
माडंवी  गु न न.ं  :- 76 /2022 कलम :-  184,185 महारा  मोटार वाहन िनयम 1989 द. 26/09/2022 

 

पो. टे. च े

नाव  

गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

 मांडवी गु न नं.  :- 

 76 /2022 

कलम :-   

184,185 महारा  

मोटार वाहन िनयम 

1989  

 

 

 

गु हा घडला ता. व वळे :-  

 द. 25/09/ 22 रोजी .19 :00 

वा .च ेसमुारास  ल मी चौक 

मांडवी 

ठकाण : ल मी चौक मांडवी 

 

गु हा  दाखल ता. व वळे :-  

द. 26/09/2022 

च े00 :55 वा.  

न द नंबर :- 02 वर  

फयादी च ेनाव :- 

 याम मंगू च हाण वय34 वष 

वसाय नोकरी पोलीस टेशन 

मांडवी मो. .9881373223 

 

आरोपी चे नाव :-  

 

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- िनरंक 

 

सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने आप या ता यातील वाहन अशोक ललेँड कंपनीचा 

क म य ाशन क न व वेढा वाकडा चालून धोकादायक 

र या वाहन चालिवताना िमळून आला हणून  माननीय 

सपोिन िशवरकर साहबे याचं ेआदशेाने गु हा दाखल क न 

पुढील तपास बीट मपोहकेा 1366 कनाके यां या कडे दला. 

 

दाखल करणार— 

नापोकॉ 29 मडावी पो टे मांडवी  

 

तपािसक ---  

मपोहकेा 1366  कनाके पो टे मांडवी 

मो. नं.7307138735 
 

पो. टे. भारी अिधकारी नाव :- 

.स.पो. िन. िशवरकर पो. टे. मांडवी  

मो. नं. 9922322312 

 

 



 

िहमायतनगर  गु न न.ं  :-216/2022  कलम:- 379 IPC द. 26/09/2022  

पो. टे. च ेनाव  गरुन / आ.मृ / 

पनाका / िम सग 

घडला व कलम  

गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी अटक 

होय / नाही 

                 ह ककत  

िहमायतनगर गु न नं.  :-

216/2022 

कलम:- 

 379 IPC 

 

गु हा घडला ता. व वळे :-  

 द. 25/09/2022च े ते 

10:00वा.. ते 14:00च ेदर यान 

ठकाण :  िसरंजनी ते 

िहमायतनगर रोडवर HP gass 

गोडाउन समोरील िशवार 
 

गु हा  दाखल ता. व वळे :-  

द. 26/09/2022च े

13:35  वा.  

न द नंबर :- 20 वर  
 

गेला माल 

 पॅशन ो िहरो कंपनीची िजचा 

नं.MH 26BS 9580  अशी जनुी 

वापरती कमती अं.50000/- 

पयाची 

फयादी च ेनाव : 

 साय ा िचन ा स लेवार  वय 50 

वष ावसाय शेती 

रा.िहमायतनगर 

मो.नं.8308386807 

 

आरोपी चे नाव : आ ात 

 

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- नाही. 

चकेिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील अजदार याने 

शेताकडे फवारणी साठी याच े मालक ची मोटार सायकल पॅशन ो 

कंपनीची जी चा माकं MH 26BS 9580 या नंबरची लाल रंगाची गाडी 

िजची अंदाज े कमत 50 हजार पये असललेी गाडी ही शेताच े जवळ 

असलले े एचपी गॅस गोडाऊन समोर लावून फवारणी क न परत येऊन 

पािहल ेअसता िमळून आली नाही व न नमूद गाडीचा शोध घेतला असता 

कोणीतरी अ ात चोर ान ेचो न नेली आह ेव न गु हा दाखल आह े

. 

दाखल करणार:-  

PSO-  HC/658 क  ेसर पो. टे. िहमायतनगर  

 

तपािसक अिधकारी-  

HC/2303 शगणवाड सा.  पो. टे. िहमायतनगर  

 

पो. टे. भारी अिधकारी -नाव व मोबाईल नंबर :-  

 पोिन बी.डी.भुसनुर पो. टे. िहमायतनगर  मो. नं. 9834774799 

 



पो. टे िवमानतऴ िमस ग.न.ं  67/2022 - द 26.09.2022 

 
िज हावपो. टे.चने गु हा घडला/दाखल/ ा द./वेळ  

गुरन.ं वकलम 

फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 
नांदेड, 
पो. टे. 

िवमान-तळ 

 

िमस ग घ.ता.वऴे व 

ठकाण –  

दनाकं 03/08/2022 

रोजी सांयकाळी 06.30 

या  सुमारास राहते 

घ न  िशवनेरीनगर 

सागंवी नांदडे  

 

उ रेस 05 क.मी. 

 

 

दाखल ता. वेळ  

- द 26.09.2022  

रोजी वेळ 14.18 वा 

टे.डा. 24 

 

 

पो. टे 

िवमानतऴ 

िमस ग.नं. 

  67/2022 

 

खबर दणेार –  

 

हरवले या चे नाव – 

  घन याम सटवाजी पाटील वय 56 वष 

रा.िशवनेरीनगर सागंवी नांदडे 

 

वणन- 

 रंग- सावळा, उंची पाच फुट , नाक सरळ,  केस 

पांढरे, चेहरा लांबट, डोळे म यम, बांधा सडपातळ, 

भाषा मराठी, पोषाख टी शट का या िहर ा रंगाच े, 

पँ ट का या रंगाची. 

 

उशीराच ेकारण-  

या आगोदर सु दा दोन ते तीन वेळा आठ आठ दवस 

जात होते  हणुन कळिवल,े व  आज रोजी  पो टे ला 

हजर येवुन त ार द याने. 

 

 

खलुासा - नमुद ताऱीख वेळी व ठकाणी यातील खबर 

दणेार याचं े पती  घन याम सटवाजी पाटील वय 56 वष 

रा.िशवनेरीनगर सागंवी नांदडे हे  राहते घ न कोणास 

काहीएक न सांगता िनघुन गेल ेते अदयाप पावेतो घरी परत 

आल े नाही. याचंा आजपावेतो  नातेवाईक व गावाकड े

शोध घेतला असता िमळून आल े नाही.या आगोदर सु दा 

दोन ते तीन वेळा आठ आठ दवस जात होते  हणुन 

कळिवल,े व  आज रोजी  पो टे ला हजर येवुन त ार दते 

आहोत.  वगरेै मजकुराच े अज द याने मा .पोिन सा. याचंे 

आदशेाने िमस ग दाखल क न पूढील शोध व कायवाही 

कामी HC 1334 जाधव  याचंकेड े दला . 

 

दाखल करणार – 

 HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 

 

तपास करणार  - 

HC/1334  जाधव मो.नं. 8805859640 

 

 



पो टे चे नाव मदुखडे भाग 6 गुरन 195/2022 कलम 224 भादवी दनाकं 26/09/2022 

पो टे च े

नाव  

गुरन/आ /पनाका 

/िम सग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िम सग 

घडला व दाखल 

फयादी चे नाव खबर दणेार/आरोपीचे 

नाव व प ा 

हक कत  

 मुदखेड 

 

 

 

भाग 6 गुरन 

195/2022 

कलम 

 224 भादवी 

 

गु हा घडला दनाकं-

महारा  शासनाच े

प रप क दनांक 

13/11/2020 त ेआज 

दनांक 26/09/22 

पावतेो यातील कै ाचे 

राहते ठकाणी भीम नगर 

मुदखेड  

दि णसे 01 कमी 

 

गु हा दाखल – 

 दनांक 26/09/2022  

चे 16.05 वा  

न द नबंर 23 

फयादी च ेनाव – 

 पेश आनंदा पवार वय 30 वष 

नेमणकू पोलीस िशपाई खुल े कारागृह 

पैठण िज हा औरंगाबाद राहणार 

को हा तालुका मुदखेड िज हा नांदडे 

मोबाईल मांक 8208170097 

 

 

आरोपी च ेनाव –  

 

 

खुलासा -सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी बंदी यास जगभरात कोरोना िवषाण ू ादभुाव होत अस याने 

माननीय सव  यायालयाचे आदशे न े सदरील पिहली आरोपी यास 

अकि मक अिभवचन रजेवर मु  केल े होते व शासनाचे दनांक 

13/11/2020 अ व े याचे प रप कानुसार यातील आरोपी यास परत 

कारागृहात हजर होणे बंधनकारक होत ेपरंतु यातील आरोपी हा वर नमूद 

तारीख त े आज द. 26/09/2022 पाव े तो पर पर कारागृहात हजर न 

होता गैरहजर अस यान ेसदर कै यावर कलम 224 भा.द.वी माणे गु हा 

दाखल होऊन FRI त िमळणबेाबत लेखी प क यातील फयादीने कागद 

प ासह हजर के यान ेमाननीय पोलीस साहबे यां या आदशेान ेवर माणे 

गु हा दाखल.  

दाखल करणार –  

 NPC/231 फोल ेपो टे मुदखेड 

तपािसक अमंलदार  

HC 2366 मुंडे नेमणूक पोलीस टेशन मुदखेड  मो.नंबर 9403330030 

 



पोलीस टेशन हादगाव गरुनं  292/2022 कलम  354 323  506 भा द िव  मान े द  26/09/2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वळे 

फयादीच ेनाव प ा व मोदी न ं, आरोपीचे 

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

हदगाव  भाग 1 ते5 गुरनं  

292/2022  

कलम  

 354   323,506 

भा द वी 

 

 गु हा घडला ता. वळे 

ठकाण  

द.25/.06o9/2022  

च ेसायकंाळीo5.oo   

फयादीचे घराजवळ 

पेवा वाजता च ेसुमारास  

मौ.पेवा  तालकुा 

हादगाव 

 

दशा :-  

उ रेस  3o कमी 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 26/o9/.2022 

 च े 15  30 वा 

 टे.डा न द  27वर  

 फयादीच ेनाव:- 

  

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

खलुासा, 

             सादर िवनंती क  , नमूद तारीख वेळी व ठ ठकाणी ठकाणी यातील 

आरोपीने फयादी हे याचं ेघराजवळ नळाच ेपाणी भरत असताना तू येते रा न 

जवानी का जाळतेस तू ते दसायला चांगली आह े  तू मा या सोबत रहा अस े

फयादीस हणून वाईट हतूेने हात ध न आरोपी या घरात असताना व याच े

हातातील का ान ेमाझ ेदो ही हातावर मारल ेव जीव ेमा न टाकतो अस ेधमक  

दली वगैरे जवाब आव न यादी व गु हा दाखल क न मा य कोणी साहबे याचं े

आदशेाने मोरे साहबे यां याकड ेपढुील तपास कामी दे यात आलाअसताना  

 

दाखल करणार :-  

 पोना  1292 रणवीर पो टे हदगाव    9588426582 

 

तपािसक अमलंदार :- 

 PSI ी मोरे साहबे पो टे हदगाव मो नंबर 9763457266 

 

 



 

पो. टे. कनवट  आ  न ं31/2022 कलम 174  भा द िव  द  26/09/2022  

पो. टे च ेनाव  गुरन ं/आ  / कलम  गु हा / आ  घडला व दाखल  फयादीच ेनाव व प ा मो न.ं, 

व आरोपीचे नाव व प ा. 

ह ककत  

पो. टे. च े

नाव कनवट  

आ  नं  

31 /2022  

कलम  

174 भा द िव  

 

 

 

आ  घडला तारीख वेळ व 

ठकाण :- 

 द.26/9/2022 रोजी वेळ 

09.00वा.च ेपूव  वेळ न  

नाही बो मेा नाला या पा यात 

रामनगर कनवट  

 

आ  दाखल :-

द.26/09/2022 

 वेळ  14.21 वा 

 टे.डा. नं 25 वर  

     

मरणाच ेकारण :- 

बो मेा नालाच ेपा यात पडुन 

बुडुन मृ य ूपावला 

खबर देणार नाव:- 

 बाळु नामदवे िनखाड े

वय 32 वष धंदा 

हॉटेलवर मजुरी का. 

मला नालागु ा रामनगर 

कनवट ता. कनवट 

िज.नांदडे 

मो.नं.9767068306 

 

मयताच ेनाव ;-  

एक आद यात इसम वय 

अंदाज े30 वष चा पु ष 

जातीचा  

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व   ठकाणी यातील खबर दणेार यांनी 

कळिवल े क  द.26/09/2022 रोजी सकाळी 09.00वा.समुारास खबर दणेार ह े

शौचालयास बो मेा नाला रामनगर येथील पुला जवळ खाली गेलो असता तेथे यास 

पा यात पाल या ि थतीत एक पु ष जातीच े ेत तरंगत अस याच े दस याने खबर 

दणेार यांनी ग लीतील लोकानंा कळिवल ेतसेच पो. टेशन. ला माहीती दली वगैरे 

खबरी व न वर माण े आ  दाखल क न माननीय पोलीस िनरी क साहबे याचं े

आदशेाने पुढील  तपास कामी पोउपिन पवार  यांच ेकड े दला . 

 

 गु हा दाखल करणार  

PSO पो.ना./2355मालवाड  पो टे कनवट म.े नं.7391802336 

 

तपासी अमंलदार 

 पो उप. ना. पवार पो टे कनवट मो.नं. 9850892665 

 

पो टे भारी अिधकारी :- 

 मा पोलीस िनरी क साळंुके साहबे मो नं 8788971640 

 

 



लबगाव गु न नं.  :- 
145/2022 
कलम :-  
65 (ई) म.दा.का. 
 

 देशी दा  भगरी सं ा 
असे  लेबल असले या 
180 एम. मते चा 
िसलबंद काचे या 
बॉटल दहा  10बॉटल 
िक.अ. 
एकूण600 पयाचा  
माल 
 
  

 िद. 2-07 2022 चे 17.35 
वा. दर यान 
िठकाण :- आरोपीच ेराहते घरा 
शेजारी मौ. पुतणी  िशवार ता. 
िज. नांदेड उ रेस 23 िक 
मी.िबट नं04 
  
 

िद. 26-09-2022 
 चे 16.10वा.  
न द नंबर :- 13.वर  

 िवजय रामहरी तोडसाम वय 43 वष 
यवसाय नौकरी 2018 83 29 61 18 

55 यवसाय नौकरी पोलीस टेशन 
लबगाव ता. िज ..नांदेड 
 मोबाईल नंबर 83 29 61 18 55 

 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीर  िर या देशी दा  भगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 एम.एल. या  सीलबंद काचे या 10बाटल 
िक.अ.600/ पायचा  ो . हशन गु ाचा माल वतः या फाय ासाठी 
चोरटी िव ी  कर या या उ ेशाने ता यात बाळगला पोलीस येत 
अस याचे पाहून सदरचा ो. गु ाचा माल जागीच सोडून पळून गेला 
वगैरे मजकुराचे जबाब व न विरल माणे गु हा दाखल  क न 
मा.स.पो.िन. साहेब यांचे आदेशाने पुढील तपास कामी  ASI सूयवंशी  
यांचेकडे िदला.  

- PSO hc2426 शेटे पो. टे. लबगाव मो.नं. 8275627246 

ASI सूयवंशी पो. टे. लबगाव  मो. नं9011472277 

स. पो. िन. पवार साहेब पो. टे. िलबगाव  मो. नं9823288458 
 

 



 

 
 

  

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
उ माननगर 

गुरनं  
162/2022 
क. 
498 323, 
504,34 भादंवी  
 

 

आज रोजी येऊन 
िफय द िद याने 
गु हा दाखल 
 

िद.15/07/2014 पासून ते द  28.04.2022 
पयत आरोपीचे राहते घर ई तालुका कंधार 
िज हा नांदेड 

पूवस  अंतर..18 km  

 

िद-26/09/2022 
 वेळ 14.44 वाजता  
टे.डा न द   17 वर 

 

  

 

 

  

 
   

 

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

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने संगणमत क न मला उपाशी पोटी ठेवून 
शारीिरक व मानिसक ास िदला मारहाण क न माझा छळ 
केला आहे तरी वरील लोकांवर यो य ती कायवाही हो यास 
िवनंती आहे असा मजकुराचा अज िद याने माननीय सपोनी 
साहेब यां या आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न 
पुढील तपास HC 2330 कानगलेु यांचेकडे िदला  

 pso hc- 1005 बोईनवाड पो.. टे 
उ माननगर मो न 9049618702

 HC 2330 कानगलेु साहेब पो टे उ माननगर मो न 
9923319992 

 
नंबर: 
- स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर 
 मो.नं. 837898949 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 



पो. टे. कंधार गु.र.न.300/2022  कलम 324,323,504,506.भा.द.िव.  , द.26/09/2022. 

पो. टे. चे 

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. 

300/2022  

कलम 

324,323, 

504,506. 

भा.द.िव.  

घडला:- 

द.26/09/2022 रोजी च े 14.30 वा. 

समुारास  बालाजी कशन मोगावे याचं े

घरासमोर सावजिनक र यावर मौज े

पेठवडज कंधार ता. कंधार 

 

 पवूस 25. क.मी.  

  

 गु हा दाखल:- 

 द.26/09/2022  

वेळ  18.17 वा. 

 टेशन डायरी न द  27  वर. 

 

 

 

फयादीच ेनाव:- 

 मा ती बापूराव रामतीरथे वय 

50 वष  वसाय शेती रा. 

पेठवडज ता. कंधार िज हा नांदडे 

मोबाईल . 9922702724 

 

FIR त दली का:- होय. 

 

आरोपी नाव व प ा:-  

 

आरोपी अटक :- नाही 

 

 

 

खलुासा; 

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

फयादीचा जावई असून आरोपीने फयादीस तु ही आमच ेनवरा बायको म ये 

दखल अदंाजी का घेता व माझ े प ी माहरेी का ठेवून घेता असे हणून 

िशवीगाळ क न याचं ेहातातील क ीने फयादीच ेडा ा हाताच ेकरंगळीवर 

व डा ा हाताच े मनगटावर मा न दखुापत केली आह े व फयादीचा भाऊ 

सोडव यास आला असता यास पण मारहाण क न दखुापत केली आह ेव जीव े

मार याची धमक  दली आह.े वगैरे जबाब व न वर माण ेगु हा दाखल. 

 

दाखल करणार:--- 

-HC/2259 ीराम ेसाहबे पो. टे. कंधार. मोबाईल नंबर-9421761652. 

 

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. . :--केललेा तपास:-  

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 



 

   

 

हदगाव  भाग 6 गुरनं 
 293/2022 
कलम  
12 अ  मुजूका 
  

िद.26/.o9/2022  चे 
सायंकाळी13 2o  वा साई 
खानावळ हॉटेल मौ कोळी 
हदगाव  तालुका हादगाव 

उ रेस  3o िकमी 

 :- 
 िद 26/o9/.2022 
चे  15  30 वा 
 टे.डा न द  27वर  
 

  
 

काकोबा मा ती िचतळे वय  56 वष यवसाय नोकरी 
 पोहे का 35 पो ट हदगाव िज हा नादेंड 

  

 

.  
620 पये जुगाराचे सािह य 
 

खुलासा, 
             सादर िवनंती की , नमूद तारीख वेळी यातील 
आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या लोकांकडून 
आक ावर पैसे घेऊन टाईम बाजार नावाचा मटका जुगार 
खेळ व खेळवीत असताना मट याचे सािह य व रोग नगदी 

पये 620 पये सह िमळून आला वगैरे िफय द व न व 
आ ोश नाम मांक 90 प लक 22 माणे गु हा दाखल 
क न पुढील तपास कामी कोणी साहेब यां या आदेशाने 
याची 35 चतलेस साहेब यां याकडे िदला 

 

 पोना / 1292 रणवीर  9588426582 

 पोहे का 35 िचतले 

 

 



 

Ps markhel  ोगुरन 193/2022 कलम 65(ई) म.दा.   का.   द.26/09/22 

पोलीस 

टेशन 

गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

गु हा दाखल तारीख 

वळे व ठकाण 

त ारदार याचं ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मरखेल ो .गुरनं. 

193/2022 

कलम  

65(ई) म.द.का.. 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण:-  

द 26/09/2022 

रोजीवेळ 14.15 
वाजताचसेुमारासमौ
तंुबरपलीब थानक 
 

ग ु.दा.ता.वेळ व 

दनाकं:-

26/09/2022 

वेळ 18.19 वा . 

टेडा नंबर 22 वर 

 

 

 

फयादी नाव:  
नारायण पांडुरंग येगाल ेवय 
32 वष वसाय नोकरी 

पो.का 2864 रा मरखले ता 
दगेलूर 
मो.नं.9665702769 

 

आरोपी नाव:- 

 
आरोपी अटक तारीख वेळ 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी यातील आरोपीने 
िबनापरवाना बेकायदशेीररी या दोन खाक  रंगां या बँ स म ये दशेी दा  भगरी सं ा 
अस ेलेबल असले या 180 ml ेम े या 187 सीलबंद बाट या ती बाटल 70/ पये 

दराने कमती 13090/- पयाचंा ोगु हय या मालाची चोरटी िव  कर या या 
उ शेाने आपले ता यात बाळगुण िमळून आला वगैरे फयादव न गु हा दाखल क न 
पुढील तपास पोना 94 बारी यां याकड े दला आह.े 

ग.ु दाखल करणार:. 

A.s.i मठपती  पो. टे मरखेल मो नं.7776067774 

 

तपास अिधकारी  

पोना-94 बारी पो टे मरखेल  

 

भारी अिधकारी  

पोिन गु े साहबे पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

 

 



iksLVs brokjk nSfud xqUgs vgoky fn 26@09@2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko 
&brokjk  
 
 

xqUgk-?k- rk-osG 
fBdk.k-%& 
fn-25-09-2022 
jksth jk=h 9-00 ok 
rs fn-26-09-2022 
jksthps ldkGh  
05-00 ok ps 
njE;ku fQ;kZnhps 
jkgrs ?kjh  bezku 
dkWyuh nsxyqj ukdk 
ukansM  
  
fn’kk o varj %& 
mRrjsl  02 fd-eh 
 
xqjua  nk[ky-rk-
osG- %&  
fn 26-09-2022 
jksth 16-23 ok uksan 
ua-27 oj  
 

xqjua % 
268@2022  
d& 
457]380 
 Hkk n oh  
-  
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
 eksgEen [kyhy eksgEen 
byh;kl o; 26 o”kZ O; 
O;kikj jk bezku dkWyuh 
nsxyqj ukdk ukansM  
eksua-9907514333- 
 
vkjksihps  ukao %& vKkr 
  
vkjksih vVd %& ukgh 
 
MkWx LdkWV HksV o osG & 
fn-26-09-2022  
jksth 15-09 ok  
uksan ua-25 oj 
 
fQaxj fizaV LdkWV &  
fn-26-09-2022 jksth  
15-10 rs 16-00 ok i;Zar- 
 
feGkyk eky & fujad 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj ueqn rkjh[k osG o fBdk.kh ;krhy 
vKkr pksjV;kauh fQ;kZnhps ?kjkps nkjkps dqyqi dksMk rksMqu ?kjkr izos’k 
d:u dikVkr Bsoysys uxnh fnM yk[k :I;s T;ke/;s 500 :i;kps 
njkP;k200 uksVk 100 :i;s njkP;k 500 uksVk o lksU;kps vkMhp xzWeps 
dkukrhy ckGh fdaerh 10]000@& :i;s vls ,dq.k 1]60]000@& 
:i;kpk eky vKkr pksjV;kauh pks:u usys vkgs oxSjs tckck o:u xqUgk 
nk[ky d:u iq<hy rikl iksmifu xksVds ;kapsdMs fnys- 
 
nk[ky dj.kkj & 
iksgsdkW 2438 fujMs iksLVs brokjk eksua-9860113604- 
 
rikfld vaeynkj & 
iksmifu xksVds iskLVs brokjk eksua-9146663355 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
iksfu Hkxoku /kcMxs iskLVs brokjk eksua-9552520363- 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 ek mi fo isk v brokjk Jh Hkksjs lkgsc eksua-  ]2& iksfu Hkxoku 
/kcMxs iskLVs brokjk eksua-9552520363-]3& iksmifu xksVds iskLVs 
brokjk eksua-9146663355 fn-26-09-2022 ps 16-40 ok ukasn ua-28 oj 
jokuk   
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & 
 fn-26-09-2022 ps 17-19 ok uksan ua-30 oj  

 



iksLVs v/kkZiqj nSfud xqUgs vgoky fn 26@09@2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko & 
v/kkZiqj 
 
 

vkez-?k- rk-osG 
fBdk.k-%& 
fn- 25-09-2022  
jksth 16-00 ok ps 
iwohZ osG uDdh ukgh 
nsxko [kqjkMk f’kokj 
‘ksr losZ uacj 192 
rqyqdk v/kkZiqj  
  
fn’kk o varj %&  
if’pesl 17 fd- eh  
 
xqjua  nk[ky-rk-
osG- %&   
fn 26-09-2022 
jksth osG 15-48 ok 
uksan ua 20 
 

vk-e-̀@  
31@2022 
 dye 
 174  
lh vkj ih lh  
 
 
 

 

[kcj ns.kkjsps uko %& 
O;adVh dkf’kukFk dne o; 
52 o”kZ jk nsxko [kqjkMk rk 
v/kkZiqj ft ukansM    
 
e;rkps   ukao %&   
bjckth O;adVjko dne 
o; 28 o”kZ O; ‘ksrh jk 
nsxko [kqjkMk rk v/kkZiqj 
ft ukans M 
 
ej.kkps dkj.k & 
ukfifdyk daVkGqu 
dtZcktkjh >kY;kus 
fyackP;k  >kMkyk xGQkl 
?ksoqu ej.k ikoyk 
 
vkjksih vVd %& ukgh 
 
mf'kjk ps  dkj.k  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj ueqn rkjh[k osG o fBdk.kh ;krhy 
[kcj ns.kkj ;kauh [kcj fnyh fd R;kapk epr eqyxk gk ‘ksrh O;olk; 
djhr gksrk R;auh lu 2020 egkjkVz xzkeh.k cWad ‘kk[kk ekysxko dMwu 
‘ksrhlkBh ihd dtZ ?ksrys gksrs lrr nksu o”kZs ukihds >kY;kus o 
dtZcktkjh >kY;kus ;krhy e;r ekufld rk.k ;soqu fyackP;k >kMkyk 
xGQkl ?ksoqu ej.k ikoyk Eg.kqu vkez nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj & 
 liskmfu uans iskLVs v/kkZiqj eksua-9765764482- 
 
rikfld vaeynkj & 
iksgsdkW@2202 lq;Zoa’kh iksLVs v/kkZiqj eksua-9923416178- 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
iksfu v’kksd tk/ko iksLVs v/kkZiqj eksua-7798834263 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 1&Jherh vjpuk ikfVy mi fo isk v mi fo ukansM 
xzk]9665479333]2& iksfu v’kksd tk/ko iksLVs v/kkZiqj eksua-
7798834263 fnukad-26-09-2022 ps 16-37 ok uksan ua-21 oj 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &HksV iq<s pkyw-  

 



पोलीस टेशन उ माननगर  ो गुरन.ं 1632022 कलम  65(ई) म.दा.का  दनाकं.26/09/2022 

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

फयादीच ेनाव व प ा 

मोबाईल नंबर, आरोपीच ेनाव 

व प ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

उ माननगर 

गुरनं 

 163/2022 

 कलम 

 65 (ई) म.दा.का  

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

 गु ाच ेकारण : :- 

िबनापरवाना बेकायदशेीर 

र या  दशेी  दा   

बाळगललेा हणुन गु हा 

दाखल 

---------------–----- 

िमळाला माल:- 

दशेी  दा  िभगरी सं ाच े

180   ML या 

14िसलबंद बाँटल   

कमती 980 /-  चा 

माल  

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

 गु हा घडला  

दनाकं  26/09/2022 

 च े11.15वा  

ठकाण :- उदािसन बाबा 

चौक उ माननगर 

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

दशा : - 

पि मसे 01 कमी  

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

गु हा दाखल दनाकं:- 

द-26/09/2022 

 वेळ  17.30 वा 

 टे डा.न द नं 20 वर  

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

 चके िल टची पतुता केली 

अगर कसे  :-होय 

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

 फयादीचे नाव :-- 

 गणेश सदािशव सुयवंशी 

वय 30वष वसाय नौकरी  

पो .कॉ .409 पो टे 

उ माननगर  

मो नं 8308894546 

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

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

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

 आरोपीच ेनाव व प ा:- --

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

 आरोपी अटक :--  नाही 

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

 

खलुासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील नमुद 

आरोपीने       िबनापरवाना बेकायदशेीर र या. दशेी दा  

भगरी सं ा या 180ml मते या 14िसलबंद बाटल  

कमती 980/_  चा ो गु हया या मालाची चोरटी िव  

कर याच े उदशेाने   जवळ बाळगललेा िमळून आला  

हणून वगैरे फयादव न  मा.सपोिन सा याचं े आदशेाने 

गु हा दाखल  

दाखल करणार:-- 

HC 1005 बोईनवाड  पो. टे उ माननगर 

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

 तपािसक अमलंदार :-   

 पो.ना 2536 राठोड   पो टे उ माननगर  

 मो नं  9545689777 

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

पोलीस टेशन भारी अिध.कार्याचे नाव व मोबाईल 

नंबर:-  

मा. स.पो.िन भारती साहबे पो. टे. उ माननगर  

मो.नं.   83789 89949 

 



 

पोलीस 
टेशन 

रामतीथ िद. 26/9/2022 रोजी 
11.05  वा चे सुमारास  
मौ़ नस  येथे   पानप ीत  
उ रेस 8 िकमी 
ता.नायगाव  
 

िद.  26.9.2022 रोजी  
वेळ 13.59   वा  
न द नं 17  

 : 
 िशवाजी गणपतराव ि सागर   वय 47 वष यवसाय 
नोकरी PC.2484   नेमणुक 
 पो टे रामतीथ मोनं.9049224228  
 

:-- 
 

1)आदत पानमसाला 39  पु ा िकमत.250 
.2)िवमल पानमसाला  17 पु ा िक.68 
.3)मुसािफर पानमसाला 8 पु ा 32  .4)राज 

िनवास सुगंधी पानमसाला 6 पु ा ऐकून 24  . 
5)सागर पानमसाला 57 पु ा 76 .असे 
ऐकूण.450 .चा माल  
  

:-- . 

           सादर वनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण  
यातील आरोपीने महारा  शासनाची बंदी असताना वरील 
तंबाखू ज य पानमसाला पु ा सावजिनक रोडचे बाजूस 
दकुानात 18 वष  खालील मुलाना िव ी करीत असताना 
िमळून आला याचे िव तार वरील माणे गु हा दाखल  
क न  , मा.स.पो.िन. सो. यांचे आदेशाने गु हा दाखल.. 

 

पोहेका.बन.2062 कोरके ने.रामतीथ 
मोनं.9421296127 
 

पोहेका 2079 तमलूरे ने.पो टे रामतीथ 
मोनं. 7068032440 

सपोिन ी िदघे  साहेब  मोनं. 9834255985 

 



             िद. 26.09.2022  

 

  
 

  
       

    
    
   

   
  

 
    

 
   

  
     

     

  

 

 

    
 

  
   

 
    

    
       

     
   
    

 
       

 

         
           

        
        

       
          

          
        
       
          

       
          

  
  

        
   

  
            

  

 



पोलीस टेशन मखेुड दैिनक गु ह ेअहवाल दनाकं 26/9/2022 

 पोलीस 

टेशन  

गु. र न ंव 

कलम 

ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा शरेा 

मखुडे  गु र न 

 294/2022 

कलम  

65 (e)    

महारा  

दा बंदी 

कायदा 

 

गु हा घडला वेळ व ठकाण- 

दनाकं26/09/2022 चे 16.50.  

वाजता च ेसुमारास वाघोबाची 

खारी मखुडे येथ े

 

गु हा दा – 

 द. 26/09/2022 

 च े19.38 वाजता  

टे डा नंबर  30 

 

आरोपी अटक नाही 

कलम 41 (१) सीआरपीसी 

माण ेनोटीस दे यात आली 

फयादी- 

गजानन िवजय अंसापुरे व 31 

वष पोलीस उपिनरी क 

पोलीस टेशन मखुेड 

 

 आरोपी नाव  

 

ज  मु मेाल 

दशेी दा  भगरी सं ा अस े

लेबल असले या सीलबंद 14 

बॉटल एकूण पये 840 चा 

माल 

खलुासा- 

  सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळेी व ठकानी यातील 

आरोपीने िवनापरवाना बेकायदशेीर या चोरटी िव  

कर या या उ शेाने दशेी दा  भगरी सं ा असे लेबल 

असले या सीलबंद 14 बॉटल एकूण 840 पयाचा माल 

वतः या ता यात चोरटी िव  कर या या उ शेाने 

बाळगललेा िमळून आला वगैरे फयादीव न गु हा दाखल 

 

दाखल करणार  

Hc 1111 चातरवाड 

 

तपास- 

ASI भारती  Mob 9764174307  

 

मा. पो िन  गोबाड ेसाहबे मो नंबर  8805957400 

 

 

 

  



पो. टे. कंधार गु.र.न.299/2022 कलम  65( ई) म.दा.का. द.26/09/2022 
 

पो. टे. च े

नाव 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न. 

299/2022 

 कलम 

 65( ई) 

 म.दा.का. 

घडला:-  

द.26/09/2022 च े

13.30 वाजता मौज े 

कु ळा ते कंधार जाणारे 

रोड लगत पानप ी समोर  

कंधार दि णसे 15. क.मी 

 

 गु हा दाखल:- 

द.26/09/2022 

 वेळ 16.58 टेशन डायरी 

न द 25 वर 

 

:- 

 

 

फयादीच ेनाव:-  

अ ण सूयकांत मखेुडकर वय 50  वष 

वसाय- नोकरी --PSI/ पो. टे.कंधार 

मो. .9373890489 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:- 

 आरोपी अटक:-  

नोटीस दऊेन सोड यात आले 

 

िमळाला  माल:- 

 दशेी दा  भगरी सं ा या कागदी लेबल 

असले या 180 एम. एल . या काचे या 11 

सीलबंद बॉटल  कमती 840/- पय े.  

खलुासा; 

            नमूद ता. वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 

वतःचे फाय ासाठी दशेी दा  भगरी सं ाच े 11 बॉटल 

कमती 840/- पयाचा ोगु ाचा माल चोरटी िव  

कर याच ेउ शेान ेिवनापरवाना बकेायदशेीर र या ता यात 

बाळगून आलेला िमळून आ याने वगैरे फयादीच े मजकुरा 

व न गु हा दाखल. 
 

दाखल करणार: 

 HC-2259 ीराम े पो. टे. कंधार   
 

तपासी अमंलदार:- 

 NPC-. 2730. टाकरस पो. टे.कंधार 

मो. .9011033825 
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

मा. पोलीस िनरी क जाधव 

मो. .8329700136 

 

 



● पोलीस टेशन उ माननगर  ो गुरनं. 164/2022 कलम  65( a)  83 म.दा.का  दनाकं.26/09/2022 

  पोलीस 

टेशनचे नाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर व कलम  गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वळे 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नबंर, आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 

अटक होय /नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

उ माननगर 

गुरनं  

164/2022 

 कलम 

 65 (a) 83म.दा.का  

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

 गु ाच ेकारण : :- 

िबनापरवाना बेकायदशेीर 

र या  दशेी  दा   

बाळगललेा हणुन गु हा 

दाखल 

---------------–----- 

िमळाला माल:- 

1)दशेी  दा  िभगरी 

सं ाच े 180   ML या 

23िसलबंद बाँटल   कमती 

1610 /-  चा माल( 2) 

लडर िहरो कंपनीची 

ज.ुवा. क.60.000 एकुण 

61610/- 

 गु हा घडला 

दनाकं26/09/2022 चे 

19.20वा  

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

ठकाण :- महादवे मं दर 

िशराढोण िशवार ता.कंधार  

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

दशा : 

 पवु 04 कमी  

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

गु हा दाखल दनाकं:- 

द-26/09/2022 

 वेळ  21.19 वा 

 टे डा.न द नं 26 वर 

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

 चके िल टची पतुता केली 

अगर कस े :-होय 

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

 फयादीचे नाव : 

-बालाजी वसंत राठोड वय 35 

वष वसाय नोकरी पोना 25 

36 नेमणूक पो ट उ मान नगर 

मोबाईल नंबर 9545689777 

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

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

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

 आरोपीच ेनाव व प ा:  

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

 आरोपी अटक :--  नाही 

खलुासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील नमुद 

आरोपी यांनी संगणमत क न िवनापरवाना 

बेकायदशेीर र या आपल ेता यात दशेी दा  भगरी 

सं याच ेएकूण 23 िसलबंद बॉटल क. 1610  ितची 

चोरटी िव  कर याच े उ शेाने मोसा एम एच 12 

आर ए स8089 काळया रंगाची िहरो लडर जुनी 

वापरती कमती 60 हजार पयाची वर वाहतूक 

करीत असताना िमळून आला हणून गु हा दाखल 

क न माननीय सपुने साहबेांच े आदशेाने पुढील 

तपासणी कमी एच िह. 24 99 भारतीय यां याकड े

दला 

दाखल करणार:-- 

पोह ेका 1005 बोईनवाड पो. टे उ माननगर 

तपािसक अमलंदार – 

 भारती   HC 2499पो टे उ माननगर 

  मो नं 9579854437 

पोलीस टेशन भारी अिध.कार्याच ेनाव व मोबाईल 

नंबर:-  

मा. स.पो.िन भारती साहबे पो. टे. उ माननगर मो.नं. 

8378989949 

 



पो टे तामसा आ. .नं.20/2022कलम 174 सी.आर.पी.सी  दनाकं - 26/09/2022 

पो. टे 

च ेनाव  

आ  नं  व कलम  आ. .घ.ता.वळे व ठकाण खबरदणेार च ेनाव ह ककत 

तामसा आ .नं:-- 

20/2022 

कलम:--  

174 सी.आर.पी.सी 

 

 

 

मरणाचे कारनः--  

संडास ला जात 

असताना पाय घस न 

ख ात पडून मरण 

पावल ेआहे. 

आ. .घ.ता.वळे व ठकाण  

दनाकं:-- 24.09.2022 रोजी  

16.30वा.स.ु गवतवाडी ते 

लोहा गावाकड ेजाणारे 

र यालगत ता.हदगाव 

िज.नांदडे  

 

 

आ. ..दा.ता.वेळ दनाकं:-- 

26.09.2022 

 च े 20.28 वा 

.न द नं 16 वर . 

 

उिशराच ेकारण:   

खबर दनेार ह ेआज रोजी 

पो टे.ला येवून जबाब दला 

आह.े 

खबरदणेार:-   

अशोक खंडोजी झळके  वय 22  

वष वसाय  शेत 

रा.गवतवाडी  ता.हदगाव 

िजलह्ा नांदडे  

मो.न.9357701851 

 

FIR त दली का :-  होय 

 

मयताच ेनाव व प ा:--  

 खंडोजी दवेजी झळके  वय 70  

वष     वसाय  शेती 

रा.गवतवाडी    ता. हदगाव  

िजलह्ा नांदडे 

सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

मयत ह े संडास कर यासाठी जात असताना लोहा गावाकड े

जाणारे र यालगत असले या ख ात पाय घस न पडून 

याच े डो यास, हाता पायावर डो याजवळ गंभीर मार 

लागला . यास उपचारासाठी थम तामसा येथील डॉ टर 

वावदधाने यांच े कडे नेऊन ता परुता उपचार घेऊन पुढील 

उपचार कामी स.द.भोकर येथे नेत असताना 19.30  वाजता 

मरण पावला आह.े असा जबाब द याने मा.सपोनी  साहबे 

यां या आदशेाने आ. .दाखल. 

 

दाखल करनार  याचं ेनाव :- 

-pso   asi आडे  पो. टे. तामसा नंबर:-- 952780 

 

तपासणी अिधकारी –  

 मा.psi करवल ेसा.पो. टे.तामसा  

 

पो. टे भारी अिधकारी याचं ेनाव व मोबाईल नंबर: . 

मा.सपोनी ी. दळवे पो. टे.तामसा मो.न.7744827771 

 



                                                                                                                             
 







 

 

  







 
  



 पो. टे. कंधार .ग.ुर.न.301/2022 क.12(अ) महारा  जगुार अिधिनयम.     द.26/09/2022. 

 

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.  

301/2022 

कलम   

12 ( अ) महारा  

जुगार अिधिनयम.  

घडला:-  

द.26/09/2022 चे 

17.40 वा.   पंचायत 

सिमतीच ेकंपाऊंड वालच े

भती लगत  

 

पि मेस  1 कमी                                                                                                                             

 

गु हा दाखल:- 

 द. 26/09/2022  

वेळ. 23.08 वाजता 

 टेशन डायरी न द नं.35   

वर.  

 

फयादीच ेनाव :-  

िशवाजी एकनाथ सानप वय 51 वष वसाय - नोकरी 

HC-2059 नेमणूक पोलीस टेशन कंधार 

 मो:- 9421849989. 

FIR त दली का:- होय 
 

आरोपी नाव व प ा :- 

 आरोपी अटक:- नाही 
 

िमळाला माल :-   

1) 520-/ याम ये 100 पये दराचे 3 नोटा, 50 पये 

दराचे 2 नोटा,10 पये दराच े2 नोटा असे नगदी व 

जुगाराच ेसािह य असलेल े कमती ज.ु वा. कमत 520 

पये एकूण. 

2) जुगाराच ेएका पांढ या रंगाचे कागदाचे िच ी यावर 

ko- 26-9 व याखाली मट याचे िविवध आकडे 

िलिहलेल ेव शेवटचा आकडा 100 अशी जुगाराची िच ी. 

खुलासा;  

           नमूद तारीख ,वळेी व ठकाणी यातील नमदु 

आरोपीने  िबनापरवाना बेकायदशेीर   र या  

क याण नावाचा मटका जुगार खेळत व  खेळवीत 

असताना  520 /- पये व जुगाराचे सािह य सह  

िमळून आला वगैरे  फयाद व न गु हा दाखल .    

दाखल करणार:-- 

HC/ 2259 ीरामे साहबे पोलीस टेशन कंधार 

मो. नं. 9421761652 
 

तपासी अंमलदार:- ---- 

Asi / गणाचाय साहबे  पो. टे. कंधार 

मो.9823391570. 
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

  मा. पो.िन पडवळ साहेब.  

    मो. .9420841070. 
 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 
  



             
  
 

                      
      

  
  

 
 

   
  

   

  
  

 

    
 

   
     

   
   
  

 

 
   

  
   

    
  

   
         

      

 
      

  
   

       

             
     
       

        
        
        

       

 
  

     

 
    

     
 

 
  



                

 

 
 

 

       
   

    
   

   

     
   

  
 

 
 

 

  
  

 

     
    

  
    

 
 
    
    
    

 
   

     
  

 

           
       

       
    
     

       
    

       
  

 
  
  

 
    

   

 


