy  eks-9552514590 
  

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&   
iks-fu- xqês lkgsc  iksLVs ej[ksy eks-uacj 8830564618 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&   
iks-fu- xqês lkgsc  iksLVs ej[ksy eks-uacj 8830564618 
 ]gs  fnukad 15@01@2023 jksth  ps 20%16 ok uksan ua- 18 oj jokuk 
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

iksLVs eukBk nSfud xqUgs vgoky fn 15-01-2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko 
eukBk  
 
 
 
 

vke ̀?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  & 

fn 05@01@2023 ps osG 

18-00 ok-lqekjkl Lorkps 

'ksrkr ekS lkojxko ekG 

'ksr xV Ø-14 P;k 

vk[kkMîkoj  

 

fn’kk o varj 

nf{k.ksl 04 fdeh 

 

vke ̀  nk[ky-rk-osG-%  

fn- 15@01@2023  

ps 17-42 -ok  

LVs Mk Ø 18 oj-            

 

vke ̀ uacj -  

02@2023  

dye  

174  lhvkjihlh 

 

 

ej.kkps dkj.k 

lrrps ukfidhyk 

o cWad dtZ rlsp 

VªWDVjps dtkZl 

daVkGwu fo"kkjh 

vkS"kèk fiÅu 

vkRegR;k 

 

fQ;kZnhps uko %&  
dkrÊd x.kirh [kqils o; 

22 o"kZs O;olk; f'k{k.k  

jk-lkojxkao ekG rk-gnxkao 

ft-ukansM- 

eksa Ø-8766501632  

 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
e;rkps ukao %&  

x.kirh xksfoan [kqils o; 

50 o"kZs O;olk; 'ksrh   

jk-lkojxkao ekG rk-gnxkao 

ft-ukansM  

 

-vkjksih vVd %&  ukgh  

 

 

[kqyklk %& - 

lknj fourh dh ;krhy ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy e;r ukesa x.kirh xksfoan 

[kqils o; 50 o"kZs O;olk; 'ksrh eatqjh jk-lkojxkao ekG gs lrrps ukfidhyk o cWadsP;k 

VªWDVjP;k dtkZP;k gkiR;kl daVkGwu Hkkjrh; LVsV cWad cjM'ksokGk 11]000 # o lsok 

lgdkjh lkslk;Vh lkojxko ekG ft-e-l-cWd 'kk[kk cjM'ksokGk ;sFkhy dtZ o VªDVjps 

dtZ oS'; ukxjh lgdkjh c¡d fy-ijHk.kh ;sFkhy lokZaps gIrk;kl daVkGqu dks.krsrjh fo"kkjh 

vkS"kèk fiÅu vkRegR;k dsyh oxSjs vtkZo#u vkez nk[ky d:u iq<hy pkSd'kh dkeh ek-l-

iks-fu-lkgsckps vkns'kkus fcV iksgsdkW@ 2123 fxjh lkgsc ;kapsdMs ns.;kr vkyk- 

nk[ky dj.kkj%&  
iksgsdkW@2231 nk<s lkgsc  iks-LVs-eukBk eks ua  7774050311 
 

rikfld vaeynkj %& 
iksgsdkW@ 2123 fxjh lkgsc  iks-LVs eukBk  eks-ua 9604822123 
  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&   
l-iks-fu- fOg-,y pOgk.k iksLVs eukBk eks-uacj 7020408595 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&    
iksgsdkW@ 2123 fxjh lkgsc  iks-LVs eukBk  eks-ua 9604822123 
]gs  fnukad 15@01@2023 jksth  ps 17%42 ok uksan ua- 18 oj jokuk 
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
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   h   

vtkZ      
   

 
   

 eks  ua  823773777 
 

  
f’kax s  7972732304  

 



िदनांक 15.01.2023



िदनांक15.01.2023

 

  



. . . .  -  
  15/01/2023  

 08.00   
  

. . .

 

 

 
 

मजकुराचे
 

 

 

 



. . . .  -  
  15/01/2023 

 14.00  
 

 

 

 
 

मजकुराचे
 

 

 

 



  

पि मेस 06 िक मी  

. 

 

पोहेका/1882 सुयवंशी 

 

 


