
  पो. टे िवमानतळ आ.म.ृन.ं29/2022 कलम 174 CRPC द 04.10.2022 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व 

प ा 

हक गत 

िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 

 

आ.मृ.घ.ता.वेऴ व ठकाण - 

द.03/10/2022 रोजी 

20.20 वा. उपचारादर यान 

अँ बुल स म ये बोधन जवळ 

िज. िनजामाबाद.   

 

दाखल ता. वेळ – द 

04.10.2022 रोजी वेळ    

04.35 वा टे.डा. 07 

 

आ.मृ.न.ं29/2022 

कलम 174 

CRPC  

खबर दणेार-  व ील बंडु 

राखेवार वय 32 वष 

वसाय ापार रा 

गोपाळनगर सांगवी नांदडे 

मो. 7020688511 

 

मयताचे नाव – 

मरणाचे कारण  - िसजर 

आँपरेशन नंतर BP कमी 

झा यान े उपचारा दर यान 

मयत.  

खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील खबर 

दणेार यांनी कळिवले क , दनांक 29/09/2022 रोजी राचेवाड हाँ पीटल 

नांदडे येथे यांची मयत प ी यांची िसजर आँपरेशन नंतर B P कमी 

झा याने डाँ टरांनी यशोसाई हाँ पीटल नांदेड येथे पुढील उपचार कामी 

पाठवले पंरतु तेथे सु दा त येती म ये सुधारणा झाली नाही हणुन पुढील 

उपचार कामी अँ बुल स ने है ाबाद येथे नेत असतांना अँ बु नस म येच 

मयत झा याच े अँ बु नस मधील डाँ टरांनी घोषीत केले यांनतर परत 

सरकारी दवाखाना िव णुपुरी येथे घेवुन आलो. वैगैरे अजा व न 

मा.पो.िन.सो.यांच े आदशेाने आ.मृ.दाखल क न पुढील तपासकामी 

HC/1334  जाधव यांचेकडे दला  

 

दाखल करणार –  HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

तपास करणार  - HC/1334  जाधव मो.नं. 8805859640 
 

 

 

 

 

 

 

 



 पो. टे. कंधार गु.र.न.310/2022 कलम 65( ई), 81.83.म.दा.का. द.04/10/2022 

पो. टे      गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

. कंधार  गु.र.न.310/2022 

कलम 65( ई), 

81.83.म.दा.का. 

घडला:- द.03/10/2022 च े

23.00 वाजता आरोपी यांच े

घरासमोर मौजे बोरी (बु) 

पुनवसन ता. कंधार पवूस 

25. क.मी 

 गु हा 

दाखल: द.04/10/2022 वेळ 

02.41 टेशन डायरी न द  

02 वर.  

 

 

 

 

 

फयादीच े नाव:- बापूराव मरीबा वहारे वय 49  

वष वसाय- नोकरी -HC-/ 1959 पो. टे.कंधार 

मो. .9604333256. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:-  

उिशराच ेकारण:-  

 

आरोपी अटक:- नोटीस दऊेन सोड यात आले 

िमळाला  माल:- दशेी दा  भगरी सं ा या कागदी 

लेबल असले या 180 एम. एल . या काचे या 13 

सीलबंद बॉटल  कमती 780/- पये .  

खुलासा;  नमदू ता. वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने वतःच े

फाय ासाठी दशेी दा  भगरी सं ाच े180 ML  मते या काचे या 

कागदी लेबल असले या 13 सीलबंद बॉटल येक  कमती 60/- . 

माणे एकूण 780/- .  चा माल चोरटी िव  कर याच े उ शेाने 

िवनापरवाना बेकायदशेीर र या ता यात बाळगून आलेला िमळून 

आ याने वगैरे फयादीच ेमजकुरा व न गु हा दाखल. 

दाखल करणार:- ASI- कांगणे साहेब पो. टे. कंधार  मोबाईल नंबर:-

7588152059. 

तपासी अंमलदार:- HC-1959 वहारे साहबे.  पो. टे.कंधार 

. .9604333256  

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .            मा. पोलीस 

िनरी क  पडवळ सा.               मो. .भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव 

मो. .9420841070.        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

देगलूर गूरन.472/2022 
कलम भारतीय 
िवदतु कायदा कलम 
136 माणे   

ग.ू घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 01.10.2022  
रोजी 18.00 वा. चे 
सूमारास अंतापुर 
येथील नामदेव िवठल 
डोपेवाड यांचे 
शेतातील अंतापुर 
िशवार ता देगलुर  
 
 
ग.ु दा. ता. वेळ व 
न दनं 
िद.04.10./2022 
रोजी वेळ  14.03  
वा. न दनं. 33 वर 
 
 
 
 

िफय दीचेनाव व – मोह मद 
रिहमोदीन मोह मद 
िरयाजोदीन  वय 28 वष 
यवसाय.. नोकरी किन ठ 

अिभयंता नरंगल शाखा 
काय लय देगलुर 
म.रा.िव.िव.क. मय  .मोनं 
7875764611  
 
 
आरोपी –अ ात  
 
गेला माल ◌ः सहा पोल 
वरील 3 तार 1080 मीटर 
एक मीटर तार ची िकमंत 
18.50 पये असे एकुन 
19.980  िकमतीचे  

खुलासा:-- 
सादर वनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील  अ ात आरोपी ने अंतापुर शेत 
िशवारातील 11kv शेती िवज लाईनचे थी फेज तार सहा पोल वरील 3 तार 1080 
मीटर एक मीटर तार ची िकमंत 18.50 पये असे एकुन 19.980  िकमतीचे तार 
कोणीतरी अ ात चोर ाने वताचे फाय ासाठी चो न नेले आहे  वगौरे  िफय दीचे 
जबाबव न गू हा दाखल   
 
दाखलकरणार:-asi शेख   पो. टे. देगलुर 
 
 
तपािसकअंमलदार– पोहेकॉ/2462 कद पो टे देगलूर मोनं 
 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेसाहेबमोनं 9821159844 
 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ ग.ूर.न.ं 159/2022 कलम 65 e म.दा.का. दनाकं .04/10/2022   

  पोलीस टेशनच ेनाव 

 

 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा पना का/ आ. ./ ो ही/घडला 

ता.वेळ व ठकाण 

फयादीचे नाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 

अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस टेशनच े नाव. 

रामतीथ 

  गू.र.नं. 

159/2022 कलम 

65 e म.दा.का. 

  

चकेिल टची पतुता 

केली अगर कस:े- 

होय  

 

 

 

 

ग.ुघ.त.वेळ व ठकाण  

04/10/2022 च े 

12.30 .वा च ेस ु

 

ठकाण :- दगेलूर रोड बोरगाव 

थडी पा ट जवळ शेतकरी 

धा या या पाठीमाग े मोक या 

रानात. 

गु हा दाखल:- द. 

04/10/2022वेळ 15.50 वा. टे 

डा.नोद नं. 26 वर           

 

िमळाला माल :- दशेी दा  भगरी 

सं याच े 180 एम एल या बारा 

बट या कमती 960 पय.े 

 फयादीच े नाव:- ंकट 

हनमंतराव बोडके वय 38 वष 

वसाय नोकरी पो.का. 

रामतीथ 

आरोपी:-  

 

आरोपी अटक:- crpc 41 

माण ेनोटीस 

 

FIR त दली का:-होय 

 

 

खलुास-सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदशेीर 

र या दशेी दा  भगरी सं ाच े180 एम एल या बारा 

बट या कमती अंदाज े960 पये वतःच े फायदा क रता 

चोरटी िव  कर याच े उ ेशाने ता यात बाळगलेला  

िमळून आला वगैरे फयाद व न मा.सपोिन. दघे साहबे 

याचं े आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी.npc 1371 शद ेयां याकड े दला 

भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल :-सपोिन एस ही 

ि दघ े पो. टे.रामतीथ मो.नं.9834255985. 

दाखल करणार:- HC-620 पो. टे.रामतीथ 

 

 माननीय पोलीस अधी क साहबे याचं ेसचूना माण े

 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ आ. .नं. 26/2022 कलम 174 CRPC दनाकं . 04/10/2022   

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 गु हा रिज टर नंबर व कलम  गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला ता.वेळ व 

ठकाण 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

 

रामतीथ आ. . नं.26/2022 कलम 

174 CRPC 

 

 

चकेिल टची पुतता केली अगर 

कस:े- होय  

 

 

 

 

आ. .घ.त.वेळ व ठकाण  

27/09/2022 च े 

03.00.वा च ेस ु

 

ठकाण :-मोज े कांडाळा खबर 

दणेार याचं ेघरी व दनाकं 29. 

9. 22 रोजी 17.00 वा 

सरकारी दवाखाना िव णुपुरी 

नांदडे येथे उपचारादर यान 

मृ यू 

आ. . दाखल:- द. 

04/10/2022वेळ 14:47 

वा. टे डा.नोद नं. .26वर           
 

उिशराच े कारण:-दःुखात 

अस याकारणाने आज रोजी 

खबर द याने आ. .दाखल 

 खबर दणेार नाव:-गो वद 

ानोबा सं  े वय 32 वष 

वसाय शेती रा. कांडाळा 

नायगाव. 

मो.नं.9689254465. 

 

मयताच ेनाव :-  

आरोपी अटक:- नाही  

 

FIR त दली का:-होय 

 

दाखल करणार:-  पो .हे. कॉ 620 

.पो. टे.रामतीथ 

खलुासा :-सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील खबर दणेार याचंी प ी मयत ह े याच े राहते घरी 

बाझेवर झोपल े असता प ीच.े डा ा मांडीस व मलुगा याच े

पोटात काहीतरी चाव याने यांना उपचार काम ेसहद नायगाव 

व पुढील उपचार कामे सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदडे येथे 

भरती केल ेअसता प ी हीच ेल  दहा ते बारा वषापूव  झाल े

होते उपचारादर यान दनाकं 29.9.22 रोजी17.00 मरण 

पावली आह े वगैरे ा  एम एल सी जबाब व न मा.सपोनी 

दघे साहबे याचं े आदशेाने आ  दाखल क न पुढील तपास 

कामी 24 76 पठाण साहबे यां याकड े दला आह.े 

भारी अिधकार्याच े नाव व मोबाईल :-सपोिन एस 

ही.पो. टे.रामतीथ मो.नं.9834255985. 

 

 माननीय पोलीस अधी क साहबे याचं ेसचूना माण े

 

 

 

 



पो. टे ई लापुर गु.र.नं 97/2022कलम 294,323,504,506,34भा.द.वी. द 04/10/2022 

पो. टे च े

नाव 

गु.र.नं.व कलम गु.घ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी च ेनाव  खलुासा 

ई लापुर  गूरनं 

97/294,323,

504,506,34

भा.द.वी माण े 

.गू.घ.ता.वेळी व ठकान :-

द.28/09/2022 रोजी 

सायकंाळी पाच ते सहा 

वा.दर यान हरी झळके याचं े

घरासमोर. मौज.े झळकवाडी. 

 

 

गू.दा.ता.वेळ : द 

04/10/2022 .रोजी 13:50 

टे. डा14वर. 

 

. 

फयादीः  

 

आरोपी:-. 

    सादर िवनंती क  वर नमूद ता वळेी व ठकाणी. यातील फयादी बाई या 

आवाज मोबाईल या कारणाव न वरील आरोपी मारहाण करीत असताना 

यातील फयादी बाई ही सोडव यास गलेी असता .आरोपी 1)ची  याने मला 

िछनाल रांड कोणती  शु ी आहसे तुला उ याने झवावे लागते आशा आ ील 

भाषेत िशवीगाळ केली 2) यांनी थापड बु यांनी मारहाण क न िशवीगाळ 

क न िजव ेमार याची धमक  दली.वगैरे मा .APIसाहबे यां या आदशेाने गु हा 

दाखल क न पढुील तपास कामी बीट Asi शखे यां याकड े दला. 

 

दाखल करनार  

PsoAsi िनवळे  सर  मो.नं.9423441526 

 

तपासीक करणारे :  Asi शखे सर मो.नं 9423438221 इ लापुर. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



पो. टे. कंधार    ग.ुर.न.311/2022  कलम 324,323,504,506,34 भा.द.िव.  , द.4/10/2022. 

पो. टे. च े

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

       हक कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न.311/2022  

कलम 324,323,504, 

506,34 भा.द.िव.  

घडला:- द.4/10/2022 च े

सायकंाळी 10.30 वा.च े

समुारास मौज े ई िशवार 

फयादीच े शेतात  पुवस 

20 क.मी.  

 

 गु हा दाखल:- 

द.4/10/2022 वेळ  

18.25  वा. टेशन डायरी 

न द  31 वर. 

 

दाखल करणार:----

HC/1735 बाबर साहबे 

पो. टे. कंधार.. 

फयादीच ेनाव :-  

FIR त दली का:- होय.  

 

आरोपी नाव व प ा :-   

 

आरोपी अटक :- नाही 

 

 

 

खलुासा;   सादर िवनंती क  वर नमूद ता. वेळी व  ठकाणी यातील 

फयादी ही ितच े भावासोबत शेतात गेल े असताना यातील 

आरोपीतांनी संगणमत क न फयादीच े शेतात जाऊन फयादीच े

सोयाबीन कापत अस याने फयादीने व सा ीदारांनी तु ही 

सोयाबीन का कापता असे हणाल ेअसता फयादीस ह ेशेत आमच े

आहते तु ही कोण हणणार हणून िशवीगाळ क न थापडा 

बु यांनी व लाथांनी फयादीस व फयादीच ेभावास मारहाण क न 

आरोपी माकं एक व दोन यांनी याचं ेहातातील काठीने व क ीने 

दो ही पायाच ेमांडीवर घो ावर मा न दखुापत क न जखमी केल े

व िजव ेमार याची धमक  दली यावेळी फयादीच ेग यातील पोत 

तुटून पडली वगैरे मजकुराचा त ारी जबाब िवलाज क न येऊन 

द याने  मा. पो.िन. साहबेाचं ेआदशेाने  वर माण ेगु हा दाखल. 
 

तपासी अमंलदार :- HC/1959 वहारे  पो. टे.कंधार 

मो. ..9604333256. 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

            मा. पोिन. पडवळ साहबे पोलीस टेशन कंधार 

              मो. .9420841070. 

भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव मो. . :-- 

केलेला तपास:-  

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद आम नंबर 20/2022 कलम 174 crpc  द'04/10/20 22 

पो टेच ेनाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वळे  

ठकाण  व दाखल ता . वळे 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी नाव  

व प ा  

 हक कत 

पो टे मु माबाद आक मात  

20/2022 

क. 174/crpc माणे 

 

आम.ृ घ.ता.वळे.व ठकाण: 

द.15/09/2022 रोजी  

16:30 वाजता मृत 

.अव थेत दाखल 

 

   आम ृ दाखल ता वळे:- 

दनांक 04/10/2022 टे. 

ङा . मांक 23 वर वेळ 

15:49 वाजता 

 

दाखल करणार.-- पोना 

2605 .पवार  पो टे 

मु ामाबाद 

मो.नं.8975766437 

 

खबर दणेार: - पोहे का /1793 .पिंडत 

रामजी राठोड पो टे .मुखेड 

 

 FIR त दली का:- होय 

--------------------+  

मयताचे नाव:- कशन गंगाधर शमा वय 

65वष रा.कुरवसीया ता.बनाटा िज हा 

दवेरीया (उ र दशे) 

 

मयताचे कारण: - डो यात मार लाग याने 

मृ यू पावले आह े

 

खुलासा:- वगैरे जबाबा व न मा.सपोिन जाधव साहबे 

यां या आदशेाने आ .म ृ दाखल क न पुढील तपास 

कामी पोउपिन वाघमारे साहबे यां याकड े दला 

 

तपािसक  अिधकारी  : पोउपिन वाघमारे साहबे पो टे 

मु माबाद 

 मो नं 7972389995 

----------------------  

पो. टे . भारी. अिधकारी सपोिन जाधव साहबे मो.न. 

8999881900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो. टे ई लापुर गु.र.नं 98/2022कलम ,325,506,34 भा.द.वी. द 04/10/2022 

पो. टे च े

नाव 

गु.र.नं.व 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी च ेनाव  खलुासा 

ई लापुर  गूरनं 

98/325,

506,34

भा.द.वी 

माण े 

.गू.घ.ता.वेळी व ठकान :-

द.03/10/2022 रोजी वेळ 10:00 

वाजताच े सुमारास मा ती 

मं दरासमोर माझा ऑटो पॉ ट ला 

लावून ऑटो म ये बसलो 

होतो.रा.ईरेगाव  

 

ग.ूदा.ता.वेळ : द 04/10/2022 

.रोजी 16:55 टे. डा 20 वर. 

 

. 

फयादीः मा ती ल मण उ ुवाड वय 

40 वष ावसाय शेती रा.ईरेगाव 

ता. कनवट िज.नांदडे. 

 

 

आरोपी:-  

    सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी. यातील आरोपी 

यांनी संगणमत क न फयादीचा चुलत भाऊ संजय व फोल ेदोघाचं े

आपसात वयंपाक ब ल बातचीत चाल ू असतांना यांनी फयादीस 

बोलावून घेतल.े ते हा फयादी यांनी हणाल ेआमचा याचंा काही 

वहार नाही तुमचा तु ही क न या माझा काही एक संबधं नाही 

या कारणाव न आरोपीतांनी संगणमत क न फयादीस लाकडाने 

मा न डा ा हाताच े खु यावर मा न जखीमी  केल.े व िजव े

मार याची धमक  दली.वगैरे व न वर माण े दाखल क न मा 

.APIसाहबे यां या आदशेाने  पुढील तपास कामी बीट Asi त डवेाड 

यां याकड े दला. 

 

दाखल करनार  

PsoAsi िनवळे  सर  मो.नं.9423441526 

तपासीक करणारे :  Asi त डवेाड सर मो.नं  इ लापुर. 

Rtpc lpc 1002 kalne mo no.7709953221 

 

 

 

 

 



पोलीस ठाण े मु ामाबाद    गुरन 230/2022  कलम 65 (E) म दा का माण ेदाखल 

 

 

 

पोलीस ठाण े

 

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार दणेार याचं ेनाव 

व प ा मो.न. 

हक कत 

 

मु ामाबाद     . .             

.         

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन 230/2022 

कलम 65 (E) म दा 

का माण ेदाखल 

 

 

 

 

 

 

  

 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण 

 

दनाकं o4/10/2022 रोजी  17:20 

वा. मु माबाद बस थानका या 

समोर चमन म ये मोक या जागेत ता 

.मुखेड  

 

िमळाला माल :-   

गावठी हातभ ीची दा  19 .िलटर 

कमती 1900/- पयाचा माल 

 

एकूण 1900/- पये चा माल  

 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

दनाकं04/10/2022 

वेळ 18:51 वाजता 

न द नंबर 20 वर 

फयादीच े नाव :-

घन याम परशुराम 

वडजे वय  54 वष 

पोलीस उपिनरी क 

(वाचक )उपिवभागीय 

पोलीस अिधकारी 

कायालय उपिवभाग 

दगेलूर ता. दगेलूर 

मो.नं.7020431129 

 

आरोपी :-  

 

 सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

.आरोपीने आपले ता यात .िवनापरवाना बेकायदशेीर र या 

लाि टक या पांढ या रंगा या . यानम ये 19 िलटर 

.हातभ ीची गावठी दा  ती िलटर 100/- पये दरा माण े

दा  कमत 1900/- पये चा . ोिवशन गु ाचा माल चोरटी 

कर या या उ शेाने ता यात बाळगललेा िमळुन आला हणुन 

गु हा दाखल क न  मा. सपोिन साहबे यां या आदशेाने 

गु ाचा तपास  पोहकेा 1996 आडकेर       यां याकड ेदे यात 

आला  

दाखल करणार ------पो. टे मु ामाबाद NPC 2605 

M.A.पवार मु ामाबाद मो न 8975766437 

तपास अिधकारी :-HC 1996 .आडकेर   पोलीस ठाण े

मु माबाद मो नं.8668750448 

 

पो. टे. भारी अिधकारी-----सपोिन/ सं ाम उ व जाधव 

मो.न.8999881900 पोलीस ठाण ेमु माबाद 

 



 

 

पोलीस टेशन नायगाव .गुरन 145/2022 कलम  379,34 भादवी भा द िव माने द . 04/10/2021 
पो. टेचे नाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

फयादीचे नाव प ा व मोदी नं , आरोपीचे नाव व प ा , 

आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

नायगाव  गुरनं  

145/2022कल

म  379,34 

भादवी 

गु हा घडला तारीख वेळ 

ठकाण 

 द.04/10/2022चे रा ी 

11:55 वाजता ल मी नगर 

नायगाव 

 

 

 

 

दशा :- पूवस पाच कमी कमी 

 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 04/10/.2022 चे  20:51वा 

टे.डा न द  29 वर  

 

 

   

 फयादीचे नाव:- मधुकर रमेश गायकवाड वय 26 

वष वसाय खाजगी नोकरी राहणार मटकरहाळा 

तालुका िज हा परभणी मोबाईल 

मांक.8108116922 

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीचे नाव व प ा :- 

गेलामाल:- वोडाफोन मोबाईल टावर मधील 

BTS. मशीनचे बॉ स मधील बेस ँड फॅ े सी 

काड कमत अंदाजे 15000/- पये 

 

िमळाला माल िनरंक 

 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

खलुासा_ वर नमुद ता.वेळी  व  ठकानी यातील वोडाफोन मोबाईल टावर 

आयडी मांक 1299612 टावर मधील BTS मशीनचे बॉ स मधील बेस 

बँड े सी काड कमती अंदाजे.15000/- पयाचे िशव साद बालाजी 

कु हाड ेराजू उ मराव वडजे दोघ ेराहणार नायगाव यांनी चो न नेल ेआह े

वगरेै जबाब व न  मा पो.िन. शद ेसा यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न 

पुढील  तपास  पोउपिन बाचावार साहबे यां या कड े दले 

 

 

 

तपािसक अमलंदार :-पोउपिन बाचावार साहबे पो   टे  नायगाव मो न.ं 

 

 



               

    
 

          
     

  

  
  

   
   
 

    
     

    
     

 

 

 
   

     
     
  

 
    

 

 

       
   

    
   

 

 
    

   
     

 
   

   

 

 

         
         

          
       

          
        
        
        

         
        

 
   

 

 

 

 



 

 

iksLVs bZrokjk xqjua % 273@2022 dye 326 ]323] 504]506 Hkknoh fnukad 04@10@2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e-̀@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko & 
bZrokjk  
 

xqUgk-?k- rk-osG 
fBdk.k- fnukad 
03@10@2022 jksth  
15%30 oktrkps  
lqekjkl  tqukekS<k 
;sfFky okbZu ‘kkWi 
leksjhy jLrk 
tqukekSa<k bZrokjk 
ukansM  
 
 
fn‘kk varj%& 
 nf{k.ksl 01 fd eh    
 
xqjua  nk[ky-rk-osG- 
%& 
 fn  04@10@2022  
ps 18-21 ok uksna ua 
32 oj  
 

xqjua % 273@2022 
dye 326 ]323] 
504]506 Hkknoh   
 
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& vkflQ 
iBk.k fi vkjsQ iBk.k  o; 
28 o”kZ O;olk;  QksVks xzkQj 
jk fo.kdj dkWyuh pkSQkGk 
ukansM eks ua 8208333472 
¼tkr &eqLyhe½ 
 
 
vkjksihps  ukao %&  
vkjksih vVd %&  ukgh 
  
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj ueqn rkjh[k osG o fBdk.kh ;krhy  
vkjksihus fQ;kZnh  tqukekS<k ;sfFky okbZu’kkWi leksfjy jlR;kus ?kjkdMs 
tkr vlrkuk vkjksih ukes ‘kqHkefla?k fi v’kksdfla?k Bkdqj jk 
fpjkxxYyh ]bZrokjk ukansM  ;kus nk: fi.;klkBh nksu’ks :Ik;s ns vls 
Eg.kkys vlrk fQ;kZnhus ns.;kl fojks/k n’kZfoyk vlrk vkjksihrkus ‘kVZps 
dkWyj idMqu /kDdkcqdh d:u f’kokhxkG dsyh o gkrkrhy gkWdh LVhdus 
fQ;kZnhps MksD;koj o [kk|koj ek:u tcj ekj fnyk R;keqGs fQ;kZnhps 
MkO;k [kka|kps gkM QWDpj >kys o iksyhlkr rdzkj dsykl rj rqyk [ker 
djrks v’kh ftos ekj.;kph o:u xqUgk nk[ky dsyk o iq<hy rikl iks fu 
lk ;kaps ;kaps vkns’kkus liksfu Lokeh ;kapsdMs fnyk  
-nk[ky dj.kkj &fM vks liksfu eqR;siksM iksLVs bZrokjk ukansM eks ua 
9146579102  
 
 

 rikfld vaeynkj & liksfu Lokeh iksLVs bZrokjk eks ua 9823039256 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iks fu /kcMxs iksLVs bZrokjk eks ua 9552520363  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & - ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh 
Jh- fl/ns’oj Hkksjs  mifoHkkx ukansM bZrokjk   eks-ua-7798688865] iks fu 
/kcMxs iksLVs bZrokjk eks ua 9552520363  ] liksfu Lokeh iksLVs bZrokjk 
eks ua 9823039256]]gs fnukad 04@10@2022 jksth ps 18%57 ok- uksan ua- 
33 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw 
 

 



 

 

iksLVs ps uko & ej[ksy xqja ua &213@2022 dye 143] 147] 323] 452] 504  354¼c½ Hkk-na-fo- fn- 04-10-2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-è-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 

uko &  

ej[ksy 

 

xqUgk-?k- rk-osG fBdk.k-%&  
1½fnukad 30@9@2022 jksth 

ps 16%00 oktrk ps 

lqekjkl fQ;kZnhps 

nqdkukr o fQ;kZnhps ?kjkr 

EkSts f’kGo.kh  2½ osG 

18%00 rs 19%00 oktrk ps 

lqekjkl iks-LVs- ej[ksy  

3½ fn- 01-10-2022 jksth 

osG 07%00 oktrkps 

lqekjkl fQ;kZnhps 

nqdkukr ] nqdkukleksj o 

fQ;kZnhps ?kjkr ekSts 

f’kGo.kh  

fn’kk o varj %& 
 nf{k.ksl 12 fd-eh- 
 
xqjua  nk[ky-rk-osG- %& 
fnukad 04@10@2022 jksth 
ps 19%29 oktrk uksan ua- 
22 oj    
 
 

xqja ua 
&213@2022 
dye 143] 147] 
323] 452] 504  
354¼c½ Hkk-na-fo- 
 
 
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
vkjksihps  ukao %&  
 
vkjksih vVd %&  ukgh  

  

 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy  vkjksih gs 
xSjdk;|kph eaMGh teowu ;karhy fQ;kZnh ps nqdkukr ;sowu fQ;kZnhl rq>k uojk dqBs 
vkgs vls fopkjys vlrk ;ksrhy fQ;kZnhus ek>k uojk lkeku vk.k.;klkBh ckgsj xsys 
vkgs vls Eg.kkys vlrk ;krhy efgyk vkjksih dz-02 o 03 gs fQ;kZnhl rqÖ;k 
uo&;kyk yiowu Bsoyhl ] rw [kksVs cksyr vkgsl vls Eg.kwu fQ;kZnhl f’kohxkG d:u 
ekjgk.k dsyh o vkjksih dz- 01 rs 05 gs fQ;kZnhP;k ?kjkdMs tkowu ?kjkr ?kqlwu fQ;kZnhps 
lklw] tkow] Hkk;k ;kauk ykFkk cqDD;kauh ekjgk.k d:u fu?kwu xsys o ijr vkjksih dz- 
01 rs 05 o brj pkj ukos ekfgrh ukgh ;kauh iksyhl LVs’ku ej[ksy ;sFks fQ;kZnhP;k 
uo&;kl ekjgk.k dsyh – vkjksih dz- 12  ;knw oMts gk fQ;kZnhl okbZV utjsus ikgwu 
nqdkukr ;sowu gkr /k:u vaxk’kh NsMNkM d:u dejsyk gkr ykoyk o vks<.kh dk<wu 
fou;Hkax dsyk o vkjksih dz- 01 ] 10 o 11 ;kauh fQ;kZnhPk uo&;kl ijr ?kjkckgsj 
dk<wu ykFkk cqD;kus rksaMkoj ] Nkrhoj ek:u fHkarhyk /kMd fnyh oxSjs fQ;kZnhP;k 
vtkZo:u xqUgk nk[ky- 
nk[ky dj.kkj & e-iks-uk-@1206 ‘ks[k iks-LVs- ej[ksy eks-ua- 9552516287 

rikfld vaeynkj & iks-mi-fu- e/kwdj ia<jhukFk tk;Hkk;s iks-LVs-ej[sky  eks-ua- 

8975841122 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 1½ l-iks-fu- ukenso  eís iks-LVs- ej[ksy eks-ua- 9049918000 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   
1½ l-iks-fu- ukenso  eís iks-LVs- ej[ksy eks-ua- 9049918000 

2½ iks-mi-fu- e/kwdj ia<jhukFk tk;Hkk;s iks-LVs-ej[sky  eks-ua- 8975841122 

gs fnukad 04@10@2022 jksth ps 20%14 ok uksan ua- 23 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq - 
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  9730192361. 
          

       

                        



 

 

 

पो. टे िवमानतऴ िमस ग.नं.  69/2022 द.04/10/2022.  
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 िवमानतळ िमस ग घ.ता.वेऴ व ठकाण – 

द -04.10.2022  रोजी वेळ 

सकाळी 09.00 वा चे सुमारास  

राहते घ न मेहबुबनगर नांदेड 

 

िम सग  दाखल ता. वेळ - द 

04.10.2022 रोजी वळे  

23.02 वा टे.डा.39 

पो. टे 

िवमानतऴ 

िमस ग.न.ं  

69/2022    

 

 

 

 

 

 

 

 

खबर दणेार – रे माखालम 

जाक रखाँन वय 40 वष वसाय 

- ापार रा. मेहबुबनगर नांदडे 

मो. नं.  7020439791 

 

 

हरवले या च े नाव –  

अनमिश रन जाक र अहमेद खानँ  

वय 18 वष चार महीने वसाय 

िश ण रा. मेहबबुनगर नांदडे मो 

नं.    8698807919 

  खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व ठकाणी यातील खबर दणेार याची 

मुलगी  अनमिश रन जाक र अहेमद खाँन  वय 18 वष चार महीने 

वसाय िश ण रा. महेबुबनगर नांदेड ही राहते घ न यशवंत काळे 

काँलेज येथे जावुन येते असे सागुन  िनघुन गेला तो अदयाप पावेतो घरी 

परत आला नाही. तीचा  नातेवाईक व ग लीत शोध घेतला असता िमळून 

आला नाही.  वगैरे मजकुराच े  अज द याने मा .मा.पो.िन.सा. याचं े

आदशेाने िमस ग दाखल क न पढूील शोध व कायवाही कामी पोना/ 631 

दशेमुख   यांचेकडे दला . 

दाखल करणार – ASI क याणकर मो.नं. 9623551038 

तपास करणार  - पोना/ 631 दशेमखु मो.नं.  9923647631 
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पोलीस ठाण ेमु ामाबाद    गुरन 231./2022 कलम 279.427.भा द वी सह कलम 184मो ना का माण ेदाखल दनांक 04./10/2022 

 

 .पोलीस ठाण े

 

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार दणेार यांच े नाव व 

प ा मो.न. 

हक कत 



 

मु ामाबाद     . .             

.         

गुरन 231./2022 

कलम 279.427.भा 

द वी सह कलम 

184मो ना का 

माण ेदाखल 

 

 

 

 

 

 

  

 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण 

दनाकं 4/10/202 2 रोजी  

वेळ20.40 ..वाजताच े समुारास 

बावलगाव फा ा या समोर  

 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ दनांक 

04./10/2022 

वेळ 23.26वाजता 

न द नंबर 26. 

 

दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद 

Npc2605 पवार  पो टे 

मु ामाबाद 

मो न 8975766437 

 

 

फयादीच े नाव : सजंय 

कल पा वामी वय 38 वष 

वसाय चालक नेमणकू 

औराद डे पो िज हा िबदर 

रा य कनाटक मो नंबर 

8971912903 

 

 

आरोपी.----- 

 वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 

आपल े ता यातील क माकं MH 26 AD 1887हा 

फयादीची बस यास हाई गाईव िन काळजीपणे भरधाव 

वेगात चालवून कने बस या उज ा बाजसू पाठीमागील 

टायर जवळ जो याची धडक दऊेन अंदाज े 15000/  

नुकसान केलले ेआह ेवर फयाद व न गु हा दाखल 

 

तपास अिधकारी ----ASI शखे मु माबाद 

मो नं..8421437070 

 

पो. टे. भारी अिधकारी----सपोिन/ सं ाम उ व जाधव 

मो.न.8999881900 

पोलीस ठाण ेमु माबाद 

 

 

 

 

 

 

पो. टे मनाठा गु.र.नं 153/2022 कलम 324,323,504,506,34, भादवी . माण.े द 04/10/2022 



पो. टे च े

नाव 

गुरनं व कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद दणेार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 153/2022 

कलम 324 ,323 

,504,506,34,भादवी 

माणे 

 दनांक 03/10/2022 रोजी सायंकाळी 

21:30 ते.21:45 वा. चे सुमारास 

फय दीचे  घरा समोर अंगात  

मौ.क ढुर ता.हदगांव िज.नांदडे  

 

गु.दा.ता.वेळ. दनांक:- 04/10/2022 

वेळ 22.50वा.न द नं 25 वर  

 

उिशराचे कारण- फयादी औषध उपचार 

क न येऊन फयाद द यान.े 

 

 

फयादी:- मारोती िपता. यानोजी गवले 

वय 40 वष वसाय मंजुरी  रा.क ढुर 

ता.हदगांव िज.नांदडे 

म न.7666257040 

 

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

आरोपी :-  

 

सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांचे आई सोबत 

ऑपे डी स आजारासाठी आयुव दक औषधी या कारणा व न आकांत करत असताना 

यातील आरोपीतानी  संगणमत क न येवुन फयादीस आरोपी मांक (1) यांने येवुन 

हणाला क  तु मा या बाईला काय हणतोस रे असे हणनु िशवीगाळ केली आरोपी मांक 

(2) यान े याचे हातातील लोखडी गजाणे फयादीचे डो यात मा न डोके फोडुन 

र बभंबाळ क न दखुापत केली  तुलय माजलास हारामखोर तु याकड ेपैसे जा त झाले 

का  असे हणून िशवीगाळ क न िजवे मार याची धमक  दली आरोपी मांक (3) यांन े

ग ीला ध न फयादीस ढकलुन द याने तो खाली जिमनीवर पडला सवानी 

लाथाबु यांने मारहाण क न मु ा मार दला व िजवे मार याची धमक  दली वगैरे 

मजकुराचे जबाब व न गु हा दाखल क न मा.स.पो.िन.साहबे यां या आदशेाने पढुील 

तपास कामी िबट NPC 2334 यादव साहबे यां याकड े दला. 

तपासीक अिधकारी यांचे नांव:- NPC 2334 यादव साहबे  पो टे.मनाठा  मो नं 

9890616179 

दाखल करनारा-PSO HC -2111 ितडके साहबे पो. टे.मनाठा  ता.हदगांव िज.नांदडे 

मो.न. 9767242111 

पो. ट.े भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहबे पो. टे.  

मनाठा  मो. नं. 

 

 


