
 

पोलीस टेशन दनाकं 05/11/2022 , cr no 235/2022 कलम 279, 337, 338,427 भादवी 

पोलीस टेशन  

नाव 

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

पो टे  

मरखेल 

गुरनं 

235/2022  

कलम 279, 

337, 338,427 

भादवी 

 

 

 

 

गु हा घ, ता, वेळ 

व ठकाण दनाकं - द. 

04/11/2022 रोजीचे 

22.00  वाजता चे 
दर यानएकंबेकरकालेजगे
टसमोर मौज े गणेगाव 

तालुका दगेलूर 

गु हा दाखल तारीख व 

द 05/11/2022 रोजी 

वेळ 02.19 न द 06 वर  

गु हा दाखल करणार 

LNPC 1206 शेख 

पो ट मरखेल . 

 फयादीच ेनाव - दीपक खंमब्ा बि◌ ट 

वसाय चालक राहणार घोडाघोडी, 

नगरपािलका दोन, कैलाली,  नेपाळ  

हली मु ाम खालील मिंजल, एचआरबीआर 

लेआउट, बगलोर, कनाटक मोबाईल नंबर 77 

41 94 95 51 

आरोपीच ेनाव –  

नुकसानझालेलमाल - सोयाबीन राशीच ेअदंाजे 

२० कलो कमती 100000 पयाचा 

म◌ालजाळुन नकुसान केल े

खलुासा -  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा 

आप या ता यातील ॅ ह स गाडी ही हयगयीने व िन काळजीपण े

चालवून गाडीतील वासी नाम े1) चंड िपता जयपाल ज◌ापराल 

या या डो याला पाठीमाग ेमार लागून हातापायाला मु ामार लागला 

2) लिलत नवीन प याल यास अपघाताम य ेडो याला डा ा बाजूला 

मार लागून डोके फुटून हातापायाला मुका मार लागला 3) अंज ूजोशी 

हीच डा ा पायाला मार लागून डावा पाय ॅ चर झा यान ेदखुापत 

क न गाडीचे अंदाजे एक लाख पयाचे नुकसान केले आहे वगैरे जबाब 

व न गु हा दाखल. 

तपासअिधकारी - NPC 94 शेख भारी अिधकारी  

िव णकुातं गु े पोिन पो ट मरखले मोबाईल न. 8830564618 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



 

DCR)  पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 220/2022 कलम  65 E  ो हीबीशन  द. 05/11/2022 

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 

  लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुर.न. 220 

/2022 

कलम 65 E 

मु ोका  

गु हा घडला:- द.04/11/2022 

रोजी 23.45  वा.सुमारास ते नांदडे 

जाणारे रोडचे उ रेकडील बाजूचे 

ओम साई हॉटेलचे बाजूस पारडी 

िशवार  ता लोहा जी नांदडे 

 उ रेस 03 कलोमीटर अंतरावर 

गु हा दाखल:- 

 द.02/10 /2022 रोजी वेळ 20.27 

वाजता टेशन डायरी न द  14 वर.  

 

फयादीच ेनाव : -  

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:-  

आरोपी अटक:-  नोटीस दली  

िमळाला माल:- भगरी सं ा या 180 एम एल 

या 10 बाँटल येक बॉटलची 80 पय े माण े

कमत 800/- पय े

 

खलुासा; नमूद तारीख ,वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन ेएक नायलॉनचे 

िपशवीम ये िवनापरवाना बेकायदेशीर र या दशेी दा  भगरी सं ा या 

180ml मतेचा एकूण 10 बॉटल कमती 800/- पय ेिव  कर या या 

उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला . वगैरे फयादीव न मा. पो. िन. 

साहेबां या आदशेाने बाजूस माणे गु हा दाखल.  

  दाखल कारणर :- hc 2238 कदम पो ट लोहा मोबाईल 

नंबर=9421849016   

तपासी अंमलदार  Hc 2483 साखरे मो. न. 9823015483 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . मा. पो. िन. ी तांब ेसाहबे  मो. 

.9850188100 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

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

 

 

 

 



 

 

पोलीस टेशन रे व ेमदुखडे   CR NO 224/2022 कलम 379 ipc 

पो टेच ेनाव Cr no गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व 

दाखल ता . वळे 

फ या द नाव प ा व  

मो न,ं 

हक कत 

, रे व ेमुदखेड  

 

 

224/2022 कलम 379 ipc 

 

गेला माल 

MSEB दोन डेपो चे पाच 

कंड टर क  अ 47,000/  

नुकसान माल 

 190िलटर आई व 

जिमनीवर फेकून नुकसान 

कवा 5000/   

असा एकुण 52,000/-  

चार माल  

गु हा घडला ता वेळ:- द 

द03/11/2022  चे19.00चे द 

04/11/2022 07.00चे पुव  वेळ 

न  नाही चौधरी MSEB डेपो 

दगडुलाल रोही  ,MSEB डेपो 

मुदखडे उ रेस  1 कलोमीटर 

 गु हा दाखल ता वेळ:- द 

05/11/2022 चे 12.52वा टे..डा 

न द क् 14 

 

 

 

फयादीचे नाव 

 िनखील िवजय वाकडे 

वय 29वष वसाय  

नोकरी सहा यक 

अिभयंता महािवतरण 

मुदखडे  मोबाईल नंबर 

7875764959 

 

, आरोपी नाव 

अ ात  

  

 

 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील अ ात आरोपीने दगडुलाल रोही  

MSEB दोन पोलचे कंड टर व चौधरी MSEB तीन 

पोलचे कंड टर कअ47,000/-सदर डेपो मधील 

190लीटर ऑइल कमती अंदाज ेपाच हजार पये च े

जिमनीवर फेकून देऊन नुकसान केले 

वगैरे अजाव न मा पो िन  

साहबे यां या यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील 

तपास कामी ASI िग े या याकडे दला   

मो न 8329115398 

दाखल करणार सपोउपिन शेखपो टे मुदखेड 

तपािसक अंमलदाASI िग े 8329115398 

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

 
 



 

 

पोलीस टेशन mukhed   गु र न ३४१/2022 क ,२७९.३३७.३३८.३०४.(A)४२७  भा.द.वी     द ५/११/२०२२ 

पो टेच ेनाव  ग ुर न न ंव कलम गु हा घडला ता. वळे  ठकाण  व 

दाखल ता . वळे 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी नाव  

व प ा  

 हक कत 

पो टे मुखेड  ग ुर  नं 

3४१/२०२२ 

क २७९. ३३७. 

३३८. ३०४.(A) 

४२७. भा.द.वी. 

 

गु हा घडला ता वळे:-  दनाकं      

२४/१०/२०२२रोजी वेळ 

१९:०० वा. सुमारास खडंगाव त े

जा र जाणा या रोडवर चांडोळा 

िशवारात ता.मुखडे . 

 

गु हा दाखल ता वळे: 

द ०५/११/२०२२  च े१४:०४:  

टे. डा . न द   १७ वर  

 

गु हा दाखल करणार.-- पोना 

१००१ जाधव टे मुखडे  मो.न ं

७०३००६६४५९. 

फ या द नाव: सुनील आनंदराव डुबेवाड 

वय २० वष . िश ण रा जा र ता 

मुखेड  मोबा ईल नाही. 

 --------------------+ 

FIR त दली का:- होय 

--------------------+  

आरोपीच ेनाव:- अ ात वाहन चालक नाव 

गाव मािहत नाही 

 

मयत नामे -  आनंदा केरबा डुबेवाड वय 

45 वष वसाय िम ी काम राहणार 

जा र तालुका मुखेड 

    उिशराच ेकारण: आज रोजी पो टला 

येऊन त ार द यान े                

खलुासा:-सादर िवनंती क   वर नमदू ता. वेळी व ठकाणी 

यातील मयत नाम ेआनदंा केरबा डुबेवाड वय 45 वष 

वसाय िम ी काम राहणार जा र तालुका मुखेड ह ेमुखेड 

येथ ेकाम क न MH २६BY १९४५ वर बसून खंडगाव त े

जा र जाणा या रोडने गावाकड ेयेत असताना चांडोळा 

िशवारात कोणीतरी अ ात वाहन चालकान े याच ेता यातील 

वाहन िन काळजीपणान ेचालनू मयत याच ेमसाला धडक 

दऊेन यानंा गंभीर जखमी क न याच ेमरणास कारणीभतू 

होऊन सदर मोसाच ेअंदाज ेदहा हजार पयाचं ेनुकसान केल े

आह े  वगैरे मजकुराच े जबाब व न गु हा दाखल. 

तपािसक  अिधकारी  :-  asi वाघमारे पो ट मुखेड  

 मो न.ं९९२३४८१७६२. 

----------------------  

पो. टे . भारी. अिधकारी. पो.िन गोबाड े, साहबे मो.न.  

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

  



 

पोलीस टेशन रामतीथ गरुन नं 180/2022  कलम 279, 337,338.भादं वी.134 मोवाका.   द.5/11/2022 

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

व दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 

खलुासा  

रामतीथ   गुरनं– 180/2022 

कलम 

279,337,338भा,द 

वी 134 मोवाका  

          
 

 

गु हयाचे कारण :-  

अपघात  

 

 

 

 

 द.03/11/2022चे.साय 

17.30  वा 

सुमारास 

ठकाण --   नायगाव  ते नस    

जाणारे रोडवर आ द य गाडन 

समोर नस  ता.नायगाव   

दशा : उ रेस 7 कमी  

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

5/11/2022 चे  17.28   वा 

टे.डा न द . 21 वर  

 

.    

उिशराचे कारण –दवाखा यात 

उपचार घेऊन आज रोजी त ार 

द यान ेदाखल    

फयादी नाव:-  सुरेश दता य कदम    

वय 42      वष वसाय शेती  

रा.खंडगाव ब ी ता.नायगाव 

जात.मराठा .मो.8623960000 

 

 आरोपीचे नाव व प ा :-  

आरोपी अटक :-  नाही 

 

 पो टे रामतीथ :- भारी अिधकारी मा 

सपोिन दघ ेसा.मो नंबर 9834255985 

 

माननीय पोलीस अधी क साहबे यांच े

सूचना माण े

 चेकिल ट ची पुतता केली . 

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमदू ता,वेळी व ठकाणी 

यातील. फयादी ह े द.3.11.2022 रोजी 17.30 

वा.नायगाव ते नस  कडे याचे मोसा. .MH26CB9390 वर 

बसून येत असताना पाठीमागनू यातील कार या चालकाने 

या या ता यातील कार  ही भरधाव वेगात हयगय   व 

िन काळजी पणाने चालवून फयादी च े मोसा. ला जोराची     

धडक दवूेन फयादी च े डा ा हाताचे कोपरास मार लागून 

हात मोडले व सदर कार चालक यांन ेमदत न करता व 

माहीती न दतेा पळून गेला फयादी उपचार घेउन आज आलेने 

,  गु हा दाखल क न ,मा.सपोिन दघे  साहबे यांचे आदशेान े

तपास पोहकेा .2476 /पठाण   सा.   यांचेकडे दले. 

दाखल करणार :--  PSI -राठोड      

पो टे रामतीथ मो.9423137924 

 

तपािसक अमंलदार  पोहकेा.2476 पठाण     पो टे रामतीथ  

मो ना. 9823027725  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



 

 

पो. टे. च ेनाव िम सग न.ं  :- 41/2022 द. 05/11/2022 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िम सग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िम सग घडला व दाखल  फयादी चे नाव व प ा व मो. 

न.ं आरोपी च ेनाव व प ा, 

आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

कनवट  िम सग नं.  :- 41/2022  

 

 

हरवलेले च ेवणन - 

रंग- काळा सावळा उंची चार 

फूट पाच इंच बांधा जाड 

अंगावर कपडे -  पांढरा टॉप 

काळा कलरची लगीन व 

क***** कलरची ओढणी 

पायात च पल लाल रंगाची 

िश ण - बारावी पास भाषा 

- मराठी हदी चेहरा लांबट 

व सोबत कूल बॅग सवय 

चहा िपत ेअशा वणनाचा  

हरवलेली ता. व वळे :- 

 दी. 04/11/2022 रोजी सकाळी 10.30 

वाजे या सुमारास राहते घ न मौजे 

बोधडी बु कु येथून िनघून गेली दि णेस 

20 कलोमीटर  तालुका कनवट  

ठकाण -  राहते घ न,मौजे बोधडी बु कु   

तालुका कनवट 

 िम सग दाखल ता. व वेळ :-  

द. 05/11/2022चे 12.36 

न द नंबर :-  20वर  

 

उिशरा च ेकारण :-  

ितचा आज पाव ेतो नातेवाईकाकडे 

िवचारपूस व शोधाशोध केली असता त े

िमळून आले नाही वगैरे मजकुराचे 

अजाव न 

खबर दणेार :- उ म सोनबा 

रायफलवार वय 60 वष 

वसाय सायकल रपे रग 

राहणार बोधडी बु कु 

तालुका कनवट िज हा 

नांदडे 9146722954 

 

हरवलेल े च ेनाव -  

 

   

 

 सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील खबर दणेार याची 

मुलगी ही बोधडी बु कु येथून कनवट येथे रे वेने कॉलेजला जात ेअस े हणून िनघून 

गेली व आ हाला दपुार या नं द ाम रे वेने परत येते हणून सांिगतले व आ ही 

रे वे गे यावर मुलीला फोन लावला असता फोन बंद येत अस यान ेकोणास काही 

एक न सांगता िनघून गेली अ ाप पावेतो घरी आली नाही ितचा आज पावे तो 

नातेवाईकाकडे िवचारपूस व शोधाशोध केली असता ते िमळून आले नाही वगैरे 

मजकुराचे अजाव न माननीय पो. िन.साहबे यां या आदशेाने िम सग दाखल क न 

पुढील कायवाही काम ेएच.सी /1805 पांढरे यां याकडे दले  

दाखल करणार :- PSO HC/915 राठोड पो. टे. कनवट 

 मो. नं. 9850143382 

तपािसक अमंलदार :- Hc/1805 पांढरे पो. टे. कनवट  

मो. न.ं 9552888455 

 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :- ..पो. िन. सोळंुके साहबे पो. टे. कनवट  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

 

पोलीस टेशन रे व ेमदुखडे   CR NO 225/2022 कलम 294,323,506ipc  द 05/11/2022 

पो टेच ेनाव Cr no गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  

व दाखल ता . वळे 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं हक कत 

, रे व े

मुदखडे  

 

  

, 225/2022 

कलम 294, 

323, 

506 ipc 

 

गु हा घडला ता वेळ:- 

  द05/11/2022  चे 13.00 

वा सुमारास ईजळी फाटा 

पि मेस पाच कलोमीटर  

 

 

 

 गु हा दाखल ता वेळ:- द 

05/11/2022 चे 16.37वा 

टे..डा न द क् 15 

 

 

  

फयादीच ेनाव 

योगेश पी मुकंुदराव 

मुंगलवय 24वष  शेती  

मुदखडे  मोबाईल नंबर 

9130792398 

 

 

आरोपी नाव 

 

 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वळेी व ठकाणी यातील 

आरोपीन े फयादीची जवळ जाऊन मागील भांडणाच े कारणाव न वाद 

काढून फयादीस यास आमचे शेतातील ऊस चो न नेऊ नको हणत 

असताना आरोपीन े फयादीस फापडा भु याने मारहाण क न व अ ील 

िशवीगाळ क न तुझी सुपारी दली आह े हणून जीवे मार याची धमक  

दली वगैरे जबाबा व न गु हा दाखल क न मा पो िन साहबे यां या यां या 

आदेशान ेपुढील तपास कामी पोह ेका /1922 रघुवंया याकड े दला   

मो न 8329115398 

 

दाखल करणार - सपोउपिन शखेपो टे मुदखेड 

 

तपािसक अमंलदा - ASI िग े  8329115398 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
 
 

 
 
 
 
 



 

(DCR)  पो. टे. कंधार गु.र.न.333/2022  कलम 379 IPC  द.5/11/2022. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न 

333/2022क

लम 379 IPC  

घडला:- द.28/10/2022 चे 

23.00 त े24.00 वाजता चे  

सुमारास फयादीचे घरासमोर 

मौजे गोणार तालुका कंधार   

पूवस 25 क. मी .  

 

 

 गु हा दाखल:- 

द.5/11/2022वेळ 15.43 

टेशन डायरी न द 29 वर 

 

 

उिशराच ेकारण :- आज रोजी 

पो. टे.ला येऊन त ार 

द यान.े 

फयादीच ेनाव :  

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा :- अ ात 

 

 आरोपी अटक :- नाही 

 

गेला माल :- एक शेळी कमत अंदाज े4000 पय ेव 

ितच ेतीन िप ले येक  कमत अंदाजे 1000  पय े

माण ेएकूण 7000  पयाचा माल. 

 

िमळाला माल :- िनरंक 

खुलासा; सादर िवनंती क  यातील ठकाणी यातील  फयादी चे ितच े

घरासमोरील अंगणात बांधलेली एक शेळी कमत अंदाजे 4000 पय ेव 

ितच ेतीन िप ले येक  कमत अंदाजे 1000  पय े माणे एकूण 

7000  पयाचे शेळी व तीन िप ले कोणीतरी अ ात इसमान ेचो न 

नेले वगैरे मजकुराचा त ारी जबाब द याने  मा.पो. िन साहेब यां या 

आदशेाने गु हा दाखल. 

 

 तपासी अमंलदार :- HC/ 1959 वहारे पो. टे. कंधार मो. . 

9604333256 

दाखल करणार:-   Asi कागणे पो. टे. कंधार   मो. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. +  मा..पो.िन. पडवळ साहेब. 

 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
 
 

 



       DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.334/2022 कलम  283 भा.द .िव.    द.5/11/2022 . 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .गु.र.न. 

334/2022  

कलम 283 

भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 

द.5/11/2022 च े13.00  

वा. सरकारी 

दवाखा यासमोर  कंधार  

सावजिनक रोडवर   

पि मेस 1 कमी. 

 

 

गु हा दाखल :-  

द . 05/11/2022 

 वेळ. 17.32  वाजता 

टेशन डायरी न द  30  

वर.  

 

फयादीच ेनाव :- बापूराव मरीबा 

वहारे वय 49 वष वसाय - नोकरी 

पोहकेाँ 1959 नेमणूक पो. टे. कंधार 

 मो :- 9604333256 . 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा :-   

 

आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख ,वेळी व ठकाणी यातील  

आरोपीन े याचे ता यातील अँप ेऑटो हा  सावजिनक रोडचे म यभागी थांबवून 

येणारे जाणारे वाहनास अडथळा व लोकांचे जीिवतास धोका िनमाण होईल 

असे ि थतीम य े  थांबवलेला िमळून आला आह े वगैरे फयाद व न गु हा 

दाखल.   

    दाखल कारणर :- asi / कागण ेसाहबे  पोलीस टेशन कंधार. 

  

तपासी अमंलदार :- Npc/ 548 काळे साहबे पो. टे. कंधार मो:- 

9049565677. 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 

              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 

 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



 

DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.335/2022 कलम  283 भा.द .िव.    द.5/11/2022 . 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .गु.र.न. 

335/2022  

कलम 283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 

द.5/11/2022 च े

13.30  वा. तहसील 

कायालय कंधार समोर  

कंधार  सावजिनक 

रोडवर   

पि मेस 1 कमी. 

 

 

गु हा दाखल :- 

द.5/11/2022 वेळ. 

17.52  वाजता टेशन 

डायरी न द  31  वर.  

 

फयादीचे नाव :- संतोष नारायण काळे वय 

40 वष वसाय - नोकरी पोना 548 

नेमणूक पो. टे. कंधार 

 मो :- 9049565677 . 

 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा :-       

आरोपी अटक:- नाही 

 

खुलासा; सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख ,वेळी व ठकाणी यातील  आरोपीने 

याचे ता यातील मॅझीक हा  सावजिनक रोडचे म यभागी थांबवून येणारे जाणारे 

वाहनास अडथळा व लोकांचे जीिवतास धोका िनमाण होईल अस ेि थतीम य े 

थांबवलेला िमळून आला आह ेवगैरे फयाद व न गु हा दाखल.   

दाखल कारणर :- asi / कागणे साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 

          

तपासी अमंलदार :- HC/ 1959 वहारे साहबे पो. टे. कंधार मो:- 

9604333256. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



 

DCR)  पो. टे. कंधार.गु.र.न.336/2022 कलम  283 भा.द .िव.    द.5/11/2022 . 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .गु.र.न. 

336/2022  

कलम 283 भा.द.िव. 

.  

गु हा घडला:- 

द.5/11/2022 च े

14.30  वा. आंबेडकर 

पुत यासमोर कंधार 

सावजिनक रोडवर     

पि मेस 1 कमी. 

 

 

 

गु हा दाखल :- 

द.5/11/2022 वेळ. 

18.11  वाजता टेशन 

डायरी न द  32  वर.  

 

फयादीचे नाव :- ंकट गुणवतंराव 

पाटील वय 49 वष वसाय - नोकरी 

पो.अ. 298 नेमणूक पो. टे. कंधार 

 मो :- 8308286088 . 

 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा :-   

    

आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा; सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख ,वेळी व ठकाणी यातील  आरोपीने 

याचे ता यातील ऑटो हा  सावजिनक रोडचे म यभागी थांबवून येणारे जाणारे 

वाहनास अडथळा व लोकांचे जीिवतास धोका िनमाण होईल अस ेि थतीम य े 

थांबवलेला िमळून आला आह ेवगैरे फयाद व न गु हा दाखल.  

 दाखल कारणर :- asi / कागणे साहबे  पोलीस टेशन कंधार. 

तपासी अमंलदार :- Asi/ गणाचाय साहबे पो. टे. कंधार मो:- 9823391570. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 

              मा. पोलीस िनरी क  पडवळ साहबे मो. .9420841070. 

 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
 

 

 

 

 



 

          

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

िद. 05 .11.2022 रोजी 
वेळ  16.00  वा  जु  
बस थानक   देगलुर 
पाठीमागे मोक या जागेत  
 
 
 

िद. 05.11 ..2022 रोजी 
वेळ 18.30  वा.न दनं  
30 
 

पो हे कॉ 2822 
कनकवळे  .ने. पो टे 
देगलुर

वय 54 वष  यवसाय 
नौकरी पोहेकॉ /2209 ने. पो. टे. मुखेड उप 
.िव. पोिलस अिधकारी काय लय देगलुर 
मोनं 9823962121
 

 - 

– नगदी  1720 /- . व 
क यान डे नावाचा मटका जुगाराचे सािह य 

:-- .नाही 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी  िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या लोकांकडुन 
पैसे घेवुन आक ावर लावुन क यान नावाचा मटका 
जुगार खेळत व खेळिवत  असताना नगदी 1720/-  व 
मटका जगुाराचे सािह य सह िमळुन आला हनुन वगैरे 
िफय द व न गु हा दाखल .. 
 

  ने पो 
टेदेगलुर

 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

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

 



 

पोलीस टेशन mukhed  गु र न ३४२/2022 क ३२४.३२३.५०४.५०६.३४.भा.द.वी     द ५/११/२०२२ 

पो टेच े

नाव 

ग ुर न न ंव 

कलम 

गु हा घडला ता. वळे  ठकाण  व 

दाखल ता . वळे 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी नाव  व 

प ा 

हक कत 

पो टे मुखेड  ग ुर  नं 

३४२/२०२२ 

क ३२४. ३२३. 

५०४. ५०६. 

३४ भा.द.वी. 

 

गु हा घडला ता वळे:-  

 दनाकं      ३०/१०/२०२२ रोजी 

वेळ ०३:०० वा. सुमारास  

फयादीन े वा ान ेकेले या शेतात 

मोज ेबळी खदु ता.मुखेड . 

 

दशा :- उ रेस ६ कमी. 

------------------ 

 गु हा दाखल ता वळे: 

द ०५/११/२०२२  च े१९:००:  

टे. डा . न द   २१वर  

 

गु हा दाखल करणार.-- पोना 

१००१ जाधव टे मुखडे  मो.न ं

७०३००६६४५९. 

फ या द नाव: माधव िनळकंठ राव पाटील  

वय ५०वष . शतेी राहणार बळेी खदु 

तालकुा मुखेड मो. ९८२३७८४७१९. 

 

 FIR त दली का:- होय 

--------------------+  

आरोपीच ेनाव:-  

 

    उिशराच ेकारण:-  आज रोजी पो टला 

येऊन त ार द यान े                

खलुासा:- सादर िवनतंी क  वर नमदू तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी यांनी संगणमत क न फयादीन ेवा ान ेकेले या शतेात येऊन 

आरोपी मांक २ यान ेकाठीन े फयादीचा भाऊ नाम ेनारायण नीलकंठ 

पाटील याचं े डा ा हाताच े अंग ावर व खां ावर मारहाण क न 

दखुापत केली व सवानी िमळून िशवीगाळ क न आता भकेुन ेमारहाण 

क न जीव ेमार याची धमक  दली वगैरे मजकुराच े जबाब व न गु हा 

दाखल. 

------------------------ 

तपािसक  अिधकारी  :-  पोना २६३६. चचोरे  

 मो न.ं९९२३१९२६३६. 

----------------------  

पो. टे . भारी. अिधकारी.  पो.िन गोबाड े, साहबे मो.न.  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 
 



 

पो. टे.हदगावं गुरनं-  आ. .नं 47/2022 कलम 174 िसआरपीसी माणे दनाकं- 05.11.2022 

पो. टे च ेनाव ग.ुर.न ं/ आम ृ आमृ /गु.घ.ता.वळे ठकाण फयादी च ेनाव ह ककत 

हदगांव  ग.ुर.नं :- आ. .नं 47/2022 

कलम 174 िसआरपीसी 

माण े 

 

 

 

 

मयताच ेनाव :-  गजानन 

िव ल ढवळे वय 43 वष  

वसाय शेती रा.बन चचोली  

ता.हदगाव 

 

 

दनांक :- द.05.11.2022  

च ेसकाळी 10.00 वाचे 

पुव  मयताच ेशेतात गट  

47A/5 मध े                                  

बनचंचोली िशवारात 

ता.हदगाव िज.नांदडे 

उ रेस 06 कमी  

 

आमृ /ग.ुद.ता.वेळ दनांक :- 

05.11.2022 वेळ 15.39   

वा  टे.डा.  19 

 

 

खबर दणेार :- बालाजी 

गणपत ढवळे वय 40 

वष वसाय शेती 

रा.बन चचोली  

ता.हदगाव 

 

FRI त दली का ? 

होय. 

 

 मरणाचे कारण :-  

कोणतेतरी िवषारी 

औषध िप यान ेमृ य ु

 

 

खूलासा -----           सादर िवनंती क ,वर नमुद ता. वेऴी व ठकाणी खबर 

दणेार यांनी पो टे ला येऊन खबर दली क , याचा भाऊ नाम ेगजानन िव ल 

ढवळे वय 43 वष  वसाय शेती रा.बन चचोली  ता.हदगाव िज.नादंडे  हा आज 

द.05.11.2022 रोजी 10.00 वा. चे पुवस आमचे शेतातील अखा ा जवळ 

लबाचे झाडा खाली कोण यातरी िवषारी औषध  िपवनु मरण पावला आह ेवगैरे 

खबर द यान ेवर माण ेआ. .दाखल क न पूढील चौकशी व तपास कामी मा. 

पोिन सो.यांच ेआदशेाने पोउपिन गायकवाड यांचे कडे दे यात आला  

तपासीक अिधकारी यांचे नाव :- HC 1863 शेख कादर मो.नं.9860202126 

दाखल करणारा (PSO)- पोना /1292 रंिवर  

पो. टे. भारी अिधकारी यांच ेनाव व मोबाईल नंबर :- पो.िन.  गायकवाड साहबे 

मो.न.ं 8888717999 

केलेला तपास :- मा.पोलीस अधी क यांचे सुचना  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 



 

पो. टे.हदगावं गरुन-ं  316/2022  क 306,34 भादिव माण े दनांक- 05.11.2022 
पो. टे च ेनाव ग.ुर.न ं/ आम ृ ग.ुघ.ता.वळे ठकाण फयादी च ेनाव ह ककत 

हदगांव  ग.ुर.न ं :- 316/2022  

क 306, 34 भादिव 

माण े 

 

 

मयताचे नाव-गजानन 

िव ल ढवळे वय 43 

वष  वसाय शेती 

रा.बन चचोली  

ता.हदगाव िज.नांदेड  

 

 

  

दनांक :-  द. 

0511/2022 रोजी 

वेऴ 10.00वाजताचे 

सुमारास फयादीचे 

शेत गट   47A/5 

म य े (बन चचोली 

िशवारातील ) 

लबा या झाडाखाली 

बन चचोलीता.हदगांव 

िज.नांदेड  पुवस 

5KM 

ग.ुद.ता.वेळ दनांक:- 

05.11.2022 

टे.डा.नोद   24  

वर वळे 19.11 वा  

फयादी :-  बालाजी 

गणपतराव ढवळे वय 40 

वष वसाय शेती जान 

धनगर रा बन चचोली ता 

हदगाव िज. नांदेड मो 

न7498579334 

 

FRI त दली का ? 

होय. 

आरोपी चे नाव व प ा :-  

खूलासा  -----   सादर िवनंती क , वर नमुद ता. वेऴी व ठकाणी 

यातील फयादीचा मयत भावाने नमुद आरोपीतांकडुन शेती क रता पैसे 

उसने घेतल े होते त े पैसे मयताने आरोपीतांना परत केल े तर नमुद 

आरोपीतांनी संगनमत क न मयताच ेघरी जावुन मयतास आणखी पैसे द े

असा वारंवार वगादा लावुन धमक  देवनु यास आ मह येस वृ  केल.े 

वगैरे मजकुराच ेजबाबव न मा.पो.िन.साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल 

केला सदर गु ाचा तपास वत: मा.पो.िन.  साहेब क रत आहते सदर 

गु ाची मािहती पेशल रपोट दवारे व र ाना दली  

दाखलकरणारा –  पोउपिन कदम मँडम 

तपासीक अिधकारी यांचे नाव :- पो.िन.  पवार साहेब मो.नं. 

8806994154 

पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर :- पो.िन.  पवार 

साहबे मो.न.ं 8806994154 

केलेला तपास :- मा.पोलीस अधी क यांचे सुचना  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

पोलीस टेशन मु ामाबाद आ  न ं22/2022 कलम 174 crpc दनाकं 05/12/202 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

गु हा रिज टर 

नबंर व कलम 

आ. ./ ो ही/घडला व 

दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नबंर 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच ेनाव. 

मु माबाद. 

आ  नं 

22/2022 

कलम 174 

crpc 

   

 

 

 

 

 आ  घडला 

 दनांक 04/11/2022 

रोजी सकाळी 07.00 वा 

रमेश पाटील यां या मौज े

अंबुलगा िशवारातील 

शेतातील िविहरीत पडून 

पा यात बुडून मरण पावली  

 

आ ा दाखल दनाकं:- 

द-05/11/2022 वेळ 11: 

54 वा टे डा.नोद नं. 13 

 

 

 खबर देणार नाव :माधव ंकट कांबळे 

वय 20 वष वसाय ॅ टरचालक जात 

मातंग रा.अंबुलगा (ब)ुता.मुखेड मो.न 

902835929 

 

एफ आर आय त 

 दली का :-होय  

 मयताच े नाव-  स बाई ंकट कांबळे 

वय 65 वष जात मातंग रा.अंबलुगा (ब)ु 

ता.मुखडे  

मरणाच ेकारण:- िविहरीत पडून पा यात 

बुडून मरण पावली आह े

खुलासा, सादर िवनंती क   वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील मयत िह ती या पोटा या ासाला कंटाळून 

द.04/11/2022 रोजी सकाळी 07:00 वाजता  रमेश पाटील 

यां या शेतातील िविहरीत पडून पा यात बुडून मरण पावली 

आह ेमा.सपोिन जाधव साहबे यांचे आदेशा वये आ  दाखल 

क न पुढील तपास पोना 1402 मह कर यांना दला 

 

आ .दाखल करणार  ;--HC2068 .कांगण े पो. टे मु ामाबाद 

 तपास अिधकारी:- पोना 1402 मह कर पो टे मु माबाद  

 पोलीस टेशन भारी अिधकरी -सपोनी S.U.जाधव साहबे 

पो टे मु माबाद  मो.न8999881900 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माण े

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

पो टेिबलोली भाग ते गुरनः कलम भा द िव िद

पो टे चे 
नाव 

गु र न व 
कलम 

गु घ ता वेळ व 
िठकाण

िफय दीचे नाव व प ा आरोपीचे 
नाव व प ा

हकीकत

िबलोली  पो. टे.िबलो
ली भाग-1 
ते 5 गरुनः-
222/2022 
कलम 279, 
337, 427 
भा.द.िव      

ग.ुघ.ता.वेळव 
िठकाणः 
िद.05/11/2022चे 
16.00 वा. सुमारास 
िबलोली ते नरसी 
टोलनाका िबलोली 
जवळ प चमेस 02 
िक.मी  
 
                                      
गु हा दाखल 
िद.05.11.2022 चे 
20.04 वा न द नं 
17 वर 
 
 

-सलमान खान 
िप याकुब खान वय 32 
वष. यवसाय-कार 
चालक.रा.रहेमतनगर,देगलूर 
नाका,नांदेड िज.नांदेड. 
मो.नं.9096276988 
  
 
आरोपीचे नाव-  

 आरोपीस 
कलम41(1) (अ) CRPC 

माणे नोटीस देवून सोडले 
आहे वेळ 20.37 वा न .नं.19 
वर  

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील िफय दी हा 
याचे कार ं -MH26-BR-1999 ही घेवून नांदेडला जात 

असतांना कार या चालकाने आपले ता यातील कार हयगय व 
िन काळजीपणाने भरधाव वेगात चालवून समो न धडक देवून 
दो ही कारचे नुकसान केले िफय दीस िकरकोळ जखमी केले 
हणुन गु हा दाखल क न पुढील मा.पो.िन साहेब यांचे आदेशाने 

पोहेकॉ/1985 िज.बी. शदे यांचेकडे िदले  
 
तपािसक अंमलदार- पोहेकॉ/1985 शदे ,पो. टे. िबलोली 
मो.नं.7721005064 
 
दाखलकरणारः- ASI शेख आयुब  पो. टे.िबलोली  मो.नं. 
9823628983 
 

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

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

 



पोलीस टेशन मा र ग.ुर.नं 111/2022 कलम-353, 332, 34 भादवी दनांक 05/12/202 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

गु हा रिज टर 

नबंर व कलम 

ग.ुर.न ं/ आ. ./ ो ही/ घडला व 

दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नबंर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव.  

मा र 

ग.ुर.न ं

111/2022 

कलम-353, 

332, 34 

भादवी 

 

घटना घडला तारीख वेळ व 

ठकाण – 

दनांक 05/11/2022रोजी 

वेळ 05:30 वा  दर यान 

क ला क  मांक दोA/2 

सव नंबर 84 

 

दाखल तारीख वळे -

05/11/2022 रोजी 

20:18वाजता न द नंबर 

14वर 

फयादी - िबजू सग धरम सग 

गु सग ेवय 28 वष वसाय - 

वनर क रा - वनर क 

कायालय मा र तालुका -मा र 

मो.न 

 

 

 

आरोपीच ेनाव - अ ात 

 

खुलासा  

          सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादी साथीदारासह पे ो लग साठी गले ेअसता आरोपीताना 

लाकूडतोड पासून ितबंध करीत असताना आरोपीतांनी संगणमत क न 

फयादी ध ाबु  क न सरकारी कामात अडथळा आणून फयादीस 

डा ा हातावर मा न जखमी क न सरकारी कामात अडथळा आणला 

हणून बाजूस माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास आ ही पोलीस 

िनरी क रठे साहेब करीत आहोत. 

दाखल करणार:- पोलीस िनरी क रठे साहबे पो टे मा र 

9923388510 

तपास करणार:- पोलीस िनरी क रठे साहबे पो टे मा र 

9923388510 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



 

पोलीस टेशन भोकर 421/2022 कलम 12 (अ)म ुज ुका 

पोलीस 

टेशन 

गरुन व कलम फयादी गु हा घडला तारीख वळे व 

ठकाण 

खलुासा 

भोकर 421/2022 

कलम 12 

(अ)मु ज ुका 

 

नामदवे बालाजी 

िशरोळे वय 36 वष 

वसाय नौकरी 

पोको/ 3186 नेमनुक 

पो. टे. भोकर ता 

भोकर जी. नांदेड 

मोन-9552593186 

 

आरोपी – 

 

दनांक 05/11/2022 रोजी 

वेळ 18.00 वाजता ॉपर 

भोकर शहरातील नांदेड 

जानारे रे व ेगेटचे बाजुला 

मोकळया जागेत भोकर ता 

भोकर 

 

गु हा दाखल - दनांक 

05/11/2022 वळे 19.45 टे 

डा न द मांक 24 वर 

 

िमळाला माल 

)1760/-रोख र म व 

जुगाराचे सािह य 

सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठीकाणी यातील आरोपीने क यान नावाचा 

मटका जुगार कागदा या िचठीवर आकड ेली न पैसे घेवुन क यान नावाचा जुगार खळेत 

व खेळिवत असताना िमळुन आला. यामधे 1)1760/-रोख र म या म य े500/-  दोन 

नोट 200 पये दरा या एक नोट 100/- . दोन नोट 50/- . दरा य चार नोटा, 20/- 

दरा या चार नोटा, 10  पाच नोटा एसे एकुण1760/-  रोख र म  2000-00/-  एक 

को या कागदावर सु वातीस बॉलपेणन ेKO-DATE-05-11-2022 याखाली 23 100 व 

शेवटी 400 असे 3)10-00 एक िनळया शाईचा बॉलपेन एक काबनचा तुकडा असे सािहत 

िमळून आला वगैरे मजकुराच े फयाद व न वर माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी िबट पोहकेॉ / 2401 जाधव यांचेकडे मा पो िन साहबे यांचे आदेशान े दला. 

दाखल करणारे ASI दवण ेभोकर मोबाईल नंबर 9552500385 

तपासी अमलदार पोह ेका 2401जाधव मोबाईल 9850493110 

पो ट भारी अिधकारी पोलीस िनरी क पाटील साहबेमोबाईल9923104521 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

पो. टे.  गरु नं.  :- 159/2022  कलम :- 283.भादिव  द.05. 11 ..2022 

पो. टे. च े

नाव 

गरुन / आ.मृ / 

पनाका / िम सग 

घडला व कलम  

गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

लबगाव गुर न.ं  :- 

159/2022 

कलम :- 

283.भादिव   

 

 

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द.05..11.2022चे   

सुमारास 1800 सुमारास 

लबगाव ते पूणा अजीज 

नगर पूणा अंतर दशा  

दि णीस ता.जी .नांदेड 

दशा पूवस 04 क.मी बीट 

नंबर01                          

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.05. 11 ..2022 च े 

20.4वा. 

न द नंबर :-  23 वर  

 

फयादी चे नाव क डीबा बापूराव 

केज गीर वय 36 वष पोलीस 

उपिनरी क पोलीस टेशन 

लबगाव ता.जी. नांदेड मोबाईल 

नंबर 88 30 76 32 11 

 

आरोपी ◌़  

 

 FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :-आटक नाही 

चेकिल ट ची पूतता केली आह े:- 

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

नमूद आरोपीने आप या ता यातील ॅ ह स ही सावजिनक रोडवर 

धोकादायक ि थतीत उभी क न प रि थतीकड े दलु  क न रडण े

येणा या जाणा या वाहनांना धोका इजा होईल अशा रीतीन ेउभा के याच े

िमळून आ यान े याचे िव  सरकार तफ दली वगैरे मजकुरा या जबाबा 

व न  मा.सपोनी ी पवार  साहेब यां या आदेशान ेपुढील तपास Asi 

जहागीरदार यां याकड े दला. 

दाखल करणार :- PSO Hc 2126 ध डग ेमोबाईल नंबर9763265999 

तपािसक अंमलदार :- Hc 2941 मोरे सा .पो. टे. लबगाव  मो. नं 

9822337382 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. पवार  साहेब पो. टे. िलबगाव  मो. 

नं. 9823288458 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पो. टे. लबगाव गरु नं.  :- 158/2022 कलम :- 283.भादिव द.05.11.2022 

पो. टे. च े

नाव 

गरुन / आ.मृ / 

पनाका / िम सग 

घडला व कलम 

गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व दाखल 

फयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही. 

ह ककत 

लबगाव गरु नं.  :- 

158/2022 

कलम :- 

283.भादिव  

 

 

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द.05..11.2022चे   

सुमारास 17.00 सुमारास 

लबगाव ते पूणा रोडवर 

नाळे र फाटा टी पॉ ट 

अंतर दशा पि मेस ता.जी 

.नांदेड दशा पूवस 

02 क.मी बीट नंबर01                         

 

  

गु हा  दाखल ता. व वळे :-  

द.05.11.2022 चे  19. 

53वा. 

न द नंबर :-  22 वर  

 

फयादी च ेनाव - क डीबा बापूराव 

केज गीर वय 36 वष पोलीस 

उपिनरी क पोलीस टेशन लबगाव 

ताजी नांदेड मोबाईल नंबर 88 30 

76 32 11 

 

आरोपी ◌ ़ 

 FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :-आटक नाही 

चेकिल ट ची पतूता केली आह े:- 

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

नमूद आरोपीन ेआप या ता यातील ॅ ह स ही सावजिनक रोडवर 

धोकादायक ि थतीत उभी क न प रि थतीकड ेदलु  क न रडण े

येणा या जाणा या वाहनांना धोका इजा होईल अशा रीतीने उभा 

के याचे िमळून आ यान े याचे िव  सरकार तफ दली वगैरे 

मजकुरा या जबाबा व न  मा.सपोनी ी पवार  साहबे यां या 

आदेशान ेपुढील तपास Asi जहागीरदार यां याकड े दला. 

दाखल करणार :- PSO Hc 2126 ध डग ेमोबाईल 

नंबर9763265999 

तपािसक अमंलदार :- Hc 2941 मोरे सा .पो. टे. लबगाव  मो. नं 

9822337382 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नबंर :- स. पो. िन. पवार  साहेब पो. टे. िलबगाव  

मो. नं. 9823288458 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

   



 

पो. टे.  माडंवी गरु नं.  :- 82/2022     कलम 283 भा. द. वी. द. 05/11/2022     

पो. टे. च े

नाव 

गरुन / आ.मृ / 

पनाका / िम सग 

घडला व कलम 

गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व दाखल 

फयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही. 

ह ककत 

मांडवी गुर न.ं  :- 

82/2022     

कलम 283 भा. 

द. वी.  

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 05/11/2022 रोजी  

13:00वाजता   चे 

सुमारास पपळगाव फाटा 

मु य रोडवर 

ठकाण: पपळगाव फाटा 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ 

:-  द. 05/11/2022    च े  

17.19 वा.  

न द नंबर :- 16 वर  

 

 

                                      

फयादी च ेनाव :- राज ूल मण डांगे 

वय 35 वष वसाय नोकरी पोलीस 

िशपाई/ब.नं.1424पोलीस टेशन 

मांडवी  ता. कनवट मो. नं. 

7020436581 

 

आरोपी चे नाव :-  

FIR दले का होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- नाही. 

चेकिल ट ची पूतता केली आह े: 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी हा आपल ेता यातील अॅटो हा िवनाकारण मु य र यावर 

येणा-या जाणा-या  वाशांना ास होईल व एखादा अपघात 

होऊन ईजा होईल अशा िस्थतीत उभा केलेला िमळुन आला वगैरे 

फयाद व न गु हा दाखल  

 

दाखल करणार:- Pso/ LhC/1831मडके मॅडम मो. 

9423509717 

तपािसक अिधकारी ना.पो.का 29 मडावी. टे. मांडवी मो.न.ं

9822789750 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म हारी दगुादास   िशवरकर पो. 

टे. मांडवी.  मो. न.ं . .9922322312 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

ग.ुर.न.:- 259/2022 कलम 65 E    द.05/11/2022 

पो टेच े

नाव 

गरुनं,आ ,पनाका 

िम सग व कलम 

गरुनं,आ ,पनाका 

घडला व तारीख व वेळ 

फयादीच ेनाव व प ा 

मो. .आरोपीच ेनाव प ा ,आरोपी 

अटक होय नाही 

ह ककत 

 

उमरी ग.ुर.न.:- 

259/2022 कलम 

65 e  

 

 

 

गु हा घडला दनाकं 

द.05/11/2022 चे16:00वा.  

मौजे  डंा कराणा दकुान समोर 

रोडवर तालुका उमरी िज हा नांदेड 

 

गु हा दाखल दनाकं 

द.05/11/2022 चे 18:3वाजता 

न द न.23 

 

. दशा व अतंर:-  

  दि णेस 20 कमी कटर 

 

  

फयादीच ेनाव -  ीराम पांडूरंग 

सव ई वय 56वष वसाय पो ह े

का 465    पोलीस टेशन  उमरी 

 

आरोपीच ेनाव व प ा:-  

आरोपी अटक:- नाही  

 

  

खुलासा:- सादर िवनंती क    वर नमूद तारीख 

वेळी फयाद ठकाणी 

यातीलआरोपीनेिवनापरवानाबकेायदेशीिव कर या या 

इरा ाने  व नदेशी दा  भगरीसं ांचे180 एम एल180 

एम एल१९19 

बॉटलहॉटेलची6720 पयेिहराकंपनीचेमोटार सायकलएम 

एच एम एच २६ B n  0019 वर वहआतुक करत 

आसतआनआ िमळून आलआ वगैर फय दी व न सपोिन  

साहबे यां या आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास 

काम ेतपास कामी  बीट  एच सी 1982 सरोद ैयां याकड े

दला   

दाखल करणारा:- पोना 2084 खेडकर पो टे उमरी 

तपास:- Hc 21982 सरोद ैसरांकडे दल/ 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

पो. टे. माडंवी गुर नं.  :- 83/2022     कलम 283 भा. द. वी. 

पो. टे. 

च े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 च ेनाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

मांडवी गु न नं.  :- 

83/2022     

कलम 283 भा. 

द. वी.  

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 05/11/2022 रोजी  

13:15वाजता   च ेसुमारास 

पपळगाव फाटा मु य रोडवर 

ठकाण: पपळगाव फाटा 

 

गु हा  दाखल ता. व वळे :-  

द. 05/11/2022    चे   

21.19वा.  

न द नंबर :- 24 वर  

 

िमळाला माल :- 

उिशराचे कारण---                                               

                                              

फयादी च ेनाव :- राज ूल मण 

डांगे वय 35 वष वसाय नोकरी 

पोलीस िशपाई/ब.नं.1424पोलीस 

टेशन मांडवी  ता. कनवट मो. नं. 

7020436581 

 

आरोपी चे नाव :-  

 

FIR दले का होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- नाही. 

चेकिल ट ची पूतता केली आह े: 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी 

हा आपले ता यातील अॅटो हा िवनाकारण मु य र यावर येणा-या 

जाणा-या  वाशांना ास होईल व एखादा अपघात होऊन ईजा 

होईल अशा िस्थतीत उभा केलेला िमळुन आला वगैरे फयाद व न 

गु हा दाखल                      

तपािसक अिधकारी ना.पो.का 29 मडावी. टे. मांडवी मो.नं.

9822789750 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म हारी दगुादास   िशवरकर पो. 

टे. मांडवी.  मो. नं. . .9922322312 

दाखल करणार:- Pso/ LhC/1831मडके मॅडम मो. 

9423509717 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

   

गुरनं

हादगाव गुरनं  317/ 
2022 
कलम  294, 
323, 504, 
506, 34 भा द 
िव  

माने 
िद  05/11/20
22 
 

 िद.05/11/2022  चे सायकंाळी 
05:00 वाजता चे 
सुमारास  िफय दीचे शेताजवळ 
तळणी रोडवर   ता 
हदगाव  प चमेस 19 िक.मी. 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- िद 
05/11/.2022 चे   22:22 
वा टे.डा न द  26 वर 
 

िफय दीचे नाव:-   
 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
 
आरोपी अटक:---- 

खुलासा, 
             सादर िवनंती की , नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
येतील आरोपीताने संगणमत क न िफरतीची शेता या नाली म य े
कचरा  टाक याने िफय दीने कचरा का टाकला अशी िवचारणा 
केली असता िफय दी व ित या नव याला तझुी माय व बायकोला 
झवतो असे िफय दीचे शेतात जवळ येऊन असलीशील िशवीगाळ 
क न िफय दी व ित या नव यास िजवंत मार याची धमकी िदली 
व गावाम ये येऊन िफय दीचे मुलाला दकुानासमोर थापड 
बु यानी मारहाण केली वगैरे मजकुराची जबाबदाव न मा. पोिन 
सा. यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास करणे  कमी 
HC/35 चतरे  यां याकडे िदला. 
 
तपािसक अमंलदार :- HC/35 चतले  पो टे हदगाव मो नंबर 
9284056205 
दाखल करणार :-  ASI राठोड सा पो टे 
हदगाव    मो.न.8888588436 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 

पो. टे. मु ामाबाद गरंुन 256/2022 कलम 324, 323, 504, 506भादवी 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.मृ / 

पनाका / िम सग 

गुरनं व कलम  

गुरन / आ.मृ / 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  

मु ामाबाद गुरंन 

256/2022 

कलम 324, 

323, 504, 

506भादवी 

ग.ुघ.ता.वळे ठकाण 

द 04/11/2022 रोजी 

वेळ17..30 वा चे सुमारास डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकर यां या 

ओठयापाशी मौजे वंळक  

तालुका मुखेड 

 

 :- 

द 05/11/2022 रोजी 19.49 

वा न द 24 

फयादीच ेनाव - 

पांडुरंग सुदाम गायकवाड वय 

21 वष वसाय ॅ टर चालक 

जात महार राहणार वंळक  

तालुका मुखेड 

आरोपीच ेनाव 

 

 

खलुासा - सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपीन ेकाल दनांक04/11/2022 रोजी वेळ17.30 

वाजता तु ही मा या बायकोला का बोलता असे हणून िशवीगाळ 

क न काठीने मा या डा ा हाताचे पोटरीवर मारला यामुळे 

माझे हातास बड येऊन हात सुजला आह ेव माझा भाऊ व आईस 

,आजोबास थाप ा बु याने मारहाण क न जीवे मार याची 

धमक  देणारा मनोज कुमार िशवाजी गायकवाड राहणार वंळक  

तालुका मुखेड याचे िव  यो य ती कायदेशीर कायवाही करावी  

वगैरे व पाच ेजबाब व न गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी माननीय सपोिन साहेब यां या आदेशान ेतपास ASI शखे 

यां याकडे दलादाखल करणार - पोह ेका 2068 कांगण ेपो ट 

मु माबाद पो ट 

तपास अिधकारी -  सपोउपिन -शेख पो टे मु माबाद 
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¯

िद 05.11.2022 रोजी 
वेळ 18.00  वा.  
आरोपीचे  घराजवळ  
देगलुर  रोड  कावळगडा 
 
 

िद. 05.10.2022 
रोजी वेळ 22.47  
वा.न दनं  36 
 
 
 

पो. टे. देगलुर 
मो.न.9923692462 
 

  
 – देशी दा  भगरी 

सं ा असे लेबल असले या 180 एम 
एल मते या िसलबंद 06 बाटल 
िकमती 420-/- पयाचा माल    

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या देशी दा  भगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 एम एल मते या िसलबंद 06 बाटल िकमती 
420/- पयाचा माल   चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने ता यात 
बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल. 
 

.ने. पो टे देगलुर
  

-    पोहेका 2462 क े   ने. पो टे देगलुर

 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
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पो. टे िवमानतळ गरुन ं385/2022 कलम 379 IPC  मधील gmail पाठिवले बाबत. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

2 3 4 5 6 

िज हा नांदेड, 

पो. टे.  

िवमानतळ 

 

ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण - 

दनांक 20/10/2022 रोजी 

म यरा ी 03.30 वाजता  त े

सकाळी 05.00 वा च ेदर यान  

रे व ेडी हीजन नांदेड गेट न. 

04 समोर रोडवर उ रेस 04 

क.मी. 

 

 

गु हा दाखल ता. वेळ – द 

05.11.2022 रोजी वेळ         

23.10  वा टे.डा. 43 

 

 

पो. टे 

िवमानतळ 

गरुनं 

385/2022 

कलम 379 

IPC 

फयादी - बालाजी ल मणराव राजेगोरे वय 

29 वष वसाय ापार ापार रा. 

शेलगाव बु. ता. अधापुर िज. नांदेड मो. 

9834026285 

 

आरोपी - अ ात 

गेला माल- बजाज प सर 150 लाल कलरची 

जीचा मांक MH 26 BZ 1409 िजचा 

इंजीन नं. DHXCME15873 व चेचीस नं. 

MD2A11CX9MCE10457अशी असललेी 

कमंती 70,000/- पयाची जुनी वापरती 

उशीराच ेकारण- आज रोजी पयत नांदेड 

शहरात व गावी मोटार सायकलचा शोध 

घेवुन व कामािनमी  बाहरे अस याने त ार 

दे यास उशीर झा याने व आज रोजी पो टे 

ला हजर येवनु त ार द यान.े 

खुलासा -सादर िवनंती क  , वर नमुद तारीख 

वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांची बजाज 

प सर 150 लाल कलरची जीचा मांक MH 

26 BZ 1409 िजचा इंजीन नं. 

DHXCME15873 व चेचीस नं. 

MD2A11CX9MCE10457अशी असललेी 

कमंती 70,000/- पयाची जुनी वापरती 

कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली आह े

वगैरे मजकुराच ेजबाबव न मा.पो.िन.सा.यांच े

आदेशान ेगु हा दाखल क न तपासकामी HC 

1334 जाधव याचेंकडे दला 

दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.न.ं 

9923888322 

तपास करणार  - HC/1334  जाधव मो.नं. 

8805859640 
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