
                                                   

पो. टे. िवमानतऴ गरुनं 408/22 कलम 324,323,504 भादवी. द-02.12.2022 
अ. . िज हावपो. टे.

चनेाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व 

आरोपी,नाव व 

प ा 

हक गत 

1 2 3 4 5 6 

1 िज हा नांदडे, 

पो. टे. 

िवमानतळ 

ग ु घ ता वऴे ठकानं –  द. 

1/12/2022 रोजी 22.00 वा.च े

सुमारास  ामपचंायत समोर 

मोक या जागते तरोडा ब ुनांदडे  

 

दशा व अतंर -  उ रेस 03Km  

 

गु हा दाखल ता. वळे – द 

02.12.2022 रोजी वेळ 

02.38वा टे.डा.03 

पो. टे. 

िवमानतऴ 

गरुन ं 408/22 

कलम 

324,323,50

4 भादवी  

 

फयादी –  शुभम 

राजेश सावंत वय 

19 वष वसाय 

से समनै (बेकरी 

) रा. तरोडा ब ू

नांदडे मो. न.ं  

9322155264 

 

आरोपी –   

खुलासा –  सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी यातील फयादी व 

फयादीचा भाऊ िस ाथ व राजु सावंत, दनेश ढवळे, नागशे मुळे 

अस ेबोलत थांबलो असता या ठीकाणी आरोपी हा अचानक येवुन 

फयादीस  हणाला क , तु नागशे मुळे यास काय बोलतोस मला 

बोल तु ईथे का थांबलास असे हणुन वाद क न थापडा मा न 

िशवीगाळ क न चाकुने डो यात मा न दखुापत केली व फयादीचा  

भाऊ िस ाथ यास देखील चाकुने मा न डा ा हाताचे अंग ा 

जवळील बोटावर दखुापत केली.  वगैरे जबाबा व न गु हा दाखल 

क न मा. पोिन साहबे यांच े आदशेांन े  पुढील तपास कामी HC 

1334 जाधव  यांचेकड े दल.े 

दाखल करणार – HC 748 कनाके मो. नं. 9923888322 

तपास करणार-  HC  1334 जाधव मो. नं. 9923078806 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 



 

पो. टे. भोकर ग ुर न ..467/2022 कलम 379 भादवी द.02/12/2022 

पो. टे च े

नाव 

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

भोकर  गु र नं. :-

467/2022 कलम 

379 भादवी 

 

 

 

 

 

 

गु .घ.ता.वेळ व ठीकान :- . 01/12/2022 

रोजी सायंकाळी 19.30 वाज या या 

सुमारास घराच े समोर गेटजवळ LIC 

ऑ फस चे पाठीमाग ेभोकर दशा- पि म 

01 क.मी. अंतरावर. 

गु .दा.ता.वेळ :  

द.02/12/2022 चे टेडा 16 वेळ 11:39 

गेला माल :- फॅशन ए स ो कंपनी ची 

मो. सा. . MH 26 AL 7157 िजचा 

चेसेस नं. MBLJA12ACDGG07761 व 

इंिजन नं. JA12ABDGG10024 अशी 

का या रंगाची अंदाज े 30,000/- पये 

िमळाला माल :- िनरंक  

फयादीच ेनाव:- महशे 

सुरेश दरब तरवार वय 

31 वष वसाय 

नोकरी रा. LIC 

ऑ फस च े पाठीमागे 

भोकर ता. भोकर जी 

नांदेड मोन 

9403208131 

 

 

आरोपी :- अ ात  

 

 

 

 

 

 

 

खलूासा :- सादर िवनती क , वर नमदु ता. वळेी व ठकाणी यातील अ ात 

आरोपी  न े फयादीच े फॅशन ए स ो कंपनी ची मो. सा. . MH 26 AL 

7157 िजचा चसेेस नं. MBLJA12ACDGG07761 व इंिजन नं. 

JA12ABDGG10024 अशी का या रंगाची अदंाज े 30,000/- पय े कमत 

असललेी मो. सा. ही घराबाहरेी अंगणात लॉक क न ठेऊन ते मिेडकल वर 

भोकर शहरात िम ांसोबत गलेे असता कोणीतरी अ ात चोर ान े याचंी मो. 

सा. चो न नलेी आह.ेवगैरे जबाबा व न वर माण ेगु हा दाखल क न पुढील 

तपास पोिन ी. िवकास पाटील साहेब हे करीत आहेत. 

दाखल करनार :  ASI  दवण ेपो. टे. भोकर मोन 9552500385 

  

तपास करणार :- पोहकेा 2090 पाढंरे पो. टे. भोकर मोन 9850733744 

पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहेब पो. टे.भोकर 

मोन 9923104521 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

पोलीस टेशन रे वे मदुखेड   CR NO 240/2022 कलम 65ई   द 2/12/2022 

पो टेच ेनाव  CR  NO/240/2022 

कलम 65ई  

गु हा घडला ता. वेळ  

ठकाण  व दाखल ता . 

वेळ 

फ या द नाव 

प ा व  मो नं, 

 हक कत 

, रे वे मदुखेड  

 

आरोपी नाव 

शेवंताबाई रतन च हाण 

वय 60वष वसाय 

घरकाम या दगुानगर 

मुदखेड  

 

 

 

िमळाला माल  

हातभ ीची गावठी दा  

अंदाज े15 िलटर आंबट उ  

वास येत असललेी क अ 

1500-/    

गु हा घडला ता वेळ:- द 

02/12/2022 रोजीच े

13.00वा  

स ुआरोपीच ेराहते घरा 

 

 

 गु हा दाखल ता वेळ:- द 

2/12/2022 च ेवा 

15.15 टे..डा न द क् 29 

 

दाखल करणार 

 पोहकेा/236 फोले  

पो टे मुदखेड  

फयादी च ेनाव 

पिमता  मालबा 

िशरसे वय 

36वष 

मपोका/1277 

पो टे मुदखेड  

मोबाईल नंबर 

8668322074 

  

 

 

 

  

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

यातील फयादी दली क  यातील आरोपी ही िवना परवाना 

बेकायदशेीर र या आपल ेता यात एका लाि टक या 20 िलटर कॅन 

म ये हातभ ीची गावठी दा  आंबट उ  वास येत असललेी 15 िलटर 

कमती 1500-/ पये ितची  चोरटी िव  कर याच ेउ शेाने बाळगून 

िमळून आली वगैरे व फयाद व न   माननीय पो िन साहबे यां या 

आदशेाने पुढील चौकशी कामी बीट पोना/1375 ठाकुर यां याकड े

दल े

    

मो न 7774051375 

तपािसक अमंलदा 

 पोना/1375 ठाकुर  

7774051375 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 
 
 
 



 

पो टे२ अधापर्ूcr no 328 /2022 कलम_ 324,294,323,504, 506     भा. द. िव. date_ 02.12.2022 

पो. टे. 

च ेनाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सग 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  

अधापूर् ो गु र न_328/२०२२ 

कलम_ 324,294,323,504, 

506     भा. द. िव. माण.े 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 01.12.2022 रोजी वेळ 22.00वा 

च ेसुमारास टप ूसुलतान चौका लहान 

ता.अधापूर पुवस 08 क.मी..  

 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 02.12.2022 च े 00.03वा.  

 

न द नंबर :- 002 वर  

 

दाखल करणार_ पो.उप िन पवार पो. 

ठाण ेअमलदर पो टे अधापूर     

मो. न_9423441582. 

फयादी च ेनाव : शेख रोशन शखे 

अहमद वय_32वष वसाय मजुरी 

राहणार लहान तालुका अधापरू िज हा 

नांदडे मोबाईल नंबर_ 

no_9529559706. 

 

 

आरोपी च ेनाव _ 

 FIR दल ेका होय/नाही :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 

: िमळाला माल_  

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळेवर ठकाणी यातील 

आरोपीने दा  िपऊन येऊन तू या मायला झवतो अशी 

अ ील भाषेत िशवीगाळ क न तु हाला आता जीवणीशी 

ठार  मा न टाकतो अशी धमक  दऊेन याचे हाताितल 

लाकडाने फयादीस पाठीवर कमरेवर व डा ा पायावर 

मा न दखुापत केले वगैरे मजकुराचे जबाबाव न वर माणे 

गु हा दाखल. 

●  

तपािसक अमलदर_ना.पो . का/2544 आणेबो नवाड 

मोno_9529971005 

 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . जाधव साहेब पो. टे. 

अधापूर् मो. नं. _ 7798834263 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

पो. टे तामसा.गु.र.नं.110/2022 कलम 379 भा.द.वी. माण.े  दनाकं 02.12.2022 

पो. टे च े

नाव  

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

तामसा ग.ुर.नं.110/202

2 कलम 379 

भा.द.वी 

 

 

 

उशीराच े

कारण:--आज 

रोजी पो टे ला 

येवुन त ार 

द याने. 

 

दनाकं:-30.10.2022 रोजी 

रा ी  21.00 ते द 

31.10.2022 च े06.00 वा 

च ेसुमारास  ह ेघरासमोर  

मुधळे सर यांच े

घरासमोरतामसा 

.  

 

गु.द.ता.वेळ दनाकं:--

02.12.2022 च े16.22 

वा.न द नं 14 वर . 

 

 

 

फयादी:-- नंद कशोर 

मारोतराव शेटे वय 60 वष 

वसाय शेती राहणार उमरी 

(ज) तालकुा हदगाव िज हा 

नांदडे 

 मो नं -- 8767784070 

 

 

FIR त दली का? :--होय 

 

आरोपी च ेनाव व प ा:--

अ ात 

 

 

 

 

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

आरोपीने फयादीचा भाऊ करायाने राहत असले या घरासमो न 

मोटार सायकल मांक MH 26 BM6860 कमती 50,000 /-  

ची चो न नेल ेआह ेसदर मोसाचा आज पावतो शोध घेतला असता 

िमळुन न आ याने आज रोजी पो टला येऊन फयाद दली वगैरे 

व न गु हा दाखल. 

 

तपासीक अिधकारी याचं ेनाव :-- HC 2498 क याणकर पो 

टे.तामसा मो नं:--9284038840 

दाखल करणार:--PSO HC 83 राठोड मो नं:- 9960425932 

 

पो. टे भारी अिधकारी यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:--दळवे स.पो 

िन. पो टे.तामसा मो नं:--7744827771 

केलेला तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सचुना:-- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

 

पो. टे िलंबगाव.गुरण. 171/2022कलम279.337338,304(अ)भादवी   दनाकं 02.12.2022 

पो. टे च े

नाव  

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

िलंबगाव भागo 1 तेo 5 :-

गुरण. 

171/2022कलम
279.337338,304

(अ)भादवी 
 

गु ा घडला ता. व वेळ :- िद 
.1/11/.2022 रोजी 
11:15वाजता सुमारास 
नाळे र फाटा ते नाळे र  
जाणारे रोडवर कडे ढोकी 
िशवारात दि णेस o6 िक मी 
अंतर ताजी नांदेड 
 )िबट  नंबर 02 

 
मयताचे नाव  भागेश 
भा रराव कुलकण  
राहणार यश नगरी युिनट 
युिनट मांक दोन वाडी ( 
बु.)  नांदेड 
 
गु ा  दाखल ता. व वेळ :-  
िद02/11/-2022 चे 13.55 
 
नोदं नंबर :- 15 वर  
 

 

िफयादीचे नाव. रमाकांत 
िप  माधवराव देशपांडे वय 
62 वष वसाय सेवािनवृ  
राहणार काबरा नगर ताजी 
नांदेड  जात ा ण मोबाईल 
नंबर 98 50 61 85 50 
 
 
                                                                                 
आरोपी चे नाव : आ ात  
टॅ रचा   चालक 
 
 
 FIR िदले का होय/नाही :- 
होय. 
 
आरोपी अटक :- नाही. 
 
चेकिल  ची पूतता केली 
आहे :- 

सादर िवनंती की बाजू नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील मयत 
व ा ा सोबतचे तीन िम  असे कार मांक एम एस 26B.c.0636 

नाळे र फाटा  ते नाळे र रोड कडे जात असताना  ढोकी 
िशवारातील वळणावर अ ात टॅ रने चालकाने ाचे ता ातील 
टॅ र हाईगई व िन ाळजीपणे भर धाव वेगात चालून मयत 
भांगेश भा रराव कुलकण  वय 38 वष राहणार यश नगरी नांदेड 
यांचे कारला जोराची धडक देऊन ाचे मरणास कारणीभूत झाला 
व तसेच ा ा सोबत असलेले ाने तीन िम  यांना पण मार 
लागून गंभीर जखमी झाले आहे मा.सपोिन पवार साहेब यांचे 
आदेशाने वरील माणे गु ा दाखल क न पुढील तपास कामी 
p.si केजकर साहेबयांचे कडे िदला.  

 
तपािसक अंमलदार :- psi केज िगरकर पो. े. िलंबगाव  मो. नं  
 
पो. े. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. पवार  साहेब पो. े. िलबगाव  
मो. नं. 98 23 28 84 58 
 
दाखल करणार :- PSO Npc 2252 तोडसाम पो. े. िलंबगाव मो.नं. 
7720839111  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

पो. टे तामसा.गु.र.नं.109/2022 कलम 65 (ई )म.दा.का. माण.े दनाकं 02.12.2022 

पो. टे च े

नाव  

गु.र.नं  व कलम  गु.घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयादी च ेनाव ह ककत 

तामसा गु.र.नं:--109/2022 

 

कलम:--65 (ई 

),म.दा.का. माण े 

 

 

 

िमळाला माल:-- दशेी 

दा  भगरी सं ा या 

180 ml या  48  

िसलबंद बाँटल एकुण 

कमत 3360 /- .चा 

माल. 

दनाकं:-

02.12.2022 रोजी 

च े12.30 वाजचे े 

समुारास राजवाडी 

फाटा येथील 

रोडवर घोगरी 

िशवार  ता हदगाव 

िज नांदडे. 

 

गु.द.ता.वेळ 

दनाकं:--

02.12.2022 च े

15.05वा.न द नं 

11 वर . 

 

फयादी:-- संतोष रामचं  

ग दगे  वय 32 वष 

वसाय पोका ँ/88  पो टे 

तामसा मो नं -

9011302984 

 

 

FIR त दली का? :--होय 

 

आरोपी च ेनाव व प ा:--. 

सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी याितल आरोपी 

हा िवनापरवाना बेकायदशेीर र या चोरटी िव  कर याच ेउ शेाने 

दशेी दा  भ ी सं ा या 180 ml या 48 बाँटल क.अ.एकुण 

3360/-  चा माल िवनापरवाना बेकायदशेीर र या ता यात  

बाळगललेा िमळुन  आला हणून गु हा दाखल. 

. 

तपासीक अिधकारी याचं ेनाव :--PSI राठोड पो. टे तामसा 

मोबाईल नंबर:---8888867833 

 

दाखल करणार- PSO HC 83 राठोड मो नं - 9960425932 

 

पो. टे भारी अिधकारी यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:-दळवे स.पो 

िन. पो टे.तामसा मो नं:--7744827771 

 

केलेला तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सचुना:-- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

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

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन िहमायतनगर गुरन 272/2022 कलम 304(ब),498(अ),34 भादवी व सह कलम हुडा ितबंघ अिधिनयम कलम 4 िद.02/12/2022 

िहमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी 
बी.डी.भूसनुर 
मो.9834774799 

गुरन 272/2022 कलम 
304(ब),498(अ),34 भादवी व 

सह कलम हुडा ितबंघ 
अिधिनयम कलम 4 

 
 
 
मयत-मोिनका ल मण देवक े 
वय  19  वष रा.वारंगटाकळी 
ता.िहमायतनगर 
 
 
 
दाखल करणार-ASI साखरे 
मो.8378981645 

िद.02/12/2022 चे 
15.00 वाज याचे पुव  
मयताचे घरी मौजे 
वारंगटाकळी 
ता.िहमायतनगर  
 
 
 
दाखल तारीख  
िद.02/10/2022 चे 
वेळ17.21 
वा टे.डा. .18 
 
 
मरणाचे कारण- राहते 
घरात गळफास घेवुन 
आ मह या केली 

- िशवाजी मोहण म के वय 42 
वष यवसाय शेती रा.मौ.सायाळ पो ट 
चचोली ता. हगोली 
मो. .930723419, 9325824579 
 

 
 
 
तपासीक अमलदार- API 
एन.बी.चौधरी मो. . 9764123018 

सादर िवनंती की वर नमुग ता वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीतांनी संगनमत 
क न उवरीत हंु ा साठी व उवरीत घर 
बांधकाम कर यासाठी पाच लाख पये 
पैशाची मागणी क न िफय दीची मुलगी 
मोिनका िहस शारीिरक व मानिसक ास 
िद या मुळे िफय दीची मुलगी िहने राहते 
घरात गळफास घेवुन आ मह या केली 
मुलगी मोिनका िहचे मरणास विरल नमुद 
आरपो◌ी हे कारणी भूत आहेत वगैरे 
मचकुराचा जबाब व न बाजुस माणे 
मा.पो.नी.सागेह यांचे आदेशाने सपोनी 
महाजन यांनी गु हा दाखल क न पुढील 
तापास API एन.बी.चौधरी मो. . 
9764123018 यांचे कडे िदला. 

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

 

 

 

 
 



 
पो. े िबलोली  गुरनः -237/2022 कलम 353,294,506,332 भा.द.िव     िद. 02/12/2022 

पो. े  चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचे नाव व प ा/आरोपीचे नाव 
व प ा 

हकीकत 

िबलोली  पो. े .िबलोली 
भाग-1 ते 5 
गुरनः -
237/2022 
कलम 
353,294,506
,332 भा.द.िव         

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.02/12/22 चे 
17.15 वा महािवतरण 
आँिफस म े 
गांधीनगर,िबलोली 
 
 
 
 
 
                                     
गु ा दाखल 
िद.02/12/2022 चे 
19.28 वा नोदं नं 22 वर 
 
 

िफयादीचेनाव- सुिशलकुमार महादेव 

वाघमारे वयः 40वष वसायः  नौकरी उप 

कायकारी अिभयंता म.िव.कं. िबलोली 

रा.देशमुखनगर िबलोली ताः िबलोली 

िज.नांदेड मो नं

  
 
आरोपीचे.नाव- वैजनाथ करडे 
 
आरोपी अटक - आरोपी अटक नाहीत. 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी  यातील िफयादी हा 
आपले आँिफस म े क रत असताना यातील आरोपीने िफयादीस तु 
बडुर शेती पंपाचे िडपी बंद का केली णुन िशवीगाळ क न तो तु ा 
मायला झवतो अशी अवा  भाषेत िशवीगाळ क न दहशत पस न 
हातात दगड घेऊन जीवे मार ची धमकी देउन िफयादी हा सरकारी 
काम क रत असतांना तो अडथळा िनमाण केला आहे वगैरे जवाबाव न 
वर माणे गु ा दाखल क न मा.पो.िन साहेब यांचे आदेशाने पुढील 
तपास पोउपिन रायप े मँडम यांचेकडे िदला   
 
तपािसकअंमलदार- पोउपिन रायप े मँडम पोलीस ेशन िबलोली मो 
नं 8698511444 

दाखलकरणारः -ASI शेख आयुब पोलीस. ेशन िबलोली मो नं 
9284871209 
 
 

भारी  अिधकारी- िशवाजी अ ा डोईफोडे पो. े .िबलोली. मो.नं. 
9823889037  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 
 
 
 
 
 



                             
 

पो. टे. कंधार    आमृ नंबर 65/2022 कलम 174 crpc . . द.02/12/2022 

पो. टे. च े

नाव 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आमृ नंबर 65/2022 कलम  

174 crpc माण े 

 आमृ घडला:- द.  वेळ व 

ठकाण 01/12/2022 

रोजी रा ी20 :00 ते   द 

02/12/2022 रोजी  चे   

14 : 00 वाजताच ेदर यान 

,मौज ेकारतळा िशवार 

बालाजी क  ेयांच ेिविहरीत 

दि णेस 18 कमी  

 

 

 

आमृ दाखल:-  

द.02/12/2022 वेळ  18 

:28  वाजता टशेन डायरी 

न द  33 वर 

 खबर दणेार च ेनाव :-   बालाजी द ा पवार 

वय 40 वष वसाय शेती व ामरोजगार सेवक 

राहणार रामानाईक तांडा तालुका कंधार 

मोबाईल नंबर  9579950353 

 

FIR त दली का:-होय  

  मयताचे   नाव व प ा: -  ल मण िप . पांडुरंग 

राठोड वय 55 वष वसाय शेती राहणार रेखा 

तांडा तालुका कंधार मोबाईल नंबर 

9579950353  

 

मरणाचे कारण.  :- िविहरीत पा यात पडून  

मृ यू  

आरोपी अटक:- नाही 

 

खुलासा;          सादर िवनंती क    वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील   मयत व याचा पा णा ल मण थावरा च हाण 

राहणार पोमा तांडा असे दनांक 01/12/22 रोजी रा ी 

20:00वाजता मयताच ेघरी जेवण क न  मयत हा   याचा पा णा 

ल मण थावरा च हाण यास सोड यासाठी पोमा तां ाकडे पायी 

चालत गेले पण मयत परत घरी आला नाही तो आज रोजी 

14:00वाजता िविहरीत पा यात मयत अव थेत िमळून आला असे 

खबरी व न आमृ दाखल  क न तपास psi /मुखडेकर साहबे 

यां याकडे दला  आहे 

दाखल करणार:- pso / asi कांगणे   पो टे कंधार  मो नं 

7588152059 

 तपासी अंमलदार:--  पोलीस टेशन कंधार. मो नं  PSI /मुखेडकर  

मो नं 8308840863               

   पोलीस टेशन भारी अिधकारी पोलीस िनरी क /  पो िन 

पडवळ साहबे  पोलीस टेशन कंधार मोबाईल नंबर  

9420841070 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 
               

 
 



 
 

पो. े. कंुडलवाडी  गूरन 135/ 2022कलम 65(ई) म.दा.का. िद.02/12/2022 

पो. े चे 
नाव 

गु.र.न.व कलम गु.घ.ता.वेळ व िठकाण  िफयादी चे नाव  हिककत 

कंुडलवा
डी 

गूरन  135/2022 
कलम.65(ई) म. 
दा.का. 
 
 
 
 
 
 
 
 

गू.घ.ता.वेळ व ठीकान :- 
िद.02/12/2022रोजी 15.40वा.   
वाजताचे सुमारास साठे चौक 
िपंपळगाव   
 
 
 
गू.दा.ता.वेळ : िद.02/12/2022रोजी 
18.10वा. े.डा.  28वर 
 
 
िमळाला माल :- 
 
 देशी दा  िभंगरी सं ा 180ML चे 
10बाटल ेक बाटली 70  

माणे ऐकुन िकंमत 700 . 
 

िफयादीचे नाव  :- शेषराव 
भीमराव कदम वय 52 वष 

वसाय नोकरी पोहे का 
1921 पो. े. कंुडलवाडी 
मो.80077534 
 
 
 
आरोपी चे नाव :-   
 
 
 
 
 

खूलासा :- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर 
र ा देशी दा  िभंगरी सं ा ा 180 ML. ा 10बॉटला 
िकंमत 700/- पया ची चोरटी िव ी करीत असताना 
िमळून आला वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल क न 
मु ेमाल व िफयाद पुढील तपास कामी पो.हे. का 1921 
कदम यां ाकडे िदला आहे. 
 
दाखल करनार :  PSO. LHC.1314 ीवा व पो. े. 
कंुडलवाडी मो.9766461187 
 
 
तपासीक अंमलदार:- HC . 1921 कदम साहेब  पो. े. 
कंुडलवाडी मो. 
 

भारी व चाज अिधकारी :- मा.Api कासले  साहेब मो. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 533/2022कलम 65 ई  म ोॲ  िद 02.12.2022 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
533/2022कलम 
65 ई  म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 02/12.2022 रोजी वेळ 
13.10 वा. चे सुमारास खानापुर 
फाटयावर फेमस िचकन सटर 
चे बाजूला देगलूर ते नादेड 
जाणारे सावजिनक रोडचे 
बाजूला ता. देगलूर  
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 02.12.2022 रोजी वेळ 
15.50 वा.नोदंनं  26 
 
 
 

िफयादी चे नाव- सुधाकर द ा 
मलदोडे  वय 37 वष पोका 
1788 ने. पो. े . देगलुर मो.न. 
7972066088 
 
आरोपीचे नाव-   
 
िमळाला माल –180 Ml  ा 
12 िसलबंद बॉटल की 
िकमत 70 माणे िक. 840/- 

पयाचा माल    

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा  देशी दा  िभंरी सं ा असे लेबल 
असलेली 180 एम एल मतेची एकुन 12 िसलबंद बॉटल की 
िकमत 70 माणे िक. 840/- पयाचा माल   चोरटी िव ी कर ा ा 
उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा 
दाखल  
दाखल करणार- ASI शेख .ने. पो े देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    पोकॉ 625 प े     ने. पो े देगलुर 

 
पो. े . भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन िहमायतनगर गुरन 273/2022 कलम 353,332,323,504,506,34 भादवी सह कलम 3(1)(r)(s) अ.जा.ज.अ. .का. िद.02/12/2022 

िहमायतनगर 
 
 
 
 

गुरन 273/2022 
कलम 
353,332,323,504
,506,34 भादवी सह 
कलम 3(1)(r)(s) 
अ.जा.ज.अ. .का. 
 
 
 
 

िद.02/12/2022 चे 
13.39 वाज या चे 
सुमारास परमे वर 
कमाणसमोरील 
चहाचे हाँटेल समोर 
िहमायतनगर 
दि णेस 0.5 कीमी 
 
 
 
गु हा दाखल ता.वेळ 
िद.02/10/2022 चे 
वेळ  19.56 वा 
टे.डा. .22 

 

- केरबा ध डीबा सुयवंशी 
वय 45 वष यवसा. ामसेवक 
स जा दरेहाव चचोड  
ता.िहमायतनगर 
मो. .9422879585 जात मांतग 
 

 
 
 
 
 
 

सादर िवनंती की वर नमुग ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी संगनमत 
क न िफय दीस तदुसु-याचे ऐकुन आ हाला बेबाकी व नाम िनगशनप  
दे यास टाळाटाळ करीत आहेत असे हणुन आरोपी .1यांने िफय दीस 
शटचेकाँलर ध न झटापट केली व आरोपी .2यांनी िफय दीस बटुानेमारहान 
केली व आरोपीतांना िफय दी हा मातंग समाजाचा माहीत असनु सु दा माग ा 
तुझी काय आवकात हाय,तु तालु यात नौकरी कशी करतोस बघुन घेतो तलुा 
तुला एकदाचे संपवुन टाकतो असे हणुनजातीवाचक िशवीगाळ क न धमकी 
िदली व सरकारी कामात अडथळी िनम ण केला, वगैरे मचकुराचा जबाब 
व न आ ही पो.नी.भुसमुर यांनी बाजुस माणे गु हा दाखल केला याचा 
पुढील तापास मा.SDPOमँडम ा करीत आहेत 
दाखल करणार-ASI साखरे मो.8378981645 
तपासीकअमलदार- मा. शफाकत आमना मँडम ASP  
भोकरमो. .7840048038  
पो. टे. भारी अिधकारी- बी.डी.भूसनुर मो.9834774799   

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

 

 
 
 
 
 
 

 



 
iksLVs HkkX;uxj437 @2022 dye 364] 386] 387] 342] 452] 324] 323] 506] 34 Hkknafo   lg dye 4@25 ]Hkk-g- dk;nk fnukad 

02@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 

 
iksyhl 
LVs'ku 
HkkX;uxj  
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& 
fnukad 01@12@2022 
jksth 16%00 oktrk 
rs 17%15 oktrkps 
njE;ku e;qj fogkj 
dkWyuh ikoMsokMh 
ukdk ukansM o lkSjHk 
ckj ekysxko jksM 
ukansM  
 
 
fn’kk o varj 
mRrjsl 02 fdeh   
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-
% 
fnukad 02@12@2022 
ps 02%27 oktrk  
uksan  Øekad 05 oj 

xqjua %& 437 
@2022 dye 
364] 386] 
387] 342] 
452] 324] 
323] 506] 
34 Hkknafo  
lg dye 
4@25 ]  
Hkk-g- dk;nk  
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&izdk’k rqdkjke  Jhjkes  
o; 41 o”ksZ  O;olk;  dj lYykxkj  jk-
e;qj fogkj dkWyuh ikoMsokMh ukdk ukansM 
g-eq- lkseBk.kk rk-Hkksdj ft-ukansM eks ua  
9423133950  
 
 
 
vkjksihps uko &  
  
 
 
 
vkjksih vVd & fn-02@12@2022 ps 
03%04 oktrk LVs Mk ua  07 oj vVd 
vkgsr  

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gk vkWQhlps  
dkekfuehRr Hkksdjgqu ukansM ;sFks  vkyk vlrk ;krhy vkjksihrkauh  lax.ker d#u  vkjksih 
dz 01 us fQ;kZnhl tcjnLrhus vkjksih dz 05 ps  enhrhus  dkj e/;s Mkacqu ftos  ekj.;kps 
mn~ns’kkus iGoqu usoqu pkdqpk /kkd nk[koqu  R;kaps dMs  vlysys  ,d yk[k  #i;s ns Eg.kqu 
tcj n[kkirdj.;kph fHkrh ?kkyoqu fQ;kZnhdMhy uxnh 65000 #i;s ?ksoqu  f’kohxkG d#u 
ykdMkus o FkkiM cqD;kus  ekjgk.k d#u ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs  tckc o#u xqUgk 
nk[ky- 
 
 nk[ky dj.kkj %& iksmifu cksuokM iks LVs HkkX;uxj eks ua  98209788959 
 rikfld vaeynkj %& iksmifu fHkls iks LVs HkkX;uxj eks ua 9822987573 
 
  iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & iksfu vkMs iks LVs HkkX;uxj eks ua  749716464 

 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu vkMs iks LVs HkkX;uxj eks ua  749716464 liksfu 
fduxs iks LVs HkkX;uxj eks ua  9921010100 iksmifu cksuokM iks LVs HkkX;uxj eks ua  
98209788959 iksmifu fHkls iks LVs HkkX;uxj eks ua 9822987573 
 
gs fnukad  02@12@2022 ps 02%30 oktrk - uksan Øekad 06 oj  jokuk  
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & fn- 02@12@2022 ps 04%12 oktrk - uksan Øekad 09 ijr  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
iksLVs uakansM xkzeh.k xqjua %&708@2022 dye 324] 323] 504 ]506 Hkknoh fnukad 02@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 

 
iksyhl 
LVs'ku  
ukansM 
xzkeh.k  
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& 
01@12@2022 ps  
lk;adkGh 06]30ok- 
lqekjkl gkMdks ;sFks 
egknso eanhjktoG  
 
 
 
fn’kk o varj 
nf{k.ksl 03 fdeh   
 
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-% 
fnukad 02@12@2022 
 ps 11-21 oktrk  
uksan  Øekad 16 oj 

 
xqjua %&708@2022 dye 
324] 323] 504 ]506 Hkknoh 
 
 
 
 
 
   

fQ;kZnhps uko %&eqtyhe [kkW 
fi-egsQql[kkW iBk.k o; 33 o”kZ 
O;olk; feL=hdke jk-
bukenkj xYyh Hkksdj g-eq-,u-
Mh-31 gMdks]ukansM  
eks-ua-9663755043            
tkr  eqLyhe 
 
 
 
 
vkjksihps uko &  
 
 
 
vkjksih vVd &ukgh   
 

[kqyklk %& 
 lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fnukad  01-12-2022 
jksth lk;adkGh 06-30 ok-ps lqekjkl fQ;kZnh gkMdks ;sFks egknso eanhjkps ik;jhoj 
clY;kps dkj.kko#u caVh iksVQksMs o; 22 o”kZ jk-,u-Mh-31 gkMdks ukansM ;kus 
f’kohxkG d#u nxMkus ek#u t[keh dsyk o ftos ekj.;kph /kedh fnyh-oxSjs 
tckck o#u xqUgk nk[ky- 
 
 
nk[ky dj.kkj %&  
iksgsdkW@1882 lq;Zoa’kh iks LVs ukansM xzkeh.k eks ua-7774883192- 
rikfld vaeynkj %& 
iksgsdkW@1749 Hkkjrh iks-LVs- ukansM xzkeh.k eks ua-9096270187- 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & 
 iksfu v’kksd ?kksjckaM iksyhl fujh{kd iks LVs ukansM xzk- eks ua  9823333377 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu v’kksd ?kksjckaM iksyhl fujh{kd iks LVs 
ukansM xzk- eks ua  9823333377 
 
 
gs fnukad  02@12@2022 ps 12%50  oktrk uksan Øekad 20  oj  jokuk 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

पोलीस टेशन मखेुड गुरण- ३७०/२२ कलम ४५२.३२४.३२३.५०४..५०६. ३४.भा द वी दनांक ०२/१२/२०२२ 

 पोलीस 

टेशन 

मखुेड  

गुरण/ कलम ग ुघडला व दाखल 

तारीख 

फयादी व आरोपी खलुासा 

मखुेड गरुण- ३७०/२२ कलम 

४५२.३२४.३२३.५०

४..५०६. ३४.भा द वी  

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 

दनाकं द.२/१२/२०२२ 

रोजी सकाळी 11:०० 

वाजता या समुारास 

फयादी या घरी मोज े

ह डाळा तालकुा मखुेड  

 

ग ुदा ता वेळ दनांक 

०२/१२/२०२२ च े

२१:३१ टे डा  न द  

४१ वर 

 

फयादी- धनराज भानुदास 

भालेराव वय २९वष  ाय हर 

रा.ह डाळा  मो 

.७०२१४४७४००. 

 

आरोपी-  

 

 

 

 

खलुासा-सादर िवनंती क  वर वर नमूद ता वळेी व ठकाणी यातील 

आरोपी ानी संगणमत क न फयादी बाई ही ितच े पती अपंग 

अस यामुळे पतीस आंघोळ घालून मम य ेकॉटवर बसून बाथ म साठी 

पती राहत असलले े तीन प ाच े पाटी मागील मोक या जागेत गेली 

असता यातील आरोपीतानी संगणमत क न जाब बु. ते िश र 

रोडवरील लॉटची मागणी क  नये व आरोपी अ वगैरे फयाद व न 

गु हा दाखल. 

दाखल करणार:- पोहकेा क  ेमो ८३२९०५७४७९  पोलीस टेशन 

मखेुड. मो . 

 

तपास :        पोह ेका १२६५ गीते मो . ८००७८०७७७१.. पो टे 

मखेुड. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
iksLVs eq[ksM xq- j- ua- 368@2022 dye 307] 326] 324] 504] 506 Hkk- na-fo-fn-02@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 %&  
eq[ksM    
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-
osG fBdk.k-&  
fn- 02@12@2022 
jksth  03%00 ok- 
ps lqekjkl lrh”k 
gkMZosvj 
nqdk.kkleksj eq[ksM 
ft- ukansM  
   

fn’kk  o varj& 
 

xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%&   
fn-02-12-2022 
osG 16%31 ok uksan 
ua- 30 oj 
 

xq- j- ua- 
368@2022 
dye 307] 
326] 324] 
504] 506 Hkk- 
na-fo- 
 
 

xqUgk izkIr 
fnukad o osG%& 
 fnukad 
02@12@2022 ps     
21%15 ok  
 
 

fQ;kZnhps uko %&   
ckcqjko gkuearjko 
nscMokj o; 70 o”kZ 
O;olk; o ekth uxj 
v/;{k jk- ckykth 
eanhj xYyh eq[ksM rk- 
eq[ksM ft- ukansM   
eks-dz- 7517039009 
 

vkjksihps uko %&   
 

vkjksih vVd & ukgh  
   

 
 

 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihua fQ;kZnhps gkMZ osvj nqdk.kkr tkowu  fQ;kZnhl rw ek>s fo:/n 
iksyhl LVs’ku yk rdzkj dk fnykl o ek>s ?kj cka/kdke dfjr vlrkuk 
vkMok dk vkykl vls Eg.kwu f’kohxkG d:u fQ;kZnhps nqdk.kkrhy 
QkoM;kpk ykdMh nkaMk ?ksowu rqyk ek:u Vkdrks v’kh /kedh nsowu ftos 
ekj.;kps m|s’kkus fQ;kZnhps MksD;kr okj d:u  xaHkhj t[keh d:u ftos 
ekj.;kpk iz;Ru dsyk vkgs rlsp HkkaM.k lksMfo.;klkBh vkysys lk{khnkj 
;kauk nkaM;kus ekjgk.k d:u t[keh dsys oxSjs etdqjkps tckck o:u 
xqUgk nk[ky - 
nk[ky dj.kkj %& iksyhl mi fujh{kd ,u-Vh-QM eks-dz- 9130087444 
rikfld vaeynkj %& iksyhl mi fujh{kd th-Mh- dkGss iks-LVs- eq[ksM eks- 
ua- 9823807278 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & iksyhl fujh{kd Ogh Ogh xksckMs iks-LVs- eq[ksM eks-
ua- 8805957400 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
1½ iksyhl fujh{kd Ogh Ogh xksckMs iks-LVs- eq[ksM eks-ua- 8805957400 
2½ iksyhl mi fujh{kd th-Mh- dkGss iks-LVs- eq[ksM eks- ua- 9823807278 
gs fnukad 02@12@2022 jksth ps 13%51 ok uksan ua-  23 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 
 
 
 



पोलीस ेशन रामतीथ  गुरन.नं 190/2022  कलम  457.380 भादं वी  काय ा माणे  िद.02/12/2022 

पो. े चे नाव गुरन व कलम गु ा  घडला ता. वेळ िठकाण व दाखल ता. वेळ रपोट /खबर देणार नाव प ा 
व 
मयताचे नाव व प ा 

खुलासा  

रामतीथ   गुरन.190/2022 
कलम 457.380 
भा,द वी 
काय ा माने 
दाखल  
          
 
 
गु याचे कारण 
:- चोरी  
 
 
 
 

 िद 01/12/2022रोजी23.30ते02/12/22रोजी 04.00वा 
दर ान िफयादीचे घरातून मोजे के ळ दि णेस 12िक 
मी 
 
िदशा : दि णेस 12िकमी  
 
गु ा दाखल  ता.वेळ:- िद 02/12/2022 चे 19.11वा 

े.डा नोदं  21वर  
 
 
 
उिशराचे कारण -िफयादीचे जनावरे शेतात बांधून वडील 
घरी नस ाने पो ेला आज रोजी िफयाद िदले व न 
गु ा दाखल  
 
 
 गेलामाल– सो ाचे गोल मनी असलेली एक दानी 
अंदाजे एक तोळा वजनाचे जुने वापरते िकंमत ती 
20हजार पये सो ाचे िमनी गंठण अंदाजे एक तोळा 
जुने वापरते िकमती 20 हजार पये मनी मंगळसू  एक 
तोळा जुनी वापरते िकमती 20 हजार पये चांदीची चैन 
10तोळा जुने वापरते िकमती 3600 पये एकूण 63 
हजार 600 पये चा माल  

िफयादी नाव==राम िदगांबर 
ताकिबडे वय 50 वष 

वसाय शेती रा के र 
तालुका िबलोली िज ा 
नांदेड मो नं8329493860 
 
 
 
 आरोपीचे नाव व प ा  —- 
अ ात  
 
 
आरोपी अटक :-   
 
 
चेकिल  पुतता केली  
 
 केलेली कारवाई—----------
मा.पोलीस अिध क  साहेब 
यांचे सुचना  

खुलासा_सादर िवनंती की वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील िफयादीचे घराचे 
दाराचे कोणीतरी अ ात चोर ाने कडी कोडंा 
तोडून आत वेश क न घरातील लोखंडी पेटी 
संधूकाचे व रबरी सुटकेचे कडी कोडंा तोडून 
आत म े ठेवलेले सो ा चांदीचे दािगने जुने 
वापरते एकूण िकंमत 63हजार 600 पये चा 
माल चो न नेले वगैरे जबाब व न माननीय 
सपोिनक  साहेब यां ा आदेशाने गु ा दाखल 
क न पुढील तपास कामी पीएसआय इंगळे 
साहेब यां ाकडे िदली 
दाखल करणार :--  PSi राठोड मो नं 
9423137924 
पो े रामतीथ  
 
 
तपािसक अमंलदार -  पोउप िन इंगळे सा  
मो न7972146577 
पो े भारी–सपोिन िदघे साहेब 
मो.9834255985  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 

                             



 

पो. टे. कंधार  आमृ नंबर 66/2022 कलम 174 crpc . . द.02/12/2022 

पो. टे. च े

नाव 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आमृ नंबर 66/2022 कलम  

174 crpc माण े 

 आमृ घडला:- द.  वेळ व 

ठकाण द. 1/12/2022 च े

13.00 ते द 02/12/2022 

रोजी  चे 20.30 वाजताच े

दर यान अशोक परसराम 

डांगे यांचे शेतातील 

िविहरीत मौज ेिबजेवाडी 

तालुका कंधार 

 दि णेस 8 कमी  

 

आमृ दाखल:-  

द.02/12/2022 वेळ 

22.22  वाजता टेशन 

डायरी न द  39 वर 

 खबर दणेार च ेनाव :-   ीकांत उ हास राठोड  

वय 35 वष वसाय ऊसतोड कामगार राहणार 

फुटतलाव तांडा तालुका पालम ह.मु. अशोक 

परसराम डांगे यांचे शेतात िवजेवाडी तालुका 

कंधार मो नं .8208854168 

FIR त दली का:-होय  

 

  मयताचे   नाव व प ा: -  

मरणाचे कारण.  :- िविहरीत पा यात बुडून  

मृ यू  

 

 

खुलासा;  

        सादर िवनंती क    वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील खबर दणेार यांची मुलगी ही 

िविहरीवर पाणी आण यासाठी गेली असता  तोल 

जाऊन िविहरीतील पा यात बुडून मरण पावली आह े

ितच े मरणावर संशय  अथवा त ार नाही   असे 

खबरी व न आमृ दाखल  क न तपास Hc /2059 

सानप साहेब यां याकडे दला  आहे. 

तपासी अंमलदार:--  पोलीस टेशन कंधार. मो नं  

Hc /2059 सानप सा.  मो नं.9421849989 

   दाखल करणार :- Hc / 2259 ीरामे  पो ट े

कंधार       

 पोलीस टेशन भारी अिधकारी पोलीस िनरी क /  

पो िन पडवळ साहेब  पोलीस टेशन कंधार मोबाईल 

नंबर  9420841070 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
               

 
 
 
 
 
 
 



 
 

पो. टे लोहा. िम सग 28/2022 द.02/12/2022 

पो. टे. चे 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िम सग मांक   28/2022 

 

 

 

 

 

 

मी सग दाखल करणार:  

Hc/ 999 जी. एस. येमेकर 

 पो. टे. लोहा 

मो.नं.9923670999 

 

 

 

                

 हरवलेली तारीख वेळ व ठकाण- द.02/12/2022 

रोजी 14.00 वाजता या सूमारास   खबर दणेा यांचे राहते 

घ न मौजे हळद तालुका लोहा िज हा नांदडे 

 

 

िम सग दाखल तारीख वेळ- द.02/12/2022 चे वाजता 

20.38 डायरी मांक 23 वर 

 

 

बेप ा चे वणन -1) प ी वाती .राजेश सूयवंशी 

वय 26 वष 

2)रंग- सावळा  3)उंची -5 फूट 4)बांधा - सडपातळ5) केस-

काळे 6)भाषा-मराठी7)चेहरा -गोल8) पोषाख -श ी व 

लाल रंगाची साडी का या रंगाचे लाऊज2) मुलगा 

1)का तक राजेश सूयवंशी वय 08 वष  2)रंग- सावळा  

3)उंची -3 फूट 4)बांधा –मजबूत 5)चेहरा -गोल 

6)भाषा-मराठी7) पोषाख - का या रंगाचे टी-शट व 

पांढ या रंगाचे पॅ ट 

FIR:- त दला होय  

खबर दणेार -राजेश बळीराम सूयवंशी 

वय 29 वष  वसाय मजुरी रा. हळदव 

ता.लोहा िज हा नांदडे मो. 

नं.7218265600 

 

 

 

बेप ा झाले या चे नाव -- 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील खबर दणेार यांनी पो टेला येऊन खबर दली क , 

यांची प ी  यांचे मुलास घेऊन यांचे राहते घ न 

कोणालाही काही एक न सांगता घ न िनघून गेली आह.े 

प ी वाती व मुलगा का तक या दोघांना खबर दणेार यांचे 

शेजारी राहणारा करण भाकर बगाड े यांनी घेऊन गलेे 

असावा असा खबर दणेार यांचा संशय आह.े खबर दणेाऱ 

यानी यांचे  प ी व मुलास नातेवाईक व िम  यां याकड े

शोध घेतला असता तो अ ाप पावेतो िमळून आल े नाही 

वगरेै मजकुराचे अजाव न मा.पोिन.तांब े साहबे यां या 

आदशेाने िम सग दाखल.  

 

तपासी अमंलदार- --ASI / डी.डी.बगाड े 

पो. टे. लोहा मो. नं.7775901279 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

    मा.पो.िन  तांबे पो. टे. लोहा मो. न.ं9850188100 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पोलीस टेशन हादगाव  ग ुर न 338/2022 कलम 12(अ) म ज ुका द .  02.12.2022 

पो टेच ेनाव  गु 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  नं 338/2022 

कलम 12(अ) म ज ुका 

द .  02/12/2022 

 माण े

गु हा घडला ता वेळ:- द 

02/12/2022 च े17:00 

वा च ेसुमारास बालाजी 

यादव पंदलवाडी याचं े

चंदनाच ेशेतात मौज े 

िनवघा िशवार 

 

  

 गु हा दाखल ता वेळ:- द  

02/12/2022 च े22:41 

वा  टे. डा . न द  37 

वर  

आरोपी अटक :- कलम 41 

(अ)(1) सीआरपीसी 

माण ेनोटीस दऊेन 

सोड यात आल े

िमळाला माल :- 3960/- 

 जुगाराच ेसािह य 

फ या द नाव व प ा :- बाळू भगवान चोपडे वय 32 वष 

वसाय नोकरी PSI पो टे हदगाव  नंबर 79724 32049 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपीच ेनाव  व प ा :-   

 

 

खलुासा, 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीतांनी गोलाकार 

बसून झना मना नावाचा जुगार खेळत व 

खेळत असताना नगदी 3960/-  व 

जुगाराच े सािह यसह िमळून आले  वगैरे  

व न मा. पोिन सा याचं े आदशेाने वर 

माण े अकरासं माकं 134/2022 व न  

गु हा दाखल  

दाखल करणार. NPC 799 जाधव  पो टे 

हदगाव 

तपािसक अमंलदार:- NPC 900 सातपतेु 

9823216771 

 

मा. पोलीस अिध क साहबे याचं ेसुचना:-  

 

चके िल टची पुतता केली अगर कस:े-होय 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

पो टे नांदडे ामीण 

मो. .

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

पो टे नांदेड 

ामीण मो.

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

पो टे नांदेड 

ामीण मो.

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

पो टे नांदडे ामीण 

मो. .

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन हदगाव गु र न 337/2022 कलम  294,323,504,506,34 भा द िव द .02/12/2022 

पो टेच ेनाव  गु 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 

हदगाव  गु  337/2022 कलम  

294,323,504,506,34 भा 

द िव द .02/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

गु हा घडला ता 

वेळ:- द 

29/11/2022 च े

07.00वा च े फयादी 

च ेघरासमोर धानोरा 

ई  उ रेस  12  

km ता.हदगाव 

 

     

 गु हा दाखल ता 

वेळ:- द 

02/12/2022 

16.24  वा टे. डा . 

न द  25 वर  

फ या द नाव व प ा :- िवनायक 

नारायण शद ेवय 56 वष वसाय शेती 

राहणार धानोरा तालुका हदगाव   ,मो. 

न. 7083230064 

 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपीच ेनाव  व प ा :-  

खलुासा:- सादर िवनंती क , वर नमूद फयादी हा घरासमोर 

असताना यातील नमूद आरोपीताने संगणमत क न नालीच े

पा याचे कारणाव न वाद घालून थापड बु यांनी मारहाण 

क न तु या मायला झव व तु या बायकोला झव अशी 

अ ील भाषेत िशवीगाळ क न िजव ेमार याची धमक  दली 

वगैरे जवाब व न वर माण े    गु हा दाखल क न तपास 

मा.DO. अिधकारी psi मोरे यां या आदशेाने एचसी 1863 

कादर यां याकड े दला   

दाखल करणार. Asi राठोड पो टे हदगाव 

तपािसक अमंलदार:- Hc/1863 कादर पो टे हदगाव ,मो. 

न.9860202126 

मा. जगन पवार पोिन  साहबे ps हदगांव  

 

चके िल टची पुतता केली अगर कस:े-होय 

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 %& 



 

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 


