
पोलीस टेशन मुदखेड दनंै दनी गु ह ेगुरन–211/2022 कलम - 65 E महारा  दा बंदी कायदा द 16/10/2022 

पो. टे. गु हा घडला ता.वेळ व 

ठकाण— 

गुरन व कलम-गुरन– 

 

फयादी हक कत 

मुदखेड गु हा घडला ता.वेळ व 

ठकाण— 

दनाकं 16/10/2022  

रोजी वेळ 14.15  वाजता 

समुारास आरोपी या 

घरासमोर मुगट तालकुा 

मुदखेड मुदखेड पि मेस 

दहा कलोमीटर 

 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ--

- दनाकं–16/10/2022 

रोजीच े  16.35 टेशन 

डायरी न द नंबर-  19 वर  

गुरन व कलम-गुरन– 

211/2022 कलम - 

65 E महारा  

दा बंदी कायदा 

 

 

िमळाला माल– एका 

पांढ या रंगा या 

लाि टक या कॅन म ये 

14 िलटर हातभ ी 

गावठी दा  कमत 

अंदाज े1400 पयाची 

फयादी – मह  कुमार केरबा 

कवठेकर वय 49 वष वसाय 

नोकरी पोलीस हडेकॉ टेबल 

ब ल नंबर 2255 नेमणूक 

पोलीस टेशन मुदखेड 

मोबाईल नंबर–

8766442888 
 

 

आरोपी- 

  

 

 

 

हक कत-- सादर िवनंती क  वर नमूद  तारीख वेळी व  ठकाणी 

यातील आरोपीने आपले ता यात बेकायदशेीर र या ितची चोरटी 

िव  कर याच ेउ शेाने 14 िलटर गावठी हातभ ीची दा  ित िलटर 

100 पये माण े अस े एकूण 1400 पयाचा माला सह ता यात 

बाळगललेा िमळून आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल 

 

 

तपासी अंमलदार– पोलीस हडेकॉ टेबल ब ल नंबर 2187 आलेवार 

पोलीस टेशन मुदखेड  मोबाईल नंबर –9158756087. 

 

 

 

 

 

 



पो. टे.नायगांव गुरन 150/2022 कलम 435 427  . द. 16/10/.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 

    नायगांव  

 

गुरन 150/2022 कलम 

435, 427  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु हा घडला दनाकं :- 

16/10/.2022  रोजी  

सकाळी 04:00 ते 06:00 

वा.च े दर यान फयादीच े

शेतात गट माकं 823 म य े

शेतात कोलंबी िशवार ता. 

नायगाव पि मसे 18 

क.मी.  

 

 

गु हा दाखल दनाकं:- 

16/10//2022वेळ 17:19   

वा टे डा.नोद नं. 19  वर 

 फयादीच े नाव  :- एक जलाल 

साप िपता इ ािहम साब वय 42 

वष वसाय शतेी व कासार रा. 

कोलंबी तालकुा नायगाव मो. नं.  

7798261850 
 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  
 

आरोपीच ेनाव :-  अ ात 

 

अटक  ता वेळ व टे डा  वर  

केलेल े नुकसान :- सोयाबीन या 

शगाचा ढीग जाळून 

एकूण1,25000/- पयाच े अंदाज े

नुकसान केल.े 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील फयादीने याच े शतेात काढून ठेवलेल े सोयाबीन शगाचा 

ढग कोणीतरी अ ात आरोपीने जाळून 1,25000/- पयाच े

अंदाज े  नुकसान केल े  वगैरे वणनाच े जबाबाव न गु हा दाखल 

क न पुढील तपास मा.पो.िन. शद े साहबे  यां या आदशेाने बीट 

PSI वाघमारे साहबे यां याकड ेदे यात आला  

  

दाखल करणार- ASI काळे  पो. टे.नायगाव  मो.न.-982303576 

 

तपासीक अिधकारी :- मा.पोउपिन. वाघमारे साहबे 

पो. टे.नायगाव   मो.नं 9096618241  

 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-पोिन 

शद े साहबे पो. टे. नायगाव मो.नं. 7798098009 

 

 

 

 

 

 



पो. टे.तामसा.ग.ुर.नं.95/2022कल 324, 323, 504, 506  34भादवी  िद16/10/2022 

पो. टे 
चे नाव 

गु.र.नं.व कलम 
 
 

ग.ुर.नं घ.ता.वेळ व िठकाण िफय दी चे नाव  हिककत 

तामसा  ग.ूर.न.95/ 22
 
कलम 324, 
323,504,506  
34 भादवी 
 
  

िद. 15/10/2022रोजी 
19.30 वा. मोजे 
वारकवाडी माडवाता. 
हदगाव िज. नादेड 
 
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ.:-
16/10/20222 च े 17. 
43वा.नोद न. 15 
 
वर 
 
 िमळाला  

गोकुळ हिरतगहृ पाडे वय 35 
वष यवसाय शेती जात मथुरा 
लमानी रा. वारकवाडी माडवा 
(ता।हदगाव िज नादेड मो  
9309731310 
 
 
 
Fir त िदली का?:-होय 
 
 
आरोपीचे नावः  
घटना थळी भेट ◌ः  

सादर वती िक वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील िफय िद याने याचा 
वर नमुद  चुलत भाऊ यास त ु सोयाबीन चा शेतात बैल का चारवतोस  
असे हणाला आसता   याितल  आरोपी  सगणमत  क न िशवीगाळ  
क न  आरोपी  1 व2 याने  याचे  हातातील  लाकडाने  िफय िदचा  
कानाखाली  मा न  दखुापत  केली  व याची  आई  छातीत  लाथाबु या  
मा न मु कामार िदला  व िजवे  मार याची  धमकी  िदली  वगैरै  जबाब  
व न  गु हा  दाखल   
    
 
दाखल करणार ASI डुडुळे मो. 9022037761 
 
तपासीक अिधकारी यांचे नावः asiसुयवशी पो टे तामसा मो  
9923451146 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:--स.पो.नी.दळवे 
. टे.तामसा मो नं:-7744827771 
 
 
केलेला तपास:-- 
मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:-- 

 

 

 



 

पो. टे िवमानतळ आ.म.ृन.ं 33/2022 कलम 174 CRPC 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

िज हा नांदडे, 

पो. टे. 

िवमानतळ 

आ.म.ृघ.ता.वेऴ व 

ठकाण – 

द16.10.2022 

रोजी 13.40 वा च े

पुव  स.द.िव णुपुरी 

नांदडे  

 

दशा व अंतर -

दि णेस -15 km  

 

 

आ.म.ृ दाखल ता. 

वेळ – द 

16.10.2022 

रोजी वेळ 18.28  

वा चटे.डा.34 

पो. टे 

िवमानतळ 

आ.म.ृनं. 

33/2022 

कलम 174 

CRPC  

खबर दणेार-  

स यभामा िवजय 

वानखेड े वय 32वष 

रा. सांगवी बू नांदडे 

मो. नं. 

8888250721 

 

 

मयताच ेनाव – िवजय 

िप. मारोती वानखडेे 

वय35 वष रा. सागंवी 

बू नादंडे  

 

मरणाच े कारण  - 

गळफास घवेुन मरण 

पावल.े 

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

याचं े पती नाम े िवजय िप. मारोती वानखेड े यांनी राहते घरी पञाखालील 

वाशाला मालाने बांधुन गळफास घेत याने उपचार कामी स. द. िव णुपुरी नांदडे 

येथ ेघेवुन गेल ेअसता तेथील डाँ टरांनी यास तपासुण13.40 वा च ेपुव   यास 

मयत घोषीत केल े याच े मरणाबाबत कोणावर सशंय अगर त ार नाही वगैरे 

मजकुराचा अज पोहकेा/ँ2735 खंदारे यांनी आणुन हजर के याने  मा. पो. िन 

काकड ेसाहबे याचं ेआदशेाने  आ.म.ृदाखल क न तपासकामी पोहकेा/ँ2735 खंदारे 

याचंकेड े दला. 

 

दाखल करणार –ASI /क याणकर   मो.नं. 9623551038 

 

तपास करणार -  पोहकेा/ँ2735 खंदारे मो.नं. 8551059899 

 

 

 

 



 

 

पोलीस टेशन मरखेल cr no 224/2022 कलम 324,294,323,506,34,भादवी दनाकं 16/10/2022 

पोलीस टेशन  

नाव 

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

मरखले गरुन व  कलम 

224/2022  

कलम 

324,294,323, 

506,34 भादवी 

 

गेला माल  िनरंक  

 

 

 

गु हा घ, ता, वेळ व 

ठकाण दनांक 

16.10.2022 रोजीच े

o1.00 वाजता च े

समुारास मौज े हाणेगाव 

बस थानक जवळ 

तालकुा दगेलूर 

 

गु हा दाखल तारीख व द 

16/10/2022 रोजी वेळ 

16.01 न द 13 वर  

 

 

 फयादीच े नाव शादलु िप. 

अमीर िमया बागवान वय 25 

वष राहणार हाणेगाव  तालुका 

दगेलूर मोबाईल . 

7769909010 तालुका दगेलूर 

 

आरोपीच ेनाव  

 

खलुासा वर नमूद तारीख वळेी व ठकाणी यातील आरोपी मांक 

01 याने फयादीस मोटरसायकलने धडक दऊेन बहन के लवड ेतेरी 

माका भोसडा अशी अ ील िशवगाळ थापड बु याने मारहाण केली 

आरोपी मांक 2 व 3  यांनी फयादीस थापडा व लाथा बु यांनी 

मारहाण केली आरोपी माकं 4 याने लोखंडी पाईप ने फयादीचे 

डो यात मा न डोके फोडून दखुापत केली व सवानी िमळून जीवे 

मार या या धम या द या वगैरे जबाबदाव न मा. PI ी गु े 

साहबे यांच ेआदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी PSI 

जायभाय साहबे यां याकड े दला 

गु हा दाखल करणार NPC 526 पो ट मरखले मोबाईल 

न.9823144893 

भारी अिधकारी  

िव णकुांत गु े पोिन पो ट मरखले मोबाईल न. 8830564618 

 



 

 

 

¯

ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 
¯

िद . 16.10.2022 रोजी वेळ 
17.00 वा. आरोपाच े िटन 
शेडचे समोरील सावजिनक 
रोडलगत मौ. शेळगाव ता 
देगलुर      
 
 

िद. 16 .10..2022 रोजी वेळ 
18.54  वा.न द नं  31 
 
 

.ने. पो टे देगलुर
 

पो. टे. देगलुर मो.न. 
9552186602 
 

  
 – देशी दा  भगरी 

सं ा असे लेबल असले या 180 
Ml मते या एकुन 08 िसलबंद 
बॉटल िकमत 70  दरापमाणे 
असा एकुन 560  चा ो गु हयाचा 
माल  

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या देशी दा  
भगरी सं ा असे लेबल असले या 180 Ml मते या 
एकुन 08 िसलबंद बॉटल िकमत 70  दरापमाणे असा 
एकुन 560 चा ो गु हयाचा माल सह चोरटी िव ी 
कर या या उ ेशाने ता यात बाळगुन िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु हा दाखल  
 

पोना /507 कदम      ने. पो टे 
देगलुर

 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

 

 



 

 

पो. टे. कंधार    गु.र.न. 318/2022   कलम   65 ( ई ) म दा का  . द.16 /10/2022 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन. 318/2022 

कलम  65 ( ई)  म दा का   

 गु हा घडला:- दनांक  व 

ठकाण :- .    द 

16/010/2022 च े  15 : 

15 वा  च े सुमारास कंधार 

ते लोहा जाणारे रोड लगत 

हॉटेल राजयोग बारच े 

पाठीमागे मोक या जागेत 

पि मेस 1 . 5   कमी 

 

 

 

गु हा दाखल:- द. 

16/10/2022 वेळ  17:33 

वाजता टेशन डायरी न द  

23   वर 

 फयादी च ेनाव  :-  िशवाजी एकनाथ सानप व 

51 वष वसाय पोह े का 20 59 पो टे कंधार 

मोबाईल नंबर 8446632059  

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी च ेनाव व प ा:-.    

आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला माल:-.    दशेी दा  भगरी सं ाचे 

कागदी लेबल असले या 180 एम एल मते या 

काचे या सीलबंद एकूण 13 बॉट स कमती 

अंदाज े910 / - पयाचा माल  

  

   

खुलासा;  

          सादर िवनंती क    यातील नमूद तारीख 

वेळी व ठकाणी यातील आरोिपतांनी िवनापरवाना 

बेकायदशेीर र या दशेी दा  भगरी सं ा या 180 

एम एल मते या काचे या कागदी लेबल असले या 

13 सीलबंद बॉट स येक  कमत 70 पये माणे 

एकूण 910/  पयाचा ो  गु ाचा माल चोरटी  

िव  कर या या उ शेाने ता यात बाळगलेला 

िमळून आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न 

तपास सपोउपिन गणाचाय यां याकडे दला. 

 दाखल करणार:-    pso   hc /2259  ीरामे  पो 

टे कंधार. मोबाईल 9821761652 

          

तपासी अंमलदार:----    ASI/ गणाचाय पोलीस 

टेशन कंधार मो नं .  9823391570 

भारी अिधकारी यांचे नाव मोबाईल नंबर :- मा 

पोिन / पडवळ साहेब पोलीस टेशन कंधार मो नं  

9420841070 

 

 

 



 

पो. टे. कंधार   ग.ुर.न.  319/2022   कलम 65 (ई )म  दा का . . द.16/10/2022 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन. 319/2022कलम 

65 (ई) म दा का  

 गु हा घडला:- 

 द.  16/10/2022 च े14 

:10 वा सुमारास कंधार ते 

जांब जाणारे रोड लगत 

फौजी धा या या समोर 

लबा या झाडाखाली 

मोक या जागेत पूवस 11  

कमी 

 

 

 

गु हा दाखल:- 

द.16/10/2022  

वेळ 18 : 29     वाजता 

टेशन डायरी न द   24   

वर 

 फयादी चे नाव.     राज  बाबुराव क  ेवय 53 

वष वसाय नोकरी पो कॉ  841/  पो टे  कंधार 

िज हा नांदडे मोबाईल नंबर 9766801379  

 

 

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी च ेनाव व प ा: -. 

 आरोपी अटक:- नाही 

 

 

िमळाला माल :-  दशेी दा  भगरी सं ाच े

कागदी लेबल असले या 180 एमएल मते या  

काचे या िसलबंद एकूण 10 बॉट स कमती 

अंदाज े700/- पयाचा माल  

खुलासा;----- सादर िवनंती क ,    वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील  आरोपीतानी िवनापरवाना बेकायदशेीर 

र या दशेी दा  भगरी सं ा या 180 ml मते या  

काचे या कागदी लेबल असले या 10  िसलबंद बॉटल येक  

कमत 70  पये माण ेएकूण 700/  पयांचा ो  गु ाचा 

माल  चोरटी िव  कर या या उ शेाने ता यात बाळगलेला 

िमळून आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न तपास  

npc/548 काळे यां याकडे दला .  

 दाखल करणार:-.  Hc /2259  ीरामे    पो टे कंधार. 

मोबाईल नं 9821761652  

     

तपासी अंमलदार:----  npc   /काळे     साहेब   पोलीस 

टेशन कंधार.मो. न 9049565677 

 

    मा. पोलीस िनरी क साहेब   पो िन पडवळ साहेब पो टे 

कंधार      मो नं    9420841070. 

               

 
 

 

 

 



 

 गुरन व कलम 153/2022 कलम 354,452,भा द वी 

गुरन व कलम गु हा घडला ता वेळ 

ठकान 

फया दच ेनाव खलुासा 

गुरन व कलम 

153/2022 

354,452,भा द 

वी 

द 16:10:2022 रोजी 

1300 वा या सुमारास 

फया द या राहते घरी 

मौजे वाघी ता जी नांदड़े 

पूवस 10 कमी िबट 2 

 

गु हा दाखल ता वेळ  

16:10:2022 रोजी 

वेळ 19:34 टे डा न 

12 वर 

 

आरोपीच ेनाव 

 

सादर िवनती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी यातील आरोपी ने फया द बाई 

ही घरी एकटीच अस याच ेसंदी साधुन ित या घरात आत मधे वेश क ण घरात 

दसुरे कोणीही नस याचे पा न घराच ेदार लोटंून घेवुन फया द बाईस हनाले क 

मला चाहा क ण द े असे हणुन फया द बाई चे जवळ जावून तू दसायला फार 

छान संुदर दसतेस असे हणुन वाईट हतेुने फया द बाईस समो न दो ही हाताने 

घ  पकडले व छाती दाबली यावेळी फया द बाई घाब न गेली व मो ा 

आवाजात रडत घरा बाहरे आली व या नंतर ितने ित या पतीला, सास याला फोन 

व ण घडले या घटने ब ल दली व या नंतर सास या सोबत पो ट ेला येवून िवनय 

भंग झा या बाबत त ार दली 

 

भारी अिधकारी स पो नी पवार साहबे मो न +91 98232 88458 

तपािसक अमलदार सपो उपनी सुयवंशी मो न+91 90114 72277 

 

दाखल करणार पो हे का शेटे मो न +91 99233 03894 

 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ आ  नंबर 28/2022 कलम174 crpc माण ेदाखल द.16/10/2022 

पो. टेचे नाव आ  व कलम आ  घडला ता. वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

खबर दणेार नाव प ा व मोनं ,  हक कत 

रामतीथ आ  28/ 2022 कलम 

174 crpc माणे 

 

 

 

उिशरा चे कारण आज खबर 

दल ेव न 

 

 मरणाचे कारण : िहव - 

तापाने  

 द. 13/10/2022  चे सायं. 

19.00मयताचे रहाते घरी 

थंडीताप येवून सरकारी 

दवाखाना िव णू पूरी नांदडे 

येथे उपचार दर यान 22.53 

वा.मरण  पावला सद.नांदडे. 

 

 

 

 

आमृ दाखल  ता.वेळ:- द 

16/10/.2022 च े  17.02  

वा टे.डा न द  25वर  

 

 

 

 

 

 खबर दणेार  नाव:- संजय 

िव ल सुयवंशी  वय 35  वष 

वसाय मजूरी राहणार.नस    

तालुका नायगाव  

मो.7743975530   

 

 

 

मयताचे नाव :- िशवाजी िव ल 

सूयवंशी   वय 45 वष राहणार 

नस    तालुका नायगाव   

 

 

 

 

 

 

खुलासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील खबर 

दणेार यांने खबर दली क यातील खबर दले े क द.13/10/22   रोजी 

19.00 वाजता सू. दर यान िहवताप आ यान े यास याचे नातेवाईकांनी 

उपचार कामी थम सद.नायगाव व तेथून पुढील उपचार कामी सद. 

िव णूपूरी नांदडे येथ ेनेल ेअसता यास ास घे यास ास होत अस याने तो 

उपचारा दर यान  मरण पावला आहे, याचे मरणा बाबत काही ऐक संशय 

अगर त ार नाही  वगैरे खबरे  व न Api दघे साहबे यां या आदशेा वये 

AD  दाखल क न पुढील चौकशी तपास बीट HC.2476 पठाण   यां याकड े

दला आह.े 

 

दाखल करण:-hc 620 कुलकण     मो न. 9175358880 

 

तपािसक अमलंदार :-HC.2476 पठाण   मो न. 9823027725  

 

पो टे भारी अिधकारी_ सपोिन दघे साहबे.मोबाईल.+91 98342 55985 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन मरखेल  cr no 225/2022 कलम 324,294,323,506,34,भादवी दनाकं 16/10/2022 

पोलीस टेशन  

नाव 

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

मरखले गुरन व  कलम 

225/2022  

कलम 324, 294, 

323,506,34 भादवी 

 

 

 

गेला माल  िनरंक  

 

 

 

िमळाला माल  

 

 

 

गु हा घ, ता, वेळ व 

ठकाण दनांक 

16.10.2022 

रोजीच े 13.00 

वाजता च े समुारास 

फयादीच े िचकन 

दकुाना समोर मौज े

हाणगेाव तालकुा 

दगेलूर 

 

 

 

गु हा दाखल तारीख 

व द 16/10/2022 

रोजी वेळ 

17.25न द 14 वर  

 

 

 

 फयादीच े नाव अजय 

नर सग हगल दवटे वय 21 

वष राहणार हाणेगाव  

तालकुा दगेलूर मोबाईल . 

8624866164 तालकुा 

दगेलूर 

 

 

आरोपीच ेनाव  

 

खलुासा वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी संगणमत क न ऑटो ला धडक द याच े

कारणाव न आरोपी मांक 01 व 02 यांनी फयादीस व 

याच ेभावास मायला झवतो बिहणीला झवतो अशी अ ील 

िशवीगाळ क न मारहाण केली आरोपी माकं 03 व 04 

यांनी फयादीस थापडा व लाथा भु याने मारहाण क न 

दाबून धरल े आरोपी मांक 01 याने फयादीच े डो यात 

दगडाने मा न डोके फोडून दखुापत केली व सवानी िमळून 

जीव ेमार या या धम या द या वगैरे जबाबदाव न मा. PI 

ी गु े साहबे याचं ेआदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी NPC 94 बारी यांना दला 

गु हा दाखल करणार NPC 526 पो ट मरखेल मोबाईल 

न.9823144893 

भारी अिधकारी  

िव णकुांत गु े पोिन पो ट मरखले मोबाईल न. 

8830564618 

 



 

 

पोलीस टेशन मरखले cr no 226/2022 कलम 365,34,भादवी दनांक 16/10/2022 

पोलीस टेशन  

नाव 

 

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

मरखेल भाग 05 

226/2022  

कलम 365,34भादवी 

 

गेला माल  िनरंक  

 

 

 

िमळाला माल  

 

 

 

गु हा घ, ता, वेळ व ठकाण 

दनांक 15.10.2022 

रोजीचे 06.00  वाजता च े

सुमारास मौजे गु ी तांडा 

गावाजवळ तालुका दगेलूर 

 

 

 

 

 

गु हा दाखल तारीख व द 

16/10/2022 रोजी वेळ 

18.33न द 15 वर  

 

 

 

 फयादीचे नाव  

 

 

आरोपीचे नाव  

 

 

खलुासा वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी संगणमत क न 

फयादीचे पतीस तुझ ेहातावर बांधलेल ेऊस तोडीचे पैसे आ ाचे आ ा पर परत द ेया 

कारणाव न ु झर गाडी नंबर मािहत नाही म ये ध न अपहरण केले आह ेवगरेै जबाब 

व न गु हा दाखल क न पढुील तपास कामी मा.PI ी गु े साहबे यां याकड े दला 

 

गु हा दाखल करणार NPC 526 पो ट मरखेल मोबाईल न.9823144893 

 

भारी अिधकारी -------िव णुकांत गु े पोिन पो ट मरखेल मोबाईल न. 8830564618 

 

 

 



 

पोलीस टेशन नायगाव crno 151/22 कलम12अ महारा  जुगार अिधिनयम माण े द 16/ 10/2022 
पो. टेचे नाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

फयादीचे नाव प ा व मोदी नं , आरोपीचे नाव व प ा , 

आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

नायगाव  भाग 6गुरन ं  151/2022 

कलम12अ महारा  जुगार 

अिधिनयम माण े

 द 16/10/2022 रोजी 16:25 

वाजताची सुमारास नायगाव ते 

नांदेड जाणा या रोड लगत सरकारी 

बाभळी या खाली खाजगी वाहन 

थाबंणा या ठकाणी उ रेस 01 

कमी 

 

 

 

दशा :- उ रेस 01 कमी 

 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

16/10/.2022चे  20:19 वा टे.डा 

न द  22  वर  

 

 

आरोपी अटक:-  

नाही.03 आरोप ना सीआरपीसी 41 

माण ेनोटीस देऊन सोड यात आल े

 

 

 

   

 फयादीच ेनाव:- िशवकुमार िस राम बाचावर वय 

32 वष वसाय नोकरी  पोउपिन पो ट नायगाव 

पो ट नायगाव मोबाईल नंबर.9337320355 

 

 

 

 FIR त दली का:- होय  

 

 

आरोपीचे नाव व प ा:-  

 

 

िमळाला माल:-नगरी 9530 

 

 

 

 

खुलासा_ वर नमदु ता.वेळी  व  ठकानी यातील आरोपी यांनी बदक 

छापतते टाकून ितरट नावाचा जुगार पैसे लावून खेळत असताना जुगाराच े

सािह य व नगदी पय े व मु ेमालासह एकूण 629530/- पयाचा 

मालासह िमळून आले वगरेै फयाद व न मा.पो.िन. शद े साहबे यांच े

आदेशाव न गु हा दाखल क न पुढील तपासHC  2006 मु तापरेू 

यां याकड ेदे यात आला 

 

 

दाखल करणार:-ASI काळे पो टे नायगाव  

 

 

 

तपािसक अमंलदार :-hc 2006 मु तापुरे पो   ट े नायगाव मो नं. 

 

 

 



 

पो टे:-उमरी आमृ 47/2022 कलम 174 crpc माण े दनाकं 16/10/2022 
 

पो टे च े

नाव 

गुरण/अ.म/ृपणा

का/िम सग व 

कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िम स

ग घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नाव व प ा आरोपी अटक 

होय/नाही 

हक कत 

उमरी आमृ 

47/2022कलम 

174 crpc माण े 

 

 

 

 

 

 

 

दशा:- दि णेस 

3 क मी 

गु हा घडला:- 

द 16/10/2022  चे  

सकाळी 06.30 वा.राहते 

घरी गोरठा 

 

आमृ दाखल दनांक 

16/10/2022 च.े  

21.20 वाजता न द 

नंबर 17 वर  

खबर दणेार :-  ाने र पुंडलीक 

कोरेबोईनवाड वय 19 वसाय 

िश ण रा.गोरठा ता.उमरी 

मो.न.9209316257 

 

 मयताच ेनाव व प ा: सुमनबाई 

पुंडलीक कोरेबोईनवाड वय 45 

वसाय मजुरी 

रा.गोरठाता.उमरी 

 

 

 

 मरणाच े कारण :-  गळफास 

घेऊन मृ यू  

 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क  यातील खबर दणेार यांची आई एकटीच  होती ती नेहमी चतेत 

राहत होती यावष  पुणपण ेनापीक   झा यामुळे गळफास घेऊन  मरण पावली   कळिवल े

आहे. व न बाजूस माण ेआमृ दाखल क न पोलीस िनरी क साहेब यां या आदशेाने पोना 

1017 क द े यां याकडे दला. 

 

तपासी अंमलदार:   तुकाराम िव नाथ क द ेमोबाईल नंबर:- 7972683474 

 

पो टे भारी अिधकारी चे नाव  

मा.पोनी. ी.एम.बी भोसल ेमोबाईल नंबर 7038833358 

 

भेट दणेारे अिधकारी च े नाव  एम.बी.भोसले पोलीस िनरी क मोबाईल नंबर:-

7038833358 केलेला तपास घटना थळ पंचनामा क न पुढील तपास चाल ूआह.े 

 

 

 

 



 

iksLVs ps uko    foekurG   xqjua 353@2022 dye 354 ¼Mh½] 452] 324] 323]506] Hkknoh- lgdye 4@25 'kL= vfèkuh;e] lgdye 8]12 iksDlks- 
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lgdye 8]12 iksDlks- 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

fQ;kZnhps   uko %&  
 
 
 
vkjksihps  ukao %&  
 
 
vkjksih vVd &ukgh  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd]uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihus fQ;kZnh fdjk;kus jkgr vlysY;k ?kjkr ?kqlqu fQ;kZnhpk 
fou;Hkax dj.;kP;k mís'kkus] gkr idMqu Nkrhoj gkr ykoqu] 
ryokjhus fQ;kZnhps  MksD;kr dikGkoj ek:u nq[kkir dsyh rlsp 
fQ;kZnhph vkbZ o ofMy ;kauk nsf[ky ryokjhpk èkkd nk[koqu ftos 
ekj.;kph èkedh nsoqu ryokjhus ekjgku d#u t[keh dsys vkgs- 
oxSjs etdqjkps tckc o#u xqUgk  

nk[ky dj.kkj &iksmifu jsMsdj iks LVs foekurG eks ua   
8275969006 
 
 rikfld vaeynkj &iksmifu tk/ko iks LVs foekurG eks ua   
8007580146 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu dkdMs  
iks LVss foekurG eks ua 9923131121  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iksfu dkdMs  
iks LVss foekurG eks ua 9923131121  iksmifu tk/ko iks LVs 
foekurG eks ua   8007580146 iksmifu jsMsdj iks LVs foekurG 
eks ua   8275969006 
]]]gs fnukad 16@10@2022 jksth ps osG 01%37  uksan ua 06 oj 
jokuk 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 
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