
 

पो. टे. कंधार   गु.र.न. 69/2023  कलम  324,323,452,294,506   भा द वी.. . द.15/03/2023 

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  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 69/2023 कलम 

324,323,452,294,506  

भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

14/3/2023  च ेरा ी  09.00  

वा. फयाद चे राहते घर  

वजयगड कंधार 

प मेस 2 कमी. 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

15/03/2023 वेळ 00.05 

वाजता टेशन डायर  न द 

2  वर 

 
 
 

 फयाद  चे नाव    :-    सुनील व ठलराव 

कांबळे  वय 38 वष यवसाय  नोकर  रा.  
वजयगड कंधार  ता. कंधार ज. नांदेड   

मोबाईल नंबर - 9766252467 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी च ेनाव व प ा: -.  
आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 
 
 
 
 

खुलासा;         सादर वनंती क, वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद स यातील आरोपीन े फयाद चे घरात घुसून फयाद स तू माझ े

मालकाच े वरोधात वल णला तू माणूस का उभा करतोस अस े हणून  

तु या  माईला  झवतो  हारामखोरा  चांगल ेरहा अस े हणून अवा य भाषेत  

िशवीगाळ  क न हातातील काठ ने फयाद चे त डावर मा न जखमी केले 
तसेच थापड बु यांनी मारहाण क न जीव ेमार याची धमक  दली   वगैरे  

मजकुराचे त ार  जबाब व न गु हा दाखल क न  मा.पो. िन.साहेब यांचे 
आदेशाने  पुढ ल  तपास  कामी Hc/2059 सानप यांच ेकडे दला. 
 

दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे कंधार 

 

तपासी अंमलदार : - Hc/2059 सानप  पोलीस  टेशन कंधार. मो. 
नं.9421849989 

               

पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ साहेब        

मो न ं9420841070 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
               
                                                             
 
 
 

 



 

पो. टे तामसा आ. .न.ं07/2023 कलम 174 सी.आर.पी.सी.. . द.15/03/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

. . व कलम  घडला दाखल     नाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

तामसा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ. .न.ं07/2023 

कलम 174 

सी.आर.पी.सी 

 आ.  घडला 12/03/2023 

रोजी   22.00 वा. च े

समुारास मौजे िचकाळा 
ता.हदगाव ज हा नांदेड  

 
प मेस 2 कमी. 
 
 
 

गु हा दाखल:- 15/03/2023 

चे  11.22 वा.न द न ं13 वर . 
 
 
 

    :-  भ ू रामचं  कानगलु े  

वय 49  वष यवसाय  शेती  रा. िचकाळा 
ता.हदगाव  जलह्ा नांदेड  

मो.न.8805939139 
 

FIR त दली का:- होय 

 

: -. योगेश भ ूकानगलु ेवय 22  वष   

रा.िचकाळा  ता. हदगाव   जलह्ा नांदेड 

 
  
 
 
 

खुलासा;    सादर वनतंी क ,वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

मयत नामे योगेश भ ू कानगलु े वय 22 वष हा पोटाच े आजाराच े

ासाला कंटाळून व हर त उड  मा न पा यात पडून पा यात बडूुन 

मरण पावला आहे वगैरे जबाब व न आ  दाखल मा.पो. 
िन.साहेब यांचे आदेशाने  पुढ ल  तपास  कामी ASI 

सयुवशंी.पो. टे.तामसा यांचे कडे दला.
 

दाखल करणार:  pso  NPC 2528 माटे  पो. टे. तामसा नंबर:-- 

9527177527 
         

तपासी अंमलदार : - ASI सयुवशंी.पो. टे.तामसा मो.न. 9923451146 
            

पोलीस टेशन तामसा भार  अिधकार  नांव मा.सपोनी ी. दळवे 

पो. टे.तामसा मो.न.7744827771 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

पो. टे बारड ग.ुर.न ं16/2023 कलम 379 भा.द.वी द15/3/2023 

पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.न.ंव कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  चे नाव  खुलासा 

बारड  गरून ं

16/2023कलम 

379 भा.द.वी.. 

.ग.ूघ.ता.वेळ  व ठकान :-

द.11/03/2023रोजीचे रा ी 
12:00ते सकाळ  05:00 

या समूारास फयाद च े

घरासमोर अगंणात मौजे 

.ड गरगाव. 

 

द णेस 2 km 

 

ग.ूदा.ता.वेळ : 

द15/3/2023.रोजी14:34

टे. डा.14वर 

फयाद : शकंर दे वदास यवहारे वय 

30 वष यवसाय शेती राहणार 

ड गरगाव ता .मदुखेड ज. नांदेड  

 
 . 

आरोपी: अ ात 

   सादर वनतंी क  नमदू तार ख   वेळ  ठकाणी. यातील फयाद ची मोटर 

सायकल हरो ह डा फॅशन ो रंग काळा  गाड  .MH26AH 9765 CHE.NO 

.MBLHA  10 AWCHM0 1744इजन न.ंHA10ECMo1980 क.अदंाजे 

25.000 पयांची कोणीतर  अ ात इसमाने घरासमोर उभी केलेली  मोटार 

सायकल चो न नेली आहे.. वगैरै ची फयाद द याव न गु हा दाखल क न  

मा.स.पो.िन तुगावे सा. यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पढु ल तपास 

कामी पो.काँ 1975 कदम   यांचे कडे दला. 
 
दाखल करनार - Pso Hc1975 कदम  

 
तपासीक करणारे :.पो.काँ.1975 कदम पो. टे.बारड    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& आरोपी: अ ात 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

iksLVs brokjk  xqUgk@ vijk/k dzaekd - 87@2023  dye  385] 323]294]427]506]Hkk- na-fo-fnaukd%& 15@03@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 
14@03@2023 jksth 
osG  lk;adkGh 
19%30  ok ps 
lqekjkl  ljkQk 
;sFkhy lq/kkdj 
Vkd v..kk ;kaps 
nqdkuk leksj ukansM 

?kVukLFkG %&  
iqosZl 01 fd-eh- - 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-
%& fnukad 
15@03@2023 jksth 
ps osG 15%38 oktrk 
LVs-Mk- uksan u 25 
oj  

 
xqUgk@ vijk/k 
dzaekd - 
87@2023  dye  
385] 
323]294]427] 
506]Hkk- na-fo- 
  
 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk 
%&ccyqflx mn;flx c?ksy 
o; 32 o”kZ O;-ik.khiqjh fodzh 
jk-xkMhiqjk ukansM eksdz 
9970362822 tkr /kuxj 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %& 
vkjksih vVd rk osG 
%&rkC;kr vkgs 

mf’kjkps dkj.k %& vkt jksth 
iksLVs yk gtj ;smu rdzkj 
fnyk- 

feGkyk eky %& fujad  

 

[kqyklk%& - lknj fouarh dh]  oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihus fQ;kZnh o R;kps Hkkokauk ik.khiqjh fodzh djr vlrkuk ekxhy 
vkB fnolkiklqu njjkst 300@& :- eyk |k ukghrj RkqEgkyk ekjrks Eg.kqu 
fHkrh ?kkyqu /kedkorks ]ik.khiqjh ?ksoqu tkrks iSls nsr ukgh rq eqLyhe 
vkSjrks dks ik.khiqjh D;ks cspjk Eg.kqu fQ;kZnhyk FkkiM cqD;k.ks ekjgk.k 
d:u fNukyds eknjpksn vls vf’yy f’kohxkG d:u ftos ekj.;kph 
/kedh nsoqu ik.khiqjhps xkM;kpk dkp QksMqu uqdlku dsys Eg.kqu xqUgk 
nk[ky- 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksyhl fujh{kd /kcMxs  iks-LVs-brokjk  
eks-ua- 9552520363 fM-vks-iksmifu ekjdokM iks-LVs-brokjk gs fnukad 
15@03@2023 jksth  ps  04%05   ok uksan ua-26  oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd /kcMxs  iks-LVs-brokjk  eks-ua- 
9552520363 
 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu jk;cksGs iksLVs brokjk eks-ua- 9637041343 
 
nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW @1982 th-,l-ljksns iks-LVs-brokjk eks-ua  
9850752288 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

 

iksLVs oftjkckn xqUgk@ vijk/k dzaekd - 79@2023  dye 7 Hk”Vzkpkj izfrca/kd vf/kfu;e 1988 fnaukd 15@03@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  
 
oftjkckn  

 
xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k &  
fnukad 
13@03@2023 jksth 
osG  lk;adkGh 
20%58  ok ps 
lqekjkl  frajxk 
pkSd lkoZtuhd 
‘kkSpky; toG 
ukansM - 

?kVukLFkG %& 
nf{k.ksl  01 fd-eh- 
- 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-
%& fnukad 
15@03@2023 jksth 
ps osG 04%01 oktrk 
LVs-Mk- uksan u 03 
oj  

 
xqUgk@ vijk/k 
dzaekd - 
79@2023  dye 
7 Hk”Vzkpkj 
izfrca/kd 
vf/kfu;e 1988 
  
 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& l¸;n bezku  
l¸;n lyhe o; 30 o”kZ jk- iDdhpkG ehy 
,fd;k ukansM  eksdz 7350504997 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  

vkjksih vVd rk osG %& fnaukd 
15@03@2023 ps 04%36 uksn dz 05  

mf’kjkps dkj.k %& vkt jksth iksLVs yk gtj 
;smu rdzkj fnyk- 

feGkyk eky %& 3000@&: ykpsph 
ekx.kh d:u R;kiSdh 1200@&:i;s fn-
13@03@2023 jksth fLodk:u moZfjr 
1800@& : -vkt jksth lkiGk dk;Zokgh 
njE;k.k Lork% fLodkjyh 

[kqyklk%& - lknj fouarh dh]  oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksih yksdlsod ;kauh frajxk pkSd ukansM ;sFkhy 
lkoZtuhd ‘kkSpky; ek>h fdjdksG vi?kkr >kysyh eksVkj lk;dy 
eyk ijr ns.;klkBh ek>s dMs 5000@&:i;s ykpsph ekx.kh d:u 
rMtksM var 3000@&: ykpsph ekx.kh d:u R;kiSdh 1200@&:i;s 
fn-13@03@2023 jksth fLodk:u moZfjr 1800@& : -vkt jksth 
lkiGk dk;Zokgh njE;k.k Lork% fLodkjyh Eg.kqu R;kps fo:/n 
ueqn izek.ks xqUgk nk[ky- 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksyhl fujh{kd xtkuu cksMds yk-
iz-fo- ukansM eksdz 9423239899 gs fnukad 15@03@2023 jksth  ps  
04%01   ok uksan ua-03  oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd txfn’k HkaMjokj  iks-LVs-
oftjkckn   eks-ua- 9923696860 
rikfld vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd xtkuu cksMds yk-iz-fo- ukansM 
eksdz 9423239899-  
nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@2812 egsnz loudj iks-LVs-oftjkckn eks-ua 
8975527310   
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& liksfu ,l-Mh f’kojdj eks-ua- 9922322312 
lax.kd vkWijsVj%& iksuk @1345 iVsy eks-ua- 8830111580 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fnaukd 15@03@2023 ps 04%36 uksn dz 05 vVd  

 



 
 

पो. टे. उ माननगर  गरुन ं33/2023कलम 353,323,504,506 भादंवी माणे द.15/03/2023 

ज हा/ठाणे  गरुन ं/ कलम  ग.ुघडला /गु हा दाखल/  ता . वेळ 

व ठकाण 

खबर देणार यांचे नाव व 

प ा फयाद / आरोपी 
   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

गरुन ं33/2023  

कलम 353,323,504, 

506 भादंवी माणे 

 
गु हयाचे कारण :-- प र ा 
क ाम ये जाव ूदेत कसे 
नाह  या कारणाव न 

 

उिशराचे कारण :--   िनरंक 

 
  
 

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  :---  

द15/03/2०23चे 10.30वा   व 

13.20वा  दर यान  ठकाण  :--   

ीिशवाजी हाय कुल हाळदा एस 

एस सी बोडाचे प र ा क  5166  

ता.कंधार  

 
अतंर व दशा   :-- द णेस 10 

क.मी  
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-- द 

15/03/2023 वेळ   18.50वा टे डा 
न ं22वर  

 
गेला माल :-- िनरंक 

िमळाला माल :-- िनरंक  

फयाद चे  नाव नाव :-- 

ववेक प इरबाजी बरुपले 
वय 55 वष यवसाय 

नौकर  dsanz lapkyd 

रा.हाळदा ता.कंधार   ज 

नांदेड  मो.न ं

7387904322 
 

आरोपीचे नाव :--  

आरोपी अटक :-- नाह  

 
 

खुलासा:--सादर वनतंी क  वर नमतूा वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  प र ा क ावर काम कर त असताना 
आरोपीने  फयाद स प र ा हॉल म ये सोड याचे 

कारणाव न िशवीगाळ क न शासक य कामात अडथळा 
िनमाण क न जव े मार याची धमक  दली    वगरेै 

मचकुराचे जबाबव न मा.सपोिन भारती साहेबांचे आदेशाने 

मा.पो.उप.िन गाडेकर  साहेब यांचेकडे दला  
दाखल करणार :-- Asi सरोदे पो. टे . उ माननगर ता. 
कंधार ज.नांदेड 

तपािसक अमंलदार :--मा.पो.उप.िन गाडेकर साहेब  पोलीस 

टेशन उ माननगर मो न ं  98231 48435 

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

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

83789 89949 

आरोपीचे पवू इितहास lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr    

आरोपीवर केलेल े ितबधंक कारवाई- िनरंक 

 
 



 
 

पो टे:-उमर  पोलीस. टे.गरुन आम ृ11/2023 कलम 174 crpc माणे दनांक 15/03/2023 

पो टे 

चे नाव 

गरुण/अ.मृ
/पणाका/
िमिसगं व 

कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसगं घडला व 

दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय/नाह  

हक कत 

पो टे 

चे 
नाव:- 

उमर  

गु हा 
11/2023 

कलम 174 

crpc 

माणे  

 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला:- द.15/03/2023  रोजी 
सकाळ 0930वा.चे समुारा15.33राहेर 

येथील गोदावर  नद  पा ा या पलुाखाली 
 
 
 

आम ृदाखल दनांक 15/03/2023च.े  

15.45वाजता न द नंबर 019वर  

 

दशा:- द णेस 18क मी 

खबर देणार :-ल मण इरवतंा बनसोडे वय 50 

वष यवसाय शेत  मजुर  राहणार ब नाळ  

तालकुा धमाबाद ज हा नांदेड मोबाईल 

नंबर9284532676 

 

 मयताचे नाव व /प ा .. वीण ल मण 

बनसोडे वय 30 वष राहणार ब नाळ  तालकुा 
धमाबाद ज हा नांदेड 

 मरणाचेकारण:-गोदावर   नद  पा ात 

पा यात बडूुन मृ य ू

खुलासा:- सादर वनतंी क  वर तार ख वेळ  व ठकाणी यातील खबर 

देणार यांनी जवाब दला क  याचंा मलुगा गोदावर  नद  पा ावर ल 

राहेर येथील पलुाखाली पा यात पडुन   बडुवनु  मृ य ू त ू

झाले याअव थेत िमळून आले आहे बाबत या जबाब व न  आम ृ

दाखल क न यो य चौकशी क न कायवाह  करणे बाबद जबाब 

द यान ेबाजूस माणे आ  दाखल क न सपोनी  करे यां याकडे 

दले 

तपासी अमंलदार:नाव  सपोिन करे 
घटना थळभटे देनारा अिधका र:- च ेनाव  :-सपोिन करे मोबाईल 

नंबर: केलेला तपास घटना थळ पचंनामा क न पढु ल तपास चाल ू

आहे. 

मा. पोलीस अधी क यांच ेसचूना:- 

आरोपीचे पवू इितहास  - िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबधंक कारवाई- िनरंक 

 
 
 
 



 
 

पो टे   उमर  58/2023 ग.ु र .न कलम 279 , 304, भा .द.वी. द15/03/2023 

ज हा/ठाणे  गरुन.घडला /गु हा 
दाखल/ ा  द. वेळ 

गरुन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
 

पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द -15/03/2023रोजी 
12.30वा. समुास गोरठा 
गावाजवळ गोरठा 
तालकुा उमर . 

 
दाखल -

द15/03/2023.वेळ 

18:04वा. टे डा न ं

020 
 

गरुन—ं58/2023  

कलम 279.304 

भा.द.वी 
 
 

दशा व अतंर:-

प मेस 03 कमी 

फयाद चे नाव:-बटं  गोवधन राठोड वय 

43 वष यवसाय शेती राहणार ई र नगर 

तांडा  ता. उमर  ज हा नांदेड  मो.नं 
9022400701 
 
 
आरोपी नाव:--  

 
 
मयताचे नाव:-- धावजी बाबा राठोड वय 

70 वष राहणार ई र नगर तांडा तालकुा 
उमर  

खुलासा- सादर वनतंी क  वर नमदु ता वेळ  व ठकाणी ं
यांतील नमदू आरोपीने आप या ता यातील आयचर माह  

आई मा व िन काळजी हाईगाई व िन काळजी पणे चालवनु 

लाईट या पोललाधडक देऊन लाईटचा पोल अगंावर पाडून 

फयाद या मो या वड लां या मरणास कारणीभतू ठरला 
वगरेै जबाब व न पोउपिन चेवले  
 
दाखल करणार:---PSOHC-1670जाधव उमर  पोलीस 

ठाणेअमंलदारपो ट टेशन उमर मो.न ं8888807597 

 
 

आरोपीचे पवू इितहास- uko xko ekghr ukgh  

आरोपीवर केलेल े ितबधंक कारवाई- िनरंक 

 
 
 
 
 
 
 



 

             पोिलस टेशन हमायतनगर 61/2023कलम 324,294, 323,504,506,143 147,148,149 भाद व सहकलम 135 मपुोका  दनांक15/३/2023 

पो. टे. चे नाव  गुरंन,व,कलम, गु हा,घडला,ता.वेळ,व, ठकाण फयाद चे, नाव प ा,मो.नं                  ह ककत  

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.61/2023कलम 
324,294 , 
323,504,506,143 
147,148,149 भाद व 

सहकलम 135 मुपोका 
 
 
 

दनांक 
13/3/2023रोजी,1300वाजता.चे. 
सुमारासवडर ग ली जनता कॉलनी 
हमायतनगर, पूवस 500 
मीटर ॉपर बीट 
 
 
गु हा दाखल,ता.वेळ, टे.डा. 
 
15/3/2023रोजी16=34वा.न दनंबर
,21वर 
 
 
उिशराचेकारण,, फयाद  हा जखमी 
झा याने उपचार क न आज रोजी 
पो टेला येऊन फयाद द याने 
 
 
 
 

िसंनु पताभुराजीपवार,वय 22 वष यवसाय मजुर , 
राहणार जनता कॉलनी हमायतनगर मोबाईल नंबर 
7775052332 
 
 
 
आरो पचेनाव व प ा,,1,,  
 
आरोपीअटक, नाह , 
 
 

सादर वनतंी क ,वर नमूद, तार ख वेळ ,व ठकाणी 
यातील, आरोपी तानी गैर काय ाची मंडळ  जमवून 
यातील फयाद स जुने भांडणाचे कारणाव न 
लाथाबु याने मारहाण केली व यातील 
सा ीदार ◌ ्यंकट  गायकवाड यास हातातील दगडाने 
मा न डोके फोडून जखमी केले व िशवीगाळ क न 
तुला खतम क न टाकतो असे हणून जीवे 
मार याची धमक  दली व माननीय ज हािधकार  
साहेब यांचे आदेशाचे जमावबदं  आदेशाच ेउ लंघन 
केले वगैरे त ार व नमाननीय 

पोिन, साहेब यां या आदेशाने वर माणे गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास बीट पोहे का 
2303िशंगनवाडयांचेकडे दला मोबाईल नंबर 
9049078521 
 
दाखल करणार,,पोहेका,लायक शेख बन 2281, 
पोलीस ठाणे अंमलदार पो टे, हमायतनगरमोबाईल 
नंबर 7888218751 
पो टे, भार , अिधकार , ी, ब.ड ,भुसनुर,पोिन.पो टे, 
हमायतनगर मोबाईल नंबर 9834774799 

आरोपीचे पूव इितहास lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr    

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 



 

पोलीस टेशन भोकर आ. . कलम द 

पो टे चे 
नाव

आ.ंम घ.ता. वेळ व ठकान

आ. . दाखल तार ख

खबर देणार व मयताचे चे 
नाव

हक कत

पोलीस 
टेशन 

भोकर

कलम 

आं.म घ.ता. वेळ व ठकान -
आज दनांक चे दपुार  

चे सुमारास मयताचे राहते 
घर  ल मी नगर भोकर तालुका 
भोकर ज हा नांदेड ता. भोकर

आ. . दाखल तार ख वेळ न द 
मांक:- दनांक चे 

वाजता न द मांक 

खबर देणार :- राजेश नारायण 
वाघमारे वय वष यवसाय 
मजुर  रा. ल मी नगर भोकर 
तालुका भोकर ज हा नांदेड 
भोकर मो. नं. 

मयताच ेनाव :- पांडुरंग बाबू 
वाघमारे वय वष राहणार 
ल मी नगर भोकर तालकुा 
भोकर ज हा नांदेड

मरणाचे कारण :- गळफास 
घेऊन मृ यू

खलुासा :-सादर वनंती क  वर नमूद ता वेळ  व ठकानी 
यातील मयत नामे पाडुंरंग बाबू वाघमारे राहणार ल मी नगर 
भोकर यांनी दनांक रोजी वेळ वाजता याचे राहते 
घर  ल मी नगर भोकर येथे घरातील लाकडाला गडवास घेऊन 
मरण पावला आहे तर  वर माणे आ  दाखल क न पुढ ल 
चौकशी बीट दलीप जाधव यां याकडे दला आहे
दाखल करणार- मंगु जाधव
पो टे भोकर मोन- 

तपास करणार- दलीप जाधव
पो टे भोकर मोन-

भार अिधकार -- माननीय पोलीस िनर क उबाळे साहेब 
मोबाईल नंबर +

आरोपीचे पवू इितहास- िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबधंक कारवाई- िनरंक 



 

  

  

आरोपी - 

 

आरोपी - 

आरोपीवर केलेल े ितबधंक कारवाई- िनरंक 



 

                               

  
 

                  
          

  
  

 
 

   
 

  
    
   
 

      
     

     
   

   
  

 
   

 

      
    

        
        

  
 

         
        
  

            
      

          
        

            
      

 
        

  
 

        
 

  -

आरोपीवर केलेल े ितबधंक कारवाई- िनरंक



 

पोलीस ठाण ेमु ामाबाद     गुरन 41/2023 कलम 65 (E) म दा का दनांक 15/03/2023 

पोलीस ठाणे 

मु ामाबाद     . .             

.         

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांचे नाव व प ा मो.न. हक कत 

गुरन 41/2023 

 
कलम 65 (E) म दा का 
माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण 

 
दनांक 15/03/2023 रोजी  17:50 वा.  सुमारास 

.आरोपीच ेघराचे अंगणात िभंतीचे आडोशाला काश 

नगर बा-हाळ   ता. मुखेड  

 
 
 

िमळाला माल :-  एका .पांढ या रंगाची ला टकचे  

कॅन म ये  10 िलटर मते या एकुण  09 िलटर 

गावठ  हातभ ट ची दा  ित िलटर कमती 100/.- 

पये दरा माणे ो.गु हाचा माल असा एकूण 900/- 

पये चा माल  

 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ द.15/03/2023 

वेळ 21:28 वाजता 
न द नंबर 24 वर 
 
 

दाखल करणार :-पोहेका◌ॅ 2068 कागंणे   

पो. टे मु ामाबाद 

 

फयाद चे नाव :-ब ुवान माधव लुंगारे 

वय 36 वष  यवसाय नौकर  पोका◌ॅ  

3086.पो. टे.मु माबाद ता.मुखेड 

मो.नंबर 

9766361853 
 
 
आरोपी :-  

 सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी बाई हने आपले ता याता वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या  गावठ  दा  चोरट   व  कर याचे 

उ ेशाने आप या जवळ एका .पांढ या रंगाचे 10 िलटर 

मते या कॅन म ये एकुण 09 िलटर. गावठ  दा  ित 

िलटर कमती 100 पये दरा माणे एकूण 900/- 

पयाचा माल वतःचे ता यात बाळगुन िमळुन आला  
हणून गु हा दाखल क न मा 

सपोिन साहेबांच ेआदेशाने पुढ ल तपास कामी पोना  
1402 मह कर  यां याकडे दे यात आला  
 
 
तपास अिधकार  :-पोना 1402 मह कर  

  पोलीस ठाणे मु माबाद मो न.ं9765391402 

 
 

पो. टे. भार  अिधकार  

सपोिन/ भालचं  पदमाकर ितडके मो.न.9823156052 

पोलीस ठाणे मु माबाद 

 
 

  -

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- िनरंक



 



 



 



 



 



 
आरोपीचे

उशीराचे कारण



 



 

आरोपीचे

उशीराचे कारण



 





 

                              पोलीस ठाण ेमु ामाबाद     गुरन 42/2023 कलम 65 (E) म दा का माणे दाखल द.15/03/2023 

पोलीस ठाण े

मु ामाबाद     . .             

.         

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांचे नाव व प ा 
मो.न. 

हक कत 

गुरन 42/2023 

 

कलम 65 (E) म दा का 
माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण द. 

15/03/2023 रोजी  17:30 वा.  सुमारास 

आरोपीचे घराचे अंगणात नवी आबाद  सुगाव 

(बु)  ता. मुखेड  

 
 
 
 
िमळाला माल :-  एका .पांढ या रंगाची 
ला टकचे  कॅन म ये  10 िलटर मते या 
एकुण  10 िलटर गावठ  हातभ ट ची दा  ित 

िलटर कमती 100/.- पये दरा माणे 

ो.गु हाचा माल असा एकूण 1000/- पये चा 
माल  

 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ द.15/03/2023 

वेळ 22:25 वाजता 
न द नंबर 25 वर 
 

फयाद चे नाव :- माधव आ दनाथ 

पवार  वय 37 वष  यवसाय नौकर  

पोना 2605 नेमणूक पो. टे.मु माबाद 

ता.मुखेड मो.नंबर 

8975766433 
 
 
आरोपी :-  

 सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीने आपले ता याता वनापरवाना बेकायदेशीर र या  गावठ  

दा  चोरट   व  कर याचे उ ेशाने आप या जवळ एका 
ला टक या पांढ या रंगाचे  कॅन म ये एकुण 10 िलटर. गावठ  

हातभ ट ची दा  ित िलटर कमती 100 पये दरा माणे एकूण 

1000/- पयाचा माल वतःचे ता यात बाळगुन िमळुन आला  
.वगैरे फयाद  व न  गु हा दाखल क न मा. 
सपोिन साहेबांचे आदेशाने पुढ ल तपास कामी -पोहेकॉ 2319 

िस दे रे   यां याकडे दे यात आला  
 
 

दाखल करणार :-पोहेका◌ॅ 2068 कागंणे   

पो. टे मु ामाबाद मो.नं.8459537419 

 
तपास अिधकार  :--पोहेकॉ 2319िस दे रे  
  पोलीस ठाणे मु माबाद मो न.ं7620481485 

 
पो. टे. भार  अिधकार सपोिन/ भालचं  पदमाकर ितडके 

मो.न.9823156052पोलीस ठाणे मु माबाद 

 



 

 

 

 

 

 

 


