
 

iksLVs ukansM xzkeh.k & xqju  dzaekd  124@2023 dye 384] 34  Hkknoh fn-01@03@2023 

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  fn-osG i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

ftYgk -ukansM  
iksLVs ps  
uko  
ukansM xzkeh.k  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fnaukd 28-02-2023 

jksth osG 20%45 oktrkps 

lqekjkl  xzkehu ra= fudsru 

baftfu;fjax dkWystps eqykps 

oLrhxg̀kps ikBhekxhy jksMoj 

ukansM  

 
fn’kk o varj %&  
if’pesl  05   fd-eh-  

 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 

 fn-01@03@2023 jksth  

osG  02-24 ok- uksanua- 07  oj 

xqju@ vijk/k dzaekd 
& xqju  dzaekd  
124@2023 dye 384] 
34  Hkknoh  

 
 
 
?kVukLFkG %&& xzkehu 

ra= fudsru baftfu;fjax 

dkWystps eqykps 

oLrhx̀gkps ikBhekxhy 

jksMoj ukansM  

 

fQ;kZnh ps uko o IkRrk %& veu 

pSru pOgk.k o; 25 o”ksZ O;olk; 

[kktxh ukSdjh jk-ckykth eanhj 

dekuhleksj tquk dkSBk ukansM eks 

ua  9921986091 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

vkjksihps  uko%& pkj vuksG[kh 

ble R;akps rksaMkyk dkGs o 

dsljh jaxkph #eky cka/kysys 

R;kiSdh vankts 20 rs 22 

o;ksxVkyhy o nksu 25 rs 28 o”ksZ 

o;ksxVkrhy  

 

 

vkjksih vVd ---ukgh 

 

[kqyklk %& lknj foaurh dh] oj ueqn rkjh[k osG f<dk.kh ;krhy fQ;kZnh gk R;kph 

ea=huhlg frps VhOgh,l T;qihVhvj daiuhph LdqVh dzekad ,e ,p  26 ch th 2470 oj 

clqu f’ko’kDrh /kkC;kleks#u vltZu ukD;kdMs tk.kk&;k jksMus tkr vlrkauk xzkehu 

ra= fudsru baftfu;fjax dkWystps eqykps oLrhx̀gkps ikBhekxhy jksMoj vkys vlrk 

fQ;kZnhl R;kps Hkkokpk Qksu vkY;kus fQ;kZnh gk LdqVh Fkkacoqu Qksuoj cksyr vlrkauk 

fQ;kZnhps ikBhekxqu pkj vuksG[kh ble R;akps rksaMkyk dkGs o dsljh jaxkph #eky 

cka/kysys R;kiSdh vankts 20 rs 22 o;ksxVkyhy o nksu 25 rs 28 o”ksZ o;ksxVkrhy ble 

ikBhekxqu ;soqu [katjpk /kkd nk[koqu fQ;kZnhl o R;kps eS=huhl  jksMps cktql vankts 

50 feVlZ vkr ‘ksrke/;s usoqu [kkyh cloqu fQ;kZnhl fol gtkj #i;kph 20000@& # 

[kaM.khph ekx.khds yh vkgs oxSjs tckc o#u xqUgk nk[ky 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-Jhd”̀.k dksdkVs lkgsc iksyhl vf/k{kd ukansM o 

ek-fl/ns’oj Hkksjs  mi fo iks v ukansM brokjk ek-v’kksd ?kksjckaM iksyhl fujh{kd iks LVs 

ukansM xzkeh.k eks ua  9823333377   -gs fn-28@02@2023 jokuk osG 02-27 LVs-Mk 08    

?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&] ek-v’kksd ?kksjckaM iksyhl fujh{kd iks LVs ukansM xzkeh.k eks ua  
9823333377   
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu egs’k dksjs iks LVs ukansM xzkeh.k eks ua  8888836607 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu tk/ko iks LVs ukansM xzkeh.k eks ua  9823352701 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh %&  liksfu ,l-;q-tk/ko  eks ua  8999881900 

lax.kd vkWijsVj%&eiksdkW @1068 yks.ks eks ua  7666337011    

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

 

 

 



 

पोलीस टेशन  उ मानगर गरुन 24/2023 कलम- 379भाद व.  दनांक.01/03/2023 

  पोलीस टेशनचे 

नाव 

 
 

 गु हा र ज टर नंबर व कलम  गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 

नंबर, आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव 

उ माननगर 

गरुन 24/2023 कलम- 

379भाद व. 

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

गु ाचे कारण 

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

उिशराचे कारण :-आज पावेतो  
शोध घेऊन िमळून न आ याने 

आज रोजी त ार पो टला 
द याने 

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

गेला माल : हरो ह डा कंपनीची 
लडर लस मॉडेल नंबर 

2012 ची मोसा मांक एम एस 

26 ए जी 41 30 जनुी वापरते 
कमती अदंाजे वीस हजार 

पयाची 
--------------------- 

िमळाला माल :- िनरंक  

 गु हा घडला दनाक वेळ व 

ठकाण :- द. 14 2 2019 चे 2200 

ते दनांक 15 2 2023 चे झरो 
सात वाजताची दर यान 

फयाद च ेघरासमो न मौज े

िशराढोण तालुका कंधार ज हा 
नांदेड 

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

ठकाण :-मौज ेिशराढोण तालुका 
कंधार ज हा नांदेड 

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

दशा :  पूव 04 कमी 
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द. 

01.03.23 वेळ 14.59 टेडा 11वर 

 

चेक िल टची पुतता केली अगर 

कसे  :-होय 

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

 फयाद चे नाव:-पांडुरंग नागोबा 
शेलगाव व 53 वष यवसाय 

नोकर  राहणार िशराढोण तालुका 
कंधार ज हा नांदेड जात वाणी 
मोबाईल नंबर 93 73 86 44 47 

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

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

आरोपी   :--अ ात 

-------------------.             

खलुासा :-  सादर वनंती क  वर नमूद तार ख 

वेळ  व ठकाणी यातील फयाद ची हरो 
कंपनीची लडर लस का या रंगाची मोसा 
मांक MH26 AG/ 41 30 जनुी वापरते कमती 

अदंाजे 20.000/- पयाची को यातर  अ ात 

चोर याने चो न नेली वगरेै जबाबा व न सदरचा 
गु हा दाखल क न माननीय सपोिन भारतीय 

साहेबांचे आदेशाने पुढ ल तपासकांनी बीट कोणा 
25 36 राठोड यां याकडे दला           -------------
-----------त.अिधकार=  NPC 2536पो टे 

उ मान नगर  मो.नं. 
 

दाखल करणार :-HC 1964 म के पो. टे. 

उ मान नगर 

 

पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व 

मोबाईल नंबर:- स. पो. िन भारती सा पो. टे. 

उ माननगर मो.न.ं8378989949 

- 

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे:- 

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

 
 
 
 



 
पोलीस टेशन बलोली गुरन 25/2023 कलम 324,323,504,506,34 भादवी  दनांक 01/03/2022 

 

पोलीस 
टेशनच े
नाव 

गु हा र ज टर नंबर व 
कलम 

गु हा पना 
अ. ./ ो ह /घडला व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नबंर 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय नाह  

हक कत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
बलोली  

 

भाग 1 ते 5 गरुन 
25/2023 कलम 
324,324,504,506,34 

भादवी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला दनां◌ंक:- 
द.28/02/2023 चे राञी 

11.30 ते द.01/03/2023 चे 
00.30 वा.दर यान 

फयाद या घर  अगंणात 
गजंगाव ता. बलोली दशा 
पवस 18 क .मी. 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द 
01/03/ 2023 रोजी वेळ 
14.18 वा  टे डा.नोद 
नं  16 वर  

 
 
 
 
 
 
  

फयाद चे नाव - मा ती खर पा 
एनपवार वय 75 वष यवसाय 
शेती राहणार गजगाव तालुका 
बलोली मोबाईल नंबर 

8806836376 
 

एफ आय आर त 

 दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव:-  

 
   

 आरोपी अटक -- 
आरोपी अटक नाह  

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

चारह  आरोपी यांनी फयाद चे सून व मलुगा यां यात जवेण 
वाढव या या कारणाव न भाडंण चालू असताना फयाद  हा 
भांडण सोडव यासाठ  गेला असता यातील आरोपी .1 व 2 

यांनी मा या घरातील अगंणात येवुन फयाद  व या या 
मुलास लाकडाने मरण केली व आरोपी .3 व 4 यांनी लाथा 
बु याने मारहाण क न िशवीगाळ क न जीवे मार याची 
धमक  दली वगरेै फयाद  व न गु हां दाखल मा..पोिन साहेब 
यांचे आदेशाने  

दाखल करणार:- सपोउपिन ज.आर.क े पो टे बलोली मोन.ं 
8459230242 

तपास करणार- पोना/2287 ब.एस.गाजलुवार पो टे बलोली 
मोन.ं9823046582 

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल नंबर:-
पो.िन. न टे साहेब पो. टे. बलोली मो.न.ं9823802677 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 



पोलीस टेशन मुखेड गरुण- 60/23 कलम   324,323,504, 506, 34भा.द.वी दनांक  01/03/2023 

पोलीस टेशन  गरुण- कलम ग ुघडला व 

दाखल तार ख 

फयाद  व आरोपी खुलासा 

 
मुखेड 

गरुण- 60/23 

कलम 

324,323,504, 
506, 34 

भा.द.वी  
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व 

ठकाण दनांक 

द. 28/02/2022 

रोजी 
20.00वाजता चे 
सुमारास बस 

थानक जाब 

बु कु येथे 

जळकोट रोडवर  

 

गु हा दाखल- 

दनाक 

01/03/2023 वेळ 

01.13 

 वा  
Sd 04 
 
 
.  

फयाद - िनतेश भागवतराव कदम व 

22 वष यवसाय चालक राहणार जांब 

तालुका मखेुडमोबाईल मांक 

9022937450 
 

आरोपी-   
 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक 

कायवाह  – िनरंक 

 
 
 
 

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

आरोपीतानी संगणमत क न फयाद स तू तुझे ॅ टर परगाव या 
लोकांना कामासाठ  का देतोस आमचे कामाला ॅ टर का देत नाह स या 
कारणाव न आरोपी मांक 01 याने फयाद चे कॉलर पकडून फयाद स 

लाथाबु याने मारहाण केली व दगड उचलून फयाद चे डो यात मा न 

दखुापत केली तसेच आरोपी मांक 02 याने िशवीगाळ क न ढकलून 

दले व तू जर आमचे नादाला लागलास तर तुला खतम करतो अशी जीव े

मार याची धमक  दली आहे वगरेै जबाब व न  मा. पो. िन.सा यांच े

आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी Hc 1265 िग े 
यां याकडे दला. 
गु हा दाखल करणार - Asi पांडे पोलीस टेशन मखुेड. 

तपास करणार– Hc 1265 िग े मोबाईल नंबर  

8767032593 

पोलीस टेशन मखेुड ज हा नांदेड  

घटना थळ  रवाना न द – द. 01/3/2023 

मांक  वेळ 7 

घटना थळ  भेट  देऊन परत– नो.  10 वेळ 02.00वा  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 
 



पोलीस टेशन उ माननगर आ  न1ं1/2023 कलम 174crpc. दनांक01 /03/2023 

पोलीस टेशन 

त ेचे नाव 

 

गु हा र ज टर नंबर 

व कलम भादवी 
गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

उ माननगर 

आ  नं 11/ 2023  

कलम 174 crpc 

  
 

चेकिल टची पुतता 
केली अगर कसे:- 

होय  

 
 
 

उिशराचे  कारण:-

खबर देणार हे 

दखुात अस याने 

आज रोजी पो टेला 
येऊन जबाब देत 

आहे. 

आ  घडला दनांक 

21.02.2023 रोजी 08.00 

वा. स ुराहते घर  मौज े

वाळक  बु कु तालुका 
लोहा येथे 

 
 

ठकाण :- मौज ेवाळके 

बु कु तालुका लोहा 
फयाद च ेराहते घर  

 
 

आ  दाखल 

दनांक:01.03.2023 

वेळ = 13.10 टेडा. 10 

 
. 

खबर देणार :-िशवदास सदािशव 

वरवंडकर वय 52 वष यवसाय 

शेती राहणार वाळके बु कु तालुका 
लोहा ज हा नांदेड जात मराठा 
मोबाईल नंबर 74 47 75 47 16 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

  

मयताचे  नाव :--िग रदास सदािशव 

वरवंडकर वय 45 वष राहणार 

वाळक  बु कु तालुका लोहा ज हा 
नांदेड 

 

मरणाच ेकारण:- दय वकार 

(अटॅक या)झट याने मृ य.ू 

 
 

खलुासा :-- सादर वनंती क , नमूद तार ख वेळ  व ठ कानी यातील 

यातील खबर देणा याचा मयत भाऊ यास दय वकारात मुळे 

दखुून होत अस याने यास उपचार कमी सरकार  दवाखाना 
व णुपुर  नांदेड येथे नेले असता डॉ टर आ ण तपासून भावास 

दनांक 21 2 2019 रोजी तेराशे वाजनू 59 वाजता पूव  मरण 

पाव याची घो षत केले खबर देणार हे दःुखात अस याने आज रोजी 
पो टला येऊन जबाब दला वगरेै जबाबाव न व एमएलसी 
कागदप ाव न दाखल क न माननीय सपुने भारती साहेबांच े

आदेशाने पुढ ल तपासकामी बीट पोहे का 23 30 कानगुले साहेब 

यां याकडे दला. 
दाखल करणार:--HC 1964 पो ट उ मान नगर 

 तपासीक अिधकार :-  HC 2330 कानगुले मोबाईल नंबर 77 44 01 

98 30 

भार अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल नंबर:-स.पो.िन भारती सा 
पो. टे. उ माननगर मो.न.ं 8378989949 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ गुरन.ं31/2023 कलम 279,338,304 (a) भा.द.वी. सह कलम 134/177 मो. वा. का. 
 

पो. टेच े

नाव 

गुरण ंव 

कलम 

गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खुलासा 

रामतीथ गुरन.ं31/

2023 

कलम 

279,338,
304 (a) 

भा.द.वी. 

सह 

कलम 

134/177 

मो. वा. 

का. 
 
 
 
 
 
 

द. 26.02.2023 च े

16.35 वा. स.ु 

 मोज ेनांदेड त ेदेगलूर 

रोड वर भा कर 

तम ना यांच े

शेताजवळ द णसे 

08 कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 01/03/2023 च े  

14.23 वा टे.डा न द 

. 16 वर  

 
 

फयाद  नाव :-. 

 मयताच ेनाव :- व जीत 

बालाजी आट खळे वय 33 वष रा. 
के र ता बलोली  
 
आरोपीच े:-  

मा हत नाह   

 उिशराच ेकारण :- दखुत 

अस यान ेआज रोजी पो ट केला 
यऊेन त ार द यान ेगु हा  

खलुासा_सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातीलगाड  च े

चालकाने याची ता यातील गाड  भरधाव वेगात चालनू मोसा मांक एम 

एच-26-5 17 ला समो न रॉगं साईडन ेयऊेन जोराची धडक द यान ेमोसा 
वर ल व जीत बालाजी अट कळे व त े30 वष राके ळता बलोली जी नांदेड 

यांच ेमरणासगाड  चे चालक कारणीभतू थर झाला अपघाताची मा हती न देता 
पळून गेला वगैरे मजकुराच े जबाब व न गु हा दाखल क न मु ेमाल व 

आरोपी तपास कामी  मा.सपोिन ी दघ ेसाहेब यांच ेआदेशा वय ेगु हा दाखल 

क न तपास PSI/ ए. एम. इंगळे यां याकडे दला आहे 

दाखल करणार :- HC/ पी जी कोरके पो टे रामतीथ मो. न.ं9421296127. 

भार  अिधकार  - एस ह  दघ ेसहा यक पोलीस िनर क पो टे रामतीथ 

मो.9834255985 

तपािसक अमलंदार :- PSI/ ए. एम. इंगळे पो. टे. रामतीथ मो. 
न.7972146577. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 



पो. टे. कंधार     ग.ुर.न. 49 /2023  कलम  498  (अ),494,323,504,34 भा द वी.. . द.01/03/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 49/2023 

कलम 498 

(अ), 494, 

323, 504, 34  

भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

01/12/2015 चे  नंतर 

दोन वषापासून ते 

आजपयत मौज े

सलगरा तालुका 
मखेुड  पूवस 45  

कमी.   
 
 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

01/03/2023 वेळ 

15.38 वाजता टेशन 

डायर  न द  15  वर 

 
 
 
 
 

 फयाद  च ेनाव    :-  

 

FIR त दली का:- होय 

 

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

खुलासा;  
        सादर वनंती क, वर नमुद  तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील  नमूद आरोपीतांनी संगणमत क न 

यातील फयाद स तू दस यास चागंली नाह स तुला 
आ ह  ल नात हंुडा घेतला नाह  व तुला मुलबाळ होत 

नाह  व तू माहेरहून  लॉट घे यासाठ  एक लाख पये 

घेऊन ये असे हणून थापडा  बु याने  मारहाण 

क न िशवीगाळ क न यातील फयाद च े 

संमतीिशवाय दसुरे ल न केले  व तुला झालेला मुलगा 
आमचा न हे हणून ध काबु क  क न तू जोपयत 

तु या माहेरहून (100,000) पये घेऊन ये असे हणून 

सदर फयाद स घराचे बाहेर हाकलून दले आहे  वगरेै 

मजकुराचे जबाब व न गु हा दाखल क न मा.पो. 
िन.साहेब यांच े आदेशाने  पुढ ल  तपास HC/ 1959 

यवहारे यांचेकडे दला. 
दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे 

कंधार 

तपासी अमंलदार :- HC/ 1959 यवहारे साहेब पोलीस  

टेशन कंधार. मो. नं.9604333256 

   पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव 

पो िन पडवळ  मो न ं9420841070 

 

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

 

 



पो. टे. कंधार     ग.ुर.न. 50/2023  कलम  279,304 (अ) भा द वी.. . द.01/03/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

ग.ुर.न. व कलम गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

हक कत 

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 50/2023 

कलम 279, 304 

(अ) भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 25/2/2023 

रोजी सायंकाळ  07.30  वा.च े

सुमारास  घोडज ते घोडज तांडा 
जाणारे रोडवर द णेस  5  

कमी.  ता. कंधार 

 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 1/3/2023 

वेळ 18.05 वाजता टेशन 

डायर  न द 19  वर 

 
 

उिशराच ेकारण :-  आज रोजी 
पोलीस टेशनला हजर येऊन 

जबाब द याने. 

 फयाद  च ेनाव    :- करण दलीप नवघरे 

वय 21 वष यवसाय   चालक रा.  अबंुलगा   
ता. कंधार  ज. नांदेड   

मोबाईल नंबर - 7414942690 

 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी च ेनाव व प ा: -.  
मरणाचे कारण:-  वतःचे ता यातील ॅ टर 

मांक MH 26 V 7065 हे  हायगई व 

िन काळजीपण े भरधाव वेगात चालवून  

प ट  क न गभंीर जखमी होऊन याचे 

मरणास तो  वतःच कारणीभूत झाला आहे . 

 

मयत :- संभाजी दलीप नवघरे वय 26 वष 

रा. अबंुलगा ता.  कंधार ज. नांदेड 

 

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

फयाद चा भाऊ हा ॅ टर हा घोडच ते धमापुर  तांडा े शरवर जात 

असताना घोडज ते घोडज तांडा रोडवर ल वळणावर ल मण 

वसराम पवार यांच े शेताजवळ याचे ता यातील वाहन ॅ टर हे 

हायगयीने व िन काळजीपणे भरधाव वेगात चालवनू प ट   केला 
यात तो गभंीर जखमी होऊन मरण पावला याच ेमरणास तोच 

वतः कारणीभूत झाला आहे  वगरेै मजकुराचे जबाब व न गु हा 
दाखल क न मा.पो. िन.साहेब यांच ेआदेशाने  पुढ ल  तपास psi /  

इं ाळे साहेब यांच ेकडे दला. 
 

दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे कंधार 

         

तपासी अमंलदार:- Psi/ इं ाळे  साहेब पोलीस  टेशन कंधार. मो. 
न.ं9975754256 

   पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ 

साहेब   मो न ं9420841070 

 

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

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन अधापूर- भाग -1त े5 ग.ुर.न 59/2023  कलम 379.भा द वी माण े  द 01.03.2023 

पो टे नाव ग ुर न  कलम गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खुलासा 

अधापरू पोलीस टेशन 

अधापरू भाग -1त े

5 ग.ुर.न 59/2023  

कलम 379.भा द 

वी माण े

 
 
  

पोलीस टेशन अधापरू भाग -1त े5 ग.ुर.न 

59/2023  कलम 379.भा द वी माण े

 
गु हा घडला तार ख वेळ व ठकाणी - द 

26.02.2023.रोजी 12.00त0े6.00 वा च े

दर यान फयाद या राह या घरासमो न 

मोज ेकासारखेडा ता. अधापरू प मसे 18. 

18. कमी 
 

 गु हा     दाखल तार ख  01/03/2023 टे 

डा  24  वेळ 16.59 

 

गेला माल :- मो .सा  MH -26-BL-

9352 क अ ं20.000/   जी .वा. 
िमळला :- िनरंक 

फयाद    -क ड बा सटवाजी भोसल ेवय 

35 वष यवसाय शेती राहणार 

कासारखेडा तालकुा अधापरू ज हा 
नांदेड मो न ं9970405396 

 
 

  आरोपी नाव -आ ात  

 

उिशरान ेकारण-  आज द 01.03.2023 

रोजी पावे तो मी माझी वर ल 

मांकाची मो.सा.चा शोध घेतला 
असता माझी मो.सा मांकMH -26-

BL-9352 क अं ह  िमळून आ यामळेु 

आज दनाकं 01.03.20 23 रोजी 
पो टल अधापूर येथे यऊेन त ार 
जबाब देत आहे  

खलुासा सादर वनतंी क  वर नमूद 

तार ख वेळ  व ठकाणी यातील अ ात 

आरोपीन े फयाद ची मो.सा चा   MH 

26.B L.9352 का अ ं20,000/-  ज.ुवा. 
ह  याचें घरासमोर लावली असता 
दनाकं 26. 2 .2023 रोजी 12 .00 त े

०6.00वाजा या दर यान अ ात 

चोर यान े चो न नलेी आहे  .वगैरे 

मजकूराच े जबाबा व न वर माण े

गु हा दाखल क न मा.पो.िन .साहेब 

यां या आदेशान े पुढ ल तपास HC 

1046बोईनवाड  यां याकडे दला मो न ं

9881791038 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 

 



पोलीस टेशन हादगाव  गुरनं. 38/2023 कलम. ाणी अ याचार ितबंधक कायदा 1960 कलम 11(1) ाणी सरं ण अिधिनयम 1995चे 
कलम  5,5(अ),5(ब),9 व M V act 66/192 माण े दनाकं 01/03/2023 

पोलीस 
टेशनचे 
नाव 

गु हा र ज टर नंबर व 
कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ह/घडला व 
दाखल 

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

होय नाह  

हक कत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
हदगाव 

गरुनं. 38/2023 कलम. 
ाणी अ याचार 
ितबंधक कायदा 1960 

कलम 11(1) ाणी 
संर ण अिधिनयम 
1995चे 
कलम  5,5(अ),5(ब),9 व 
M V act 66/192 माणे 

 

  
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

द 01/03/2023वेळ 14.00 वाजता 
चे सुमारास उमरखेड ट  पॉइंट 
हदगाव  प मेस एक कमी 
दशा : प मेस 1 कमी  

 

 गु हा दाखल दनांक:- द- 01/03/-

2023 वेळ 19:40 टे डा.नोद नं.  25 

वर                   

िमळाला माल :-  
1,12,000 बोलेरो पकअप  MH-

06-BW-5428 म ये एकूण 05 

गोवंश जातीचे बलै 1,30,000 टाटा 
पकअप  MH-26-BE-1813 

म ये एकूण 10 गोवंश जातीचे बलै 
63,000 बोलेरो पकअप  MH-

26-BE-2768 म ये एकूण 09गोवंश 
जातीचे बैल एकूण 24 बैल 

फयाद चे नाव :-   व नाथ बालाजी 
हंबड वय.52वष यवसाय, नोकर  
HC 2342 पो टे हदगाव मो .न 
9284422052 

आरोपीचे नाव प ा 
एफआर आय त -  दली. होय 

 आरोपी :-  

 

खलुासा. 
सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी तानी नमुद वाहनातून गोवशं ( 
जनावर) वाहनातनू क बून , दोर ने बांधून अ यंत 
िनदयपणे एकूण 24 बैल क ल खा यात घेउन जात 
असताना िमळुन आले वगैरे जबा बा व न मा पो. 
िन. ी. पवार साहेब  यां या आदेशाने तपास PSI 

गायकवाड यां याकडे दला.  मा पो.िन.साहेब यांचे 
आदेशाने गु हा दाखल. 
 तपासी अिधकार - PSI गायकवाड साहेब मो . न. 
7758864052 

दाखलकरणार:- - HC 1099 गायकवाड  पो. टे 
हदगाव  

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-पो.िन. पवार साहेब पो. टे. हदगाव 
मो.न.ं 8806994154 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना 
माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 108/2023 क 395,397, भादवी    िद.01/03/2023 

पोलीस
ेशन

चेनाव 

गू.र.न.वक
लम 

गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
108/2023 
क 395,397, 
भादवी  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
25.02.2023 रोजी 21.00 
वाजताचे सुमारास 
करडखेड फाटा पासुन 
मु माबाद रोडवर अंदाजे 
एक िकलो िमटर अंतरावर 
ता. देगलुर  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 01/03/2023  
19.39 े . डा 36 
 
 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो.न. 
पंढरी तुळशीराम कोडेंवाड वय 40 वष 

वसाय शेती व शासकीय गु ेदारी रा. 
मारजवाडी ता. मुखेड िज. नांदेड ह.मु. 
मु माबाद ता. मुखेड मो.न. 
8007930755 
 
आरपी- अ ात (05 ) पु ष आरोपी  
 
 
गेला माल – नगदी 10,000/- पये व 
एस.बी.आय बँकेचे ए.टी.एम. काड 
 
उशीराचे कारण – दवाखा त औषध- 
उपचार घेवुन आज रोजी पोलीस ठाणे 
देगलुर येथे येवुन त ार िदली  

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता. वेळी व िठकािण यातील 
05 अ ात आरोपीतांने िफरायदीचे मोटार 
सायकलला लाथ मा न खाली पाडुन का ाने व 
लाथाबु ानी मारहाण क न िफयादीस िजवे 
मार ाची धमकी देवुन िफयादीचे पँ चे खशातील 
नगदी 10,000/- पये व एस.बी.आय बँकेचे 
ए.टी.एम. काड जबरीने चो न नेले आहे  .वगैरे 
जबाब व न गु ा दाखल. 
 
तपािसकअंमलदार- सपोिन मळाळे  मो. न. 
9518799390 
दाखल करणार- मपोउपिन सुयवंशी  .  पो. े . 
देगलुर मो.न. 9860026652 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरे मो नं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 

 

 



                             
 

पो. टे. कंधार       ग.ुर.न. 51/2023  कलम  379 भा द वी. . . द.01/03/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 51/2023 कलम 

379  भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

28/2/2023 चे सायंकाळ  

06.30  वा. ते द. 

01.03.2023 चे सकाळ  

08.00 वा.चे दर यान 

संजय िशवरामजी पवार 

यांच े नेह नगर येथील 

शेतातील आखा यावर ल  

द णेस 15  कमी.   
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

1/3/2023 वेळ 19.29 

वाजता टेशन डायर  न द 

23  वर 

 
 
 

 फयाद  च ेनाव    :-  अ वनाश नारायण 

इं वाड  वय 32 वष यवसाय    नोकर   रा.   
बरबडा   ता.  नायगाव  ज. नांदेड   

मोबाईल नंबर - 8830524952 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -. अ ात आरोपी 
 
 
 

गेला माल :-  आखा यावर ल बांधलेले चार 

बैल एकूण कं. अं. 125000 .च.े 

 
 
 
 
 
 
 

खलुासा;  
        सादर वनंती क, वर नमुद  तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील  फयाद   यांच े सं थाचालक 

संजय िशवरामजी पवार  यांच े  नेह नगर येथील  

शेतातील  आखा यावर ल बाधंलेले चार बैल कं. 

अ.ं 125000 पये दराचे बैल कोणीतर  अ ात 

चोर याने चो न नेले आहे वगरेै मजकुराचे जबाब 

व न गु हा दाखल क न मा.पो. िन.साहेब यांच े

आदेशाने  पुढ ल  तपास Hc/ 2259 ीरामे साहेब 

यांच ेकडे दला. 
दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो 
टे कंधार 

           

तपासी अमंलदार :- Hc/ 2259 ीरामे  साहेब 

पोलीस  टेशन कंधार. मो. नं.9421761652 

 पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव 

पो िन पडवळ साहेब मो नं 9420841070 

 

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

 
               
 

 

 



पोलीस टेशन  रामतीथ गुरन.ं32/2023  कलम 420 भादंवी ,66(c) IT ACT .   दनांक. 1 /03/2023 

  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 रामतीथ 

गुरन.ं32/2023 

कलम 420 भादंवी ,66(c) 

IT ACT . 
--------------------- 

गु ाच ेकारण 

 

उिशराच ेकारण :-- 

आज रोजी त ार द यान े

गू हा दाखल  

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

गेला माल :-- 35,170  पय े

. 
 

 गु हा घडला दनांक 

द.14/02/2023 रोजी 
09.37 वाजता दर यान 

फयाद च ेआँनलाईन 

मोबाईल व न  

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

ठकाण :- लोहगाव 

ता. बलोली  
---------------------------- 

दशा :-.पुव स 11 कमी  
 
 गु हा दाखल दनांक:- द-

1/03/2023 

वेळ17.05 वा टे.डा न द  

19 वर 

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

 चेक िल टची पुतता केली 
अगर कस े :-होय 

 

 फयाद च े नाव : 

हाणमतं आनंदा वरवटे 

वय 28 वष यवसाय 

खाजगी नौकर    

रा.लोहगाव तालुका 
बलोली ज हा नांदेड 

मो.न9ं766131547   

 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
आरोपीच े नाव :-

अ ात   

 

 आरोपी अटक  :---   

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

खलुासा :-  
सादर वनतंी सादर वनंती क  वर नमूद तावळे  व ठकाणी 
यातील  कुणीतर  अ ात चोरटयान े35170/ पय ेखा यातनू  

DREAM PLUS PAYECH SOLU MUMBAI  या  
वायलेट वर फयाद या खा यातनू वतः या फाय ासाठ  

फयाद ची परवानगी न घतेा ा सपर क न फयाद ची 
फसवणूक केली आहे वगैरे मजकुराच े वगैरे मजकुराच े

फयाद  व न सदरचा गु हा दाखल क न मा.स.पो.नी दघ े

साहेब यांच े आदेशान े पुढ ल तपास कामी पोनी.गु टे  सा. 
यां याकडे दला 
दाखल करणार :-- पोहेका.2062 कोरके    पो. टे रामतीथ 

मो.9421296127  

 

तपासीक अिधकार :पोनी. जय काश काशीनाथ राव  गु टे  

मो न ं.8425995454 पो. टे.नायगाव  

 

पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल नंबर:- 

स. पो. िन दघ े सा पो. टे. रामतीथ मो.न.ं+  

91 98342 55985 

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माण:े- 

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

 



..पो. टे.नायगांव  आ   04/2022 कलम  174 CRPC माण.े दनांक:- 01/03/2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

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

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय 

नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव नायगाव 

आ   04/2022 

कलम  174 CRPC 

माण.े 

 
 
  
 
 
 

मरणाचे कारण :- 

अित माणात दा  

पऊन मृ य ू

 आ  घडला 
दनांक:- 

01/03/2023 च े 

18:00वा सरकार  

दवाखाना नायगाव 

नायगाव उ रेस 

00.200 मी.  
 
 
 
 आ  दाखल 

दनांक:- 

01/03/2023वेळ 

20:50 वा टे 

डा.नोद न.ं 19 वर  

 खबर देणार नाव :- हणमतं बाबाराव 

कंधारे व 19 वष यवसाय िम ी जात बौ  

बौ  रा. खैरगाव तालुका नायगाव मो.न. 

8280232036  
  
 
एफआर आय त  दली का :-होय  

  

मयताच ेनाव नाव :- पं डत बाबाराव कंधारे 

वैबावीस वष यवसाय मजुर  राहणार 

खैरगाव तालुका नायगाव 

 
 
 

खलुासा-  नमूद ता. वेळ  ठकाणी यातील यातील खबर 

देणाऱ यांनी खबर दल ेक  याचा मोठा भाऊ मयत नाम े

पं डत बाबाराव कंधारे यांनी अित माणात दा  प यान े

यास  खबर देणार यांनी उपचार कामी सरकार  

दवाखाना नायगाव येथ े शर क केल े असता तो दनांक  

01/03/2023 रोजी 1800 वाजता उपचारा दर यान 

सरकार  दवाखाना नायगाव येथे मरण पावला वगैरे खबर 

द याव न मा.पो.िन.साहेब यांच ेआदेशान े आ  दाखल 

क न पुढ ल तपास कामी बीट पोहेका◌ ॅ NPC-91 

गंदपवार यांचेकडे दला  
  

दाखल करणार-HC-1808 िचतळे   पो टे नायगाव 

मो.न.- 8087574887.  

तपासीक अिधकार  पोहेकॉ/2006 मु तापुरे 

पो टे नायगाव  मो.न ं9325850996 

 
पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल 

नंबर:-पोिन गु ठे साहेब पो. टे. नायगाव मो.न ं

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 



पोलीस टेशन मदुखेड ो.गुरन 40/2023 कलम 65(ई) महारा  ो. कायदा  दनांक  01/03/2023 

अ. . पोलीस 

टेशन 

गुरन व कलम ग.ुघडला तार ख वेळ व 

ठकाण/ 

गु हा दाखल तार ख/ टेशन 

डायर  नंबर 

फयाद च ेनाव व प ा/ 
आरोपीच ेनाव व प ा 

थोड यात हक कत 

1 मुदखेड ो.गुरन 

40/2023 कलम 

65(ई) महारा  

ो. कायदा 
 
 

.गु.घडला तारीख वेळ व 

ठकाण- दनाकं 

01/03/2023 च े 21.10 
वाजता मौज े मुगट बस टँड 
या जवळ पि मसे 12 
कमी 

 
 

.ग़ु.दाखल तारीख व वेळ- 

दनाकं 01/03/2023 च े

22.29 वाजता टेशन 

डायरी नंबर 24 

फयादीच े  नाव - मह  कुमार केरबा 

कवठेकर वय 49 वष वसाय पोहकेा 

2255 नेमणकू पो. टे. मदुखेड मो.न. 

8766442488 

 

आरोपीच ेनाव -    

िमळाला माल- 09 िलटर हातभ ीची गावठी 

दा  कमती 450 पयाची  
 

खलुासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीने आपल े ता यात 

िवनापरवाना बेकायदशेी र या 09 िलटर हातभ ीची 

गावठी दा  कमती 450 पयाची ता यात बाळगून 
िमळून आला वगैरे फयाद व न वर माण े
मा.स.पो.िन. साहबेां या आदशेान ेगु हा दाखल.  

दाखल करणार- HC/2136 वंचेवाड मो. 

न.7218872336 

तपासीक अमंलदार- पोहकेा/2187 आलेवार मो.न. 

9158756087  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                 
   

पो. टे वमानतळ गुरन.ं 72/2023 कलम 379 भारतीय दंड सं हता 1860 द.01/03/2023 

अ. 
. 

िज हाव
पो. टे.चे

नाव 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हानादंेड, 

पो. टे. 
िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण – दनांक 

01/03/2023 रोजी 02.30 
वाजताचे सूमारास नंद ाम सोसायट  

येथील जी.एस. पंक  ा सपोट येथील 

राहते घरासमो न,नांदेड पूवस 2 कमी 

 

 

गु हा दाखल ता.व वऴे -
द.01/03/2023 वळे 22.34 
टे.डा.न.ं38 

 
 

पो. टे वमानतळ गुरन.ं    72/2023 
कलम 379 भारतीय दंड सं हता 1860 

 

गेला माल - मारोती इको 7s कंपनी 

.TS 09 FK 6247 माँडल 2019 
जचा इं जन न.ंG12BN758932 
चेसीस 

नं.MA3ERLF1S00775018LK 
कंमती अंदाजे 1,50,000  

 

फयाद -  सरदार हरपालिसंग 

नेहालिसंग सरदार ,वय 40 

वष, यवसाय यापार 

रा.रहेमतनगर ,यूसूफ गडूा     

है ाबाद 
 

आरोपी- अ ात 

 

खुलासा – सादर वनंती क,नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद च ेसाडूने 

पयाद चे नानावर असलेली मारोती इको 7s कंपनी .TS 09 FK 6247 माँडल 
2019 जचा इं जन न.ंG12BN758932 चेसीस 

नं.MA3ERLF1S00775018LK कंमती अंदाजे 1,50,000  राहते घरासमोर 

लावलेली असताना अ ात आरोपीने  चो न नेले आहे वगैरे मजकुराचे अजाव न 

मा.पो.िन.ननवरे सा.यांचे आदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल केला 

दाखल करणार-पो.ना/2609 आकमवाड मो.8805647079 

 तपास – पोहेकाँ 2166 राठोड मो.न.9823357541 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 

 

 

 



 

पोलीस ेशन  देगलूर गूरन. 109/2022 क 85 (1) म. दा. का.    िद.01/03/2023 

पोलीस े
शनचेनाव 

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

देगलूर गूरन. 
109/2022 
क 85 (1) म. 
दा. का.  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.01.03.2023 रोजी 
16.30 मा. ायालयाचे 
समोर सावजिनक रोडवर  
ता देगलूर 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.  01/03/2023रोजीवेळ 
20.59 वा. नोदंनं. 38 वर 
 
 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा   
गोिवद गणपती पवार  वय46 
वष वसाय नोकरी पो. कॉ. 
3072 . देगलुर मो. 
9168669256 
 
आरोपी–   

खुलासा:-- सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व 
िठकािण यातीलआरोपीतांनी मा.कोटाचे शांतता 

े ाचे परीसरात दा चे नसेत संगनमताने 
जोरजोराने ओरढोन सावजिनक शांतते ा भंग 
करीत असताना िदसुन आ ाचे वैगरे िफयादीचे 
जबाब व न  गू ा दाखल 
 
दाखलकरणार:-ASI शेख पो. े . 
देगलुर9823206916 
 
तपािसकअंमलदार–सहा.उप पोिलस िनरी क 
िमरदोडे  
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 110/2022 क 324,,323,504,506, ,भा द वी  िद.01/03/2023 

पोलीस ेशनचे
नाव 

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

देगलूर गूरन. 
110/2022 
क 
324,,323,504,
506, 
,भा द वी माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.28.02.2023 रोजी 
22.00 वा.चे सुमारास 
कारेगाव येथील धां ा 
जवळ   ता देगलूर 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.  01/03/2023रोजीवेळ  
21.23 वा. नोदंनं. 39 वर 
 
 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व – 
माधव हाणमंतराव मैलारे वय 
40 वष वसाय खाजगी 
नौकरी रा.कारेगाव ता.देगलुर 
मो.न.8855976399 
 
आरोपी–   

 

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील आरोपी वे िफयादीस कंपनीत जा  काम 
क  नकोस असे णुन िशवीगाळ क न 
थापडबु ाने मारहाण क न दगडाने डो ात 
मा न डोके फोडुन जखमी केले व िजवे 
मार ाची धमकी िदली वगैरे िफयादीचे जबाब 
व न गू ा दाखल 
 
दाखलकरणार:- 
सहा.पो.उप िनरी क शेख पो. े . देगलुर 
 
 
तपािसकअंमलदार– पो.ना. 2332 प ेवाड 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 



                                                                 
   

पो. ट ेिवमानतळ गुरनं 71/2023 कलम 498 (अ), 323, 504, 506, 34 IPC 1860 द.01/03/2023 
अ. 

. 
िज हाव
पो. ट.ेचे

नाव 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हानादंडे, 

पो. टे. 
िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण – 
दनांक 19/06/2003 ते 
दनांक 10/01/2023 रोजी 

11.30 वा च े दर यान 
फयादीच े सासरी कळमनूरी 

िज. हगोली व फयादीच े
माहरे बजरंग काँलनी नांदेड. 
पुवश 03 क.मी. 
 
उशीराच ेकारण – आज रोजी 
पो टे ला हजर येवुन त ार 
द याने  

गु हा दाखल ता.व वऴे -

द.01/03/2023 वळे 16.18 

टे.डा.न.ं19 

 
 

पो. टे 
िवमानतळ 
गुरनं 
71/2023 
कलम 
498 (अ), 

323, 

504, 

506, 34 

IPC 
 

 

फयादी -  
आरोपी -  

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

यातील आरोपीतांनी संगणमत क न फयादीस हणाले क , तु 

दसायला संुदर नाहीस, गोरी नाहीस, तु या माहरेचे आ थक 
मदत करीत नाहीस असे हणुन सतत मारहाण क न  टँ सी 
कार घे यासाठी माहे न 5,00,000/-  घेवुन य े हणुन 
फयादीस मानसीक व शारीरीक छळ क न िशवीगाळ केली व 

थापड बु यांनी मारहान क न िजवे मार याची धमक  दली.  
वगैरे मजकुराच ेजबाबव न मा.पो.िन.सा.यांचे आदशेाने गु हा 
दाखल क न पुढील तपास ASI पांचाळ  यांचेकड े दला  

दाखल करणार – NPC 631 दशेमुख मो.नं. 9923647631 

तपास करणार – ASI पांचाळ  मो.नं. 9423437844. 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 

 

 

 
 



पो. टे. उ माननगर   गुरन ं25/2023कलम 304-अ, 279,427 भाद व01/03/2023 

ज हा/ठाणे  गरुनं / कलम  ग.ुघडला /गु हा दाखल/  ता . 
वेळ व ठकाण 

खबर देणार यांच ेनाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

गरुनं 25/2023कलम 304-अ, 

279,427 भादवी  
माणे  

 
 

उिशराच ेकारण :--   फयाद  

दःुखात अस याने आज रोजी  
पो टेला हाजर येवून फयाद 

द याने गु हा दाखल 

 

 
 दाखल करणार :--  HC 

/1964 

म के पो. टे . उ माननगर 

मो. 
9923189964ता. कंधार 

ज.नांदेड 

 
 

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  

:---  

द26/02/2०23चे 

19.00 वा सु येळ  ते डोणवाडा 
जाणारे रोडवर पांचाळ 

चौकाजवळ ता लोहा ज 

नांदेड 

  

अतंर व दशा   :-- पुव 20 

क.मी  
 
 

 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 01/03/2023 वेळ  

21.46वा टे डा न ं15 

 
गेला माल :-- िनरंक 

 

 
िमळाला माल :-- िनरंक  

 
  

फयाद चे  नाव नाव :- 

ओमकार जगन घोडके वय 21 

वष यवसाय िश ण 

रा.डोणवाडा ता. लोहा ज 

नांदेड 

हा.मु. द नगर खंडोबा 
मं दराजवळ नांदेड ता. ज. 

नांदेड जात धनगर मो 
9049566189 

 
आरोपीच ेनाव :- 

 
आरोपी अटक- िनरंक 

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

मयताचे नाव:- 

जगन गो वंदराव घोडके वय 

40 वष रा डोणवाडा ता लोहा 
ज नांदेड 

खुलासा :- 
सादर वनंती क  नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील फयाद चे मयत 

वड ल यांची मो.सा.  MH 26 BR 8339 वर बसून गावी डोणवाडा 
येथून नांदेड येथील घराकडे येत असताना नमूद ॅ टर चालकाने 

याच े वाहन भरधाव वेगाने चाल व यास इतर वाहनास धडक 

लागनू नुकसान होऊ शकते हे माह त असताना नमूद ॅ टर 

चालकाने याचे ता यातील वाहन हाय गाई व िन काळजीपणे व 

भरधाव वेगाने चालवुन मयताचे मोटरसायकलला समोरासमोर 

जोराची धडक द याने मयताच े डो याची कवट  फुटून व ठ क 

ठकाणी गभंीर दखुापती होऊन जागेवरच मरण पावले व सदर 

चालक मयताच ेमरणास कारणीभूत झाले व मयताचे मो.सा.ला ठ क 

ठकाणी मार लागनू अदंाजे 15,000 पयांचे नुकसान झाले. फयाद  

दःुखात अस याने आज रोजी पो. टे.ला येऊन जबाब द याने गु हा 
दाखल 

 
तपािसक अमंलदार :-- PSI प.के. क े  पोलीस टेशन उ माननगर 

मो न ं 

 9823996314 

 
पोलीस टेशन भार  अिधका-याच ेनाव व मोबाईल नंबर :-- 

मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर मो.नं.   83789 

89949 
 

आरोपीच ेपूव इितहास- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई--- िनरंक 



 

पोलीस टेशन मखेुड  गुरण- 61/23 कलम 498(A),323, 504,506,34 भा.द.वी   दनांक  01/03/2023 

 पोलीस टेशन 

मखेुड  

गुरण ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

मखेुड गुरण- 

61/23कलम 

498(A),323, 
504,506,34 

भा.द.वी  
 
 
 
 
 
 

ग ु घ ता वेळ व ठकाण 

दनांक 01/04/2018 या 
नतंर सहा म ह यापासून 

दनांक 15 /12/ 2021 रोजी 
पयत पयत वेळ न क  

मा हती नाह  फयाद च े

सासर  वैशाखी नगर 

व शातंी बु  वहारा जवळ 

जवळ नांदेड  

 

गु हा दाखल- 

दनाक 01/03/2023 वेळ 

22.31  वा  Sd 29 

 
 
.  

फयाद - 

 

आरोपी-   
 

खलुासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपी हे फयाद च ेसासरच ेलोक 

असनू यातील आरोपीतानी फयाद स घर घे यासाठ  

10 लाख पय े घऊेन ये हणून ितचा मानिसक व 

शार रक छळ क न उपाशी पोट  ठेवनू ितला 
िशवीगाळ क न मारहाण क न घराच ेबाहेर हाकलून 

दल े व फयाद च े पतीने नांद व यास साफ नकार 

दला व फा रकत दे नाह तर तझु ेजीवन खराब क न 

टाकतो अशी धमक  दली आहे वगैरे जबाब व न  मा. 
पो. िन.सा यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी Hc 1793 राठोड यां याकडे दला. 
 

गु हा दाखल करणार - Hc 2367 माडप  े

पोलीस टेशन मखेुड. 

 

तपास करणार– Hc 1793 राठोड मोबाईल नंबर  

9759991793 पोलीस टेशन मखेुड ज हा नांदेड  

 

आरोपीच ेपूव इितहास- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई--- िनरंक 
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आरोपीचे पूव इितहास- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबधंक कारवाई--- िनरंक 
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आरोपीचे पूव इितहास- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई--- िनरंक 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

आरोपीचे पूव इितहास- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई--- िनरंक 



 

 





 

आरोपीचे

उशीराचे कारण

----- 
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िदनांक01.03.2023 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

िदनांक01.03.2023 
 

 

 

 

 



 

िदनांक01.03.2023 

 

 

 

 

 



 

पो. टे. चे नाव िलंबगाव  ग ुर. न.28/2023  कलम  324'323'504'506'34IPC 

पो. टे. चे 
नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका 
/ िमिसंग घडला व 
कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 
घडला व दाखल  

िफयादी चे नाव व प ा व मो. न.ं 
आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी अटक 
होय / नाही 
.  

                 हिककत  

िलंबगाव  
भागo 1 तेo 5 :-गरुन 
. 28/2023कलम 324 
,323 ,504, 506 
,34भादवी 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :- 
िद1/03/2023 रोजी . सायकाळी 
17:45 वाजता या सुमारास  िठकाण 
बौ  िवहारा समोरील मोक या 
जागेत नवीन आबादी िलंबगाव ता.जी 
.नांदेड िदशा  द णसे0.5 कमी 
बीट नंबर 1 

 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

िद01/03/-2023 चे 20:38 
न द नंबर :-  वर 22 
 
 

िफयादीचे नाव. संभाजी माणीका पोहरे 
वय 23 वष यवसाय मजुरी राहणार 
नवी आबादी िलंबगाव जात  बौ  
ता.जी .नांदेड मोबाईल नंबर 76 

66 68 58 28 
 
                                 
आरोपी चे नाव  :  
 FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
आरोपी अटक :- अ. .1 व 3यांना 
crpc कलम 41अ (1) माणे नोटीस 
वर मु  केले. 
 
 
चेकिल ट ची पतूता केली आहे :- 

सादर िवनंती क  वर नमदू तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी ानी संगणमात क न िफयादीचे वडीलास 
िशवीगाळ करत असता िफयादी हा मा या विडलास का 
िशवीगाळ करता असे हणाला असता या कारणाव न 
आरोपी मांक01 यांनी याचे हातातील िवटीने िफयादीचे 
डो यात मा न दुखापत केली व आरोपी मांक दोन 
याने िफयादीची  कंबर ध न खाली पाडले व आरोपी 
मांक 0 3 यांनी फयाद या छातीम ये लाथ 

मारले आरोपी मांक  01 ते 03 यांनी सवानी 
िमळून फयाद स िशवीगाळ क न जीवे मार याची 
धमक  दली. वगरे मजुकराचंे फयाद व न  

 मा.सपोिन पवार साहेब यांचे आदेशाने वरील माणे 
गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी आहे HC/ 706 
 पवार हे करीत आहेत 

 
तपास- HC/ 706  पवार 
दाखल करणार :- PSO HC/2216 सुबनवाड पो. टे. 
िलंबगाव मो.न.ं 9922971622 
 
पो. टे. भारी अिधकारी साहेब  

नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. पवार  साहेब पो. 
टे. िलबगाव  मो. न.ं 98 23 28 84 58 

 
 



 

 



 

 



 

 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



  पो. टे. लोहा. ग.ुर.न.44/2023कलम-   381,411,34 भादवी द.01/03/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

गुरण व कलम     गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44/2023 कलम 

381,411,34 भाद व  

 गु हा घडला:- दनांक  01/03/ 23 

रोजी सकाळ    10.30 वाजताच े

सुमारास जनाई धाबा पारड  तालकुा. 
लोहा ज हा .नांदेड उ रेस 04 क.मी 
 
 

गु हा दाखल:- द . 01/03/2023  वेळ   

23.40वाजता टेशन डायर  न द   

35वर 

FIR त दली:-   होय  

 

उशीराचे कारण- 

गेला माल- 1)  16M.M. चे चार लोखंड  

गजाळ च ेरा, रॉड वजन 64 कलो 
अदंाज े कंमत 4480/- पयाची. 
2) 20 M . M.चे चार गजाळ च े रॉड 

वजन 80 कलो अदंाज े कंमत 5600/- 

पयाची अशी एकूण अदंाज े कंमत 

10080/- पयाची लोखंड  गजाळ . 

 

 फयाद  चे नाव व प ा _ हाद िसंग हर कशनिसगं 

चौधर  व 51 वष यवसाय ा सपोट ओमीया पा कग 

भडंारा रोड कापशी  राहणार. वनोबा भावे नगर लॉट नबंर 

117 धनल मी सोसायट  पारड  नागपूर तालकुा ज हा 
नागपूर मोबाईल नंबर 94 22 14 39 75 

 आरोपी चे नाव व प ा:-  
 

आरोपी अटक:- होय - दनांक 02.03.2023रोजी  00.37 नोद 

.02 वर अटक केले आहे. 

िमळाला माल- 1)  16M.M. चे चार लोखंड  गजाळ चे रॉड 

वजन 64 कलो अदंाज े कंमत 4480/- पयाची. 
2) 20 M . M.चे चार गजाळ च ेरोड वजन 80 कलो अदंाज े

कंमत 5600/- पयाची अशी एकूण अदंाज े कंमत 10080/- 

पयाची लोखंड  गजाळ . 

खुलासा;  
           वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील नमदू आरोपी 
मांक 1व 2यांनी सगंणमत क न या या ता यातील ेलर 

मधील मालकाची लोखंड  गजाळ  चोरट  व  आरोपी मांक 

3 यांना  केली व आरोपी मांक 3 यास नमदू गजाळ  ह  

आरोपी मांक 1 व 2 हे चोरट  व  कर त आहेत हे माह त 

असताना 40/-  पये कलो माणे खरेद  केली. वगरेै मजकुराच े

जबाब व न मा.पो.िन. साहेब यांचे आदेशान े गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास कामी HC 2325 करपण ेयां याकडे दला 
आहे. 

 दाखल करणार:-  पोहेका/ HC 2323 जामकर मो 
नबंर.9970975476 

     
तपासी अमंलदार: पोहेका  /2325 करपणे मोन9881707484  

 
पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .            मा.पोिन/  

तांबे  साहेब . पो. टे. लोहा     मो. न 9850188100 

 
केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

 
 


