
iksLVs eqdzekckn xqja ua 232@2022  dye 160 Hkk-na-fo- fn- 05-10-2022 

 

 

 

 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 

iksLVs ps uko 

& 

eqØkekckn  

 

 
xqUgk-?k- rk-osG 
fBdk.k-%&   
fnukad 04@10@2022 
jksth  osG 21%30 
oktrk ps  lqekjkl 
iksyhl LVs'ku 
eqØekckn ;sFks 
 
xqjua  nk[ky- rk-
osG- %&  
fnukad 05@10@2022 
jksth ps  03%53   
oktrk uksan ua- 003 
oj    
 
 

 
xqja ua &   
232@2022   
dye  
160 Hkk-na-fo-  
 
 

 

 
fQ;kZnhps uko %&  
ekèko vkfnukFk iokj iks-LVs- 
eqØkekckn iks-uk-2605 iokj  
 iks LVs eqØkekckn  
eks-ua-  8975766437 
 
vkjksihps  ukao %&  
vkjksih vVd %&  ukgh   
 

  
[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksih R;kauh Vªd QlysY;k fBdk.kh nsxywj jksMoj >kysY;k oknkps 
dkj.kko:u iksyhl LVs'ku ;sFks ;sÅu ,desdkauk FkkiM cqDD;kus ekjgk.k 
d:u ,desdkalkscr >qat d:u fèkaxkuk ?kkywu 'kkarrk Hkax dsyh Eg.kwu 
oxSjs uewn çek.ks xqUgk nk[ky  
 
nk[ky dj.kkj &  
iks-uk- @2605 iokj  iks- LVs- eqØkekckn eks u 8975766437 
rikfld vaeynkj &  

liksfu laxzke m)o tkèko eks-ua-8999881900 iks- LVs- eqØkekckn 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  

liksfu laxzke m)o tkèko eks-ua-8999881900 iks- LVs- eqØkekckn 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   
1½ mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh Jh- lfpu lkaxGs lk- mifoHkkx nsxywj 

eks-ua- 9823524529 

2½ liksfu laxzke m)o tkèko eks-ua-8999881900 iks- LVs- eqØkekckn 

gs fnukad 05@10@2022 jksth ps   05%04 ok uksan ua- 05 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq - 
 



iks-LVs-HkkX;uxj xqj ua & 350@2022 dye  363 Hkk-na-fo- fnukad 05@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 &  

HkkX;uxj  

 

xqUgk-?k- rk-osG fBdk.k-
%& fnukad 04@10@2022 
jksth 20%30 oktrkps 
lqeljkl jkgrs ?k:u 
fo’kkuxj ukansM   
 
 
fn’kk o varj %& 
 nf{k.ksl 01 fd-eh- 
 
 
 
xqjua  nk[ky-rk-osG- %& 
fnukad 05@10@2022 jksth 
ps  00%56 oktrk uksan 
ua- 04 oj    
 
 

xqj ua &  
350@2022  
dye  
363 Hkk-na-fo- 
 
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
 
vkjksihps  ukao %&  vKkr 
 

vkjksih vVd %&  ukgh  

 

vi&gr eqyhps uko %& 

 dq-fizrh lat; tks’kh o; 

15 o”kZ jk- fo’kkyuxj 

ukansM  

 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 

[kcj ns.kkj ;kauh iks-LVs- yk ;sowu ys[kh vtZ fnyk dh ] ;kaph eqyxh fgl 

jkgrs ?k:u fo’kkyuxj ukansM ;sFkwu dks.khrjh vKkr O;Drhus vKkr 

dkj.kklkBh iGowu usys vkgs - oxSjs etdqjkps vtkZo:Uk ek- iks-fu- vk<s 

lkgsc ;kaps vkns’kkus oj izek.ks xqUgk nk[ky - 

nk[ky dj.kkj & 

 l-iks-fu- okBksjs  eWMe  iks-LVs- HkkX;uxj eks-ua- 7709071326 

rikfld vaeynkj &  

iksmifu ns’keq[k eWMe iks-LVs- HkkX;uxj  eks-ua- 9931583111 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&   

iksyhl fujh{kd Jh-vk<s lk- iks-LVs- HkkX;uxj  eks-ua- 7498716464 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   
1½ iksyhl fujh{kd Jh-vk<s lk- iks-LVs- HkkX;uxj  eks-ua- 7498716464 

2½ l-iks-fu- okBksjs  eWMe  iks-LVs- HkkX;uxj eks-ua- 7709071326 

gs fnukad 05@10@2022 jksth ps 01%38 ok uksan ua- 06 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  nukad 05@10@2022 jksth ps 04%00 ok uksan 
ua- 09 oj jokuk- 

 

 

 

 

 

 



      

   
 

          
     

  

  
  

  
   

  

  
     

     
     
   

  

    

      
    
     

      

 
    

 
    
   

           
          

        
       
        

         
         

          

 
  

   

rikfld vaeynkj

  

 
 

 

 

 

 

 



iksLVs fgek;ruxj nSfud xqUgs vgoky fn 05-10-2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps uko 

fgek;ruxj  

 
 

xqUgk-?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad 04-10-2022 
08-00 rs 16-30 ok ps 
njE;ku ekS iouk rk 
fgek;ruxj   
 
 
fn’kk o varj %& 
nf{k.ksl 15 fd-eh- 
 
 
 
xqjua  nk[ky-rk-osG- % 
fnukad 05-10-2022 
jkth 12-05 ok  
uksan ua-12 oj   
 

xqjua &  
226@2022  
dye 
363 Hkk n oh  
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %& 
ckykth fi g.kearq 
taxhyokM o; 40 o”kZ 
O; ‘ksrh jk iouk rk 
fgek;ruxj ft ukansM 
eksua-8975794662- 
 
 
vkjksihps  ukao %& vKkr   
 

vkjksih vVd %& ukgh  

 

fifMr eqykps uko&  

g”kZn ckykth taxhjokM  

o; 16 o”kZ jk iouk  

 

 

[kqyklk %& सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी 

बालाजी िप.हणमंतु जंगीलवाड यांनी पो. ट.ेला येऊन फयाद दली क , यांचा 

मुलगा हा काल द.04/10/2022 रोजी सकाळी 08:00 वा.च े सुमारास घ न 

शाळेला जातो हणुन सायकल घेवुन गावातील मुलांन सोबत गलेा होता. वेळ 

अंदाज े साडे चार वा. या सुमारास मुलाचा िम  नामे िनतेश िप.शकुे रा त याने 

शेतात येवुन कळिवल े क ,हषद हा आज शाळेला आला नसुन याची सायकल 

बाबुराव राठोड रा.कोतलवाडी तांडा यां या आखा ावर आहे.वगैरे 

कळिव याव न आ ही याचा नातेवाईकांनकड े शोध घेतला तो िमळुन आला 

नाही. याला  कोणीतरी अ ात ने अ ात कारणासाठी घेवुन गेला आह.ेवगैरे 

मजकुराचे फयाव न बाजुस माण ेगु हा दाखल 

nk[ky dj.kkj &  

liksmifu lk[kjs iksLVs fgek;ruxj  

rikfld vaeynkj &  

liksfu pkS/kjh iksLVs fgek;ruxj eksua-9764123018- 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  

iksfu fc-fM-Hkwluqj iskLVs fgek;ruxj eksua-9834774794-  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  

iksfu fc-fM-Hkwluqj iskLVs fgek;ruxj eksua-9834774794- fn-05-10-

2022 osG 16-19 ok uksan ua-15 oj jokuk- 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &   
 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 
  

            
  

  
    

 

 
 

 
  

         
     

      
          

  
 

    
 

     

  
    

 
   

    
   

 
  

    
   

    
    

 

 

 
   

       
         

  
    

  

 
 
 
 
 

  
        

          
       

             
            

           

 

    
        

  
 

     
        

   
 



 

 पो. टेशन मनाठा   ग.ुर.ण. 154/2022 कलम 324,323,504,506,34 भा द वी दी.05/10/2022  

 पोलीस टेशन च े

नाव 

गु. र.न व कलम गु हा घडला दाखल फयादी व आरोपी याचं े

नाव व प ा  

ह कगत 

मनाठा  

गु.र.ण.  

154/2022  

कलम 

 324,323 

,504,506 

,34भा द वी 

 

 

 

 

 

गु हा घडला 

दी. 05/10/2022 च े 

08:30 वा फयादीच े

घरासमोर मौज ेगारग हाण 

पवूस 18 कमी  तालकुा 

हदगाव िज.नांदडे  

 

गु हा दाखल:-  

द. 05/10/2022 च े

16:29 च े टेशन डायरी 

न द 24  वर  

फयादीच ेनाव :- 

 करण दशरथ जाधव  वय 

20वष वसाय िश ण  रा. 

गारग हाण ता.हदगाव िज. 

नांदडे 9021989425 

 

आरोपीच ेनावे  :-  

  

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

यांनी संगणमत क न फयादीस समाजाच ेमं दराच े(दवेीच)े बांधकामासाठी 

प ी का दते नाहीस या कारणाव न फयादीस िशवीगाळ क न आरोपी 

सागर च हाण यांनी याच ेहातातील क ाने फयादीच ेडो यात मा न डोके 

फोडल े व र  काढल े आरोपी वीण मोिहते दादाराव च हाण यांनी लाथा 

भु यांनी थापडाने मारहाण क न िशवीगाळ क न िजव ेमार याची धमक  

दऊेन िनघून गेल ेवगैरे जबाबाव न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

बीट npc 23 34 यादव याचं ेकडे म.े एपीआय साहबे याचं ेआदशेाने दे यात 

आला. 
 

दाखल करणार:- 

 HC 2231 दाढ ेसाहबे मोबाईल नं.  7774050311 
 

तपासी अमंलदार :- 

 npc 2334 यादव साहबे पो. टे. मनाठा 8830666758 

 

 

 

 



 

पो. टे िवमानतळ नांदेड गरुन ं.337/2022 कलम 279, 337, 338, 427 IPC 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व 

प ा 

हक गत 

िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 

 

गु.घ.ता.वळे व ठकाण - 

दनांक 01/10/2022 रोजी 

वेळ अंदाज े15.00 वाजताच े

सुमारास मही ां टँ टर 

शो म समोर रोडवर नांदडे  

 

उ रेस 05 कमी 

 

गु हा दाखल ता. वळे – 

 द 05.10.2022 रोजी 

 वेळ    17.53  वा  

टे.डा. 23  

 

पो. टे 

िवमानतळ 

नांदेड गुरनं 

.337/2022 

कलम 

 279, 337, 

338, 427 

IPC 

फयादी – 

 िव जा िप. िवपुल दबेाज े

वय 19 वष वसाय िश ण 

रा िशवनेरीनगर सांगवी बु. 

नांदडे मो. 8446635768 

 

आरोपी – 

  

उशीराच ेकारण- 

पोहेका/ँ2317 पावडे यांनी 

भगवती हाँ पीटल नांदेड 

येथुन MLC जबाब आणुन 

हजर के याने 

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

यातील आरोपीने याचे ता यातील वाहन भरधाव वेगात हयगईने 

व िन काळजी पणाण ेचालवुन फयादीच े कुटीला जोराची धडक 

दवुेन डो याला गंभीर दखुापत केली, तसेच हाता पायाला पण 

खरचटुन मार लागला आहे व फयादीच े  कुटीचे  अंदाज े

10,000/- दहा हजार पयाच ेनुकसान केले आहे. वगैरे मजकुराच े

MLC जबाबा व न  मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदशेाने गु हा 

दाखल क न पढुील तपासकामी पोहेकाँ/2317 पावड े  यांचेकडे 

दे यात आला 

 

दाखल करणार  

- HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

 

तपास करणार 

- पोहकेाँ/2317 पावड े मो.नं. 8888842002 
 

 

 

 

 



 

 

पो टे:-उमरी .गरुन आमृ 44/2022 कलम 174 crpc माणे दनाकं 05/10/2022 

पो टे च ेनाव गरुण व कलम गु हा/अम/ृपणाका/िम सग 

घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय/नाही 

हक कत 

पो टे च े

नाव:- उमरी 

गु हा 

44/2022 

कलम  

174 crpc  

 

 

 

 

गु हा घडला:- 

द 05/10/2022  च े 

सकाळी 10.00 ते 

11.56 या दर यान वेळ 

न  नाही  व:ताच े

राहते घरात पं यास  
 

दशा:-  

पुवस 2 क मी 
 

आम ृदाखल 

 दनांक 05/10/2022 

च.े  13.07 वाजता 

 न द नंबर 09 वर  

खबर देणार :-    

 कशन शंकरराव च हाण वय 19 

रा. कटेशनगर उमरी मो.8888074671 

 

 मयताच ेनाव व प ा : 

 

 मरणाच ेकारण :-  

छता या पं यास गळफास घऊेन मृ यू  

खलुासा:- सादर िवनंती क  यातील खबर दणेार यांची बिहन नाम ेसुि या शंकरराव 

च हाण घरा या छतास पं याला  गळफास घेऊन  मरण पावली   कळिवल ेआह.े 

व न बाजसू माण ेआम ृदाखल क न पोलीस िनरी क साहबे यां या asi कदम  

यां याकड े दला. 

 

तपासी अमंलदार:   

मािणकराव कदम मोबाईल नंबर 9623658510 

 

पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  

मा.पोनी. ी.एम.बी भोसल ेमोबाईल नंबर 7038833358 

 

भटे दणेारे अिधकारी चे नाव 

  एम.बी.भोसल ेपोलीस िनरी क मोबाईल नंबर:-7038833358  

केलेला तपास घटना थळ पंचनामा क न पुढील तपास चाल ूआह.े 

मा. पोलीस अधी क यांच ेसूचना:- 

 

 



 

 

 

पोलीस टेशन 
भोकर 

174 C.R.P.C  

िदनांक 05-10-2022 
चे  06:00  वाजता चे पूव   वेळ 
न की नाही नारायण पु कलवार 
यांचे शेतात मौजे पाळज तालुका 
भोकर  
 

िदनांक  05-10-2022  
चे 10:26 वाजता 

 टेशन डायरी न द मांक 08 
  
 

 गणेश साबना 

आ टलावार वय 42 वष 
यवसाय शेती राहणार 

पाळज तालुका भोकर 
िज हा नांदेड 
 मो नं 

7798393237   

 

साई साद गंगाधर गुंगल 

वार वय 30 वष राहणार 
पाळज तालुका भोकर  

गळफास घेऊन मृ यू   
 
 

खुलासा 
सादर िवनंती की वरील नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
खबरी व न यातील खबर देणार यांचे खबरी व न यातील 
मयत  हा घरगुती कारणाव न व कजबाजारी झा यामुळे 
टे शन घेऊन नारायण पवार याचें शेतातील सागाचे  चे 
झाडाला दोरीने गळफास घेऊन मरण पावला आहे   वगैरे 
खबरी जबाबाव न    माननीय   पोलीस 
िनरी क  साहेब  यां या आदेशाने वर माणे   

 अक मात मृ यू दाखल 

 H.C.2138 शदे   मोबाईल नंबर 9552500871    
 

 

- H.C.2820 जाधव      मोबाईल 

नंबर  9823227195   
     

पोलीस िनरी क पाटील  साहेब मोबाईल नंबर 



 
 

9923104521 
 

 

 

पो टे मदुखडे गरुन 203/2022 कलम 324,323,504,506 भादवी दनाकं 05/10/2022 

पो टे च े

नाव 

गुरन  व कलम  गु हा /आ /पनाका /िम सग 

घडला व दाखल  

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

 मुदखेड 

 

 

 

भाग 1 त े5 

गुरन 

203/2022 

कलम 

324,323, 

504,506 

भादवी 

गु हा घडला –  

दनांक 04/10/2022 चे 

17.00  वाजता या 

दर यान धनगर टेकडीच े

पाय याजवळ रोडवर 

धनगर ग ली  मुदखडे  
 

पि मसे 01 कमी 
 

गु हा दाखल – 

 दनांक 05/10/2022  

चे 18.50 वा 

 न द नंबर 19 

फयादी च ेनाव –  

नवनाथ लोभाजी मुलगी वय 29 वष 

वसाय मजुरी जात धनगर राहणार 

धनगर टेकडी  मुदखेड तालुका मुदखेड 

िज हा नांदडे 

 मोबाईल मांक 9145142957 

 

आरोपी च ेनाव –  

 

खुलासा -सादर िवनतंी क  वण मुतारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतानी संगम मत क न फयादीस तूच काही दवसापूव  

आमचा मोबाईल चोरला असे हणून या कारणाव न आरोपी 

माकं 01 याने थापड बु यांनी मारहाण केली व मांक 02 याने 

हातातील कोणतीतरी काचेची बॉटल डो यात मार याने डोके 

फोडून गंभीर जखमी क न िशवीगाळ केली वगैरे जबाब व न वर 

माणे गु हा दाखल.  

दाखल करणार –  

NPC/231 फोले पो टे मुदखेड 
 

तपािसक अमंलदार  

ASI िग  ेनमेणकू पोलीस टेशन मुदखेड   

मो.नंबर 8329115398 



 

पो. टे. लोहा  मी सग माकं 25./2022 द. 05-10- 2022 

पो. टे. चे नाव पो ट लोहा 

िम सग  

   िम सग घडला  व िम सग दाखल 

ता वेळ व ठकाण 

खबर देणा याच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

  लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 िम सग नंबर 

25 / 2022 

बपे ा झा याची तारीख वेळ 

व ठकाण :- 

दनाकं 03-10-2022 रोजी 

13.30वाजता  सुमारास ितच े

राहते घ न राहणार.  

आंबेडकर नगर लोहा तालकुा 

.लोहा िज हा .नांदडे पोलीस 

टेशन या पूवस 01 कमी 

अंतरावर तालुका लोहा 

िज हा नांदडे 

 

बपे ा दाखल ता वेळ व ठकाण-

-- द 05/10/2022रोजी  

वेळ   18.49 वाजता  

टेशन डायरी न द 15 वर 
 

खबर दणेा याचे नाव प ा-  

राम मािणकराव दाढेल वय 70 वष वसाय 

सेवािनवृ  िश क राहणार .आंबेडकर नगर लोहा 

तालुका .लोहा िज हा नांदडे 

 मोबाईल नंबर 98 90 66 79 94 
 

बपे ा च ेनाव व प ा- 
 

बपे ा च ेवणन  

 1. रंग गोरा,2. भाषा -मराठी हदी 3, उंची-पाच फूट 

- 4, बांधा -सडपातळ  5, चेहरा -गोल 

 6,िश ण-  12 वी पास  7, पोशाख - लाल रंगाचा 

जॅकेटचा टॉप काळी ओढणी  8. नाक सरळ 
 

उिशराच ेकारण –  

आज रोजी पहावे तो शोध घेऊन िमळून आ याने खबर 

दणेारे आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन त ारी अज 

दले व न 

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

यांनी खबर दली क , खबर दणेार याचंी नात ही दनाकं 03/10/2022 

रोजी 13.30 वाजताची समुारास आंबेडकर नगर लोहा येथून राहते 

घरातून कराणा सामान आण यासाठी गेली परंतु आता पाव े तो न 

आ याने ित या जवळच े नातेवाईकाकड े शोध घेतला असता िमळून 

आ याने पोलीस टेशनला येऊन ितच ेआजोबांनी त ारी जबाब द याने 

स. पो. िन शखे साहेबां या आदशेाने िम सग दाखल क न पुढील शोध 

काम ेपोहकेा/ 17 54 सूयवंशी यां याकड े दला 
 

    दाखल करणार:- 

PSO  NPC 112 कदम पो टे लोहा मोबाईल नं 9923030407       
 

तपासी अंमलदार: -  

पोह ेका HC2483 साखरे मोबाईल नंबर 9823015483 
 

 

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

  मा.पो.िन/ तांबे  साहबे . पो. टे. लोहा मो. नं. 9850188100  
  

 



पो. टे. लोहा गुरन 198/2022 कलम 279,304,(A)  भा द िव  द 05/10/2022 
 

पो. टे. चे नाव गुरण व कलम     गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

  लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन  

198/2022 

 कलम 

 279,304,(A) 

  भा द िव  

 

 

 गु हा घडला:- 

 दनांक  02/10/2022  रोजी 2:00 

वाजताच े सुमारास कंधार ते पाणभोसी 

रोडवर महादवे माळ कमानी जवळ 

पाणभोसी  िशवार  ता. कंधार  

िज. नांदेड पो ट या 

 

 पूवस 20   क .मी.अंतरावर  

 

गु हा दाखल:-    

द 05/10/2022 

 वेळ 15:27 वाजता  

टेशन डायरी न द 14 वर 

 

उशीराच ेकारण-  

फयादी  आज रोजी पो टेला येऊन 

त ारी जबाब द याव न 

 

 फयादी च ेनाव व पत-  

गु नाथ िप.बळी क डे वय. 29वष. 

वसाय ऑटो चालक रा. 

ईमामवाडी ( लबाचीवाडी) ता. 

कंधार िज. नांदेड   

मोबाईल नंबर 845921055 
 

FIR त दली:-   होय  
  

आरोपी च ेनाव व प ा— 
 

आरोपी अटक:---- 
 

मयत च ेनाव- 

हानमंत दाजीबा रामनबैनवाड वय 

55 वष वसाय िम ी व शतेी 

रा. ईमामवाडी ( लबाचीवाडी) 

तालुका कंधार िज हा नांदेड 

खलुासा;  

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

याचा ऑटो मांक MH 26-AC4743 म ये वारकरी वासी मोज ेईमामवाडी 

येथून बसवून पानभुसी येथे गु गैबी नाग े महाराज यांचे मठाम ये क तनाचा 

काय मास जात असताना यातील आरोपी संतोष माधव कांबळे याने याच े

ता यातील आ पे ऑटो हा भर धाव वेगात ,हयगई व िन काळजी पणाने  चालवून 

फयादी या ऑटोस समो न उज ा बाजूने जबर धडक दऊेन फयादी या 

ऑटोतील  वाशी हानमंत दाजीबा रामनबैनवाड यास उज ा पायास व उज ा 

जांगेत गंभीर जखमी क न याच े मरणास कारणीभूत झाला  वगैरे मजकुराच े

जबाबाव न मा.स. पो. नी. शेख साहबेां या आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील 

तपास HC 2107 खाड ेसाहबे यांच ेकडे दला 
 

तपासी अंमलदार-  

PSI सोनकांबळे साहेब मोबाईल मांक 9823867336 
 

दाखल करणार:- 

 NPC 112 कदम पो. टे. लोहा मो न.9923030407 
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

    मा.पो.िन/ तांबे  साहबे . पो. टे. लोहा मो. न 

 

  



iksLVs jkerhFkZ nSfud xqUgs vgoky fn 05-10-2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-è-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 

uko &  

jkefrFkZ  

 

xqUgk-?k- rk-osG fBdk.k-% 
fnukad   24@09@2022 
osG 16-30 oktrk ps 
lqekjkl vkjksihps 
?kjkleksj      
 

fn’kk o varj %& 
 if'pesl 15 fdeh 
 
xqjua  nk[ky-rk-osG- %&  
fn- 05@10@2022 
 ps 19-02-ok 
 LVs-Mk uksan Ø 17 
 
 
 

xq-j-u- 
160@2022 
dye 
304]374]323 
lg dye 
3¼1½¼,p½-v-tk-
t lu 1989 
lqèkkj.kk 2015 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
 

vkjksihps  ukao %&  
vkjksih vVd %&  ukgh  
 

e;rkps uko&  

f'kokth gScrh Hksnsdj  

jk- fpVeksxjk 
 

mf’kjkps dkj.k %& 

mipkj pkyq gksrk fn 

04@10@2022 ps 19-30 ok 

ej.k ikoY;kus ,e,ylh 

tckcko:u xqUgk nk[ky 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 
vkjksihus e;r gk ckS) lektkpk vkgs vls ekghr vlwu R;kl R;kps {kersis{kk 
tkLr otukps gjHk&;kps iksrs mpy.;kl lkaxwu R;kus udkj fnyk vlrk R;kl 
ykFkk cqDD;kus ekjgk.k d:u R;kps bPNkps fo#) tcjhus gjHk&;kps iksrs R;kps 
MksD;koj VkdY;kus R;kpk e.kD;kyk nq[kkir >kyh o rks mipkj njE;ku fnukad 
04@10@2022 jksth 19-30 oktrk lqekjkl ljdkjh nok[kkuk fo".kqiqjh ukansM 
;sFks ej.k ikoyk vkgs oxSjs ,e ,y lh tckc o:u uewn çek.ks xqUgk nk[ky 
dsyk vkgs ekuuh; ,l ih Jh pkaMd lkgsckaps vkns'kkus rikl Lor% Jh pkaMd 
lkgsc djhr vkgsr 
nk[ky dj.kkj &  
,l Ogh fn?ks liksfu  iks-LVs-jkerhFkZ  eks] ua- 9834255985 
rikfld vaeynkj & 
 ek , ,l ih pkaMd lkgsc  mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh mifoHkkx fcyksyh   
eks -u-7666643494 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
liksuh fn?ks iksLVs  jkefrFkZ eks-ua- 9834255985 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- pkaMd lkgsc mifoHkkx fcyksyh  
eks -u-7666643494 
o liksuh fn?ks iksLVs  jkefrFkZ eks-ua- 9834255985 gs fnukad 04@10@2022 jksth 
osG 19-05 ok LVs Mk Ø 18 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq  

 

                                                                                 
 

                                                                                  



iksLVs fyacxko nSfud xqUgs vgoky fn 05-10-2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

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

iksLVs ps 

uko &  

fyacxkao  

 

xqUgk-?k- rk-osG fBdk.k-
fn- 29@09@2022 jksth 
ldkGh 07-00 oktrk 
ekSts ejGd v‚Vks LV‚i 
o fn-04@10@2022  
jksth 23-30 oktrk 
fQ;kZnhps ?kjkleksj  
 
fn’kk o varj %& 
 mÙkjsl 14 fd eh - 
chV 04 rk- th- ukansM 
 
xqjua  nk[ky-rk-osG- %& 
fn 05@10@2022 
 jksth  17-39 ok-  
LVs-Mk-uksan uacj 14oj 

xq-j-ua- 
 148@2022 
dye& 
354]¼1½ 506] 
Hkknoh-  
lg dye 3¼1½ 
¼vkj½¼,l½¼MCY;q½ 
¼2½v-tk-t-ç-dk-
çek.ks o lg dye 
12 iksDlks 
 

 

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

ukgh   

 

 

 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj uewn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  
fg d‚ystyk tkr vlrkuk vkjksih gk fQ;kZnhph bPNk ulrkuk  rq÷;klkscr 
cksyk;ps vkgs vls Eg.kwu ikBhekxs xsY;kus fQ;kZnhl letY;kus lnj 
?kVusckcr fQ;kZnhus frP;k ukrsokbZdkauk lkafxrys R;koj ukrsokbZdkauh 
vkjksihl letkowu lkax.;kdfjrk xsys vlrk R;kps dkgh ,d u ,sdrk 
egkjX;k v'kh tkrhokpd f'koh d:u dkj.kko:u ,dk ,dkps ryokjhus 
rqdMs djrks Eg.kwu thos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs  etdqjkps tckcko:u 
xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl Jherh vpZuk ikVhy mifoiksvf/k mifo-
ukansM xzkeh.k gs djhr vkgsr 
nk[ky dj.kkj &  
liksmifu nkeksnj iksLVs fyacxkao eks-ua-9823971641 
rikfld vaeynkj &  
ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jherh -vpZuk ikVhy mifoHkkx ukansM 
xzkeh.k eks-ua- 9665479333   
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
liksfu  iokj  iksLVs fyacxkao eks-ua- 9823288458 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jherh -vpZuk ikVhy mifoHkkx ukansM 
xzkeh.k eks-ua- 9665479333 gs fnukad 05@10@2022 jksth ps 17%39 ok uksan 
ua- 14 oj jokuk  
 ?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq  

 



पो. टे. कंुडलवाडी गुरन  105/2022 कलम 379.भा.द.िव. 

पो टे च े

नाव 

गरुन /कलम गु हा घडला व दाखल फयादीच ेनाव व प ा 

मो.नं.वआरोपीचे नाव व प ा 

हा ककत 

पो टे च े

नाव-  

कंुडलवाडी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ूर.न. 

105/2022 

कलम  

379 

भा.द.वी 

 

 

गु हा घडला-   

द.-17/06/2022 रोजी 

17.40 वाजता समुारास 

नगरपािलका कॉ ले स समोर  

कंुडलवाडी     तालुका 

िबलोली  
 

गु हा दाखल - 

द.05/10/2022  

रोजी  18.05 वा.  

टे.डा. माकं 12 वर 
 

ऊशीराच ेकारण..  

आज रोजी पो. टे.ला येऊन 

फयाद द याने. 

 

फयादी:-  

शखे सैलानी आिमरसाहब  

वय 28 वष वसाय मजुरी 

राहणार नवी आबादी 

िबलोली तालुका िबलोली 
मो.7776048619 
 

आरोपीच ेनाव:- अ ात 
 

 गेला माल:-  

एक मोटर सायकल िहरो  

कंपनीची माकं MH 29 Q 

5327 जुनी वापरती कमत 

अंदाज े17000/- पय े

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील अ ात 

आरोपीने फयादीची द.17/06/2022 रोजी 17.40 वाजता या 

समुारास   MH 29 Q 5327 ही  मोटार सायकल िहरो कंपनीची 

लडर लस यावर िन या रंगाच ेप े असलेली जुनी वापरती कमत 

17000/-  पय ेची मोटार सायकल चोरी गलेे वगैरे मजकुरा व न गु हा 

दाखल क न सपोिन साहबे यां या आदशेान े बीट HC 19 21 कदम 

साहबे यां याकड े दल.े  
 

दाखल करणारा – 

HC 2821च हाण सर पो. टे. कंुडलवाडी मो.8805541775 
 

तपासीक अमंलदार :- 

 HC 1921 साहबे पो. टे. कंुडलवाडी मो.8007753455 
 

पो टे भारी अिधकारी:-  

मा.API कासल,ेसाहबे पो. टे. कंुडलवाडी मो. 

 

  



Ps markhel ोगरुन 214/2022 कलम 65(ई) म.दा. का.   द.05/10/22 

पोलीस टेशन गु हा रिज टर नंबर 

व कलम 

गु हा दाखल तारीख वेळ व 

ठकाण 

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

मरखेल ो .गुरनं. 

214/2022 

कलम 

 65 (ई)  

म. दा.का. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण:- 

द 05/10/2022 रोजी 

वेळ 19.50 वाजताच े
समुारास मौ क नी फाटा 
माळेगाव ते मरतोळी 
जाणारे रोड लगत 
बाबळीचे झाडाखाली 
 

ग ु.दा.ता.वळे व दनाकं:- 

द  05/10/2022 

वेळ 21.39 वा .  

टेडा नंबर 26 वर 

 

फयादी नाव: 

 िव णूकांत तुकाराम गु े वय 54 वष 
वसाय नोकरी मरखेल ता दगेलूर 

मो.नं.8330564618 

 

आरोपी नाव:- 

 
आरोपी अटक तारीख वेळ 
 
िमळालामाल 
हातभ ीची गावटी दा  10 िलटर 

100/- पये दरा माण ेएकूण 1000 
पयेचामाल 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी यातील 
आरोपीने िबनापरवाना बेकायदशेीररी या हातभ ीची गावटी दा  िजचा 
आंबट व उ ट वास येत असललेी चोरटी िव  कर या या उ शेाने आपल े
ता यात बाळगलेला िमळून आला वगैरे फयादव न गु हा दाखल क न 
पुढील तपास पोना 526 परुी यां याकड े दला आहे. 
 

ग.ु दाखल करणार:. 

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

तपास अिधकारी 

 पोना-526 परुी पो टे मरखेल मो.न.7776व67714 
 

भारी अिधकारी  

पोिन गु े साहबे पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

 

  



पो. टे मनाठा ग.ुर.नं 155/2022 कलम 11(1)(ड)(ई) ा यानंा ु रतेन ेवाग यास ितबधंक कर या बाबत अिधिनयम 1960 माण े  द 05/10/2022 

पो. टे 

च ेनाव 

गुरन ंव कलम  गरुन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद दणेार चे नाव  ह ककत 

मनाठा गुरन  

155/2022 

कलम 

 11 

(1)(ड)(ई) ा यांना 

ु र तेने वाग यास 

ितबंधक कर या 

बाबत अिधिनयम-

1960 . माण.े 

  

 गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण  

दनाकं 05/10/2022 रोजी च े

18:15 वा.च ेसुमारास 

कनके या ढा यासमोर मनाठा 

पाटी जवळ  हदगाव वारगा ं

रोडवर   

 

ग.ुदा.ता.वेळ 

दनाकं:- 05/10/2022 

वेळ 23:30वा 

.न द नं 32 वर  

 

िमळाला  माल:- 

नगदी एकुण 4,50,000/-

यापकै  1,50,000/-पाचं बैल 

उव रत गाडीची 

क.3,00,000/- 

 

फयादी:-  

आनंदा ल मण वाघमारे 

वय 38 वष वसाय 

नौकरी पो.कॉ/3132 

पो. टे.मनाठा ता.हदगांव 

नांदडे िज. नांदडे  

म .न. 9689900211 

 

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

आरोपीच ेनावं:- 

  

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील .आरोपी यांने 

याच ेता यातील बोलोरो िपकअप या गाडी म ये एकुण पांच बैल जातीच े

जनावरे िनदयतेने क बुन घेऊन याना ं ंदी या मानाने पुरेस े नस यामुळे 

वाजवी र या हालचाल करता येणार नाही अशा ि थतीत वाहणातुन 

वेदनादायी र या वाहतुक ची कोणताही परवाना नसतांना िवनापरवाना 

वाहतुक करीत असताना िमळुन आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न 

मा.स.पो.िन.साहबे याचं े आदशेाने पुढील तपास कामी  ASI पवार साहबे 

याचंकेडे दे यात आला. 

 

तपासीक अिधकारी याचं ेनावं :-  

ASI पवार  साहबे  पो टे मनाठा मो.नं.9922921694 

 

दाखल करनारा-  

PSO NPC/ 2231 दाढे साहबे पो. टे.मनाठा म .न.7774050311 

 

पो. टे. भारी अिधकारी याचं ेनावं व मोबाईल नंबर:-  

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

 

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

 



पो. टे. कंधार .ग.ुर.न.312/2022 क.12(अ) महारा  जगुार कायदा.    द.5/10/2022. 
 

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.  

312/2022 

कलम  

 12 ( अ) 

 महारा  जुगार कायदा.  

घडला:-  

द.5/10/2022 च े14.30 

वा.  च ेसुमारास मौज ेवरवंट 

ते पेठवडज जाणारे रोड लगत 

भवानी मं दर या ेत मौजे 

वरवंट तालुका कंधार 

 

दि णसे 20 कमी                                                                                                                             

. 

गु हा दाखल: 

- द. 5/10/2022 

 वेळ. 21.31 वाजता टेशन 

डायरी न द नं.19   वर.  

 

फयादीच ेनाव :-  

बापूराव म रबा वहारे वय 49 वष वसाय - 

नोकरी HC-1959 नेमणूक पोलीस टेशन कंधार 

मो:-9604333256 . 
 

FIR त दली का:- होय 
 

आरोपी नाव व प ा :-  
 

आरोपी अटक:- नाही 
 

िमळाला माल :-  1) 990- 00/ याम ये 100 

पये दराचे 6 नोटा, 50 पये दराचे 4 नोटा,10 

पये दराचे 19 नोटा असे  एकूण 990 पये. 

2) 00.00  एक पांढ या रंगाचे रेगिझनचा कापड 

यावर वेगवेगळे नंबर व िच  असलेला व 

लाकडी 6 गोट यावर आकड ेव िच  असलेल.े 

खुलासा;  

           नमूद तारीख ,वळेी व ठकाणी यातील नमदु 

आरोपीने  िबनापरवाना बेकायदशेीर   र या  

गुडगुडी नावाचा  जुगार खेळत व  खेळवीत असताना  

वरील जुगाराच ेसािह य 990 /- पयाच ेव जुगाराच े

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:- --- 

npc/ 2730 टाकरस साहबे       पो. टे. कंधार 

मो.9373890469. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

मा. पो.िन पडवळ साहबे. मो. .9420841070. 

 

 

  







  



 

  



                                        

 

 
 

  
 

    
 

     

 
 

 

 

 

 

 

  
      

    
    

  

 
    

     

 
    

 
     

  

   
     

    
 

 

  
  

    
  

   
     
      
   

       
        

        
        

        
         

       
      

     
 

   
  

 

    
 

 

    
      

  


