
पो. टे मनाठा गुरन 18/2022 कलम 65 ई म ू ो का  द 12/02/2022 

पो. टे 

चे नाव 

गुरन ंव 

कलम  

गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 

18/2023 

कलम  

65 ई म ू ो 
का. माण े

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

 दनांक. 11/02/2023रोजीच े

रा ी 23.30 वाजता िशवदरा 
पाट  जवळ पूवस नऊ 

कलोमीटर 
 
ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:- 12/11/2022 

वेळ 01.26वा.न द न ं4 वर  

 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद :-  गणशे तुकाराम 

मुरमुरे वय 53 वष यावसाय 

नौकर  नंबर 24 95 पो टे 

मनाठ तालुका हदगाव ज हा 
नांदेड मोबाईल नंबर 98 23 56 

24 95 
 
    
FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 
आरोपी :....  
  िमळाला मला….. देशी दा  

िभगंर  सं ा या 96 बॉटल 

कंमत अंदाज े6720 पय े

सादर वनंती क वर नमुद तार ख वेळ व ठकाणी यातील आरोपी हा 
िशबदरा पाट जवळ डो यावर बॉ स घऊेन जात असताना िमळून आला 
यास वचारपसू करता यानंी देशी दा  िभगंर  सं ा या 180 एम एल 

मते या 96 बॉटल कंमत अंदाज े 6720 पय ेम** याने वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या बाळगनू आले ता यात बाळगून चोरट  व  कर या या 
उ ेशान ेबाळगललेा िमळून आला हणनू म ु ो का माण ेगु हा दाखल 

क न माननीय सपोिन साहेब यां या आदेशान े पुढ ल तपास काम ASI 

पवार साहेब यां याकडे दला 
 
तपासीक अिधकार  यांच ेनांव :- ASI पवार साहेब पो टे मनाठा  मो न ं

9922921694 
 
दाखल करनारा-PSO HC 1750देवडे साहेब पो. टे.मनाठा  मो.न.ं 

9657719136 
 
पो. टे. भार  अिधकार  यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहेब 

पो. टे.  मनाठा मो. न.ं 

 
केललेा तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 



 
 

पोलीस टेशन  उ मानगर गुरन 15/2023 कलम-324,323,294,504,506,34 भाद व  दनांक.12/02/2023 
  पोलीस 

टेशनच े

नाव 

 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा 
मोबाईल नंबर, आरोपीच े

नाव होय /नाह  

हक कत 

उ माननगर गरुन 15/2023 

कलम-324 ,323 

,294,504,506,34 

भाद व 

 

गु ाचे कारण 

 
 

 गु हा घडला दनाक वेळ व ठकाण :-

द.11.02.2023च2े0.00वा.च ेस.ुमौ. 
वाळक  खुद तालुका 
 
 
 

ठकाण :-मौज ेवाळक  खुद तालुका 
लोहा 
---------------------- 

दशा : पूवस 20 कमी 
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द. 12.02.2023 

टे.डा. नंबर 06 वेळ 01.44िमिनटात 

चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-

होय 

 

दाखल करणार :-- HC2499 भारती  
पो. टे उ माननगर 

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

 फयाद चे नाव:- राज  गद ू

कांबळे वय 35 वष यवसाय 

मजुर  राहणार वाळक  खुद 

तालुका लोहा जात बौ  

मोबाईल नंबर 78 41 99 75 

47 
 
 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

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

आरोपीचे  नाव :   

 

 आरोपी अटक  :---  नाह  

 

खलुासा :-  
सादर वनंती क , व नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी आ ण संगणमत 

क न फयाद या भावाच े मुलीच पुतणीस मागील एका वषापासून भावक तील 

आरोपी हा 30 शाळेत येता-जाता ितला उ ेशून वाईट हेतूने अ ील भाषेत तू फार 

सुंदर दसतेस मी तु यावर ेम करतो व मी तुला झ*** असे असतील भाषेत बोलत 

असताना फयाद  हा समजावत असताना यास यांनी वीटकर ने उज या भोई  

जवळ डो या या वर मा न दखुापत केली व इतर आरोपींनी फयाद च ेपुतणे भाऊ 

भावजय यांना पण थापडबुकाने मारण क न मुका मार दला व िशवीगाळ क न 

जवे मार याची धमक  दली वगरेै जबाबाव न वर माणे गु हा दाखल क न 

माननीय सपुने साहेबांच ेआदेशाने पुढ ल तपास कामी बट HC 23 30 कानगुले 
यां याकडे दला 
---------------------- 

 तपासीक अिधकार  = HC 2330 कानगलु ेपो ट उ मान नगर मोबाईल नंबर 77 44 

01 98 30 
 
 

पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर:- स. पो. िन भारती सा 
पो. टे. उ माननगर मो.न.ं8378989949 

मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



        

 

 

 

 
 

   
   
    

   
 

    

  
 

 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 

   
   

 
 

 

     
  

 
  
   

 

 
 

      

    

     

    

       

      

  

 
    
  
 
   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पोलीस टेशन मु माबाद   ग.ुर.न.ं22/2023 कलम 279,337,338 भा.द.वी. द.12/02/2023 

पोलीस 

टेशन 

गु हा र ज टर नंबर गु हा घडला तार ख 

वेळ  ठकाण व 

दाखल तार ख वेळ 

 फयाद च ेनाव प ा व म .न.  थोड यात हक कत 

मु माबाद  गुरन 22/2023 

कलम-324 ,323, 

294,504,506,34 

भाद व 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घ.ता.वेळ व 

ठकाण- दनांक 

13/11/2022 रोजी 
उदगीर त ेदेगलूर 

रोडवर हाळणी कडे 

जात असताना 
स.10.15  वाजता 
समुारास हाळणी 
िशवार 
 
 
 
 
 
गु हा.दा.ता. वेळ द- 

12/02/2023 वेळ-

15.22 वा. न द नं-14 

 
 
 

फयाद च ेनाव-हणमतं भाऊराव घोडके वय 

50 वष यवसाय-नोकर  सहिश क सुवणा 
माता देशमुख क या व ालय उदगीर,रा. 
दापका गुंडोपतं ता. मखेुड हा.म.ु ओम नगर 

नाईक चौक उदगीर मो. .8999485032 

 
 
 
आरोपीच ेनाव-  

 
 
FIR त दली का-होय 

 
 
 
उिशरा च ेकारण-आज रोजी पो. टे ला यऊेन 

त ार द यान े

खलुासा-सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े याचे ता यातील प सर मोटार सायकल  ह  

हाय गयी व िन काळजीपणाने वाकडे ितकडे चालवनू यातील 

फयाद च े ो मोटार सायकल .MH 24 AD 5926 ला धडक 

देऊन फयाद स गंभीर दखुापत कर यास कारणीभतू झाला.  
वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न मा. सपोनी साहेबांच े

आदेशान ेपुढ ल तपास बीट स.पो.उप.िन.ताहेर शेख यां याकडे 

दला. 
 
 
दाखल करणार-पो.हे.कॉ. 2319/िस े रे पो. टे.मु ामाबाद 

मो.न.ं7620484485 

तपासी अमंलदार- स.पो.उप.िन. ताहेर शेख पो. टे. मु ामाबाद 

मो.न.ं8421437070 

 
पो. टे. भार  अिधकार --  स.पो.िन- आिलवार  . टे.मु माबाद 

मो.न.ं8454021096 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पो. टे. कनवट गुरन 36/2023 कलम 283 भा.द.वी. माण े द.12/02/2023 

पो. टे.चे 
नाव 

गुरन/ कलम गु हा घडला/ दाखल  फयाद च ेनाव वप ा मो.न.ंआरोपीच े

नाव व प ा  
ह ककत 

पो. टे.चे 
नाव- 

कनवट 

 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन- 36/2023  

कलम- 283 भा. 
द.वी. 
माण े

गु हा घडला- द.12/02/2023 

रोजी सकाळ  12.30  वा. 
चुगंी नाका  कनवट 

द णसे   01 क.मी. 
 
 
गु हा दाखल- 

द.12/02/2023 रोजी वेळ 

15.24 वा. टे.डा.  20 वर 

 
 

फयाद च ेनाव -    सदािशव मा णक 

अनतंवार वय 37 वष यवसाय नोकर  

पो का 3209 नमेणूक पोलीस टेशन 

कनवट ज. नांदेड मो. 
न.ं8484853632. 

 
आरोपीच ेनाव -  

 
 
 

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

आरोपी हा लोकांकडून आक यावर पैस े घऊेन व लोकांना 
आक या या िच या देऊन वतःच े फाय ासाठ  ीदेवी नाईट 

नावाचा मटका जुगार खेळत व खळेवीत असताना नगद  462 पय े

व मटका जुगाराच े सा ह य सह िमळून आला. वगैरे मजकुराच े

फयाद व न. मा.पो.िन..साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल. 

दाखल करणार- Pso/HC/1766 पवार पो. टे. कनवट मो.न.ं 

9011051766. 
 
तपािसक अंमलदार- HC/ 1062 वाडगुरे यांच ेकडे दला. मो.न.ं 

8805981062. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर आ  न.ं03/2023 कलम 174crpc दनांक 12/02/2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ह /घडला 
व दखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव कंुटूर 
आ  न ं03/2023 

कलम 174 crpc 

  

चेकिल टची पुतता 
केली अगर कस:े- 

होय  

 
 
 
 

 आ  घडला दनाकं 

08/02/2023 च े

15.20 वाच ेसमुारास 

मौज ेइकडे माळ 

िशवार तालुका 
नायगाव 

 
दशा:-. उ र 06 के 

एम 

 
 
आ ा दाखल 

दनाकं:- द- 

12/02/2023 वेळ 

14.11वा टे डा.नोद 

न.ं 13वर  

 

 खबर देणार नाव:- स यद नबीसाब पता 
स यद अ दलुसाब वय 70 वष शेती राहणार 

टभणु  ता नायगाव 

 
 

फआर आय त  दली का :-होय  

 
मयताच े नाव     स यद मगदमू पता स यद 

नबीसाब वय 41 वष शेती राहणार टभणु  

तालुका नायगाव 

 

मरणाचे कारन:- वजेचा शॉक लागनू मृ य ू 

 

उिशराच ेकारण आज रोजी पोलीस टेशनला 
येऊन फयाद द याव न दाखल 

 
 

खलुासा,सादर वनंती क , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील मयत नाम ेस यद मगदमू पता स यद नबीसाब 41 

वष हे मौज े इकड मोर शेतात टाळक  वार स ाणी 
दे यासाठ  व हर वर ल व तु मोटार चाल ूकर त असताना 
व तु शॉक लागनू मृ य ूपावल ेवगैरे मजकुराच ेखबर  व न  

मा स पो िन सा यां या आदेशान ेअम ृदाखल  

 

तपासीक अिधकार : पो हे का िनकम साहेब 1592 पोलीस 

ठाण ेकंुटूर मो न ं9423656516 

 
 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल नंबर:-

सपोिन महादेव पुर  साहेब पो. टे. कंुटूर मो.न.ं8668543100 

 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसचूना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



पो. टे. कनवट गुरन 37/2023 कलम 283 भा.द.वी. माण े द.12/02/2023 

 

पो. टे.चे 
नाव 

गुरन/ 

कलम 

गु हा घडला/ दाखल  फयाद च ेनाव वप ा मो.न.ंआरोपीच ेनाव व 

प ा  
ह ककत 

पो. टे.चे 
नाव- 

कनवट 

 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन- 

37/2023  

कलम- 283 

भा. द.वी. 
माण े

गु हा घडला- द.12/02/2023 

रोजी सकाळ  12.45  वा. चुंगी 
नाका  कनवट द णसे 1 

क.मी. 
 
 
गु हा दाखल- 

द.12/02/2023 रोजी वेळ 

15.45 वा. टे.डा.  21 वर 

 
 

फयाद च ेनाव -    

सदािशव मा णक अनतंवार वय 37 वष 

यवसाय नोकर  पो का 3209 नमेणूक पोलीस 

टेशन कनवट ज. नांदेड मो. न.ं8484853632. 

 
आरोपीच ेनाव - 

 
. 
 
 

खलुासा-सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी यान े आपल े ता यातील ऑटोक  हा ऑटो 
सावजिनक र यावर उभा क न येणारे जाणारे लोकांना 
धोकादायक व अटकाव होईल व मानवाच ेजी वत आस धोका व 

इजा िनमाण होईल अशा थतीतइजा िनमाण होईल अशा 
थतीत रोडवर उभा केललेा िमळून आला. वगैरे मजकुराच े

फयाद व न. मा.पो.िन..साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल. 

दाखल करणार- 

Pso/HC/1766 पवार पो. टे. कनवट मो.न.ं 9011051766 

तपािसक अंमलदार- 

HC/ 1062 वाडगुरे यांच ेकडे दला. मो.न.ं 8805981062. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 
 
 



iksLVs jkefrZFkZ xq- j- ua- 22@2023 dye 353]323]294]332 Hkknoh lg dye 110@112& 117 fn-12@02@2023 
ftYgk@ iks-

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

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

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs ps  
uko  
 jkefrZFkZ 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fn 12-02-2023 ps   10-
45 ok- lq- fBdk.k  & 
nsxywj rs ujlh jksMoj 
ujlh pkSdh 
 
 
 
 
fn’kk o varj %& mÙkjsl 
07 dh-eh-  
 
  
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-12@02@2023  
osG 15%56 ok-  
LVs-Mk-ua- 17 
 

xqju@ vijk/k dzaekd  
  
xq- j- ua- 22@2023 
dye 
353]323]294]332 
Hkknoh lg dye 
110@112& 117 
 
 
 
 
?kVukLFkG %& nsxywj rs 
ujlh jksMoj ujlh 
pkSdh 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 

  

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 
vkjksih vVd rk osG %& 
fujad  

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

efgyk iksuk 1409 Lokeh vls ujlh pkSdh ;sFks MîqVh djr  vlrkuk 

;krhy vkjksih ckbZ fgus ujlh pkSd ;sFks jksMoj xksa/kG ?kkywu vMFkGk fuekZ.k 

djr vlrkuk ;krhy fQ;kZnh o eiksuk 1409 vls  nks?kkuh frl letkowu 

lkaxr vlrkuk ;krhy vkjksih ckbZ fgus vkEgkyk v'yhy Hkk"ksr f'kohxkG 

dsyh o vkEgh nks?kkuk  /kDdkcqDdh dsyh o fQ;kZnhps nksUgh gkr /k:u  

nq[kkir dsyh o lk{khnkj Lokeh ;kaps diMs QkMqu ekjgk.k d:u ljdkjh 

dkekr vMFkGk fuekZ.k dsyk  oxSjs tckc o:u xqUgk nk[ky d:u ek- 

liksuh ;kaps vkns'kkUo;s iq<hy rikl iksmkifu 'ks[k ;kaP;kdMs fnyk vkgs- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&mi-fo- iksyhl vf/kdkjh da/kkj pktZ 

fcyksyh Jh ekjksrh Fkksjkr eksdz 9921442700 o l- iks- fu- fn?ks  iks-LVs- 

jkefrZFkZ eks- ua-9834255985 iksmifu 'ks[k lk-iks- LVs- jkerhFkZ eks- ua-

9960161935  ]gs fnukad 12@02@2023 jksth ps 17%59 ok uksan ua- 20  oj 

jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& l- iks- fu- fn?ks  iks-LVs- jkefrZFkZ eks- ua-
9834255985 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu 'ks[k lk-iks- LVs- jkerhFkZ eks- ua-9960161935 
nk[ky dj.kkj %&iksmifu vkj- ch- jkBksM iks-LVs- jkerhFkZ eks- 9423137924  
 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& ds-,l- iBk.k iksfu d{k] ukansM eksdz 
8668361977 
lax.kd vkWijsVj%& iksuk @1345 iVsy eksdz 8830111580  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पोलीस टेशन माहूर गु.र.नं 10/2023 कलम 379 भादवी माणे. द.12/02/2023 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला व 

दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. नं. आरोपी च े

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

माहूर गु.र.नं 10/2023 कलम 379 

भादवी  

 

िमळाला माल:- िनल 

 

 

 

गेलामाल:- मोटार सायकल हरो 
कंपनीची लडर का यारंगाची 
े रंगाचा प टा असलेली . Mh 

-29-bk -5144 जनुीवापरती क. 

अ.  

गु हा  घडला ता. व वेळ ठकाण:-  

08/02/2023 रोजी  द.ु03.45 वा. सुमारास 

रेणकुा माता मं दर ते द िशखर कडे 

जाणारे रोड कर ड सादाचे शेवटचे 

दकुानाचे बाजूस माहूर  

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.12/02/2023 चे वेळ :- 

09.51 वा . 

टे.डा.क.06 वर  

 

उिशरा च े कारण – आज पावेतो शोध 

घेऊन िमळूननं आ याने आज रोजी 
पो. टे.येऊन त ार द याने. 

फयाद  चे नाव :-  रामदास सुभाष 

पाचपुते वय 26 वष यवसाय मजरु  

रा.पोखर  पो ट. हुळ  ता.पुसद 

ज.यवतमाळ मो. .7518560932 

आरोपी च ेनाव :- अ नात 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाह . 

 

 

सादर वनतंी क , वर नमदु ता. वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  चीमोटारसायकल . MH-29-Bk-5144 हरो 
कंपनीची लडर का यारंगाची े रंगाचा प टा असलेली 
मोसा देवदशनाक रता रेणकुा माता मं दर ते द िशखर कडे 

जाणारे रोडकड ल सादाचे दकुानाच ेशेवटचे दकुानाच ेबाजूस 

लावून देवदशनाक रता गेलो असता फयाद ची मोटर 

सायकल कोणीतर  अ ात इस माने चो न नेली आहे वगरेै 

फयाद  व न वर नमदू माणे गु हा दाखल क न माननीय 

पो. िन.साहेब यां या आदेशाने पुढ ल तपास कामी बटhc 

/764 जाधव साहेब-◌े यांचेकडे दले. 

तपािसक अमंलदार :- HC /764 ब. एन. जाधवसाहेबपो. टे. 

माहूर मो. न.7887687478 

दाखल करणार:- PSO /npc 777,आडेपो. टे. माहूरमो.नं 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नबंर :- पो.नी. र टेसाहेब पो. टे. माहूरमो. 
नं. 9923388510 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पो ट च ेनाव गुरं न 23 /2023 कलम 363 भादवी दनाकं 12/02/2023 

 

पो ट च ेनाव गु न/आ  /पणा 
का / िमिसगं 

घडला व दाखल व 

कलम 

गु न /आ  /पणा का 
/िमिसगं /घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा व मोबाईल नंबर 

अटक होय  

हक कत 

मु ामाबाद 

 
 
 
 

गुरं न 23 /2023 

कलम 363 

भादवी 
 
 
 

गु हा घडला तार ख वेळ 

व ठकाण– दनांक 

10/02/2023 रोजी 
12.00 वाजता रावी 
 
 
 

गु हा दाखल तार ख 

वेळ- दनांक 

12/02/2023 रोजी वेळ 

18.35 न द नंबर 
17 वर 
 
 

फयाद -अजनु मोगलाजी आर गुडवाड 

वय 49 वष यवसाय मजुर  जात 

झंगाबाई राहणार रावी तालुका मुखेड 

मोबाईल नंबर 7499680448 

 
 

आरोपीच ेनाव–अ ात  

 

 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने अ ात 

कारणासाठ  यातील फयाद ची मुलगी ह च पळून नेल ेव 

गैरे जबाबाव न गु हा दाखल क न माननीय सपोनी ी 
अिलबाग साहेब यांचे आदेशाने तपास एस आय पठाण हे 

कर त आहेत 

 

दाखल करणार-Asi पठाण पो ट मु ामाबाद 

 

तपास–asi पठाण सर 9623663100 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



िदनांक12.02.2023 
 

 



             

 

 

 

        

              
   

  
 

 

 
 

    
   

   
   

 
    

 
     

   
   

 

 
 
 

      
 
  

            
        

          
        

         
         

      
         

     
         

 
           

        
      



       
 

           
  

  
  

  

    
 
 

  
   

   
      

   
 

    

 

   
        

 

   
      
     

  
 

  
 

   
 

  
 

   
           

        
        
         

         
         

          
 

       
    

    
          

       
      

 

 

 



पो. टे वमानतळ गुरनं 51/2023 कलम 392, 34 भा.द.वी. द 12.02.2023   
 
ज हावपो. टे.

चेनाव 

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

. वमानतळ गु.घ.ता.वेऴ व ठकाण-  दनांक 
09/02/2023 रोजी सांयकाळ  19.15 वा या 
सुमारास आनदं च हाण यांचे घराजवळ 
आनंदनगर नांदेड द णेस 01 क.मी. 
 

गु हा दाखल ता. वेळ-  
 द 12.02.2023रोजी वेळ – 23.19 वा 
टे.डा. 36 

 
गुरनं 51/2023 कलम 
392, 34 भा.द.वी.  

फयाद  - महेशकुमार 
बालाजीराव गुरलेवाड वय 27 वष 
यवसाय िश ण रा. समथनगर 
नांदेड मो.न. 7709513109, 
9307399013 
 

आरोपी - (तीन) आनोळखी 
 

गेला माल - Xiomi 11 Lite NE 

5G कंपणीचा मोबाईल कंमती 
26,000/-   
 

उशीराचे कारण-  हंगोली येथे 
पर ा अस याने आज रोजी पो 
टे ला येवुन त ार द याने   

खलुासा - सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील आरोपीतांनी संगणमत क न फयाद  
हे रोडने फोनवर बोलत जात असतांना पाठ मागुन 
मोटार सायकल मांक MH 26 CD 7458 यावर बसुन 
आले व यापैक  मध या आरोपीने फयाद चे हातातील 
Xiomi 11 Lite NE 5G कंपणीचा मोबाईल याचा IMEI 

No. 860588052753590 असा असलेला कंमती 
26,000/-  याम ये Airtel चे िसम न. 7709513109 

असा असलेला जबरद तीने हसकावुन घेवुन ते तेथुन 
पळुन गेले आहेत.  वगरेै मजकुराचे जबाब मा.पोिन 
काकडे सा. यांनी घेत याने यांचे आदेशाने गु हा 
दाखल क न तपासकामी API जाधव सा. यांचेकडे 
दला. 

 

दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

 

तपास करणार – API जाधव मो.नं. 9765902710 
 

 
 
 
 
 



 

 



 

 



 



 

 

 
 
 



 
iksLVs uk;xkao xqjua 14@2023 dye 457]380  Hkknoh fnukad 12@02@2023 

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

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

gdhdr 

 ftYgk -ukansM  
iksLVs ps  
uko  
uk;xkao  

xqUgk -?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k &  
fn 12-02-2023  jksth 
02%50 rs 03%50 
oktrkps njE;ku ekS 
jkrksGh o xMxk rk 
uk;xkao ft ukansM  
 
 
 
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 22 fd eh  
  
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-12@02@2023  
osG 17%14 ok-  
LVs-Mk-ua- 20 
 

xqju@ vijk/k dzaekd  
  
xq- j- ua- 14@2023 
dye 457]380  
Hkknoh  
 
 
 
?kVukLFkG %&  
ekS jkrksGh o xMxk rk 
uk;xkao ft ukansM  

 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk 

%&lksiku ‘ks”ksjko ikVhy o; 

66 o”ksZ O;&dkiM nqdk.k jk 

jkrksGh rk uk;axko ft ukansM 

eks ua 9921817891  

¼tkr &ejkBk ½  

 

 ,Qvk;vkj izr fnyh dk; 

gks; 

 
vkjksihps ukao o iRRkk 
%&vKkr   
 
vkjksih vVd rk osG %& 
fujad  
xsyk eky %& uxnh 30]000@& 
: o diMs dWejs o Mksaxy 
rlsp iksLV vkWfQlps vkj 
vk; lh fV ef’ku vlk ,dq.k 
98300@&: pk eky  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy 
vKkr pksjV;kaus fQ;kZnhps dkiM nqdk.kkps o R;k ‘ktkjh iks”V 
vkWfQlps dqyqi rksMqu vkr izos’k d:u uxnh :Ik;s o dims o iksLV 
vkWfQl e/khy vkj vk; lh fV ef’ku pks:u usys o uarj xMxk 
;sfFky nRrdìk dqyqi rksMqu ‘kVj okdoqu vkr izos’k esMhdy e/khy 
pks:u usys o uarj xMxk ;sfFky nRrd̀ik rksMqu ‘kVj okdoqu vkr 
izos’k d:u esfMdy e/khy uxnh :Ik;s o lh lh fV fOg  dWesjk o 
Mksaxy vlk eky  vKkr pks:u usyk vkgs-oxSjs fQ;kZn o:u xqUgk 
d:u iq<hy rikl ek iks fu ;kaps vkns’kkus iksmifu ok?kekjs ;kaps dMs 
fnyk  
  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iks fu f’kans iksLVs uk;xkao eks ua 

8975769508 ]]gs fnukad 12@02@2023 jksth ps 08%44 ok uksan ua- 

11  oj jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks fu f’kans iksLVs uk;xkao eks ua 
8975769508   
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu ok?kekjs iksLVs uk;xkao eks ua 
9096618241 
nk[ky dj.kkj %& iksuk@2361 ukx’ksVhokj iksLVs uk;xkao 
7721058330 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& , vkj ?kqxs  iksfu d{k] ukansM eksdz 
9923026801 
lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@ 2673 fnik dkcaGs eks ua 9766812295  

Vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 


