
iksLVs ps uko %&da/kkj xq-j- ua- 325@2022  d-394] 392] 341] 427 34  Hkk n oh- fn-25@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 %& 

da/kkj  

 

xqUgk  ?k- rk-osG 
fBdk.k-%& fnukad & 
24-10-2022  jksth 21-
00 ok rs 21%30 oktrk 
ps lqekjkl eq[ksM rs 
isBoMt jksMoj x.kirh 
xMxe  ;kaps  ‘ksrh 
toG  isBoMt rk-da/kkj 
ft- ukansM  
 
fn’kk ovarj& iqosZl 30  
fd eh  
 
xqUgk   nk[ky- rk- osG-
& 
 fnukad&25-10-2022 
jksth 04-12  ok uksan ua-
05  oj- 
 
 
 
 
 

xq-j- ua- 325@2022  
d-394] 392] 341] 
427 34  
 Hkk n oh- 
 
 
 

 

 

 

xqUg;kr okijysys 

gR;kj@okg.k& nxM] 

eksVkjlk;dy lhMh 

MsyDl  

fQ;kZnhps uko %& çnhi f'kokthjko 
ukdkMs o; 31o"kZ O;olk; O;kikj jkg.kkj 
isBoMt rkyqdk daèkkj ftYgk ukansM 
eksckbZy Øekad 9579194868 
 
vkjksihps ukao %& pkj vuksG[kh ble o; 
vankts iapohl rs rhl o;ksxVkrhy 
 
vkjksihps vVd %& fujad  
 
 
xsyk eky %& ,d rksGk otukps lksU;kps 
ykWdsV  fdaerh vankts frl gtkj #i;s o 
ikp xzWe otukph lksU;kph vaxBh fda 
vankts iaèkjk gtkj #i;s o  lksU;kps euh 
eaxGlw= lgk xzWe otukps fdaer vankts 
vBjk gtkj #i;s o  jsMeh daiuh ps nksu 
eksckbZy dh vankts ngk gtkj #i;s ,dw.k  
73000: 
 
 
 

[kqyklk %& 
Lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh o R;kph iRuh o 
R;kaph nksu  o"kkZph eqyxh vls  feGwu  R;kaps  nqdkukph iwtk d:u R;kaph dkj Ø 
,e ,l 26 Ogh 6117 fQ;kV  us  eq[ksM rs  ikanw.kÊ ekxZs isBoMt dMs ;sr vlrkuk 
;krhy pkj vuksG[kh blekuh dkjps nksUgha cktw d:u nxMQsd d:u nksUgh cktwl 
eksVj lk;dy vkMO;k Bsowu fQ;kZnhl MksD;kr nxMkus mtO;k dkukps ojrh ek:u 
t[keh d:u ,d rksGk otukps lksU;kps ykWdsV fdaerh vankts frl gtkj #i;s o 
ikp xzWe otukph lksU;kph vaxBh fda vankts iaèkjk gtkj #i;s o iRuhP;k MksD;kr 
nxMkus eqDdkekj ek:u frps xG~;krhy lksU;kps euh eaxGlw= lgk xzWe otukps 
fdaer vankts vBjk gtkj #i;s o jsMfe daiuhps nksu eksckbZy fdaer vankts ngk 
gtkj #i;s fQ;kZnh o fQ;Znhps iRuhl nenkVh o ekjgk.k d:u ,dw.k  73000: 
pk  eky usyk vkgs o xkMhP;k dkpk QksMwu vankts ohl gtkj #i;s ps uqdlku 
dsys vkgs oxSjs tckc o:u xqUgk nk[ky 
nk[ky dj.kkj& iks miuh  baækGs  lkgsc iks- LVs- daèkkj eks- u- 9975751256 
rikfld vaeynkj &iksfu vkj ,l iMoG iksyhl LVs'ku daèkkj eks Ø 
9420841070 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu vkj ,l iMoG iksyhl LVs'ku daèkkj eks Ø 
9420841070 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh& ek-mi fo iks v-Fkksjkr lkgsc mi foHkkx  d/akkj gs 
fnukad 24@10@2022 ps osG 23%30 ok- LVs'ku Mk;jh uksan uacj 29 oj jokuk- 
o iksfu vkj ,l iMoG iksyhl LVs'ku daèkkj eks Ø 9420841070 gs fnukad 
24@10@2022 ps osG 22%41 ok- LVs'ku Mk;jh uksan uacj 26 oj jokuk- 
]?kVukLFkGh HksV  nsoqu ijr&iq<s pkyq-  

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

 

 



पोलीस टेशन मनाठा    गुरन 161/22 कलम 283 भादिव   दनाकं25/010/2022 

पो टे 
चे नाव  

गुरन 161/ 2022 

कलम-283भा.द.िव 

गुरनघ ता वेळ व दनांक -
- 

िफयादी चे नाव व 
प ा मो नं fir िदली 
/नाही*आरोपीचे नाव 
व प ा,अटक 

हक कत  

*पोलीस 
टेशन 

मनाठा 

CR No161/22.कलम 
283 

भादिव 

 

 

 

गुरनघता वेळ व ठकाण 
.. द 25/10/2022रोजी 
12.30वामौ ठाकूरवाडी बस 
टँड या हदगाव  

 
ग ुदा वेळ व िद …िद 
25/10/2022रोजी13.49 े 
डा नं 440 
 

 

 

 

 

 

फयादी...ओमकार िप 

नागोरावदशेमखुवय 

28वष वसाय च पल 

बूट चालक राहणार 

िसबदरा या हदगाविज 

नांदडे मो नं 

8329511452 

आरोपीचे नाव,..  

 

 

*खलुास.. सादरिवनंती िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणीयातील आरोपी यानंी आप या ता यातील वाहन अॅप ेऑटो 

म ये05 वासी बसलले ेअसताना रोडच ेम यभागी यणेारे जाणारे 
वासा या जीिवतास धोका होईल अशा ि थती रोडवर उभा केलेला 

िमळून आ याने वगैरे फयाद व न मा सपोिन  साहबे यां या 
आदशेाने पुढील तपास कामी  

तपासअिधकारी..पो हकेा 2123िगरीमो नं 96048223123 

दाखलकरणार..पोहकेा1750/दवेडमेो नं 9657719136 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 



पो. टे. लोहा गुरन 209/2022 कलम 324,323,504,506,34 भा.द.िव. िद.25/10/2022 
पो. टे. चे 
नाव 

गुरण व कलम     गु हा घडला दाखल िफय दीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हकीकत  
 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन 209/2022 कलम 
324,323,504,506,3
4 भा.द.िव. माणे 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला:- िदनांक 
25/10/2022 रोजी 
सकाळी 07.00 वाजताची 
सुमारास िफय दीच े
घरासमोर मौजे पोखरी  ता. 
लोहा  िज. नांदेड पूवस 20 
िकमी 
 
 
गु हा दाखल:-   
िद.25/10/2022 रोजी  
12.47 वाजता टेशन 
डायरी न द 16 वर 
 
 
 
FIR त िदली:-   होय  
   
 
 
 
 

 िफय दी चे नाव व प ा --- उ म 
मरीबा पवार वय 40 वष यवसाय 
मजुरी राहणार पोखरी ता. लोहा  िज. 
नांदेड   मोबाईल नं.9370460438 
  
आरोपी चे नाव व प ा--- 
आरोपी अटक:- नाही  
 
 
 

 सादर िवनंती की,  वर नमूद तारीख वेळी व िठकाण यातील नमूद 
आरोपीतांनी संगणत क न िफय दी व याचे प नीस आरोपीतां या ऊस 
तोडी या कामगारास बोल याचे कारणाव न आरोपी मांक 01 याने 
िफय दीस िशवीगाळ क न लाकडाने डा या पायास व उज या हाता या 
मनगटावर मारहाण क न दखुापत केली. यानंतर आरोपी मांक 04 िहने 
िफय दी या प नीचे केस ध न लाथा- बु याने मारहाण केली व जिमनीवर 
ढकलून िदले व इतर तीन आरोपीतांनी िफय दीच ेप नीस िशवीगाळ क न 
मारहाण केली यानंतर िफय दीस व याचे प नीस सव नी िमळून जीवे 
मार याची धमकी िदली. वगैरे जबाबव न मा. पो. नी. तांबे साहेबां या 
आदेशाने गू हा दखल क न पुढील तपास कामी  HC 2483 या याकडे 
िदला 
दाखल करणार:- HC 999  जी. एस. येमेकर पो. टे. लोहा 
मो.न.9923670999 
तपासी अंमलदार- NPC 2483 साखरे साहेब मो न.9823015483 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .-    मा.पो.िन. तांबे  साहेब . पो. टे. 
लोहा मो. नं.  
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

 



vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

पो. टे. कंधार   गु.र.न. 327/2022 . व कलम  324,323,504,506,34भा. द. वी  . . द. 25/10/2022 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुर.न. 327/2022 .कलम 

324,323,504,506,34भा. 

द वी 

 गु हा घडला:- द.  

25/10/2022 चे  09.00 

वा.चे.सुमारास फयादीचे 

घरासमोर ल मी या ओठावर 

अंगणात मौजे शेवाळी येथे 

पूवस 30 कमी  

 

 

गु हा दाखल:- द. 

25/10/.2022 रोजी टेडा 

न द नंबर  २२ वर वेळ 

१६.०३ वाजता 

 फयादी चे नाव व प ा :   रामे र भानुदास गीते व 

३० वष वसाय शतेी राहणार शेलाळी तालुका 

कंधार िज हा नांदडे मोबाईल नंबर  

FIR त दली का:- होय 

आरोपी चे नाव व प ा: -  

आरोपीचा मागील इितहास : -   

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

खुलासा;              सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपीतांनी संगणमत क न फयादीस तू आ हाला शेतीचा 

सामाियक धुरा फोडला असे का हणतोस हणून िशवगाळ क न 

आरोपी मांक ०१) याने या या हातातील काठीने फयादीचे डो यात 

मा न डोके फोडून दखुापत केली व फयादीचे आई-वडील भांडण 

सोडिव यासाठी आल े असता यांना आरोपी मांक २,३,४ यांनी 

कापडा बु याने मारहाण क न जीवे मार याची धमक  दली आह े

वगैरे जबाबदाव न मा. पो.िन.सा. यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न 

पुढील तपास कामी नापोका/२७३० टाकरस यांना दला    

दाखल करणार:-  ठाण ेअंमलदार पोहे का/२२५९ ीरामे नेमणकू पो टे 

कंधार. मोबाईल नंबर 99 75 75 42 56    

तपासी अंमलदार:-- पोना/२७३० टाकरस सर पोलीस टेशन कंधार. 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .-   मा.पोिन/पडवळ सर. 

पो. टे. कंधार   मो.9420841070 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 
 

iksLVs ps uko %&eq[ksM xq-j-ua- 321@2022 d-454]457]380  Hkk n oh- fn-25-10-2022 



ftYgk@ 

iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr fn-osG 

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

iksLVs ps 

uko 

%&eq[ksM 

 

xqUgk  ?k- rk-osG 

fBdk.k-%& fn-

24@10@2022 jksth 

ldkGh 08%00 rs fn-

25@10@2022 ps 

09%00 ok=ps 

lqekjkl fQ;kZnhps 

jkgrs ?kjh 

rxykbZxYyh eq[ksM 

rk-eq[ksM ft- uaknsM 

 fn’kk ovarj 

&nf{k.ksl  500 eh  

xqUgk   nk[ky- rk- 

osG-&  

 fnukad&25-10-

2022 jksth 15-18  

ok uksan ua-22  oj- 

xq-j-ua- 321@2022 

d-454]457]380  

Hkk n oh- 

 

 

 

  

 fQ;kZnhps uko %& uthj[kkWu 

gkuqfe;kW iBk.k o; 41 o”kZ O;-eL=h 

jk-rxykbZxYyh eq[ksM rk-eq[ksM ft- 

uaknsM eksdz 9923352043 tkr 

eqLyhe 

vkjksihps ukao %& vKkr 

vkjksihps vVd %& fujad  

 

xsyk eky %& 11 rksGs lksU;kps 

nkxhus o 37 rksGs pkanhps nkxhus o 

jks[k 5000@& :is; vlk ,dq.k 

4]70]200@& :Ik;kpk eky  

 

[kqyklk %&  Lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o Bhdk.kh ;krhy 

dks.khrjh vKkr pksjV;kuh fQ;kZnhps ?kjkps xsVps dqywi rksMqu vkr 

izos’k d:u fQ;kZnhps ?kjkrhy isVhrhy o dikVkrhy Bsoysys 11 rksGs 

lksU;kps nkxhus o 37 rksGs pkanhps nkxhus o jks[k 5000@& :is; vlk 

,dq.k 4]70]200@& :Ik;kpk eky pks:u usyk Eg.kqu xqUgk nk[ky- 

nk[ky dj.kkj & iksgsdkW @400 /kksaMxs iks-LVs- eq[ksM eksdz 9923187434 

rikfld vaeynkj & iksmifu xtkuu vUlkiqjs iks-LVs-eq[ksM eksdz 

9130052062 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iskfu fOg-fOg-xksckMs iks-LVs- eq[ksM eksdz 

8805957400 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iskfu fOg-fOg-xksckMs iks-LVs- eq[ksM eksdz 

8805957400  iksmifu xtkuu vUlkiqjs iks-LVs-eq[ksM eksdz 

9130052062 gs fnukad 25@10@2022 ps osG 15%45 ok- LVs'ku Mk;jh 

uksan uacj 25 oj  

]?kVukLFkGh HksV  nsoqu ijr & iq<s pkyq-  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 

पो. टे. कंधार    ग.ुर.न.  32६/2022 . व कलम  324,323,504,506,34भा. द. वी . . द. 25/10/2022 



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. 32६/2022 .कलम 

324,323,504,506,34

भा. द वी 

 गु हा घडला:- द.  

25/10/2022 च े 09.00 

वा.च.ेसुमारास फयादीच े

घरासमोर अंगणात मौज े

शेवाळी येथे पूवस 30 कमी  

 

 

गु हा दाखल:- द. 

25/10/.2022 रोजी टेडा 

न द नंबर  २१ वर वेळ १५ 

:११ वाजता  

 फयादी च ेनाव व प ा :    

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी च ेनाव व प ा: -  

 

आरोपीचा मागील इितहास : -   

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

खुलासा;              सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपी यांनी संगणमत क न फयादीच ेवडीलास 

आमचे शेतातून नेलेली पाईपलाईन काढून घे असे हणून िनगाळ 

करीत असताना यातील फरयादीने या पाईप लाईन मुळे तुमचे 

काय नुकसान होत आहे असे हणाले असता यातील आरोपी मांक 

०२ या ने याची हातातील काठीने फयादी च े उजवे हाताच े वर 

मा न दखुापत केली आह ेव आरोपी मांक १,३,४ यांनी फयादी 

व याची आईस थापड बु यांनी मारहाण क न जीव ेमार या या 

धम या द या आहेत वगैरे जबाबदाव न मा.पो.िन.सा.यांच े

आदशेाने नमूद माण ेगु हा दाखल क न तपास  

 

दाखल करणार:-  ठाणे अंमलदार पोहे का/२२५९ ीरामे नेमणूक 

पो टे कंधार. मोबाईल नंबर 99 75 75 42 56 

           

तपासी अंमलदार:-- पोहकेा/१९५९ वहारे सर पोलीस टेशन 

कंधार. 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .-    मा.पोिन/पडवळ 

सर. पो. ट.े कंधार     मो.9420841070 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 
पो. टे.नायगाव गुरनं.153/2022 कलम  279.337.338. भादवी माणे. िद 25/10/2021  

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 

गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

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

िफय दीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 



 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

नायगाव 

गुरनं.153/2022 
कलम  
279.337.338. 
भादवी माणे 

  गु हा  घ,तारीख वेळ िठकाण िद 
24.102022रोजी 18.00 
वाजता  सुमारास होटाळा गावाजवळ 
रोडवर घोटाळा तालुका नायगाव दि णेस 
10 िक,िम 
 
 
 
 

 गु हा दाखल िदनांक:-िद-
25/10/2022वेळ  16.52वा टे डा.नोद 
नं. 16 वर  

िफय दीचेनाव :-  
स यद यनुुस स यद रसूल 
यवसाय यापार राहणार नरसी 

ता नायगाव िज नांदेड मो नंबर 
7507379713 
 

एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
  
 
आरोपीचे नाव   
अटक  ता वेळ व :-  

खुलासा  
          सादर िवनंती िक वर नमूद वेळी   िठकाणी यातील िफय दी चालक 
व याचे वडील स यद रसूल िपता महेबूब व भाचा गौस िपता रसूल वय 
15 वष असे गडगा येथील ऑटोमोबाईल दकुान बंद क न याचे टाटा 
इंिडका कार MH-26 /V-965 मधून गडगा ते नरसीकडे घरी येत 
असताना होटाळा गावाजवळील रोडवर पीड ेक वर कार आली असता 
यातील आरोपी कार या चालकाने आप या ता यातील वाहन 
िन काळजीपणे चालवुन िफय दीचे कारला पाठीमागून धडक देऊन 
िफय दी व िफय दीचे वडील स यद रसूल व यास िकरकोळ जखमी क न 
व िफय दीचा भाचा स यद याचे उज या पायाचे फॅ ी चे हाड फॅ चर 
क न गंभीर जखमी केले वगैरे व न गु हा दाखल 
दाखल करणारAsi काळे पो टे नायगाव मोबाईल नंबर 9823035769 
 

 तपासीक अिधकारी:-  पोहे का 91 गदपवाड पो टे नायगाव मोबाईल 
नंबर 8421616306 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार् याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पोिन 
ए.एल. शदे मो नंबर 8975769508 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 
 

पो टे च ेनाव मदुखेड ो. गुरन 217/2022 कलम 65(ई) म.ु ो.का दनाकं 25/10/2022 



पो टे च ेनाव  

 

गुरन/आ /पना

का /िम सग व 

कलम  

गु हा /आ /पनाका 

/िम सग घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव खबर दणेार/आरोपीचे नाव व प ा हक कत  

 मदुखडे 

 

 

 

 ो. गुरन 

217/2022 

कलम 65(ई) 

म.ु ो.का 

 

गु हा घडला - दनाकं 

25/10/2022 च े

14.40  वा.दगुानगर  

ता. मदुखडे पवुस  01 

कमी  

 

गु हा दाखल - दनाकं 

25/10/2022च े16.44 

वा न द नंबर 18  

 

फयादी चे नाव - अर वद कंटराव शगारपुतळे वय 35 

वष पोका 3021 पोलीस टेशन मदुखडे िज हा नादंडे 

मोबाईल माकं 7972379618 

आरोपी चे नाव -  

 

िमळाला माल- 1) िवदशेी दा  Imperil blue 180ML 

एकुण 06 बॉटल 150  दराच ेएकुण 900/-  

2) िवदशेी दा  McDowell No.01अस ेलबेल असलले े 

180 एम एल या एकुण 05 िसलबदं काचे या बॉटल 

कमती  800असा एकुण 1700/-  चा 

खलुासा -सादर िवनंती क  वर नमदू ता. वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपी बाईने ती या राहते  घरा 

समोरील रोडवर  िवनापरवाना िवदशेी दा  11 

बॉटल कमती अदंाजे 1700/- पयाचंा माल 

ितची चोरटी िव  कर या या उ शेान े ता यात  

बाळगललेी िमळून आली हणनू बाजसू माण े

गु हा दाखल आह.े 

दाखल करणार - HC/2136 वचंवेाड पो टे 

मदुखडे 

तपािसक अमंलदार -  NPC/1375 ठाकुर नमेणकू 

पोलीस टेशन मदुखडे  मो.नंबर 7774051375 

आरोप चा पुव इितहास- 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 
 
 

पो. टे. कंधार    गु.र.न. 328/2022 . व कलम  324,294,323,504,506,34 भा. द. वी . . द. 25/10/2022 



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. 328/2022 

.कलम 

324,294,323, 

504,506,34 

भा. द वी 

 गु हा घडला:- द.  

24/10/2022 च े 22.00 

वा.च.ेसुमारास फयादीच े

घरासमोर अंगणात मौज े

दगरस ब.ुयेथे पूवस 30 

कमी  

 

 

गु हा दाखल:- द. 

25/10/.2022 रोजी टेडा 

न द नंबर  २४   वर वेळ    

१८:०८वाजता  

 

उिशराच ेकारण: - आज 

रोजी फयाद द याने 

 

आरोपीचा मागील इितहास :  

 फयादी च ेनाव व प ा :     

FIR त दली का:- होय 

 

 

 आरोपी च ेनाव व प ा: -  

 

आरोपीचा मागील इितहास : -   

 

आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा;  

             सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख ठकाणी यातील 

आरोपी मांक 1 ने फयादी तु ही र यात बाज का टाकली तु 

िचनार रांग तुला व तुझे सूनेला झवतो अशी अशलील िशिवगाळ 

क न याचे हातातील काठीने फयादीच े उज ा हातावर व 

कमरे या भेबे टणे पाठीत मारहाण क न दखुापत केली व आरोपी 

मांक 2,3,4 यांनी फयादी व फयादीच े बिहणी चा मुलगा 

बालाजी िव ंभर गासकवाड यांना िशवीगाळ क न थापड 

बु यांनी मारहाण क न जीव े मार या या धम या द या आहेत 

वगैरे जबाबदाव न मा.पो.िन.सा.यांचे आदशेाने नमदू माणे गु हा 

दाखल क न तपास  

दाखल करणार:-  ठाणे अंमलदार पोहे का/२२५९ ीरामे नेमणूक पो 

टे कंधार. मोबाईल नंबर 99 75 75 42 56 

तपासी अंमलदार:-- पोना/2730 टाकरस पोलीस टेशन कंधार. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .-  मा.पोिन/पडवळ सर. 

पो. टे. कंधार मो.9420841070 

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

  पोलीस टेशन कंुटूर   गुरनं. 170/2022कलम  279,304a,337,338,379ipc माणे िदनाकं. 25.10.2022     



  पोलीस टेशनचे 
नाव 
 

 गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ 
िठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

िफय दीच ेनाव व प ा 
मोबाईल नंबर, आरोपीच ेनाव 
व प ा आरोपी अटक होय 
/नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव कंुटूर 

गुरनं 170/2022 
कलम  
279,304a,337, 
338,379 ipc  

माणे 
 
 
 
गेला माल  
सो याचे ासलेट 
अंगठी िकमती 
अंदाजे एक लाख 
तेवीस हजार 
पाचशे ब ीस 

पये 
 
 
िमळाला माल 
िनरंक 
 
 
 
 

 गु हा घडला िदनांक 
20.10.2022च े00.30 
वाजता   
 
 
िठकाण  नायगाव ते 
नांदेड जाणारे रोडवर 
पंचवटी हॉटेल जवळ 
 
िदशा प चमेस 7 की मी 
 
 
 
 
 गु हा दाखल िदनांक:-
िद-25.10.2022 टे 
डा.नोद नं 17 वर वेळ 
18.53 
 
 
 
 चेक िल टची पुतता 
केली अगर कसे  :-होय 

 िफय दीचे नाव  व प ा:- 
इरा णा शंकर ित पलवाड वय 
42 वष यवसाय शतेी राहणार 
बरबडा तालुका नायगाव 
मोबाईल नंबर9923124863 
 
 
 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
 
 आरोपीचे नाव व प ा :-  
 
मयताचे नाव िदलीप हनुमंत 
ित पलवाड वय 31 वष 
राहणार बरबडा 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील िफय दीचा चुलत भाऊ 
िदलीप ित पलवाड व बालाजी घोसलवाड असे िमळून मोटरसायकल 
वर बसून गावी बरबडा येथे जात असताना नायगाव ते नांदेड जाणारे 
रोडवर पंचवटी हॉटेल जवळील बु  िवहार पाटीसमोर आले असता 
िफय दीचा चुलत भाऊ िदलीप ित पलवाड यांने याचे ता यातील मोटार 
सायकल ही समोर उ या असले या अ ात काला जोराची धडक 
देऊन वतः व मोटार सायकल वर  पाठीमागे बसलेला बालाजी 
मालकाजी  घोसलवाड यास गंभीर जखमी क न उपचारादर यान 
िदलीप हनुमंत ित पलवाड वय 31 वष रा बरबडा ता नायगाव िज नांदेड 
हा मरण पावला असून  वतःचे मरणास कारणीभूत झाला आहे  
िफय दीचा भाऊ िदलीप ित पलवाड याचा अपघात झा यापासून ते 
यास उपचार कामे दवाखा यात शरीफ करेपयत कोणीतरी अ ात 
य तीने िदलीप याचे अंगावरील हातातील सो याचे ासलेट 

15.920 ाम ज ुवा 83532िक अ  हातातील बोटातील सो याची अंगठी 
10 ॅम ज ु वा 40000िक अ असा एकूण एक लाख 23 हजार 532 

पयाचा माल चो न नेला आहे वगैरे िफय द व न गु हा दाखल 
क न    मा..सपोिन सा यांच ेआदेशाने पुढील तपास कामी िदला  
 तपासी अमंलदार :- psi येवल े साहेब मो नं 7791597775 पोलीस 
ठाणे कंुटूर 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 



vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 
 
 
 

                
    

    
        

    
                

              
                  

  
  

  
  

                
                        

    
      

    
      

  

  

  
        

        
              
                    

  

            
              

    

  
      

  
    

        
          

                                  

                                
              

                  
              

                      
                    

              
      

  

                  
              

                                                                                                        

      
        

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 
 
 



Ikks LVs mLekuuxj iukdk  177@2022 d-323] 504] 506   Hkk n oh fnukad&25-10-2022 
ftYgk@ iks-

Bk.ks  

xqjua ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr fn-osG 

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

iksLVs ps 

uko %& 

mLeku 

uxj  

 

iukdk  ?k- rk-osG 

fBdk.k-%& fn-

25@10@2022 ps 14%00 

oktrkps lqekjkl  

fQ;kZnhps jkgrs ?kjkps  

vax.kkleksj  ekSTks  

gGnk rk-da/kkj   

 

 fn’kk ovarj &iqosZl  

10 fd eh   

 

iukdk    nk[ky- rk- 

osG-&  fnukad&25-10-

2022 jksth 20-19   

ok uksan ua-19   oj- 

Ikukdk ua  

177@2022  

d-323] 504] 506   

Hkk n oh- 

 

 

 

 

  

 fQ;kZnhps uko %&  

 

 

 

vkjksihps ukao %&  

vkjksihps vVd %& fujad  

 

[kqyklk %&  
Lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh ckbZ fg 
frps ?kjkps vax.kkleksj Fkkacys vlrk ;krhy ueqn vkjksihus xsY;k o”kkZps  
diM;kps nqdkukps f’kYyd m/kkjhps vkB’ks #i;s ekxhryh  vlrkuk 
fQ;kZnhus  uojk cktkjkyk xsyk vkgs ,d rs nksu  fnolkr iSls  ns.;kl 
dGfors vls  lkaxrk vkjksihus eyk iSls  vkRRkkp ikghts Eg.kqu  f’kohxkG 
dsyh o frps xkykoj pkiVkus ekjgk.k dsyh o rqEgk nks?kk uojk ck;dksyk 
[kRre d#u Vkdrks  ftos  ekj.;kph /kedh fnyh lnj ekjgk.khr fQ;kZnhps  
ukdkoj eqDdk ekj ykxyk o dk[ksr  vlysys ckG loZs’ojh  ,d o”ksZ  ;kl 
dikGkoj  eqDdk ekj ykxyk oxSjs  ys[kh vtkZ o#u iukdk  nk[ky+- 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW @1964 ch ts  eLds  iks LVs mLekuxj  eks ua  
9923189964 
rikfld vaeynkj & iksuk  127 eqaMs iks LVs mLekuuxj  eks ua  
8788051617 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&liksfu Hkkjrh  iks LVs mLekuuxj  eks ua  
8378989949 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & liksfu Hkkjrh  iks LVs mLekuuxj  eks ua  
8378989949 
gs fnukad 25@10@2022 ps osG 20%30 ok- LVs'ku Mk;jh uksan uacj 21 oj  
]?kVukLFkGh HksV  nsoqu ijr & fn 25@10@2022 ps  22%30 oktrk LVs Mk ua -
-    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&fujad  
 

 

 

(DCR) आ.म ृ. पो. टे. कंधार                        आ.म.ृन.60/2022  कलम 174 CRPC  द.25/10/2022. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.मृ.न. 60/2022कलम 

174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 

द.21/10/2022  च े

23.10वा गु जी णालय 

छ पती चौक नांदडे  

 

 

आ .मृ.दाखल:- 

द.25/10/2022 वेळ 21:17 

वा. टशेन डायरी न द 28वर.  

 

खबर दणेार :- NPC/1133  िव.जी..बोरकर 

पो टे भा यनगर िज हा नांदडे 

FIR त दली का:-  

 

 मयताचे नाव व प ा :- माधव एकनाथ ग हाण े

व 34 वष ावसाय शेती राहणार अंबुलगा 

तालुका कंधार िज हा नांदेड 

●  मरणाचे कारण: िवषारी औषध ाशन 

के याने मृ यू 

 

आरोपी अटक:-  

 

दाखल करणार:- HC / 2259 ीरामे साहबे 

पोलीस टेशन कंधार . 

 

उिशरा च ेकारण:- 

 

खुलासा;            वर नमूद तारीख वेळी व  ठकाणी यातील 

मयताने याच े वतःचे शेताम ये कोणते तरी िवषारी औषध 

िप याने यास उपचार कामे गु जी णालय छ पती चौक नांदेड 

येथे ऍडिमट केले असता या यावर उपचार चाल ू असताना तो 

उपचारादर यान मरण पावला आहे असे कागदप  आज रोजी 

ा  झा याने मा.पो. िन.सा . यां या आदशेाने अमर दाखल 

क न तपास NPC/548 काळे यां याकडे दला 

 

 

तपासीक अमलदार :- NPC/548 काळे 

नेमणूक पोलीस टेशन कंधार मो. :8652756495 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

              मा. पो. िन. / पडवळ साहबे पो . ट.े  कंधार मो . . 

9420841070 

घटना थळी भेट दणेारे अिधकार्याच ेनाव :- .  

मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 
 

 



vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  



vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



िद 25.10.2022 

   
    

       
1  

 

 

 

 – िदनाकं 
25/10/2022रोजी 09.00वा  
नाईकनगर नांदेड   
 

 
– 
िद 25.10.2022 रोजी वेळ 
20.31वा टे.डा.-27 
 

 - पूवस 0. 5 
िकमी  
 
 

कलम 
354, 452, 
504, 506, 34 
भारतीय दंड 
संिहता 1860
 
 
 

-  

- – 
आरोपी अटक -नाही 
 

 – सपोउपिन 
क याणकर मो.9623551038 

 पोहेकाँ1986 कानगलेु 
मो.न.9657707486   

 - सादर िवनंती िक, िदनांक 25/10/2022 
रोजी सकाळी 0900 वा. चे सुमारास आमचे ग लीतील 
यांनी संगनमत क न बेकायदेशीर िर या मा या घरात 
घुसले. यावेळी 2. याने वाईट उ ेशाने माझा हात ध न 
ओढाओढ क न िवनयभंग केला आहे व या सव नी 
िशवीगाळ क न िजवे मार याची धमकी िदली आहे. 
वरील लोकांपासुन मला व माझे कुटंुिबयाचे िजवीतास 
धोका आहे.  वगैरे जबाबा व न  मा.पो.िन.काकडे 
सा.यांचे आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न  पुढील 
तपास पोहेकाँ1986 कानगलेु यांचेकडे िदला. 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



िद 25.10.2022 
 

 
 

 
   

       
1  

 

 

 

 – िद 
25/10/2022 रोजी वेळ 
20.30 वा मातागूजरी चौक 
येथून राहते घरातून बाहेर 
जातो हणून गेली परत 
आली नाही  पूवस 3 िकमी 
 

 – 
िद 25.10.2022 रोजी 
वेळ 22.13 वा टे.डा.-
32 

 - पूवस 
0. 5 िकमी  

 
 

- 

 – अंजली सिचन 
कूलकण  ,वय 25 , यवसाय घरकाम 
रा.मातागूजरी ,चौक,नांदेड 
 

 – पोना/2609 
आकमवाड 

  पोहेका/ँ 1792 लोखंडे  मो.न. 
9527810006 

 - नमुद ताऱीख वेळी व िठकाणी यातील 
खबर देणार यांची प नी अंजली सिचन कूलकण  
,वय 25 , यवसाय घरकाम 
रा.मातागजूरी,चौक,नांदेड ही घरातून बाहेर जातो 
हणून गेली ती परत न आ याने खबर देणार यानी 

ितचे मोबाईल नंबर 8999474381  वर काँल केले 
असता मोबाईल बंद दाखवत असे सांिगतले  
यानंतर यांनी आजूबाजू या ग लीत व 

नातेवाईकाडे फोन क न िवचारले असता यांनी 
पण आम याकडे आली नस याचे सांिगतले वगैरे 
त ारी अज िद याने मा पोिन सा. यांचे आदेशाने 
िमस ग दाखल क न पूढील शोध व कायवाही 
कामी पोहेकाँ 1792 लोखंडे यांचेकडे िदला . 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

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

 

    



  
 

                
       

     

  
  

 
 

 
    

      
 

     
   
   

   
    

     
  

   
    

   
  

       
        

     
     

 

      

             
             

          
          

           
      

          
  

             
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

    

 
 
 

पो. टे िवमानतळ  गुरनं 366/2022 कलम 324, 323, 504, 506, 34 भादिव 1860 िद 25.10.2022  



 

 

  
 

  

       
1  

 

 
 – 

– िदनांक -24/10/2022रोजी 
22.30वाजे या सुमारास    
गांधीनगर नांदेड िदशा पुवस 2 
िकमी  
 

 – 
िद 25.10.2022 रोजी वेळ 
18.261वा टे.डा.-25 
 

 - पूवस  3  
िकमी  
 
 

 
 
 
 

 – 
सपोउपिन क याणकर 
मो.9623551038 

  

- लखन  सुभाष  
बसवंते वय22वष  य- 
मजुरी रा. गांधीनगर नांदेड  
मोनं 7498639191 

- –  

 
आरोपी अटक -नाही 

 - सादर िवनंती िक,नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीतांने संगणमत क न  
आमं या गा ा या बाजुल  फटाके का  उडवता  
असे हणुन िशवीगाळ करत थापड  मारली  
िफय दीने याना    हणाले  की,  तु ही मला थापड 
का मारली असे हणताच   आ. ,)-4यांनी 
हातातील क ाने डो यात मा न दखुापत केली  व 
पु हाणा आमं या वा ाला  आलासतर पाहुन घेतो 
हणुन धमकी िदली  वगैरे मजकुराचे MLCजबाबा 

व न  मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने वर माणे 
गु हा दाखल क न  पुढील तपास पोहेका1ँ986 
कानगुले यांचेकडे िदला.  

 पोहेका1ँ986 कानगुले मो.न.9657707486   

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

    

 


