
 

iksLVs ukansM xzkfe.k vkez  ua- 130@2022 dye  174 lhvkjihlh 

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 %&  

ukansM 
xzkfe.k  
 

vkez ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%& fnukad 
01@11@2022 ps  19%00 
ok - l-n-  fo”.kqiqjh 
ukansM   okMZ dz- 15 
 
 
fn’kk o varj %& 
if’pesl 05  fd-eh-  
 
 
vkez  nk[ky-rk-osG-%&  
02@11@2022 jksth   
osG 00%53 oktrk 
uksan uacj 06 oj   
 
 

  
vkez  ua-  
130@2022  
dye  
 174 lhvkjihlh  
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&    
vkfr”k panzdkar  dlcs o; 27 
o”kZ O;olk; feL=hdke jk- 
e/kqcu ‘kkGstoG  /kusxkao rk- 
ft- ukansM  
 
 e;rkps ukao %&  
 
ej.kkps dkj.k %&   
fo”kkjh  vkS”k/k  fioqu 
mipkj njE;ku eR̀;q 
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh ] ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy e;r [kcj 
ns.kkj ;kaP;k Hkkokph iRuh vlqu frpk uojk gSnzkckn ;sFks M~k;Ogj Eg.kqu dke 
dj.;klkBh tkrks vls Eg.kkY;kus e;r fudhrk vt;  dlcs fgus jkxkP;k 
Hkjkr fo”kkjh vkS”k/k fiY;kus mipkjklkBh l-n- fo”.kqiqjh ukansM ;sFks okMZ dz- 15 
e/;s ‘kjhd dsys vlrk mipkjk  njE;ku fnukad 01@11@2022 jksth  ps 19%00 
oktrk ej.k ikoyh vlqu frps ej.kk ckcr la’k; vxj rdzkj ulY;kus iksLVs 
yk ;soqu tckc fnyk vkgs- oxSjs [kcjho:Uk iksfu  lk- ;kaps vkns’kkus vkez 
nk[ky  
 

 

nk[ky dj.kkj &  
liksmifu Hkkysjko iksLVs ukansM xzkfe.k  eks- ua- 9637355836 
 
 

rikfld vaeynkj &    
iksgsdkW@1884 eqiMs iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 8421435353 
 

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
Jh- v’kksd ?kksjckaM   iksfu  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 9823333377 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 Jh- v’kksd ?kksjckaM   iksfu  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 9823333377 ] 
iksgsdkW@1884 eqiMs iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 8421435353 
gs fnukad 02@11@2022 jksth ps 00%53 ok uksan ua-  06 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



िकनवट  िम सग नं.  :- 40/2022  
 
 
 
हरवलेले य तीचे वणन - रंग- 
काळा सावळा उंची चार फूट 
पाच इंच बांधा सड पातळ 
अंगावर कपडे - लाल टॉप, 
पांढ या कलरची 
लेगी स,पायात -सँडल काळा 
रंगाची िश ण - बारावी पास 
भाषा - मराठी हदी इं जी 
चेहरा गोल अशा वणनाचा  

हरवलेली ता. व वेळ :- 
 29.10.2022 आंदजे 12.00 वा. चे 
सुमारास राहते घ न मौजे माळ को हारी 
येथून िनघून गेली. दि णेस 30 िकलोमीटर  
तालुका िकनवट  
 
 
िठकाण -  राहते घ न,मौजे माळ को हारी  
तालुका िकनवट 
 
 
 िम सग दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 02/11/2022चे 13.31 
 
न द नंबर :-  22वर  
 
उिशरा चे कारण :- खबर देणार यांनी सव  
शोध घेऊन िमळून आ याने आज रोजी 
पो टेला अज िद याने 

खबर देणार :- गंगासागर 
मा ती दळवे वय 18 वष 
यवसाय शेती व िश ण 

राहणार माळ को हारी 
तालुका िकनवट िज हा 
नांदेड  9529234429 
 
हरवलेले य तीचे नाव :  
 
   
 
 
  

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील खबर 
देणार यांची बिहण ही माळ को हारी येथून धानोरा येथे लाऊज 
िशवणेस जाऊन परत येते हणून घ न िनघून गेली ती कोणास 
काही एक न सांगता िनघून गेले.  अ ाप पावतो घरी आली नाही 
ितचा  आज पावतो नातेवाईकांकडे िवचारपूस व शोधाशोध केली 
असता ते िमळून आले नाही. वगैरे मजकुराचे माननीय डी.ओ . 
राठोड साहेब यांचे आदेशाने िम सग दाखल क न पुढील 
कायवाही कमी HC /1913 राठोड यांचे कडे िदले. 
 
तपािसक अंमलदार :- Hc/1913 राठोड पो. टे.िकनवट  
मो. नं. 9552888455 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- ..पो. िन. सोळंुके साहेब पो. टे. िकनवट  
 
दाखल करणार :- PSO HC/915 म पो. टे. िकनवट 
 मो. नं. 7768853060 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



 

 

iksLVs nsxywj Xkqjua- & 500@2022 dye 354 ¼v½]¼2½ Hkknaoh o lgdye 8 ckyykSfxd  vR;kpkj çfrcaèkd  dk;nk 2012 

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 %&  

nsxywj 

Xkqjua ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad 01@11@2022  
jksth 23%30  oktrk 
fQ;kZnhps  ?kjkleksj 
ekS- vkpsxko rk- 
nsxyqj  
 
 
 
 
Xkqjua nk[ky-rk-osG-
%&   
fn  02@11@2022 
jksth osG 10%08 ok-  
uksan ua- 15 oj  
 

 Xkqjua- & 500@2022 
dye 354 ¼v½]¼2½ 
Hkknaoh o lgdye 8 
ckyykSfxd  
vR;kpkj çfrcaèkd  
dk;nk 2012 
 
 
 
 
xqUgk izkIr fnukad o 

osG  

fnukad 02@11@2022  

ps 13%45 ok  

 

fQ;kZnhps uko  @ fiMhr 
%&    
 
 
 
vkjksihps uko & 
 
 
vkjksih vVd %& ukgh  
 
  

[kqyklk %& -lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihus  fQ;kZnh eqyhps  ?kjkps nkj oktoqu  ?kjk leksj ;soqu  rhps 
eukyk yTtk okVsy  v'kk fjrhus  tcjnLrhus   rhpk gkr èk#u  
vks<qu usoqu  rhps xG;kyk feBh ek#u rhpk fou;Hkax dsyk  vkgs 
oxSjs  etdqjkps  fQ;kZnho#u   ek - iksfu lkgsc ;kaP;k vkns'kkus oj 
çek.ks xqUgk nk[ky-  
 nk[ky dj.kkj & iksmifu Jherh lq;Zoa’kh eWMe iks-LVs- nsxywj eks-ua- 
9860026652 
rikfld vaeynkj & iksmifu eqaMs iks-LVs- nsxywj eks-ua- 7774840493 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iks-fu- lksgu ekNjs iks-LVs- nsxywj eks- ua- 9168751555 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 iks-fu- lksgu ekNjs iks-LVs- nsxywj eks- ua- 9168751555 
iksmifu eqaMs iks-LVs- nsxywj eks-ua- 7774840493 
gs fnukad 02@11@2022 jksth ps 10-38  ok uksan ua- 16 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyq 
 

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

 



 

 

अ. . 55/22 क 174 सीआरपीसी  

 
मुखेड 

अ. . 55/22 क 
174 सीआरपीसी  
 
 

 अ. .घ ता वेळ व िठकाण िदनांक 
िद.02/11/22 सायंकाळी 08.45 
वाजताचे पूव  वेळ न की सांगता 
येत नाही .मोतीना या जवळील 
चचे या झाडाखाली मुखेड. 
 
मरणाचे कारण= बँके या कज स व 
सतत या नािपकीस कंटाळून 
िवषारी औषध ाशन क न मयत 
 
 
. अ .दाखल िदनांक 02/11/2022 
वेळ 11.07वा ं टे.डा 24 .   
  
 
  

खबर देणार -  प ाकर बालाजी 
शदे वय 35 वष यवसाय शेती 
राहणार मासलगाव तालुका 
कंधार िज हा नांदेड. मो.   
नं.869869360  9 
 
 मयताचे नाव = िकशन शेषराव 
शदे वय 42 वष राहणार 
मसलगा तालुका .कंधार िज हा 
नांदेड. 
 
तपासीक अिधकारी = PSI 
काळे mob.no. 98500 72078 
 
 

खुलासा- 
      सादर िवनंती वर नमूद तारखेस वेळी यातील 
खबर देणार याचंा भाऊ िकशन शेषराव  शदे वय 42 
वष राहणार मसलगा तालुका कंधार िज हा नांदेड. हा 
शेतातील सततचे नािपकीस व बँकेचे कज स कंटाळून 
कोणती तरी िवषारी औषध ाशन क न मरण पावला 
आहे.. वगैरे मजकुराचे खबरी व न अ   दाखल 
क न पुढील तपास कामी पीएसआय काळे सा 
यां याकडे दे यात आला. 
 
अ  दाखल करणार-  HC 2433  भुताळे पोलीस 
टेशन मुखेड. 

 
 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



 

 

 

501

501

 
 
 
 
 

िद.01./11/2022 रोजी 23.30 
वा.चे सुमारास िफय दीचे 
घरासमोर  होटलबेस देगलुर  
 

िद.  02/11/2022रोजीवेळ 
11.58 वा. न दनं.  20 वर 
 
 

पोहेकाँ 2822 कनकवळे  ने 
पो. टे. देगलुर 

वय 52 वष 
यवसाय –शेती , रा तोटावार ग ली 

देगलुर 
मो नं 8888793100 
 
 

सादर वनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण 
यातील आरोपीतांनी संगनमत क न िफय दीस आरोपी क 1. याना 
मा या मुलासोबत भांडन का केलास असे हनुन िवचारले असता 
यानी िशवीगाळ क न थापडाबु यानी मारहाण केली व 

बांधकामासाठी आणलेली गेनाईट फरसी फोडुन माझे 60,000  चे 
नुकसान केले व आरोपी क 2. याने िफय दीस दगडाने डावे चा यावर 
मा न दखुापत केली व दोघांनी िमळुन िजवे मार याची धमकी िदली  
वगैरे िफय दी चे जबाब व न गू हा दाखल 
 

–पोउपिन कांबळे  
 

 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 

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

 



 

 

 

पो. टे मनाठा गु.र.न ं165/2022 कलम 454,457,380भादवी द 02/11/2022       

पो. टे च े

नाव 

गरुनं व कलम  गरुन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद देणार चे नाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 165/2022 

कलम 

454,457,380भादवी 

माणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उिशराचे कारण:--- 

 दनांक.27/10/2022 च े09:00 

वा.ते 02.11.2022रोजी10.00 

वाजे या दर यान मुझे मराठा 

फयादीचे शेतातील घरातून उ रेस 

एक कलोमीटर  

 

ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:- 02/11/2022 

वळे 15.36 वा.न द नं 595वर  

 

गलेा माल :----एक इ हटर व 

सोना कंपनीची इ वटर बॅटरी अंदाज े

कमत 17.000/_ 

िमळाला माल---- 

फयादी:- संदीप केरबा सूयवशंी 

वय 33 वष धंदा शेती राहणार 

मराठा तालुका हदगाव िज हा 

नांदेड मोबाईल नंबर 

9763589463 

 

    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

आरोपी :.... अ ात 

 

 

 

   

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील फयादी यांच ेशते गट मांक 

80 म ये घर असून या घरात लाईट साठी एक इ हटर व सोना कंपनीची इ वटर बॅटरी 

असलेली फयादी यांनी यांच ेघर दनांक 27.10.2022रोजी 09.00 बंद क न आज 

रोजी घराचा दरवाजा सकाळी 10.00 वाजता सुमारास खोल यासाठी गेला असता 

घराचा दरवाजा अधवट उघडे व कुलूप क डी तोडले या अव थेत दसला असता 

फयादीने घरात वशे क न घरातील सामानाची पाहणी केली असता घरातील इ हटर 

व सोना कंपनीची इ वटर बटॅरी कमत अंदाज े 17,000 पय े कोणीतरी अ ात 

चोर ाने चो न नेली वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी    

मा.स.पो.िन.साहबे याच ेआदेशाने HC2123 िगरी साहबे  यां याकड े दला. 

 

तपासीक अिधकारी यांच ेनांव :- HC 2123 िगरी साहबे पो टे मनाठा  मो नं 

9604822123 

दाखल करनारा-PSO HC 2231 दाढ ेसाहबे पो. टे.मनाठा  मो.न.ं 7774050311 

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

मनाठा मो. नं. 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



 

 

पो टे अधापर्ू आ.  न.ं  :- 34/2022 कलम :-    174 crpc 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.मृ / पनाका 

/ िम सग घडला व 

कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी अटक 

होय / नाही 

                 ह ककत  

अधापूर् आ.  नं.  :- 34/2022 

कलम :-    174 crpc 

 

 

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 31.10.2022रोजी05.45ते 

द.2.11.2022चे 0900दर यान 

वळे न  नाही. गणपुर नदीचे 

पुलाखाली नदीच ेपा याचे पा ात 

गनपुर िशवार. 

 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 02.11.2022 च े 15.30वा.  

 

न द नंबर :- 19वर  

दाखल करणार:-pso psi वड 

मो. न_9637101945 

 

मरणाचे कारण_पा यात बुडून मृ यू. 

खबर देणा याच े नाव :  िशवदास बाबुराव कदम 

वय 28 वष वसाय शेती राहणार क ढा तालुका 

अधापूर मोबाईल नंबर_9834203130. 

 

मयताचे च ेनाव : _अिवनाश ल मण कदम वय 

27 वष वसाय खाजगी नोकरी राहणार _क ढा  

ता. अधापूर् िज हा_नांदेड . 

 

FIR दले का होय/नाही :- _होय 

 

आरोपी अटक :-  

 

चेकिल ट ची पूतता केली आह े:-      

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील खबर 

देणार यांचा चुलत भाऊ यातील मयत हा ायाम कर यासाठी 

गलेा तो परत आला नाही याचा शोध िम  व नातेवाईकाकड ेघेऊन 

तो िमळून आला नस याने पो टे अधापूर येथ े िम सग नंबर 19 / 

2022 माण े दाखल असून सदर मयत हा ायाम कर यासाठी 

गणपुर जवळील नदीपा ा काठाजवळ गेला असता याचा पाय 

घस न पा यात पडून पा यात बुडून मरण पावला आह ेवगैरे खबरी 

व न आ  दाखल . 

तपास_पो. ना.1279 

प पू च हान ने.ps अधापूर 

मो.न_9356283717. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . जाधव साहबे पो. टे. अधापूर् 

मो. नं. _ 7798834263 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

 

िवमानतळ 381/2022 कलम 363 IPC - द 02.11.2022 

 
अ. 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदेड, 

पो. टे. िवमानतळ 
ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण -

द.31/10/2022 रोजी सकाळी10.00 
वा.च ेसुमारास फयादीच ेराहते घ न 
िपरब-ुहाननगर नांदेड पि छमेस 01 

क.मी 

उशीराच ेकारण -आजपावेतो शोध 
घेतला िमळुन आला नाही आज रोजी 

पो. टेला येवुन जबाब द याने 

दशा व अतंर – पुवस 3 km 

गु हा दाखल ता. वेळ - द 02.11.2022 
रोजी 

वेळ 17.17 वा टे.डा.26 

पो. टे िवमानतळ गरुनं 
381/2022 कलम 363 IPC 

 

फयादी -आयुबखान िप.अजगरखान वय49 वष 
वसाय ापार रा.िपरब-ुहाणनगर  ग ली 

नं.13नांदेड मो.7028737119 

आरोपी –अ ात 

िपडीत मलुाचे नाव - सु फयानखान िप 
आयुबखान वय15वष  रा.िपरब-ुहाणनगर  

ग ली नं.13नांदेड 

 

 

खुलासा -सादर िवनंती क  ,वर नमदु तारीख वेळी व ठकाणी यातील  
फयादीचा मलुगा यास अ ात आरोपीने  अ ात कारणाव न फयादीच े 
मलुास पळवुन नेले आहे वगैरे मजकुराच ेजबाबव न मा.पो.िन.सा.यांच े

आदेशाने गु हा दाखल क न तपासकामी पोउपिन   रेडकेर  सा.यांचेकड े
दे यात आला 

दाखल करनार -  Hc 2268 धुळगंड ेमो. नं. 9834158895 

तपास करनार- PSIरेडेकर मो.827596006 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 

 



 

 

पोिलस टेशन िहमायतनगर 241/2022 कलम 143, 295 भादवी. 

पो टेचे 
नाव 
 
 

ग.ुर.न.व कलम  गु हाघडला ता. वेळ व ठकाण फया दचेनाव, प ा व मो. .  खुलासा 

िहमायतन 
गर 

241/2022 कलम 143, 295 
भादवी.  

द. 02/11/2022 रोजी च ेरा ी 01:00 ते 
01:30 वाजता या सुमारास मौजे पोटा (ब)ु 
डॉ. बाबासाहबे आंबडेकर यां या 
पुत या या िनयोिजत जागेवर पि मेस 
17 कमी.  
 

गु हादाखल ता रख, वेळ व टेडा न द :-
दनांक02/11/2022रोजी16:44 वा.न द 
.21वर 

 
आरोपी अटक :- नाही  
 

माधव िपता रामा वाघमारे वय 58 
वष वसाय मजुरी रा. पोटा (ब)ु 
ता. िह.नगर जात – बौ द  
 

आरोिपचे नाव व प ा :- 
  

सादर िवनंती क वर नमुद ता रख, वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 
गैरकाय ांची मंडळी जमवुन डॉ. बाबासाहबे आंबडेकर यां या 
पुत या या िनयोजीत जागेव रल असले या पंचिशल वजाची दोरी 
कापुन पंचिशल वज फाडुन िवटंबना केली यामुळे फया द या धा मक 
भावना दखुाव या वगैरे मजकुरा या अजाव न बाजुस माणे गु हा 
दाखल क न पु ढल तपास मा. पो. िन. साहेबां या आदशेान े
स.पो.िन. महाजन यां याकड े दला. मो. . 9689707038  
 

दाखल करणार :-पो.ह.ेकॉ. 1240 अर वद राठोड पोिलस ठाणे 
अंमलदार पो टे िहमायतनगर मो. . 9420084065  
 

ठाणे भारी अिधकारी यांचे नाव व मो. . :- ी.भुसनर साहेब 
पो. िन. पो टे िह.नगर मो. . 9834774799  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



 

 

पोलीस टेशन भोकर D.C.R . अक मात मृ य ूनबंर 67/2022 दनाकं 02/11/2022 

पो टे च ेनाव    अक मात मृ य ूनंबर  फयादीचे नाव व प ा मो नं FIR दली / 

नाही आरोपीच ंनाव व प ा अटक 

हक कत 

पोलीस टेशन 

भोकर 

67/22 

कलम.174 

C.R.P.C 

माण े

अक मात मृ य ूघडला तारीख वेळ ठकान 

दनांक 01- 11- 2022 चे   20:00  वाजता 

सुमारास िज हा प रषद शाळेजवळ शासक य 

वसितगृहाच ेबाजूस  भोकर     

 

अक मात मृ य ूदाखल तारीख वेळ 

दनांक  02-11-2022 च े09:23 वाजता 

टेशन डायरी न द मांक 17 

 

 मरणाचे कारण:- गळफास घेऊन मरण पावला  

 

मयताचे नाव-संतोष बाबुराव ीरामवार वय 

42 वष राहणार भोकर  

 

 

खबर देणार :- संदीप नंदकुमार 

ीरामवर व 29 वष वसाय ापार 

राहणार देशमखु ग ली भोकर मोबाईल 

नंबर 98 50 80 14 78  

 

 

 

 

 

खुलासा 

सादर िवनंती क  वरील नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील खबर देणार 

यांनी पोलीस टेशनला येऊन खबर दली क  यांचा काका नाम ेसंतोष 

बाबुराव ीरामवार वय 42 वष राहणार भोकर हे यांचे राहते घ न दनांक 

01/11/2022 रोजी दपुारी 01:30  वाजता पयत टेल रग च ेकाम क न 

घ न िनघून गेल ेव घरी परत आल ेनाही रा ी 20:00  वाजताचे सुमारास 

यातील खबर देणार यांना मािहती िमळाली क  िज हा प रषद शाळा च े

बाजूस शासक य व तीगृहा या बाजूला यातील यांचा काका हा गळफास 

घेऊन मरण पावला यांच ेखबरी व न  माननीय   पोलीस िनरी क  साहबे  

यां या आदेशान ेवर माण े  

 अक मात मृ यू दाखल 

दाखल करणार :- H.C.2058 कदम     मोबाईल नंबर 9049320582   

चौकशी अमलदार   H.C.2078 ल टवार     मोबाईल नंबर 9767114720        

भारी अिधकारी--माननीय   पोलीस िनरी क पाटील     साहेब मोबाईल 

नंबर 99 23 10 45 21      
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



 

 

 

- . .    283 - िद 02.11.2022 

अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव 

व प ा 
हक गत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 
 िज हा नांदेड, 

पो. टे. िवमानतळ 
. . .    -

.02/11/2022    वेळ 

13.00वा.चे सुमारास नांदेड 
ते िहगोली जाणारे रोडवर 
ानमाता शाळेसमोर  नांदेड  

पुवस 02 िक.मी 

 
िदशा व अंतर – पुवस 2 km 

 
गु हा दाखल ता. वेळ - िद 

02.11.2022 रोजी वेळ 15.16 
वा टे.डा.20 

. .  

 

 283 

 

 -  

   

33   

 - 

. .   

. . 8275969006 

 -  

 

 -         

   28  .  .   िज. नांदेड  

याने ाचे ता ातील  अपे अँटो     

        

         

     वगैरे मजकुराचे िफयाद व न मा.पो.िन 

काकड़े साहेब यांचे आदेशाने गु ा दाखल क न पुढील तपास  
ASI      यांचे कडे िदला. 

  -  Hc 2268  . . 9834158895 

 - ASI   .9527810006 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



 

 

पो. टे. िवमानतळ गुरन – 378 /2022 कलम 283 भादवी द 02.11.2022 

. . िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व 
आरोपी,नाव व प ा 

हक गत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 

 िज हा नांदेड, 

पो. टे. िवमानतळ 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण -

द.02/11/2022  रोजी  वेळ 

12.30 वा.चे सुमारास महाराणा 
ताप चौक ते नम कार चौक 

रोडवर  हगोली नाका चं लोक 
हाँटेलचे समोर नांदेड 

 

 

गु हा दाखल ता. वेळ - द 

02.11.2022 रोजी वेळ 14.37 

वा टे.डा.18 

पो. टे. िवमानतळ 
गुरन – 378 /2022 

कलम  

283 भादवी 

 

फयादी - सिचन 
आंनदराव रेडेकर वय 

33 वष पोउपिन नेमनुक 

- पो. टे.िवमानतळ 

नांदेड मो. . 

8275969006 

 

आरोपी -   

खुलासा - नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपी याने 
या या ता यातील अप ेअँटो ह ेसावजिनक रोडवर उभे 
क न रस याने येनारे जानारे वाहनास अडथळा क न 
लोकांचे िजवीतास धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत 

रोडवर वाहन उभे केलेला िमळुन आला  वगरेै मजकुराचे 
फयाद व न मा.पो.िन काकड़े साहबे यांचे आदेशान ेगु हा 

दाखल क न पुढील तपास  ASI  कु ळेकर     यांचे कडे 

दला. 

दाखल करनार -  Hc 2268 धुळगंडे मो. नं. 

9834158895 

तपास करनार- asi कु ळेकर मो.9923696704.. 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

पोलीस टेशन भोकर D.C.R . अक मात मृ य ूनबंर 68/22 दनाकं 02/11/2022 



पो टे च ेनाव    अक मात मृ यू नंबर  फयादीचे नाव व प ा मो नं FIR दली / 

नाही आरोपीचं नाव व प ा अटक 

हक कत 

पोलीस टेशन 

भोकर 68/2022 

कलम.174 

C.R.P.C 

माण े

अक मात मृ य ूघडला तारीख वेळ ठकान 

दनांक 02- 11- 2022 च े  11:30  वाजता कनी 

गावातील बैल बांध या या गो ाम ये दशा पूवस 30 

कलोमीटर      

 

 

अक मात मृ य ूदाखल तारीख वेळ 

दनांक  02-11-2022 चे 15:29 वाजता टेशन डायरी 

न द मांक 33 

 

खबर दणेार :- द ा रे ी बालाजी 

गौडशरपवाड वय 39 वष वसाय नोकरी 

(िश क) राहणार कनी तालुका भोकर 

मोबाईल नंबर 95 95 05 35 43 जात:- 

गुरडी मयताचा मोठा जावई  

 

 मरणाचे कारण:-िवषारी औषध िपऊन 

वतः मरणास कारणीभूत झाला   

 

 

मयताच ेनाव- सायारे ी रामलू गंडमपेली 

वय 48 वष वसाय शेती राहणार कनी 

तालुका भोकर   

खुलासा 

सादर िवनंती क  वरील नमूद तारीख वळेी व ठकाणी यातील खबर दणेार 

यांचे खबरी व न खबर दणेा याचे सासरे ह े सकाळी 09:00 वाजता 

गावाजवळील बैला या गो ात कुठ यातरी टे शनम य ेजाऊन वतः िवषारी 

औषध िपऊन जागीच मृ यू पावल े आहते वगैरे 

जबाबाव न      माननीय   पोलीस िनरी क  साहेब  यां या आदशेान ेवर 

माण े  

 अक मात मृ य ूदाखल 

दाखल करणार :- ASI दवणे    मोबाईल नंबर 9552500385    

चौकशी अमलदार   H.C.2820 जाधव     मोबाईल नंबर  98 23 22 71 

95         

भारी अिधकारी--माननीय   पोलीस िनरी क पाटील     साहबे मोबाईल 

नंबर 99 23 10 45 21      

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 
                      



       
  

  
 

      

                                    

  
  

   
  

     
     

    
   
  

  

 
       

   
  
    
    

       
         

    

 
              

  

 
     

  

 
   

     
 

               
             

          
            

             
         

          
             

               
            

              

 
            

             
             

  

    

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

 
 

 

 

 

मु ामाबाद 20/10/2022 ो हीशन  cr no 253/2022 कलम 279,304अ,337, भादवी 



पोलीस टेशन  गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वेळ ठकाण  फयादीच ेनाव थोड यात गु ाची हक कत 

पो टे  

मु ामाबाद  

 

253/2022  

कलम 

279,304अ,337,भाद

वी 

िमळाला माल   

 

 

 

गु हा घ,ता.वळेी. 

ठकाणी. द 

30/10/2022रोजी रा ी 

22:30 समुारास मौज े

िबहारीपरु िशवारात 

 

गु हा दाखल तारीख वळे द 

02/11/2022 रोजी वळे 

16:11 न द 16वर  

 

 

 फयादीच ेनाव काश बालाजी पपलुवाड वय 

32 वष वसाय शतेी जात मनेरवारलो 

राहणार िनवळी तालकुा मखुेड िज हा नादंेड 

मोबाईल माकं 87 66 77 45 68 

आरोपीच ेनाव  

उिशराच ेकारण आज रोजी येऊन पो टेला 

त ार द याव न  गु हा दाखल 

मयताच ेनाव आकाश बालाजी पपलुवाड 

राहणार िनवळी तालकुा मखुेड िज हा नादंेड 

खलुासा वर नमदू तारीख वेळी ठकाणी यातील फयादीचा भाऊ बसले या ऑटो 

म य े ॅ टर चालकान ेआपले ता यातील दोन ैली असलेला उसाच ेउसान ेभरलेला 

ॅ टर हायगाई व िन काळजी पणान ेभरधाव वगेात चालवनू फयादी च ेभावाच े

ऑटोस जोराची धडक दऊेन फयादीच ेभावाच ेमृ यचू कारणीभतू झाला आहे व 

ऑटो चालकास दखुापत केली तरी यां यावर गु हा दाखल क न पढुील तपास 

माननीय सपोनी जाधव साहेब यां या आदशेाने पढुील तपास कामी पोउपनी  ी 

कागणे यां याकडे दला 

गु हा दाखल करणार पो हे का◌ ॅ2068 कागणे पो ट टे मु ामाबाद मोबाईल 

न.8459537419 

भारी अिधकारी एस यु जाधव सपोिन पो ट मु ामाबाद  मोबाईल 

न,8999881900 

vkjksihps iqoZ 

bZfrgkl %& 
    

vkjksihoj 

dsysys izfrcaa 

/kd dk;Zokgh 

%&   

    

 

 



पोलीस टेशन सदखेड गु.र.नं. 130/ 2022 कलम 279.337.338भा. द. वी 

नाव गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला व दाखल             िफय द                                     हिककत 

पो टे 
सदखेड 

 
 
 

  
िवलाज क न आज रोजी 
पो टला येऊन िफय द 
िद याने  
 
 

* -07/09/2022 
रोजी 14:00 वा. वाज याचे 
सुमारास सारखणी ते दहेली 
जाणारे रोडवर पूवस 14 की 
मी नंबर  01 
 

* *  

02/11/2022 न द  14 वऴ 
14:38 

िफय दी - यंकटराव 
राजाराम आईटवार  वय 
42वष यवसाय नोकरी/शेती 
राहणार दुं ा तालुका 
िकनवट िज हा नांदेड 
 

 
 

 

 
 
दाखल करणारे - 
 पोहेकाँ 1036 गहुाडे  पो. टे. सदखेड 

तपािसक अंमलदार-   npc 2188 क डा पलकुलवार मो 423436834. टे. सदख 
पो टे भारी अिधकारी-भालचं  प ाकर ितडके सपोिन पो टे सदखेड मो नं 9823156052  
 

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

 

 

 

 

 

 



पो ट धम बाद आ  नंबर 
23/२२ कलम 174 
सीआरिपसी माणे  

 िद. 
24/10/२२ रोजी 20.00 वा. ते िद. 
26.10.22 चे 21.00 वाजता चे दर यान 
सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड 
 

02/11/२२ रोजी 12.06 वा टे डा. न द 
मांक 13 

 

यशवंत दशरथ च हाण 
वय 50 वष रा. रावधानोरा ता.उमरी िज हा 
नांदेड 

सपोउपनी एम के 
गोटमवाड, पोलीस टेशन नांदेड 

ामीण िज हा नांदेड 
 

एस िहबारे पो ट 
धम बाद मो.न 9764574333 

- सादर िवनंती की बाजसू नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
खबर देणार यांनी खबर िदली की यातील मयत हा िदनांक 24.10.22 
रोजी 20.00 वाजता याचे गावाबाहेरील लाटं वर जाळ लावून शेकोटी 
क न शेकत असताना तो जाळ याचे अंगावरील कप ांना पेट घेतला 
यात तो जळा याने यास उपचार कामी सरकारी दवाखाना उमरी येथे 

शरीर क न ितथून सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथे शेरीक केले 
असता तो उपचारा दर यान तो िदनांक 26.10. 22 रोजी वेळ 21.00 
वाजता चे सुमारास मरण पावला आहे.वगैरे मजकुराचे कागदप  आज 
रोजी पो टेला ा त झा याने मा पो.नी साहेबांचे आदेशाने वर माणे 
आ  दाखल क न पुढील तपास कामी बीट पोहेकॉ/2336 जाधव 
यां याकडे िदला आहे 
 
तपासी अंमलदार- पोिहकॉ/ 2336 जाधव पो टे धम बाद मो न 
9421841380 
 

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

 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन कंुटूर  गुरणं नं 172/2022  कलम 283    िद.2/11/2022 

पो. टेचे 
नाव 

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

िरपोट /खबर देणार नाव 
प ा व 
मयताचे नाव व प ा 

खुलासा  

कंुटूर  गुरणं 172/2022 
कलम 283 माणे 
दाखल  
         
 
 
गु हयाचे कारण :-  
 
 
 
 

 िद 2/11/2022चे 14::30 
वाजता मौ. कहाळा  खु टोल 
नाका ते नरसी जाणारे 
सावजिनक हायवे  रोडवर  
 
िदशा : उ रेस  23  िकमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- िद 
2/11/2022 चे   18: 51 वा 
टे.डा न द  21  वर  

 
दाखल करणार :-- पो हे का 
2154 मंुगडे  
पो टे कंुटुर 
 
उिशराचे कारण --  
 

िफय दी नाव:-  रमेश 
मोहनराव िनखाते  वय 53 
वष यवसाय नोकरी  Asi 
पो टे कंुटूर  ता नायगाव 
मो न 8806148989 
 
 
 
 आरोपीचे नाव व प ा   
आरोपी अटक :   नाही  

खुलासा_सादर िवनंती की वर नमूद ता,वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने आप या 
ता यातील ऑपे ऑटो  हा कहाळा खू  टोल नाका  ते नरसी जाणारे सावजिनक हायवे  
रोडवर  सोनाजी पाटील यांचे शेताजवळ उभा क न उभा क न येणारे जाणारे वाहनास व 
लोकाचें  जीिवतास धोका व इजा होईल अशा थतीत उभा केलेला िमळून आला  वगैरे 
िफय दीचे िफय द व न  सपोिन पुरी साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी पोहे का 2315 सोनकांबळे  साहेब  यांचेकडे  दे यात आले आहे.
 
 
 
 
तपािसक अमंलदार  
 पो  हे का 2315 सोनकांबळे  पो टे कंुटुर 
मो नं 9049117415 

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

 

 



 

 

 

पो ट धम बाद भाग 6 
गूरन नंबर 240/२२ कलम 
283 भादिव 

 िद. 
02/11/२२ रोजीचे 12.30 वा. चे 
सुमारास ईनानी कॉ ले स समोर 
सावजिनक रोडवर धम बाद 
 

02/11/२२ रोजी 19.24 वा टे डा. न द 
मांक 19 

विहद खाजा िमया इनामदार, 
वय 30 वष, धंदा ऑटो चालक, राहणार 
कंुठा ग ली धम बाद तालुका धम बाद 
िज हा नांदेड 

िशवाजी 
िव वनाथराव सूयवंशी वय 54 
वष यवसाय नोकरी 
पोहेका/2359 पो ट धम बाद 
िज हा नांदेड  

एस िहबारे 
पो ट धम बाद मो.न 
9764574333 

खुलासा- सादर िवनंती की बाजसू नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी ने याचे ता यातील ऑटो  हा सावजिनक रोडवर उभा क न 
येणा या जाणा या वाहनास व लोकां या जीवनात इजा व धोका िनम ण 
होईल अशा अव थेत थांबलेला िमळून आला.वगैरे िफय द व न पोनी 
साहेबाचें आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पोहेका/1928 
वामी  यां याकडे िदला आहे 

 
तपासीअंमलदार-पोहेका/ 1928 वामी  
पो टे धम बाद मो न 9823562983 

 

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

 

 

 

 



 

 

पोलीस टेशन मुखडे गरुण- 335/22 कलम 279,427भादवी 

 पोलीस 

टेशन  

गुरण ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खुलासा 

मुखडे गुरण- 335/22 

कलम 

279,427भाद

वी  

 

 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनांक 

द.01/11/202  रोजी 20.30वा च े

सुमारास जाहोर गावाचे जवळील 

िज हा प रषद शाळेकडे मुखेड. मुखडे 

िज. नांदेड 

 

 दाखल दनांक 02/11/22 रोजी वेळ 

00.13 न द मांक 03 

 

नुकसान झालेल ेपोलचे वणन -   

दोन लोखंडी पोल व िव ुत वािहनीच े

तार  असे एकूण चाळीस हजार 

पयाचे नुकसान केल.े 

फयादी- पटवेगर गुलाम हदैर िपता 

गुलाम मेहबूब वय 46 वष राहणार 

सूयवंशी यांचे घरी करायाने 

अशोक नगर पो ट मुखेड िज हा 

नांदेड पद उपकायकारी अिभयंता 

मुखडे मोबाईल नंबर 

7875764626 

आरोपी_  

 

 

खुलासा- 

      सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील Eicher कंपनीचे टे पो 

वाहक चे चालक याने याचे ता यातील टे पो भरदार वेगात चालून जा र बस टेशन 

येथील अकरा केवी जा र फ डर अंतगत िव ुत पुरवठा सुरळीत सु  असले या दोन 

लोखंडी लाईट पोलला धडक देऊन लोखंडी लाईट पोलचे व तारांचे अंदाज ेचाळीस हजार 

पयांचे नुकसान क न सावजिनक मालम ेचे नुकसान केल.े हणून कलम 279 ,427 

भादवी सावजिनक मालम ा नुकसान ितबंधक कायदा 1984 अ वये गु हा दाखल 

क न माननीय Api बोधिगरे सा यांच ेआदेशान ेAsi पांड ेयां याकड े दला. 

गु हा दाखल करणार  PSI एन.टी.फड पोलीस टेशन मुखेड. 

तपासीक अमलदार - Asi पांड ेपोलीस टेशन मुखेड.mob.no. 

7588068256 

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

 

 



 

पोलीस टेशन कंुटूर  गरुणं न ं173/2022  कलम 283    द.2/11/2022 

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

दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 

खुलासा  

कंुटूर  गुरण ं173/2022 

कलम 283 माण े

दाखल  

          
 

 

गु हयाचे कारण :-  

 

 

 

 

 द 2/11/2022चे 15: 30 

वाजता मौ. कहाळा  ख ुटोल 

नाका ते नांदेड जाणारे 

सावजिनक हायवे  रोडवर 

कहाळा ख ूबस थानकासमोर  

 

दशा : उ रेस  23  कमी  

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

2/11/2022 चे   19:12वा 

टे.डा न द  23 वर  

उिशराचे कारण --  

 

फयादी नाव:-  रमेश मोहनराव 

िनखाते  वय 53 वष वसाय नोकरी  

Asi पो टे कंुटूर  ता नायगाव मो न 

8806148989 

 

 आरोपीचे नाव व प ा  —- 

आरोपी अटक :   नाही  

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद ता,वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन े

आप या ता यातील ऑप ेऑटो हा कहाळा खू  टोल नाका  ते नांदेड जाणारे 

सावजिनक हायवे  रोडवर कहाळा ख ूबस थानकासमोर उभा क न उभा 

क न येणारे जाणारे वाहनास व लोकांचे  जीिवतास धोका व इजा होईल 

अशा ि थतीत उभा केलेला िमळून आला  वगैरे फयादीचे फयाद व न  

सपोिन पुरी साहबे यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पोह े

का 2315 सोनकांबळे  साहबे  यांचेकडे  दे यात आल ेआह.े 

तपािसक अमंलदार  पो  ह ेका 2315 सोनकांबळे  पो टे कंुटुर 

मो नं 9049117415 

दाखल करणार :-- पो ह ेका 2154 मुंगडे पो टे कंुटुर 

 

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

 

 

 

 



 

पो ट धमाबाद गु ाचा कार गरुन नबंर 241/२०२२ कलम 283 भादिव 02.11.2022 

पो ट धमाबाद भाग 6 

गूरन नंबर 241/२२ कलम 

283 भादिव 

गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण द. 02/11/२२ रोजीचे 

17.15 वा. चे सुमारास नर  चौक  धमाबाद 

गु हा दाखल तारीख वळे दनाकं 

02/11/२२ रोजी 19.57 वा टे डा. न द मांक 

20 

आरोपी-  

फयादी- माधव मा तीराव पाटील, 

वय 51 वष वसाय नोकरी 

पोहेका/2212 पो ट धमाबाद िज हा 

नांदेड  

 

 

खलुासा- सादर िवनंती क  बाजूस नमुद तारीख वळेी व ठकाणी 

यातील आरोपी ने याचे ता यातील ऑटो हा सावजिनक रोडवर उभा 

क न येणा या जाणा या वाहनास व लोकां या जीवनात इजा व धोका 

िनमाण होईल अशा अव थेत थांबलेला िमळून आला.वगैरे फयाद 

व न पोनी साहेबांचे आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

सपोउपिन/ मसलेकर यां याकडे दला आह े

दाखल करणार- पोहेकॉ/ 1703 भालेराव पो ट धमाबाद 

तपासीअंमलदार-सपोउपिन/ मसलेकर 

पो टे धमाबाद मो न 9370467775 

पोलीस िनरी क- एस िहबारे पो ट धमाबाद मो.न 9764574333 

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

 

 

 

 

 

 



पो. टे. कंुडलवाडी  गरून 120/ 2022कलम 324,323,504,506,34भादवी 

पो. टे चे 

नाव 

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

कंुडलवा

डी 

गूरन  

120/2022 

 

कलम 

324,323,50

4,506,34भाद

वी 

 

 

 

 

 

 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठीकान :- 

द.02/11/2022रोजी 

00.30वा.   सुमारास 

फयादीचे घरासमोर मौजे 

शेळगाव थडी तालुका 

धमाबाद   

ग.ूदा.ता.वेळ : 

द.02/11/2022रोजी 

14.44वा. टे.डा.  15 

वर 

 

 

 

फयादीचे नाव  :- िवजयकुमार 

हनुमतंराव गायकवाड वय 35 वष धंदा 

मजुरी राहणार शेळगाव थडी तालुका 

धमाबाद. 

 

आरोपी चे नाव :-    

खलूासा :- सादर िवनतंी क  वर नमदू तारीख वळेी व ठकाणी यातील आरोपीन े

सगंणमत क न फयादीस त ूआम या बाई लके ला पळून आणनू ल  का क न घतेलास 

त ूितला चागंल ंवागनू घते नाहीस या कारणाव न िशवीगाळ केली व हबैत चा मलुगा 

यानंी फयादीच ेडा ा कानावर लाकडान ेमा न दखुापत केली व इतर तीन आरोपी 

यानंी हातावर पाठीत लाथा भु यान ेमारहाण केली व जीव ेमार याची धमक  दली 

वगरेै जवाब व न गु हा दाखल क न माननीय सपोिन साहबे यां या आदशेान ेपुढील 

तपास  HC/1921 कदम. 
मो नं 8007753455 

दाखल करनार :  PSO/ASIजमजाळ  

तपासीक अंमलदार:- HC . 1921 कदम साहेब  पो. टे. कंुडलवाडी मो. 

भारी व चाज अिधकारी :- मा.Api कासले  साहबे मो.मो नं 9823017330 

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

 

 

 

 

 



पो ट धमाबाद गु ाचा कार गरुन नबंर 242/२०२२ कलम 65 महारा  दा बदंी कायदा 

पो ट धमाबाद  

 

 

गूरन नंबर 

242/२२ कलम 65 

म.दा.का 

गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण द. 

02/11/२२ रोजीचे 18.30 वा. चे 

सुमारास पा या या टाक जवळ 

चचे या झाडाखाली मौजे येवती 

धमाबाद 

गु हा दाखल तारीख वळे दनाकं 

02/11/२२ रोजी 21.23 वा टे डा. 

न द मांक 23 

आरोपी-  

फयादी- मनोज वसतंराव मसलकेर, वय 50 

वष वसाय नोकरी सपोउपिन पो ट धमाबाद 

िज हा नांदेड  

िमळाला माल-980/- एका पांढरे रंगा या 

िपशवीम य ेदेशी दा  भगरी सं ा असे लेबल 

असलले े180 एम एल मते या 14 बाट या 

येक  कमती 70 पये माण े 

 

पोलीस िनरी क- एस िहबारे पो ट धमाबाद 

मो.न 9764574333 

खलुासा- सादर िवनंती क  बाजूस नमुद तारीख वळेी व ठकाणी 

यातील आरोपी हा िवना परवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  

भगरी सं ाचे 180 एम एल चा 14 बॉटल कमती 980/- पयाचा 

माल चोरटी िव  कर या या उ ेशान े वतःचे ता यात बाळगललेा 

िमळून आला व आ हास पा न पळून गेला.वगैरे फयाद व न पोनी 

साहबेांचे आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

पोहेकॉ/2022 मठपती यां याकडे दला आह े

दाखल करणार- पोहेकॉ/ 2414 पाटील पो ट धमाबाद 

तपासीअमंलदार-पोहकेॉ/2022 मठपतीपो टे धमाबाद मो न 

8390589720 

 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(DCR)  पो. टे.   लोहा ो.ग.ुर.न 217/2022 कलम  65 (ई)  महारा  दा बदंी अिधिनयम 1949 

पो. टे. च ेनाव      गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही        हक कत 

   

लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ो.ग.ुर.न.217/202

2 कलम  65 (ई)  

महारा  दा बंदी 

अिधिनयम 149  

ग.ु घ. ता. वेळ  ठकाण. 

द.02/11/2022 रोजी 

16:30 वाजताचे 

सुमारास तनुजा हॉटेल 

लोहा त ेनांदडे जाणारे 

पारडी रोडवर ता. लोहा 

पूव 03 क. मी अंतरावर   

 

गु हा दाखल:- 

द.02/11/2021 वेळ 

19:40 वाजता टेशन 

डायरी न द  24 वर.  

 

FIR त दली का:- 

होय 

फयादीचे नाव : संतोष बापूराव तांब ेवय 39 वष वसाय नोकरी पोलीस 

िनरी क पोलीस टेशन लोहा मो. नं.9850188100 

आरोपी नाव व प ा-  

आरोपी अटक:- नाही 

िमळाला माल:- /-  एका नायलॉनचे पांढ या पो याम य े1). लडर ाईड 

180ML मते या काचे या 08 सीलबंद बॉटल येक  बॉटल कमत 335/-

माण ेएकूण कमत 2,680/- पय े2). रॉयल ग 180ML मते या काचे या 

09 सीलबदं बॉटल येक  बॉटल कमत 180/- पय े माणे एकूण कमत 1620/- 

पय े3). मेक डॉल नंबर वन 180 ML मते या काचे या 06 सीलबंद बॉटल 

येक  बॉटल कमत 160/- माण ेएकूण कमत 960/- पय े4) टु बग  ग 

650ML मते या काचे या 06 सीलबंद बॉटल येक  बॉटल कमत 185/-

माण ेएकूण कमत 1,110 पय े5). कग फशर ग 650ML मते या 

काचे या 06 सीलबंद बॉटल येक  बॉटल कमत 185/- माण ेएकूण कमत 

1,110/- पय ेअसा एकूण 7480/- पय े पय ेचा माला. 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीन ेएक नायलॉन पांढ या पो याम य ेिबना परवाना 

बेकायदशेीर र या नांदडे जाणा या पारडी रोडवरील तनुजा 

हॉटेलम ये दा चे िव  कर याचे उ ेशाने ता यात 

बाळगलेला िमळून आला वगरेै फयादीव न  मा..पो. िन. 

साहेब यांच ेआदशेान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास पो.ना 

2606 डाफडे यां याकडे दला आह े

    तपासी अंमलदार-  पो. ना 2606 डफडे  पो. टे. लोहा मो. 

नं.9773649210 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .-  मा.पो.िन-  

एस.बी.तांबे साहबे  पो. टे. लोहा मो. न.ं 9850188100 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

दाखल कारणर-HC 491लाठकारपो. टे. लोहा मो. न ं

8830449911 

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

 

 

 

 



       

                               
   

 

                                            

  

  
    

    
   

   
  

  

 
   

      
     

     
   

 

   
    

 

                     
              

            
             

           
       

         

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

 

                   

 

 

 

 



       

                               
    

                                            

  
  

    
    
    
   
 

   

      
     

     
   

 

   
    

                    
             

           
              
           

  
       

         

 

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



       

                               
    

                                            

  
 

  
   

     
      

  

 
   

      
     

     
     

 

   
    

 

                    
             
           

               
           

  
       

         

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
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पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.415/22 दनांक 02/11/2022 

पो टे चे नाव गु हा रिज टर नंबर व  गु हा घडला तारीख वेळ 

ठकाण 

 

 फयादी व आरोपी चे नाव  हक कत 

भोकर 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम.415/2022 

कलम 498 ,323 

,504, 506, 34   

भादवी   सह कलम 

3,4 मिु लम मिहला 

(िववाहा या 

अिधकाराच ेसंर ण 

कायदा) 2019   

दनांक 07- 05- 2022   

चे 08:00 वाजता 

ओिवसी नगर हसैा  

िज हा िनमल रा य  

तेलंगणा       

गु हा दाखल तारीख वेळ 

दनांक   02-11- 2022 

चे 21:38 वाजता टेशन 

डायरी न द मांक 39 

 

फयादी : -   

आरोपीचे नाव :-  

 

खुलासा 

सादर िवनंती क  वर नमदू  तारीख वेळी व  ठकाणी यातील फयादी बाईस आई-विडलांनी सन 2010 म य ेमिु लम रीती 

रवाजा माणे ल  क न दले व सोने चांदीच ेदािगने व एक लाख पय ेनगदी दले व आज पयत यांचा संसार चांगला 

चालला ितच ेनव यापासून दोन मुली व दोन मुल ेअसे चार लेकरं झाले पण ितचा नवरा बाहरे देशाला काम कर यासाठी जात 

अस याने घराची ननंद देर यांनी फयादीच ेचा र यावर संशय घेऊन ितला िशवीगाळ क न मारहाण क न उपाशी ठेवून 

जीवे मार या या धम या देऊन मानिसक व शारी रक छळ केला व ितचा नवरा याने ित यावर संशय घेऊन उपाशी पोटी 

ठेवून घरातून दनांक 07/05/2022 रोजी 08:00 वाजता हाकलून दले व तीन वेळा तलाक असे हणाला वगैरे मजकुराच े

त ारी जबाबाव न माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या आदेशाने   गु हा दाखल    

दाखल करणार--  A.S.I. दवणे         मो.नं.  9550500385    

तपासी अमलदार:- H.C.2401 जाधव                मोबाईल मांक  98 50 49 31 10         

भारीअिधकारी-- माननीय  पोलीस िनरी क पाटील  साहबे  मोबाईल नंबर  99 23 10 45 21 



      

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

 

 

 

 

         

                               
    

                                            

  
  

      
    
   

   
  

  

 
   

 

      
    

    
     

  

   
    

 

 

                    
            

            
               

       
       

        
          

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
HkkX;uxj Xkqjua- & 398@2022 dye  392 Hkknafo 

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 %&  

HkkX;uxj  

Xkqjua ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad 02@11@2022  
jksth 07%30  oktrk 
lqekjkl  MkW-ns’kikaMs 
;kaps ?kjkleksj dkcjk 
uxj  ukansM  
 
fn’kk varj % if’pesl  
02 fd eh  
 
 
Xkqjua nk[ky-rk-osG-%&   
fn  02@11@2022 jksth 
osG 12%25 ok-  uksan 
ua- 22  oj  
 

 Xkqjua- & 398@2022 dye  
392 Hkknafo  
 
 

 
xsyk eky &,d lksU;kps 
eaxGlq=kph  v/kZoV  
rqVysyh nksu  rksGs otukph 
pSu  fdaerh vankts  
75000@& #i;kph tquh 
okijrh  fd-va- 

fQ;kZnhps uko  %&    
 
 
vkjksihps uko & 
,d vuksG[kh bZle  
 
 
vkjksih vVd %& 
ukgh  
 
  

[kqyklk %& -lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh gh rqG’khps eatqGk  vku.;k djhrk xsyh vlrk ;krhy vuksG[kh 
blekus fQ;kZnhps xG;krhy lksU;kps  eaxGlq= tcjhus rksMqu usr vlrkauk 
R;kaph  pSu fQ;kZnhus /kjY;kus lknjhy pSu v/kZoV rqVysyh nksu rksG;kph 
fdaerh 75000@& #i;kph tcjhus  fgldk ek#u usyh vkgs oxSjs  etdqjkps  
tckck o#u  xqUgk nk[ky- 
 
 nk[ky dj.kkj & iksmifu xq?ks iks LVs HkkX;uxj eks ua 9921533111 
rikfld vaeynkj & iksmifu  ns’keq[k  iks LVs HkkX;uxj eks ua  
9423614653 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iks-fu vkMs iks LVs HkkX;uxj eks ua  9552082544 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iks-fu vkMs iks LVs HkkX;uxj eks ua  
9552082544] iksmifu  ns’keq[k  iks LVs HkkX;uxj eks ua  9423614653] 
iksmifu xq?ks iks LVs HkkX;uxj eks ua 9921533111 
  
gs fnukad 02@11@2022 jksth ps 13-18  ok uksan ua- 24 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyq 
 

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

 

                                                                                                               
foekurG  Xkqjua- & 380@2022 d&392]]34 Hkk n oh- 

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 

%&  

foekurG 
 

Xkqjua ?kMyk rk-osG fBdk.k-
%&  
fnukad &01-11-2022 
lk;adkGh 20-30 ok 
fijcq&gk.kuxj ukansM ;sFks 
fiBkps fxj.kh leksj - 
 
 
fn’kk varj % if’pesl 01 
fd eh  
 
Xkqjua nk[ky-rk-osG-%&   
fn &02-11-2022 jksth osG 
15-50 ok uksan ua-21-  
 

 Xkqjua- & 380@2022 
d&392]]34 Hkk n oh- 
 
 

 
mf’kjkps dkj.k& vkt 
jksth iskLVs yk ;soqu tckc 
fnY;kus xqUgk nk[ky 
 

fQ;kZnhps uko  %& 
ujs’k firk }kjdkkl 
rkiMh;k o; 43 o”kZ 
O; O;kikj jk uanhxzzke 
lkslk;Vh ukansM eksua-
9420911682 
tkr&ekjokMh   
 
 
vkjksihps uko &nksu 
vuksG[kh ble o; 
vankts 25 rs 30 o”kZ  
  
vkjksih vVd %& ----
-- 
 
  

[kqyklk %& -lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh gk R;kps oMhykauk lkscr ?ksoqu ?kjkdMs eksVkjlk;dyus tkr 
vlrkauk fijcq&gk.k uxj ukansM ;sFks fiBkps fxj.kh leksj nksu vuksG[kh 
pksjV;kauh laxuer d:u R;kaps iSfd ,dkus fQ;kZnhps MksG;kr fejph ph iqM 
Vkdqu >VkiV d:u fQ;kZnhps gkrkrhy 25]000@& : vlysyh cWx tcjhus 
pks:u usyh vkgs oxSjs etdqjkps tckck o:u iksfu ;kaps vkns’kkus xqUgk 
nk[ky d:u rikl dkeh liksfu fxrs ;kapsdMs fnyk- 
 nk[ky dj.kkj &iksfu dkdMs iksLVs foekurG eksua-9923131121-  
rikfld vaeynkj &liksfu fxrs iksLVs foekurG eksua-7387791899-  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu dkdMs iksLVs foekurG eksua-9923131121- 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 1&ek Jh-panzlsu ns’keq[k mifoiksv ukansM 
‘kgj eksua-9765390333]2& iksfu dkdMs iksLVs foekurG eksua-9923131121 
gs fnukad-02-11-2022 jksth osG 16-44 ok uksan ua-23- 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & fnukad-02-11-2022 jksth osG 17-37 ok uksan ua-
28  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
 

 

 

 

 

 

 



vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
 



vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पो. टेशन मनाठा गु.र.ण. 166/2022 कलम 279,337,338,427,भा द वी 



 पोलीस 

टेशन चे 

नाव 

ग.ु र.न व कलम गु हा घडला दाखल फयादी व आरोपी यांचे नाव 

व प ा  

ह कगत 

मनाठा  

ग.ुर.ण. 166/2022  

कलम 

279,337,338,42

7,भा द वी 

 

 

 

 

 

गु हा घडला 

दी. 1/11/2022 चे 1500 

वा. चोरंबा पाटी नांदेड ते 

वारंगा रोडवर दि णेस 15 

कमी 

 

गु हा दाखल:-  

द. 02/11/2022 चे 23: 

50च े टेशन डायरी न द 601 

वर  

 

 

फयादीचे नाव :- मनोहर 

उ म राठोड  वय 30वष   रा. 

पळसवाडी ता.हदगाव िज. 

नांदेड8975338820 

 

आरोपीच ेनाव े :-  

 

 

 

खुलासा:  सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीचा भाऊ 

आशुतोष साहबेराव राठोड हा ड गरकडा ते अधापूर दर यान मोटरसायकलवर जात 

असताना समो न एक क र ग साईडने मा या साईडन ेयेत होता यावेळी मी हॉन 

वाजिवला असता माझी मोसा मांक एम एच26 बी झेड 51 72 िहस समो न धडक 

दली यावेळी आशतुोष यास डा ा हाताला व उज ा पायाला मार लागून गंभीर 

जखम होऊन ते खाली पडललेा होता यावेळी यांनी सदर क या क चालकान े

भरधाव वेगाने हाय गयीन ेव िन काळजी पणान ेतसेच बेदरकारपण ेचालवून आशतुोष 

राठोड या या मोटारसायकलला समो न धडक देऊन गंभीर जखमी केल ेव मोटार 

सायकलचे नुकसान केल े हणून क चालक याचेवर भादवी 279,337,338,427,ipc 

माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी एच सी २१ २३ िगरी यांचे कड े

मा.सपोनी साहबे यांच ेआदेशाने दे यात आला. 

तपासी अंमलदार :- hc2123 िगरी साहबे पो. टे. मनाठा मो नंबर 9604822123 

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

 

 

 

 

 

 

nsxyqj xwjua 503@2022 dye 454 ] 380 Hkk- na- fo- 

ftYgk@ xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 



iks-Bk.ks nk[ky@izkIr  
fn-osG 

 

iksLVs ps 

uko %&  

nsxyqj   
 

 

xqjua ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad 02@11@2022  
jksth  14%00  
oktrk ps njE;ku  
fQ;kZnhps  ?kjkrqu 
Qqysuxj  rk nsxyqj   
 
fn’kk o varj %& 
fd-eh-  
 
xqjua  nk[ky-rk-osG-
%&   
02@11@2022 jksth   
osG 21-02 oktrk 
uksan uacj 029oj   
 
 

  
xwjua 503@2022 
dye 454 ] 
380 Hkk- na- fo- 
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&    
laèkjRu laxzke  <oGs o;  36  o"kZ O;olk;- 
ukSdjh  uxj ijh"kn nsxyqj jk- Qqys uxj rk- 
nsxyqj eks- ua- 9960202128  
 
vkjksihps uko %& vKkr 
vkjksih vVd & fujad 
 
xsyk eky & 
1 ½ lksU;kps pkSu 17 xzWe  tqus okijrs fd 
45000@&-# 
2½ lksU;kps  usdysl 13 xzWe  tqus okijrs fd 
31000@&-# 
3 ½ lksU;kps ljikGh 05 xzWe  tqus okijrs fd 
12000@&# 
4½ lksU;kps >qeds 07 xzWe  tqus okijrs fd 
17000@&-# 
5½ lksU;kps 'kWVZ pkSu 1 xzWe  tqus okijrs fd 
3000@&-# vls ,dq.k 43 xz‚e  lksus  fderh 
108000@& 
feGkyk eky & fujad  

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy  fQ;kZnhps ?kjkps ekxhy njoktkps  
dqyqi rksMqu  vkr ços'k d#u  dikVkr Bsoysys 
lksu;kps nkxhus  tqus okijrs  ,dq.k 43 xz‚e  lksus  
fderh 108000@&- # ps dks.khrjh vKkr pksV;kus 
pks#u usys vkgs gs oxSjs  etdqjkps  fQ;kZnho#u   ek- 
iksfu lkgsc ;kaP;k vkns'kkus oj çek.ks xqUgk nk[ky - 
nk[ky dj.kkj &  
iksgsdkW @2822 dudoGs use.kqd iks-LVs- nsxywj  
rikfld vaeynkj &    
iksmifu eksjs us- iks-LVs- nsxyqj eksua-  9970959025 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iks- fu- lksgu ekNjs iks-LVs- nsxywj eks- ua- 9168751555 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh Jh- lfpu lkaxGs 
mifoHkkx nsxywj eks-ua- 9823524529 
gs fnukad 02@11@2022 jksth ps  21%21 ok uksan ua-30  
oj jokuk 
 ?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

       
                                                        

              



 
 

        

    
  

 
 

     
   
    

    
   

    
   

       
       

  
  

   
    

     
      

   
    

                
             

             
             

        
        
             

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
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vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
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vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
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vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
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vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
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िद.01./11/2022 रोजी 
19.30 वा.चे सुमारास 
िदपक संगमकर यांचे 
घरासमोर  होटलबेस देगलुर  

िद.  02/11/2022रोजीवेळ 
15.23 वा. न दनं.  22 वर 

वय 
21 वष यवसाय –िश ण , रा 
नाटकर ग ली देगलुर 
मो नं 9502616005 
 

सादर वनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण 
यातील आरोपीतांनी संगनमत क न िफय दीस आरोपी क 1. याने 
िशवीगाळ क न थापडाबु यानी मारहाण केली व लाकडाने िफय दीचे 
नाकावर छातावर मा न दखुापत केली व आरोपी क 2. यानी िफय दीचे 
वडीलास लाथाबु यानी मारहान केली व दोघानी िमळुन  िजवे मार याची 
धमकी िदली  वगैरे िफय दी चे जबाब व न गू हा दाखल 

–पोउपिन कांबळे  
 

पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
पोहेकाँ 2822 कनकवळे  ने पो. टे. देगलुर 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

f’kokthuxj xwjua -396@2022  dye 392] 34 Hkk-na-fo- 

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 %& 

 

f’kokthuxj   

 

 

xqjua ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad 02@11@2022  
jksth  ps ldkGh 
06%20 oktrkps 
lqekjkl  ckykth eafnj 
toG exuiqjk ] ukansM   
 
fn’kk o varj %& 
 iqosZl 02 fd-eh-  
 
xqjua  nk[ky-rk-osG-%&  
02@11@2022  jksth   
osG 20%56 oktrk uksan 
uacj 30 oj   
 
 

  
xwjua -396@2022  
dye 392] 34 
Hkk-na-fo- 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&    
 
vkjksihps uko %&  
vkjksih vVd &fujad 
xsyk eky & 
1 ½ 1]20]000@& :Ik;sps ,d 
xG;krhy lksU;kps xaBu 
T;ke/;s nksu eaxGlq= o pkj 
e.kh o xaB.k e/;s brj 
lksU;kps e.kh ,dq.k out 
vankts 03 rksGs   
feGkyk eky & fujad  

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy  fQ;kZnh g;k nso 
n’kZuklkBh fnukad 02@11@2022 jksth ldkGh 06%20 oktrkps lqekjkl ckykth eafnj 
exuiqjk ] ukansM leksj vkY;k vlrk LIysaMj eks-lk- T;koj nksu vuksG[kh blekauh 
ikBhekxqu vkys o Hkjdu iq<s fu?kwu xsys o yxsp nql&;k jLR;kus fQ;kZnhps leks:u  
;sowu fQ;kZnhps xG;krhy  lksU;kps xaBu o e.kh ojhy uewn eks-lk- ojhy ikBhekxs 
clysY;k blekus tcjhus fgldkowu ?ksowu lqlkV osxkus iGwu xsys vkgsr  oxSjs fQ;kZn 
o:u uewn izek.ks xqUgk nk[ky - 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW @2155 tenkMs iks-LVs- f’kokthuxj  eks- ua- 9284401800 
rikfld vaeynkj &   liksfu ekus iks-LVs- f’kokthuxj eks-ua- 9403546846 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iks-fu- Jh- ,u- ch- dk’khdj iks- LVs- f’kokthuxj  eks- ua-  9527988931 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
1½mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh Jh-panzlsu ns’keq[k mifoHkkx ukansM ‘kgj eks-ua- 
9765390333 
2) liksfu okgwGs iks-LVs-f’kokthuxj eksa- aua- 7774899822 
gs fnukad 02@11@2022 jksth ps  21%09  ok uksan ua- 31 oj jokuk 
 ?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - fnukad 02@11@2022 jksth ps  22%18 ok uksan ua- 36 oj 
vkod 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

                                                                                                   

                                                                                                     

                                                                                                          

 
 

 

 

 



 

पोिलस, टेशन, िहमायतनगर नंबर२४२/२०२२ कलम  १४३,२९४,३२३,५०६भादिव 

पो टेनाव गुरंनव,कलम. ग.ुघवेळ. 
वेळ ठकाणी 

फयादीचे नाव प ा मोबाईल नंबर खुलासा= 

िह.नगर. सी आर 
नंबर२४२/२०२२ 
कलम 
१४३,२९४,३२३,
५०६भादिव 
 
 
 
 
. 

दनांक२/११/२०२२रो
िज०८००वाजताचेसुमा
रासम रमायदेिव,मं दरा
जवळपोटा(ब)ुता.िह
मायतनगर 
 
गु हा दाखल 
ता.वेळ, टे.डा.नंबर 
 
दनांक, 
दनांक,२/११/२०२२

रोिज२३:५४, वाजता 
न द२३:५४वाजता 

ि रामिपता,आडेलूभालरेाववय३२वष
वसाय,मजु रजात,मातंगरा.पोटा(ब)ुया
.िहमायतनगरमोनं९०४९२८०१५० 
 
आरोपीच,े नाव प ा,,,,,,  
आरोपीअटक,,,, नाही 
 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीताने 
गैर काय ाची मंडळी जमवून पंचरंगी झ ाची दोरी तोड याचे संशय 
घेऊन फयादस अ ील भाषते िशवीगाळ क न तु या मायची 
गांड,तुझमायलाझवतो अशी असललेी िशवीगाळ क न थापडा बु यानी, 
मारहाण केली व जीव ेमार याची धमक  दली वगैरे जबावाव न बाजूस 

माण ेगु हा दाखल क नमा.पोिनसाहेबाचे, आदेशाने 
िबट,ए.ऐस.आय.कदम, यांचेकडे दला, मोबाईल नंबर७३५०६७१२३९, 
दाखल करणार पोह ेकाअर वदराठोड,पो.ठाण.ेआमलदार,पो टेिहमायतनगर, 
मोबाईल नंबर९४२००८४०६५ 
पो टे, भा रअिधकारी, ी,िब.िड.भुसनुर, मोबाईल नंबर,९८३४७७४७९९ 

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

 


