
         

   
 

          
     

  

  
  

 
 

    

 

    
   

    
 

 

 

 
    

      
     

       
    

    
     

 

 

 

 
  

  
    
    

 

 

 

 

 

            
        

         
        

        
         

           
         

        
  

          
         

   
       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- पो. टे.िवमानतळ गरुन ं325/2022 कलम  363 IPC द 25.09.2022 
 

ि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.वेऴ व ठकाण-  दनांक 

24/09/2022 रोजी सांयकाळी 

17.00 वा. कोनाळे लासेस 

िव ुतनगर नांदडे. दि णेस 01 

क.मी.  

 

 

गु हा दाखल ता. वेळ – द 

25.09.2022 रोजी वेळ  

01.09 वा टे.डा.04 

 

पो. टे.िवमानतळ 

गुरन ं325/2022 

कलम  363 IPC  

फयादी - द ा राजाराम बंडाळे वय 37 

वष वसाय खाजगी नौकरी रा. गणपरु 

कामठा ता अधापुर िज. नांदडे ह.म.ु 

सरपंचनगर नांदडे मो. 9421036555 

 

आरोपी-  अ ात  

 

अपहत मुलाच े नाव वणन – 1) 

िशवराज द ा बंडाळे  वय 14 वष 06 

महीने रा. सरपंचनगर नांदडे ,बांधा 

सडपातळ , रंग- सावळा ,चेहरा- 

उभट, केस – लहान व कापलेले, कपड-े 

लाल रंगाचे प ा असनारा शट व लु 

कलरची जी स पँ ट 

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

यातील फयादी याचंा मलुगा िशवराज द ा बंडाळे वय 14 

वष 06 महीने यास फयादी यांनी कोनाळे लाससे येथे 

लाससाठी आणुन सोडल,े  यानंतर मुलाला घेण ेकरीता गेल े

असता  मलुगा दसुन आला नाही, कोनाळे लासेस म ये 

जावुन कँमराची पाहणी केली असता मलुगा हा 17.00 वा 

जात असतांना दसुन आला यानंतर फयादी यांनी 

नातेवाईक, मलुाचं े िम ा कड े जावुन चौकशी केली असता 

याच े बाबत कोणतीही माहीती िमळुन आली नाही,  

कोणीतरी अ ात इसमाने अ ात कारणासाठी फुस लावुन 

पळवुन नेले आह.े वगैरे जबाबा व न  मा.पो.िन.काकड े

सा.याचं ेआदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी PSI 

बुरकुल ेयाचंकेड ेदे यात आला  
 

दाखल करणार-  PSI रेडेकर  मो.न 8275969006 

 

तपास करणार – PSI बुरकुले  मो.न- 8830779484 

 
 



 

 

 

 

 

पो. टे.िवमानतळ गरुन ं326/2022 कलम 285, 336, 34 IPC सह कलम  िसगरेट व इतर तबंाखु उ पादने सधुारणा अिधिनयम 4 (अ), 21 (अ) माणे  
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 

 

ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण- दनांक 

24/09/2022 रोजी 23.00 वाजता ु ट 

माकट समोरील पाटील यांचे इमारतीच े

दसु-या मज या चे हॉल म य,े नांदेड 

पुवश 05 क.मी. 

 

 

गु हा दाखल ता. वेळ – द 

25.09.2022 रोजी वेळ  05.22 वा 

टे.डा.07 

 

पो. टे.िवमानतळ 

गरुन ं 326/2022 

कलम 285, 336, 34 

IPC सह कलम  

िसगरेट व इतर तबंाख ु

उ पादन े सधुारणा 

अिधिनयम 4 (अ), 21 

(अ)  

 

माणे 

फयादी - द ा य नरहरी काळे, वय 33 वष, पोलीस उप िनरी क 

नेमणुक थािनक गु ह ेशाखा, नादेंड मो. 9923464729. 

आरोपी-   

 

िमळाला माल  – 1) 1250/-  िग-हाईकाचं ेसमोरील असलेले ा 

लेवसचे 05 काचेच ेपॉट, यास ा िप यासाठी नळी असलेले जु. 

वा. क. अ.ं 

2) 2190/- इ ाण शेख इ ािहम शेख याच े ता यातुन ROYAL 

SMOKIN कंपनीच ेतंबाखजु य SPRING WATER लेवरची 05 

पॉकेट येक  पाक टाची कमत 150/- जु. वा. HUFFLEPUFF 

कंपनीच े तंबाखुज य लेवरची 08 पॉकेट यके  पाक टाची कमत 

180/- 

3) 750/-  जाफर शेख िप इ ािहम याच े ता यातुन ROYAL 

SMOKIN कंपनीच े तंबाखजु य SUPARI लेवरची 05 पॉकेट 

यके  पाक टाची कमत 150/- जु वा. 

4) 500/- LAL AKBAR brick coal कंपनीच े एकूण 5 कोळसा 

पॉकेट येक  कमत अंदाज े100/- पय े माण 

5) 1500/- Shesha-nflavours कंपनीची एकुण 5 पॉकेट माय ॉन 

रोल पेपर असलेले पॅ कट यके  कमत अंदाज े300/- पय े माणे 

6) 500/- एक लोखंडी करटची शेगडी जु. वा. क. अं. 

एकूण 6,690/ - 

 

खुलासा - सादर िवनंती क  ,वर नमुद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीतांनी यांनी संगणमत क न 

सावजिनक ठकाणी येणा-या िग-हाईकांना तंबाखूज य 

ा उपल ध क न दला, तसेच कचनम य े

शेगडीवरील पेट या िनखा-यामुळे नमूद आ थापनेम य े

आग लाग याची व यामुळे मानवी िजवन धो यात 

ये याजोग े हयगयीच े कृ य केले. हणून ा पालर 

मालक वेटर व िग हाईके यांच े िव  कलम 285, 

336, 34 भादिव सह िसगारेट व इतर तंबाख ुउ पादने ( 

जाहीरातीस ितबंध आिण ापार वाणी य उ पादन 

परुवठा आिण िवतरण िविनयमन ) सुधारणा अिधिनयम 

4 (अ), 21 (अ) माण े कायदशेीर फयाद आह.े वगैरे 

जबाबा व न DO सा.यांच ेआदशेाने गु हा दाखल क न 

पुढील तपास कामी ASI पांचाळ  यांचेकड े दे यात 

आला 

  

दाखल करणार-  पोना/2524 कदम  मो.न 

9823602524 

 

तपास करणार – ASI पाचंाळ  मो.नं. 9423437844 

 



 

 

 

 

पो. टे. िवमानतळ पो. टे िवमानतऴ िमस ग.न.ं  66  /2022 
   

 
          

     
  

  
िज हा 
नांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

 
 
िमस ग घ.ता.वऴे व 
ठकाण - दनाकं 

24/09/2022 रोजी 
दपुारी 12.00 
वाजताचे समुारास 
राहत े घ न  िशवनगर 
नादंडे 
 
 
 
िमस ग .दाखल -

द.25/09/2022 टे 
.डा.नं.17 वेळ 
10.53 

 
 

 

पो. टे िवमानतऴ 
िमस ग.न.ं  66  /2022 

 
खबर देणार – हाद कशनराव 
काचगुडंे  वय33वष .गसँ दु ती 
रा.वसमत िज.िहग ली ह ली 
म.ुिशवनगर नादंडे मो.8888918081 
 
 

हरवले या च ेनाव – 

वणन- रंग  गोरा,उंची 5फुट ,अगंाने 

मजबतु,केस लाबं काळे,अगंात  काळी 

साडी , लाऊज िहर ा रंगाच ेग यात 

मगंळसु  ,भाषा मराठी  ह दी जवळ 
मो.7841806965 
 

 

खलुासा - नमदु ताऱीख वळेी व ठकाणी यातील खबर 
देणार याचंी प ी  ही  राहते घ न गलेी ती अदयाप पावतेो 
घरी परत आली नाही तीचा आजपावतेो  नातवेाईक व 
गावाकडे शोध घतेला असता िमळून आली नाही वगरेै 
मजकुराचे  अज द याने मा .पोिन सा. याचंे आदशेाने 
िमस ग दाखल क न पढूील शोध व कायवाही कामी ASI 
लोखडें   याचंकेडे दला . 
दाखल करणार – ASIक याणकर  मो.नं. 9623551038 

तपास करणार  - ASI लोखडंे मो.9527810006 
 
 

 

 



 

 

 

iksLVs fgek;ruxj xqjua  &215@2022 dye- 279] 304 ¼v] ½ 337] 338] Hkk-n-fo- fn-25-09-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

osG 

xqjua @vk-è-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko &  
fgek;ruxj  
 
 

xqUgk -?k- rk-
osG fBdk.k-%&  
fn-
24@09@2022 
jksth 19-15 ok 
djath rs 
lksukjh QkVk ps 
e/;s jksMoj 
fgek;ruxj 
ft-ukansM  
 
fn’kk o varj 
%&  if'pesl 
06 fdeh 
 
 
 
xqUgk   nk[ky-
rk-osG- %& 
fn-25-09-2022 
ps 02%03 ok 

xqjua  & 
215@2022 
dye- 279] 
304 ¼v] ½ 
337] 338] 
Hkk-n-fo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko  %&   
lquhy ek#rh fxesdj o; 28 o"kZ O;olk; 
etqjh gekyh jkg.kkj Qqysuxj okMZ Øekad 
17 fgek;ruxj rk-fgek;ruxj ft-ukansM 
eks-ua- 9175164482 
  vkjksihps   ukao %& 
vkjksih vVd  %& vi?kkrkr e;r >kyk 
vkgs- 
e;rkaph ukos %& 
1½ çdk'k ek#rh fxesdj jk- Qqys uxj 
fgek;ruxj 
¼2½fHkdu eksehufi-rkyhQ eksehu  
3 'ks[kjQhdqy fi-'ke'kksnhu  
4 gks uch#y eksehu fi gks [kfc#nhu  
5 ,e-,p-26&ch-bZ- 1011 pk pkyd jk 
js.kkiwj rk- Hkksdj  
vØ-2]3]4 jkekynk if'pe caxky 
Tk[kehaph ukos & 1½'ks[k 'kkgtgku   
2½ vykfeu eksehu  3½ vcqy rkgsj  
4½ jfQdqy eksehu  t[keh ble 1rs 4 
jkg.kkj ekynk if’pe caxky  

[kqyklk %& lknj fouarh fd]oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnhpk HkkÅ çdk'k ek#rh fxesdj gk daiuhps 
vk;pj xkMh Ø-,e-,p-37@ts 0016  ;k e/;s etqjkalg 
fgek;ruxj ;sFkqu Hkksdj dMs ?ksÅu tkr vlrkuk lksukjh rs 
djath njE;ku M‚DVj oku[ksMs ;kaps xksMkoqu toGhy jksMoj 
,d leks#u Vªd pk pkydkus Hkj/kko osxkr o fu"dkGth 
i.kkus Vªd pkyoqu ;krhy  dsbZlh daiuh ps vk;pj Ø ,e-,p-
37@ts 0016 ;kl tksjkph /kMd fnY;kus vk;pj e/khy etwjkaps 
ej.kkl dkj.khHkwr Bjyk o t[keh dsys o ;krhy Vªd Ø- ,e-
,p-26&ch-bZ- 1011 pk pkyd ;kl vi?kkrkr ekj ykxY;kus 
xaHkhj t[keh gksmu ej.k ikoyk Eg.kwu cktql çek.ks xqUgk 
nk[ky- 
nk[ky dj.kkj & iks-gs-d‚-2281 'ks[k yk;d eks-ua-
7888218751 
rikfld vaeynkj & l-iks-fu-JhpkS/kjh iksyhl LVs'ku 
fgek;ruxj eks-ua-9764123018 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu-Jh-Hkqluqj iks-LVs- fgek;ruxj 
eks-ua- 9834774799 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
1½ iks-fu-Jh-Hkqluqj iks-LVs- fgek;ruxj eks-ua- 9834774799 
2½ek- vfrfjDr iksyhl vf/k{kd ] Hkksdj Jh- dckMs lk- eks-ua-



uksna dz 03  oj 
 
 
 

5½ vjfoan f'kokth culksMs jk-x.ks'kokMh 
fgek;ruxj  
 

8668510527  
  fn 25@09@2022 jksth ps  02%25 ok LVs Mk Ø  04 oj 
jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & fnukad 25@09@2022 jksth ps 
03%30 oktrk LVs-Mk-uksan dz 06 oj  

 

पोलीस टेशन भोकर गुरन 369@2022 कलम 65(ई महारा  दा बंदीकायदा    िद 25@09@2022 

पो टे चे 
नाव 

गु हा रिज टर नंबर 
गुरन कलम       

  िफय दी व आरोपी चे नाव  हकीकत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा रिज टर नंबर गुरन 
369@2022 कलम 

65(ई महारा  दा बंदी 

गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण 
 

िफय िद -  द ा संभाजी कदम 
वय 51 वष यवसाय नोकरी 
पोहेकॉ ब कल नंबर 2058 

.खुलासा सादर िवनंती वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी ने या या फाय ासाठी याचे 
ता यात िवनापरवाना बेकायदेशीर री या देशी दा  



कायदा  
       

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण 
िदनाक 
25@09@2022 
रोजीचे 13%20 वाजता 
लगळुद िदवशी जाणारे 
रोडवर िदशा उ रेस 10 
िकलोमीटर अंतरावर  
 

गु हा दाखल तारीख 
वेळ व िठकाण िदनांक 
25@09@2022 वेळ 
15%01   न द मांक 
25 
 
िमळाला  माल:-देशी 
दा   भगरी सं ा 180 
एम एल 

मते या  एकूण 10 
बॉटल एकूण िकमती 
700@& पये चा माल 

पोलीस टेशन भोकर  मोबाईल 
नंबर 9049320582  
 
 आरोपी ------- 
- 
 

भगरी सं ा 180 एम एल मते या  एकूण 10 बॉटल 
येकी कमत 70 पये दराचे एकूण िकमती 

700@& पये चा माल चोरटी िव ी 
कर या या  उ ेशाने वतः या ता यात  बाळगून 
िमळून आला आहे   वगैरे मजकुराचे िफय द 
व न  मा. पो- िन साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल  
 
दाखल करणार :-   
 liksmifu दवणे   मोबाईल नंबर 
9552500385       
 
तपासी अमलदार---------   
iksgsdkW@ 2138 शदे    मोबाईल 
नंबर   9552500871          
 

भारीअिधकारी--  माननीय पोलीस िनरी क 
बोरसे  साहेब  मोबाईल नंबर  9309737394 

पोलीस टेशन भोकर गुरन 370@2022 कलम 12 ( अ महारा  जुगार ितबंधक कायदा    िद 25@09@2022 

पो टे चे 
नाव 

गु हा रिज टर 
नंबर  कलम  

       

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
 

 िफय दी व आरोपी 
चे नाव  

हकीकत 

पोलीस गु हा रिज टर नंबर गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण िफय िद - संजय िदगंबर .खुलासा सादर िवनंती वर नमुद तारीख 



टेशन 
भोकर 

गुरन  370@2022 
कलम 12 (अ महारा  
जुगार ितबंधक 
कायदा  

 

 
गु@घ@तावेळ व िठकाण िदनाक 
25@09@2022 रोजीचे 13%53 वाजता 
भोकर उ ाणपुलाचे बाजूला ,Qds हॉटेल 
समोर सावजिनक रोडवर भोकर  
गु हा दाखल तारीख वेळ व िठकाण 
िदनांक 25@09@2022 वेळ 
16%06   न द मांक 26 
 
िमळाला  माल:- 1) 1230@&- पये 
रोख र कम   
2) 00-00  एका कोर् या कागदावर िदनांक 
25@09@22 रोजी sdo ीदेवी ओपन 
नावाचे मटका आक ाची िचठी जावर 
13-25 थम आकडा व शेवटचा आकडा 
5-100 असे आकडे समोर र कम नमूद 
असलेले एक िन या शाळेचा बॉलपेन एक 
काबनचा तकुडा  
 

पांढरे वय 50 वष 
यवसाय पोहेका@ 

ब कल नंबर 2090 
नेमणूक पोलीस टेशन 
भोकर मोबाईल नंबर 
98 50 73 37 44   
 
 आरोपी :- 
 

वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हा 
बेकायदेशीर िर या आक ावर पैसे 
लावून ीदेवी ओपन नावाचा मटका 
जुगार खेळत व खेळत असताना िमळून 
आला  वगैरे मजकुराचे िफय द 
व न  मा. पो. िन. साहेब यांचे आदेशाने 
गु हा दाखल  
 
दाखल करणार    
  Liksmifu  दवणे   मोबाईल नंबर 
9552500385       
 
तपासी अमलदार;-   
iksgsdkW@ 2090 पांढरे      मोबाईल 
नंबर   98 50 73 37 44           
 

भारीअिधकारी--  माननीय पोलीस 
िनरी क बोरसे  साहेब  मोबाईल 
नंबर  9309737394 

 

पो ट िकनवट गुरन 189/2022 कलम 122 म.पो.का.. माने िद.25/09/2022 
 

पो टे चे नाव गुरन /कलम गु हा घडला व 
दाखल 

िफय दीच ेनाव व प ा 
मो.नं.वआरोपीचे नाव व प ा 

हािककत 



 िकनवट  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन 189/ 
2022 कलम 
122म.पो.का..
माणे  
  

गु हा घडला - 
िद.-25/09/2022 
रोजी सकाळी 
03.30 वा. सुमारास 
मोजे कोठारी 
ता.िकनवट िज. 
नांदेड दि णेस 5 
िक.मी.  
 
 
 
गु हा दाखल - 
 िद. 25/09/2022 
रोजी  19:09  
वाजता 
टे.डा. मांक  

24 वर 
 

िफय दीच ेनाव- 
िवशाल पांडुरंग वाठोरे वय 34 
वष सपोिन नेमणकू पो. टे. 
िकनवट ता.िकनवट िज. नांदेड 
मो.नं. 9923282854. 
 
 
आरोपीच ेनाव-  
. 
 
 
 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी हा कोठारी गावात चोरी कर याचे उ ेशाने सूय त ते 
सूय दयाचे दर यान संशियतिर या िफरतांना िमळून आला. वगैरे 
मजकुरा या िफय द व न वर माणे गु हा दाखल मा.पो.िन. 
साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल 
 
दाखल करणारा ----- 
Pso -HC - 1766 पवार  मो.नं.7620540203. 
 
 
तपासी अंमलदार - 
NPC/680कोलबु दे  यांचेकडे िदला.मो.नं. 9284454871. 

 
 

 

 

 

 

पोलीस टेशन हदगाव गु र न 291/2022 कलम 379 भा द वी द . 25/09/2022 

पो टेच ेनाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प ा  

 हक कत 



हादगाव  गु र न 291 /2022 

कलम 379 भा द िव  

गु हा घडला ता वेळ:- 

 द 20/09/.2022 च े

19.00 वा ते 

द.21/09/2022  च े 09.00 

वा समुारास समाज क याण 

कायालय रोड समोर हदगाव 

ता.हदगाव दि णसे  01  km 

 

 

  

 गु हा दाखल ता वेळ:- द  

25/09/.2022 च े 18.34 वा 

टे. डा न द  25 वर  

 

 

 

फ या द नाव व प ा :- राज ू

बालाजीराव सोनवड े वय 35 

वष वसाय ापार रा. 

भोकर मो. नं. 

9156393333  

 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपीच े नाव  व प ा :-1) 

अ ात. 

 

दाखल करणार. ASI राठोड 

पो टे हदगाव 8888588436 

खलुासा:- सादर िवनंती क , यातील टाटा हायवा 

मांक एम एच 26 बी इ 5793 माकंाचा क नवी 

आबादी तामसा रोड हदगाव कमती अंदाज े

12,00,000/- लाख पयाचा क कोणीतरी अ ात 

चोट-यांनी चो न नेला वगैरे जबाबाव न वर माण े

गु हा दाखल क न मा. पोिन साहबे यां या आदशेाने 

पुढील तपास API पांढरे यां याकड े दला 

 

तपािसक अंमलदार:-/API एस. िज.पांढरे mo. 

No.8180011000 

 पो ट हदगाव 

मा. जगन पवार  पोिन  साहबे ps हदगांव  

 

चके िल टची पुतता केली अगर कस:े-होय 

 

 

 

 

 

मखेुड पोलीस टेशन गुरंन 292/2022 कलम 323, 324, 504, 506 34 Ipc दनाकं 25/9/ 22 



 अनु माकं गुरन कलम गु हा घडला तारीख वेळ 

ठकाण 

फयादीच ेनाव गु ाची थोड यात हा ककत 

मखुेड  गुरंन 292/2022 

कलम 323, 324, 

504, 506 34 Ipc  

 

गु हा घडला तारीख वेळ 

ठकाण - दनाकं 25/9/22 

रोजी वेळ 07.00 वाजता च े

समुारास सावरगाव पीर 

मखेुड 

ता मुखेड िज हा नांदडे येथे 

  

दाखल वेळ- 

25/09/2022 रोजी 

वेळ  12.51 वा  

टे डा न द 14 

 

 

 

फयादीच ेनाव-  

मालनबी एजाज शखे वय 35 वष 

वसाय घरकाम राहणार सावरगाव 

पीर तालकुा मखुेड 

 

 

आरोपीच ेनाव-  

 

 

 

आरोपी अटक-    नाही  

 

 

 

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व  ठकाणी 

यातील फयादी चा मलुगा हा पलंगाव न खाली पडला 

ते हा ितच ेपती फयादीस तुला मलुाकडे ल  दतेा येत 

नाही का अस े हणून मारहाण करीत असताना यातील 

आरोपीताने येवनु फयादीस िशवीगाळ क न काठीने व 

थापडा बु याने मारहाण केली   वगैरे  मजकुराच े

फयादव न गु हा दाखल क न मा.पोनी साहबे यां या 

आदशेाने पोह 1265 गी  ेसाहबे यां याकड े दल े 

 

दाखल करणार -ASI वाघमारे 

 

तपास करणार- पोलीस हवलदार दिेवदास गीते ब नं 

1265  

mob 8007807771 

  

भारी अिधकारी- 

 ही ही गोबाड ेमोबाईल नंबर 8805957400 

 

तपास अिधकारी -----पोह1265 गी  े

 

पो ट धमाबाद गु ाचा कार गुरन नंबर 225/२०२२ कलम 12 (अ) मदाका दनाकं 25.09.2022 



पो ट धमाबाद भाग 6 

गूरन नंबर 225/२२ 

कलम 12 (अ) महारा  

जगुार कायदा 

गु हा घ.ता. वळे व ठकाण द. 25/09/२२ 

रोजीच े 17.00 वा. च े समुारास मंगनाळी 

येथील पुजरोड याचं े शेता या कडेला मौ 

मंगनाळी ता.धमाबाद 

 

गु हा दाखल तारीख वळे दनाकं 

25/09/२२ रोजी 19.21 वा टे डा. न द 

मांक 19 

 

   

 

आरोपी-  

फयादी- सिचन िशवाजी 

गडपवार वय 31 वष वसाय 

नोकरी पोका 385 नमेणकू 

पो ट धमाबाद मो.न 

9766948972 

 

 

 

 

 

 

िमळाला माल- नगदी एकूण 

3030 पये व जुगाराच े बदक 

छाप प .े 

खलुासा- सादर िवनंती क  बाजसू नमुद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपी हे आज दनाकं 25.09.22 रोजी 

17.00 वा ंच ेसुमारास मगनाली यथेे शते िशवार गट माकं 

33 मधील पोशे ी पुजरोड याचं े शेता या कडेला असले या 

को ा या बाजलूा मोक या जागेत सात लोक प यावर पैस े

लावून ितरट नावाचा जुगार खेळत असताना एकूण 3030 

पय े जुगाराच े सािह य मु मेालासह िमळून आले. हणून 

वगैरे मजकुराच े फयाद व न मा. पोनी साहबेाचं े आदशेाने 

वर माण े गु हा दाखल क न पोनी साहबे याचं े आदशेाने 

पढुील तपास कामी पोहकेॉ/2022 मठपती यां याकड े दला 

आह े

दाखल करणार- पोहकेॉ/ 1703 भालरेाव 

 

पोलीस िनरी क- एस िहबारे पो ट धमाबाद मो.न 

9764574333 

 

 

तपासी अंमलदार- पोिहकॉ/ 2022 मठपती पो टे धमाबाद 

मो न 8390589720 

 

 

 

 

 



 

पो. टे. च ेनाव मांडवी गु न नं.  :- 75 /2022 कलम :-  65 ई म.दा.का. द. 25/09/2022 

 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / घडला 

व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सग घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

.  

                 ह ककत  

 मांडवी गु न नं.  :- 75 

/2022 

कलम :-  65 ई 

म.दा.का. 

 

 

 

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 25/09/ 22 रोजी 17.30वा .च े

सुमारास  आरोपीच ेदकुानात मौ.दगुापेठ 

 

 

ठकाण : दगुापेठ 

  

 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 25/09/2022चे 17:32वा.  

न द नंबर :- 20 वर  

 

िमळाला माल___.   1) 875:00एका 

पाढ-या रंगाच े नायलोन या थैली म य े

देशी दा  बॉबी सं ा या 90 ml या 25 

बाटल येक  कमत 35/- पय े माण े

875 पय ेचा माल  

 

 

फयादी च े नाव :- जाबंुवन चंपत कदम पोह े का  

1657 मो.9834841176 पोलीस टेशन मांडवी 

 

आरोपी चे नाव :-  

  

 

FIR दले का होय/नाही :- होय. 

 

 

आरोपी अटक :- िनरंक 

 

 

 

सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी हा वतःच े फाय ासाठी देशी दा  बॉबी सं ाची 

चोरटी िव  कर याक रता बकेायदेशीर र या याच ेदकुानात 

वरील वणनाचा ो. गु ाचा माल बाळगलेला िमळून 

आ याने  माननीय सपोिन िशवरकर साहबे यांच े आदेशाने 

बीट पोहकेा 1657 कदम यां या कड े दला. 

दाखल करणार--नापोकॉ 29 मडावी 

तपािसक --- पोहकेा 1657 कदम  पो टे मांडवी 

मो. नं.7218242057 

 

 

 

 

  

 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव :- .स.पो. िन. िशवरकर पो. टे. मांडवी मो. नं. 

9922322312 

 

 

 

 



 

पो. टे    पो. टे.तामसा  गूरन  92 /2022कलम  363भादवी द. 25/ 9/222 

पो(. टे चे 

नाव 

ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी चे नाव  ह ककत 

तामसा भाग 1 ते 05 गुरन 

कलम 92/ 2022 

कलम. 363 भादवी  

 

 

 

 

दाखल करनार :-  asi  

डुडुळे पो टे तामसा 

मो   9022037761 

 

 

उिशरा चे  कारणन/ 

आज रोजी पो टेला 

येवून जबाब  द याने 

ग.ू.घ.ता.वेळी व ठकान : द. 24/9/2022 

रोजी 07 .30 ते सायंकाळी उिशरापयत  वेळ 

न  नािह दि ण 7 km 

 

   

 

 

ग.ूदा.ता.वेळ :  द. 25/9/2022  रोजी 

19.33नोद  30 

 

 

भेट दनेार अधी :पोउपिन करवले सा.पो टे 

तामसा मो  9922101100 

भेट ता.वेळ नोद ◌ः द 25/9/2022 रोजी  

20. 9 वा नोद  31 पुढ ेभेट चालू  

फयादी :साहबेराव  नारायण  

शेवाळे वय 44 वष वसाय  

मजुरी रा. घोगरी  ता 

 हदगाव  िज 

 नादडे मो  9623798918 

 

िपिडताचेनाव _ श  साहबेराव  

शेवाळे वय 17 वष  वसाय  

िश ण  रा. घोगरा. हदगाव  िज. 

नादडे 

 

आरोपीः 

 

  

आरोपी आटक नाही 

 

 

सारद  िवनंती क वर नमूद ता. वेळी व ठकाणा न यातील  फया दचे 

िपडीत  मुलगी िह सकाळी 07. 30 वा. सुमारास  भोकर  येथे कॉलेजला  

जाते हणुन घ न गेली परतुन त आली नाही ितस गावातील  णा माधव 

च हाण  यानेच मा या मुलास पुसुन नेले असावे असा याचेवर दाट संशय 

आह ेवैगेरे जबाब व न मा सपोिन  दळवे  सा याचे आदशेाने वर माणे गु हा 

दाखल.क न तपास पोउपिन करवले याचेकडे दला  

 

तपासीकः  पोउपिन करवले पो टे तामसा मोक् 9922101100 

पो. टे. भारी अधी. 

 

सपोिनदळवे पो टे तामसा मो  7744827771 

 

 

 

पो. टे.िहमायतनगर आ.मृ.नं.38/2022 कलम 174CCRP माणे द.25/09/2022 



पोलीस टेशनचे 
नाव 

गु.र.नं.वकलम 
आ.मृ.नं. 

गु हाघडला तारीख वेळ ठकाण 
गु हा दाखल वेळ 

फयादीचनेाव प ा 
मोबाईल नंबर 

खुलासा 

िहमायतनगर आ.मृ.नं.38/2022 
कलम 174CCRP माणे 

 
 
 
गेलामाल  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द.21/09/2022 

रोजी16.30वाजता 

सुमारासवाड .52 स.द. 
िव णुपुरी नांदडे 

 

 

 
 
गु हादाखलः. द.25/09/2022 
चे 03.43वा  
टे.डा.न द.8 

वर 
 
. 
पो टे भारी अिधकारी 
.पो.िन. ी.भुसनुरसाहबेपो. ट.ेिह
मायतनगर 
मो.नं.9834774799 

 
मयताच ेनाव 

भोपाल गो वदराव नरवाड े
वय 70 वष रा. कामारी 
 
आरोपी अटक 
 
नाही 
 
/ 
 
 गु हा दाखल 
करणारःPSO 
पो.हे.कॉ.2281 शेख 
लायकपो. टे.िहमायतनग
र 
मो.नं7888218751 
 

सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी 
यातील मयताचे ेतावर सद िव णुपुरी नांदडे येथ े
पीएम झालेल ेकागदप  पो. टलेा हजर के याने यातील 
मयताच े नातेवाईक खबर दणेार यांचा जबाब घेतला 
असता यांनी जबाब म ये सांिगतले क  यातील मयत 
दा  िप याचे सवयीचा होता व तो द. 18. 9. 
2022 च े पूव  गावालगत असले या डांबरी रोडवर 
पड याने मयताच े उज ा पायास व छातीस मार 
लाग याने स.द हदगाव येथे उपचार क न पढुील 
उपचार कामी स.द.नांदेडयेथेशरीककेलेअसता 
द.21/09/2022रोजीमरण पावला अस याने वगैरे 

जबाब व न आ.मृ.दाखल  
 
तपास अिधकारी-----पो.ह.ेकॉ.1893 पोट े
पो. टे.िहमायतनगर मो.नं.9067901830 

 

 

 

 

पो टे सोनखेड.  ग.ुर.नं. 137/2022 283 भादवी    दनांक.25/09/2022 

पो(. टे चे 

नाव 

ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी चे नाव  ह ककत 



सोनखेड 

 

गु.र.नं. 

137/2022 283 

भादवी 

गु हा घडला ता.वेळ व  ठकाण :- 

द.25/09/2022 च े13.20 सोनखेड 

ते नांदडे जाणारे रोडवर पि मसे 1 

क.मी. 

 

गु हा दाखल :-  

दनाकं 25/09/022 रोजी -- वाजता 

टे.डा.19 वेळ 16.05 वा.  

 

 

फयादीच ेनाव :-  िवशाल 

दपक भोसल े वय 36 वष 

वसाय नोकरी  पोलीस 

टेशन सोनखेड  

मो .न.9960157059 

 

आरोपीच ेनाव -   

  

 

सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील 

आरोपी -  ही रोडवर जाणारे येणारे रहदारीस व लोकाचं े

िजवीतास धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत िमळुन आला 

हणुन वगौरे मजकुरा या जबाबव न मा.पोिन सा.यांच े

आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास पोना 2300 कदम 

याचं ेकडे दला.  

दाखल करणार :- 

पोहकेॉ /864 दोसलवार मो.न.9823991864. 

तपास पोना 2300 कदम याचं े मो.नं. 9766727883. 

 

 

                                                                

 

 

पो टे चे नाव सोनखेड गु.र.नं. 138/2022 283 भादवी दनांक.25/09/2022 

पो(. टे चे 

नाव 

ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी चे नाव  ह ककत 



सोनखेड 

 

गु.र.नं. 

138/2022 283 

भादवी 

गु हा घडला ता.वेळ व  ठकाण :- 

द.25/09/2022 च े13.45 सोनखेड 

ते नांदडे जाणारे दगडगाव रोडवर 

पि मसे 1 क.मी. 

 

गु हा दाखल :- --- 

- दनाकं 25/09/022 रोजी -- 

वाजता टे.डा.20 वेळ 16.11 वा.  

 

फयादीच े नाव :- वामन 

माधवराव नागरगोजे वय 

46 वष वसाय नोकरी  

पोलीस टेशन सोनखेड  

मो .न.8830480846  

 

 आरोपीच ेनाव -   

सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील 

आरोपी -  ही रोडवर जाणारे येणारे रहदारीस व लोकाचं े

िजवीतास धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत िमळुन आला 

हणुन वगौरे मजकुरा या जबाबव न मा.पोिन सा.यांच े

आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास पोना 2300 कदम 

याचं ेकडे दला.  

मो.नं. 9766727883. 

दाखल करणार :- 

पोहकेॉ /864 दोसलवार मो.न.9823991864. 

तपास पोना 2300 कदम याचं े मो.नं. 9766727883 

 

 

 

 

 
पो. टे. चे मांडवी गु न नं.  :- 74 /2022  कलम :-  65 ई म.दा.का. िद. 25/09/2022 

पो. टे. चे नाव  गरुन / आ.मृ / पनाका / 
िम सग घडला व कलम  

गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला व दाखल  िफय दी चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 
नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 
.  

                 हिककत  



 मांडवी गु न नं.  :- 74 
/2022 
 
कलम :-  65 ई 
म.दा.का. 
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 25/09/ 22 रोजी .12 :10 वा .चे 
सुमारास  आरोपीच ेछपरीत मोजे िहरापूर 
 
िठकाण : िहरापूर 
  
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 25/09/2022च1े3 :02वा.  
न द नंबर :- 17 वर  
 
 
 
िमळाला माल___.   1) 980:00एका  
नायलोन या थैली म य े देशी दा  बॉबी 
सं ा या 90 ml या 28 बाटल येकी 
कमत 35/- पये माणे 980/- पये चा 
माल  
 
 

िफय दी चे नाव :- जमाखान 
आं याखान पठाण  पोउपिन मो. 
9834841176पोलीस टेशन 
मांडवी 
 
आरोपी चे नाव :-  
 
  
 
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
 
आरोपी अटक :- िनरंक 
 
 

सादर िवनंती की,वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी या घराची पाहणी केली असता 
छपरीम य ेएका नायलॉनची थैली िदसून आ याने 
ितला उघडून पाहता यात वरील माणे 

ो.गु याचा माल बाळगलेला िमळून आ याने  
माननीय सपोिन िशवरकर साहेब यांचे आदेशाने 
बीट मपोहेका 1366 कनाके यां या कडे िदला. 
दाखल करणार--नापोकॉ 29 मडावी 
 
तपािसक --- मपोहेका 1657 कनाके पो टे मांडवी 
मो. नं.7307138735 
 
 
 
 
  
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव :- .स.पो. िन. िशवरकर पो. टे. मांडवी मो. 
नं. 9922322312 
 
 
 

 

 

 



पो ट लोहा गुरंन. 191/2022 कलम  279,337,338 ipc माण े द. 25.09.2022 

पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला व दाखल  फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  लोहा गुरंन. 

191/2022 

कलम  

279,337,33

8 ipc माणे 

 

गु हा घडला -  

द.31/09/2022 रोजी 10.00 

वाजे या सुमारास  चचोली ते नांदडे 

पां ा तालुका लोहा गावातील 

कैलासवासी िव नाथ पाटील कौश य 

मा यिमक िव ालय पांगरा शाळेजवळ 

पूवस 30 कलोमीटर  

 

 

गु हा दाखल:- द.25/09/2022 वेळ 

21.36 वा . टेशन डायरी न द 33 वर  

 

 

FIR त दली का:- होय 

 - 

 फयादीचे नाव- अजय तानाजी कौशल्ये वय 26 

वष वसाय शेती राहणार चचोली तालुका 

कंधार िज हा नांदडे मोबाईल नंबर 

9112128188  

 

 

आरोपीचे नाव-  

 

 

 

 आरोपी अटक:- नाही   

 

 

 

 

  

 

सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी  आरोपीने याचे ता यातील 

लाल रंगाचा क हा भरधाव वेगाने हाईगाई व िन काळजीपणाने चालवून फयादी 

चालवीत असलेली मोसा िहस समो न जोराची धडक दली यामुळे फयादी या 

डो याला मार लागून मदलूा गंभीर दखुापत झाली तसेच फयादी या उज ा 

पाया या घो ाजवळ दखुापत झाली आहे उज ा हाता या कोपरा जवळ डा ा 

हाता या कोपरा जवळ मकुा मार लागून खचातून दखुापत झाली व उज ा 

कानामागे मुका मार लागनू फयादीचे कान काळे िनळे झाल े आह े वगैरे   वगैरे 

फयादीव न मा. स. पो. िन शेख साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार --HC 999 यमेेकर मो. नं. 9923670999 

 

 तपासी अंमलदार = NPC 2606 डफड े पोलीस टेशन लोहा मो. न. 

9673649210 

 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व .  मा. पो.नी   तांबे मोबाईल नंबर 

9850188100 

 

 

 

 

 

 



पो ट चे नाव उमरी आ. मांक 14/2022     दनांक 25/09/2022 

पो ट च ेनाव गुरण 

/िम सग /व 

कलम 

गु हा /आ  /प ा का /िम सग 

/घडला व दाखल  

फयादीच ेनाव /व प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक कत 

उमरी िम सग / 

14/2022  

 िम सग.घडला 

/ द.20/09/2022 च े   सकाळी 

11.00 वाजता या सूमारास 

फयादी या घ न डंा (ग.प.) 

ता. उमरी 

 

दशा व अंतर/ पि मेस  12 

कमी 

 

िम सग दाखल दनाकं/  

25/09/2022 वेळ 14.27 न द 

न.14 

 

1 /खबर दणेार/ राजाराम नागोबा 

पडवेाड  वय 65 वष वसाय शतेी 

राहणार डा (गप) मोबाईल नंबर 

9309967317. 

 

2) हरवललेी / िव ण ू राजाराम 

पडवेाड 

वय 32 वष वसाय शतेी राहणार डंा 

(ग. प.) 

त. उमरी. मो. न.9579092090. 

खलुासा/ 

सादर िवनंती क  यातील खबर दणेार याचंा 

मलुगा हा घ न डंा (ग.प.) येथून उमरीला 

जाऊन येतो हणून िनघून गेला तो परत घरी 

न आ याने आ ही यां या नातेवाईकाकड े व 

इतर  शोध घेतला असता अ ाप पाव े तो 

िमळून आला नाही वगैरे अजाव न बाजसू 

माण े िम सग दाखल क न पुढील तपास 

कामी माननीय पोनी साहेब यां या आदशेाने 

पोहकेा hc 1982 सरोद ेयांचकेड े दल.े.मो.न. 

9850752288 

 

 









पो. टे..िशवाजीनगर नादेंड गरुनं. 358/2022 कलम 324,504 भादिव सह 4/25 श  अिध. माणे   दनाकं.25/09/2022 



िशवाजीनगर गुरन ं

358/2022 

कलम 

324,504 

भादवी सह 

कलम 4/25 

श  अिध. 

 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण 

:- द.25.9.2022 रोजी 

20.00 त े 22.00 वा च े

सुमारास अॅटो पाँईट 

ाव तीनगर नांदडे 

 

ग.ुदा.ता.वेळ :- दनांक 

25/09/2022 रोजी 

वेळ22.33 वाजता  

टे.डा.031  वर. 

 

 

गेला माल :- िनरंक 

 

 

िमळाला माल :- िनरंक 

 

फयादीचे नाव:- का तक 

िप.रजन सह रावत वय 27 वष 

.शेती रा. ाव तीनगर नांदडे 

मो.9975847919 

 

आरोपीचे नाव:-  

 

अटक ता.वेळ व ठकाण:-िनरंक 

 

गु हयांच े कारण ----: फयादीन े 

आरोपीस र यावर िशवीगाळ व 

आरडाओरडा का करतोस अस े

िवचारल े असता आरोपीने फयादीस 

खंजरने जखमी केल े

उशीराच े कारण:-  आज रोजी 

पो. टे.ला हजर येवुन त ार दली 

आह.े  

 

खुलासा :- सादर िवनतंी क ,नमुद ता.वळेी व ठकाणी 

यातील आरोपी याने िवनाकारण फयादीस िशवीगाळ 

केली, यावेळी फयादीन ेयाने मला िशवीगाळ का करतोस 

हणून िवचारता व र याने का ओरडोतस हणून िवचारता 

तुला दाखव ूका हणून कमरेला असलेला खंजरने डो यात 

मा न डोके फोडल े आह े .वगौरे जबाबा व न वर नमुद 

माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन सा यांचे आदेशाने 

पूढील तपास कामी पोहकेॉ/1053 मठदवे   यां याकड े

दल.े 

तपािसक अिधकारी :- पोहकेॉ-1053 मठदवे  

पो. टे.िशवाजीनगर नांदडे मो.9773545956 

गु हा दाखल करणार :-  पोहकेॉ/ हैबतकर   पो. टे. 

िशवाजी गर नांदडे मो. .9922951629 

ठाणे भारी :- पो.िन. ी एन.बी.काशीकर साहबे पो. टे. 

िशवाजीनगर,नांदेड  मो. न.ं9527988931. 

 

 

पो. टे मनाठा  ग.ुरन150/2022 कलम 363 भादवी  द 25/09/2022 



पो. टे च े

नाव 

गुरनं व 

कलम  

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

मनाठा ग ु र न 

150/2022 

कलम 363 भ 

द वी 

 दनांक 24.09.2022 रोजीरा ी 

20.00 वा ते दनाक 25.09.2022 

च◌े 05.00 व च े दर यान मोज े

कनाळा तांडा येथ े राहते घ न पवूस 

18 कलोमीटर op बरड शेवाळा 

 

गु.दा.ता.वेळ 

दनाकं:-25/09/2022 

वेळ 23.11 वा.न द नं 23वर  

फुस लावून पळून ने याच े नाव-----

कुमारी राणी ई र आड े वय 14 वष 

दोन मिहने राहणार कनाळा तांडा 

तालकुा हदगाव 

फयादी:- ई र भाऊराव आड े वय 

38 वष धंदा शेतमजुरी राहणार 

क हाळा तांडा तालकुा हदगाव 

मोबाईल नंबर 95 88 42 23 39 

 

FIR त दलीप का होय. 

 

आरोपी:-  

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील 

फयादी च◌ीमलुगी अ पवयीन यांनी कायदशेीर रखवालीतून 

ऊस लावून अ ात कारणासाठी पळून नेले वगैरे जब◌ाब 

व न बाजसू  माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

PSI िच ेवार ह ेकरीत आह.े 

तपासीक अिधकारी यांच े नांव- PSI 

िच ेवारपो. टे.मनाठाम .न.9834634149 

दाखल करनारा- HC 2111 ितडके पो. टे.मनाठा म .न. 

9767242111 

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

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

 

 

 
पो. टे. चेनाव  िकनवट गुरन नं.  :- 190/2022  कलम :- 363,366 A िद. 25-09-2022 



पो. टे. चेनाव  गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला 
व कलम  

गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला व दाखल  िफय दी चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 
नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 हिककत  

िकनवट  गुरन नं.  :- 190/2022  
कलम :- 363,366 A 
 
 
अपहरण मुलीचे नाव - कु. 
माधुरी रमेश वाघमारे वय 17 
वष 8 मिहने यवसाय - िश ण 
रा. सुभाषनगर िकनवट  
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :- 
िद. 22/09/ 2022 रोजी वेळ िफय दी या 
घरासमोर सायंकाळी 17:00 वा. सुभाषनगर 
िकनवट ता. िकनवट दि णेस 02 िकमी.  
 
 
 

 :- िफय दी या घरासमोर सायंकाळी 
17:00 वा. सुभाषनगर िकनवट ता. िकनवट 
दि णेस 02 िकमी.  
 
  
 
 गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 25-09-2022 चे 23:31वा.  
 
न द नंबर :- 40 वर  
 
उिशरा चे कारण :-  आज रोजी पो टे ला 
येवून त ार िद याने.  
 
 

िफय दी चे नाव:-  
 
 
आरोपी चे नाव :-  
 
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
 
आरोपी अटक :-  
 
 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफय दी या वर नमुद अ पवयीन मुलगी ही 
ित या मैि णीकडे वही आणणेसाठी गेली असता 
यातील आरोपीने ल नाचे आिमष दाखवून पळवून नेले 
आहे. वगैरे मजकुराची िफय द आज रोजी पो टे ला 
येवून िद याने वर माणे गु हा दाखल क न पुढील 
तपास कामी पोउपिन मामीडवार यांचेकडे िदले. 
 
तपािसक अंमलदार :-  पोउपिन मामीडवार 
पो. टे.िकनवट  
मो. नं.9404466170 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर : पो. िन. साळंुखे साहेब पो. टे. 
िकनवट  मो. नं. 9422242568 
 
 
दाखल करणार :- pso hc /1766 पवार पो. टे. 
िकनवट 
 मो. नं. 7620540203 
 



पो टे इतवारा  गुरनं.266/2022 कलम 324,323,504,506,34 भादवी . िद 25.09.2022 

पो. टे. चेनाव  गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग 
घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला व दाखल  िफय दी चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 
नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 हिककत  

इतवारा गुरनं.266/2022 कलम 

324,323,504,506,3

4 भादिव माण े

गु हा घडला ता वेळ व ठकाण--

द.25.09.2022 रोजी  सांयकाळी 

14.00 वाजताच े  समुारास 

दगेलूरनाका येथील चौधरी युस 

सटर समोर नांदडे 

गु हा दाखल ता वेळ व ठकाण- 

द.25.09.2022 रोजी 23.03 

वा. टे डा . 50 माण ेदाखल 

फयादीच े नाव--  शखे नदीम 

िपता शखे युनुस वय 33 वष 

वसाय चालक 

रा.मोह मदीया कॉलनी फेमस 

फं शन हॉलमाग े दगेलूरनाका 

नांदडे मो.नं.7798227785 

आरोप

 

खलुासा :-  सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी 

ठकाणी यातील  आरोपीतांनी संगणमत क न फयादीच े

फायनंस च े थकलेल े हफ याच े कारणा व न फयादीस 

मझरखान यांनी याच े हातातील पचं(फायटर) ने याने 

कपाळावर मा न दखुापत केली व वसीमखान यांनी 

लाथा बु याने पोटावर,हातावर मु ा मार मारला व 

दोघांनी िशवीगाळ क न खतम कर याची धमक  दली 

वगौरे जबाबा व न मा.पो.िन.सा.यांच े आदशेाने गु हा 

दाखल. 

तपासीक अिधकारी -  सपोउपिन िबसाडे ने पो टे 

इतवारा नांदडे.  

दाखल करणार  -- सपोउपिन  एस.एस.पवारने पो टे 

ईतवारा,नांदडे मो.नं. 

 

 


