
 

 

पोलीस  टेशन िहमायतनगर गु.र.नं.227/2022 कलम 4/25 आम अॅ ट 2022 दनांक 07/10/2022 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

ग.ुर.नकलम 
कायदा तपासी 

अंमलदार 

गु हा घडला तारीख 
वेळ व ठकाण गु हा 

दाखल वेळ 

फयादीच ेनाव मोबाईल 
नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 

खलुासा 

िहमायतनगर 
 

 

 

 

 

 

 

गु.र.नं 

.227/2022  कल

म 4/25 आम 
अॅ ट 
 

 

दनाकं07/10/2022

च े 00.30वा 

कनके रपि मसे1.5
कमीिवसजनचे 
ठकाणीिहमायतनगर 

 
गु हा दाखल वेळ 
दनाकं 07/10/2022 

रोजी 04.42 वाजता 
नोद नंबर 4 वर 
 

 

 

 

सखाराम सुराजी पवारवय 
57 वष वसाय नौकरी 
पोहकेॉ ब.नं.1903 

पो. टे.िहमायतनगर 
मोबाईल नं 9921038906 
 

आरोपीचे नाव------ 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीखवेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 
दगुा दवेीचे िवसजन थळी याचे ता यात िवना परवाना 
बेकायदशेीर र या धार धार श  (तलवार) बाळगलेला िमळून  

आले वगैरे फयाद व न गु हा दाखल.  

 

गु हा दाखल करणार – pso पोहकेॉ आर. ट.क  े

ब.नं.658 पो. टे.िहमायतनगर मो.नं.9823625150 

 

तपासी अमंलदार- पोहकेॉ सगणवाड  ब.नं.2303 पोलीस टेशन 
िहमायतनगर मोबाईल नंबर9049078521 
 

ठाण े भारी अिधकारी-  पोलीस िनरी क ी. िड.बी.भसुनुरसाहबे 

मो.न.ं9834774799 

 

 

 

 

 



 

 

 

पो. टे. कनवट िम सग नं.  :- 35/2022 द. 07/10/2022 

पो. टे. 

च ेनाव 

गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग 

घडला व कलम 

गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व दाखल 

फयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी अटक 

होय / नाही 

ह ककत 

कनवट  िम सग नं.  :- 35/2022  

 

हरवललेे च ेवणन 

वय 42 वष, उंची - पाच फुट 

पाच इंच, रंग - सावळा, बांधा - 

सडपातळ, डोळे-काळे, केस 

काळे,नाक- सरळ, छातीवर-

च ा, का या रंगाचा वेटर व 

पांढरा शट काळी पॅ ट , चामडी 

च पल 

 

हरवललेी ता. व वळे व 

ठकाण :- 

 द. 03/10/2022 रोजी 

सकाळी 04:00 ते 05:30 

वा. या दर यान ले चर 

कॉलनी गोकंुदा ता. कनवट 

िज. नांदेड दि णेस 2 क.मी. 

 

 िम सग दाखल ता. व वेळ :-  

द. 07/10/2022 च े12:22  

न द नंबर :-  16वर  

 

उिशरा चे कारण :- आज 

पावतो शोध घेत याने. 

 

खबर दणेार :- राज  हाणमंतराव 

घुळेकर  वय 39 वष, वसाय - 

िश क रा. मु.पो.कावळगाव ता. 

दगेलुर ह.मु. ले चर कॉलनी गोकंुदा 

ता. कनवट िज.  नांदडे मो.न.ं 

8275939724. 

 

हरवलले े च ेनाव :- 

गो वद हाणमंतराव घुळेकर 42 वष 

रा.मु.पो. कावळगाव ता. दगेलूर ह. 

मु.ले चर कॉलनी गोकंुदा ता. कनवट 

िज. नांदेड. 

 

  FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- नाही. 

चेकिल ट ची पूत :- 

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

यांनी खबर द ली क , यांचा मोठा भाऊ नावे गो वद हानमंतराव 

घुळेकर व 42 वष हा वेडा या ांतीत कोणालाही काही एक न सांगता 

घरातून िनघून गेला आहे. याचा आज पावेतो नातेवाईक व ईतर  

ठकाणी शोध ू ठकाणी शोध घेतला परंतु िमळून आला नाही. शोध 

हो यास िवनंती वगैरे मजकुरा या अजाव न वर माण े िम सग दाखल 

क न DO पोउपिन मामीडवार यां या आदशेाने पुढील चौकशी कामी 

hc/1952 क लाळे यांच ेकड े दला.  

 

तपािसक अंमलदार :- hc/1952 क लाळे पो. टे. कनवट मो. नं.  

7709711952. 

 

दाखल करणार :- PSO hc/1766पवार पो. टे. कनवट 

 मो. नं.9011051766. 

 

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

साहबे पो. टे. कनवट  मो. नं. 9422242568 

 

 



 

 

 

पो. टे.तामसा आ  न.21/2022कलम 174 crpc िद7/10/2022 

पो. टे 
चे नाव 

आ  न.व कलम 
 
 

आ .घ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफय दी चे नाव  हिककत 

तामसा  आ  न. 
21/2022कलम
174crpc 
 
 
उिशराचे क 
 
आज रोजी 
जबाब िद याने 
 
 

िद.6/ 10/ ते िद. 
7/10/2022वेळ 
0800 वा. सुमारास  
मोजे तामसा 
शमशानभुिम तामसा  
पुवस 2km  
 
 
 
 
 
आ  दा.ता.वेळ.:-
7/10/2022चे 13.33 
वा.नोद न. 12 
 
 दाखल करणारः 
िड.के. डुडुळे asi   
पो टे तामसा  
मो.न. 9022037761 

खबर देणारः यानबा  रामा  
गवले  वय  70 वष यवसाय  
शेती  रा. कोडुर  ता. हदगाव िज. 
नादेड  
 
 
Fir त िदली का?:-होय 
 
 
मयताचेनाव_ मारोती यानबा 
गवले वय 40 वष यवसाय शेती 
रा. कोडुर ता..हदगाव िज. नादेड  
 
 
 
मरणाचे कारणः गळफास घेवुन 
मयत  

सादर िवनंती की वर नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील  मयत दा   
िप याचे  यसन व गाजा चे यसन लाग याने याच नशेत झाडास  
गळफास घेवुन मरण पावला याचे मरणा बाबत कोणा िव द कािह एक 
त ार नािहवगैरे जबाब  व न वर माणे अ. .दाखल  
 
 
 
  
तपासीक अिधकारी यांचे नावः पोहेकाँ  क याणकर 2498 मो. 
9284038840 
 
पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:--स.पो.नी.एम. एन. 
दळवे सा.. टे.तामसा मो नं:--7744827771 
 
 
केलेला तपास:-- 
मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:-- 

        



 

 

 

पो टे िहमायतनगर 228/2022 कलम 324,323,504, 506,34 भादिव िद. 06/10/2022 

 

िहमायतनगर 
 
 

 
 

228/2022 
कलम324,323,504
, 
506,34 भादिव 
 
 
 

 

06/10/2022 
रोजी19:00 
वाजता या 
सुमारास िफय दीचे 
घरासमोर मौजे 
िसरंजनी ता. 
िहमायतनगर 
 
 

िद.07/10/2022 
वेळ13:44वा. टे. 
डा.13 वर 
 

संजय मा ती भबरवाडवय 
27 वष यवसाय शेती 
रा.िसरंजनीता.िहमायतानग
र. 
 

.  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी ताने 
संगणमत क निफय दीस व िफय दीची प नी ही घरी असताना यातील 
आरोपी याच े याचे हातातील बटॅरी मा या व प नीचे त डावर मारले असे 
िफय दीने िवचार ना केली असता यातील आरोपी1)2) दोघांनी पण तलुा इथून 
मार यािशवाय जाणार नाही असे हणून काही कारण नसताना या दोघांनी 
माझा हात ध न मा या उज या हाताच ेखां ावर लाकडाने मु का मार िदला 
व लाथा-बु यांनी मारहाण केली व मा या त डावर पण मारहाण केली 
यावेळी माझी प नी चं कला ही सोडव यास आली असता ितला पण 

ढकलून िदले व व िशवीगाळ केली व जीवे मार याची धमकी िदली वगैरे 
मजकुराचे जबाब व न मा.पो. िन. साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल 
क न पुढील तपास कामे िबट ASI कांगणे मॅडम यांच ेकडे िदला. 
 

:- पोहेका/2281 शेख लाईक  मो. नं.7888218751 
 

तपास------ ASI कांगणे मॅडम मो. नं.8888498797 
 

पो. िन. ीिब. डी. भुसनूरमो. 
नं.9834774799 
 
 

 

 

 



 

 

पो टे िहमायतनगर 229/2022 कलम 294 ,323,506 ,34 भादिव िद. 06/10/2022 

 

िहमायतनगर 
 
 

 
 

 

229/2022 
कलम294 
,323,506 
,34 भादिव 
 
 
 

 

06/10/2022 
रोजी सायंकाळी 
07:00 वाजता 
सुमारास सावजिनक 
दगु  मंडळ मा ती 
मंिदरा जवळ मौजे 
िसरंजनी ता. िहमायत 
नगर 
 
 

िद.07/10/2022 
वेळ 17:29 वा. टे. 
डा.18 वर 
 

.  
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफय दी बाईही 
सावजिनक दगु  मंडळ हनुमान मंिदराजवळ पगतीला जेव यासाठी जात 
असताना यातील नमूद आरोपीने संगणमत क न तु या मायची गंड 
हातारी त ू लय माजली तलुा व तु या सुनेला आडवे पाडून झवतोअसे 

असून भाषेत िशवीगाळ केली ितचे केस ध न थापड बु यांनी मारहाण 
केली थेरड  कुणाला सांगशील तर तुला जीवाने खतम क न टाकतो 
अशी धमकी िद याचा जबाबिदलायनेवगैरे मजकुराचे जबाब व न मा.पो. 
िन. साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामे िबट 
ASI कांगणे मॅडम यांच ेकडे िदला. 
 

:- पोहेका/2281 शेख लाईक मो. नं.7888218751 
कांगणे मॅडम/मो. नं.9921623333 

पो. िन. ीिब. डी. भुसनूरमो. 
नं.9834774799 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

iksLVs foekurG iukdk ua- 594@2022 dye 323] 504 ]506 ]427]34Hkknoh fnukad 07@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 &  

foekurG 
 

iukdk?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  
fn 06-10-2022 
jksth lk;adkGh osG  
18-10 ok ps 
lqekjkl fQ;kZnhps 
?kjkckgsj jksMoj 
f'kouxj ukansM 
 
 
 
iukdk nk[ky-rk-
osG- %& fn- 
07@10@2022 LVs-Mk-
ua- 11 osG 11-48
  
 

iukdk ua- 
594@2022 dye 
323] 504 ]506 
]427]34Hkknoh  
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %& feFkqu 
fi-lqjs'k lksaMdj o;26o"kZ 
O;olk; gekyh  jk-
f'kouxj ukansM eks-
7887764133 ¼tkr 
ejkBk½ 
 
 
vkjksihps  ukao %&   
 
vkjksih vVd %&  ukgh   

 

 

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy  
vkjksihus fQ;kZnhl nk# fi.;klkBh 50#i;s ekxhrys vlrk 
fQ;kZnhus iSls ek÷;kdMs ukghr vls Eg.krkp vkjksihrkauh 
lxa.ker d#u fQ;kZnhl g‚dhLVhdus o ykFkkcqD;kus ekjgk.k 
dsyh lk{khnkj lksMo.;kl xsyh vlrk rhl i.k f'kohxkG 
d#u FkkiMcqD;kus ekjgk.k dsyh o ftos ekj.;kph èkedh  fnyh  
o fQ;kZnhpk vksiks dai.khpk eksckbZy QksMqu 1000 #i;kps 
uqdlku dsys oxSjs etdqjkps tckco#u ek-iks-fu-lk-;kaps 
vkns'kkus iukdk nk[ky  
nk[ky dj.kkj & iksmifu jsMsdj eks-ua-8275969006 
iksLVs foekurG  
rikfld vaeynkj & iksmifu jsMsdj eks-ua-8275969006 
iksLVs foekurG  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu dkdMs iksLVs foekurG  eks-ua- 
9923131121  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek- mifoHkkxh; iksyhl 
vf/kdkjh Jh-panzlsu ns’keq[k  mifoHkkx ukansM ‘kgj eks-ua- 
9765390333 gs fnukad 07@10@2022 jksth ps 16%20 ok uksan ua- 
32 oj jokuk 
 ?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq  
 

 

 



 

 

 

पो. टे.च ेनाव कनवट गरुन/197/2022 कलम 294, 323 ,504, 506 IPC fn- 07@10@2022 
 
 

 

 

 

 

पो. टे.चे नाव गरुन/आ.मृ./पनाका/िमस ग घडला 

व कलम 

गरुन/आ.मृ./पनाका/िमस ग घडला व 

दाखल 

फयादी च ेनाव व प ा व मो.नं आरोपी चे 

नाव व प ा, आरोपी अटक होत /नाही 

हा ककत                 

 

कनवट 

गुरन/197/2022 कलम 

294, 323 ,504, 506 

IPC माणे 

गु हा घडला - दी.07/10/2022 

रोजी दपुारी  16.30वाजता या 

सुमारास फयादी या घरासमोर 

राजगड तांडा तालकुा कनवट 

उ रेस पंधरा कलोमीटर  

गु हा दाखल - दनाकं 

07/10/2022 19:33  

 दाखल करणार -HC/ 1766 

पवार पो टे कनवट  

9011051766 

टे. डा. . 21 

 फयादी -  

 

आरोपी -  

 सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळेी व ठकाणी यातील 

मिहला घरी असताना यातील आरोपी हा घरासमोर येऊन 

ामपचंायत सावि क िनवडणकू 2022 म य े  त ु िछनाल बाई, 

हरामखोर तू कशी काय िनवडून आली तु यामळेु ही बाई िनवडून 

आले नाही मी ितचा समथक आह ेअशी अ ील भाषेत िशवीगाळ 

क न फयादी मिहले या नवरा सासू याचं ेअगंावर धावत यऊेन 

केस ध न ध ाबु  केली व फयादीच ेनव यास जीव ेमार याची 

धमक  दली वगैरे मजकुरा या अजाव न वर माणे गु हा 

दाखल क न पुढील तपास कामी साहबे यां या आदशेा वय े

1052 बो डलवेाड यां याकडे दला  psi मािमडवार साहबे 

यां या आदेशाने दल े  



 

पोलीस टेशन मु ामाबाद गरुन व  कलम 233/2022 कलम 4,5 जगुार का दनाकं 07/10/2022 

पो  टेशन  

 

गरुन व  कलम  गु हा घ, ता, वेळ 

ठकाण  

फयादीच ेनाव थोड यात गु ाची हक कत 

मु ामाबाद  

 

गुरन व  कलम 

233/2022  

कलम 4,5 जुगार 

का 

 

 

िमळाला माल 

8690 पये 

जुगाराच ेसािह य 

 

 

 

गेला माल  

 

 

 

गु हा घ, ता, वेळ 

07/10/2022 

वेळ 16:15 मोजे 

बाराहाळी रोडवर 

ता.मुखेड 

 

 

 

 

गु हा दाखल 

तारीख वेळ द 

07/10/2022 

रोजी वेळ 19:05 

न द 24 वर  

 

 

 

 फयादीच े नाव सं ाम 

उ वराव जाधव व 41 वष 

सहा यक पोलीस िनरी क 

पोलीस मोबाईल नंबर 89 

99 88 1900 ठाण े

मु ामाबाद 

 

 

 

आरोपीचे नाव 

  

खुलासा वर नमुद तारीख वेळेवर ठकाणी यातील  आरोपीताने 

िवनापरवाना बेकायदशेीर र या बंद खोलीत ितरट नावाचा जगुार 

प यावर पैसे लावून खेळत व खेळवीत असताना जुगाराच ेसािह य नगदी 

पये व मोबाईल सह िमळून आले वगैरे फयाद व न गु हा दाखल 

क न पुढील तपास कामी माननीय सपोनी साहेब यां या आदशेाने पोह े

का 2319 िस े री यां याकडे दला 

 

गु हा दाखल करणार पो हे का◌ ॅ 2319 िस दे र  मोबाईल न 

7620481485 

 

भारी अिधकारी ----एस यु जाधव सपोिन पो ट मु ामाबाद  मोबाईल 

न,8999881900 

 

 

 



 

 

पो. टे िवमानतळ आ.मृ.नं.30/2022 कलम 174 CRPC द 07.10.2022 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 
     . िवमानतळ आ.मृ.घ.ता.वेऴ व 

ठकाण - 

द.07/10/2022 रोजी 

दपुारी 14.00 वाजताच े

सुमारास ितचे राहते 

घरी  ि र नगर सांगवी 

बु नांदेड  

 

 

दाखल ता. वेळ – द 

07.10.2022 रोजी 

वेळ     19.28 वा 

टे.डा. 39 

 

आ.मृ.न.ं30/2022 

कलम 174 

CRPC  

खबर दणेार- दवेराव रावन खडसे  

वय 67 वष वसाय मजुरी रा 

.ि र नगर सांगवी ब ु नांदेड मो. 

9921429241 

 

मयताच ेनाव –  

 

मरणाच े कारण  - िव ुत वायरचा 

शॉक लागुन मरण पावली  

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

ही  द.07/10/2022 रोजी दपुारी 14.00 वाजताच ेसुमारास ितचे राहते 

घरी ि र नगर सांगवी बु नांदेड येथे नळाला पाणी आ याने नळा या 

पा याची िव ुत मोटार लावत असंताना ित या डा ा हाताच े मध या 

बोटास िव ुत वायरचा शॉक लागुन मरण पावली ितचे मरणाबाबत 

कोणावर सशंय अगर त ार नाही वगैरे मजकुरा या अजाव न आ.मृ.दाखल 

क न तपासकामी HC2317 पावडे यांचेकडे दला 

 

दाखल करणार – HC 1986 कानगुल ेमो.9657707486 

 

तपास करणार -HC2317 पावडे मो.8888842002 

 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन भोकर गुरन 382/2022 कलम 279 337  भादवी    दनांक 07/10/2022 

पो टे च ेनाव गुरन  / गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण 

 

 फयादी व आरोपी च ेनाव  हक कत 

 

भोकर गुरन  382/2022 

कलम 279 

337   भा.द.वी.   

       

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण 

 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण दनाक 

15/09/2022 चे सायंकाळी 

17:00 वाजता च े सुमारास 

भोसी बस टॅ ड समोर रोडवर  

 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ व 

ठकाण दनांक 07/10/2022 

वेळ 19:44   न द मांक 22 

 

फया द :-  बालाजी तारा सग 

च हाण वय 35 वष धंदा शेती 

राहणार चं िगरी तालुका 

भोकर  

 

 आरोपी :- 

 

.खुलासा सादर िवनंती वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील टे पो 

च े चालकाने याचे ता यातील टे पो हा भरधाव वेगात हायगई  व 

िन काळजीपणाने चालवून यातील मुलगा ित पती ऊफ िवराट यास 

जोराची धडक दऊेन यास  जखमी क न याचे उजवे कानाचे हाड 

फॅ चर होऊन पाठीवर कपाळावर मार लागून दखुापत केली वगैरे 

िशवाजीनगर पोलीस टेशन जावक मांक 3602/2022 दनांक 

01/10/2022 अ वये एम एल सी नंबर 04/2022 व न      मा. पो. 

िन. साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल  

 

दाखल करणार :-    H.C.2058 कदम    मोबाईल 

नंबर  9049320582    

तपासी अमलदार;-  A.S.I.  हनवते  मो बर 9423727639             

 

भारीअिधकारी--  माननीय पोलीस िनरी क पाटील साहेब  मोबाईल 

नंबर  99 23 10 45 21  

 

 

 

 



पोलीस टेशन  उ मानगर गुरनं 170/2022 क.457.380 भादंवी  िदनांक. 07/10/2022 
  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

िफय दीचे नाव व प ा 
मोबाईल आरोपी अटक 
होय /नाही 

हकीकत 

उ माननगर गुरनं 170/2022 
क.457.380 भादंवी  
 

 
 
उिशराचे कारण :- 
नील 
 
 
 
 
गेला माल :- 500/ 

. या 02 नोटा ,02 
नोटा 200/  05 
नोटा 100/  या 15 
नोटा,10/  दरा या 
150 नोटा असे एकुन 
5000/  चा माल  
 
िमलाला 
माल.....िनरंक 
 
 
 

गु हा घडला ता.वेळ.िठकाण... 
िद.06/10/2022 चे रा ी 09.00 व. ते िद. 
07.10.2022 च े पहाटे 03.30 वाजत चे 
दर यान मौजे आलेगाव तालुका कंधार 
िज हा नांदेड िफय दीचे िकराणा दकुानात  
 
 
 
 
िदशा : दि ण 
अंतर..12 km  
 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद-07/10/2022 
वेळ 19.08 वाजता टे.डा न द   20 वर 
 
 
 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-
होय 
 
 

िफय दीचे नाव:- 
साईनाथ आनंदराव 
वरताळे व 26 वष 
यवसाय यापार 

राहणार आलेगाव 
तालुका कंधार िज हा 
नांदेड जात मराठा 
मोबाईल नंबर 82 65 
066 485 
 
 
 
एफ आय आय 

त िदली का :-होय  
 
आरोपीच े नाव :- 
 
 

  
 आरोपी अटक  :---
  आरोपी अटक नाहीत  
 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफय िद हाताचे िकराणा दकुानाचे 
शटरचे कुलुप लाऊन घरी गेला असता नमूद आरोपी ने 
आरोपीने िफय दी याच े िकराणा दकुानाचे शटर चे 
कुलूप लावून घरी गेला असता नमूद आरोपीने िफय दीचे 
नमूद िकराणा दकुानाच े शटर चे कुलूप तोडून आत 

वेश क न टेबलाचे ॉप म ये (ग यात) ठेवलेले नदी 
पाचशे पयां या दोन नोटा २०० पया या पाच नोटा 
शभंर पया या पंधरा नोटा दहा पये दरा या 150 नोटा 
असे एकूण पाच हजार पये चो न नेले वगैरे 
जबाबाव न सदरचा गु हा दाखल क न सपोिन भारती 
साहेबांचे आदेशाने पुढील तपास कामी बीट HC 706 
पवार साहेब यां याकडे िदला 
 
दाखल करणार :-- pso hc- 1964 म के पो.. टे 
उ माननगर मो न 9923189964 
 
तपिसक अमलदर :- hc 706 pawar साहेब पो टे 
उ माननगर मो न 9373545955 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार् याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:- स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.नं. 
837898949 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 

 



 

 

 

पो. टे िवमानतळ गुरन.ं 339/2022 कलम 324, 323,504,506,34  भादवी– द 07.10.2022 
िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व 

प ा 

हक गत 

िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण –  

दनाकं 07/10/2022 रोजी 

सांयकाळी 19.00 वा या 

समुारास बडोदा बँक समोर 

आनंदनगर नांदडे पवुस 01 

क.मी. 

 

 

गु हा दाखल ता. वेळ – द 

07.10.2022 रोजी वेळ    

23.11  वा टे.डा. 49 

 

 

पो. टे िवमानतळ 

गुरन.ं 339/2022 

कलम 324, 

323,504,506,34  

भादवी  

फयादी- गणेश द ा य 

बेजगमवार वय 28 वष 

वसाय अँटोचालक रा 

िशवनगर नांदडे मो. 

9665349393 

 

 

आरोपी-  

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

आरोपीतांनी सगंणमत क न फयादीस जु या भांडणाच ेकारणाव न 

िशवीगाळ क न थापडाबु यानंी मारहान केली व संतोष याने याच े

कडील चाकुने मा न दखुापत केली व िजव ेमार याची धमक  दली. 

वगैरे  मजकुराचे जबाबाव न  मा. पो.िन.काकड ेसा. याचं ेआदशेाने 

गु हा दाखल क न पुढील तपास HC 967 गायकवाड    याचंकेड े

दला.  

 

दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

तपास करणार - HC 967 गायकवाड  मो.नं.9529796606 
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पोलीस टेशन  उ मानगर गुरनं 171/2022 क.304 (अ) 279,337,338 भादंवी सह कलम 134 मो. वा. कायदा  िदनांक. 07/10/2022 
 

  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

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

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

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरनं 171/2022 
क.304 (अ) 
279,337,338 
भादंवी सह कलम 
134 मो. वा. कायदा  
 
उिशराचे कारण :- 
पो टेला येऊन आज 
रोजी जबाब िद याने 
गु हा दाखल 
 
 
 
गेला माल :-  
 
 
िमलाला 
माल.....िनरंक 
 
 
 

गु हा घडला ता.वेळ.िठकाण... 
िद.20/09/2022 रोजी 10.30 व सु दही 
कळंबा ते नांदेड रोडवर नामदेव नारायण 
शदे यांचे दही कळंबा गावाजवळील 
शेतातील आखा ासमोर तालुका कंधार 
िज हा नांदेड  
 
िदशा : दि ण 
अंतर..12 km  
 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद-07/10/2022 
वेळ 23.34 वाजता टे.डा न द   22 
वर 
 
---------------------------- 
 
 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-
होय 
---------------------------- 
 
दाखल करणार :-- pso hc- 1964 म के 
पो.. टे उ माननगर मो न 9923189964 

िफय दीचे नाव:- बळवंत माधवराव 
शदे वय 37 वष धंदा शेती राहणार 
दही कळंबा तालुका कंधार िज हा 
नांदेड जात मराठा मोबाईल नंबर 95 
61 63 74 44 
 
 
 
एफ आय आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
आरोपीचे  नाव :- 
 
 
 
------------------------- 

 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक 
नाहीत  
------------------------- 

खुलासा- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफय दीचा चुलता नमदू मयत हा घ न शेताकडे पायी 
चालत जात असताना यातील अ ात मोटार सायकल वाराने 
यांची ता यातील वाहन िन काळजीपणे चालवून नमूद मेहता 

समो न जोराची धडक देऊन मताचे डो यात आतून गंभीर मार 
लागनू यांचे कानातून नाकातून र त ाव होत असलेले व उजवे 
पायाचे फॅ ी खच क न मु का मार लाग याने यास उपचार कामे 
सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथे शरीिरक केले असता 
उपचारादर यान िदनांक 21.09.2022 रोजी सकाळी 09.45 वाजता 
मरण पावले व आरोपी मोटरसायकल वर यांचे मरणास 
कारणीभूत झाला व आरोपीने मेहता उपचार कामे मदत न करता 
पळून गेला वगैरे जबाब आव न व MLC चे कागदप  ा त 
झालेले सदरचा गु हा दाखल क न मा. सपोिन भारती साहेबांचे 
आदेशाने पुढील तपास कामी PSI प लेवाड साहेब यां याकडे 
िदला 
 
तपिसक अमलदर :- PSI प लेवाड साहेब पो टे उ माननगर मो 
न 7350756405 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकार् याचे नाव व मोबाईल नंबर:- स. पो. 
िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.नं. 
837898949 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 



         

  पोलीस 
ेशनचे 

नाव 

गु ा रिज र नंबर व 
कलम 

गु ा घडला ता .  वेळ 
िठकाण व दाखल ता. वेळ 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर, आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय /नाही 

हकीकत 

 
 

 

   
  
   

  

 

       
     

     
      

     

   
      

    
    

     
   

                 
           

         
       

      

           

     

          

 


