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                                 पोलीस टेशन माळाकोळी आ. . 19/ 2022 कलम 174.cRPC िदनाकं 20/08/2022 

  पोलीस 
टेशनच ेनाव 

माळाकोळी 

 

 गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

 गु हा पना का/ 
अ. ./ ो ही/घडला व 
दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा 
मोबाईल नबंर आरोपीच ेनाव 
व प ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

माळाकोळी 

 आ. . 

19/ 2022 

कलम 

174.cRPC  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 अम.ृ घडला तारीख वळे 
व िठकाण  
िदनांक 20/08/022 
रोजी 18:00 वाजता चे 
सुमारास मयताचे घरी 
ड गरगाव  
 
पवूस 14 िकमी. 
 
 दाखल:- 
िद 21/08/2022 
वेळ 01:59 वाजता 
टे डा.नोद न ं03. 

 
 मरणाच ेकारण:- 
 दा चे नशेत गळफास 
घेऊन मृ यू.  

खबर देणार:- 
 तानाजी एकनाथ धमापुरे 
वय 30वष वसाय शेती रा 
ड गरगाव ता लोहा मोबाईल 
नंबर 90 49 71 19 28   
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 

 मयताच ेनाव :-  
िशवराज उफ िशवा एकनाथ 
धमापुरे वय 40 वष 
रा.ड गरगाव ता.लोहा  
 

हकीकत.  सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
खबर देणार यांचे वडील भाऊ जवळपास दहा वषापासून दा  िप याचे 
सवयीचा होता व तो दा चे आहारी गलेा होता तो आज रोजी दा  
िपऊन दा  चे नशेत घराचे वरचे मज यावरील म म ये जाऊन छताचे 
दोन कडीला दोरी बांधले या दोरीला गळफास घेऊन मरण पावला आह े
व याचे मरण या बाबत यांचा कोणावर संशय अगर कोणाब ल त ार 
नस याची खबर िद यान े मा सपोिन डोके साहबे यांचे आदेशाने अमृत 
दाखल क न पुढील तपास कामी पीएसआय आडे यां याकडे िदला आह.े 
 
 तपासी अिधकारी:- 
PSI आडे साहबे  पो. टे.माळाकोळी  
 
 दाखल करणार: 
-NPC /2180 चीटलवार पो ट माळाकोळी 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल  
सपोनी ी डोके साहबे पो. टे.माळाकोळी मो.न+918652147575 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 



 

 

 
पो. टे िवमानतळ िमस ग न.ं 54/2022  िद.21/08/2022 

अ. . िज हावपो. टे.चने गु हा 
घडला/दाखल/ ा िद./वळे 

गरुन.ं वकलम िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत 

1)  

नादंडे, 
पो. टे. 

 िवमान-तळ 

िमस ग घ. ता.वऴे व 
िठकाण -
िद.19/08/2022 चे रा ी 
00.30 त ेसकाळी 06.30 
वा चे दर यान  दर यान  
राहत े घ न नंदी ाम 
सोसायटी नांदडे 
 
 
 दाखल ता. वळे  
-िद 21.08.2022 रोजी 
वेळ 13.34 वा  
टे.डा. 19 

पो. टे 
 िवमानतळ 
िमस ग  
न.ं 54/2022 

खबर दणेार –  
काराजिसघ िप. महे िंसघ संधु वय 57वष  

ा-- ाय हर रा.नंदी ाम सोसायटी 
नांदडे  मो.न.ं 9637610055 
 
 
हरवले या ीच ेनाव – 
  
 
वणन- 
 उंची- 5 फुट, रंग- गोरा, बांधा- 
सडपातळ, चेहरा- लांबट, नाक- सरळ, 
केस- काळे, कपडे- पंजाबी से सलवार, 
भाषा- िहदी, मराठी.  

खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व िठकाणी यातील खबर 
दणेार यांनी  पो. टे ला येवुन खबर िदली की, यांची 
मुलगी  राहत ेघ न नंदी ाम सोसायटी नांदडे येथुन  
कोनासिह  न सांगता घरातनु िनघुन गेली आह े  ती  
अ ाप पावेते आली नाही वैगैरे त ारी अज िद यान े
मा पोिन सा. यांचे आदशेाने िमस ग दाखल क न 
पूढील शोध व कायवाही कामी पोना/631 दशेमुख  
यांचेकड ेिदला . 
 
दाखल करणार –  
ASI क याणकर  मो.न. 9623551038 

 
तपास करणार-   
पोना/631 दशेमुख  मो. 9923647631 

 
 

 



पो. टे िवमानतळ िमस ग न.ं 55/2022 . िद.21/08/2022 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चने गु हा 

घडला/दाखल/ ा िद./वळे 
गरुन.ं 
वकलम 

िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत 

1 2 3 4 5 6 
1)  

नादंडे, 
पो. टे. 

िवमान-तळ 

िमस ग घ. ता.वऴे व 
िठकाण -
िद.20/08/2022 चे 
11.00वा चे दर यान 
राहत े घ न  महाराणा 

ताप सोसायटी नांदडे 
 
 दाखल ता. वळे – 
िद 21.08.2022 रोजी 
वेळ 15.23 वा 
 टे.डा. 26 

पो. टे 
िवमानतळ 
िमस ग न.ं 
55/2022 

खबर दणेार –  
 
हरवले या ीच ेनाव –  
बाबाराव सुयभान आहरेवाड  
 वय- 56 वष   रा. महाराणा ताप 
सोसायटी नांदडे  
 
वणन- 
 उंची- 5 फुट, रंग-काळा सावळा, 
बांधा- सडपातळ, चेहरा- लांबट, 
नाक- सरळ, कपडे- पँ ट भाषा- 
िहदी, मराठी.  

खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व िठकाणी यातील 
खबर दणेार यांनी  पो. टे ला येवुन खबर िदली 
की, यांच े पती राहत े घ न महाराणा ताप 
सोसायटी नांदडे येथुन  कोनासिह  न सांगता 
घरातुन िनघुन गेले आह े ते अ ाप पावेते आले 
नाही वैगैरे त ारी अज िद याने मा पोिन सा. 
यांचे आदशेाने िमस ग दाखल क न पूढील शोध 
व कायवाही कामी पोना/631 दशेमुख  यांचेकड े
िदला . 
दाखल करणार –  
ASI क याणकर  मो.न. 9623551038 
 
तपास करणार-   
पोना/631 दशेमुख  मो. 9923647631 
 

 

 

 



पोलीस टेशन मदुखडे   AD NO 15/2022 कलम 174 crpc  िद 21/08//2022 

पो टेच े
नाव  

Ad no 
कलम 

गु हा घडला ता. वेळ  िठकाण  व 
दाखल ता . वळे 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं  हकीकत 

 
मुदखेड  
 

Ad no  
15/2022 
 कलम 
174 crpc 

आ घडला ता वळे:- 
 िद 21 / 08 / 2022 / 
चे10.00 वा चे पुव  मोज े
िचलिपपंरी िशवारात 
गोदावरी नदी या पा ात  
 
पि मेला 15 िकमी 
 
 गु हा दाखल ता वळे:- 
 िद  21/08/2022  
चे 15.49 वा  
टे..डा न द  20 

 
 
 

िफयादीचे नाव-  
शांत िपरामजी पवार वय 35 

वष वसाय शेती या गोळेगाव 
या नायगाव िज नांदडे  
मोन 9922300335 
 
मयताचे नाव – 
  
 
मरणाचे कारण- 

 पा�यात बुडुन �ु�य ु

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील खबर दणेारी यांनी खबर िदली की यातील मयत याची 
बहीण असून ितन े िदनांक 19- 8- 2022 रोजी नऊ वाजता 
ितचे वाहन कुटी वर मोज े पुणे गाव येथील गोदावरी नदीचे 
पुला व न जाऊन ितला डो याचा व पायाचा ास अस यान े
या ासाला कंटाळून नदीत उडी टाकली ितचा शोध घेतला 

असता ती वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी मयत अव थेत 
सापडली असून ितचे मरणा बाबत माझा कोणावर ही संशय 
अथवा त ार नाही वगैरे अजा व न वर माणे आ  दाखल 
क न माननीय पुणे साहबे यां या आदशेाने बी टी एस सी 27 
21 िशद ेयां याकड ेिदला  मोन 7774051375 
 
दाखल करणार- 
  पो ना 231 फोले 9552045424 
 
तपािसक अंमलदार-  
प◌ोहकेा◌ा /2721 िशद ेमो नं 7774051375 
 

 

 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद आम नंबर 16/2022 कलम 174 crpc  िद'21/08/20 22 
पो टेच ेनाव  ग ुर न न ंव कलम गु हा घडला ता. वळे  

िठकाण  व दाखल ता . वळे 
फीयािद नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे मु माबाद आक मात  
16/2022 
क.                    
174/crpc माणे 
 

आम.ृ घ.ता.वळे.व िठकाण: 
िद.20/08/2022 चे 
12:30 वा पूवी् उपिज हा 

णालय मुखेड येथे दाखल 
के यान ेडॉ टरांनी ितस 
तपासून मयत घोिषतत 
केल ेआह े
------------------ 
 
   आम ृ दाखल ता वळे:- 
िदनांक 21/08/2022  
वेळ 15:49 वाजता  
टे. ङा . मांक 23 वर  

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

खबर देणार:  
ीपत देवराव च हाण वय वष 40 
वसाय शेती जात लमानी रा.वसूर 

तांडा ता. मुखेड िज हा नांदेड 
मो.न.8007368746 
 
 --------------------+ 
FIR त िदली का:- होय 
--------------------+  
मयताच ेनाव. 
  
 
    
मयताच ेकारण: - 
 डो यात मार लाग यान ेमृ यू 
पावले आह े
 
 

खुलासा:-यातील खबर देणार यांनी पो टेला हाजर येऊन 
जबाब िदला की  माझी प ी नामे शानुबाई ही िद. 
20/08/2022 रोजी सकाळी 10.30 वा.िपपळखुटा फाटा 
येथ ेबेशु  व जखमी अव थते पडललेी िमळून आलने ेितस  
उपचार कामी.सरकारी दवाखाना मुखेड येथ े नेल े असता 
डॉ टरांनी ितस तपासून मयत घोिषत केल े तरी पुढील  
कायवाही करावी वगैरे जबाबा व न मा.सपोिन जाधव 
साहबे यां या आदेशान ेआ .मृ दाखल क न पुढील तपास 
कामी पोउपिन वाघमारे साहबे यां याकडे िदला 
 
दाखल करणार.-- पोह ेका◌ॅ 2068 कांगणे  पो टे  
मु ामाबाद मो.नं.8459537419 
तपािसक  अिधकारी  : पोउपिन वाघमारे साहबे पो टे 
मु माबाद  मो न ं7972389995 
पो. टे . भारी. अिधकारी 
 सपोिन जाधव साहबे मो.न. 8999881900 
भटे देणार अिधकारी :-  
पोउपिन वाघमारे साहबे पो टे मु माबाद टे डा 25 वर 
वेळ 16:04वा. 
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MMÉÉ ÖÖxx½½þþÉÉ  nnùùÉÉ..  iiÉÉÉÉ..´́ÉÉ ää³³ýý  ::--  
ÊÊnnùù..2211//0088//22002222  
®®úúÉÉ ääVVÉÉÒÒ  ´́ÉÉ ää³³ýý  1166::2288  ´́ÉÉÉÉ    
  ºº]]ää õõbb÷÷ÉÉ  GGòò..2211      
  
>>ðð¶¶ÉÉÒÒ®®úúÉÉSSÉÉ ää  EEòòÉÉ®®úúhhÉÉ  ::--    
=={{ÉÉSSÉÉÉÉ®®úú  SSÉÉÉÉ±±ÉÉ ÖÖ  ++ººÉÉ±±ªªÉÉÉÉxxÉÉ ää    

ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùùÒÒSSÉÉ ää    xxÉÉÉÉ´́ÉÉ  ::--  
VVÉÉÉÉ´́ÉÉ äännùù  iiÉÉÉÉVVÉÉÉÉ ääqq ùùÒÒxxÉÉ  
¨̈ÉÉ ÖÖVVÉÉÉÉ´́ÉÉ®®úú  ´́ÉÉªªÉÉ  2299  ´́ÉÉ¹¹ÉÉ ææ  
´́ªªÉÉ  ¶¶ÉÉ ää iiÉÉÒÒ  ®®úúÉÉ  ººÉÉÉÉ´́ÉÉ®®úúMMÉÉÉÉ´́ÉÉ  
ÊÊ{{ÉÉ®®úú  iiÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷    
¨̈ÉÉÉÉ ää  xxÉÉ ÆÆ  99332255777777117744  
  
úú  ++ÉÉ®®úúÉÉ ää {{ÉÉÒÒSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ´́ÉÉ  ::--    

JJÉÉ ÖÖ±±ÉÉÉÉººÉÉÉÉ::--    
ººÉÉÉÉnnùù®® úú  ÊÊ´́ÉÉxxÉÉ ÆÆ iiÉÉÒÒ  EEòòÒÒ,,´́ÉÉ®®úú  xxÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖnnùù  iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýýÒÒ  ´́ÉÉ  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉÒÒ  ªªÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  
++®®úúÉÉ ää {{ÉÉÒÒiiÉÉÉÉ ÆÆxxÉÉÒÒ  ººÉÉ ÆÆ MMÉÉhhÉÉ¨̈ÉÉiiÉÉ  EEòò¯̄ûûxxÉÉ  ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùùÒÒSSÉÉ ää  VVÉÉ ÖÖ xxªªÉÉÉÉ  ¦¦ÉÉÉÉ ÆÆbb÷÷hhÉÉÉÉSSÉÉ ää  
EEòòÉÉ®®úúhhÉÉÉÉ´́ÉÉ¯̄ûûxxÉÉ  ÊÊ¶¶ÉÉ´́ÉÉÒÒMMÉÉÉÉ³³ýý  EEòò¯̄ûûxxÉÉ  ±±ÉÉÉÉEEòòbb÷÷ÒÒ  EEòòÉÉ`̀öö ÒÒhhÉÉ ää  
ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùùÒÒSSÉÉ ää  bb÷÷ÉÉ´́ÉÉ ää  SSÉÉÉÉ³³ýýªªÉÉÉÉVVÉÉ´́ÉÉ³³ýý  ´́ÉÉ  bb÷÷ÉÉ ääCCªªÉÉÉÉiiÉÉ  ´́ÉÉ  {{ÉÉÉÉ`̀öö ÒÒiiÉÉ  
¨̈ÉÉÉÉ®®úú½½þþ ÉÉhhÉÉ  EEòò¯̄ûûxxÉÉ  nnÖÖ ùùJJÉÉÉÉ{{ÉÉiiÉÉ  EEää òò±±ÉÉÒÒ  ´́ÉÉ  ÊÊVVÉÉ´́ÉÉ ää  ¨̈ÉÉÉÉ®®úúhhªªÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  
vvÉÉ¨̈ÉÉEEòòÒÒ  ÊÊnnùù±±ÉÉÒÒ  ´́ÉÉMMÉÉ èè®® ää úú  ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùùÒÒ´́ÉÉ¯̄ûûxxÉÉ    ¨̈ÉÉÉÉ  {{ÉÉÉÉ ääxxÉÉÒÒ  MMÉÉÉÉ ää¤¤ÉÉÉÉbbää  
ººÉÉÉÉ½½ää þþ ¤¤ÉÉ  ªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ++ÉÉnnää ùù¶¶ÉÉÉÉxx´́ÉÉªªÉÉ ää  MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  EEää òò±±ÉÉÉÉ    
nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  EEòò®®úúhhÉÉÉÉ®®úú  ::--  
  {{ÉÉÉÉ ää½½ää þþEEòòÉÉ//22443333        ¦¦ÉÉ ÖÖ iiÉÉÉÉ³³ýý  {{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷    
iiÉÉ{{ÉÉÉÉÊÊººÉÉEEòò  ++ÆÆ ¨̈ÉÉ±±ÉÉnnùùÉÉ®®úú    
{{ÉÉÉÉ ää½½ää þþEEòòÉÉ ìì//11226655  ÊÊMMÉÉkkÉÉ ää    ½½  {{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷    
¨̈ÉÉÉÉ ääGGòò..  8800007788007777777711  
{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ  ||ÉÉ¦¦ÉÉÉÉ®®úúÒÒ  ++ÊÊvvÉÉEEòòÉÉ®®úúÒÒ::--    
´́½½þþÒÒ..´́½½ þþÒÒ..MMÉÉÉÉ ää¤¤ÉÉÉÉbbää ÷÷ ,,{{ÉÉÉÉ ää±±ÉÉÒÒººÉÉ  ÊÊxxÉÉÊÊ®®úúIIÉÉEEòò,,{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ  ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb÷÷    
¨̈ÉÉÉÉ ääGGòò..8888005599557744440000  

 

 

 



पोलीस टेशन कुंटूर ोगरुन.ं 148/2022 कलम  65(ई) मु ो अ ट माण ेिदनाकं. 21.08.2022 

  पोलीस टेशनच े
नाव 

 गु हा रिज टर नबंर व 
कलम 

 गु हा घडला ता .  वळे 
िठकाण व दाखल ता. वळे 

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर, आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय /नाही 

हकीकत 

पोलीस टेशनचे  
नाव कुंटूर 

गुरन ं

 148/2022 

 कलम 

 65 (ई),म ो अ ट  

 
 गु ाच ेकारण : :- 
िबनापरवाना 
बेकायदशेीर िर या  
िवदशेी दा   
बाळगलेला हणुन 
गु हा दाखल 
 
िमळाला माल:- 
दशेी दा  िभगरी सं ा 
180 ml या 22 बोटल  
िकमती 1540 पये 

 गु हा घडला िदनाकं 
21.08.2022 चे 
15.30वा  
िठकाण :- मौजे कहाळा  
 
िदशा : 
 उ रेस 24 िकलोमीटर  
 
 गु हा दाखल िदनाकं:- 
िद-.21.08.2022 
वेळ 16.21  
टे डा.नोद नं. 14 वर  

 
 चके िल टची पुतता 
केली अगर कस े :-होय 

 िफयादीच ेनाव  व प ा:-  
ल मण माधवराव सोनकांबळे 
वय 50 वष वसाय नोकरी 
पो ह ेका 23 15 पोलीस ठाणे 
कुंटूर  
मो न  90 49 11 74 15 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
 आरोपीच ेनाव व प ा:-  
 
 आरोपी अटक :- 
 Croc कलम 41 (अ) (1) 

माणे नोटीस दवेुन सोड़ यात 
आले  

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े आपले ता यात.    िबनापरवाना 
बेकायदशेीर िर या. दशेी दा  िभगरी सं ा  180 
ml मते या  22 सीलबंद बॉटल  िकमती 1540 
पये या ो गु हया या मालाची चोरटी िव ी 

कर याच े उदशेाने   जवळ बाळगलेला िमळून 
आला हणुन वगैरे िफयाद व न गु हा दाखल 
क न    मा..सपोिन सा यांचे आदशेाने पुढील 
तपास कामी बीट.  याचे कड ेिदला  
 

 
 तपासी अमलंदार :-   
पो ह ेका  िनखात ेब ल नंबर 1708 पो टे कुंटुर 
 मो न 8806148989 
 
 मा. पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना माणे:- 

 

 

 



पोलीस टेशन हादगाव  गरुन ं 263/2022 कलम 354, 294,323,504506,34 भा द िव  िद  21/08/2022 

पो. टेच े
नाव 

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

िफयादीच ेनाव प ा व मोदी न ं, 
आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाही 

हकीकत 

हदगाव  भाग 1 त5े 
गुरन ं  
263/2022 
 कलम 
354,294,323, 
504506 34  
भा द िव  
  

गु हा घडला ता. वेळ िठकाण  
िद.21/.08/2022  चे सकाळी 
10:00 वाजता चे 
सुमारास  मौ. 
आमग हाण  तालुका हादगाव 
 
िदशा :-  
उ रेस 25  िकमी 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:-  
िद 21/08/.2022     
 17:15 वा 
 टे.डा न द  25 वर  
 

िफयादीच ेनाव:- 

  
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीच ेनाव व प ा :- 
  

 
आरोपी अटक:- नाही 

 

खुलासा,      सादर िवनंती की , नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी   यातील आरोपी यांनी संगणमत क न िफयादीस अ ील 
भाषेत िशवीगाळ क न  माझा हात वाईट उ ेशान ेध न ढकलून 
देऊन थापड व याने मारहाण क न िशवीगाळ क न माय 
बिहणीवर असशील भाषेत िशवीगाळ क न िजवे मार याची 
धमकी िदली वगैरे जबाबाव न गु हा दाखल क न मा. DO सा. 
यांचे आदेशान ेPSI चोपडे साहबे यांचेकडे  पुढील कारवाई कायमी 
िदला  
 
दाखल करणार :- 
 NPC/2005 नामवाडे पो टे हदगाव  7219064557 

 
तपािसक अमलंदार :- 
 PSI ी चोपडे  पो टे हदगाव मो नंबर 7972432049. 

 
 

 

 

 
 



पो. टे. िकनवट ो. ि ह.  ग.ुर.न ं.166/2022कलम 65(ई)(ब)म. दा. का. माण े
पो. टे च े
नाव  

          गरुन/ं कलम        गु हा घडला व   
          दाखल  

िफयादीच ेनाव व प ा मो न.ं, व 
आरोपीच ेनाव व प ा. 

      हिककत  

पो. टे. 
चे नाव 
िकनवट  

गुरन ं 
166/2022 
कलम  
65 (ई)(ब) म.दा.का.  
 

 
गू ाच ेकारण : 
िवनापरवाना 
बेकायदेशीरिर या  
  गावठी दा ची 
चोरटी िव ी करीत 
असताना िमळून 
आला. 

गु हा घडला 
िद.21/08/2022 
रोजी सकाळी  09:30 
वा.  िचचे या झाडाखाली 
भूलजा  
ता. िकनवट 
 

िदशा व अतंर :-    
 दि णेस 20 िक.मी.  
   

गु हा दाखल :- 
िद.21/08/2022  
वेळ 14:21 
टे.डा. 19 वर 

 

 िमळला माल :- 
 हातभ ीची गावठी दा  
09लीटर ित िलटर 200/-
पये माण1े,800 पये 

िफयादीच ेनाव :- 
  दीप तुळशीराम आ ाम वय 37 
वष  NPC-984 िकनवट पो. टे. ता. 
िकनवट िज हा नांदेड  
मो.न.ं 7083335555 
 
आरोपीच ेनाव :- 
 

 िफयादीस एफ आर ची त िदली िकवा 
नाही:- होय 
 
उशीराच ेकारण :-  िनरंक 
 
 आरोपी अटक तारीख वळे:-िनरंक 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी  यातील  आरोपी हा मौ.भुलजा येथील िचचे या 
झाडाखाली हातभ ीची गावठी दा  काढून ितची चोरटी िव ी 
कर याचे उ ेशाने एका पांढ या रंगाचे 10िलटर  मते या 
लाि टक या कॅनम ये09 िलटर हातभ ी या गावठी दा  

आंबट उ टवास येत असललेी िकमत अंदाजे 1800 पये ची 
ता यात बाळगून िमळून आला.  वगैरे मजकुराचे िफयाद व न 
वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपासकामी मा. पो.िन. 
साहबे यां या आदेशान े HC-18:05 पांढरे यां याकडे िदले. 
 
 गु हा दाखल करणार नाव:-   
Pso  Hc- 915 राठोड  पो . टे .िकनवट  मो नं 
9850143382 
 
तपासीक अमंलदार :   
  Hc-1805   पांढरे  पो. टे.िकनवट  मो न.ं  7745001805 
 
पो टे भारी अिधकारी :- 
 मा पोलीस िनरी क  साळुंके  साहबे  मो.न.ं9422242568 

 

 



                             
 

पो. टे. कंधार      ग.ुर.न. 270/2022 .  कलम.  324, 447, 323, 504, 506 34, 427 भा द वी . . .िद.21 /08/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हकीकत  
 

 कंधार 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

गुरन. 

 270/2022 

कलम  

 324,447, 323,504, 

506, 34, 427, ipc    

 

 गु हा घडला:- िदनाकं  व 
िठकाण :- .   
  िद 20/08/2022 रोजी 

11  : 00 ते  16:  00 
वाजताचे दर यान 
िफयादीचे शेतात सावरगाव  
(िन ) पूवस 20 िकमी 
 

 

गु हा दाखल:- 
 िद 21/08/2022   
चे 16 : 54   टेशन डायरी 
न द   17   वर 

 िफयादी च ेनाव  :-    
रावसाहबे बालाजी वडजे वय 42 वष 

वसाय शेती राहणार सावरगाव  िन, 
तालुका कंधार िज हा नांदडे मोबाईल 

नंबर 9657644904, 

 
FIR त िदली का:- होय 
 
 आरोपी चे नाव व प ा:-.     
आरोपी अटक:- नाही 

 
  

खुलासा;  
          सादर िवनंती की   वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील  
आरोपीन  संगणमत क न िफयादीची बहीण ही शेती िह सा दे या या 
कारणाव न शेत सव नंबर 122, 269 ,42, 44, 091 अशी एकूण 8  एकर 

शेती पैकी  3 एकर मधील सोयाबीनचे पीक व एक एकर मधील कापसाचे पीक 
व िफयादीचा भाऊ 
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