
 

 

iksLVs foekurG xqju@ vijk/k dzaekd iukdk ua-137@2023 dye 504]506 Hkknoh fn 24-02-2023 

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs ps  
uko  
 
foekurG  

iukdk -?kMyk rkjh[k osG 

o fn-23@02@2023 
jksth osG 18-30 ok-ps 
lqekjkl f'kouxj 
ukansM 
 
 
 
iukdk  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 24@02@2023 
jksth ps 01%09   ok- 
 uksan ua- 05 oj 
 

xqju@ vijk/k 

dzaekd iukdk ua-
137@2023 
 dye 
504]506 Hkknoh 
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

çnhi tGckth dkacGs o; 28 
o"kZ O;-etqjh jk-f'kouxj ukansM  
¼ tkr ckS) ½eks 9359695172  
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 
 
 

vkjksih vVd %& ukgh  
 
 

  

[kqyklk %&  lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh ofBdk.kh ;krhy 
vkjksihus fQ;kZnhl rqyk mlus fnysys iSls dk nsr ukghl Eg.kqu f'kohxkG 
d#u ftos ekj.;kph èkedh fnyh o rq tj iSls ukgh fnykl rj eh i.k 
Lor% tho nsrks Eg.kqu èkedh fnyh oxSjs etdqjkps tckco#u ek-l-iks-
fu-vkuynkl lk-;kaps vkns'kkus iukdk nk[ky 
 

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu  ujokMs   iksLVs foekurG  eks- ua -
9561045306 
 

rikfld vf/kdkjh %&  liksmifu yks[kaMs iksLVs foekurG eks-&9527810006 
 

nk[ky dj.kkj %&  iksuk@2609  iksLVs foekurG  eks-u-880647079 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  liksmifu yks[kaMs iksLVs foekurG eks-
&9527810006 gs fnukad 24@02@2023 jksth ps  01%34 ok uksan ua - 08 
oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
 

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

 

  



 

पोल स टेशन मु ामाबाद ग.ुर.न.ं25/2023 कलम  436, भा द व  माण ेदाखल दनाकं 24/02/ 2023 

पोल स 

टेशन 

गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

गु हा दाखल तार ख 

वेळ व ठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व 

प ा 
गु याची थोड यात हक कत 

मु माबाद ग.ुर.न.ं25/2023 

कलम  436, भा द व  

माणे दाखल 

ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण:- द 

23/02/2023 रोजी 
दपुार  वेळ 12:00 ते 

12:30 .वाज याचे 

सुमारास फयाद ची 
शते गट मांक 263 

शवार राजुरा ब ु ता. 
मखेुड 

 
 
 

ग.ुदा.ता.वेळ व 

दनांक:-24/02/2023 

वेळ 00:07 वा. टेडा 
नंबर 02 वर 

 
 

फयाद :- शवाजी 
गगंाराम इंगळे वय 48 

वष यवसाय शतेी 
रा.राजुरा ब ु  ता. मखेुड 

िज.नांदेड मोबाईल नंबर 

7709410990 
 
 
 
 

आरोपी:-  
गेला माल: 

 

मळाला माल:-  

 
 

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

दनांक 23/02/2023 रोजी  दपुार  12:00 ते 12:30 वा.च ेसुमारास फयाद च ेशते 

शजेार  द ा य मारोती शकेापुरे यांनी फयाद च े बंद टनशडे या शतेालगत 

असले या आरोपीचे तुर च ेशतेातील कच यास उ हा याचे व हावटाळीच े दवस 

अस याच ेमाह त  असताना सु धा यान ेआग लावनू ती आग फयाद च ेबंद 

तीन शडेला लागेल हे माह त  असताना सु धा आग लावनू ती आग न वझवता  
तो नघनू गे याने तीच आग फयाद च ेबंद टनशडेला लागनु .बंद तीन शडे व 

याची आतील ठेवलेल ेशतेी सा ह य व सोयाबीन व खताच ेपोते व इतर सामान 

असे एकूण 41,950/- पयाचा माल  जळुन खाक झाला आहे वगरेै व पाच े

मचकुराचे जबाब व न गु हा दाखल क न मा. सपो न  साहेब याचं ेआदेशा वये 

पुढ ल तपास कामी पोउप न वाघमारे साहेब यां याकड े दला 
गु हा दाखल करणार:-पोहेका◌ॅ 2396 नरबाग    पो टे मु ामाबाद  

मो नं.9673838008 

तपास अ धकार :- पोउप न वाघमारे साहेब   पो टे मु माबाद मोबाईल मांक 

7972389995 

भार  अ धकार  -सपो न भालचं  प ममाकर तडके पो टे मु माबाद मो नंबर 

9823156052 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 



 

 

पोल स टेशन हादगाव आ . 07/2023 कलम 174Crpc माण े

पो. टेच े

नाव 

आ .व कलम आ  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  आ .07/2023 

कलम 174 

Crpc माणे  

 
  

 23/02/2023 च े 08:00 ते 

द.24/02/2023 

07:00वाजनेच े सुमारास 

भाकर दतराव कवळकर 

याचं े शतेात मौज े ई 

शवार   उ रेस 10 कमी  
दशा :- उ रेस 10 कमी  

 

आ .दाखल  ता.वेळ:-  

द 24/02/.2023 च े13:34 

वा  
टे.डा न द  18 वर  

 
 
  

 खबर देणारा च ेनाव:-   सखाराम 

भाऊराव शदें  वय 50 वष 

यवसाय शतेी रा आडा ता 
हदगाव   मोन.9561342761. 

 

आरोपीचे नाव व प ा :- नरंक  

 

आरोपी अटक:- नरंक  

 

  मयताच े नाव :- भाऊराव 

नारायण शदें  वय 80 वष  

 या. शतेी रा. आडा ता हदगाव  

 

 मयताच े कारण :- कोण यातर  

अ ात कारणान ेमृ यू झाला 
 
 
 

खलुासा,-----             सादर वनंती क  , नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील  

खबर देणार यांच ेवडील नाम ेभाऊराव नारायण शदें वय 80वष  ऱा. आडा  यांना 
द.23/02/2023 रोजीच े  08:00 वाजनेच े सुमारास म यवत  बँकेत पैस े

काढ यासाठ  आणून सोडले व   द .24/02/2023 रोजीच े 07:00 वाज या या 
सुमारास भाकर दतराव कोउळकर यांनी खबर देणार यास कळ वल ेक  तुमचे 
वडील आमच ेशतेातील ना यात मरयत अव थेत पडलेले आहेत वगरेै अजाव न 

वर माणे आ  दाखल क न पुढ ल चौकशी व तपास कामी  मा. स . पो.नी भोसले 

साहेबां या आदेशान ेHC/1863 कादर   यां याकड े दला  
  

दाखल करणार:- HC/799 जाधव साहेब पो टे हदगाव मोन.8308100799. 

 

तपा सक अमंलदार :- HC/1863 कादर साहेब पो टे हदगाव मो नंबर 

9860202126. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 



 

 

पोल स टेशन अधापूर   गु.र.न 54/2023 कलम 379 भा.द. व. माणे द. 24/02/2023. 

पो टे नाव  गु र न व कलम गु हा घडला तार ख वेल व 

ठ काण.  

फयाद  व आरोपी चे नाव खुलासा 

अधापूर ग.ुर.न 54/2023 

कलम 

379भा.द. व. माणे. 

दाखल  

दनांक 24/02/2023. 

गु हा घडला तार ख वेळी व 

ठ काण ÷ दनांक 21/02/2023 

रोजी वेळ 07:45 वा ते 08.00 

वा दर यान आसना 
जजवळील गु दरा 

समोर ल अधापूर ते नांदेड  

रोडवर मौज े पपंळगाव 

शवारात द नेस 12 क .मी. 
 
 

     गु हा     दाखल तार ख  

24/02/2023 टे डा 18वेळ 

13:25वा. 

फयाद = वण नागोराव साखरे 

वय 19 वष. यवसाय शतेीकाम 

राहणार कामठा मोबाईल नंबर 

7499110308. 
 
 
 

मळाला माल  = नरंक. 

 
 
 
 

गेला माल = मो.सा.MH_26BL 

_7148 स वर कलरची पेडर 

लस कंमती 50.000 पयची. 
 

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेल व ठ काणीयातील तार ख 

दनांक 04/01/2023 च े रा ी 09:30 वाजता ते दनांक5/01/23च े

सकाळी04:00 वाजताच ेदर यान मी घर  समोर लावलेल  मो.सा. 
MH_26_BL_7148 स वर 

कलरची पेडर लस कंमत50.000 पयची कोणोतर  अ ात 

चोर यानी चो न नेल  आहे..वगरेै.मजकूरा या जबाब व न गु हा 
दाखल.  

 

दाखल करणार = पो.हे.का◌ॅ. ब.ंन/ं2363.पोल स टेशन अधापूर 

मोबाईल नंबर. 7385191916  

 

तपास= पो.हे.का◌/ॅ2803.चाटे.मोबाईल नंबर 9673111588.. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 

 

 



 

पोल स टेशन कंुटूर भाग 1ते5 गुरन 32/2023कलम 454,380 भादवी  द 24/02/2022 
        

पोल स 

टेशनचे नाव 

 गु हा रिज 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  

कंुटुर भाग1ते 5 गुरन 32/2023 

कलम454,380 

,भा.द. व माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 

उ शराचे कारण:- चार माणसांम ये 

बोलावले असता मोबाईल देतो हणाला 

होता परंतु आज पावतो न द याने 

त ार देत आहे. 

गु हा घडला ता वेळ व 

ठकाण :- द 

18/02/2023चे14.00 

सुमारास मौजे इ जतगाव 

फयाद चे घर  

 
 

गु हा दाखल दनांक :-             

द 24/02/2023वेळ   16.30 

वा टे डा.नोद नं. 13 वर  

 
 
 
 
 
 

FIR त दल  का- होय 

 
 

 फयाद :-  मारोती गो वदंा 
डोईफोड े वय 34 वष 

यवसाय शेती राहणार हे 

इ जतगाव तालुका 
नायगाव 

 
 

 आरोपी:-  
 
 
 
 

गेला माल:- एक सॅमसंग 

कंपनीचा मोबाईल कंमत 

अंदाजे 12500  

 
 
 
 
 

खुलासा- सादर वनंती क  वर नमूद ता  ठकाणी यातील आरोपीने फयाद चे घरात श न 

दवसा घरातील चाज ला लावलेला सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल कंमत अंदाजे 12500 पयाचा 
चो न नेला आहे हणून गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी सपो न साहेब यांचे आदेशाने 

बीट Asi पोले यां याकडे दला. 
 

दाखल करणार:- Asi तांबोळी सर पो टे कंुटूर मो.8329982627 

 
 

तपासीक अमलदार:- Asi पोले पो. टे. कंुटूर मो. 
  
 
 
 

दाखल करनार- Asi तांबोल     सर पो, टे, कंुटुर  

 

पोल स टेशन भार  अ धकारय्ाचे नाव  नंबर:-सपो न पुर  साहेब पो. टे. कंुटूर 

 
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

पो. े. कंुडलवाडी ो गुरनः -21/2023 कलम 65(ई)म.दा.का  िद.14/01/2023 
 

पो. े  चे 
नाव  

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

हकीकत 

कंुडलवाडी गुरनः -
21/2023 
कलम65(ई)म.
दा.कायदा  

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.24/02/20
23 रोजी 13.30 वा. 
सुमारास बस थानक 
कमानी जवळ 
कंुडलवाडी पूवस 
01िक.मी    
 
                                     
गु ा दाखल 
िद.24/02/2023च15:
17 वा नोदं नं 16 वर          
िमळाला मालः  िसंधी चे 
70 पॉकेट िकमती 
1400 पये चा माल     

सुदशन चं कांत कमलाकर.वय-

37वष. वसायः नौकरी 

पो.का◌ॅ.ब.नं.237पो. े.कंुडलवा

डी मो.नं.9284168533 

  
आरोपीचे.नाव-  
 
 
आरोपी अटक –क 41(1),(अ) 
CRPC माणे नोटीस देवून 
सोड ात आले 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने बारदांनचे 
पो ात एक िलटर मतेचे एकुण 70 िशंदीचे पॉकेट िकंमत अंदाजे1400_ 

पये िकमतीचा ो शन गु ाचा माल िबना परवाना बेकायदेशीर र ा 
चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगलेला िमळून आला णून 
गु ा दाखल क न मा.स.पो.िन साहेब यां ा आदेशाने पोहेका/कदम 
ब ल नंबर 1921  साहेब यांचेकडे िदला    
 

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

दाखलकरणारः -पोहेकॉ/2206 मेडेवार सर  

पोलीस. ेशन.कंुडलवाडी.मो.नं.9890953645 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 

 



 

 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन 93/23 कलम 324,504,506 भादवी    िद.24/02/2023 

पोलीस
ेशनचे

नाव 

गू.र.न.व
कलम 

गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन 
93/23 
कलम 
324,504
,506 
भादवी   

माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.24/02/2023 चे 
10.00वा. चे सुमारास 
िफयादीचे घरी मौ. 
गवंडगाव  ता. देगलुर  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 24/2/2023 
वेळ 17.25 वा नोनं 30 
वर 
 

िफयादीचेनाव व प ा------ 
 
आरोपी–  
  
आरोपीचा पुवइितहास-िनरंक  
 
 
 
 
 

खुलासा:-- सादर िवनंती की नमुद वेळी व िठकाणी यातील  आरोपी 
याने िफयादीस तु भाकरी आणखीन का केली नाहीस णुन लाकडाने 
डो ात मा न डोके फोडले , पाठीत लाकडाने मा न िशवीगाळ 
क न िजवे मार ाची धमकी िदली.वगैर्े व न गु ा दाखल  
 
तपािसकअंमलदार– पोना 2323 प ेवाडपो. े .देगलुर  
9860251859 
 
दाखल करणार------- ASI  सरोदे ने.  पो. े. देगलुर 
 
पो े भारी अिधकारी नाव व मोनं:--पो िन ी माचरेमोनं 
9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 



 

पो. े . कंुडलवाडी गुरनः -22/2023 क.283.भादिव िद.24/02/2023 
 

पो. े चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचे नाव व प ा/आरोपीचे 
नाव व प ा 

हकीकत 

कंुडलवाडी पो. े . 
कंुडलवाडी  
गुरनः -
22/2023 
क.283 
भा.द.िव 

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.24/02/2023 
रोजी12.00 वा माचनूर 
टी.पा◌ॅईट कंुडलवाडी 
पूवस 01िक.मी    
 
 
 
                                     
गु ा दाखल 
िद.24/02/2023च16.29. 
वा नोदं नं 19.वर                       

शेषराव िभमराव कदम.वय-

51वष. वसायः नौकरी.पो.हे.का◌ॅ.ब.नं.

1921पो. े .कंुडलवाडी 

मो.नं.8007753455 

  
आरोपीचे.नाव-  
 
 
आरोपी अटकः - नाही 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने ता ातील 
ऑटो चालकाने आपले ता ातील ऑटो भर र ाम े उभा क न येणारे 
जाणारे लोकांना व वाहनास अडथळा व अपघात होईल अशा प तीने 
र ा ा मधोमध उभा केलेला िमळायला नमूद ऑटो इंिडकेटर लाईट चालू 
आला णून गु ा दाखल क न मा.स.पो.िन साहेब यां ा आदेशाने 
पोहेका/कदम ब ल नंबर 1921  साहेब यांचेकडे िदला    
 
तपासीक अंमलदार:- पोहेकॉ/1921:कदम पोलीस ेशन कंुडलवाडी मो नं 
9850827583 

दाखलकरणारः -पोहेकॉ/2206 मेडेवार सर  पोलीस . ेशन.कंुडलवाडी 
.मो.नं.9890953645 

 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 

 



 
 

पो. े. कंुडलवाडी  गुरनः -23/2023 क.283.भादिव िद.24/02/2023 
 

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

हकीकत 

कंुडलवाडी गुरनः -23/2023 
क.283 भा.द.िव 

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.24/02/2023 
रोजी12.30 वा चंुगीनाका 
कंुडलवाडी पि मेस 01िक.मी    
 
 
 
                                      
गु ा दाखल 
िद.24/02/2023च16.40 वा 
नोदं नं 21.वर                        

महेश.रमेशराव ---

माकुरवार.वय-

38वष. वसायः नौकरी.पो.ना.ब.नं

.724पो. े .कंुडलवाडी 

मो.नं.9763501856 

  
आरोपीचे.नाव-  
 
आरोपी अटकः - नाही 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने ता ातील ऑटो 
ं - आपले ता ातील ऑटो भर र ाम े उभा क न येणारे जाणारे लोकांना व 

वाहनास अडथळा व अपघात होईल अशा प तीने र ा ा मधोमध उभा केलेला 
िमळायला नमूद ऑटो इंिडकेटर लाईट चालू ठेवलेला न ता व ऑटो चालकाने 
ऑटो बाजूला र े र सु ा ठेवलेला नस ाचे िमळून आला णून गु ा दाखल 
क न मा.स.पो.िन साहेब यां ा आदेशाने पोहेका/कदम ब ल नंबर 1921  
साहेब यांचेकडे िदला    
 
तपासीक अंमलदार:- पोहेकॉ/1921:कदम पोलीस ेशन कंुडलवाडी मो नं 
9850827583 

दाखलकरणारः -पोहेकॉ/2206 मेडेवार सर  

पोलीस. ेशन.कंुडलवाडी.मो.नं.9890953645 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 
 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 94/2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद. 24.02.2023 

 
पोलीस

ेशनचे
नाव 

गू.र.न.वक
लम 

गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
94/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद . 24.02.2023 रोजी 
17.00 वा. मौ. तमलुर 
आबादी येथील 
आरोपीचे घरासमोरील 
अंगणात  
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदं नं 
िद. 24 .02..2023 
रोजी वेळ 20.03  
वा.नोदं नं  32 
 
 

िफयादी चे नाव  - िवलास मारोती बरगे  वय 42 
वष पोना 1176  .ने.   पो. े . देगलुर मो.न. 
8483917964 
 
आरोपीचे नाव  - 
 
 
िमळाला माल – एका नाँयलोनचे पांढ-या रंगाचे 
पो ात एक िलटर मतेचे िशंदीने भरलेले 40 
पाकीटे ेकी पाँिकटची िकंमत 20/-  माणे 
आंबट उ ट वास येत असलेले असा एकुण 800/- 

 ो गु ायचा माल  
    
आरोपीचा पुव इितहास – 

1)  

खुलासा:---सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा  एका 
नाँयलोनचे पांढ-या रंगाचे पो ात एक िलटर मतेचे िशंदीने 
भरलेले 40 पाकीटे ेकी पाँिकटची िकंमत 20/-  माणे 
आंबट उ ट वास येत असलेले असा एकुण 800/-  ो 
गु ायचा माला चा चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात 
बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
  
तपािसकअंमलदार-    पोहेका / 1984 सकनुरे     ने. पो े 
देगलुर 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:--पो िन ी माछरे साहेब   
9821159844  
 
दाखल करणार- ASI सरोदे   .ने. पो े  देगलुर 
मो.न. 9561435108 
 
 

1) vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&01 गुरन 79/2015 क 65(ई) ,02 गुरन 83/2015 क 65 (ई)  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 



 
 

पो टे च े  उमर   गु.र.न.:- 42/2023 कलम 294,323,504,506,34 ipc द.24/02/2023 

 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
म सगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वळे 

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

ह ककत  
 

उमर  गुरन.ं:- 42/2023 

कलम 294, 323 ,504 

506,,34 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

द.23/02/2023 चे रा ी 
08.00वा.  मा ती 
मं दराजवळ कावलगुडा 
तालुका धमाबाद  

 
गु हा दाखल दनाकं 

द.24/02/2023चे 16.16 

वाजता न द न.13 
 
. दशा व अतंर:-  
   द णेस 1 8 

कलोमीटर 
 
  

फयाद चे नाव:   हनुमतं आनंदराव 
हवराळे वय 39 वष यवसाय शेती 
राहणार कावलगुडा तालुका धमाबाद 
मो.9904894945 
 
आरोपीच ेनाव:- 

 
 

  

खलुासा:- सदर वनतंी क  वर नमूद तार ख 
वेळी ठकाणी यातील आरोपी तानी सगंणमत 
क न आरोपी माकं एक यांनी तु या 
बायकोला झव असे अ ल ल भाषेत शवीगाळ 
क न क न थापड बु यानंी मारहाण क न 
जीवे मार याची धमक  दल  व इतर त ह  
आरोपीताने शवीगाळ क न िजवे मार याची 
धमक  दल वगैरे जबाब व न गु हा दाखल 
क न  मा.. स.पो.नी सा. यां या 
आदेशाने  पुढ ल तपास कामी  hc2354 गेडाम 
या याकड े दला 
 
तपास:hc/ 2354 गेडाम पो टे 
उमर   मो.7798354377 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 



            

  
 

   
 

             
           

 
 

  
 

 

 
  

      
       

    
     

   
 

      
   

       
 

         
      

      
 

 
        

 
 

            
        

           
                

          
          

           
  

 
               

 
            

    

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

 

 



 

               

  
 

   
 

               
         

  
 

 

   
 

  

   
 

      
      

      
   

 
      

    
       

 

         
        

        
 

 
        

         
 

 
 

      

             
          
       

          
            
            
      

 
               

 
           

    

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

 

 
 

 



िदनांक24.02.2023 



     िदनांक24.02.2023 
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पो. टे वमानतळ ,नांदेड गु.र.न. 66/2023 कलम 4/25 श  अ धनीयम, सहकलम 7 मीनल लाँ अमंडमट अँ ट 1932 मधील 

द.24/02/2023 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
म सगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व 
वेळ 

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

ह ककत  
 

िज हा नांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

 
 गु. घ. ता.वेळ व ठकाण 

– दनांक 24/02/2023 

रोजी 2045 वा. च े

सुमारास हॉटेल चौपाट  

समोर रोडवर हषनगर 

नांदेड द ीणेस 01 

क.मी.   
 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ-  

द 24.02.2023 रोजी वेळ 

– 23.57 वा टे.डा. 39 

 
पो. टे वमानतळ 

,नांदेड गु.र.न. 

66/2023 कलम 4/25 

श  अ धनीयम, 

सहकलम 7 मीनल 

ला ँ अमडंमट अँ ट 
1932  

 
फयाद  – बंडु पता केशवराव कलदंर वय 45 वष, पोना / 1211 

नेमणुक पोल स टेशन वमानतळ नांदेड मो.नं. 7558539136  
 
आरोपी –   

मऴाला माल-  1) 500=00 एक लोखंडी पा याचा खंजर याची 
मठु पासनु टोकापयत लांबी साडेअकरा इंच, पा याची लांबी 
साडेसात इंच पाते टोकास नमळुते व एका बाजुन े धारधार व 

दसु या बाजुन ेदात या असलेले. पा याचे म यभागी एकुण चार 

छ  असलेले, मठु पवळया पॉल शची, मठु ची लांबी चार इंच 

असनु मठु स एका बाजुन े चार छ  असलेले जवुा. कअ.  2) 

50,000=00 एक काळया रंगाची HONDA कंपनीची ACTIVA - 

125 कुट  याचे समोर पासींग मांक MH 26-CB-0925 असा 
असनु कुट च ेउजवे बाजुवर वा र चे नषाण व डावे बाजुवर 

इंगजीम ये RITYA असे असलेले ज.ुवा. क.अ. 
 

 
खुलासा - सादर वनतंी क , वर नमदु तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी याने टयशुन ए रयाम ये हॉटेल चौपाट  समोर रोडवर हषनगर 

नांदेड येथ ेसावज नक ठकाणी वदयाथ  ये जा करत असलेले गद चे 

ठकाणी कुट  वर बनापरवाना बेकायदेशीर र या ाणघातक श  

खंजर बाळगनु सावज नक सु यव थेस बाधा आणणारे कृ य क न 

दहशत नमाण करतांना मळुन आला आहे   वगरेै जबाबाव न मा.पो 
न साहेबांचे आदेशान ेवर माणे गू हा दाखल क न पुढ ल तपास HC 

967 गायकवाड यांना दला. 
 
दाखल करणार – NPC 631 देशमखु मो. 9923647631 
 
तपास करणार- HC 967 गायकवाड मो. 9529796606 

 



 
 

iksLVs fduoV xqju 52@2023 dye 363]366]v Hkknoh izek.ks fnukad 24@02@2023 
 

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

ftYgk -ukansM  
iksLVs ps  
uko  
 
fduoV 
 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fn-21@02@2023 ps 20-30 
rs 22%00 oktrkps 
njE;ku fQ;kZnhps vkT;kps 
?k#u fnxzl rkyqdk 
fduoV ftYgk ukansM   
 
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 25 fdeh  
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%& 
fn-24@02@2023  
osG 18-24 oktrk 
LVs-Mk-ua- 30 oj  
 

xqju@ vijk/k 
dzaekd 
xqju 
52@2023  

dye 

 363]366]v  

Hkknoh izek.ks 

 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k %& 
fQ;kZnh o R;kps 
ukrsokbZd vkt 
jksth ‘kks/kk ‘kks/k 
d#u feGqu u 
vkY;kus vkt jksth 
iksyhl LVs’kuyk 
;soqu rdzkj nsys 
o#u   

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
euksgj vkMsyq tk.kxsokM o; 26 o”kZ 

/kank etqjh jk-dq”.kkiqj rk-mej[ksM 

ftYgk ;sorekG  tkr & fHkYy eks 

ua 7416867363 

 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 

 
vkjksih vVd %& fujad 
 
iGoqu usysY;k eqyhps uko %& dq 
iqtk vkMsyq tk.kxsokM o; 15 o”kZ 
O;olk; f’k{k.k jkg.kkj d̀”.kkiqu rk-
mej[ksM ftYgk ;orekG g-eq-fnxzl rk-
fduoV ftYgk ukansM - 

[kqyklk %& & lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnhph cgh.k 

gh frP;k dkdkdMs dk;ZdzeklkBh fnxzl ;sFks vkyh vlrk ;krhy vkjksihus rhl yXukps 

vkfe”k nk[koqu Qql ykoqu iGqu oxSjs etdqjkps tckc o#u ekuuh; iksyhl fufj{kd 

lkgsckaP;k vkns’kkus xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl dkeh iks-mi-fu lkoar ;kP;kdMs fnyk- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&1- iksmifu lkoar iks-LVs fduoV eks ua 9856935555 
2-iksdkW @2989 oku[ksMs  fnukad 23@02@2023 ?kVukLFkG jokuk osG  
18%51 ukasn uacj 31 oj jokuk  
 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
 
iksfu cksjls iks-LVs fduoV eksua 9309737394  
rikfld vf/kdkjh %&  
iksmifu lkoar iks-LVs fduoV eks ua 9856935555 
nk[ky dj.kkj %&  
iksmifu @jkBksM iks-LVs fduoV eks ua 8975014646 
  

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

 

 
 



 
 

 

  

 

आरोपीचे

उशीराचे कारण

पो

 
 
 



 

  

 

आरोपीचे

उशीराचे कारण पो

 
 
 
 
 
 



 
 

                   

 

 
 

    
 

  
 

  ú 

 
 


