
Ikks LVs yksgk xwjua -218@2022 d&224 Hkk n oh  fnukad -03-11-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

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

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o 
iRrk fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 
iksLVs ps uko 
%&   yksgk 
 
   
 

xqjua ?kMyk rk-osG fBdk.k-%& 
 fnukad &02-11-2022 jksth ps 
nqikjh 16-30 ok rs 17-15 ok ps 
iwqohZ ek izFke Js.kh U;k;ky; 
yksgk rk yksgk ft ukansM- 
 
fn’kk o varj %&nf{k.ksl 02  
fd-eh-  
 
xqjua  nk[ky-rk-osG-%& fn-03-
11-2022 osG 00-55 ok uksan ua-
-02 oj 
mf'kjkps dkj.k%& fQ;kZnh us 
vkrk ikosrks vkjksihpk ‘kks/k 
?ksryk vlrk feGqu vkyk 
ulY;kus ys[kh fQ;kZn 
fnY;ko:u xqUgk nk[ky- 
 

 xwjua -218@2022 
d&224 Hkk n oh- 
 

 

fQ;kZnhps uko %& mRre 
fuoR̀rh ?kqxs o; 50 o”kZ 
O; uksdjh iksgsdkW cdy 
uacj 1146 use.kqd iksLVs 
yksgk eksua-9130833219-  
 
vkjksihps uko %& 
vkjksih vVd & -------- 
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih gk 
ek izFke Js.kh U;k;ky; yksgk ;sFks xqju 184@2021 d-329]34 Hkk noh e/khy 
d 299 lh vkj ih lh izek.ks nks”kkjksi i= nk[ky vlY;kus lnj vkjksih gk 
ek yksgk U;k;ky;kr Lor% ‘kj.k ;soqu R;kaps fojks/kkr ls nk[ky dj.;kiqfoZp 
ek yksgk U;k;ky;krqu ijLij Qjkj >kyk oxSjs fQ;kZn o:u ek iksfu ;kaps 
vkns’kkus xqUgk nk[ky d:u lnj vkjksih ‘kks/k ?ks.ks  dkeh iksgsdkW 1754 
lq;Zoa’kh ;kapsdMs fnyk- 
 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW-491 ykBdj iksLVs yksgk eksua-8830449911- 
rikfld vaeynkj & iksgsdkW-1754 lq;Zoa’kh iksLVs yksgk eksau-7057524134- 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu rkacs iksLVs yksgk ekasua 9850188100- 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iksfu rkacs iksLVs yksgk eksua-9850188100-
]2&eiksmifu dkGs ]3&iksgsdkW-1754 lq;Zoa’kh vls vkjksih ‘kks/k dkeh jokuk 
osG 01-26 ok uksan ua-03 oj  
 
 ?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s pkyw vkgs- 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



पो. टे मनाठा ग.ुर.न ं167/2022 कलम 283 भादवी . माण े द 03/11/2022 

पो. टे 

च ेनाव 

गुरनं व कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद दणेार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 167/2022 

कलम 283 भादवी 

माणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

उिशराच ेकारण:--- 

 दनांक.03/11/2022 

रोजी वेळ 12:10 

वा.सुमारास  मनाठा 

ता.हदगांव. िज  नांदेड 

 

गु.दा.ता.वेळ 

दनांक:- 03/11/2022 

वेळ 13:38वा.न द नं 

615 वर  

 

 

गेला माल :---- 

 

 

िमळाला माल---- 

फयादी:-संभाजी नारायण नरवाडे वय 52   वष 

वसाय नौकरी पो कॉ.3001 पो. टे.मनाठा 

ता.हदगांव िज.नांदडे म .नं. 8605019739 

 

    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

आरोपी :- 

 

 

 

   

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील 

आरोपीताने  आपले ता यातील वाहण याम ये 05 वाशी 

बसलेले असतां◌ंना  रोडचे म ये भागी येणारे जाणारे वाशाच े

िजवीतास धोका होईल व वाहणास अडथळा िनमाण होईल अशा 

ि थतीत रोडवर उभा केलेला िमळुन आला वगैरे फयाद व न 

गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी    मा.स.पो.िन.साहबे 

याचे आदशेाने NPC 2809  रावल ेसाहबे  यां याकड े दला. 

तपासीक अिधकारी यांच ेनांव :- NPC 2809 रावल े  साहेब पो 

ट ेमनाठा  मो नं  

दाखल करनारा-PSO HC 1750 दवेढे साहेब पो. टे.मनाठा  

मो.नं. 9657719136 

पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- 

मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे.  मनाठा मो. नं. 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



पोलीस टेशन अधापूर भाग गु.र.न301/2022  कलम 283भा द िव. माण.े द.3/11/2022 

 

 

 

पो टे नाव  गु र न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर ग.ु .र .न 301/2022 

कलम 283 भा.द.िव. 

  

 

द.3/11/2023 

गु हा घडला तारीख वेल व 

ठीकाण =  द .03/11/2022 

रोजी वेळ 12 10 वाजता बस 

थानक अधापरू समोर 

सावजिनक रोडवर अधापूर 

पूवस एक कमी अधापरू बीट 

 

 

        गु हा     दाखल तारीख  

०3/11/2022 टे डा  13वेळ   

13.40 वा . 

                       

 फयादी = क याण र ाकर पांड ेव 

39 वष वसाय पोलीस नाईक 

ब ल नंबर 24 70 नेमणकू पो ट 

अधापरू मोबाईल नंबर 93 25 16 

74 05 

 

 

आरोपी  =  

 

 

 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपी आप या ता यातील आ प ेहा नांदडे ते 

हगोली कड ेजाणारे सावजिनक रोडवर नांदडे कडे 

त ड क न र या या दशेने प रि थतीकडे दलु  

क न पाठीमागून येणा या जाणा या वाहनांना श  

पोहोचेल व येणा या जाणा या वाहनांना अपघात 

धोका कवा अटका होईल अशा रीतीने सावजिनक 

र यावर उभा असताना िमळून आला वगरेै मजकुराच े

व न वर माण ेगु हा दाखल . 

 

दाखल करणार - Psi पवार पोलीस ठाण ेअंमलदार 

मोबाईल 9423441582. 

 

तपास-पो.ह.ेका/ 

2081 मजाज मोबाईल नंबर 9923400081. 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



पो. टे कनवट आ  न ं39/2022 कलम 174  भा द िव  द.03/11/2022 
पो. टे च ेनाव  गुरनं /आ  / कलम  गु हा / आ  घडला व दाखल  फयादीच ेनाव व प ा मो 

नं., व आरोपीच ेनाव व 

प ा. 

ह ककत  

पो. टे. च ेनाव 

कनवट  

आ  नं 39/2022 

कलम 174 भा द िव 

माण े 

 

 

दशा व अंतर :-   

 

 

 

आ  घडला तारीख वेळ व 

ठकाण :- द.03/11/2022 

रोजी वेळ 08.00ते 08.30 

वा. मयता या शेतात िनचपुर 

िशवार  

ता. कनवट उ रेस  22 k. m 

 

आ  दाखल :-

द.03/11/2022 वेळ  13.55 

वा टे.डा. नं 19 वर  

     

   

मरणाच ेकारण :-सपदशं 

झा याने मृ य ूपावला 

खबर दणेार नाव:- 

बालाजी उ मराव क  े 

वय 40 वष वसाय शेती 

रा. िनचपुर ता. कनवट 

िज.नांदडे 

मो.नं.8788362290 

 

मयताच ेनाव ;- मनोहर 

रामचं  क  ेवय 55 वष 

रा. िनचपुर  

 

 

  

   .   

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व   ठकाणी यातील 

खबर दणेार यांनी कळिवल े क  याचंा मयत चलुता मनोहर 

रामचं  क  े हा शेतात सोयाबीन गंजीची पलटी कर यासाठी 

गेला असता सपदशं झा याने मरण पावला आह ेपुढील कारवाई 

कर यास िवनंती वगैरे मजकुरा या अजाव न आ. .दाखल क न 

पुढील कारवाई कामी पोहकेा 1913 राठोड चाचंकेडे दला  

 

 गु हा दाखल करणार PSO पोहकेा 1766 पवार पो टे कनवट 

म.े नं.7620540203 

 

तपासी अमंलदार पोहकेा 1913 राठोड  पो टे कनवट मो.नं. 

9767868500 

 

पो टे भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरी क साळंुके साहबे 

मो नं 8788971640 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



पोलीस टेशन अधापूर भाग गु.र.न302/2022  कलम 283भा द िव. माण.े द.3/11/2022 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर ग.ु .र .न 

302/2022 कलम 

283 भा.द.िव. 

) माण ेदाखल  

 

गु हा घडला तारीख वेल व 

ठीकाण =  द .03/11/2022 

रोजी वेळ 13.00वाजता 

समरास िशवनेरी हॉटेल समोर 

नांदडे ते हगोली जाणारे रोडवर 

अधापरू पवूस एक कमी 

अधापरू बीट 

 

 

        गु हा     दाखल तारीख  

०3/11/2022 टे डा  14 

वेळ   

13.40 वा . 

                       

 फयादी = क याण र ाकर 

पांड ेव 39 वष वसाय 

पोलीस नाईक ब ल नंबर 

24 70 नेमणकू पो ट 

अधापरू मोबाईल नंबर 93 

25 16 74 05 

 

 

आरोपी  =  .  

 

 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपी आप या ता यातील आ पे हा नांदडे ते 

हगोली कडे जाणारे िशवनेरी हॉटेल समोर नांदडे ते 

हगोली जाणारे रोडवर हगोली कड े त ड क न 

र या या दशनेे प रि थतीकड े दलु  क न सावजिनक 

रोडवर नांदडे कडे त ड क न र या या दशनेे 

प रि थतीकड ेदलु  क न पाठीमागून येणा या जाणा या 

वाहनांना श  पोहोचले व येणा या जाणा या वाहनांना 

अपघात धोका कवा अटका होईल अशा रीतीने 

सावजिनक र यावर उभा असताना िमळून आला वगैरे 

मजकुराच ेव न वर माण ेगु हा दाखल  

 

दाखल करणार - Psi पवार पोलीस ठाण ेअंमलदार 

मोबाईल 9423441582. 

पो.ह.ेका =2363 राठोडमोबाईल नंबर 7985191916. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

  



 

   पो. टे.नायगांव गुरन 168/2022 कलम 324,  323 504 506  34 . भा.द.िव. द. 03/11/.2022 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

:- 

    नायगांव  

 

गुरन 168/2022 

कलम 324,  323 

504 506  34 . 

भा.द.िव. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु हा घडला दनांक :- 

02/11/.2022  रोजी 

सकाळी 09:30 वाजता या 

समुारास फयादीच े

घरासमोर टभुण  ता. 

नायगाव पि मसे 25 

क.मी.  

 

 

गु हा दाखल दनाकं:- 

03/11/2022वेळ  वा टे 

डा.नोद नं. 16 वर 

 फयादीच ेनाव  :- गणेश रघुनाथ 

वायगाये वय 39 वष वसाय 

िश क रा. टभुण  तालकुा नायगाव 

मो. नं. 8275705356 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

आरोपीच ेनाव :-       

अटक  ता वेळ व टे डा  वर  

उिशराच ेकारण :- स.द.नायगाव व 

स.द. िव णपुरुी नांदडे येथे उपचार 

क न आज रोजी पोलीस टेशनला 

येऊन त ार दल ेव न गु हा 

दाखल 

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

आरोपी माकं 1 िहने फयादीची आई (सासू) िहस तु ही आ हा नवरा 

बायको सोबत रा  नका हणून भांडण क न फयादीने भांडण का करतेस 

अस ेिवचारल ेअसता आरोपी माकं 1 िहने फयादीच ेउज ा हाताच े

पजंास   दातान ेचावा घेऊन जखमी केल ेव अ. . 1 ते 4 यांनी संगणमत 

क न पु हा लाथा बु यांनी मारहाण क न िशवीगाळ क न जीव े

मार याची धमक  दली फयादीने सरकारी दवाखाना नायगाव व 

सरकारी दवाखाना नांदडे येथे उपचार क न आ यानंतर त ारी जबाब 

द याव न  गु हा दाखल क न पढुील तपास मा.पो.िन. शद ेसाहबे  

यां या आदशेाने बीट PSI वाघमारे साहबे यां याकड ेदे यात आला 

दाखल करणार:- HC-2304 टो प े पो. टे.नायगाव  मो.न.-

9823262304 

तपासीक अिधकारी :- मा.पोउपिन. वाघमारे साहबे पो. टे.नायगाव   

मो.नं 9096618241  

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-पोिन शद े 

साहबे पो. टे. नायगाव मो.नं. 7798098009  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

I    



                             पोलीस टेशन  उ माननगर गुरनं182/2022कलम 457, 380भादवंी     दनाकं.03/11/2022 

  पोलीस 

टेशनचे नाव 

 

 

 

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

वेळ 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नबंर, आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय /नाही 

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव उ माननगर 

गुरन1ं82/2022 

कलम 457, 380भादवंी  

 

गु ाचे कारण 

उिशराच ेकारण :-- 

आज रोजी पो. टेला जबाब द याने 

गेला माल :--1)चांदीच ेभांडी जुनी वापरते 

वजन 700 ॅम कमती 20 हजार पय े2) 

बाळाचे कानातील सो या या का ा एक 

जोड तीन सो या या अंग ा सो याची 

मोठी अंगठी एक जुनी वापरती वजन 12 

ॅम कमती 25 हजार पयाची 3) नगदी 

दहा हजार पय े4) व सा ीदारांच ेनदी 

तेरा हजार पय ेअसा एकूण 68 हजार 

पयांचा  ऐवज 

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

िमळाला माल :- िनरंक  

 

 गु हा घडला दनाक दनांक :-03.11.2022 रोजी 

चे  पहाटे 01.30 ते 03.00वा. चे दर यान 

फयादीच ेराहत ेघरी मौज ेलाटखु तालुका कंधार 

 

 

ठकाण :-मौजे. लाठ खुद तालुका कंधार 

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

दशा :  दि ण सहा  कमी 

 

 

 गु हा दाखल दनांक:- द-03/11/2022 वळे 

18.06 वा ट.ेडा न द    28 वर 

 

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

 

 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-होय 

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

दाखल करणार :--  HC 1964 म केपो. टे 

उ माननगर 

 

 फयादीच ेनाव:- दीप लगोजी 

इंगोल ेवय 53 वष वसाय नोकरी 

राहणार लाठ  खुद तालुका कंधार 

िज हा नांदडे जात मराठा मोबाईल 

नंबर 94 21 76 45 24 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

आरोपीच े नाव :           अ ात 

 

 

 आरोपी अटक  :---  नाही 

 

खुलासा :-  

सादर िवनंती क , यातील फयादी ह े नोकरीिनिम  बाहरेगावी राहतात व 

अधून मधून गावी येत असतात फयादीच े विडलांची त येत खराब झा याने 

फयादीचा गावी लाट खुद येथे राहणारा भाऊ मा ती याची आई व घरचे 

इतर लोक विडलांचे उपचार काम े दनाकं एक 11 2022 रोजी सकाळी 11.30 

वा.घराला कुलूप लावून उपचार कमी पुण ेयेथ ेगले ेअसताना ंव घरी कोणीही 

नसताना नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील अ ात आरोपीन े फयादीचे 

राहत ेघराच ेकुलूप तोडून व कपाटात व पेटी ठेवले या म मचे कुलूप तोडून 

घरात वेश क न कपाटात ठेवलेल ेव पटेी ठेवलेले चादंीच ेभांड ेवजन 700 

ॅम जुने वापरत े कमती 20000 पय े बाळाचे सो याचे कानातील का ा 

बाळा या तीन अंग ा सो या या व एक मोठी अंगठी असे एकूण बारा ॅम 

सो याच े दािगन े कमती 25000/- व नगदी 10000/- पय ेअसा एकूण 55 

हजार पय े व सा ीदारांच े घरातून नगदी 13000/- असा एकूण 68000/- 

ऐवज चो न नेला वगरेै जबाबाव न सदरचा गु हा दाखल क न माननीय 

सपोिन भारती साहबेांच े आदेशान े पुढील तपास कामी बीट पोना 127 मुंड े

यां याकड े दला 

तपासीक अिधकारी =  पोना 127 मुंडे पो ट उ मान नगर मोबाईल नंबर 

9421390003 

पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- स. पो. िन भारती 

सा पो. टे. उ माननगर मो.नं.8378989949 

मा. पोलीस अधी क साहबे याचं ेसूचना माणे:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पोलीस टेशन कनवट गु.र.नं. 210/2022  कलम 498,(a), 323,504,34,भादिव  द.03/11/2022 

पो. टेच.े

नाव 

ग.ुर.नं.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण 

द. अंतर 

फयादीच ेनाव प ा मो.नं.व. 

आरोपीच ेनाव प ा मो नं. 

िमळाला माल खलुासा 

 

कनवट 

 गु.र.नं. 

210/2022 

कलम 498,(a), 

323,504,34,

भादिव माण.े 

द.01/06/2020 ते द. 

03/06/2021 दर यान 

फयादी या सासरी 

रे वे टेशन जवळ 

ई लापुर व माहरेी 

जयिभमनगर बोधडी बु 

ता. कनवट िज. नांदडे 

दिशनेस 22 क.मी. 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

द.3/11/2022 

वेळ 17.09 

टे.डा .26 

फयादीच ेनाव.  

  

 

आरोपीच ेनाव. 
आरोपी अटक  :---  नाही 

 

दाखल करणार 

पो.हे.का.1766 पवार 

पो. टे. कनवट मो. नं. 

7620540203 

 

तपासी अमंलदार 

पोहकेा 1805 पांढरे 

साहबे पो. टे. कनवट. 

मो. नं. 

7745001805 

 

उिशराच ेकारण ;-आज 

रोजी पो. टे. ला येवुन 

त ार द याने.  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील फयादीस यातील आरोप तानी संगणमत 

क न तु या नव_या या िवलाजासाठी माहरेा न 

50,000 . घेवुन ये अस े हणुन िशवीगाळ क न 

मारहाण क न शारीरीक व मानिसक छळ क न 

माहरेी पीठवुन दल ेवगैरे मजकुरा या जबाबाव न  

पो. ना. साहबे यांच ेआदशेान ेगु हा दाखल क न 

पढुील तपास कामी 1805 पांढरे साहबे यां याकड े

दला.  

 

भारी अिधकारी. 

.पो.िन.साळंुके  

मो. नं. .9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



पो. टे मनाठा गु.र.नं 168/2022 कलम 12(अ) म.ुज.ुका. द 03/11/2022       

पो. टे 

च ेनाव 

गुरनं व कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद दणेार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गरुन 168/2022 

कलम 12 (अ) 

म.ुजु.का. माण े

 

 

 

 

 

 

 

उिशराच ेकारण:--

- 

 दनांक.03/11/2022 

च े13:20 वा.मनाठा 

पाटी मौ.मनाठा उ रेस 

06 क.मी. 

 

गु.दा.ता.वेळ 

दनाकं:- 03/11/2022 

वेळ 17:15 वा.न द नं 

618 वर.  

 

 

िमळाला माल- नगदी 

650-  व मटका 

जुगाराच ेसाही य.े 

 

फयादी:- आनंदा ल मण वाघमारे 

वय 39   वष वसाय नौकरी पो 

कॉ.3132 पो. टे.मनाठा ता.हदगांव 

िज.नांदडे म .नं. 9689900211 

 

    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

आरोपी :-  
 

 आरोपी अटक  :---  नाही 

 

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील आरोपीताने 

बेकायदशेीर र या टाईम बाजार मटका जुगारावर िच ा लावून 

लोकाकंडून पैस े घेऊन खेळत व खेळवीत असताना िमळून आला या या 

ता यातून जुगाराची सािह य व नगदी 650/- .चा मु ेमाल ज  केला व 

िमळून आला हणून वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न 

मा.स.पो.िन.साहबे यां या आदशेाने पुढील तपास कामी िबट पोहकेा/21 23 

िगरी यां याकड े दल.े 

तपासीक अिधकारी याचं ेनांव :- पोहकेा/ 2123िगरी साहबे पो टे मनाठा  

मो.नं.9604822123  

दाखल करनारा-PSO HC/1750  दवेडे साहबे पो. टे.मनाठा  मो.नं. 

9657719136. 

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

पो. टे.  मनाठा मो. नं. 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



 

पो. टे. माळाकोळी. सी आर नंबर 109/2022  कलम 379 भादवी दनाकं 03/11/2022 

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 

माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 सी आर नंबर 

109/2022 

कलम379 

भादवी 

गु हा घडला:- 

द.01/11/2022 चे 19.00 

ते द 02/11/2022वा च े

05.00 वा दर यान वेळ 

न   सुमारास फयादी या 

शेतातील आखा ावर  

वाहद िशवार दि णेस 

30 कमी 

गु हा दाखल:-  

 

द.03/11/2022वेळ  

15.02न द  11वर.  

 

उिशराच ेकारण-आज पावेतो 

शोध घेऊन िमळून न 

आ याने आज रोजी पो. टे 

ला येऊन त ार दली. 

फयादीच ेनाव :-  

 रावसाहेब ंकटी मुकणर वय 52 वष 

वसाय शेती राहणार वाहत तालुका 

कंधार िज हा नांदडे 

मो.न.9657110152 

 

FIR त दली का:- होय 

 

 

आरोपी नाव /-अ ात 

 

दाखल करणार अमलदार पोह ेका 2065 

लालवंड े         पोलीस टेशन 

माळाकोळी          मो.नं  

 

गेला माल ,...तीन गाभण हशैी  क 

1,50,000/-  च ेमाल  

 

खुलासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता रख वेळ व ठकाणी यातील कोणीतरी 

अ ात चोर ाने फयादीने या या शेतातील आखा ावर बांधले या तीन 

हशी कमती 1. 50,000/-  या वतःचे फाय ासाठी चो न ने या वगरेै  

जबाब व न मा.सपोनी साहबे यां या आदशेाने पुढील तपास कामी पोह ेका 

2504कदम  सर यांच ेकडे दला आह े

        

     तपासीक अंमलदार:- 

           पोहे का 2504कदम         

             पो. टे.माळाकोळी  

             मो. 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:- 

              मा. सहा यक पोलीस िनरी क 

              सपोनी डोके साहेब 

              मो. .- 

भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव मो. . 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



पो. टे मनाठा गु.र.नं 169/2022 कलम 12(अ) म.ुज.ुका  द 03/11/2022       

पो. टे 

च ेनाव 

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

मनाठा गरुन 169/2022 

कलम 12 (अ) 

म.ुजु.का. माण े

 

 

 

 

 

 

 

 

उिशराच ेकारण:--

- 

 दनांक.03/11/2022 च े

वेळ 14:30 वा.मौ.बामणी 

फाटा ता.हदगाव पुवस 

15 क.मी.  

 

गु.दा.ता.वेळ 

दनाकं:- 03/11/2022 

वेळ 17:28 वा.न द नं 

620 वर . 

 

 

िमळाला माल- नगदी 

750/- .व मटका जुगाराच े

साही य.े  

फयादी:- आनंदा ल मण 

वाघमारे वय 39   वष वसाय 

नौकरी पो कॉ.3132 

पो. टे.मनाठा ता.हदगांव 

िज.नांदडे म .नं. 9689900211 

 

    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

आरोपी :-  
आरोपी अटक  :---  नाही 

 

 

 

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी आरोपीने बेकायदशेीर 

र या टाईम बाजार नावाचा मटका जुगारावर िच ा लावुन लोकाकंडुन 

पैस े घेवनु खेळत व खेळिवत असताना िमळून आला या या ता यातून 

जुगाराच ेसािह य व नगदी 750 . चा मु ेमाल ज  केला व िमळून आला 

वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी    

मा.स.पो.िन.साहबे याच ेआदशेाने ASI पवार साहबे  यां याकड े दला. 

 

तपासीक अिधकारी याचं ेनांव :- ASI- पवार साहबे पो टे मनाठा  मो नं 

9922921694 

दाखल करनारा-PSO HC/1750दवेडे साहबे पो. टे.मनाठा  मो.नं. 

9657719136 

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

पो. टे.  मनाठा मो. नं. 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

                



      -पो. ट ेिवमानतऴ गरुनं    382/2022कलम   379 IPC   द.3/11/2022. 

 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण -

दनांक 27.10.2022 रोजी 

राञी 22.00 वाजता ते द 

28.10.2022 रोजी चे 

सकाऴी06.00 वाजे या 

दर यान फयादीच े  घराच े 

गेट समो न    ताहरेकाँलनी 

जयम हार चौक बायपास  

पुवस 02 क.मी km  

 
गु हा दाखल ता. वेळ - द 

03.11.2022 रोजी वेळ 

12.47वा टे.डा.22 

पो. ट े िवमानतऴ गरुनं   - 

382/2022 

कलम  379 IPC 
 

 

 

 
चोरीस गेलेली मालम ा-  

मोटार सायकल क,MH-21- 

AZ-9873िजचा इंजीन 

नं.HA10 ERGHE07656 व 

चेचीस 

नं.MBLHA10CggHE07851 

अशी असलेली जुनी वापरती 

कमंती अंदाज े 35.000/-

पयाची 

फयादी - शेख इशाद शेख 

र ाक वय  32 वष ा-  -

मेकािँनक - रा. ताहरेकाँलनी 

जयम हार चौक बायपास 

नांदेड मो.क. 9921196887 
आरोपी – अ ात  
 
 उशीराचे कारण -- मा या 

मोटार सायकलचा आज ु

बाजचेु परीसरात शोध घेतला 

व नांदेड शहरात 

खुलासा - नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील  फयादी ची मोटार सायकल  

,MH-21- AZ-9873िजचा इंजीन नं.HA10 ERGHE07656 व चेचीस 

नं. 

MBLHA10CggHE07851 अशी असलेली जुनी वापरती कमंती अंदाज े

35.000/- पयाची 

कोणीतरी अ ात चोरटयान ेचो न नेली आह.े तरी अ ात चोर ा  िव  

कायदेशीर कायवािह  क न माझी मोटार सायकल परत िमऴन  ावी  

वगरेै मजकुराचे जबाब व न मा.पो.िन काकड़ ेसाहबे यांच ेआदेशाने गु हा 

दाखल क न पुढील तपास   HC-2735खंदारे यांचे कड े दला. 

 दाखल करनार -  सपोउिन क याणकर  मो. नं.9623551038 

तपास करनार- HC-2735खंदारे मो8551059899 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 

 



 

                                          पो. टे िवमानतऴ  383/2022 कलम  324,323,504,506,34 IPC  द.3/11/2022. 

अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
ग.ुघ.ता.वेळ 

द.02.11.2022 रोजी  

22..00 वा. चे सूमारास  

िव ािवकास प लीक कूल चे 

शाऴेच े गेटसमोर रोडवर  

पुवस 02 क.मी 

 

 
गु हा दाखल ता. वेळ - द 

03.11.2022 रोजी वेळ 

18.16वा टे.डा.39 

पो. टे िवमानतऴ गरुन ं  -  383/2022 

कलम 324,323,504,506,34 IPC  
 

 

 

 

 

फयादी - अजय िप. बाबरूाव 

थोरात वय25 वष ा. 

चालक रा. हषनगर नांदेड 

मोनं.9595096606 

 

 

 
आरोपी –  
 

 आरोपी अटक  :---  नाही 

 

 

खुलासा - नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील   आरोपीतांनी  संगणमत क न   

फयादीस  जू या भांडणाच े कारणाव न िशवीगाऴ क न   थापड बु यान े

मारहाण क न,  िजव ेमार याची धमक   क . दली व आरोपी  . 2यांने याच े

हातील क ाने  फयादी या  डो यात मा न  दखुापत केली   वगैरे मजकुराच े

जबाब  आज रोजी िवलाज क न  पो. टे. ला येवुन द याने  मा.पो.िन काकड़ े

साहबे यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास    पोना -591नागरगोज े

यांच ेकड े दला. 

 दाखल करनार -  सपोउिन क याणकर  मो. 

नं.9623551038 
तपास करनार- पोना 591नागरगोज ेमो  नं 8668572278 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 

 

 



 

               
 

  
                 

           

  
  

 
 

 
 

  
  
  
  

      
   

    
  
   

    
 
      

 
   

    
    

         
       

     
  

 
 

  
 

 आरोपी अटक  :---  नाही 

 
 
 

         
        
        

       
        

       
          
           
        

 
        

    
         

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



 

             
 

  
                 

           

  
  

 
 

 
 

  
  
   
 

      
   

     
     

       
 
      

 
    

    
    

        
       

    
 

   

 

 आरोपी अटक  :---  नाही 
  
 
 

         
           

         
         

       
         

        
          

          
    
        

    
          

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



                                             

  

 
 
 
 
 

िद. 03.11.2022 चे वेळ 
11.30 वा. चे सुमारास 
िफय दीचे  शेतात मौ. 
तडखेल ता. देगलुर  
 
 

िद. 03.11..2022 रोजी वेळ 
17.40  वा. न द नं 31 वर 
 
 

Asi शेख  ने. .  पो. टे. 
देगलुर 

मारोती राज ा बतलवाड वय 75 वष यवसाय शेती रा. 
तडखेल ता. देगलुर  
 
 
 
 

 
 आरोपी अटक  :---  नाही 

सादर वनती की, नमुद ता. वेळी व िठकािण यातील  िफय दी  याने आरोपीस हणाले की, 
शेतातील बाभळी या  
झाडाचे सावली आमचे शेतात यते आहे. या झाडाटे फाटे तोडुन टाक असे हणताच आरोपीने 
िफय दीस िशवीगाळ 
 क न थापडाबु याने मारहाण क न जमीनीवरील दगड डो यात मा न डोके फोडुन जखमी केले 
व िजवे मार याची 
 धमकी िदली वगैरे मजकुराचे बाब व न गु हा दाखल  
 
 
 
 
 
 

पोहेका / 2462 क े   ने. पो. टे. देगलुर  
 

 
पो. िन. ी. माछरे मोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  
आरोपी 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  ukgh  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

देगलूर 
 

 
 
 

िद. 
29.10.2022 रोजी 22.30 ते 
िद. 30.10.2022रोजी 01.30 
वाजताचे  दर यान साळवण 
हनुमान मंदीर देगलुर ता. 
देगलुर  
 
 

िद. 03/11/2022 रोजी  वेळ 
18.59 . न द नं. 32 वर  
 
 

सपोउपिन शेख   
 ने.  पो. टे. देगलुर  

गंगाधर 
िव लराव सुगावे वय 50 वष यवसाय खाजगी 
नोकरी रा. लाईनग ली देगाव रोड देगलुर   
मो नं 9175981098
 
 

हीरो कंपनीची HF Deluxe  का या 
रंगाची मोटार सायकल . TS 16 EE 8231 जीचा 
इंजीन  HA11EJF4F14349  व चेसीस . 
MHLHA11ATF14266 जु.वा.िक.अ. 25,000/-

 
 
उशीराच ेकारन –आज पावेतो मो.सा.चा शोध 
घेतला व बहीण आजारी अस याने गावाकडे गे याने 
आज रोजी येवुन त र िदली.   

 सादर वनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण  यातील  
िफय दी यांचे  हीरो कंपनीची HF Deluxe  का या रंगाची 
मोटार सायकल . TS 16 EE 8231 जीचा इजंीन  
HA11EJF4F14349  व चेसीस . 
MHLHA11ATF14266 ज.ुवा.िक.अ. 25,000/-   ही 
साळवण हनुमान मंदीर देगलुर येथुन कोणीतरी अ ात 
चोर ाने चो न नेली आहे आज पावेतो मो.सा.चा शोध 
घेतला व बहीण आजारी अस याने गावाकडे गे याने 
आज रोजी येवुन जबाब िदले व न  गु हा दाखल  
 
 
 

 पो टे देगलूर   
 
 

 
पोिन ी माचरे   मोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

पो. टे. च ेनाव कंधार  गुरन. 332/2022 कलम.353,504,506.  भा .द. िव. date-03/11/2022. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन. 332/2022  

कलम.353,504,506. 

भा .द. िव. 

 गु हा घडला :- द. 03.11.2022 चे 

10.30 वाजता  या सुमारास  

आरोपीचे घरगुती मीटर ाहक 

.563340002151 जवळ मौजे 

गोणार ता.कंधार  पूवस 25. K. M. .  

 

 

 

गु हा दाखल:- द.03/11/2022 वेळ 

18.54 वाजता टेशन डायरी न द 

22 वर. 

 

 

 

गु हा दाखल करणार:--HC- 2259/ 

ीरामे                         साहबे 

नेमणूक पोलीस टेशन कंधार 

मो:9421761652. 

 फयादी चे नाव व प ा:- समाधान गो वद 

इंगळे वय- 42 वष वसाय- कं ाटी 

कमचारी( महारा  रा य महािवतरण 

िव ुत कंपनी) रा. पेठवडज ता. कंधार िज 

.नांदडे मो.8605038030.  

 

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी च ेनाव व प ा:-  

 

 

 

उिशराचे कारण:- आज रोजी येऊन फयाद 

द याने. 

  

 

आरोपी अटक:- नाही.  

 

खलुासा;  

           सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख, वेळी व ठकाणी यातील फयादी व या या 

सोबतचे अिधकारी कमचारी महारा  रा य महािवतरण िव ुत कंपनी शाखा पेठवडज यांनी 

व र ांचे आदशेानुसार वीज चोरी शोध मोहीम , िवज िबल वसुली व मीटर पाहणी 

कर यासाठी आरोपीचे घरगतुी मीटर ाहक चे पाहणी करीत असताना मीटर जवळील 

िव ुत पोल व न येणारे वायर तोडून उघडा के याचे दसत अस याने ते पाहत असताना 

यातील आरोपीने मीटरचे वायर का बघता असे हणून िशवीगाळ क न फयादीस थापड 

बु याने  मारहाण क न ढकलून द याने फयादी खाली पड याने याचे डो याचे 

पाठीमागे मु ा मार लागला आह े व िजवे मार याची धमक  दली आह े व फयादीचे 

शासक य कामात अडथळा िनमाण केला आह ेवगैरे मजकुराचा त ारी जबाब द यान े वर 

माणे गु हा दाखल.                                                           

तपासीक  अिधकारी:--PSI/ इं ाळे साहबे  . मोबाईल नंबर.9975754256.                       

पोलीस टेशन कंधार.  

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

              मा. पो .िन./ पडवळ साहबे . पो. टे. कंधार  मो.9420841070.  

घटना थळी भेट दणेारे अिधकारी:- मा. इं ाळे साहबे  .  द. 03/11/2022 चे  19.32 वा. 

न द 23 वर .   

भेट पुढे चालू आह.े                                   

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

पोलीस टेशन  भोकर गुरन 416/2022 कलम 283 भादवी. द.3/11/2022 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

भोकर 

 

गुरन 416/2022 

कलम 283 भादवी. 

 

दनाकं 03/11/2022 रोजी 

10.50 वाजता भोकर ते नांदडे 

जानारे रोडवर ओवर ि जवर 

भोकर जी नांदडे दशा प ीमेस 

01 कमी 

 

गु हा दाखल दनाकं  

3 /11/ 2022 वेळ 13.59 

वाजता टेशन डायरी न द नंबर 

18 वर 

 

सजंय हादराव लगड ेवय 

54 वष वसाय नौकरी 

पो.हे.का.2523 

नेमनुक पो. टे. भोकर जी 

नांदडे मोनं नं. 

9823039063 

 

आरोपी चे नाव व प ा   

सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी हा याच े ता यातील वाहण पॅसजर रअर ऑटो 

कोनतेही कारन नसतांना धोकादायक थीतीत वाहन उभ ेक न 

येना याजाणा-या वाहतुक स अटकाव, अडथळा, कवा ती 

पोहचेल अशा थीतीत वाहन उभ ेक न ठेवलेला िमळुन आला 

वगैरे फयाद व न वर माण े गु हा दाखल क न मा. पो.िन. 

साहेब यांच े आदशेाने पुढील तपास बीट पोहकेाँ/2090 पांढरे 

यांचे कड े दला. | 

दाखल करणार- ASI लेखळेु साहेब पो ट भोकर मोन. 

9550500385 

चौकशी अमलदार- पोहकेॉ / 2090 पांढरे पो टे भोकर मोन. 

9850733744 

पो ट भारी अिधकारीपो. िन. पाटील साहेब मोबाईल 99 23 

10 45 21 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

पोलीस टेशन  भोकर गुरन 417/2022 कलम 283 भादवी. द.3/11/2022 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

भोकर 

 

गुरन 417/2022 कलम 

283 भादवी. 

 

गु.घ.ता.वळे व ठकाण - दनाकं 

03/11/2022 रोजी 11.25 

वाजता ओवर ि जवर भोकर त 

नांदडे जानारे रोडवर दशा 

प ीमसे 01 कमी अंतरावर 

 

 

गु हा दाखल दनाकं  

3 /11/ 2022 वेळ 14.57 

वाजता टेशन डायरी न द नंबर 

21 वर 

 

फया द - संजय हादराव 

लगड ेवय 54 वर्ष वसाय 

नौकरी नेमनुक पो टे भोकर 

 

मोनं.9823039063 

 

आरोपी  

 

सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपी यांने आपल ेता यातील टाटा एस. याचा 

कोनतेही कारन नसतांना धोकादायक थीतीत वाहन उभ े

क न येना याजाणा-या वाहतुक स अटकाव अडथळा 

कवा ती पोहचले अशा थीतीत वाहन उभ े क न 

ठेवलेला िमळुन आला वगैरे फयाद व न वर माण ेगु हा 

दाखल क न मा. पो. िन. साहबे याचं े आदशेाने पुढील 

तपास बीट पोहकेॉ / 2090 पाढंरे याचं ेकड े दला. 

सपोउपिन लखेुळे साहबे पो. टे भोकर मोन. 

9550500385 

दाखल करणार - चौकशी अमलदार - पोहकेॉ /2090 

पांढरे पो. टे भोकर मोन. 9850733744 1 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

पोलीस टेशन  भोकर गुरन 418/2022 कलम 283 भादवी. द. 3/11/2022 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

भोकर 

 

गुरन 418/2022 कलम 

283  भादवी. 

 

 

गु. घ. ता. वेळ व ठकाण -

दनाकं 03/11/2022 रोजी 

13.45 वाजता ओवर ि जवर 

भोकर ते नांदडे जानारे रोडवर 

दशा - प ीमेस 01 कमी 

अंतरावर खलुासा 

 

गु हा दाखल दनाकं  

3 /11/ 2022 वेळ 15.25 

वाजता टेशन डायरी न द नंबर 

22  वर 

 

फया द - संजय हादराव 

लगड ेवय 54 वष वसाय 

नौकरी नेमनुक पो टे भोकर 

मोनं. 9823039063 

 

आरोपी-  

सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपी यांने आपले ता यातील टाटा एस. गाडी 

याचा ही कोनतेही कारन नसतांना धोकादायक थीतीत 

वाहन उभ े क न येना-याजाणा-या वाहतुक स अटकाव 

अडथळा कवा ती पोहचेल अशा थीतीत वाहन उभ े

क न ठेवलेला िमळुन आला. वगैरे फयाद व न वर 

माण े गु हा दाखल क न मा. पो.िन. साहबे याचं े

आदशेाने पढुील तपास बीट पोहकेा/ँ2090 पांढरे याचं ेकड े

दला. दाखल करणार ASI लखेुळे साहबे पो. टे भोकर 

मोन. 9550500385 

चौकशी अमलदार- पोहकेॉ /2090 पांढरे पो. टे भोकर 

मोन. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पोलीस टेशन  मु ामाबाद   िम सग माकं 19/2022. द. 3/11/2022 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

मु ामाबाद िम सग माकं 19/2022 िम सग घडला तारीख वेळ ठकाण:- द 

01/111/2022 रोजी वेळ सकाळी 

10.00 वाज याचे सुमारास संडासला 

जातो हणनू घरातून िनघून गलेी 

 

 

िम सग दाखल तारीख वेळ दोन नंबर 

द 03/11/2022 वेळ 14.55नोद 

मांक 22वर  

 

 

फयादी चे नावः-नागेश ंकट 

कांबळे  वय 24वष . वसाय 

मजुरी जात मातंग.राहणार 

अंबुलगा तालुका मुखेडिज. नांदडे 

मोबाईल नंबर 9049152228 

 

 

 

हरवलेले चे नावनाव:- 

स बाई ंकट कांबळे वय 65.वष 

रा. अंबुलगा  ता. मुखेड 

 

 

सादर िवनंती क  वर नमदू तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीची 

आई गे या दोन मिह यापासून पोटा या व छाती या आजाराने िबमार 

असून ितचे छातीस पाणी भर याने िवलास चालू होता पोटात व 

छातीत दखुत अस याने नेहमी टे शनम ये राहत होती द 

01/11/2022 रोजी सकाळी 10.00 वाजता संडासला जातो हणनू 

घरातून िनघून गेली ती अ ाप पयत परत आली नाही असा पो टेला 

येऊन फयादीने अज द याने माननीय सपोिन साहबे यांच ेआदशेाने 

िम सग दाखल क न पुढील चौकशी व शोधकामी पोना 1402 

म ह कर यां याकड े दला सदर मिहलेचे वणन खालील माणे  

1स बाई ंकट कांबळे वय 65 वष   

2 उंची.    5फुट ,रंग गोरा , बांधा सडपातळ, केस  काळे पांढरे लांब, 

नाक सरळ, चेहरा लांबट, पोशाख -िहरवे रंगाची साडी नऊवारी व 

झंपर पायात च पल नाही, िनशाणी दो ही हातावर ग धन, छातीचे 

उजवे बाजूस पाणी काढ याची जखम, िश ण नाही बोलीभाषा मराठी 

दाखल करणार–पोहकेा 1996 आडकेर पो टे मु ामाबाद 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

 

 

     -पो. टे िवमानतळ गुरनं 384/2022 कलम 279 ,337 ,338 IPC  द.03/11/2022 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 
 िज हानादंेड, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण - द 
.02 /11 2002 रोजी 
सकाळी 06.45 सुमारास . 
आसना टी पॉईटसांगवी  
बु  नांदेड   

 
 
गु हा दाखल - 
द.03/11/2022 ट.ेडा.नं. 

47 वेऴ 22.05 

 
 
उशीराचे कारण - 
MLCजबाब आज रोजी 
पो. टेला आणुन हाजर 
के याने   

 
 

 

पो. टे िवमानतळ 
गुरनं 384/2022 

कलम 279 ,337 

,338 IPC 

फयादी - गजानन िप.चं कांत कटारेवय-42 
वष वसाय - खा. नौकरी रा.िवणकर 
कॉलणीचौफाळा नांदेड  मो  
9561199611 

 

 

आरोपी - 

खुलासा -सादर िवनंती क  , वर नमदु तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
फयादी हा द .02 /11 2002 रोजी सकाळी 06.45 वा.चे सुमारास 

. याची मोटार सायकल  ं .MH- 26 J-3981वर बसून जात असताना 
आसना टी पॉईट सागंवी वळणावर अधापरु कडुन येणारी 12 टायरी क 
ं .MH-26 AD 1869 या चालकाने याचे ता यातील क हयगई व 

िन काळजीपण े भरधाव वगेात चालवुन फयादीच े मोटार सायकलला 
जोराची धडक देवुन फयादीच े  उजवे  पायाचे   मांडीचे  हाड  
मोडून  गंभीर  दुखापत  केली   व इतर  िठकाणी  मु ा  
मार  लागला  तसेच   मोटार  सायकल  चे  अंदाजे  20000 पयाचे  
नुकसान झाल े आह े वगैरे मजकुराच े MLCजबाबव न मा.पो.िन.सा.यांचे 
आदेशाने गु हा दाखल क न तपासकामी HC 2317 पावडे यांचेकड े दला  
 
दाखल करणार -HC 2268 धुळगुंड ेमो.9834158895 
 
तपास करणार-HC 2317 पावडे मो.8888842002 

 
 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



पो. टे.धमाबाद गुरन नं.  244/2022 कलम  283 भादिव. date-03/11/2022. 

पो. टे. च े

नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

               हक कत  

 

पो. टे. 

धमाबाद 
 

गुरन नं.  

244/2022 

कलम 283 

भादिव 

गु हा घडला तारीख वेळ . 

दनाकं  03/11/2022  वेळ  

18-00  वाजता माहशेवरी 

म ढा कमान धमा  

 

 

 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

दनाकं  03/11/2022 च े 

20-28 न द न. 24 

 
 

फयादी - माधव मारोतराव पाटील  

वय 51 वष वसाय नोकरी HC 

2212  पो ट धमाबाद. मो. 

9096515874 

 

 ‹ 

आरोपी =   

 
 

खलुासा-सादर िवनंती क  यातील नमूद तारीख वेळी व ठकाणी नमूद 

यातील आरोपीने याचा ता यातील अटो यांनी आज द. 03/11/2022 

रोजी माहेशवरी म ढा कमान धमाबाद समोर सावजिनक रोडवर वेळ 18-

00 वाजता येणार जाणार वाह यास व लोकां या िजवीतास इजा व धोका 

िनमाण होईल अ या अव थते थांबललेा िमळून आला.वगैरे मजकुराच े

फयाद व न गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार = HC 2247 मुंढे   पो ट धमाबाद मो. 9765614167 

 

पो ट भारी अिधकारी 

पोलीस िनरी क िहबारे सर पो ट धमाबाद 

मो. 9730432436 

तपासी अमंलदार  -   ASI कारामुंगे  टे धमाबाद मो.982318 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

                  

     



    पो टे:-उमरी भाग 6 गुरन 255/2022 कलम  12 ( अ )  मजुकूा  दनांक 03/11/2022 

पो टे च े

नाव 

गुरण/अ.म/ृपणा

का/िम सग व 

कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िम सग 

घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर 

व आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय/नाहीिगू  

हक कत 

पो टे च े

नाव:- 

उमरी 

गु हा 255 

/2022 कलम 

12 ( अ ) मुजूका  

 

 

 

गु ाच:े- 

 

 

 

दशा पिशमेस 

1.5 क.मी. 

गु हा घडला:- 

द. 03/11/2022  च े रा ीच े

सुमारास उमरी तरकारी माकट 

उमरी 

 

गु हा दाखल दनांक 

03/11/2022 च े19.03 

वाजता न द नंबर 19  वर  

फयादीच ेनाव ..  साहेबराव िभमराव 

हौसरे वय 31वष     वसाय  नोकरी  

पो. टे उमरी 

मो .न.921038987 

 

आरोपीचे नाव व प ा  :  

दाखल करणार :- पोहकेा 1670 जाधव  

 

िमळाला माल ….270-00 पये व एका 

पाठ या कागदावर आकडे िलहलेल ेआकृती 

पिहला आकडा KO/32/09 याखाली 

70x5 शेवटचा  20x5   

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमुद आरोपीतने नमुद वेळी व ठकाणी 

सावजिनक रोडवर लोकाकडून आक ावर पैसे घेऊन िवना परवाना क यान 

िमलन व हाईम बाजार  नावाचा जुगार खेळत व खेळिवत असताना िमळून 

आ याने बाजूस माण े  गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी माननीय पोनी 

साहबे यां या आदशेाने बीट पोहकेा  asi कदम  यां याकडे दला. 

 

तपासी अंमलदार:- ASI मािणकराव कदम मो.नं.9623658510 

पो टे भारी अिधकारी चे नाव मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 

7038833558 

 

भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव मोबाईल नंबर:-केलेला तपास घटना थळ पंचनामा 

क न पुढील तपास चाल ूआह.े 

मा. पोलीस अधी क यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



पो. टे.धमाबाद  गुरन नं.  243 /2022 कलम 283 भादिव दनांक  03/11/2022  

पो. टे.धमाबाद 

गुरन नं.  243 /2022 

कलम 283 भादिव  

गु हा घडला तारीख वेळ . 

दनाकं  03/11/2022  

वेळ  17-30  वाजता 

काकांनी हॉि पटल 

धमाबाद समोर रोडवर 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

दनाकं  03/11/2022 च े 

20-17 न द न. 23 

 

दाखल करणार = HC 

2247 मुंढे   पो ट धमाबाद 

मो. 9765614167 

फयादी - माधव मारोतराव पाटील  

वय 51 वष वसाय नोकरी HC 

2212  पो ट धमाबाद. मो. 

9096515874 

 

 

 

आरोपी =   

 

 

 

 

खलुासा-सादर िवनंती क  यातील नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

नमूद यातील आरोपीने याचा ता यातील अटो यांनी आज द. 

03/11/2022 रोजी माहशेवरी म ढा कमान धमाबाद समोर 

सावजिनक रोडवर वेळ 18-00 वाजता येणार जाणार वाह यास 

व लोकां या िजवीतास इजा व धोका िनमाण होईल अ या 

अव थेत थांबलेला िमळून आला.वगैरे मजकुराच े फयाद व न 

गु हा दाखल. 

पो ट भारी अिधकारी 

पोलीस िनरी क िहबारे सर पो ट धमाबाद 

मो. 9730432436 

तपासी अमंलदार  -   ASI कारामुंगे  टे धमाबाद 

मो.9823184089 

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 %&   

 



          

 

 

 

 

 
 

  
 

    
 

  
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
  

    
    

 
     

      

 

 
     

     
   

   
   

      
   

  

  
   

     
     

    
      

     

           
            

            
         
        

 
      

 

 
      

 

  
      

     

 

 vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



                  पोलीस टेशन मरखले   गुरनं234/2022  कलम 4/25, 7/25   श  अिधिनयम सह कलम 135 म पोका  द.03/11/2022 

पोलीस टेशनचनेाव गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वळे व  ठकाण फयादीचनेाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 

मरखेल गुरनं234/2022 

कलम 4/25, 7/25  

श  अिधिनयम सह 

कलम 135 

 म पोका 

 

 

 

 

 

गू. घ. ता. वेळ व ठकाण:-- 

द.03/11/2022 रोजी 

15:45वा.चेसुमारासमरखेल ते 

हाणेगाव जाणारे रोडवर अ णा 

भाऊ साठे पुत यासमोर मरखेल  

दगेलुर  

गु. दा. ता. वेळ व न दनं 

द.  03/11/2022रोजीवेळ 

21.23 वा. न दनं.  15 वर 

दाखलकरणार:- 

पोना1638डोईजड  ने पो. टे. 

मरखेल 

फयादीचेनाव व प ा व – पोलीस 

िनरी क िव णुकांत तुकाराम गु े व 54 

वष पो टेमरखेल मो नं 88 30 56 46 

18 

आरोपी–   

 

खुलासा:-- सादर िवनंती क  नमूद तारीख वळे व ठकाणी यातील नमूद 

आरोपीने नमूद आरोपीने िव  कर याच े उ शेाने िवनापरवाना 

बेकायदशेीर र या 128 तलवारी व 23 खजंीर कमती अंदाज ेएक लाख 

39 हजार पाचश े पयांचा माल वाहतूक करीत असताना िमळून आला 

वगैरे फयादीव न माननीय पुणे साहेबां या आदशेाने गु हा दाखल 

क न पढुील तपास कामी पोउिन ी जायभाये यांचेकडे दला 

तपािसकअंमलदार पोलीस उपिनरी क ी जायभाये साहबे 

 

पो टे भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- पोलीस िनरी क िव णुकांत 

तुकाराम गु े व 54 वष पो टेमरखेल मोबाईल नंबर 88 30 56 46 18 

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 %&   


