
 

 
पोलीस ेशन िकनवट 244/2022  कलम  122  मु. पो. का.िदनांक 15/12/2022 

 

पो. े.चे नाव गुरन/आ.मृ./पना
का/िमसीगं 
घडला व कलम 

गुरन/आ.मृ./पनाका/िमसीगं घडला 
व दाखल 

िफयादी चे नाव व प ा व 
मो.नं आरोपी चे नाव व प ा, 
आरोपी अटक होत /नाही 

हा िककत                 

 
िकनवट 

244/2022  
कलम  
122  
मु. पो. का. 

गु ा घडला –  
दी.15/12/2022 
रोजी रा ी 02.15 रोजीचे 
02.15वाजता ा सुमारास 

ॉपर िकनवट शहरातील 
सराफा माकटम े असले ा 
अ य ेलस जवळील 
अंधारात िकनवट  
 
 
गु ा दाखल –  
िदनांक 15/12/2022 
 02.15 

े. डा. . 06 
 
 

िफयादी –  
िमथुन िव नाथ सावंत वय 
31 वष वसाय - पोउपनी 
पोलीस ेशन िकनवट 
9856935555 
 
आरोपी –  
 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील नमूद आरोपी हा ॉपर िकनवट शहरातील 
सराफा माकटम े असले ा अ य ेलस जवळील 
अंधारात िकनवट शहरात चोरी कर ा ा उ ेशाने 
सूयअ  ते सूय दयाचे दर ान संशियत र ा िफरताना 
वरील मु ेमाला सह िमळवणारे माननीय पोिन 
साहेबां ा आदेशाव न गु ा दाखल  
 
दाखल करणार – 
NPC/ 2355 मारलेवाड पो े िकनवट 7768853060 
 
 
 तपास-  
एनपीसी / 680 कुलबु े  8888865825 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& आरोपीचा पवू इितहास - गुरन. 71/2018, 100/2018, 110/2018  कलम 379 ipc माण ेगु हे  दाखल अस याची न द 

 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  -- 

 
 

 



 

Ps Markhelभाग 06 गुरनं 266/2022 कलम 283 भादवी   द.15/12/2022 

पोलीस 

टेशन 

गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व 

ठकाण 

त ारदार याचंे नाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मरखेल गुरनं. 

266/2022  

 

कलम -283 

भादवी  माण.े 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण:-  

द . 15/12/2022चेवेळ 11.30 

वाजताचसेुमारासमरखले बस 

थानक येथ ेमरखेल   ते दगेलूर 

जाणारे सावजिनक रोडवर 

मौजमेरखले तालकुा दगेलूर 

 

ग ु.दा.ता.वळे व दनाकं:-

15/12/2022 

वेळ  12.47   वा .  

टेडा नंबर 14 वर 

 

फयादी नाव:  

ानोबा िव लराव क  ेवय 

31 वष वसाय नोकरी 

पोलीसिशपाई  ब ल नंबर 

258 पोलीस टेशन मरखले 
तादगेलूर 
 

आरोपीनाव:- 

 

 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणीयातीलआरोपी हा याचे ता यातील अ प े ऑटो वाहन हा 

मरखलेबस थानक येथे मरखलेते दगेलूर जाणारे सावजिनक रोडवर 

र या या मधोमध उभा क न येणारे जाणारे लोकां या जीिवतास धोका 

अगर वाहनाच ेरहदारीस अडथळा होईल असा ि थतीत िमळून आला वगैरे 

फयाद व न माननीय पोनी साहबेां या आदशेान ेगु हा दाखल.  

गु. दाखल करणार: 

 NPC 525 पुरीपो. टे मरखेल 

तपास अिधकारी  

पोलीसनाईक 338 वाघमारेपो टे मरखेल 

भारी अिधकारी  

पोिन गु े साहबे पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



Ps Markhelभाग 06 गुरनं 267/2022 कलम 283 भादवी   द.15/12/2022 

पोलीस 

टेशन 

गु हा रिज टर 

नबंर व कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व ठकाण त ारदार याचें नाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मरखेल गुरनं. 

267/2022  

कलम – 

283 भादवी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण:-  

द . 15/12/2022चेवेळ 11.50 

वाजताचसेुमारासमरखले बस 

थानक येथ ेमरखेल   ते दगेलूर 

जाणारे सावजिनक रोडवर 

मौजमेरखले तालकुा दगेलूर 

 

ग ु.दा.ता.वेळ व दनाकं:-

15/12/2022 

वेळ  13.00   वा  

. टेडा नंबर 15 वर 

 

 

फयादी नाव:  

ानोबा िव लराव क  े

वय 31 वष वसाय 

नोकरी पोलीसिशपाई  

ब ल नंबर 258 पोलीस 

टेशन मरखेल तादगेलूर 

 

आरोपीनाव: 

 

 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणीयातीलआरोपी हा याचे ता यातील अ पे ऑटो वाहन हा 

मरखलेबस थानक यथेे मरखलेते दगेलूर जाणारे सावजिनक रोडवर 

र या या मधोमध उभा क न येणारे जाणारे लोकां या जीिवतास 

धोका अगर वाहनाचे रहदारीस अडथळा होईल असा ि थतीत िमळून 

आला वगैरे फयाद व न माननीय पोनी साहबेां या आदशेाने गु हा 

दाखल. 

 

गु. दाखल करणार:-  

NPC 525 पुरीपो. टे मरखेल 

तपास अिधकारी  

पोलीसनाईक 338 वाघमारेपो टे मरखेल 

भारी अिधकारी  

पोिन गु े साहबे पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



 

 

  पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 242/2022 कलम  65 E  ो हीबीशन  द. 15/12/2022 

पो. टे. 

च ेनाव 

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

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

  लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न.  

242 /2022 

कलम  

65 E मु ोका  

गु हा घडला:- 

द.15/12/2022 रोजी  

01.20 वा.सुमारास 

पारडी िशवारातील 

जनाई धाबा समोरील 

लोहा- नांदेड जाणारे 

रोड या बाजूस लोहा 

ता लोहा जी नांदेड 

 

 उ रेस  03 कलोमीटर  

 

गु हा दाखल:- 

द.15/12 /2022रोजी 

वेळ 03.22 वाजता 

टेशन डायरी न द  06 

वर.  

फयादीच ेनाव : - 

 रेखा ब सी काळे वय 38 वष वसाय 

नोकरी पोलीस उपिनरी क  नेमणूक 

पोलीस टेशन लोहा  

मोबाईल नंबर 9922391720 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:-    

आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला माल:-  

भगरी सं ा या 180 ml मते या 10 

बाँटल  येक बॉटलची कमत 70/- 

माणे एकूण 700/- पये  

खुलासा; नमूद तारीख ,वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने िवनापरवाना 

बेकायदशेीर र या दशेी दा  भगरी सं ा या 180ml मतेचा 10 बॉटल 

येक बॉटलची कमत 70/- माण े एकूण 700/- पयेचा माल चोरटी 

िव  कर या या उ शेाने ता यात बाळगलेला िमळून आला . वगैरे 

फयादीव न मा. पो. िन. साहबेां या आदशेाने बाजूस माणे गु हा दाखल.  

       

 दाखल कारणर : 

 hc 999 येमेकर पो ट लोहा मोबाईल नंबर 9923670999 

     

तपासी अंमलदार  

 Hc 2483 साखरे मो. न. 9823015483 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

मा. पो. िन. ी तांबे साहबे  मो. .9850188100 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

 पो. टे िवमानतळ गुरनं 422/2022 कलम  279,427 भा.दं.िव..  द 15.12.2022 
 

अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

 िज हा नांदडे, 

पो. टे. 

िवमानतळ 

गु.घ.ता.वऴे व ठकाण 

दनांक 19/11/2022 

च े 17.00वा या 

सुमारास आनंदनगर ते 

नाईकचौक जाणारा 

रोड, शारदानगर 

पाटीजवळ नांदडे 

 

 पुवश 02 क.मी.  

 

गु हा दाखल ता. वळे – 

द 15.12.2022 रोजी 

वेळ           15.11  वा 

टे.डा. 33 

 

 

पो. टे 

िवमानतळ 

गरुनं  

422/2022 

कलम  

279,427 

भा.दं.िव. 

फयादी –  

व ील सुयभान मोरे वय  32 वष 

वसाय चालक रा वा मीक  

ननगर कौठा िसडको  नांदेड 

मो.न.9309742172 

 

आरोपी –  

  

 

उशीराच ेकारण-   

आज रोजी पो टे ला हजर येवुन 

त ार द याने.  

खुलासा - सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील नमुद आरोपीने याचे ता यातील ि व ट 

िडजायर कार ही हयगई व िन काळजीपण े चालवुन 

फयादीच े ता यातील इनो हा टा . MH 26 BC 

1142  हीस पाठीमागुन जोराची धडक द याने अंदाज े

96,000/-  च े नुकसान केले. वगैरे मजकुराच े जबाब 

व न पोिन काकडे साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल 

क न पढुील तपास कामी NPC 591 नागरगोजे यांचे 

कडे दले.  

 

दाखल करणार –  

HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 
 

तपास करणार  -  

NPC 591 नागरगोजे मो.नं. 8412879395 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh 
 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
  



 

पोलीस टेशन मदुखडे गुरन - 251/2022कलम 188, 448,34भा द िव दनाकं. 15/12/2022  

पोलीस 

टेशनच े

नाव  

गरुन व कलम  गरुन घडला.ता. वळे. ठकाण. फयादीच ेनाव खलुासा  

मुदखेड गुरन - 

251/2022 

कलम  

188, 448, 

34 भा द िव  

 

 

 

 

 

गुरन घडला.ता. वेळ. ठकाण. 

दनाक. 12/12/2022  वेळ 

16.30वा.  ते दनांक–

13/12/2022च े

08:25सुमारा  दरेगाव  

ता:मुदखेड 

 

 दि णसे 15 KM  

 

गुरन - दाखल ता.वेळ. 

दनाकं. 15/12/2022 

रोजी. 15:09वा. 

 टे डा. 20 वर  

 फयादी —  

माधव बालाजी ीराम ेवय 37 वष 

वसाय खाजगी नोकरी म ह ा लर 

फायना स कंपनी ॉ लमे गु कृपा 

माकट नांदडे शाखा मदुखेड िज.नांदडे 

मो. माक .7588424286 

 

आरोपी-  

  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी यातील 

फयादीच े थक त कजदार आरोपीच े घराचा माननीय 

यायालया या आदशेा माण े लॉकिसल केलले े ताबा आरोप  ने 

संगणमत क न  लॉक िसल तोडून ह आगळीक क न माननीय 

यायालयाच े आदशेाची उ लं केल े हणून नमूद फयादी माण े

माननीय  पोलीस िनरी क शमा साहबे यां या आदशेाने गु हा 

दाखल क न पुढील तपास कामी . 

 

दाखल करणार_  

Hc 2236 वंचवाड  पो ट मुदखेड मो.न. 7218872336 

तपास-  

 पोह ेका–2721 शद ेयां याकड ेदे यात आला  

 मोबाईल नंबर–9552516283 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



 

पोलीस टेशन हादगाव भाग 1त े5गु र न 349/2022 कलम 498( अ)323,504,34भा.द.वी  द .  15.12.2022 

पो टेचे 

नाव  

ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व 

दाखल ता . वेळ 

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

प ा  

 हक कत 

हदगाव गु र  नं  

349/2022  

कलम 

 498 (अ)323, 

504,34भा.द.वी 

 

गु हा घडला ता वळे:  

अंदाज ेमागील तीन वषापासून 

आज पो  वे तो फयादीच े

सासरी रा. ब ी  तांडा 

ता.भोकर जी.नांदडे  

 

 दि णसे 45 क.मी 

 

 गु हा दाखल ता वळे:- 

 द  15/12/2022 

 च े14:36 वा.  

टे. डा . न द  18 वर  

 

 

 

 

  

फ या द नाव व प ा :-  

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपीचे नाव  व प ा :-   

 

खुलासा, 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी संगणक क न फयादी बाईस करायाची म 

घे यासाठी माहे न दहा हजार पये (10,000) घेऊन ये हणून 

आरोपी मांक 1) करण मोतीराम जाधव वय 30 वष यांनी 

फयादी बाईसोबत वाद घालून िशवीगाळ क न थापड बु यांनी 

मारहाण केली व उपाशी पोटी ठेवून मानिसक व शारी रक ास 

दऊेन बाळातपणा या कारणाने फयादीस माहरेी पाठवून दऊेन 

आज पो वे तो सासरी ने यास आले नाही वगैरे जवाब व न मिहला 

सहा यक  नांदडे यांचे प क हजर के याने मा. पो. िन.  पवार 

साहेब  यां या आदशेाने गु हा दाखल क न तपास कामी बीट 

जमादार HC 2342 हंबड सर यांना दे यात आला. 

 

दाखल करणार.   

HC 227 िभसे सर पो. टे हदगाव 

 तपासी अमंलदार. 

HC 2342 हंबड सर 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh 
 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



 

 

पो. े िवमानतळ गुरनं 423/2022कलम 379 भा.दं.िव. िद 15.12.2022 

अ. 

. 

िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शेरा 

 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 

 
गु.घ.ता.वेऴ व िठकाण -   
िदनांक 12/12/2022 रोजी 
19.00 वा ते िदनांक 
13/12/2022 चे सकाळी 
10.30 वा ा सुमारास 
शंकरराव च ाण चौक ते 
आसना जाणारे रोडवर 
असलेले नँशनल 
ए ो ोटर सव स नावाचे 
गँरेज समोर मोक ा 
जागेत.  
 
उ रेस 05 िक.मी.  
 
गु ा दाखल ता. वेळ –  

िद 15.12.2022  

 वेळ            16.37  वा 
े.डा. 39 

 

 

पो. े  
िवमानतळ 
गुरनं  
423/2022 
कलम  
379 भा.दं.िव. 

िफयादी –  
म.वाजीद उ ाखान म.एकबाल 
उ ाखान वय 38वष वसाय 
गँरेज चालक रा. SBI बँक जवळ, 
नम ारचौक  नांदेड 
मो.न.9689077764 
 
आरोपी - अ ात  
 
गेला माल- 
 JCB चे पाट - 1) होडांई 210 हेडलर 
िकमंती 20,000/- िक.अ 2) Tata 
110 चा चा हेडलर 12,000/- 
िक.अ. 3) PC 200 बकीट मेन ेट 
िकमंती 9000/- िक.अ. 4) JCB चे 
िड  िक. 1000 जुने वापरते िक. 
अ. एकुण 42,000/-  चे जुने 
वापरते.  
उशीराचे कारण-   
आज रोजी पयत गे ा मालाचा 
शोध घेवुन  पो े ला हजर येवुन 
त ार िद ाने.  

खुलासा - सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफयादी यांचे नँशनल ए ो ोटर 
सव स नावाचे गँरेज समोर JCB चे दु ी करीता 
ठेवलेले मोकळे पाट कोणीतरी अ ात चोर ांनी 
चो न नेले आहे.  वगैरे मजकुराचे जबाब व न पोिन 
काकडे साहेब यांचे आदेशाने गु ा दाखल क न 
पुढील तपास कामी ASI पांचाऴ  यांचे कडे िदले.  
 
दाखल करणार – 
 HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 
 
तपास करणार  -  
ASI पांचाळ   मो.नं. 9049325522 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh 
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पो. े.तामसा   आम् न.26/2०22कलम 174crpc  िद15/12/2022 
 

पो. े 
चे नाव 

आम् न.व 
कलम 

आम्.घ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफयादी चे नाव  हिककत 

तामसा  आम् न. 
26/2022 
कलम 
174crpc 
 
 
उिशराचे 
क 
आज रोजी 
जबाब 
िद ाने 
 
  

आम्.घ.ता.वेळ व 
िठकाण  
 िद.30/ 11/   2022   
. 18. 49 वा. 
यशोसाई हा टल 
कौठा नांदेड  
 
 
आम्  दा.ता.वेळ.:- 
15/12/2022 
चे 16.49 वा. 
नोद न. 17 
 
  
 

खबर देणार _  
त िदली का?:-होय 

 
मयताचे नाव_ 
 िकरण बापुराव पवार वय ३२ वष 

वसाय टॅ र चालक या, मारडी ता, 
मान िज, सातारा 
 
मरणाचे कारणः   
मोसा   MH _26,cB_5276  वर 
बसुन येत असताना कु ा अचानक 
आ ाने मोसा प होवून पडुन 
डो ास गंभीर दुखापत  झा ाने मरण 
पावला 

सादर िवनंती की वर नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील खबर देणार 
िहचा पती मयत ांचे जविळल मोसावर बसुन हरडफ ते तामसा 
कडे येत असताना तळेगाव पाटी समोर अचानक मोसा समोर कु ा 
आ ाने मोसा प होवून रोडवर पडुन डो ास गंभीर दुखापत 
झा ाने तो उपचारा दर ान मरण पावला  
. वगैरे जबाब  व न वर माणे अ. .दाखल  
 
 
दाखल करणारः   
िड.के. डुडुळे asi   पो े तामसा  
मो.न. 9022037761 
 
तपासीक अिधकारी यांचे नावः  
 asi सुयवशी पो े तामसा मो 9923451146 
 
पो. े. भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:--
स.पो.नी.एम. एन. दळवे सा.. े.तामसा मो नं:--7744827771 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



 

पोलीस टेशन कनवट  गु.र.नं. 245/2022  कलम 294,506,भादिव   द.15/12/2022 

पो. टेच.े

नाव 

गु.र.नं.व कलम ग.ुघ.ता.वळे.व ठकाण द. 

अंतर 

फयादीच ेनाव प ा 

मो.नं.व. आरोपीच े

नाव प ा मो नं. 

िमळाला माल खलुासा 

कनवट  गु.र.नं. 

245/2022 

 कलम 

294,506, 

भादिव  

द.15/12/2022 रोजी वेळ 

12.30वा.बरकत मोबाईल 

गँलरी जवळ दगुा मदैान 

जवळ कनवट ता. कनवट 

िज. नांदडे दिशणेस 01 क. 

मी  

 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

द.15/12/2022 

वेळ0 18.10 

टे.डा .32 

फयादीच ेनाव.  

  

 

 

आरोपीच ेनाव.  

 

दाखल करणार 

pso पोहकेा 1062 वाडगरेु 

पो. टे. कनवट मो. नं. 

8805981062 

 

 

तपासी अमंलदार 

npc 1326 चौधरी पो. टे. 

कनवट. मो. नं. 

9150134034 

 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादी मिहलेने आरोपीस तु मा या भावाच ेगहाण ठेवलले े

मोबाईल पैस ेघेवुन परत कर असे हणाली असता यातील 

आरोपीने मी तु या भावाच े मोबाईल िवकुन टाकल े ते हा 

फयादी मिहलेने मोबाईल कस ेकाय िवकल ेअसे हणाली 

असता आरोपीने तु धंदा करते साली तु धंदा क न पैस े

कमवत अस ेअि ल भाषेत िशवीगाळ केली व तु या िव द 

सो याची अंगटी चोर याची खोटी केस करतो अशी धमक  

दली वगैरे मजकुरा या फयादीव न वर माण े गु हा 

दाखल क न मा पो. िन. साहेब याचं ेआदशेाने गु हा दाखल 

क न पढुील तपास कामी npc चौधरी साहबे यां याकड े

दला.  

भारी अिधकारी..पो.िन.साळंुके  

मो. नं. .9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& दाखल गु ातील आरोपीचा पूव इितहास व आरोपीवर कर यात आलेली ितबंधक कारवाई ही मािहती िनरंक आह.े 
 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  -- 

 



     

पोलीस ेशन मरखेल गु र नं नंबर 268/2022  कलम 65(ई) म दा का  िद 15/12/2022 

पो ेचे 
नाव 

गु र न नं व कलम गु ा घडला ता. वेळ  िठकाण  व 
दाखल ता . वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो नं, आरोपी नाव  व 
प ा 

 हकीकत 

पो े 
मरखेल  

गु र न 268/2022 
65( ई) म दा का  

गु घ ता वेळ व िठकाण 15.12.2022 
रोजी 17.00 वा सुमारास आरोपी ा 
घराम े  मौजे मरखेल ता देगलूर 
--------------------- 
  
 िदशा :-05  िकमी. 
  
------------------ 
  
  गु र नं  दाखल ता वेळ:- िदनांक 
15.12.2022रोजी वेळ 
19.13नोदं   19 
---------------------- 
  
दाखल करणार पो ना 526 पुरी 

िफयादी - भाकर संभाजी कदम 
वय 51 वष वसाय पो.हे.का◌ॅ 2505पो े  
मरखेल मो नं 9923606729 
 --------------------+ 
  
FIR त िदली का:- होय 
--------------------+ 
  
आरोपी -  ----------------------- 
    
िमळाला माल -18 
िलटर गावठी हातभ ीची दा  िकंमत 1800
/- पये 

खुलासा:  सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी आप ा ता ात िवनापरवाना
 बेकायदेशीर र ा एका ॅ क ा 20 
िलटर ा कॅनम े  आंबट उ ट वास येत असलेली 
गावठी हातभ ी ची दा  अशी एकूण 18 
िलटर िकमंत 1800 पयाचा ो गु ाचा माल चोरटी
 िव ी कर ा ा उ ेशाने िमळून आला वगैरे िफयादी
व न गु ा दाखल 
------------------------ 
  
तपािसक  अिधकारी  : पो.ना.338 
वाघमारे मो नं 9552514590 
  
  
  

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh 
 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ps Markhel भाग 06 गुरनं 269/2022 कलम 12 (अ)मजुका   िद. 15/12/2022 
  

पोलीस 
ेशन 

गु ा रिज र नंबर व 
कलम 

गु ा दाखल तारीख वेळ व 
िठकाण 

त ारदार यांचे नाव व 
प ा 

 गु ाची थोड ात हकीकत 

मरखेल गुरनं. 269/2022 
  
कलम -
 12अ मजुका  माणे. 
  
  
  
  
  
  
िमळाला माल - 
जुगाराचे सािह  व 
नगदी  1300 पये 
  
  
  
  
 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण:- िद . 
15/12/2022 चे वेळ 17.30 
वाजताचे सुमारास मौ. हाणेगाव 
साई बार चे पाठीमागे 
मोक ा जागेत तालुका 
देगलूर 
  
  
गु .दा.ता.वेळ व िदनांक:-
15/12/2022 
वेळ  20.26  वा . े.डा 
नंबर 22वर 
  
  
गु. दाखल करणार:-
 पो.ना.526 पुरी 

िफयादी नाव: 
चं कांत बाबुराव पांढरे 
वय 32वष वसाय 
पो.का◌ॅ.मरखेल ता. 
देगलूर 
  
  
आरोपी नाव :-   
  
 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी लोकांकडून पैसे घेऊन िच ावर आकडे िल न देऊन 
क ाण डे नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळवीत असताना जुगाराचे सािह  
व नगदी 1300/ पयासह िमळून आला वगैरे िफयादव न माननीय 
पोनी साहेबां ा आदेशाने गु ा दाखल. 
  
  
  
तपास अिधकारी पोलीस नाईक 94 शेख  पो े मरखेल 
मो.नं.7776067774 
  
  

भारी अिधकारी 
पोिन गु े  साहेब पो े मरखेल मो नंबर 8830564618 
  

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   
 

 

 

 

 

 



 

पोलीस ेशन रामतीथ ➡गु.र.न.कलम - 206/2022 क 324,323,504,506,34  भा द वी माने िद.15/12/2022 

पो. े चे 
नाव 

गुरन.व कलम   गु ा घडला ता. वेळ 
िठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

िफयादीचे नाव प ा व मोनं , 
आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाही 

हकीकत 

रामतीथ  भाग 1 ते 5  

गुरनं:➡ग.ुर.न

.कलम - 

206/2022 क 

324 

,323,504,506,

34 भा द वी 
 
 
 
उिशरा चे 
कारण:-  

गु ा घ. ता.वेळ िठकाण 
िदनांक 15.12. 2022 
रोजी 10.00  
वासू.िफयादीचे घरा 
समोर मौ. आदमपूर 
ता.िबलोली 
िदशा–पि मेस 10 िकमी  
 
 
 
गु ा दाखल  ता.वेळ:- 
➡  दा. ता.वेळ -
15/12/22 वेळ 19.32 

े डा नं 28 वर 
 
 
 
    

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

खुलासा_ सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीना संगणमत क न िफयादीस तु आ ाला 
िश ा का िदलास आरोपी िशवीगाळ करीत होते ांना 
िफयादीने मी तु ाला नाही म ा पुत ाला देत होते असे 

णता आरोपी िदलीप याने ाचे हातातील दगडाने 
िफयादीचे गालावर मा न दुखापत केली व इतर ितघांनी 
लाथाबु ांनी मारहाण क न मु ामार िदला व िजवे 
मार ाची धमकी िदली  वगैरे मजकूराचे   िफयादीव न 
वगैरे  िफयादव न मा,सपोिन  साहेब यां ा आदेशाने गु ा 
दाखल 
 
दाखल करणार -PSI.ईंगळे  मोन. 7066981443  
 
 
पो े भारी अिधकारी__API िदघे साहेब.मो+91 98342 
55985 

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

 
 
                                     
 
 



                                     पोलीस ेशन रामतीथ  गुरन.नं.205/2022   कलम   295 (अ),153(अ),505(2) भादं वी  सहकलम 6,7 IT ACT 2000. काय ा िद.15/12/2022 

पो. े चे नाव गुरन व कलम गु ा  घडला ता. वेळ िठकाण व 
दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 
मयताचे नाव व प ा 

खुलासा  

रामतीथ   गुरन.205 /2022 कलम 
295 (अ),153(अ),505(2) 
भादं वी  सहकलम 6,7 IT 
ACT 2000. काय ा  माणे 
 ने दाखल  
          
 
 
गु याचे कारण :- चोरी  
 
 
 
 

 िद .4/12/2022चे 21.30   वा. चे सू.  
िठकाण - िफयादीचे मोबाईल वर रहाते घरी  
मौ.िह रगामाळ  ता.िबलोली  
 
िदशा : उ रेस   4 िकमी  
 
गु ा दाखल  ता.वेळ:- िद 15/12/2022 चे  
18.21  वा े.डा नोदं  26   वर  
 
दाखल करणार :-- पोना /1371  िशंदे मो. 
9552514548  
पो े रामतीथ  
 
 
उिशराचे कारण –  आज रोजी लेखी अज  
िद ाने गु ा दाखल  
 
घटना थळी भेट  
 
 आरोपीचा इितहास–  िनरंक  

िफयादी नाव.-िवकास िप.िदगंबर सोडंारे   वय 35 
वष वसाय.सामािजक काय, शेती  
रा.िह रगामाळ िबलोली  ता.िबलोली  मो न 
9623049778 .  
 
 
 
 आरोपीचे नाव व प ा  —-  
 
 
 
आरोपी अटक :-   
 
 
पो े  भारी–सपोिन िदघे  साहेब मो. 9822281031  
 
 
 
चेकिल  पुतता केली  
 
 केलेली कारवाई—----------मा.पोलीस अिध क  
साहेब यांचे सुचना  
 
 

खुलासा_सादर िवनंती की वर नमूद ता,वेळी व िठकानी 
यातील आरोपी याने ाचे मोबाईल व न मु फा पटेल 
कंुचेलीकर या ूप म े डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व माता 
रमाई यांचे ब ल भीमराव की गांड म सुवर का लंड असे व 
इतर अ ील S.M.S.गु् प वर टाकून अनुसूचीत 
जातीमधील समाज बांधवा ा धाम क भावना दुखाव ा 
आहेत. समाजाम े तेड िनमाण होवून समाजाम े शांतता 
भंग कर ाचे  उ ेशाने कृ  केले वगैरे मजकूराचे 
त ार व न आज रोजी    गु ा दाखल क न सपोिन 
िदघे  साहेब यांचे आदेशाने पोनी िशंदे    यांचेकडे िदले. 
 
 
 
 
तपािसक अिधकारी 
 पोनी िशंदे नायगाव पो े .नायगाव . 
मो न.  8830330790  

आरोपीचा इितहास–  िनरंक  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 

 

       

 



                                         पोलीस टेशन  नायगाव  गुरण ंनं 186/2022  कलम 326,324,323,504,506,34,भा द वी  माण े  द.15/12/2022 

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

ता. वेळ 

रपोट /खबर दणेार नाव प ा 

व मयताच ेनाव व प ा 

खलुासा  

नायगाव  गुरणं 186/2022 

कलम 

326,324,323,504, 

506,34 भा  द वी 

माणे दाखल  

          
 

 

गु हयाच ेकारण :-  

 

 

 

 गेला माल.िनरंक 

 

 

 गु हा घडला  ता. वेळ 

द 13/12/2022 रोजी च े सकाळी 08::30 

वा सुमारास फयादीच ेघरासमोर अंगणात 

पाय या या बाजूस मांजरम तालुका नायगाव 

 

दशा    — पि मेस 16 कमी  

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 15/12/2022 च े   

20:59 वा टे.डा न द  26 वर  

 

दाखल करणार —_ पो ना Asi काळे 

पो टे नायगाव 

उिशराच ेकारण – स.द. मांजरम 

स.द.नायगाव येथे व डे न हॉि पटल नांदडे 

येथे उपचार  क न आज रोजी पो टेला येऊन 

त ार द याने. 

 

 फयादीच े नाव व प ा — 

वीण िनळकंठराव शद ेवय 26 

वष वसाय शेती राहणार 

मांजरम तालुका नायगाव िज हा 

नांदडे मोबाईल 

नंबर.8600068948  

 

 आरोपीचे नाव प ा– 

आरोपी अटक :   

नाही  

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपी यांनी फयादीस इलेि क मोटर अंगणात का ठेवलास 

असे फयादीस हणून या याशी वाद क न आरोपी मांक 01 यांनी 

फयादीस लाथा बु यांनी मारहाण केली आरोपी मांक 02यांनी 

फयादीस लाकडी मुसळाने पाठीत मानेवर डो यात मा न गंभीर 

दखुापत केली व दोघांनी िशवीगाळ क न व पा न घेतो अशी धमक  

दली फयादीने स.द. मांजरम व स.द नायगाव येथे व डे न हॉि पटल 

नांदडे येथे उपचार केल ेअसता डॉ टरांनी तपासून फयादीच ेमानेच े

हाड फॅ चर झाल ेआहे वगैरे जबाब व न मा.पोिन शद ेसाहेब यांच े

आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी psiवाघमारे साहेब 

यां याकडे दला 

पोलीस टेशन अिधकारी.मा.पो.िन. शद ेसाहेब पोलीस टेशन 

नायगाव.मो.नं. 

8975769503 

तपािसक अमलंदार.psi वाघमारे 

 पो टे. नायगाव  मो नं.9096618241 

आरोपीचा इितहास–              Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh  

 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



 

(DCR) ोिहिबशन पो. टे. कंधार ग.ुर.न.382/2022 कलम 65( ई), म.दा.का. द.15/12/2022  

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

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

  ग.ुर.न.382/2022 कलम 

65( ई), म.दा.का. 

घडला:- द.15/12/2022 चे 

12.30 वाजता  सुमारास  मौजे 

द  टेकडी जवळ हॉटेल 

म याडची बाजूला आडोशास  

ता. कंधार पूवस 08. क.मी 

 

 गु हा दाखल:- द.15/12/2022 

वेळ 19.36 टेशन डायरी न द  

22 वर.  

 

 

 

दाखल करणार:-HC- 2259 

ीरामे साहबे पो. टे. कंधार  

मोबाईल नंबर:-758852059. 

 

 

फयादीचे नाव:- आ द य िनवृ ीराव लोणीकर वय 

35  वष वसाय- नोकरी -API- नेमणूक पो. 

टे.कंधार मो. .9422336474. 

 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:-  

उिशराचे कारण:-  

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला  माल:- दशेी दा  भगरी सं ा या कागदी 

लेबल असले या 180 एम. एल . या काचे या 12 

सीलबंद बॉटल   एकूण कमती 840/- पये .  

खलुासा; 

            नमूद ता. वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने वतःचे फाय ासाठी दशेी 

दा  भगरी सं ाचे 180 ML  मते या काचे या कागदी लेबल असले या 12 

सीलबंद बॉटल येक  कमती 70/- . माणे एकूण 840/- .  चा माल चोरटी 

िव  कर याचे उ ेशाने िवनापरवाना बेकायदशेीर र या ता यात बाळगनू आलेला 

िमळून आ याने वगैरे फयादीचे मजकुरा व न गु हा दाखल. 

 

तपासी अमंलदार:-NPC-548 काळे साहबे.  पो. टे.कंधार मो. .960433256 . 

 

 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 

            मा. पोलीस िनरी क  पडवळ सा.  

              मो. . 

 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. .9420841070. 

  

केलेला तपास:-  

 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

आरोपीचा इितहास–              Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh  

 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

      (DCR) भाग 1 ते 5 पो. टे. कंधार  गु.र.न.380/2022.कलम 324,323,504,506,34.भा .द .िव. द.15-12-2022. 

पो. टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न.380/2022.कल

म.324,323,504, 

506,34.भा .द .िव. 

घडला:- द.14.12.2022. 

रोजी  सायंकाळी 18.30 

वा. सुमारास ामपंचायत 

चे पा या या हौदाजवळ 

मौजे चौक  महाकाय 

ता.कंधार पूवस 30  k. m.  

 

 गु हा दाखल:- 

द.15/12/2022 वेळ 

18.14 वाजता टेशन 

डायरी न द 14 वर. 

 

दाखल करणार:-

HC/2259 ीरामे साहबे 

पो. टे. कंधार. 

 

 

फयादीचे नाव:- रा ल इरवंता वाघमारे वय 

26  वष वसाय- िश ण रा.चौक   

महाकाय  ता. कंधार िज. नांदडे  

मो. .9579676998. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:-(. 

 

 

उिशराचे कारण:- उपचार क न येऊन आज 

रोजी त ार द याने.  

 

आरोपी अटक:- नाही  

गेला माल:-  

िमळाला माल:- िनरंक 

खलुासा; 

            सादर िवनंती क   वर नमूद  तारीख वेळी व ठकाणी यातील  

आरोिपतांनी संगणमत क न फयादीस फोन क न बोलावून घेऊन तू आमचा 

मुलगा गावात पाणी सोड याचे वालवर संडास केला हणून का िशवीगाळ केलास 

असे हणून िशवीगाळ क न आरोपी मांक एक याने याचे हातातील धातूचे 

पंचणे फयादीचे त डावर मार याने फयादीचे वर या बाजूचे वोट व वरचे 

दातास मार लागनू दखुापत झाली आहे व थापड बु याने मारहाण क न िजवे 

मार याची धमक  दली आह े  वगैरे मजकुराच े त ारी जबाबा व न  गु हा 

दाखल .  

 

  

 तपासी अंमलदार:-HC/1959 वहारे  साहबे पोलीस टेशन  कंधार मोबाईल 

नंबर.9604333256. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .= 

            मा. पो.िन. पडवळ साहबे पोलीस टेशन कंधार चाज पोलीस िनरी क 

खशुे साहबे.  

              मो. .9420841070. 

                     

केलेला तपास:-  

मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

आरोपीचा इितहास–              Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh  

 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 
       (DCR) ोिहिबशन पो. टे. कंधार गु.र.न.381/2022 कलम 65( ई), म.दा.का. द.15/12/2022  

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

अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

  ग.ुर.न.381/2022, 

कलम 65( ई), म.दा.का. 

घडला:- द.15/12/2022 चे 11.00 

वाजता  सुमारास  मौजे फुलवळ 

गावचे ह ीत फुलवळ गावाच े

पुलाजवळ रोडच ेकडेला प ाच े

आडोशाश ता. कंधार पूवस 

10. क.मी 

 

 गु हा दाखल:- द.15/12/2022 

वेळ 18.32 टेशन डायरी न द  20 

वर.  

 

 

दाखल करणार:-HC- 2259 ीरामे 

साहबे पो. टे. कंधार  मोबाईल 

नंबर:-7588152059. 

 

 

फयादीचे नाव:- आ द य िनवृ ीराव लोणीकर वय 35  वष 

वसाय- नोकरी -API- नेमणूक पो. टे.कंधार 

मो. .9422336474. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:- ( 

उिशराच ेकारण:-  

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला  माल:- देशी दा  भगरी सं ा या कागदी लेबल 

असले या 180 एम. एल . या काचे या 14 सीलबदं बॉटल   

एकूण कमती 980/- पये .  

खुलासा; 

            नमूद ता. वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने वतःचे फाय ासाठी देशी दा  

भगरी सं ाच े 180 ML  मते या काचे या कागदी लेबल असले या 14 सीलबंद 

बॉटल येक  कमती 70/- . माण े एकूण 980/- .  चा माल चोरटी िव  

कर याच ेउ ेशाने िवनापरवाना बेकायदेशीर र या ता यात बाळगून आलेला िमळून 

आ याने वगरेै फयादीच ेमजकुरा व न गु हा दाखल. 

 

तपासी अंमलदार:-NPC-548 काळे साहबे.  पो. टे.कंधार मो. .960433256 . 

 

 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 

            मा. पोलीस िनरी क  पडवळ सा.  

              मो. . 

भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. .9420841070. 

 

केलेला तपास:-  

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

आरोपीचा इितहास–              Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh  

 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

, 

 

 

 

 



 

 

  
 

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

अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

  440/   
 

       
    

       
   

 

   

    

    
     

    

        

   
        

 

   

  

 

 

आरोपीचा इितहास–              Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh  

 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

, 



        

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

अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

    
    

         
         

   

 

   

    

 

   
  

        

        

  

 

 

आरोपीचा इितहास–              Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh  

 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

, 

 

 

 

 

 



 442/   

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

अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

  442/   
 

       
    

       
   

 

   

    

    
     

  -

       
 -

          
 

   

  

 

आरोपीचा इितहास–              Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh  

 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

, 

 

 

 

 



 443/   

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

अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

  443/  
 

 

       
    

      
   

 

   

    

   

    

  

        

           

 

   

  

 

आरोपीचा इितहास–              Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh  

 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

, 

 



    

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

अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

    
 

         
     

  

 

   

   

´  ¬  
    

   

        
 

          
  

 

   

 

आरोपीचा इितहास–              Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh  

 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

, 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
         

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
 

 
  
  

   
  

    
   

    
   

       
  

   
   

    
    

    
    
  

   
 

   
  

  
        

    
  

 
  

 
    

 
        

 
  

       
 

          
        

        
         
           

        
           

          
         

     
 

       
 

 
       

 
      

    

    

     



पोलीस ेशन  उ ाननगर  गुरनं 200/2022 कलम 324,323,504,506,34 भा द वी  िदनांक. 15/12/2022   

  पोलीस 
ेशनचे नाव 

गु ा रिज र नंबर व 
कलम 

गु ा घडला ता .  वेळ 
िठकाण व दाखल ता. वेळ 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर, आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय /नाही 

हकीकत 

पोलीस 
ेशनचे नाव 

उ ाननगर 

गुरनं 200/2022 
कलम 
324,323,504,506,34 
भा द वी 
 

 
उिशराचे कारन:- नील 
 
 
 
 
गेला माल :- नील 
 
 
 
िमलाला माल.....िनरंक 
 
 
 

गु ा घडला ता.वेळ.िठकाण... 
िद.15/12/2022 चे 16.00 
वाजतचे सुमारास मौजे कलंबर  
 
 
िदशा : पि म  
अंतर..07 km  
 
------------------------- 
 गु ा दाखल िदनांक:-िद- 
15/12/2022 वेळ 23.18 वाजता 

े.डा नोदं   22 वर 
 
 चेक िल ची पुतता केली अगर 
कसे  :-होय 
---------------------------- 
दाखल करणार :- PSO HC 
2499 भारती पो.. े उ ाननगर 
मो न 9579854437  

िफयादीचे नाव :- गणेश रणिजतिसंह 
मरमट वय 24 वष वसाय मेिडकल 
मुिनम रा. कलंबर बु. ता लोहा 
िज.नांदेड मो. न 9322200823 
 
 
एफ आय आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
आरोपीचे  नाव :-  
 

 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक 
नाहीत  
------------------------- 

खुलासा-  
सादर िवनंती की नमूद तारीख वेळी िठकाणी यातील आरोपीतानी संगणमत 
क न िफयादीस तू िव  िहंदू प रषद बजरंग दलाचा कसकाय कायकता 
होतोस व तु फार मोठा कायकता झालास काय या कारणाव न िशवीगाळ 
क न आरोपी .1 याने ाचे हातातील चाकूने िफयादीचे डो ात मा न 
दुखापत केली. व  2 व 3 यांनी हातात दगड घेउन कपाळावर मा न 
दुखापत क न व पु ा अम ा नादाला लागलास तर तुला िजवंत सोडणार 
नाही असे णुन पु ा थापडा बु ाने मारहाण क न जीवे मार ाची 
धमकी िदली वगैरे िफयाद व न वर माणे गु ा दाखल क न मा. स.पो.ंनी 
भारती साहेब यां ा आदेशाने पुढील तपास कामी बीट NPC 1119 ीमंगले 
यां ाकडे िदला  
 
तपिसक अमलदर :- NPC 1119 ीमंगले साहेब पो े उ ाननगर मो न 
मो न 7414945161 
 
पोलीस ेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- स. पो. िन 
भारती सा पो. े. उ ाननगर मो.नं.8378989949 
 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना  

आरोपीचा इितहास–          
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                                                                        पो. े िवमानतळ ,नांदेड गू.र.न. 424/2022 कलम 4/25 भाहका  िद.15/12/2022 
 

 

 
अ. . 

िज हावपो
. टे.चनेाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव 
व प ा 

हक गत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 

1 िज हा नांदेड, 
पो. टे. िवमानतळ 

3)गु. घ. ता.वेळ व िठकाण – 
िद.15/12/2022 चे 21.10 वाजताचे 
सूमारास कँनाँल रोडवर िशवराम नगर 
पाटीजवळ एम.के बेकरीचे समोर 
रोडवर नांदेड उ रेस 2 िकमी   
 
गु ा दाखल ता वेळ –िद.15/12/2022 वेळ 
23.17  े .डा .नं.63 
 

 

 

4) िमळाला माल-1)200-00 -एक लोखंडी वजीर ाची 
मुठी पासुन टोकापयत लांबी साडेअकरा ईम, मुठ 
िपवळे रंगाची, मुठीस चार िछ ाची िडझाईन, लोखंडी 
असुन मुठीची लांबी चार इंच पाते लोखंडी एका बाजुने 
धारधार व एका बाजुने दात या असलेले, पा ास चार 
िछ ाची िडझाईन असुन पा ाची लांबी साडेसात इंच 
पाते टोकास िनमुळते टोकदार म भागी ं दी िदड इंच 
जुने वापरते िक.अ. 
2) 200-00 एक लोखंडी ीक रॉड, ास काळया 
रंगाचे हँडल व समोर िविवध रंगाचे ील फो ीगं रॉड 

ाची एकूण लांबी 26 इंच, मुठीची लांबी साडेनऊ इंच, 
समोरील फो  रॉडची लांबी साडेसोळा इंच असलेला 
जु.वा. िक.अ. 

 
 

पो. े 
िवमानतळ 
,नांदेड 
गू.र.न. 
424/2022 
कलम 4/25 
भाहका 
 
 
 
 

1)िफयादी – अिन द 
सोपानराव काकडे, वय 
53 वष, पोलीस 
िनरी क, नेमणुक 
पो. े. िवमानतळ 
नांदेड मो.नं. 
9923131121.  
 
 
2)आरोपी –  
.ता ात घेवुन  
Crpc कलम 41( 

अ) (1) माणे सोडले 

     
 इतर माहीती     (िनरंक) 

3)खुलासा - सादर िवनंती की, वर नमुद 
तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी  
यांचे हातात ाणघातक श  खंजर 2. 
यांचे हातात ाणघातक श  लोखंडी 

ीक रॉड बाळगलेले व दहशत 
पसरिवत असतांना िमळुन आ ाने खंजर 
व लोखंडी ीक राँड पंचासम  
पंचनामा क न ज  केले .वगैरे 
मा.पोिन साहेबांचे िफयादव न गू ा 
दाखल केला  
दाखल करणार –पो.ना 2609 
आकमवाड मो.न.8805647079 
तपास-पोहेकाँ/2317 पावडे 
मो.न.8888842002 
 
 

 

आरोपीचा इितहास–              Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh  
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पो े नांदेड ामीण
मो



मो. .9822307885. 

 

पो े नांदेड ामीण
मो

 



 

 

 

–              Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh  

   

 

 

 
 



 

 पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 294/2022 कलम 279,337,338भादवी दनाकं 15/12/2022 

पो टे च े

नाव 

गुरण/अ.म/ृपणाका/िम

सग व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िम सग 

घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर व आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय/नाही 

हक कत 

पो टे च े

नाव:- उमरी 

गु हा 294/2022  कलम 

279,337,338 भादवी  

 

 

गु ाच:े- 

 

 

 

दशा:- 

दि णेस 10 क मी 

गु हा घडला:- 

द.09/12/2o 22 रोजी च े

22.30 वाजताच ेसुमारास 

करकाळा िशवारात 

सावरजिनक रोडवर   

 

 

गु हा दाखल दनांक 

15/12/2022 च ेवाजता 

14.23 न द नंबर वय 14 

फयादीच ेनाव . िवण हौसाजी 

सोनकांबळे वय 31 वसाय िम ी 

काम रा.हाळी ता.उदगीर  

मो.8390235202 

 

आरोपीचे नाव व /प ा..    

आरोपीचा पुव इितहास- िनल 

 

आरोपीवर केलेली ितबंधक  

कायवाही. . िनल 

 

खुलासा वर नमुद ता रख वेळी व ठकाणी  यातील आरोपीने आप या 

ता यातील मोटार सायकल चा चालक याची मोटार सायकल भरधाव वेगात 

हयगाय व  िन काळजीपण ेचालवून जखमी नामे रमशे शंकर चावरे वय 55 

वसाय उसतोड कामगार यास उसाचे टरक म ये उस भरत असताना 

जोराची धडक दऊेन पायास हातास फ चय क न डोके आिण छातीला गंिभर 

दखुापत केली वगैरे फयादीव न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

माननीय पोलीस िनरी क साहेब यां या आदशेाने  पोहकेा 2354 गेडाम  

यां याकडे दला. 

 

तपासी अंमलदार …पोहेका  2354 गेडाम  मोबाईल नंबर:-9421768528 

पो टे भारी अिधकारी चे नाव  

मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 9175743162 

भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव मोबाईल नंबर:-केलेला तपास घटना थळ 

पचंनामा क न पुढील तपास चाल ूआहे. 

मा. पोलीस अधी क यांच ेसूचना:- 

–              Okkjaokj lqpuk  nsoqu lq/nk ekghrh  fnyh ukgh  

 

 



 

Ikks LVs ekgqj  xqjua  127@2022 dye 354]354 ] ¼M½¼1½504]506]34 Hkk-na-fo-lgdye 12 ckyySaxhd izfrca/kd dk;nk fn &15-12-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko  
 
ekgqj 
 
 
 
 

 
xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fn &13@12@2022 
jksth nqikjh 15%30 
oktrk  o fn-
15@12@2022 ps 17%00 
ok ps lqekjkl fgax.kh 
f’kokjkr MWetoG 
ekgqj  
 
?kVukLFkGk iklqups 
fn’kk o varj%& iqosZl 
25 fdeh 
  
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%  
fn &15-12-2022 ps 
osG  23%33  ok uksan 
ua- 19 oj  

xqjua  127@2022 
dye 354]354 ] 
¼M½¼1½504]506]3
4 Hkk-na-fo-
lgdye 12 
ckyySaxhd 
izfrca/kd dk;nk  
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
 
vkjksihps uko %&   
  
vkjksih vVd %& vkgs fn-16-12-2022 
 
fiMhrkps uko &  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh o frP;k eS=h.kh feGq.k Qqylkaxoh rs fgax.kh ;sFks dkWyst ;sFkqu 
ijr ?kjh tkr vlrkauk ;krhy vkjksihrkauh ikVhekxqu eksVkj lk;dyus 
ikBykx d#u toGhd lk/k.;kps mns’kkus cksyqu fou;Hkax dsyk o 
lk{khnkj ;kauh vkjskih dz 1 o 2 ljk rqEgh vkeps xkokps xkokrhy 
dkWystyk tk.kkjs eqyhpk ikBykx dk djrk vls fopkjY;kl vkjksihrkauh 
lax.ker d#u ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs tckch fQ;kZnho#u ek 
iksuh lkgsc ;kaps vkns’kk o#u cktql izek.ks xqUgk nk[ky d#u iq<hy 
rikldkeh Jh lat; iokj lkgsc ;kapsdMs fnyk- 
nk[ky dj.kkj %&  iksgsdkW@34 pOgk.k lkgsc iks-LVs ekgqj  
rikfld vaeynkj %& liksfu Jh lat; iokj iks-LVs ekgqj eks ua 
9823290456 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & iks-fu- Jh- lq/kkdj vk<s  iks-LVs- HkkX;uxj eks-
ua- 9552082544 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&1& iks-fu- Jh- ,u ,y fjBs eks ua 
9923388510 ?kVukLFkGh HksV fnY;kpsh rkfj[k 15@12@2022  os jokuk 
23%38 uksn ua 20 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 


