
पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.468/2022 कलम. 379  भा. द. िव.          दनांक 03/12/2022 

पो टे च ेनाव गु हा रिज टर नंबर व कलम 468/22 

कलम. 379  भा. द. िव.          

फयादी व आरोपी च ेनाव   

पोलीस टेशन भोकर 

गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 468/22 कलम. 

379  भा. द. िव.          

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण 

01/12/2022 रोजी वेळ सकाळी 11.00 ते 

12.00 वा. च ेदर यान टेट बँक ऑफ 

इंडीया च ेसमोर भोकर 

दशा उ रेस 03 कमी अंतरावर. 

 

   गु हा दाखल तारीख वेळ 

दनाकं   03-12-2022 वाजता 00:18 

टेशन डायरी न द माकं. 01 

 

गेला माल:- पेलंडर लस िजचा नं. 

MH26BH 1507 िह गाडी जीचा चसेसे . 

MBLHAR070HHK13660 व इंजीन 

नंबर HA10AGHHK13683 अशी का या 

रंगाची ज.ु वा. अंदाज े कमत 25,000/- 

पय े

 

िमळाला  माल :-िनरंक  

 

फयादी :- सिुनल सखाराम 

शेळके वय 34 वष वसाय 

मजुरी रा. कनाळा ता. भोकर 

जी. नांदडे मोन. 

9021044124 

 

 

आरोपी:-  अ ात  

खलुासा 

   सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील अ ात 

आरोपी ने यातील फयादी याचंी पेलंडर लस िजचा नं. MH 26 BH 

1507 िह गाडी जीचा चसेेस . MBLHAR070HHK13660 व इंजीन 

नंबर 

HA10AGHHK13683 अशी का या रंगाची ज.ुवा. अंदाज े कमत 

25,000/- पय े कमत असलेली मोटार सायकल सकाळी 11.00 ते 

12.00 वा. च ेदर यान टेट बक ऑफ इंडीया च ेसमोर भोकर येथ ेठेवली 

असता मो. सा. दसुन आली नाही. ती कोणीतरी अ ात इसमाने चोरन 

नेली आह.े वगैरे जबाब व न मा. पोिन साहबे यां या आदशेाने गु हा 

दाखल क न पुढील तपास कामी बीट पोहकेो 2078 ल टवार याचं ेकड े

दला. 

 

दाखल करणार :- A.S.I.दवने   मो.न. 9552500385 

 तपासी अमलदार.   H.C.2078 ल टवार          मोबाईल 

मांक  9767114720          

भारीअिधकारी-- पो.िन. पाटील साहबे  मोबाईल नंबर  9923104521 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
 
 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 
 

 

 

 

 



पो टे च ेनाव मदुखडे ो.गुरन 241/2022 कलम 65(ई) म.ु ो.का द. 03/12/2022 

पो टे च ेनाव  

 

गुरन/आ /पना

का /िम सग व 

कलम  

गु हा /आ /पनाका /िम सग 

घडला व दाखल  

 

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

 मदुखडे 

 

 

 

ो. गुरन 

241/2022 

कलम 65(ई) 

म.ु ो.का 

गु हा घडला - दनाकं 

03/12/2022 च े 11.15  

वा. समुारास मौज े दवेापुर 

मरीआई माय मं दराच े

बाजसू दि णसे 15 कमी   

 

गु हा दाखल - दनाकं 

03/12/2022च े 16.08 वा 

न द नंबर 29 

आरोप चा पुव इितहास-

िनरंक 

फयादी च ेनाव - अर वद ंकटराव िशनगारपुतळे वय 

36 वष वसाय नोकरी पो.का. 3021 पोलीस टेशन 

मुदखेड िज हा नांदडे मोबाईल मांक 7972379618 

 

आरोपी च ेनाव - 

 

िमळाला माल- दशेी दा  भगरी सं ा नावा या  180 

एम एल या एकुण 12  बॉटल कमती 960/-  चा माल 

 

दाखल करणार - HC/2136 वंचेवाड पो टे मुदखेड  

खलुासा -सादर िवनंती क  वर नमूद ता. वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीने मौज े दवेापरु येथील 

मरीआई माय मं दराच े बाजसू दशेी दा  भगरी 

सं ा या 180ML या 12  बॉटल  कमती  

960/- पयाचंा माल िवनापरवाना 

बेकायदशेी र या ितची चोरटी िव  कर या या 

उ ेशाने ता यात  बाळगललेा िमळून आला हणून 

बाजसू माण ेगु हा दाखल आह.े 
 

तपािसक अमंलदार  

 HC/2187 आलेवार नेमणकू पोलीस टेशन 

मुदखेड   

मो.नंबर 9158756087 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 
         

                               
   

 

   
    
  

                                    
  

  
 

   

    
      
     

   
 

 

 

 

   
     
     

 
 
 
 

    
        

 

                
          

        
        
         

         
       

       
         
         
        
        
  

   
  

    
    

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 

 

 



पो टे च ेनाव मदुखडे ो.गुरन 242/2022 कलम 65(ई) म.ु ो.का द. 03/12/2022 

पो टे च ेनाव  

 

गुरन/आ /पना

का /िम सग व 

कलम  

गु हा /आ /पनाका /िम सग घडला व 

दाखल  

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

 मदुखडे 

 

 

 

ो. गुरन 

242/2022 

कलम 65(ई) 

म.ु ो.का 

गु हा घडला - दनाकं 

03/12/2022 च े 16.50  वा. समुारास 

मौज े िचकाळा ताडंा जवळ सावजिनक 

रोडच े बाजसू सवेालाल झडा चौका 

जवळ दि णसे 10 कमी   

 

 

गु हा दाखल - दनाकं 03/12/2022च े

18.11 वा न द नंबर 32 

 

 

 

आरोप चा पुव इितहास-िनरंक 

फयादी च ेनाव - गगंाधर सखाराम शद ेवय 52 वष 

वसाय नोकरी पोह े का 2721 पोलीस टेशन 

मदुखडे िज हा नादंडे मोबाईल माकं 

9552516283 

 

आरोपी च ेनाव - 

 

िमळाला माल- दशेी दा  भगरी सं ा नावा या  

180 एम एल या एकुण 48  बॉटल कमती 3360/- 

 चा माल 

दाखल करणार - HC/2136 वचंवेाड पो टे मदुखडे  

खलुासा -सादर िवनंती क  वर नमदू 

ता. वळेी व ठकाणी यातील आरोपीन े

सवेालाल झडा चौकाजवळ िचकाळा 

तांडा जवळ सावजिनक रोडच े बाजसू 

दशेी दा  भगरी सं ा या 180ML 

या 48  बॉटल  कमती  3360/- 

पयाचंा माल िवनापरवाना 

बेकायदशेी र या ितची चोरटी िव  

कर या या उ शेाने ता यात  

बाळगललेा िमळून आला हणनू 

बाजसू माण ेगु हा दाखल आहे. 
 

तपािसक अमंलदार  

 HC/2232 पवार नमेणकू पोलीस 

टेशन मदुखडे  मो.नंबर 

7776088897 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



(DCR) आ.म ृ.  पो. टे. कंधार                आ.म.ृन.67/2022   कलम 174 CRPC  द.03/12/2022. 

पो. टे. च े

नाव 

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

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

  कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.म.ृन. 67/2022 

कलम 174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- 

द.26/11/2022  च े 12.55 

वाजता  संजीवनी दवाखाना 

नांदडे उ रेस  60.K. M. . 

 

आ .म.ृदाखल:- 

द.03/11/2022 वेळ 13.48 

वा. टेशन डायरी न द  27 

वर.  

 

दाखल करणार:- ---HC/ 

1735 बाबर साहबे पोलीस 

टेशन कंधार मोबाईल नंबर:-

9421761652. 

 

 

खबर दणेार :- एम .ज.ेशखे --NPC 

/2753 नेमणकू पोलीस टेशन  

िशवाजीनगर नांदडे  . मोबाईल नंबर. 

नाही. 

FIR त दली का:- होय 

 

 मयताच ेनाव व प ा,, :- बाबरुाव 

िप.मोतीराम राठोड  वय 65  वष रा. 

मु ाईनगर कंधार ता. कंधार.  

 

 उिशरा च ेकारण:- Mlc कागदप  ा  

झा याने .  
 

मरणाच ेकारण :-  दा  िपऊन दा च े

नशेत िवषारी औषध िप याने 

उपचारादर यान मरण पावला .  

खलुासा;    सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व  

ठकाणी यातील मयत हा द.27-11- 2022 रोजी 23.30 

वाजता याच े  घरी मु ाईनगर कंधार येथे दा  िपऊन 

दा च ेनशेत िवष ाशन के याने यास याच ेनातेवाईकांनी 

िवलाज काम े सजंीवनी दवाखाना नांदडे येथ े शरीर केल े

असता याचेवर िवलास चाल ूअसताना तो उपचारा दर यान  

मरण पावला असे MLC कागदप  ा  झा याने वर माण े

मा.पो.िन. साहबेाचं ेआदशेाने आ.म.ृ दाखल. 

 

तपासीक अमलदार:-- ---NPC/ -2059 सानप साहबे 

नेमणकू पोलीस टेशन.  कंधार मो.  :- 9325303161. 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

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

. . 9420841070.  

घटना थळी भेट दणेारे अिधकार्याच ेनाव :-. 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 534/2022कलम 65 ई  म ोॲ    िद 03.12.2022  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
534/2022कलम 
65 ई  म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद  03.12.2022 रोजी वेळ 
17.15 वा. िशवबा नगर  भवानी  
मंदीरा जवळ  येथील आरोपीचे  
घरासमोर   
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 03 .12..2022 रोजी वेळ 
18.21  वा.नोदं नं  32 
 
 
दाखल करणार- asi सरोदे  
.ने. पो े देगलुर 
 

िफयादी चे नाव –  पुनम 
मोहनराव सुयवंशी  पो उप 
िन   ने.   पो. े . देगलुर मो.न. 
9860026652  
 
 
आरोपीचे नाव-      
 
 
िमळाला माल – िशंदी चे  20 
पाँकेट िकमंती 400/- . चा  

ो गु याचा माल 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी 
हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा िशंदी  चे  20 पाँकेट 
िकमंती 400/- . चा  ो गु याचा माल सह चोरटी िव ी 
कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु ा दाखल  
 
  
तपािसकअंमलदार-    पो हे कॉ 2822 कनकवळे  ने. पो े 
देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 535/2022कलम 65 ई  म ोॲ    िद 03.12.2022  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
535/2022कलम 
65 ई  म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद  03.12.2022 रोजी वेळ 
16.00 वा. ीिनवास  हानमंत 
उ लवार  हा ाचे मौ 
शेळगाव  येथील ॉट  समोरील   
रोडलगत  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 03 .12..2022 रोजी वेळ  
18.35   वा.नोदं नं  34 
 
 
दाखल करणार- asi सरोदे  
.ने. पो े देगलुर 
 

िफयादी चे नाव –   संगमनाथ  
माधवराव परगेवार  स पो  िन   
ने.   पो. े . देगलुर मो.न. 
9028846691 
 
आरोपीचे नाव-    
 
िमळाला माल – िशंदी चे  40 
पाँकेट िकमंती 800/- . चा  

ो गु याचा माल 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी 
हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा िशंदी  चे  40 पाँकेट 
िकमंती 800/- . चा  ो गु याचा माल सह चोरटी िव ी 
कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु ा दाखल  
 
  
तपािसकअंमलदार-    पो हे कॉ 1984 सकनुरे   ने. पो े  
देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



                                            पो. टे मांडवी आ  नं 23/2022 कलम 174  भा द िव  द.03/12/2022 

पो. टे चे नाव  गरुनं /आ  / कलम  गु हा / आ  घडला व 

दाखल  

फयादीचे नाव व प ा मो नं., 

व आरोपीचे नाव व प ा. 

ह ककत  

पो. टे. च े

नाव मांडवी  

आ  नं 

23/2022कलम 174 

भा द िव माण े 

 

 

दशा व अंतर :-   

उ रेस 25 कमी 

 

 

 

आ  घडला तारीख 

वेळ व ठकाण :- 

द.03/12/2022 

रोजी 01:30ते 02:30 

वाजता या समुारास 

राहते घरी मौज ेऊमरी 

बाजार ता. कनवट  

 

आ  दाखल :-

द.03/12/2022 वेळ  

11:18 वा टे.डा. नं 

11 वर  

     

मरणाच ेकारण :- 

गळफास घेऊन 

आ मह या  

फयादीच ेनाव: दपक 

द ा कोटरंग ेवय 33 वष 

वसाय शेती रा ऊमरी 

बाजार ता. कनवट 

 

मयताच ेनाव :- द ा 

नारायन कोटरंग ेवय 60 

वष रा.  ता. कनवट 

 

 

उशीराच ेकारण  :- आज 

रोजी खबर द याने 

 

 आरोपी अटक तारीख 

वेळ:-िनरंक  

   .   

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळ ठकाणी यातील मयत यांचा मलुगा 

खबर दणेार यांनी पोलीस टेशनला येऊन खबर दली क  मयत हा दनाकं 

02/12/2022 रोजी जेवण क न शेती राख यासाठी शेतात गेला व दनाकं 

03/12/2022 रोजी 01:00 वाजता घरी परत आला आिण आप या खोलीत 

जाऊन झोपी गेला ते हा मयत याचंा मुलगा हा रा ी 02:30 वाजता च ेसुमारा 

ऊठला ते हा याच ेवडील नाम ेद ा नारायण कोटरंगे वय 60 वष ह ेघरातील 

मांडवाला दोरीने गळफास घेऊन आ मह या के याच े दस याने मयत याचं े

मलुाने घर यांना आवाज दला व यां या मदतीने मयत यास खाली उतरवले 

ते हा द ा नारायण कोटरंगे ह ेमरण पाव याच ेल ात आल े माण ेआ  दाखल 

क न माननीय सपोिन िशवरकर साहबे यां या आदशेाने तपास कामी िबट 

अंमलदार पोहकेा 1657 कदम यां याकड े दला. 

 गु हा दाखल करणार PSO पोहकॅेा /1732 राठोड म े

मो  9421769181पो टे माडंवी  

तपासी अमंलदार पोहकेा 1657 कदम पो. टे मांडवी  मो.नं. 7218242027 

पो टे भारी अिधकारी :- मा सहा यक पोलीस िनरी क िशवरक  साहबे मो नं 

9922322312 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 



 

  पोलीस टेशन कंुटूर ो गुरणं नं 185/2022  कलम 65 ई म ु ो का  माण े  द.03/12/2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर दणेार नाव प ा 

व 

मयताच ेनाव व प ा 

खलुासा  

कंुटूर ो गुरणं 185/2022 कलम 65 ई  

म ु ो का माने दाखल  

          
गु हयाच ेकारण :-  

 

िबनापरवाना बेकायदशेीर र या  

दशेी  दा    व िवदशेी दा  

बाळगललेा िमळून आला हणुन 

गु हा दाखल 

 

िमळाला माल:- 

दशेी  दा  िभगरी सं ाच े180  ml 

या 28 िसलबंद बाटल   कमती 

1930/-  चा माल . 

 द.03 /12/2022 च े20.15 

वा 

 

ठकाण -- मौज ेबरबडा  

 

दशा :-उ रेस 25 

कलोमीटर  

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

3/12/2022 च े 22. 26वा 

टे.डा न द  19वर  

 

 

 खबर दणेार नाव:-ल मण 

माधवराव सोनकांबळे hc 

2315 वय 50वष वसाय 

नोकरी hc/2315 पो टे कंुटूर 

मोबाईल नंबर 9049117415 

 

 

 

 आरोपीच ेनाव व प ा जात : - 

 

आरोपी अटक :-  अटक नाही  

खलुासा_सादर िवनंती क  वर नमुद ता.वळेी  व  

ठकाणी यातील आरोपीने िवनापरवाना 

बेकायदशेीररी या दशेी दा  भगरी सं ा या 180 ml 

या 28 काचे या सीलबंद बाट या कमती 1960/-

पयांचा मालाची चोरची िव  करीत असताना 

पोलीस सांना पा न अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेला  

वगैरे फ याद व न मा पुरी सा याचं े आदशेाने गु हा 

दाखल क न पुढील तपास कमी  यांचेकडे दे यात आले 

 

दाखल करणार :--  पो ह ेका 2154 मुगड े 

पो टे कंुटुर 

तपािसक अमंलदार :- 

 Asi िनखाते पो टे कंुटुर मो न +918806148989 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

 पोलीस टेशन कनवट  ो..ग.ुर.नं. 236/2022 कलम 65(ई)  महारा  दा बंदी कायदा  द.03/11/2022 

पो. टेचे.

नाव 

ग.ुर.नं.व कलम गु.घ.ता.वेळ.व ठकाण द. 

अंतर 

फयादीचे नाव प ा 

मो.नं.व. आरोपीचे नाव 

प ा मो नं. 

िमळाला माल खलुासा 

कनवट  ो..ग.ुर.नं. 

236/2022 

कलम 65(ई)  

महारा  दा बदंी 

कायदा माण.े 

द.03/11/2022रोजी वेळ 

15:50वाजता या सुमारास 

सावजिनक रोडवर गंगानगर 

कनवट  

 दशीणस 02 क.मी. 

 

 

 

 

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

द.03/11/2022 

वेळ 22.42 

टे.डा .39 

फयादीच ेनाव.  

गजानन रामदास चौधरी 

वय 41 वष वसाय 

नोकरी पो.ना.1326 

नेमणूक पोलीस टेशन 

कनवट  मो. नं. 

9158134034 

 

 

 

आरोपीचे नाव. 

.  

िमळाला माल ;- 1) 980=00 पांढरे रंगाचे 

नायलन पो या म य ेदेशी दा  ब बी संञा असे 

लेबल असलेले 90 ml या एकुण 28 िसलबंद 

ब टल येक  कमती 35 . क. माण े 

     

 

 

दाखल करणार 

पो.ह.ेका.915राठोड पो. टे. कनवट मो. नं.  

7498377636 

 

तपासी अंमलदार 

पोहकेा 1952 क लाळे पो. टे. कनवट. मो. नं. 

7709711952 

सादर िवनंती क  वर नमदू तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी 

यांनी  िबना परवाना बेकायदशेीर र या दा  ची ब बी संञाची  

 चोरटी िव  कर या या उ ेशाने 90 ml या 28 िसलबंद ब टल 

ो.गु हयाचा देशी दा ची चोरटी िव  क रत असतांना कमती 

अंदाज े980 . मालासह िमळुन आला वगैरे फयादीव न गु हा 

दाखल क न माननीय पो.िन.नसाहबेां या आदेशाने पुढील तपास 

कामी पोहकेा 1952 क लाळे यां याकड े दला.  

 

 

भारी अिधकारी. 

.पो.िन.साळंुके  

मो. नं. 8788971640 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



 

  पोलीस टेशन कंुटूर ो गुरणं नं 186/2022  कलम 65 ई म ु ो का    द.03/12/2022 

पो. टेच ेनाव गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर दणेार 

नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 

खलुासा  

कंुटूर ो गुरणं 186/2022 कलम 65 ई  मु ो 

का माने दाखल  

          
गु हयाच ेकारण :-  

 

िबनापरवाना बेकायदशेीर र या  दशेी  

दा    व िवदशेी दा  बाळगलेला िमळून 

आला हणुन गु हा दाखल 

 

 

िमळाला माल:- 

दशेी  दा  िभगरी सं ाच े180  ml या 

39िसलबंद बाटल   कमती 2730/-  चा 

माल . 

 

 द.03 /12/2022 च े20.30वा 

 

 

ठकाण -- मौज ेबरबडा  

 

दशा :-उ रेस 25 कलोमीटर  

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

3/12/2022 च े 22. 55वा 

टे.डा न द  21वर  

 

 

 खबर दणेार नाव:-सुरेश 

मोहनराव कंधारे वय 

43वष वसाय नोकरी 

hc/1198 पो ट ेकंुटूर 

मोबाईल नंबर 

8856080025 

 

 आरोपीच ेनाव व प ा 

जात : - 

 

आरोपी अटक :-  अटक 

नाही  

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमुद ता.वेळी  व  ठकाणी 

यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदशेीररी या दशेी दा  

भगरी सं ा या 180 ml या 39 काचे या सीलबंद बाट या 

कमती 2730/- पयांचा मालाची चोरची िव  करीत 

असताना पोलीस सांना पा न अंधाराचा फायदा घेऊन पळून 

गेला  वगैरे फ याद व न मा पुरी सा यांचे आदशेाने गु हा 

दाखल क न पुढील तपास कमी  यांचेकडे दे यात आले 

 

दाखल करणार :--  पो हे का 2154 मुगडे  

पो टे कंुटुर 

 

तपािसक अमंलदार :- 

 Asi िनखाते पो ट ेकंुटुर मो न +918806148989 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



           पो. े. चे नाव िलंबगाव भागo 1 तेo 5 :-गुरण. 172/2022कलम324,323,504,506,427,34,भादवी िद 03/12/-2022  

 

 

 

पो. े. 
चे नाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िमिसंग 
घडला व दाखल  

िफयादी चे नाव व प ा व मो. नं. 
आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाही 
.  

                 हिककत  

िलंबगाव  
भागo 1 तेo 5 :-गुरण. 
172/2022कलम324,323
,504,506,427,34,भादवी 
 
 

गु ा घडला ता. व वेळ :- 
िद03/12/2022 रोजी 
09.30.वाज ा ा सुमारास  
 
िठकाण 
िफयादी ा शेतात ढोकी ता.जी 
.नांदेड िदशा दि णेस 05 िकमी बीट 
नंबर 2 
 
 
 
गु ा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद03/12/-2022 चे 22.24 
 
नोदं नंबर :- 27 वर  
 
दाखल करणार :- PSO Asi 
दामोदर पो. े. िलंबगाव मो.नं. 
9823971641 
 

िफयादीचे नाव. बापूराव मंुजाजी 
डाखोरे वय 47 वष वसाय शेती 
जात मराठा ता.जी .नांदेड 
मोबाईल नंबर 74 98 11 67 64 
 
 
                                                                                 
आरोपी चे नाव : 
 
 FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
आरोपी अटक :- नाही. 
 
चेकिल  ची पूतता केली आहे :- 

सादर िवनंती की बाजू नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी व ाची प ी हे ऊसाला पाणी देत 
असताना यातील आरोपी यांनी संगममत क न 
िफयादी जवळ येऊन तु ी िविहरीचे पाणी कसे काय 
घेता असा वाद क न आरोपी मांक एक यांनी हातात 
दगड घेऊन िफयादीचे डो ात मा न डोके फोडून 
दुखापत केली आरोपी मांक दोन यांनी िफयादीचे 
प ीस पाठीत लाथा बु ांनी कमरेवर छातीवर 
मारहाण क न िशवीगाळ क न जीवे मार ाची 
धमकी िदली व िहरो होडंा मोटर सायकलची तोडफोड 
क न 5000 ./ पयाचे नुकसान केले सद नांदेड येथे 
औषध उपचार क न पो ला येऊन जबाब िद ाने 
वर माणे गु ा दाखल क न मा.सपोिन पवार साहेब 
यांचे आदेशाने वरील माणे गु ा दाखल क न पुढील 
तपास कामी Asi सूयवंशी साहेब यांचे कडे िदला.  
 
पो. े. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. पवार  साहेब पो. े. 
िलबगाव  मो. नं. 98 23 28 84 58 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

       पो. टे िवमानतळ गू.र.न. 409/2022 कलम 379 IPC  िद 03.12.2022 

  
 

    

       
1  

 

 – 
िदनांक  27/11/2022 चे 07.30 
ते 10.30  वाजताचे दर यान 
माळटेकडी दग या समो न 
नांदेड िदशा-पूवस 4 िकमी   
 

 –िद िद 
03.12.2022 रोजी वेळ-22.07 
वा टे.डा. 51 
 

 - पूवस 4  िकमी  
 -पोना/2609 

आ कमवाड 
मो.नं.8805647079 

 सपोउपिन 
पांचाळ मो.न.9423437844 
 

  
 

िफय दीचे 
मोटारसायकलचे आर.सी बूक 
सापडत नस याने िफय दीने 
आज रोजी पोलीस टेशनला 
आर.सी बूक घेवून येवून 
मोटारसायकल चोरी 
गे याबाबतची त ार िद याने
 

- जूनेद अहेमदखान 
िप.इलायक खान,वय 36 
वष, यवसाय यापार 
रा.फ ेहबू ज सराफा,नांदेड 
मो.न.8087920768 
 

- –अ ात 
 

 –नाही 
 

 -का या रंगाची 
मो.सा. . MH 26 AP 

6435 िजचा चेसीस नं. 
ME4KC09CFE8753651 व 
इंिजन नं.KC09E86764151 
माँडल 2014 जूनी वापरती कमती 
अंदाजे 40,000  ची 
 

 –िनरंक 
 

 - सादर िवनंती िक,नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफय दीने यांचे मावस भावाचे नावावर 
व मागील दोन वष पासून वापरत असलेली का या 
रंगाची मो.सा. .MH 26 AP 6435 
िजचा चेसीस नं.ME4KC09CFE8753651 व इंिजन 
नं.KC09- E86764151 माँडल 2014 जूनी वापरती 
कमती अंदाजे 40,000  ची

 कोणीतरी 
अ ात चोरटयाने यांची मोटारसायकल चो न नेली आहे 
वगैरे मजकुराचे अज व न  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

                                                   



      पोलीस टेशन कंुडलवाडी   गुरनं.136/2022कलम 65 ई दनांक 03/12/2022   

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 

 गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस  टेशन 

कंुडलवाडी  

गुरनं.136/2022  

कलम 65 ई 

 

  

मीळाला माल  

—---- 

50 शदीने भरलले े

पॉकेट येक पॉकेट 

1 िलटर मतेच े

20  दरा माण े

क अ ं1000 . 

 

 गु हा घडला दनाकं 

03/12/2022 च े17.30 

समुारास 

 

ठकाण:- गुलजार मि जद 

जवळ वंजार गली कंुडलवाडी 

ता िबलोली 

 

 

 गु हा दाखल दनांक:- द- 

03.12.2022वेळ 19.47 वा 

टे डा.नोद नं. 23 वर  

 फयादी:- पोका/666 सुनील 

बालाजी बा टेवाड पो टे 

कंुडलवाडी  

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

आरोपीच ेनाव  

:-  

अटक  ता वेळ व टे डा  वर :-  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने आपल े ता यात एका पांढ या रंगा या लिॅ टक या 

पो यात 50 पॉकेट शदीने भरलेल ेिजचा आंबट व उ ट वास येत 

असलले े येक पॉकेट 20 पय े दरा माण ेएकूण क अ ं 1000 

पयाचा ॉि हिबशन गु ाचा िवनापरवाना अवैध र या ितची 

चोरटी िव  कर याच े उ शेाने ता यात बाळगललेा िमळून 

आला हणून वगैरे फयादीव न गु हा दाखल क न मा सपोिन 

कासल े साहबे यांच े आदशेाने पुढील तपास HC 1921 कदम 

यां याकड े दला. 

 तपासी अिधकारी :-  HC 1921 कदम मो.नं. 8007753455 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-

सपोिन ही. जी. कासल ेसाहबे पो. टे. कंुडलवाडी मो.नं. 

9823017330  

 माननीय पोलीस अधी क साहबे याचं ेसचूना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

                       



                                                    
   पो. टे िवमानतळ गू.र.न. 410/2022 कलम  279,337 IPC िद 03.12.2022 

  
 

 
 

  

       
1  

 

 – 
– िदनांक  16/11/2022 चे 
08.30 वाजताचे पूव  
सोनािलका गोदावरी ँ टर 
शो म या समोर िवमानतळ 
रोड नांदेड  िदशा उ रेस 3 
िकमी 
 

 –िद 
03.12.2022 रोजी वेळ-
23.11 वा टे.डा. 54 
 

 – उ रेस 3  
िकमी  

  
 
 

यातील 
जखमी हा जबाब दे याचे 

थतीत नस याने व याचे 
नातेवाईक कोण याही कारची 
त ार दे यास येत नस याने 
आज रोजी िदले या सरकारतफ 
िफय द व न गू हा दाखल  

- -  माधव 
चांदोजी नागरगोजे,वय 38 
वष,पोना 591 नेमणूक 
पो. टे िवमानतळ ,नांदेड 
मो.न.8668572278 
 

- –  
 
 

 –नाही 

 - सादर िवनंती िक,नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील EICHER क या चालकाने याचे ता यातील क 
हयगई व िन काळजीपनाने भरधाव वेगात चालवून यातील  
िहरो पेल डर मोटार सायकल .MH 26 AM 6971 या 
चालकास जोराची धडक देवून यास जखमी कर यास 
कारणीभूत ठर याने आज रोजी सरकारतफ िदले या िफय द 
व न मा.पो िन साहेबांचे आदेशाने गू हा दाखल   

 -पोना/2609 आ कमवाड मो.नं.8805647079 
 

 पोहेकाँ 2735 खंदारे मो.न.8551059899 
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पोलीस ेशन  उ ानगर येथील दनिदन गु याचा अहवाल िदनांक.03/12/2022   

  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 

पोलीस ेशनचे 
नाव 
उ ाननगर 

गुरनं197/2022 

कलम 379,34भादंवी व पयावरण 

संर ण कायदा 1986 चे कलम 15 व 

खान खिनजे िवकास सिनयं ण कायदा 
1957 चे कलम 21 ( एक )(दोन)( तीन 

)(चार )(पाच) 
 
--------------------- 
गु ाचे कारण 
 
--------------------- 
उिशराचे कारण :- 
 
--------------------- 
गेला माल : अंदाजे तीन ास रेती 
िकमती अंदाजे 13 हजार 860 पये 
--------------------- 
िमळाला माल :- अंदाजे तीन ास रेती 
िकमती 13860 पये. 
 
--------------------- 

 गु ा घडला िदनाक वेळ व िठकाण :-
िद.03.12.2022 रोजी सकाळी 10.45 ते 
11.00 वा सु मौजे मारतळा कौडगाव फाटा 
लगत पूवस 18 िकमी 
 
 
---------------------------- 
िठकाण :-मारतळा कौडगाव फाटा लगत 
---------------------- 
िदशा : पूवस 18 िकमी 
 
-------------------------- 
 
 गु ा दाखल िदनांक:-िद. 03.12.2022 रोजी 
वेळ 22 वाजून 45 िमिनटाला एचडी नंबर 27 
वर 
 
---------------------------- 
 
 चेक िल ची पुतता केली अगर कसे  :-होय 
---------------------------- 
 
दाखल करणार :--  NPC 1119 ीमंगले 
पो. े उ ाननगर 
---------------------------- 

 िफयादीचे नाव:-मोतीराम गणपतराव 
पवार वय 36 वष वसाय नोकरी तलाठी 
स ा हातनी ितिनयु  तालुका लोहा 
मोबाईल नंबर 94 21 5500 71 
 
---------------------- 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
आरोपीचे  नाव :     
 
 ------------------------- 
 
 आरोपी अटक  :---  नाही 
------------------------- 

खुलासा :-  
सादर िवनंती की, व नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
व नमूद आरोपी मांक एक याने आपले ता ातील भारत 

ँच कंपनीचा हवा म े अवै  रेती अंदाजे तीन ास िकमती 
13 हजार 860 पये चो न घेऊन जात असताना िमळून 
आला चालकास नाव गाव िवचारले असता असे सांिगतले 
असून ऑनलाइन आरटीओ ॲप पाहणी केली असता वाहन 
मालक अस ाचे िदसून आले आहे णून नमूद आरोपीने 
संगणमत क न चोरीचे वाळू घेऊन पयावरण काय ाचे 
उ ंघन केले णून गु ा दाखल क न माननीय API 
भारतीय साहेब यांचेआदेशाने पुढील चौकशी का मी 
िबटHC 2330कानगुले यां ाकडे िदला 
---------------------- 
 तपासीक अिधकारी = HC 2330 कानगुले साहेब पो  
उ ान नगर MO.NO.7744019830 
 
पोलीस ेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- 
स. पो. िन भारती सा पो. े. उ ाननगर 
मो.नं.8378989949 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 
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पोहेका पो े नांदेड ामीण
मो

पोहेका पो े नांदेड ामीण
मो
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vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



  
 पोहेका पो े नांदेड ामीण

मो
पोहेका पो े नांदेड ामीण मो
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पोहेका पो े नांदेड ामीण
मो

पो े नांदेड ामीण मो
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पोहेका पो े नांदेड
ामीण मो

पो े नांदेड ामीण मो
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vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



मो. .7757032394. 

 

 

पोहेका पो े नांदेड ामीण
मो

पो े नांदेड ामीण मो
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iksLVs ps uko %& da/kkj xq- j- ua- -369@2022 dye 302 Hkknafo  fn-03-12-2022 

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 %&  
da/kkj  
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fn-01@12@2022 ps 20%00 
oktrkps lqekjkl  
ckykth nknkjko dsanzs ;kaps 
‘ksr rG;krhy foghjhe/;s  
ekSTks js[kkrkaMk f’kokjkr  
 
 
 
fn’kk  o varj& 
nf{k.ksl  25 fd-eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&   
fn-03-12-2022 osG 
22%08   ok uksan ua- 39  
oj 
 

xq- j- ua- - 
369@2022 dye 
302 Hkknafo   
 

 

xqUgk izkIr fnukad o 
osG%& 
 fnukad 
04@12@2022 ps     
01% 10 ok  
 

fQ;kZnhps uko %&  ikaMqjax js[kk jkBksM 
o; 68 o"kZ tkr yek.kh  O;olk; 
'ksrh jkg.kkj js[kkukbZd rkaMk rkyqdk 
daèkkj ftYgk ukansM eksckbZy uacj 
9579950353 
 
 
 
vkjksihps uko %&   
vkjksih vVd & ukgh  
 
 
e;rkps uko & y{e.k ikaMqjax jkBksM 
o; 48 o”ksZ jk- js[kkukbZd rkaMk 
rkyqdk daèkkj ftYgk ukansM 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnhpk eqyxk y{e.k ikaMqjax jkBksM ;kl R;kps ?k:u 
tcjnLrhus usÅu R;kl ;kaps 'ksr rG~;krhy fofgjhtoG ?ksÅu 
tkÅu ekxhy vkB fnolkiwoÊ >kysY;k HkkaM.kkpk jkx eukr èk:u 
R;kl iksgrk ;sr ulY;keqGs thos ekj.;kP;k mís'kkus tcjnLrhus 
fofgjheè;s <dywu Bkj ekjys vkgs - oxSjs etdqjkps fQ;kZnho:u 
lnj çdj.kkr ;kiwoÊ vkez ua 65@2022 nk[ky vlY;kus lnjpk 
xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl ek iks-fu- lkgsc ;kaps vkns'kkus 
liksfu yks.khdj ;kaps dMs fnyk- rlsp vkez-65@22;kps riklkps 
>kys dkxni= xqUákr lekfo"V dj.ks dkeh fnys- 
nk[ky dj.kkj %& iksmifu eq[ksMdj iks LVs d/akkj eks ua  
8308840863 
rikfld vaeynkj %&    liksfu vkfnR; yks.khdj iksLVs daèkkj   eks 
ua 9422336474  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &iksfu iMoG iks LVs d/akkj eks ua           
9420841070 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&ek-mi foHkkxh; iksyhl vf/kdkjh 
Jh-Fkksjkr lkgsc mi foHkkx da/kkj  eks ua 9921442700   
iksfu iMoG iks LVs d/akkj eks ua           9420841070 
gs fnukad 03@12@2022 jksth ps 22%32 ok uksan ua-  40 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 


