
 

पोलीस टेशन िवमानतळ  ग.ुर.न.ं 54/2023 कलम 379,34 IPC  दनाकं 14/02/2023 

  पोलीस 

टेशनच े

नाव 

 गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला व दाखल फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

 

िज हा नांदडे,

पो. टे. 
िवमानतळ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.नं.  

54/2023  
कलम 
 379,34 IPC 

घटना ता.वळे व ठकाण :--  

द. 13/02/2023 रोजी 20.00 

वा.सूमारास आसरानगर ते नालंदानगर 
जाणारे रोडवर नालंदानगर काँनर 
जवळ,नांदडे  
 

उ रेस 02 क.मी. 
 

गु हा दाखल ता व वऴे – 

द.14/02/2023  

वेळ 00.41. 

टे.डा.नं.02 

 

गेला माल-  

MI 10T PRO कंपनीचा मोबाईल याचा 

IMEI NO.864701050581634, 

864701050581642 असा असलेला 

जूना वापरता कमती 25,000 चा 

फयादी :- 

 अल रेहान चाऊस िप.सलाह 

चाऊस,वय 30 वष, वसाय 

ापार रा.आसरानगर,नांदडे 

मो.न.8855889416 

 

 

आरोपी :--  
तीन अनोळखी इसम वय अंदाज े
20 ते 22 वष 

खुलासा :-- सादर िवनंती क, नमूद घटना ता वेळी व ठकाणी यातील 

फयादी  व यांची आई आसरानगर ते नालंदानगर वाँक ग करत 
नालंदानगर काँनर येथे आले असता तीन अनोळखी इसम एका पांढ या 
रंगाची अँ टीवा कूटीवर वर येवून यातील पाठीमागे बसले या 
अनोळखी इसमाने फयादीचे हातातील MI 10T PRO कंपनीचा 

मोबाईल याचा IMEI NO.864701050581634, 

864701050581642 असा असलेला जूना वापरता कमती 

25,000 चा मोबाईल काढुन घेवनु पळुन गेले वगेरे फयादी च े

जबाब व न गु हा न द क न मा.पोलीस िनरी क साहबेांचे आदशेान 

पुढील तपास कामी पोहकेाँ 2268 यांचेकडे  दे यात आला. 

 

दाखल अिधकारी :--  

पोना/2609 आकमवाड मो.न.8805647079 

 

तपास अिधकारी :-- 

 पोहकेाँ/2268 धूळगंड ेमो.न.9834158895 

 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पोलीस टेशन िवमानतळ  गुरनं 55/2023 कलम 452, 354,323,504,506,34 IPC  दनाकं 14/02/2023 

  पोलीस 

टेशनच े

नाव 

 गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला व दाखल फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

 

िज हा नांदडे,

पो. टे. 
िवमानतळ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरनं  

55/2023 
 कलम 

 452, 354,323, 
504,506,34 
IPC 

घटना ता.वळे व ठकाण :--  

दनांक 12/02/2023 रोजी 

राञी 19.00 वाजताचे सूमारास 

फयाद चे राहते घर  व नाथनगर, 

नांदेड 

 
पुवश 01 क.मी. 
 

गु हा दाखल ता व वऴे – 

द.14/02/2023  

वेळ 10.37. 

टे.डा.नं.15 

 

उशीराचे कारण –  

औषध उपचार क न आजे रोजी पो 

टे ला  हजर येवुन त ार द याने. 

फयादी :- 
  

 

आरोपी :--  

 

खुलासा :-- सादर वनंती क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी 

यातील आरोपीतानंी सगंणमत क न फयाद चे घरात घूसनू 

िशवीगाळ क न ध काबू क  क न आरोपीn . 1 याने 

वाईट उ ेशाने फयाद चा हात ध न वनयभंग केला व 

ओढाओढ करत मचे बाहेर काढून थापडाबू यानी मारहाण 

केली व आरोपी . 02 याने फयाद चे ब हणीला िशवीगाळ 

क न जवे मार याची धमक  दली.वगरेै मजकुराचे जबाबव न 

मा.पो.िन.सा.यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न तपासकामी 

NPC 591 नागरगोजे याचेंकडे दे यात आला. 

 

दाखल अिधकारी :--  
HC 748 कनाके मो. 9923888322 

 

तपास अिधकारी :-- 
NPC 591 नागरगोजे मो. 8412879395 

vkjksihoj iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



                                             
      

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद 14.02.2023 

गू.र.न.व 
कलम 

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

गूरन. 
74/2023
कलम  
65 ई  
म.दा.का.  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:- 
िद-14.2.2023 रोजी 11.35 
वा. सुमारास खानापुर 
बस थानकसमोर KGN  
िकराणा दुकानासमोर 
सावजिनक रोडचे बाजुला ता. 
देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 14/02/2023  
रोजी  14.48 वा 
 नोदं नं. 43 वर  
 

िफयादी चे नाव   
ीकांत माधवराव मोरे  वय 33 

वष , पो.उपिन पो. े .देगलुर 
7977418500 
 
आरोपीचे नाव- 
 
िमळाला माल 
 देशी दा  िभंगरी स ाचे 180 
ML मतेचे एकुण 08 बाँटल 
70  दरा माणे 560  माल. 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी 
हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा माल देशी दा  िभंगरी 
स ाचे 180 ML मतेचे एकुण 08 बाँटल 70  दरा माणे 
560  माल चा ोगु याचा मुदेमाल सह चोरटी िव ी 
कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु ा दाखल   
 
दाखल करणार 
-ASI शेख   .ने. पो े देगलुर मो. 9823206916 
  
तपािसकअंमलदार  
पो.ना./पोना 625 प े   ने. पो े  देगलुर 

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

 
vkjksihoj iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

ो  पो. टे. लोहा  गुरन.35/2023 कलम 12 अ  महारा  जुगार कायदा  द.14/02/2023 

 

पो. टे. चे 
नाव 

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

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 

 35/2023  

कलम  

12  अ महारा   

जगुार कायदा 

 गु हा घडला:  
दनांक 14/02/2023 चे 14.20 

वाजता सुमारास  िशवाजी 
महाराज चौकाकातून 

मु ाईनगर कडे जाणारे रोडवर 

लोहा ज हा नांदेड  

 

गु हा दाखल:- 

 द 14/02/2023  

वेळ 14.53 वाजता टेशन 

डायर  न द 16 वर       
 

 िमळाला माल :-  मटका 
जगुाराचे सा ह य व नगद  रोख 

र कम 970/- पये  

फयाद - 

 महादेव ानोबा राह ंज  वय 33 वष 

यवसाय नोकर  पोका 31 59 नेमणूक 

पोलीस टेशन लोहा मोबाईल मांक 88 

30 87 72 91 
 
 

 आरोपी चे नाव व प ा- 
 

 

आरोपी अटक:-  ---  

 

खलुासा;  
         सादर वनंती क    वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील 

आरोपीने   िमलन  नावाचा मटका जगुार खेळत व खेळवीत असताना  
मटका जगुाराचे सा ह य व नगद  970/- पयेसह िमळुन आला. वगरेै 

मजकूर मजकुरा या फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास  मा. पो.िन. साहेब यांच ेआदेशाने  पोहेका 408  यांच ेकडे दला                 
   

दाखल करणार  

पोहेका 999 येमेकर  पो. टे .लोहा मोबाईल नंबर 9923670999 

 

तपासी अमंलदार  

पोहेका /408 क े  पो. टे .लोहा मो. न. 7057524134 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .- 

       पोलीस िनर क ी तांबे साहेब मो. न. 9850181800 

              
 

vkjksihoj iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

                            पोलीस टेशन गुरनं -17/2023 कलम 324,323,504,506,34 भा द व माणे. दनांक 14/02 /2023 

पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

पोलीस 

टेशन 

माळाकोळ   

गरुनं  

17/2023 

 कलम  

324,323, 
504,506 

,34 भा द व  

 ग.ुघ. तार ख वेळ 

ठकाण:- 

 द.12/02/2023 रोजी 
वेळ 17.00 वा.स ु फ.च े

शेतात वागदरवाड  

िशवार  

 
 

दशा व अतंर:  

पूवस 06 क िम  

 

गु हा दाखल:-  

दनांक 14/02/2023  

चे 15.35 वा 
.न द नंबर 12 वर 
 
 
 

फयाद चे नाव :- 

 अजनु पुंडिलक क े वय. 42 वष 

यवसाय शेती राहणार वागदरवाड   

ता. लोहा  
 मो.नं.8999654964 

 
 

  आरोपीचे नाव :-  

 

उिशराचे कारण  

आज रोजी उपचार क न येऊन त ार 

दली  

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी संगणमत क न फयाद स तु आम या शेतातील कालवा का 
बुजवलास हणून िशवीगाळ क न आरोपी मांक एक याने काठ ने 

फयाद चे डो यात मा न डोके फोडून दखुापत केली व आरोपी मांक दोन 

,तीन ,चार यांनी फयाद ची प ी सोड व यास आली असता ितला पण 

थापडाबु कयांनी मारहाण क न जवे मार याची धमक  दली वगरेै जबाब 

आज रोजी उपचार क न येऊन द याने गु हा दाखल  

 

दाखल करणार:- 

पोहेका◌ॅ 2065  लालवंडे पो टे माळाकोळ . 

           

तपािसक अमंलदार :-  

पोहेकॉ/ 2308 माळाकोळ   मो.नं.9284536640 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

   मा. स पो िन डोके   मो. .8652147575 

 

vkjksihoj iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पोिलस टेशन हमायतनगर येथीलदैनं दन गु हेअहवाल दनांक,14/2/2023 

पो. टे. चेनाव गुरंन,व,कलम, गु हा घडला,ता.वेळ,व, ठकाण फयाद चेनाव व प ा व मो. नं. 
आरोपीचेनाव व प ा, आरोपीअटकहोय 

/ नाह  

ह ककत 

हमायतनगर 
 
 

गरंुन, 
36/2023 
कलम 
294,323 
,506,भाद व 

गु हा घडला,ता.वेळ,व, ठकाण  
दनांक 14/02/2023, रोजी 
1600, वाजता,चे, सुमारास, 
मौज,ेकरं ज, तालुका 
हमायतनगर, 

 
पूवस 10 कमी, 
 
गु हा, दाखल,ता.वेळ,व, ठकाण,, 

दनांक 14/02/2023 

रोजी,18=56,वा. 
न द,नंबर 22 वर 
 
 
आरोपीअटक,,,,, नाह  

फया दचे,नाव 
, 
 
आरोपींची नावे व प ा,,,, 
  
 
आरो प,अटक,, नाह  
 

सादर वनंतीक ,वरनमूद, तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी यांनी 
फयाद स तु या मुलाने मा या मुलास भांडणे का केली या कारणाव न 
तुमची माय,बाय, मी,झवतो, असे अ ील िशवीगाळ क न जवे 
मार याची धमक  दली अशा लेखी अजाव न माननीय पोिन, साहेब 
यां या आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बीट, 
ए एस आय कदम यां याकडे दला मोबाईल नंबर,7350671239 

 
दाखल करणार,, 

पोहे का,शेख,लायक,बन,2281, मोबाईल नंबर,7888218751, पो टे, 
हमायतनगर  

 
तपास कामी बीट, 

 ए एस आय कदम मोबाईल नंबर,7350671239 

 
पो टे, भार , अिधकार , 

ी, ब.ड ,भुसनुर,पोिन.पो टे, हमायतनगर मोबाईल नंबर 9834774799 
 

vkjksihoj iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पो. टे. कंधार      ग.ुर.न. 36/2023  कलम  279,304 (अ)  भा द वी.. . द.14/02/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन.  

36/2023  

कलम  

279, 

304 (अ) भा द वी   

 गु हा घडला : 
   द 12/2/2023 रोजी  10.20  

वा.च ेसुमारास चं कांत शंकर 

मंगनाळे यांच ेघराचे जवळ 

कंधारेवाड    

 
 

पूवस 8 कमी  
 
 

गु हा दाखल:-  

द 14/02/2023 

 वेळ 18.18 वाजता  
टेशन डायर  न द 33  वर 

 
 
 

 फयाद  चे नाव    :-  

 हाद प. तुकाराम जाधव वय 45 

वष यवसाय शेती रा.  मरिशवनी 
ता. कंधार ज. नांदेड  मोबाईल नंबर 

9096145721 
 

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी चे नाव व प ा: -. 
  

आरोपी अटक:- नाह  

 

मयत :-  

माधव तुकाराम जाधव व 48 वष 

यवसाय मजुर  रा. मरिशवनी 
ता.कंधार 

 
 
 
 

खलुासा;  
        सादर वनंती वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद चा भाऊ 

व इतर आठ जण चं कांत शंकर मंगनाळे रा. कंधारेवाड  यांचा घराचे लॅप 

टाक यासाठ  ॅ टर ला िम सर जोडून नेत असताना ॅ टर चढाला चढत 

नस याने सदर ॅ टर चे  चालकान े  याचे ता यातील ॅ टरला झटके  देव ु

देव ुहयगई व िन काळजीपणाने चालव याने ॅ टरचे पाठ मागील िम सरची 
पन तुट याने िम सरची धडक फयाद चा भाऊ मयत माधव जाधव यास 

धडक लाग याने तो गभंीर जखमी होऊन मरण पावला आहे याचे मरणास 

वर ल ॅ टर चा चालक कारणीभूत आहे  वगरेैची MLC  जबाब  पोहेका/ँ 2259 

ीरामे यांनी आणून हजर के याने   मा.पो. िन.साहेब यांच े आदेशाने वर 

माणे गु हा दाखल क न तपास psi / इं ाळे यांच ेकडे दला. 
 

दाखल करणार: 

  pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे कंधार 

 

तपासी अमंलदार:-  

Psi/ इं ाळे पोलीस  टेशन कंधार. मो. न.ं9975754256 

 

पो टे भार  अिधकार  नांव  

पो िन पडवळ साहेब पोलीस टेशन कंधार   मो न ं9420841070 
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पोलीस टेशन रामतीथ भाग 5 गरून. 23/23 कलम 324,323 ,504 ,506 ,34 भा द व माने द.14/02/2023 

पो. टेचे 

नाव 

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

ता. वेळ 

फयाद चे नाव प ा व मोन ं, आरोपीचे 

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

रामतीथ  भाग 5 

गुरन:ं 

23/2023  

कलम 

324,323 
,504 ,506 
,34  

भा द व  

गु हा घडला ता. वेळ ठकाण  

दनांक 18 /01 /2023 रोजीच े 

दपुार  13.30 वाज याची समुारास 

फयाद च ेशेतात मोज ेकंुभारगाव 

ता. बलोली  
 
उ रेस 19 क.मी 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.14/02/2023 

चे 18.50वा  
टे.डा न द.  21वर  

 
 
जखमीचे नाव:- 

 नामदेव आ माराम नरवाडे व 42 

वष राहणार कंुभारगाव 

 
 
    

 फयाद च ेनाव 

नामदेव आ माराम नरवाडे वै 
बेचाळ स वष यवसाय शेती राहणार 

कंुभारगाव ता . बलोली  
जात -मराठा  मो.न.ं90 21 27 97 71  

 
 FIR त दली का:- होय  

 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाह   

 
वलबंाचे कारन :-   

आज रोजी इलाज क न पो ट  ला  
यऊेन त ार  जबाब दल ेव न 

सादर वनतंी क  वर नमूद ता.वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद च े वावरात आरोपीचंी गरेु वार च े पीक खात 

असताना फयाद  समजावनू सांग यास गेल े असता नमदू 

आरोपीतांनी सगंणमत क न फयाद स िशवीगाळ क न 

लाथा बु यानंी मारहाण क न फयाद च े डोके फोडून 

दखुापत केली व मु कामार देऊन जीव े मार याची धमक  

दली वगैरे लेखी जबाब व न गु हा दाखल क न माननीय 

ी दघ ेसाहेबां या आदेशान ेतपास पोहे का पठाण 24 76 

यां याकडे दला आहे 

 

दाखल करणार – 

  Hc/122 ह . एस .कानपरुण ेमो नंबर 70 83 67 69 77 

 
तपािसक अमलदार- 

पोहेका 2476 पठाण मोनं. +91 9823027725  

 

पो टे भार  अिधकार _ 

API दघ ेसाहेब.मो  98342 55985 

vkjksihoj iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 
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 पो. टे. कंधार  गु.र.न.37/2023.कलम 354,354(A),452.भा .द . व. द.14-02-2023.  

 

पो. टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न 

.37/2023 

.कलम 

.354,354(A) 
,452. 

भा .द . व. 

घडला:- 
 द.14.02.2023. रोजी  01.00 

वा.  च ेसमुारास फयाद च े 

घरात मौज ेनारनाळ   ता.कंधार  

 

पवूस 35  k. m.  

 
 गु हा दाखल:- द.14/02/2023  

वेळ 20.45 वाजता  
टेशन डायर  न द  37 वर. 

 
 
 
 

फयाद चे नाव:- 

  
 
FIR त दली का:- 
होय 

 
आरोपी नाव व प ा:- 
 
 
उिशराच ेकारण:- आज 

रोजी पोलीस टेशन 

ला येऊन फयाद 

द यान.े  

 
आरोपी अटक:- नाह   

 

खलुासा; 
            सादर वनंती क   वर नमूद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  ह  

घरात झोपली असताना यातील आरोपीन े घरातील दार ढकलनू देऊन वाईट 

उ ेशान े फयाद च े छाती दाबनू ,त ड दाबनू ,ध न झटापट  क  लागला अस े

फयाद व न वर माण े त ार  जबाबा व न  गु हा दाखल .  

 
 दाखल करणार:-ASI/ कागंण ेसाहेब पो. टे. कंधार. 

 
 तपासी अंमलदार:- 

HC/1959 यवहारे  साहेब पोलीस टेशन  कंधार  

मोबाईल नंबर.9604333256. 

 
पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. .= 

   मा. पो.िन. पडवळ साहेब पोलीस टेशन कंधार चाज पोलीस िनर क खशेु 

साहेब.    मो. .9420841070. 

 

vkjksihoj iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



        
 

पोलीस टेशन माळाकोळ  दैनं दन गु हे अहवाल दनांक 14/02 /2023 

पो. टे. चे नाव      गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव 

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

पोलीस 

टेशन 

माळाकोळ   

गरुनं – 

18/2023  

कलम  

324,452 
,323,504 
,506,34  

भा द व  

 ग.ुघ. तार ख वेळ ठकाण:- 

द.13/02/2023 रोजी वेळ 

19.00 वाजता चेसुमारस 

फयाद चे घर  मोज ेआंडगा 
उ र द णेस 15 क.मी. 
 
 

गु हा दाखल:-  

दनांक 14/02/ 2023 

 चे    16.51 वा. 
न द नंबर 13 वर 

 
 

उिशराच ेकारण :-  

आज रोजी उपचार क न 

येऊन त ार दली 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव :-  

व ठल पता व म सुरनर सुरनर 

वय 25 वष  यवसाय शेती राहणार 

आंडगा उ र तालुका लोहा ज हा 
नांदेड ज हा 
 मो.नं.9699870672 

 
 
 

  आरोपीचे नाव :- 

 
 

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी यांनी 
सगंणमत क न यातील आरोपी मांक एक हा मोटरसायकल घेऊन फयाद चे 

घरासमोर जाऊन मोटरसायकल चे हॉन वाजवीत होता ते हा यातील फयाद ने 

आरोपीस तू मा या घरासमोर मोटार सायकल आनुन हा◌ॅन का वाजवतोस हणून 

वचारता यातील आरोपी हे फयाद चे घरात घुसून आरोपी मांक एक याने 

फयाद च े डो यात गजाळ ने मा न डोके फोडून दखुापत केली व आरोपी मांक 

दोन तीन चार यांनी फयाद ची आजी व चुलता हे भांडण सोडव यास आले असता 
यांना पण गजाळ ने व थापडा भु याने मारहाण क न िशवीगाळ क न जव े

मार याची धमक  दली वगैरे जबाब आज रोजी येऊन द याने माननीय API डोके 

साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न तपास कामी HC954 क लेवाड यांना 
दला आहे 

 

दाखल करणार:- 

पोहेका◌ॅ 2065  लालवंडे पो टे माळाकोळ . 

  

तपािसक अमंलदार :-  

पोहेकॉ/  954 क लेवाढ  पो टे माळाकोळ  मो.नं.8888832047 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

  मा. स पो िन डोके  मो. .8652147575 
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                                                           पो. टे. उ माननगर आ. .नं 07/2023कलम 174CRPC माणे द 14/02/2023 

ज हा/ठाणे  गरुनं / कलम  ग.ुघडला /गु हा दाखल/  ता . 
वेळ व ठकाण 

खबर देणार यांच ेनाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

आ. .न ं

07/2023 

कलम 

174CRPC 
 

 
आ. .चे कारण :--

अटँोसाठ   घेतलेले 

फायनॉ सचे पैसे कसे 

फेडावे या कारणाव न 

आ मह या 
 

 
  

 
 

आ. .घडला.ता वेळ ठकाण  

:---  

द14/02/2०23चे 
11.00वा ते11.30वा 
ठकाण  :-- मयताच े वताचे 

घराम ये  गळफास घेऊन 

आ मह या केली  ॉ  
उ माननगर

 
 

अतंर व दशा   :--  
पुवस 00 क.मी  
 
 

आ. .दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 14/02/2023 

वेळ  18.18 वा 
 टे डा न ं21 

 

फयाद चे  नाव नाव :--  

गगंाधर किमशन हानमंते   वय 

45वष यवसाय मजूर   रा.  
उ माननगर ता. कंधार  

 ज नांदेड  मो.न ं7218484358 

 

मयताच ेनाव :--  

मंगेश सुधाकर कोलते  वय 28वष 

रा.उ माननगर ता. कंधार
 

मरणाचे कारण :-- 

  अटँोसाठ  घेतलेले फायना सचे 

पैसे कसे फेडावे हणुन वताचे 

प ाचे घराम ये नॉयलॉन या 
दोर ने छताचे लाकडास गळफास 

घेऊन आ मह या केली  

खलुासा:--सादर वनंती क  वर नमुद ता.वेळ  व ठकाणी यातील 

मयत मंगेश सुधाकर कोणते यांनी अटँोसाठ  घेतलेले  फायना स  

पैसे कसे फेडावे हणुन याने आपले वताचे घरात नॉयलॉनचे 

दोर ने लाकडास गळफास घेऊन आ मह या केली याचे 

मरणाबाबत आमचा कोणावर संशय कंवा त ार नाह  असे 

जबाबव न वर माणे आ. दाखल क न तपास HC 2499भारती 
यांचेकडे दला  

 
दाखल करणार :--  

HC 1005 बोईनवाड पो. टे . उ माननगर ता. कंधार ज.नांदेड 

 

तपािसक अमंलदार :-- 

HC 2499 भारती  पोलीस टेशन उ माननगर  

मो नं  95798 54437 

 
पोलीस टेशन भार  अिधका-याचे नाव व मोबाईल नंबर :-- 

मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर  

मो.नं.   83789 89949 
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पो. टे वमानतळ गुरन ं56/2023 कलम 379 IPC द 14.02.2023  

 
िज हावपो. टे

.चनेाव 
गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शेरा 

िज हानांदडे, 
पो. टे.  
िवमानतळ 

ग.ुघ.ता.वऴे व ठकाण – 

 दनाकं 05/02/2023 रोजी 
दपुार  16.00 त े 16.30 वा या 
दर यान सावजनीक रोडवर 

राजमाँल या पाठ माग े

आनंदनगर नांदेड  
 
द ीणसे 01 क.मी. 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ-  
 द 14.02.2023 रोजी  
वेळ – 17.48 वा  
टे.डा. 28 

 
पो. टे 

वमानतळ 

गुरन ं

56/2023 
कलम 

379 IPC 

फयाद  – 

 व ठल ध ड बा मनुरकर वय 45 वष 

यवसाय शेती रा. बाबानगर, नांदेड 

मो.न. 8329244311 

 
आरोपी- अ ात  
 
उशीराचे कारण  

-गावी गेले अस याने व आज रोजी 
पयत मोटार सायकलचा शोध घेवुन पो 
टे ला हजर येवुन त ार द याने. 

  
गेला माल-  

HONDA SHINE कंपणीची मोटार 
सायकल . MH 26 AN 6275 े 
रंगाची जचा चेचीस नंबर 
ME4JC36JAE7778042 व इंजीन 

नंबर JC36E73262521 असा 
असलेली कमंती 40,000/-  ची जनुी 
वापरती  

 
खलुासा - सादर वनतंी क , वर नमुद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील फयाद  यांची HONDA SHINE 

कंपणीची मोटार सायकल . MH 26 AN 6275  े

रंगाची जचा चेचीस नंबर ME4JC36JAE7778042 व 

इंजीन नंबर JC36E73262521 असा असललेी कमतंी 
40,000/-  ची जनुी वापरती ह  कोणीतर  अ ात 

चोर यांनी चो न नलेी आहे. वगैरे मजकुराच े

जबाबव न मा.पो.िन.सा.यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल 

क न तपासकामी HC 967 गायकवाड  यांचेकडे 

दे यात आला. 
 
दाखल करणार –  

HC 748 कनाके मो. 9923888322 
 
तपास करणार –  

HC 967 गायकवाड मो. 9529796606 
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पोलीस टेशन, हमायतनगर येथील दैनं दन गु हे अहवाल, दनांक,14/2/2023 

पोलीस टेशनचनेाव गु हार ज टरनंबर व 

कलम 
गु हा,घडला, तार ख वेळ व ठकाण फयाद चनेाव व प ा 

मोबाईलनंबरआरोपीचेनाव व 

प ाआरोपीअटकहोयनाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनचे 

नाव, 
 हमायतनगर 

गुरण 

,35/2023,, 

कलम, 

406,420, 

भादवी 
    .                 
 
 
 

गु हाघडलातावेळ व ठकाण :-  

द.,25/1/2022,ते,  

दनांक 23/6/2022 पयत 
मोज,ेिसरंजनी,  
 
उ रेस 07 कमी, 
 
 
गु हादाखलतावेळ, टे.डा.नं 
दनांक,14/2/2023रोजी, 

17=51वाजता,  

न द मांक 20 वर 
 
 
केलेली, फसवणकू,,,17,93,196, 

रपयाचे, सोयाबीन, हरभरा, 
तूर,हाळद,व, कापुस व इतर 
भुसार माल 
 
ऊिशराच,ेकारण,,  

आज रोजी पो टला यऊेन 
फयाद द याने 

फयाद चेनाव व प ा  
पंजाबराव सदानदं राऊत वय 
55 वष यवसाय शतेी 
राहणार िशरंजनी तालुका 
हमायतनगर  
मोबाईल मांक 
9158602825 
 
 
आरोपींचेनाव,पा ता,, 
  
 
आरोपी अटक, नाह ,, 
 
 
 
 

खुलासा - :- वरनमदुता.वेिळ,व, ठकाणी यातील आरोपी यांनी फयाद  व 
यातील सा ीदार यांचा दनांक 25/12022ते, दनांक 23/6/2022 पयत 
आमच े िसरंजनी गावात येऊन  यापार  यांनी मा याकडून व आमच े
वर ल गावातील लोकांना वेगवेग या तारखेला, वर ल, माणे,माल खरेद , 
क न आ हाला व ासात घऊेन वेळोवेळ  पैशाच ेआिमष दाखवनू मला 
व,,,वर ल लोकांना नमदू के या माणे मालाची काह  र कम नगद  दली व 
रा हललेे र कम वेळोवेळ  मागणी केली असता तो र कम दे यास 
टाळाटाळ कर त आहे यांचे मोबाईलवर सपंक केला असता याने आपला 
मोबाईल बंद क न ठेवला आहे सदर यापार  यांनीमाझ,व िसरंजनी 
गावातील लोकांची मालाची रा हलेली एकूण र कम 17,93,196,,सतरा लाख 
, यानव,हाजार ,,एकश,े,, याहनव पये दलेले नाह त सदर यापार  यांनी 
वर ल माणे माझ े व गावातील लोकांचा लोकांचा शेतातील माल घेऊन 
माझी व लोकांची फसवणूक क न अ यायाने व ासघात केला आहे वगरेै 
लेखी जबाब आव न पोिन साहेब यां या आदेशान,े वर माणे गु हा दाखल 
क न पुढ ल तपास कामी सपोिन चौधर  साहेब यां याकडे दला आहे 
गु हादाखलकरणार– 

पोहे का,शेख, लायक,बन,2281,पो.ठाणे. हमायतनगर, 

 मोबाईल नबंर, 7888218751 

तपासीअिधकार :-  . 
सपोिन, चौधर , साहेब, मोबाईल नबंर 9764123018 

vkjksihoj iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



                                                                                                                                                                                                                                

पोलीस टेशन माळाकोळ  दैनं दन गु हे अहवाल दनांक 14/02/2023 

पो. टे. चे नाव      गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

पोलीस 

टेशन 

माळाकोळ   

गरुनं- 

19/2023  

कलम 

324,323, 
504,506,34 

भा.द.वी 

ग.ुघ.तार ख वेळ व ठकाण:- 

दनांक 13/02/2023 चे  19.00 

वाजताचे सुमारास व ठल 

सुरनर यांच ेघरासमोर 

सावजिनक रोडवर मौज ेआंडगा 
ता लोहा 
 

दशा व अतंर :- 

द णेस  15 km  

 

गु हा दाखल:-  

दनांक 14/02/2023  

रोजी 19:40.वा. 
न द नंबर.   16  वर  

 

फयाद चे चे नाव:-  

वजयकुमार पांडुरंग सुरनर. 

27.वष यवसाय शेती राहणार 

अडंगा (उ) तालुका लोहा 
.न.ं9146998286 

 

 आरोपीचे नाव:-  

  
 

उिशराचे कारण  

उपचार क न येऊन आज रोजी 
त ार दली  
 

खुलासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख .वेळ  व  ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी संगणमत क न फयाद स तू आमचे घरासमोर मोटर सायकल चा 
हॉन का वाजवतोस हणून िशवीगाळ क न आरोपी मांक एक याने दगडाने 

फयाद चे हानुवट वर मा न दखुापत केली व आरोपी मांक दोन,तीन,चार यांनी 
फयाद चा भाऊ सोड व यास आला असता यास थापडा बु कयाने मारहाण 

क न जवे मार याची धमक  दली वगरेै जबाबाव न सपोनी डोके साहेब यां या 
आदेशाने गु हा दाखल क न तपास कामीपोहेकॉ िशरसागर यां याकडे दला आहे 

. 
 

 दाखल करणार :-  

पोहेकॉ /2065  लालवंडे पो टे  माळाकोळ . 

         

तपासी अमंलदार:-  

HC/1888/ ीरसागर पो टे माळाकोळ  मो न.9823842188 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

  मा. सपोिन डोके सर  मो. .8652147575 

 

vkjksihoj iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



पोलीस टेशन बलोली दैनं दन गु हे अहवाल दनांक 14/02/2023 

  

पो. टे. 

बलोली 
गुरन न.ं 

18/2023 

  कलम 

324,323 
,504,506,34 

भा द व 

गु हा घडला तार ख वळे .  

दनाकं 14/02/2023 रोजी च े

15-30 वाजताची समुारास 

फयाद या घरासमोर पुर 

तालुका बलोली. 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ  

दनाकं  14/02/2023  

च े17-57  

 न द न.26 

 
 

फयाद  _  

बभीषण रामगीर िगर  वय 

50 वष यवसाय िभ ा 
मागण ेराहणार ापरू 

तालुका बलोली 
 मो. 9542671197 

 
आरोपी –  

 

खलुासा-सादर वनतंी क  यातील नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी नमूद यातील फयाद   

हा आपल े घरासमोर थांबल े असता यातील आरोपीन े जुन े भांडणाची कारणाव न 

िशवीगाळ क न थापड बु यान े व दगडान े डो यात मा न डोके फोडल े व जवे 

मार याची धमक  दली वगैरे जवळ व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास सपोिन  

क े साहेब यां या आदेशान.े  

 
दाखल करणार . 

 ASI शेख आयुब   पो ट बलोली मो. 9823628983 

 
तपासी अंमलदार .  

पोहे का 1985 िशंदे  पो. टे बलोली मो.नं 7721005064 

 
पोलीस िनर क न टे सर पो टे  धमाबाद मोबाईल न.ं9823802677 

  

vkjksihoj iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

पोलीस टेशन मुखेड  दैिनक गु हे अहवाल दनांक १४/02/2023 

 पोलीस 

टेशन  

गुरन/कलम गु हा घडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खुलासा शेरा 

मुखेड  ग ुरण  

५०/२०२३ 

 कलम   

३७९.३४ भादवी. 
 
 

   गेला माल-: 

 दोन बैल कमती 
६१.०००/ पये 

 

 िमळाला माल:- 

एक का या बांडा 
रंगाचा बेल 

कमती 
३०.०००/ . 

गु हा घडला वेळ व ठकाण- 

द.१२/०२/२०२३ रोजी पहाटे ०३:०० 

वाजता चे सुमारास फयाद च ेराहते 

घरासमोर अगंणात मोज ेकाम जळगाव 

दशा पवूस २० क.मी.तालुका मुखेड. 

 
 

ग.ुदा व वेळ- 

 द.१४/02/2023  

रोजी २१: १७ वाजता  
टे डा न ं२५ वर 

 
 

उिशराच ेकारण:- 

आज रोजी पो टला येऊन फयाद 

द याने. 
 
 
 

फयाद  – 

दलीप उफ मिलकाजनु मा ती 
चीट मोगरे  वय ३५ वष  

यवसाय शेती राहणार 

कामजळगा तालुका मखुेड 

ज हा नांदेड  

मो ९७६३०४७०७८. 

 

आरोपी – 

  

खलुासा- 
      सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील 

आरोपीतानी संगणमत क न फयाद चे राहते घराच े समोर 

अगंणात बांधलेले दोन बेल कमती ६१.०००/  चा चो न नेऊन 

लोहा येथील जनावरा या आठवड  बाजारात व  करत असताना 
िमळून आले वगैरे मजकुराचे जबाब व न माननीय पो. By 

िन.साहेब यां या आदेशाने गु हा  दाखल. 

 
 

     दाखल करणार-       

ASI कदम मोबाईल नंबर 9423305996पो टे मुखेड 

 

तपास- 

API बोधिगरे पो टे मखेुड मो 8369695184 

 

मा. पो िन ी गोबडे साहेब ने पो टे मखेुड मो.न. 8805957440  

 

vkjksihoj iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पोलीस टेशन भोकर दनांक 14.02.2023 DCR ची मा हती. 

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ व ठकाण 

गु. द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वेळ व 

ठकाण दनांक  

आज द.14/02/2023 

रोजी सकाळ  वेळ 

न क  नाह  

 
 
 
 

गु. दा. ता. वे. व 

ठकाण 

दनांक 14/02/2023 

चे वेळ 22.14  

न द-नंबर 24  

 
 
 

गरुन  

51/2023  

कलम  

457,380 भादवी 
 

 गेला माल- 

घरातील कपाट त 

पाँक टम ये ठेवले या 5 

गमँ या सो या या 4 

अगं या, यं ह  ठेवलेले 

जनेु नाणे रोख 

65000/- पये ज.ुवा. 
 
 

िमळाला माल िनरंक 

 

फयाद चे नाव 

नागनाथ ल मणराव 

िघसेवाड वय 60 वष 

यवसाय रा. पवार काँलनी 

भोकर ता. भोकर 

 ज. नांदेड 

मोन. 982214805151 

 
 
 

आरोपीच ेनाव-  

अ ात 

 

आरोपी अटक - 

नाह  

 

खलुासा 

सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील अ ात आरोपी ने यातील 

फयाद  यांच े ता यातील घरातील कपाट त पाँक टम ये ठेवले या 5 गमॅ या 

सो या या 4 अगं या,यं ह  ठेवलेले जनेु नाणे रोख 65000/- पये ती कोणीतर  

अ ात चोर यांनी चो न नेले वगरेै अजा व न मा. पोिन साहेब यां या आदेशाने 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी सपोउपिन दलीप जाधव यांच ेकडे दला 
 

दाखल करणार – 

 PSO)सपोउपिन/लेखुळे पो. टे भोकर मोन ं-8308292298 

 

तपासीक अमलदार – 

 सपोउपिन दलीप जाधव पो. टे भोकर  
 

पो ट भार  अिधकार   

पोिन. पाट ल साहेब पो. टे भोकर  मो.9923104521   

 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

iksLVs eqdzekckn nSfud xqUgs vgoky fn 14-02-2023  

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs ps  
uko  
eqdzekckn  

iukdk -?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k & 
14@02@2023 jksth osG 
lk;adkGh 18-30 oktrk 
lqekjkl ekS vacqyxk 
rkyqdk eq[ksM 
  
 
iukdk nk[ky-rk- 
osG-%& 
fn-14@02@2023  
osG 21%08 ok-  
LVs-Mk-ua-  31 oj 
 

vijk/k dzaekd  
iukdk uacj 

 20@„å„…  

dye  

504]506 Hkknfo 

 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
dkf'kukFk fi ukxksjko >kMs 
o; 35 o"kZ O;olk; 'ksrh 
tkr ejkBk jkg.kkj vacqyxk 
rkyqdk eq[ksM  
eksua 9158916191 
  

,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 

 
vkjksih vVd rk osG %& 
fujad  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh fBdk.kh ;krhy 
vkjksihl fQ;kZnhus VªWDVjus eq:e Vkdysys iSls ekfxrys vlrk iSls 
ns.ks ?ks.;kps dkj.kko:u fQ;kZnhl f'kohxkG d:u thos ekj.;kph 
/kedh fnyh oxSjs tckc o:u vn[kyik= Lo:ikpk xqUgk nk[ky 
d:u fQ;kZnhl ijLij dksVkZr nkn ekx.;kph let fnyh -ek- 
liksfu lkgsc ;kaP;k vkns'kkus iq<hy pkSd'kh o dkjokbZ dkeh 
iksmiuh ok?kekjs lj  ;kaP;kdMs fnyk 
-  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
liksfu vkysokj iksLVs eqdzekckn eksua  
 rikfld vf/kdkjh %&  
iksmiuh ok?kekjs lj iksyhl Bk.ks eqØkekckn eksua  9881815115 
nk[ky dj.kkj %& 
 iksgs dk 1996 vkMsdj iksyhl Bk.ks eqØkekckn eksua 7972389995 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  

iksmiuh ok?kekjs lj iksyhl Bk.ks eqØkekckn eksua  9881815115 
 gs fnukad 14@02@2023 jksth ps 21%20 ok uksan ua- 25  oj jokuk  

?kVukLFkGko:u ijr %&HksV i<s pkyq  

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पोलीस टेशन भोकर दनांक 14.02.2023  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ  व ठकाण 

गु. द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनांक  

आज द.14/02/2023 

रोजी वेळ 14.00 वाजता 

मौ पाळज िसरप ली 

जाणारे रोडवर गगंाधर 

उपवार यांच ेशेता जवळ 

ता. भोकर 

 
 
 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 14/02/2023 चे  

वेळ 22.41 

न द-नंबर 25 

  
 
 

गरुन  

52/2023  

कलम  

65(ई) मु.ं ो. अॅ ट 

 

िमळाला 

 1)2000.00 दोन पांढर या नायलॉन या 

पो याम ये मेनकापडचे पाक ट म येएक 

िलटर िसंद  दा असलेले पाँक ट असे 

येक  पो याम ये 50 पॉक ट असेएकुण 

100 पाक ट येक पॉक टची कंमत 20/-

पये माणे एकुण कंमत 2)40000.00 

एक काळया रंगाची शाईन ह डा कंपनीची 

मोटार सायकल ं .TS-18-F-5028 ज.ुवा. 

क. अ ं

 
 

फयाद चे नाव 

बालाजी सोनाजी 

ल टवार वय 53 वष 

यवसाय नौकर  

पोहेका 2078 नेमणुक 

पोलीस टेशन भोकर  

मो. 9767114720 
 

आरोपीचे नाव-  

 

आरोपी अटक - नाह  

 

खुलासा 

सादर वनती क  वर नमूद ता वेळ  व ठकानी यातील आरोपी पाळज िसरप ली 

जाणारे रोडवर गगंाधर उपवार यांच ेशेता जवळ ता. भोकर येथे दोन पांढर या 

नायलॉन या पो याम ये मेनकापडचे पॉक ट म ये एक िलटर िसंद  दा  

असलेले पाँक ट असे येक  पो याम ये 50 पॉक ट असे एकुण 100 पाक ट 

येक पॉक टची कंमत 20/- पये माणे एकुण कंमत 2)40000.00 एक 

काळया रंगाची शाईन ह डा कंपनीची मोटार सायकल .TS-18-F-5028 ज.ु बा. 

क. अ ंएकुण - 42000.00 पये पयाचा माल ितची चोरट  व  कर याचे 

उदेशाने ता यात बाळगेला िमळुन आला हनून गू हा दाखल क न पूढ ल तपास 

पोहेका यांच ेकडे दे यात आला आहे 

 

दाखल करणार – 

 PSO)सपोउपिन/लेखुळे पो. टे भोकर मोन ं-8308292298 
 

तपासीक अमलदार – 

 HC/ 2078 ल टवार पो टे भोकर मोन- 976711472 
 

पो ट भार  अिधकार   

पोिन. पाट ल साहेब  पो. टे भोकर मो.9923104521 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



  

 उमर   ग.ुर.न.:- 34/2023 कलम 283 IPC  द.14/02/2023 
 

पो टेचे 

 नाव  

गुरनं,आ ,पनाका  
िमिसंग व कलम 

गुरनं,आ ,पनाका  
घडला व तार ख व वळे 

फयाद चे नाव व प ा मो. .आरोपीचे 
नाव प ा ,आरोपी अटक होय नाह   

ह ककत  

 

उमर   
गु.र.न.:- 
34/2023 

कलम  

283 IPC 

गु हा घडला दनाकं 

द.14/02/2023 

च े 14:40वा.  वाजता सुमारास 
नगरपािलका उमर  समोर 
रोडवर तालकुा उमर  

 
. दशा व अंतर:-  
 प मसे  01 कलोमीटर 
  
गु हा दाखल दनांक 

द.14/02/2023 

चे 15.42 वाजता  

न द न.17 

फयाद चे नाव:-  

साहेबराव भीमराव हौसरे वय 
32 वष धंदा पोलीस कॉ टेबल 
पक513 पोलीस टेशन उमर  

 
आरोपीचे नाव व प ा:- 
 आरोपी अटक:- नाह   

 
  

खलुासा:- सादर वनंती क  वर   नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीने आप या ता यातील अँपे ऑटो हा बस टँड 
समोर ल रोडवर र यावर म यभागी यणेा या-जाणा या वाहनानंा 
अडथळा िनमाण होईल अशा थतीत उभा टाकललेा  िमळून 
आला हणनू नमूद आरोपी व  कलम 283 माणे गु हा न द 
क न मा..पो.नी सा. यां या आदेशाने  पुढ ल तपास का मी 
hc/1691 कदम या याकडे दला 
 
तपास:-  

hc 1691 कदम  पो टे उमर   मो.9623658510 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

 

  



    

 उमर   ग.ुर.न.:- 32/2023 कलम 324,323,504,506,34 IPC    द.14/02/2023 
 
पो टेचे 

 नाव  

गुरनं,आ ,पनाका  
िमिसंग व कलम 

गुरनं,आ ,पनाका  
घडला व तार ख व वळे 

फयाद च ेनाव व प ा 
मो. .आरोपीचे नाव प ा ,आरोपी 
अटक होय नाह   

ह ककत  

 

उमर   

ग.ुर.न.:-  

32/2023  

कलम 
324,323, 
504,506,34 
IPC 
 

गु हा घडला दनांक 

द.13/02/2023 चे 
रा ी  19.00 वा.  फयाद चे 
घरासमोर िशवणगाव तालुका 
उमर  

 

. दशा व अतंर:-  
 प मेस  16 कलोमीटर 

  

गु हा दाखल दनांक 

द.14/02/2023 

चे 12.49 वाजता  

न द न.13 

 
  

फयाद चे नाव:- 
 

आरोपीचे नाव व प ा:-  

 

आरोपी अटक:- नाह   

खलुासा:- सादर वनंती क  वर   नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 
आरोपीताने संगणमत क न व हर चे पाणी घे या या कारणाव न 
आरोपी नंबर एक व दोन यांनी फयाद चे पतीस लाथा बु यांनी 
मारहाण क न आरोपी नंबर दोन यांनी काठ ने कमरेत मारहाण केली 
आरोपी नंबर तीन व चार यांनी माझे केस ध न खाली पाडून लाथा 
भु यांनी मारहाण केली व जीवे मार याची धमक  दली वगरेै 
अजाव न  मा..पो.नी सा. यां या आदेशाने  पुढ ल तपास का मी hc/465 

सवयी या याकडे दला 
 

तपास:- 
 hc 465  सवइ  पो टे उमर   मो.9689202996 

 
 
 

  



 
 

उमर   ग.ुर.न.:- 33/2023 कलम 379IPC द.14/02/2023 

 

पो टेचे 

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वेळ 

फयाद चे नाव व प ा मो. .आरोपीच ेनाव 
प ा ,आरोपी अटक होय नाह   

ह ककत  

 

उमर   
गु.र.न.:- 
33/2023 

 कलम 

 379 IPC 
 

गु हा घडला दनाकं 

द.13/02/2023 चे रा ी  12.30 

वा.  वाजता शेता समोर ल 
रोडवर बस टँड रोडवर 
पा कग िश र तालुका उमर  

 
. दशा व अंतर:-  
   उ रेस 10 कलोमीटर 
 
गु हा दाखल दनांक 

द.14/02/2023 

चे 14.48 वाजता  

न द न.15 
 
  

फयाद चे नाव:- 
 साईनाथ रामदास वचेंवाड व 21 वष 
धंदा शेती राहणार िश र तालुका 
उमर  

 
आरोपीचे नाव व प ा – 

आरोपी अ ात  

 
आरोपी अटक:- नाह   

 
गलेा माल – 

मोटरसायकल mh_20_बो_0135 फॅशन 
ो लाल काळया रंगाची 

मोटरसायकल अदंाजी कंमत 
पंचवीस/25000/- हजार पय े 

खलुासा:- सादर वनंती क  वर   नमूद तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील अ ात आरोपी तानी मोटरसायकल फॅशन 
ो लाल काळया रंगाची मोटार सायकल 

mh_20_BO_0135 फॅशन ो लाल काळया रंगाची मोसा 
अंदाजे कंमत 25 हजार पये हँडल लॉक तोडून चो न 
नलेी वगैरे जबाबाव न मा..पो.नी सा. यां या 
आदेशान े पुढ ल तपास का मी npc/1017 क े या याकडे 
दला 

 
तपास:-  

npc1017  क े  पो टे उमर   मो.9689202996 

 

  



 

उमर   ग.ुर.न.:- 35/2023 कलम 65 e    द.14/02/2023 
 

पो टेचे 

 नाव  

गुरनं,आ ,पनाका  
िमिसंग व कलम 

गुरनं,आ ,पनाका  
घडला व तार ख व वळे 

फयाद च ेनाव व प ा मो. .आरोपीचे नाव प ा ,आरोपी 
अटक होय नाह   

ह ककत  

 

उमर   
गु.र.न.:- 
35/2023  

कलम  

65(ई)  

मुं. ो. अॅ ट 

  

गु हा घडला दनाकं 

द.14/02/2023 चे 
रा ी  14.40 वा.  यांचे घर  
तीन प ाम य ेनूतनशाळे 
मागे उमर  तालकुा उमर  

 
. दशा व अंतर:-  
   उ रेस 02 कलोमीटर 
  
गु हा दाखल दनांक 

द.14/02/2023चे 
17.13वाजता  

न द न.18 
 
  

फयाद चे नाव:- 
सुदशन रामलाल धांद ूवय 53 वष 
यवसाय नोकर  चालक पोहे का ब कल 
नंबर 15 29 पोलीस टेशन उंबर  मोबाईल 
नंबर 9421303334 तालुका उमर  

 
आरोपीचे नाव व प ा – 

 
आरोपी अटक:- नाह   

 
िमळाला माल – 

एका नायलॉन या पो यात ला टकचे 40 

पॉकेट एक िलटर मतेच े ित पॉकेट 30 

पये माणे िशंद  जचा उ ट वास यते 
असललेी एकूण  1200/ पये चा माल  

खलुासा:- सादर वनंती क  वर   नमदू तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील आरोपींनी आप या ता यात 
वनापरवाना बेकायदेशीर र या बनावट िसंधी चाळ स 
िलटर येक  िलटर 30 पये माणे एकूण बाराशे पय े
चा माल ितची चोरट  व  कर या या उ ेशाने 
बाळगललेा िमळून आला वगैरे खबर व न गु हा दाखल 
क न  वगैरे जबाबाव न मा..पो.नी सा. यां या 
आदेशान े पुढ ल तपास का मी asi कदम या याकडे दला 
 
तपास:-  

asi कदम पो टे उमर   मो.9689202996 

 

                                                                                                                                                                                                                                    
 
 



पो. टे. कंधार गु.र.न 38/2023  कलम 324,323,504,506. भा.द. व.  द.14/02/2023. 

पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न. 

38/2023 

 कलम  

324,323 

,504,506.भा.द. व. 

घडला:-  
द.14/02/2023 च े16.00  

वा. च े समुारास  

फयाद च े शेतात 

महािलंगी . ता.कंधार  

 
पवूस 35. k.m. 

 
 गु हा दाखल:- 

द.14.02.2023  

च े21.22 वाजता टेशन 

डायर  न द नंबर 42 वर.  

 
 
 
 

फयाद चे नाव व प ा:- 
 माधव ानोबा गुटे वय  60 वष 

यवसाय घरकाम  रा. महािलंगी 
ता. कंधार ज. नांदेड  

मो. .880554463. 

 
FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा:  
 
 
आरोपी अटक:- नाह  

 

खुलासा; 
            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील  फयाद  हा 
कॅनॉलच े चार  मधनू पाणी दांडण े काढत असताना यातील 

आरोपीन े फयाद स येथून पाणी काढू नको माझी शेताच े

नुकसान होत आहे अस े हणून फयाद त िशवीगाळ क न 

थापड बु यानंी मु का मार मारला व उज या गालाला चावा 
घऊेन जीव ेमार याची धमक  दली  वगैरे जबाबाव न  वर 

माण ेगु हा दाखल.  

  
दाखल करणार:- 

ASI / कांगण ेपो. टे. कंधार मोबाईल नंबर:-9421392709. 

 
 तपासी अंमलदार:- 

HC-2259/ ीराम ेसाहेब पो. टे.कंधार मो. .9975754256. 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

 मा. पोलीस िनर क   पडवळ साहेब पोलीस टेशन कंधार   

मो. .9420841070. 
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  ukansM xq-j-ua 43@2023 dye Hkknfo 135

  

 
 

 

 
    

 xq-j-ua- 
43@2023 
dye  
269

 xqUgk    
    

 
ukansM-  

 
  nk[ky  

 
 

  
 

o; 42 o”ksZ 

  

      [kqyklk& lknj fouarh dh] oj ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy 

 oxSjs o:u ek- iks-fu-lkgsckaps vkns’kkus xqUgk nk[ky d:u 
iq<hy rikl iksgsdkW@  ;kapsdMs ns.;kr vkyk – eks-ua- 
9923381047 
 
xqUgk nk[ky&  
iksgsdkW@2812  eks-ua- 7972467403 
 
rikl  
iksgsdkW@   eks-ua- 9923381047 
 
izHkkjh vf/kdkjh&  
iks-fu-Jh txnh’k HkaMjokj eks-ua-9923696860 



 


 आरोपीचे

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो

 



 

  



 

आरोपीचे

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो

----- 



 

  





 

iksLVs brokjk nSfud xqUgs vgoky fn 14-02-2023 

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  fn-
osG 

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk -ukansM  
iksLVs ps  
uko brokjk 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k & 
fnukad 10@02@2023 jksth 
jk=h 10z%15ok rs fnukad 
13@02@2023 jksth jk=h 
09%30 oktrk njE;ku 
fQ;kZnhps xksnke leksj brokjk 
cktkj eV.k ekdsZV ukansM  
 
fn’kk o varj %&  
iqosZl 01 fd-eh-  
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn 14-02-2023 
 ps   19%16  ok-  
ukasn ua 37 oj 
 

xqju@ vijk/k dzaekd  
 48@2023  
dye 
427]323]504]506]3
4 Hkknoh lg dye 3 
¼2½ ¼Ogh-,-½ 3 ¼1½ 
¼vkj½] 3 ¼1½ ¼,l½ v-
tk-v-t- vR;kpkj 
izfrca/kd dk;nk 1989 
lu 2015 lq/kkfjr 
dye  
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  eksgEen 

bczkfge fi- eksgEen uk>hjksnhu 

rMoh o; 37 o”kZ O;olk; O;kikj 

jk- /kuxj VsdMh  efLtn , 

QRrsxat [kku uokc ] vksYM xat 

brokjk ukansM  tkr eqLyhe mitkr 

rMoh  

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 
 
 
vkjksih vVd rk osG %& ukgh  
 
mf’kjkps dkj.k %&  
vkt jksth  iksLVs yk rdzkj ;soqu  
fnys o:u  

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy 

vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ;kZnhps xksnke leksj dksacM;kph vk;’kj 

xkMh mHkk dj.;kP;k dkj.kko: HkkaM.k d:Uk fQ;kZnhl rq rMoh tkr 

dk eknjpksn] rMoh fup tkr dk cgqr oknkoknh djrk  gS rsjh ekWa- 

fHkYy lektdh vkSj cki eqLyhe lektdk gS vls Eg.kqu fQ;kZnhps 

xksnkekps  ykWad rksMqu uqdlku dsys oxSjs tckc o:u xqUgk nk[ky 

 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu Jh- Hkxoku /kcMxs  iksLVs  brokjk eks- ua- 9552520363   
rikfld vf/kdkjh %& ek-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- fl/ns’oj 
Hkksjs  lkgsc mifoHkkx brokjk  ukansM  eks- ua -7798688865   
nk[ky dj.kkj %&  
 iksmifu xk;dokM  iksLVs brokjk eks- ua- 9552574510 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 ek-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- fl/ns’oj Hkksjs  lkgsc mifoHkkx 
brokjk  ukansM  eks- ua -7798688865  ] iksfu Jh- Hkxoku /kcMxs  iksLVs  
brokjk eks- ua- 9552520363 gs  
fnukad 14@02@2023 jksth ps 19%35 ok uksan ua- 38 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 


