
पो. टे. कंधार गु.र.न.378/2022व कलम 279,304  IPC द.10/12/2022 

पो. टे. 

चे 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 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न 

378/2022 

कलम 

279,304(अ)IPC  

घडला:- 

द.04/12/2022चेरो

जी 05.00 वा. च े

सुमारास फुलवळ ते 

घोडज  जाणारे संभाजी 

क  ेयांची शेताजवळ 

रोडवर  

 

दि णेस 10 

कलोमीटर. 

 

 

 गु हा दाखल:- 

द.10/12/2022 

वेळ 15.31 टेशन 

डायरी न द 22 वर. 

 

फयादीच ेनाव  ; 

 दादाराव माधवराव डफडे वय 59 वष 

वसाय शेती रा. शेकापूर ता. कंधार 

िज.नांदडे मो. नंबर 9049539326. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:  

. 

 मयत – 

 सं ाम दादाराव डफडे वय 32 वष 

 रा. शेकापूर ता. कंधार 

िज.नांदडे  

 आरोपी अटक:- --- 

 

खुलासा;   सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील मयत सं ाम हा शेकापरु कडून कंधारकडे होमगाड कवायत 

साठी रोडचे कडेने येत असताना समो न येणारा वाहन ह ेचालक 

आिण या या ता यातील वाहन भरदा वेगातही गयी व 

िन काळजी पणाने चालून सं ाम या जोराची धडक दऊेन खंबीर 

जखमी क न याचे मरणास कारणीभूत झाल े आहे वगैरे जबाब 

द याने मा. पो. िन साहबे यांच ेआदशेाने गु हा दाखल  

 

तपासी अंमलदार:  

psi मुखेडकर साहेब पो  टे. कंधार  
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व .  

 मा. पो.िन पडवळ साहेब. पो  टे. कंधार  
 

दाखल करणार:-  

 Hc 2046 कामजळगे  पो  टे. कंधार 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



इ लापरू  गुरंन ं 118/2022 कलम 498(A), 323,504, 34 ipc   

पो ट चे 

नाव 

गुरंन ंव कलम गु हा दाखल तारीख वळे व 

न द / गु हा घडला तारीख 

वळे व ठकाण 

फयादी खुलासा 

 इ लापूर 118/2022 

कलम 

 498(A), 323, 

504, 34 ipc 

 

 

उिशराच ेकारण 

आज रोजी येऊन 

त ार द याने 

,  
गु हा घडला तारीख वळे 

व ठकाण 

दनांक 19.11.2022 

च ेचार मिह यानंतर 

द.8.7.2022 

रोजीपयत हडको नांदेड 
 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

- दनांक 10.12.2022 

च े11.30 वाजता  

न द नंबर 15 

 

 
 

 

 फयादी –  

 

आरोपी - 

 

सादर िवनंती क  यातील फयादी बाईने पो टेला येऊन अज दला क  माझ ंल  दनांक 19 

11 2021 रोजी बौ  धमा या रती रवाजा माण े यां यासोबत के एन गाडन मंगल 

कायालय कनवट रोड भोकर येथे संप  झाल े ठर या माणे मा या विडलांनी सव रीती 

रवाज पूण केले व दि णा पी दोन लाख 50 हजार पये ,पाच तोळे सोने, 130000 

पयाची मोटर सायकल, पाच ॅमची सो याची अंगठी व ल ाचा खच असे एकूण दहा लाख 

पये खच क न मा या विडलांनी माझे ल  थाटामाटात लावून दलेल े आह े ल  

झा यानंतर सासरी नांदावयास गे यास तीन ते चार मिहने सासर या मंडळ नी चांगली 

वागणूक दली काही दवसानंतर माझे सासू-सासरे, नंदा नंदवई ,मावस सासू सासरे, चुलत 

सासू सासरे, दीर या सव लोकांनी संगणमत क न मा या विडलांनी मला ल ात दलेल े

दािगने िवक यासाठी मला तगाता लावला मी दािगने िवक यासाठी नकार दला असता 

मला पती ,सासू-सासरे ,नंदा नंदवई ,मावस सासू  सासरे, चुलत सासू सासरे , दीर या सव 

लोकांनी मारहाण क न िशवीगाळ केली व शारी रक छळ क न मला मा या विडलांकडून 

दलेल े दािगने क यादान हणून जबरद तीने घेऊन िवकून टाकले व माहे न 25 हजार 

पये घेऊन ये हणून ास दला हणून माझ ेवरील लोकांवर कायदशेीर कायवाही हो यास 

िवनंती अज दला वगैरेजबाब व न गु हा दाखल. 
    

Gpsi /कांबळे Mob no. 9423438305  

दाखल करणार – 

 Gpsi नतावार मोबाईल नंबर 7875971607 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



          

 
 

  

 
   

     
  

 
 

  
    

    
    

    
     
  

 

    
 

   
 

   

    
     

      
   

    
 

     

   
 

   
      

    
    

   

           
      

        
    

          
        
          

         
        

 

   
      

 

   
       

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 

 

 



पो टे िहमायतनगर गुरन 281/2022   कलम 324  323 506 504,506,34 भादिव दनाक10/12/2022  

पो टे नाव  कलम  गुघतावळे     
   

खलुासा  

िहमायत 
नगर 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Cr  

281/2022 
कलम 
 324, 323, 504, 

506, 34. 

. भा द िव  

 

 

 

 

गुघतावळे  
दनाकं  10/12/2022 

रोजी 09:00 
वाजता या  सुमारास 
वाइवाडी तांडा 
तालकुा िहमायतनगर  
 

 दाखल तारीख वळे- 

द10/12/2022 

रोजी 14:04 वा. 

न द नं. 19 वर 

फयादी, 
 सुरेश परसराम पवार वय 
वष 45 वसाय शेती 
राहणारवायवाडी तांडा 
तालकुा िहमायतनगर 
िज हा नांदडे मोबाईल 

मांक,9022868512 

 
आरोपीचे नाव  
 

सादरिवनंतीक वरनमूदवेव ठकाणीयातील फयादी यां या 
विडलांनी दहा लॉट िव  के याचे पसेै फयादी व यां या 
भावास दे यास ठरिव याने यातील आरोपी आरोपीताने 
संगणमत क न तू लॉटचे व जु या घराच ेपसैे का दते नाहीस 
या कारणाव न ग ी ध न लाथा भु याने मारहाण क न 
अ  1 यांनी याने काठीने डो यात मा न डोकेफोडले 2, यांनी 
खचु ने डो यात मा न जखमी क न जीवे मार याची धमक  
दली वगरेै जबावाव न गु हा दाखल क न मापोिनयां या 

आदशेाने पुढील कारवाई काम ेबीट ASI कदम यां याकडे दला 
आह े 
पो ट भारी अिधकारी याचं ेनाव मो.नं.-  

पो.नी.िब.डी.भूसनुरमो.9834774799 
दाखल करणार  
 hc 2281शखे मोबाईल मांक -7888218751 

   
ASI कदम 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ भाग 6गरून. 198/2022 कलम 283 भा द िव माने द.10/12/2022 
 

पो. टेच े

नाव 

गुरन.व कलम गु हा घडला ता. वळे 

ठकाण व दाखल ता. वळे 

फयादीच ेनाव प ा व मोनं , आरोपीच े

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 
हक कत 

रामतीथ  भाग 6 

गरुनं: 

198/2022 

कलम, 

,283 IPC 

 

 

-  

 दनांक.10/ 12/2022 

रोजी 11.00वाजता  

नस  बस थानक समोर   

नस  ता.नायगाव  

 

उ रेस 8 कमी  

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.10/12/2022 

 च े14.43 वा  

टे.डा न द  18  वर  

 

 

    

 फयादीचे नाव:  

अिनल बालाजी रदकवाल े  वय.32 

वष धंदा नोकरी पो का बन .485  

पो टे रामतीथ तालकुा िबलोली 

मोबाईल नंबर.8888602669  
 

 FIR त दली का:- होय  
 

आरोपीच ेनाव व प ा :-     

 

आरोपी अटक:-  

CRPC 41 A नोटीस  

 

खलुासा_ सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपीने आप या ता यातील अटँो   हे  नस  

बस थानक समोर िबलोली जाणारे रोडवर  म यभागी उभा 

क न र तयाच े परी थीती कड े दलू  क न येणारे जाणारे 

वाहनास अडथळा िनमाण होऊन वासां या जीिवतास 

धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा केललेा िमळून आला 

वगैरे  फयादव न मा,सपोिन  साहबे यां या आदशेाने गु हा 

दाखल 

दाखल करणार – 

HC620 कुलकण  मोन. +9175358880 

तपािसक अमलदार- 

 पोहकेा 2441 आड ेमोनं. +91 99235 92441  

पो टे भारी अिधकारी__ 

API दघ ेसाहबे.मो+91 98342 55985 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ भाग 6गरून. 199/2022 कलम 283 भा द िव माने द.10/12/2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन.व कलम गु हा घडला ता. वळे 

ठकाण व दाखल ता. वळे 

फयादीच ेनाव प ा व मोनं , आरोपीच ेनाव 

व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 
हक कत 

रामतीथ  भाग 6 

गुरनं: 

199/2022 

कलम,, 

283 IPC 

 

  

 गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण  

दनाकं.10/12/2022 

रोजी 12.00वाजता  

नस  बस थानक समोर   

नस  ता.नायगाव 

 

 उ रेस 8 कमी  

 

गु हा दाखल  ता.वळे:- 

द.10/12/2022  

च े14.53वा 

 टे.डा न द  20वर  

 

 

    

 फयादीचे नाव:  

अिनल बालाजी रदकवाल े  वय.32 वष 

धंदा नोकरी पो का बन .485  पो टे 

रामतीथ तालकुा िबलोली  

मोबाईल नंबर.8888602669  

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-   

 

आरोपी अटक:- CRPC 41 A नोटीस  

 

खलुासा_ सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यातील अँटो   ह े 

नस  बस थानक समोर िबलोली जाणारे रोडवर  म यभागी 

उभा क न र तयाच े परी थीती कड े दलू  क न येणारे 

जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण होऊन वासां या 

जीिवतास धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा केललेा 

िमळून आला वगैरे  फयादव न मा,सपोिन  साहबे यां या 

आदशेाने गु हा दाखल 

दाखल करणार – 

HC620 कुलकण  मोन. +9175358880 

तपािसक अमलदार- 

पोहकेा 2441 आड ेमोनं. +91 99235 92441  

पो टे भारी अिधकारी_ 

_API दघे साहबे.मो+91 98342 55985 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद.10/12/2022 

पोलीस 
ेशनचे 

नाव 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व  िठकाण िफयादी चे नाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
545/2022 
क  
379 भादवी  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.30.11.2022 रोजी  
20.00 वाजताचे ते िद 
01/12/2022चे 23.00 वा 
चे दर ान तुकाराम  नगरी 
सावजिनक रोडवर  देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.  10/12/2022 रोजी 
वेळ16.34 वा.  
नोदंनं. 21 वर 
 
 
 
 
 
 

िफयादी चे नाव व प ा व मो – 
बालाजी अिनल िहमिगरे   वय 
23 वष वसाय गु ेदार रा 

वसाय खाजगी वाहन चालक 
रा एकलारा ता मुखेड हमु 
बापुनगर देगलुर   
मोनं  9158722018  
 
आरोपी–  अ ात  
 
गेला मालः - 
िटपर क TS 12 UB 7972 
असोक िललॅ  कंपनीचा जुना 
वापरता िक 11,00,000 अकरा 
लाख पये  
 
उिसराचे कारण –  
गाढीचे कागदप  उपल  
नस ामुळे तकार दे ास 
उसीर झाला    

खुलासा:-- 
सादर  िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील िफयादी 
यानी तुकाराम  नगरी सावजिनक रोडवर  लावुन ठेवलेला 

ांचा िटपर क TS 12 UB 7972 असोक िललॅ  कंपनीचा 
जुना वापरता ाचा चेसीस नं MB1CTDYC9CYPE9706 व 
इंजीन क YCP240706 िक 11,00,000 अकरा लाख पये चा 
कोणीतरी अ ात चोर ानी चो न नेला आहे  वगैरे  
मजकुराचे  िफयाद व न  गू ा दाखल 
 
दाखलकरणार:- 
ASI सरोदे सा .ने पो. े . देगलुर 
 
तपािसकअंमलदार–  
PSI सुयवंशी मॅडम    पो. े . देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
PI  माछरे  साहेब पो. े . देगलुर  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



iks-LVs-eukBk nSfud xqUgs vgoky fnukad 10@12@2022 

v-dz- iks-LVs-ps uko xq-j-ua- o dye xq-?k-@nk-fn-o osG fQ;kZnhps uko o iRrk FkksMD;kr gfddr rikfld vaeynkj ‘ksjk 

1 eukBk] 

 

rk-gnxko 

182@2022 

 dye  

498]¼v½ 

323]504] 

506]34 Hkk-n-fo 

xq-?k-@ 
fn-15@08@2015iklqu rs fnukad 

30@09@2022 jksth ps 12-00 ok-

ikosrkas ekS-ts cjM’ksokGk rk-gnxkao 

ft-ukansM  

 

nk[ky fnukad o osG 

-fn-10@12@2022 jksth  

osG 17-49 ok 

-LVs-Mk-uksan ua- 18 oj 

 

 mf’kjkps dkj.k & 

 vkt jksth ikosrks lkljps 

eaMGhuk letkoqu lkaxqu R;kps 

e/;s dkgh Qjd iMyk ulY;kus 

vkt jksth iks-LVs yk ;soqu fQ;kZn 

nsr vkgs  

 

fQ;kZnhps uko o iRrk  

 

vkjksih ps uko &  

 

lknj fouarh fd oj ueqn rkjh[k osGh o 

fBdk.kh ;kfry vkjksihrkuh lax.ker d:u 

fQ;kZnhps pkjh=;k oj ;a’k; ?skoqu 

]viekukLin okx.kqd nsoqu f’kohxkG d:u 

FkkiM cqD;kuh ekjgk.k d:u ?kkyqu ikMqu 

ckyqu ekgsjP;k yksdkapk vieku d:u 

‘kkjhjhd ek.klhd =kl nsoqu rq÷;k ekgsjkgqu 

50-000 : ?ksou ;s Eg.kqu :I;s ukgh vkuysl 

rj rqyk o nksu eqykauk [kre djkrks Eg.kqu 

ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs fQ;kZnhps 

tckck o:u ek-l-iks-fu pOgk.k lkgsc ;kaps 

vkns’kkus xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl dkeh 

fcV ,-,l-vk; @iokj ;kaps dMs fnyk  eks-ua 

9503712588 

 nk[ky dj.kkj 

 iks-gs dk 2123 fxjh eks-ua 9604822123  

rikl dkeh  

fcV ,-,l-vk; @iokj eks-ua 9503712588 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



iksLVs fduoV nSfud xqUgs vgoky fn 10-12-2022 

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 

 
 
 
 fduoV  
 
 
 

 
xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fn- 17@05@ 2022 osG 
igkVs 03-00 oktrk 
'ksr loZs uacj 134 
eèkhy Vhu'ksM o xksnke 
ekSts dksBkjh ¼ph½ 
rkyqdk fduoV ftYgk 
ukansM  
 
fn'kk varj& 
 mÙkjsl 05 fdyksehVj 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%   
fn 10@11@2022   
ps 00%18 ok- LVs'ku 
Mk;jh uksan  03 oj 

 
xq-j-ua- 
 239@2022 
dye  
395]427]323]504
]506]34 o 4@25 
veZl vWDV   
 
 
xsyk  eky& 
40 fDoaVy 
lks;kchu 
  
mf'kjkps dkj.k& 
vkt jksth ek- 
ts,e,Qlh dksVZ 
fduoV ;kapsdMwu 
156¼3½ vkns'k çkIr 
>kY;kus- 
 

 
fQ;kZnhps uko %&  
KkusÜoj ih-j?kqukFk xhrs o; 
37 o"kZ èkank 'ksrh jkg.kkj 
çèkku lkaxoh  rkyqdk fduoV 
ftYgk ukansM  
 
vkjksihps uko %&  
  
 
vkjksih vVd & ukgh  
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh fQ;kZnh 
gk R;kP;k 'ksrkr >ksiyk vlrk ;krhy vkjksfirkuh lax.ker d:u 
>ksisrwu mBowu èkDdkcqDdh dsyh- o fQ;kZnhus vksjM.;kpk ç;Ru dsyk 
vlrk vkjksih Øekad 02 ;kus  fQ;kZnhP;k xG~;koj pkdw Bsowu 
vksjMykp rj [kre d:u Vkdrks v'kh èkedh fnyh- rlsp vkjksih 
Øekad 01 o brj 03 vkjksihrkuh  gkFkksMhus fQ;kZnhP;k ekydh o 
rkC;krhy xksnkekps pkj dqywi rksMys o R;keèkhy 40 fDoaVy lks;kchu 
,d fcxj ØekadP;k Vªd eè;s Vkdys- vlrk fQ;kZnhus fojksèk dsyk 
vlrk vkjksih Øekad 01 ;kaus  fQ;kZnhP;k ikBhr cMxs ?kkrys o tj 
xMcM dsykl rj c?k xksGh ?kkywu Bkj djrks vls Eg.kr fQ;kZnhoj 
fiLrksy èkjys- o vkjksih Øekad 02 ;kauh iksfylkdMs rØkj fnykl rj 
c?k rqyk ftoar lksM.kkj ukgh vls Eg.kwu vkjksihrkuh fQ;kZnhP;k fVu 
'ksMps i=s dk<wu uqdlku dsys o fcxj uacjP;k Vªdeè;s fQ;kZnhyk fnos 
ekj.;kph èkedh nsÅu lks;kchu tcjnLrhus ?ksÅu xsys oxSjs etdqjkps 
fQ;kZn o:u oj çek.ks xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl dkeh iks-mi-fu- 
th- ,l -iokj ;kaP;kdMs fnys- lnj xqUgk gk rkaf=d Lo:ikpk vkgs- 
nk[ky dj.kkj %&  
iks-mi-fu- lkoar iks-LVs- fduoV eks- ua-9856935555 
rikfld vaeynkj %& iksmifu iokj iksLVs fduoV eksua 9850892665 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
ek- iks-fu- lkGqa[ks  iksLVs fduoV  eks- ua-8788971640 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 01½ek- mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh lkgsc eks- ua-8975769918  
02½ ek- iks-fu- lkGqa[ks  eks- ua-8788971640  03½ iks- mi-fu-iokj  
eksckbZy uacj9850892665 gs fn  10@11@2022 ps 00%22 oktrk LVs'ku 
Mk;jh uksan  uacj 04 oj jokuk-  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



iksLVs HkkX;uxj  nSfud xqUgs vgoky fn 10-12-2022 

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 

 
 
 
HkkX;uxj  
 
 
 
 

 
xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fn-09@12@2022 jksth 
11%30 oktrkps 
lqekjkl jkgy dkWyuh 
Qqykjs ;kaps okM;kr ] 
ukansM  
 
 
fn’kk varj &  
mRrjsl  01  fd eh  
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%   
fn 10@12@2022   
ps ok- 02%33  LVs'ku 
Mk;jh uksan   006 oj
  

 
xq-j-ua- 
 446@2022 
dye  
363 Hkk-na-fo- 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k &   
fQ;kZnhus eqyhpk 
‘kks/k ?ksryk vlrk 
vktikosrks feGwu u 
vkY;kus vkt jksth 
iks-LVs-yk ;sowu 
fQ;kZn fnY;ko:u 
xqUgk nk[ky - 
 

 
fQ;kZnhps uko %&  
 
vkjksihps uko %&  vKkr  
vkjksih vVd & ukgh  
 
vi&gr  eqyhps uko &  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh  
;krhy  [kcj ns.kkj ;kauh iks-LVs- yk ;sowu  ys[kh vtZ fnyk dh ] 
R;kaph eqyxh gh ‘kkGsyk tkrks Eg.kqu ‘kkGsph cWx ?ksowu xsyh rh 
ijr ?kjh vkyh ukgh frl dks.khrjh vKkr O;Drhus vKkr 
dkj.kklkBh iGowu usys vkgs - oxSjs etdqjkps vtkZo:u ek- iks-fu- 
Jh-vk<s lk-;kaps vkns’kkus uewnizek.ks xqUgk nk[ky - 
nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW @1781 ekehyokM eks-ua-9657578281 
rikfld vaeynkj %& l-iks-fu- dkacGs eks-ua-9823031227 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & iksyhl fujh{kd Jh- lq/kkdj vk<s iks-LVs- 
HkkX;uxj eks-ua- 7498716464 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 01½ iksyhl fujh{kd Jh- lq/kkdj vk<s iks-LVs- HkkX;uxj  
eks-ua- 7498716464 
 02½ l-iks-fu- dkacGs eks-ua-9823031227 
 gs fn  10@12@2022 ps 06%13  oktrk LVs'ku Mk;jh uksan  uacj 13    
oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & fn  10@12@2022 ps 07%25  oktrk 

LVs'ku Mk;jh uksan  uacj 15 oj vkod- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

  

  



पोलीस टेशन मुखेड   गुरन ं375/2022 कलम 324,323,504,506,34 भादिव दनाकं 10-12-2022 

  पोलीस 

टेशनच े

नाव 

   गु हा पना का/ 

अ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नबंर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव  
मुखेड 

गु हा रिज टर 

नंबर  

375/2022 

कलम 

324,323, 

504,506,34 

भादिव  

 गु हा घडला दनाकं 

- द23.11.2022 रोजी  

14.00 वाजता फयादीच े

शेतात मौजे मथेी िशवार 

 

 

 

 गु हा दाखल दनाकं:- 

द-10/12/2022  

रोजी 18.54 वा. 

 टे.डा.नं.22 

फयादी _ 

पुंडिलक बापरूाव िहवराळे वय 62 

वष वसाय शेती राहणार मेथी 

तालुका मुखेड िज हा नांदडे  

मो नंबर 9304474337 

 

 

आरोपी _ 

 

खुलासा- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी यांनी संगणमत 

क न फयादी सोबत वाद घालून फयादीच ेशेतात येऊन शेत गट मांक 21 मधील 

एक हे टर एक गुंठा जमीन आमची आह े असे हणून फयादी सोबत वाद घालून 

िशवीगाळ क न थापडा भु याने मारहाण क न जीव े मार याची धमक  दली 

डो यावर उपचार क न आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन त ार दली आहे वगैरे 

जबाब व न माननीय पोलीस िनरी क साहेब यां या आदशेाने गु हा दाखल क न 

तपास पोना 101 जाधव यां याकडे दला 
 

 तपासी अिधकारी:-  

पोलीस नाईक 1001 जाधव मो.नं.7030066459 
 

दाखलकरणार: 

पोह ेका 23 67 माडप े मो.नं.8390248699 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गरुन 289/2022 कलम  325,504,323 भादवी  10/12/2022  

पो टे चे 

नाव 

गरुण/अ.मृ/पणाका/िम सग व 

कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िम सग घडला व दाखल फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नबंर व आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय/नाही 

हक कत 

पो टे च े

नाव:- 

उमरी 

गु हा  

289/2022 

  कलम 

325,504,323   

भादवी  

 

 

 

 

गु हा घडला:- 

द.08/12/2o 22 रोजी 

सायकंाळी 05.30 वाजताच े

समुारास रहात ेघरी रा. डा 

ता.उमरी  
 

दशा:- 

उ रेस 15 क मी  
 

गु हा दाखल दनाकं 

10/12/2022 च े 

15.05 वाजता  

न द नंबर वर 18 

फयादीच ेनाव . 

 दिेवदास नागोराव जाधव  

वय 30 वसाय घरकाम 

व शेती रा. डा ग. प 

ता.उमरी  

 

 

आरोपीच ेनाव व प ा  :           

 

खलुासा-- सादर िवनंती क  यातील नमूद आरोपीने नमूद वेळी व 

ठकाणी फयादीने मा या प ीस का बोलत बसलास असे हणाल े

व न िशवीगाळ क न लोखंडी कु हाडीने डा ा पाया या फे ीवर  

वर मा न फॅ चर क न दखुापत केली. ढकलून खाली पाडून डोके 

फोडून दखुापत केली वगैरे जबाब व न गु हा दाखल. 

 

तपासी अमंलदार – 

पो.ह.ेकॉ. 1982 सरोद े  मोबाईल नंबर:- 

 

पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  

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

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



पो टे चे नाव मदुखडे िम सग नंबर 16/2022 दनाकं 10/12/2022 

पो टे चे 

नाव  

गुरन/आ /पनाका 

/िम सग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी चे नाव खबर देणार/आरोपीचे 

नाव व प ा 

हक कत  

 

मदुखडे 

 

 

 

िम सग नंबर 

16/2022 

 

हरवललेी दनाकं व 

ठकाण- 

10/12/2022 च े15.00  

वा. या सुमारास मी 

समथ मं दरा जवळून 

तालकुा मुदखेड िज हा 

नांदडे 

 

िमस ग दाखल – 

 दनांक 10/12/2022 

 च े20.53 वा  

न द नंबर 26 

खबर दणेार -   

सजंीव िव नाथराव हामंद वय 

52 वष वसाय शेती राहणार 

डोणगाव तालकुा मुदखेड िज हा 

नांदडे  
 

हरवले या इसमाच ेनाव –  
 

हरवले या इसमाच ेवणन- 

 वय 23 वष वण गोरा, उंची 

5.3 इंच, बांधा सडपातळ, 

पोशाख पांढरा लाल लाइ नग च े

पजंाबी ेस, िश ण MSC, 

भाषा मराठी, हदी, इं जी 

खलुासा -सादर िवनंती क  यातील अजदार यांनी अज दली क  वर नमूद 

तारीख वेळी व ठकाणी यातील अजदार यांनी अज दला क  याचंी 

भावजय व मुलगी ही डोणगाव येथून मुदखेड इथ ेआल ेव वामी समथ 

मं दर बापूसाहबे नगर मुदखेड 15.00 वा. च ेसुमारास दशन व आकां ा 

ही बाहरे गेली व ती कोठे गलेी याबाबत मािहत नाही ितचा शोध मुदखेड 

येथ ेनातेवाईक व इतर जागी घेतला परंतु ितचा शोध लागला नाही वगैरे 

अजाव न पो. िन.शमा साहबेां या आदशेाने वर माण ेिम सग दाखल.  

 

दाखल करणार –  

HC 2255 कवठेकर पो टे मुदखेड 

 

चौकशी कामी - 

ASI िग  ेनेमणकू पोलीस टेशन मुदखेड   

मो.नंबर 8329115398 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



iksLVs fcyksyh nSfud xqUgs vgoky fn 10@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 
%&fcyksyh 
 
 
 
 
 

 
xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fn -10@12@2022 
jksth 18-30 ok ps 
lqekjkl fQ;kZnhps 
jkgrs ?kjk leksj jksM 
oj uoh vkcknh 
fcyksyh    
 
?kVukLFkGk iklqups 
fn’kk o varj%& 
mRrjsl 01  fd-eh 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%  
fn -10-12-2022 ps 
22-21 oktrk 
 uksan ua-24 

 
iukdk & 
180@2022 
dye 
323]504] 
506]34 Hkknoh  
 
 

fQ;kZnhps uko %&   
ftrasnz l[kkjke pOgk.k o; 
30 o”kZ O;olk; etqjh 
jkufo vkcknh rk fcyksyh 
eksua 9607145782 
tkr ikjnh  
 
 
vkjksihps uko %&   
 
vkjksih-vVd ukghr- 
 
 
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjskih R;kauh lax.ker d:u fQ;kZnhl VkspY;kps 
dkj.kko:u f’kohxkG d:u ykFkk cqDd;kus eqdk ekj fnyk o 
ftos ekj.;kph /kefd fnyh oxSjs tckc o:u oj izek.ks iukdk 
nk[ky d:u iq<hy rikl iksfu u:Vs lk ;kaps vkns’kkus liksfu 
dsanzs ;kapsdMs fnyk o fQ;kZnhl ijLij dksVkZr nkn ekx.;kph let 
fnyh vkgs olnj xUg;kp [kkl onhZ vgoky ofj”Bkauk ikBohr 
vkgksr- 
nk[ky dj.kkj %& 
 iksgsdkW@1963 xqMeyokj iskLVs fcyksyh eksau8421453868  
 

rikfld vaeynkj %& 
liksfu vkj ,e dsanzs iksLVs fcyksyh ekksau-9850827563 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & 
iksfu u:Vs iksLVs fcyksyh eksua-9823802677 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
1½ iksfu u:Vs iksLVs fcyksyh eksua-9823802677 
]2& liksfu vkj ,e dsanzs iksLVs fcyksyh ekksau-9850827563 
 fn-10@12@2022 jksth 22-23 ok LVas-Mk 25 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



पो. टे मनाठा  गुरन 183/2022क  279,337,338,427 ipc  द 10/12/2022 

पो. टे 

च ेनाव 

गुरनं व 

कलम  

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

मनाठा गुरन  

183/2022  

क   

279,337, 

338,427 

Ipc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण  

दनांक.22.10.2022 रोजीच े

सकाळी 17.30 वां सुमारास 

मनाठा गावाजवळ या 

त याजवळ केदारगुडा ते मनाठा 

जाणारे रोडवर मनाठा 

गावाजवळी त याजवळ 

 

गु.दा.ता.वळे 

दनांक:- 10/12/2022 

वेळ 23.05वा 

.न द नं 23 वर  

 

 

 

 

 

 

 

 

फयादी:-   

शेख चांद पाशा िप. शखे छोट ेिमया 

वय 44 वष वसाय मजुरी राहणार 

कुपटी तालुका वसमत िज हा हगोली 

मो न 9623228623 

 

FIR त दलीप का ?  होय. 

 

आरोपी :....  

िमळाला माल,,------ 

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील फयादी यांच ेमुली 

सोबत मोसा मांक एम एच 38 AE 1659 ह डा शाईन कंपनीचे मोटार 

सायकल तामसा येथून मोज े कुपटी तालुका वसमत िज हा हगोली येथे जात 

असताना केदारगुडा ते मनाठा जाणारे रोडवर मोज े मनाठा गावाजवळल 

त याजवळ आलो असता यांच े समो न मोसा या चालकाने यां या 

ता यातील मोटार सायकल भर धाव  वेगात व िन काळजीपण ेभर धाव वेगात 

चालवून मी चालवत असले या मोटार सायकल ला समो न जोराची धडक दऊेन 

गंभीर जखमी केल े यामळेु फयादीच े हाताचे मनगटाला, नाकाला ,त डाला, 

डा ा डो याला, व संपूण चेह याला गंभीर मार लागला व श या केली आह े

मोटरसायकलच े अंदाज े नुकसान 25,000/ पयाच े नुकसान झाल े असावे वगैरे 

फयाद व न गु हा दाखल क न पुढील चौकशी व कायवाही कामी मा.सपोनी 

ी च हाण साहेब यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामे ASI 

िगरी साहेब यां याकडे दला. 

तपासीक अिधकारी याचंे नांव :-  

HC 2123 िगरी पो टे मनाठा  मो नं 9604822123 

दाखल करनारा 

-API च हाण  साहेब पो. टे.मनाठा  मो.नं. 7020408595 

पो. टे. भारी अिधकारी याचंे नावं व मोबाईल नंबर:-  

मा.स.पो.िन.साहबे पो. टे.  मनाठा  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

पो टे नांदडे ामीण  

मो. .

पो टे नांदेड ामीण मो.

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



  
  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



  

 

पो ट ेनांदडे ामीण मो. .

पो टे नांदेड ामीण मो. .

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 


