
 

iksLVs ukansM xzkeh.k nSfud xqUgs vgoky fn 01-12-2022 
 

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 

 
iksyhl 
LVs'ku  
ukansM 
xzkeh.k  
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& 
26@11@2022 ps  
06 -00 ok- lqekjkl 
fQ;kZnhps ?kjh 
feYYkruxj rk-ft- 
ukansM  
 
fn’kk o varj 
if’pesl  05  fdeh   
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-% 
fnukad 01@12@2022 
 ps 00%38  oktrk  
uksan  Øekad 09 oj 

 
xqjua %& 
 705@2022  
dye  
 354] 506]   Hkknoh] 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k &  
vkt jksth eghysus frps 
irhlg iks-LVs-yk ;soqu 
rdzkj fnys o#Uk   

fQ;kZnhps uko %& 
 
vkjksihps uko &  
 
 
vkjksih vVd &  
vkjksih rkC;kr vkgs   
  

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihus fQ;kZnhps irh ?kjh ulrkauk rq eyk Qksu oj dk cksyr ukgh rq 
Qksuoj cksyyh ukghl rj rqyk xYyhr jkgq ns.kkj ukgh vls Eg.kqu vkjksihus  
fQ;kZnhPkk okbZV gsrqus gkr /k#u fou;Hkax dsyk o ftos ekj.;kph /kedh 
fnyh oxSjs epdqjkps tckc o#Uk xqUgk nk[ky-  
 
nk[ky dj.kkj %&  
iksmifu fot; ikVhy iks LVs ukansM xzkeh.k eks ua  9823155291  
 

rikfld vaeynkj %& 
iksmifu ekf.kd gacMsZ iks LVs ukansM  xzk- Ekks ua 9823040224  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & 
 iksfu v’kksd ?kksjckaM iks LVs ukansM xzk- eks ua  9823333377 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 iksfu v’kksd ?kksjckaM iks LVs ukansM xzk- eks ua  9823333377 iksmifu fot; 
ikVhy iks LVs ukansM xzkeh.k eks ua  9823155291  
gs fnukad  01@12@2022 ps 00%38  oktrk uksan Øekad 09 oj  jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw   

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

 

  



 
 

iksLVs eukBk nSfud xqUgs vgoky fn 01-12-2022 
 

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 

 
iksyhl 
LVs'ku  
eukBk  
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& 
29@11@2022 ps  
11 -00 ok- lqekjkl 
fpapxOgk.k  ;sFkhy  
Kkus’oj  /kkoMs ;kaP;k 
‘ksrktoG  f’ko 
jLR;koj gknxko   
ft ukansM  
 
fn’kk o varj 
iqosZl 10   fdeh   
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-% 
fnukad 01@12@2022 ps 
00%38  oktrk  
uksan  Øekad 03   oj 

 
xqjua %& 
 180@2022  
dye  
307] Hkknafo lg dye 3 
¼1½¼vkj½¼,l½ vuqlfpr  
tkrh o  tekrh vR;kpkj 
izfrca/k vf/kfu;e 1989 
lq/kkj.kk 2015 izek.ks  
 
 
mf’kjkps dkj.k & 
fQ;kZnhoj nok[kkU;kr 
mipkj pkyq vlY;kus  
vkt jksth tckc fnY;kus    

fQ;kZnhps uko %&  
xq.koar laHkkth nkeksnj o; 
24 o"kZ tkr ckS) ¼egkj½ 
èkank etqjh o 'ksG~;k pkj.ks 
jk-fpapxOgk.k rkyqdk 
gknxko ftYgk ukansM  
eks ua  7350992632 
 
vkjksihps uko &  
  
 
vkjksih vVd & ukgh   
 
xqUg;kr okijysys gR;kr & 
/kkjnkj pkdq  

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy  
fQ;kZn o R;kpk fe= vls nks?ks 'ksrkr 'ksG~;k pkjr vlrkuk ;krhy vkjksihus 
fQ;kZnh tqU;k fdjdksG HkkaM.kkP;k dkj.kko:u èksMîk egkjkP;k xq.;k 
eknjpksr v'kh tkrhokpd f'kohxkG d:u R;kl fQ;kZnhl Fkkac rqyk vkrk 
[krep djrks vls Eg.kwu ftos Bkj ekj.;kP;k mís'kkus fQ;kZnhP;k Nkrheè;s 
èkkjnkj pkdwus ek:u xaHkhj t[keh dsys Eg.kwu uewn çek.ks xqUgk nk[ky 
nk[ky dj.kkj %& 
 Vh-ok;- fpêsokj iksyhl mi fujh{kd iks- LVs- eukBk 9834634149 
rikfld vaeynkj %&  
1½ ek mi foHkkxh; iksyhl vf/kdkjh  Mksaxjs lkgsc mi foHkkx fduoV 
pktZ Hkksdj  eks ua 8975769918   
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
Jh fouksn pOgk.k lkgk¸;d iksyhl fujh{kd iks LVs-eukBk   
eks ua  7020408595 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 1½ ek mi foHkkxh; iksyhl vf/kdkjh  Mksaxjs lkgsc mi foHkkx fduoV 
eks ua 8975769918  Jh fouksn pOgk.k lkgk¸;d iksyhl fujh{kd iks LVs-
eukBk 2½ Vh-ok;- fpêsokj iksyhl mifujh{kd iks-LVs eukBk gs fnukad  
01@12@2022 ps 03%06  oktrk uksan Øekad 05 oj  jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw   

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

 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन अधापरू  गु.र.न 325/2022  कलम  379  भा द वी fn 01-12-2022  

पो टे 

नाव 

गु र न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापरू गु र न   

325/2022  

 कलम  

379 , भा द वी  

  

गेला माल:- 

ओसावले कंपनी ची 

पा यातली मोटर 

3HP ची कमत 

अंदाज े35.000 /   

 

िमळाला माल :-िनरंक 

गु हा घडला तारीख वळेी व 

ठकाणी  

दनाकं 28/11/2022रा ी 

08.00वाजताच े ते दनांक 

29/11/2022रोजी सकाळी 

06.00वा दर यान शेत गट 

मांक 133 म य े लोणी बु 

िशवारात 

 

 पवुस 10 क. मी  

 

गु हा दाखल तारीख  

01/12/2022 , 

वेळ 14.33  

टे डा  18 

 

फयादी :- 

गजानन िशवदास लोसनकर वय 

26वष वसाय शेती या.लोणी 

बु ता अधापूर िज नांदडे 

 मो न 9503037167 

 

आरोपी नाव - आ ात  

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाण यातील फयादी 

ला मा मा मु यमं ी सौर कृषी योजना अंतगत सौर ऊजा पंप एल 

अँड टी कंपनी या सौर ऊजा पंप यावर चालणारी ओसावले 

कंपनीची मोटर पा यातील मोटर 3HP  कमती अंदाज े 35 

.000 पये कोणीतरी अ ात तर यांनी चो न नेली आह.े वगैरे 

मजकुरा या जबाब व न वर माण ेगु हा दाखल क न मा.पो.िन 

साहबे यां या आदशेाने पुढील तपास NPC 2544 आनेबोईनवाड 

यां याकड े दला मो नं9529971005 

 

तपास – 

NPC 2544 आनेबोईनवाड  मो नं 9529971005 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

 

पोलीस टेशन रामतीथ  गुरन.नं 188/2022 कलम 379 भादं वी  काय ा माण े द.01/12/2022 

पो. टेचे 

नाव 

गरुन व कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. वेळ रपोट /खबर देणार नाव प ा 

व मयताच ेनाव व प ा 

खलुासा  

रामतीथ   गुरन. 

188/2022 

कलम  

379  भा,द वी  

          
 

 

गु हयाच ेकारण 

:- चोरी  

 

 

 

 गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण  

द 28/11/2022चे 16. 00 सुमारास फयादीच े

हॉटेल समोर रोडवर मोज ेनरसी येते 7 कमी 

ता.नायगाव 
 

दशा :  

दि णेस 7 कमी  
 

गु हा दाखल  ता.वळे:-  

द 01/12/2022 

 च े14.29 वा 

 टे.डा न द  18 वर  
 

उिशराच ेकारण – 

 गाडीचे शोधाशोध क न आज रोजी लेखी अज  

द याने गु हा दाखल  
 

 गलेा माल– जुनी वापरती मोटार सायकल िहरो 

कंपनीची ं .MH26.BJ.9537 क.35000 . 

फयादी नाव.- 

मारोती माधवराव नारे वय 55 

वष धंदा शेती तालुका नायगाव 

मो न 7820917157 

 

 आरोपीच ेनाव व प ा  —-  

अ ात  

 

आरोपी अटक :-  --- 

 

चकेिल ट पुतता केली  

 केललेी कारवाई—---------- 

मा.पोलीस अिध क  साहबे 

यांचे सुचना  

 

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद ता,वेळी व ठकानी यातील 

फयादी याने या या ता यातील िहरो कंपनीची मोटार सायकल मांक 

MH26 BJ 9537 हे दनांक 28 /11 /2022 रोजी 16.00वाजता 

िशवशकंर भोजनालय समो न नरसी येथे ठेवली असता कुणीतरी 

अ ात चोर ाने नमूद मो .सा चो न नेल ेआहते वगैरे बाजूस माणे 

गु हा दाखल क न माननीय स पो िन दघे साहबे यां या आदशेाने पो हे 

का 4241आडे यांचेकडे दल े

 

दाखल करणार :--   

पो ह ेका 2062 कोरके पो टे रामतीथ    मो. 9421296127 

 

तपािसक अमलंदार   

पो ह ेका 2441आडे टे.रामतीथ  मो न.9923592421  

 

पो टे भारी 

सपोिन दघे साहबे मो.9834255985  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 
 



 
 

पो. टे. तामसा  गूरन 108/2022 कलम 65 (ई) म.ू ो.का. द. 01/12/2022 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पो. टे चे नाव ग.ुर.न.व कलम गु.घ.ता.वळे व ठकाण फयादी चे नाव ह ककत 

तामसा गूरन  

108/2022 

 कलम 

 65 (ई) म.ू ो.का. 

 

 

 

िमळाला माल – 

 ,दशेी दा  भगरी 

सं ा या 180ML या 

10 बा◌ॅटल कमती 

700/ . याक  बाटल  

70 . . क.अ. 

गू.घ.ता.वेळ व ठीकान :- 

 द. 01/12/2022 

रोजी 11.00 वा.सु.मौज े

येवली   ता. हदगाव   

जी.नांदडे  

 

गू.दा.ता.वळे : 

 द.01/12/ 2022 

 रोजी 13.20 वा 

टे.डा.   14 वर. 

 

फयादीच ेनाव  :-   

राजे र िव ांबार 

गंुडवेाड  वय 35 वष 

ा.नापोका /1692 

नेमणकू  पो. टे.तामसा 

ता.हदगाव िज.नादडे 

मो. . 9665002097 

 

आरोपी च ेनाव :- 

  

 

आरोपी आटक नाही 

खलूासा :- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी यातील 

आरोपीने िवनापरवाना बेकायदशेीर र या ,दशेी दा  भगरी 

सं ा कंपनी या 180 ML मते या  10 बा◌ॅटल कमती 700/-

. क.अ. ो हीिबशन गु ाचा मालाची वतः या फाय ासाठी 

चोरटी िव  कर या या उ ेशाने ता यात बाळगललेा िमळून 

आला हणून वर माण ेगु हा दाखल. 

 

दाखल करनार – 

  PSO  asi आड े पो टे तामसा मो.न.9527808877 

 

तपासीक अमंलदार :  

 PSI राठोड सा  पो. टे.तामसा  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

पो. टे. उ मान नगर आ. .न. 49/2022कलम 174 crpc   द.11.10.2022 

पो. टे.चे नाव 

 

गूरन  व 

कलम 

आ. .घ.ता.वळे व ठकान खबर दणेारे  च ेनाव खलुासा 

उ मान नगर 

 

 

 

 

 

 

आ. .न 

49./2022 

कलम  

 174 crpc  

 

 आ. .घ.ता.व वेळ व 

ठकानी: 

द.14/11/2022 च े

10:45  वा.सु.स.द. 

िव णुपुरी दवाखाना 

वाड माकं 52 

ता.िज.नांदडे 

 

आ. .दा.ता.वळे : 

 द 01.12.2022 

रोजी.16.46 वा. 

टे.डा.न द19 वर . 

 

खबर दणेारः 

  
 

मयताच ेनावः  

नागनाथ च पा नागठाण ेवय 32 वष राहणार 

िशराढोण ता .कंधार िज नांदडे 
 

मरणाचे कारण :  

कॅ सर आजाराचा ास वाढ याने उपचार कामी शरीर 

केल ेअसता मृ यू. 
 

उिशराचे कारणः 

 खबर दणेार ही दःुखात अस यामुळे आज रोजी पो टेला 

येऊन जबाब दते आह े.वैगेरे जबाब व न. 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील खबर दणेार बाईचा मयत नवरा यास कॅ सर 

आजाराचा ास वाढ याने यास उपचार काम ेसद 

िव णुपुरी नांदडे  वाड माकं 52 म ये शरीक केले 

असता डॉ टरांनी यास तपासनू  मृत घोिषत केल.े 

व खबर दणेार ही दखुात अस याने आज रोजी 

पो. टेलला येऊन जबाब दते आह.े वगैरे जबाब व न 

सदरचा अ. . दाखल क नमा.Api  भारती साहबे 

याचं े आदशेाने पुढील तपासकामी  बीट पोना 25 

36 राठोड यां याकड े दल े

 

दाखल करणारः  

 HC 1964 म के साहबे पो. टे उ मान नगर  
 

तपासीक आमलंदार :-  

  Npc 25 36 राठोड सर पो. टे. उ मान नगर  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन अधापरू  भाग 6  ग.ुर.नं 326/2022  कलम 283 भा द वी.       द 01/12/2022 

 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु.घ.ता .वे .व. ठकाणी  फयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापरू  भाग 6 गु .र.नं 

 326 /2022 

  कलम 

 283 भा द वी  

 

 

गु.घ.ता .वे व. ठकाणी  

द 01/12/2022 रोजी 

वेळ 13:35वा अधापरू बस 

थानक समोर नांदडे कड े

जाणा या सावजिनक 

रोडवर हगोली ते नांदडे 

जाणा या रोडवर  

 

उ रेस 50 िमटर 

 

गू.दा.ता.वेळ : 

 द.01/12/ 2022 

वेळ 18:00वा  

टे डा  25 

 

फयादी  

-क याण र ाकर पांड ेवय 41 

वष वसाय नोकरी  ना.पो.कॉ 

2470पोलीस टेशन अधापूर 

िज हा नांदडे   

मो नं — 9325167405 

 

आरोपी नाव– 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी यांनी आप या ता यातील आ प े हा ॉपर अधापरू 

शहरात अधापूर बस थानक समोर नांदडे कड े जाणा या 

सावजिनक रोडवर  नांदडे र या या दशनेे प रि थतीकडे 

दलु  क न पाठीमागून येणा या जाणा या वाहनात ती 

पोहचले व येणा या जाणा या वाहनात अपघात धोका कवा 

अटकाव होईल. अशा रतीने सावजिनक र यावर उभा 

असतांना िमळून . वगैरे मतकुरा या फयादी व न वर माण े

गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी मा.पो .िन.साहबेाचं े 

आदशेाने पो.ह.ेकॉ 2353 बोदमेवाड .यां याकड े दे यात आल े

.म. 9637973597 

 

तपासीक आमलंदार :-  

पो.ह.ेकॉ 2353 बोदमेवाड .MO.NO . 9637973597 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन  उ मानगर यथेील दन दन गु हयाचा अहवाल दनाकं.01/12/2022 
 

  पोलीस टेशनचे 

नाव 

 

 गु हा रिज टर नबंर व 

कलम 

 गु हा घडला ता .  वळे ठकाण व 

दाखल ता. वळे 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नबंर, आरोपीचे नाव व प ा 

आरोपी अटक होय /नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरन ं

196/2022 

कलम 

279,304(A), 

427भादवंी सह 

कलम134 मो.वा. का. 

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

उिशराच ेकारण :-

फयादी हा दःुखात 

अस याने आज रोजी 

पो टेला  येऊन त ार 

दते आह.े 

 

 

िमळाला माल :- िनरंक  

 

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

 गु हा घडला दनाक वेळ व 

ठकाण : 

23.11.2022 चे 20.20वा. 

सुमारास उदासीन बाबा चौक 

उ मान नगर तालुका कंधार 

िज हा नांदडे 

 

 गु हा दाखल दनांक:-

द.01.12.2022  

रोजी 19.00 वा. 

 टे.डा.न.ं 22 वर 

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

 चेक िल टची पुतता केली अगर 

कस े :-होय 

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

 

 फयादीच ेनाव:- 

राजाराम गणेश क छवे वय 

४2 वष राहणार दठैणा 

िज हा परभणी जात भामटा 

राजपूत मो.नं.8766804741 

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

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

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

आरोपीचे  नाव : अ ात         

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

मयताच ेनाव:- 

सिचन भाकर कचवे वय 32 

वष राहणार दठैणा तालुका 

िज हा परभणी 

 

 आरोपी अटक  :---  नाही 

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

खलुासा :-  

सादर िवनंती क , व नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीचा भाऊ मयत 

सिचन हा याचे मोटार सायकल MH 12 EC1597 वर बसून घ न सासरवाडी 

कोलंबी तालुका नायगाव येथ े जात असताना अ ात वाहन चालकांनी याचे वाहन 

हायव े व िन काळजीपणाने चालवून मयताचे मसाला जोराची धडक दऊेन मताचे 

डो यात पाठीमागे व डो यात कपाळावर गंभीर दखुापत झाली व उजव े पायाच े

गुड यात दुखापत झाली व मयत ह ेसदिव णुपुरी नांदडे वाड मांक 30 म ये उपचार 

घेत असताना दनांक 24. 11. 22 चे 19.00 वाजता मरण पावले व सदर अ ात 

वाहन चालकाने याचे मर यास कारणीभूत झाले व वाहन चालकाने जखमीस 

उपचारासाठी मदत न करता वाहन घेऊन पळून गेले व मो.सा. ला ठक ठकाणी मार 

लागून अंदाजे 10.000 पये. नुकसान केल े व फयादी दखुत अस याने आज रोजी 

पो टला येऊन त ारी जवाब दते आह ेवगरेै जबाबा व न सदरचा गु हा दाखल क न 

माननीय स.पो.िन भारती साहबे यां या आदशेाने तपास कामी पी.एस.आय. क  े

साहबे यां याकड े दला 
 

दाखल करणार :--  

 HC 1964 म केपो. टे उ माननगर 
 

तपासीक अिधकारी =  

PSI क  ेसाहबे पो ट उ मान नगर 
 

पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- 

 स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.नं.8378989949 
 

मा. पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे:- 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

 

पोलीस टेशन मखुडे दनाकं ०१/१२/२०२२ 

पोलीस 

टेशन  

गुरण- 

कलम 

ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा 

मखुडे गुरण- 

३६७/20२२ 

कलम  

३७९.. 

 भा द वी  

ग ुघ ता वळे व ठकाण दनाकं 

 द.२५/१०/२०२२ रोजी  वेळ 

१३:३० वा. जाब बु  ते िश र 

जाणारे रोडच ेबाजूस 

फयादी या लॉटवर. 

 

ग ुदा ता वेळ दनाकं 

०१/१२/२०२२  

च े१३:२४ 

 टे डा  न द  १२ वर 

 

उिशराचे कारण:  

िवलाज क न आज रोजी 

पो टेला येऊन फयाद द याने 

फयादी- 

 

. 

 

आरोपी-  

 

खलुासा-सादर िवनंती क  वर वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी ानी संगणमत क न फयादी बाई ही ितच ेपती अपंग अस यामळेु 

पतीस आंघोळ घालून मम ये कॉटवर बसून बाथ म साठी पती राहत 

असलले े तीन प ाच े पाटी मागील मोक या जागेत गेली असता यातील 

आरोपीतानी संगणमत क न जाब बु. त े िश र रोडवरील लॉटची मागणी 

क  नये व आरोपी अचना मुंगळीकर याचं े पती सोबत फयादीच े संबंध 

अस याच ेकारणाव न फयादीस पकडून दखुापत होईल या उ शेाने त डात 

कोणते तरी िवषारी औषध ओतून थापडा बु याने मारहाण केली व 

िशवीगाळ केली वगरेै फयाद व न गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार:- 

asi वाघमारे मो ९९२३४८१७६२  पोलीस टेशन मखेुड. मो . 

 

तपास :- 

सपोनी बोधिगरे मो . ८००७८०७७७१. पो टे मखेुड. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

Ps markhel ोगरुन 255/2022 कलम 12(अ) म.ज.ु का.   द. 01/12/2022 

पोलीस 

टेशन 

गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

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

मरखले ो .गुरनं. 

255/2022  

कलम 

 12(अ) म.ज.ुका. 

 

 

िमळाला माल 
जुगाराचे सािह य व 
नगदी 1100 पये 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण:-  

द 01/12/2022 रोजी वेळ 

15.15वाजताच ेसुमारास 
हाणेगाव येथे माकट याड 
चमेोक या जागेत मौ.हाणेगाव 

 

ग ु.दा.ता.वेळ व दनाकं:-

01/12/2022 

वेळ 16.52वा  

टे.डा नंबर 21वर 

 

फयादी नाव 

 िव णुकांत तुकाराम गु े वय 

52 वष वसाय नोकरी 

पोलीस िनरी क ठाण ेमरखेल 

ता दगेलूर 

मो.नं 8830564618 

 

आरोपी नाव:- 

 

आरोपी अटक तारीख वळे 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी 

यातील आरोपीने लोकाकंडुन पसै े घेऊन िच ावर आकडे 

िल न दऊेन क याण डे नावाचा मटका जुगार खेळत खेळवीत 

असताना जुगाराच ेसािह य वनगदी 1100 पयासह िमळून 

आला वगैरे फयादव न गु हा दाखल आह.े 

 

गु. दाखल करणार: 

.पो.ना.1638 डोईजड मो.नं.9767530437 

 

तपास अिधकारी – 

 पोना-338 वाघमारे  मरखले मो.न.9525514590 

 

भारी अिधकारी –  

पोिन गु े साहबे पो टे मरखले मो नंबर 8830564618 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ  गुरन.नं 189/2022 कलम 379 भाद ंवी  काय ा   द.01/12/2022 

पो. टेचे नाव गुरन व कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. वेळ रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 

खुलासा  

रामतीथ   गुरन. 

189/2022 

कलम  

379  भा,द वी  

          
 

गु हयाच े

कारण :- चोरी  

 

 

 

 

 गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण  

द 28/11/2022च े01.00ते 05.00वा दर यान 

मोज े लोहगाव िशवारात िबलोली जाणा या 

रोडवर बाजूला फयादीच े इमारतीच े बांधकाम 

चाल ूअसणा या ठकाणाव न 
 

दशा : पवूस 11 कमी  
 

गु हा दाखल  ता.वळे:-  

द 01/12/2022  

च े17.55 वा  

टे.डा न द  20वर  
 

उिशराच ेकारण –  

गाडीचे शोधाशोध क न आज रोजी लेखी 

फयाद द याने गु हा दाखल  
 

गेला माल– जुनी वापरती वाहन हायवा ट पर 

मांक MH26 BE 3933जनुी वापरतील 

कमत  अ .20 लाख पये 

फयादी नाव.- 

आनंदकुमार हनुमंतराव वानोळे वय 

32 वष वसाय शेती रा लोहगाव 

ता िबलोली मो न 7620441123 

 

आरोपीच े नाव व प ा  —-  

अ ात  

 

आरोपी अटक :-  --- 

 

चकेिलसट् पुतता केली  

 

 केललेी कारवाई—----------

मा.पोलीस अिध क  साहबे यांच े

सुचना  

खुलासा_वर नमदू तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीचा 

वाहन हायवा टपर मांकMH .26 .BE39 33 हा दनांक 

27 /11 /2022 रोजी रा ी 20.00वाज याच े सुमारास 

फयादी व चालक अहमद शेख यानंी िबलोली रोड लगत 

फयादीच े इमारतीच े बांधकाम चाल ू असलेले ठकाणी उभा 

क न लॉक क न घरी गे याने ते कोणीतरी अ ात वाहन 

चालक आरोपीने ट पर च े लॉक तोडून चो न घेऊन गेला 

वगैरे मजकुराच े फयाद व न गु हा दाखल 

 

दाखल करणार :-- 

  पो हे का 2062 कोरके  पो टे रामतीथ  मो.9421296127  
 

पो टे भारी–  

सपोिन दघे साहबे पो ट ेरामतीथ  मो.9834255985  
 

तपािसक अमलंदार –  

 स पो िन दघे सा  पो टे रामतीथ  मो न 9834255985 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

  
पो ट च े

नाव 

गुरंन ंव कलम गु हा घडला तारीख वळे व ठकाण फयादी खुलासा  

इ लापुर 116/2022 

कलम 

 3,7 जीवन 

आव यक व तू 

कायदा 

 

 

 

गु हा घडला तारीख वळे व 

ठकाण  

दनाकं 25.11.2022 

रोजी 16.00वाजता 

आरोपीच ेघरासमोर मौज े

कोसमेट 

 

गु हा दाखल तारीख वळे व 

न द नंबर  

दनाकं 01.12.2022 

च े10.25 वाजता 

 न द नंबर 10  

 

फयादी  

सितश बाळासाहबे 

सरनायक वय 50 

वसाय पुरवठा िनरी क 

तहसील कायालय कनवट 

 

आरोपी 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख  वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी हा कोसमेट व त दकुान माकं 60 दकुानदार आह े

धानमं ी गरीब क याण अ  योजना िवतरण कर यासाठी 

दलेल े धा य पैक  दनाकं 25 11 2022 रोजी 58 गोणी ग  

यावर शासनाचा लोह असललेा ग  खाजगी वाहनाने 

अ याव यक सेवा अिधिनयत च ेउ लंघन क न वतः या फायदा 

क रता कळया बाजारात िव  कर यासाठी वाहतूक करीत 

असताना वाहन मांक Ap 01X3944सह िमळून आला हणून 

माझी याची िव  कलम 3,7 जीवन आव यक व तू कायदा 

माण ेकायदशेीर  फयाद आह ेवगैरे फयाद व न गु हा दाखल 
 

दाखल करणार 

 Hc 2204  पाटील मोबाईल नंबर 9765999899 
 

 तपास  

Api  शेवाळे   मोबाईल नंबर  9405524001 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

पोलीस टेशन हादगाव भाग 1 त े5 गुरन 336/2022 कलम 304(a), 279 भा द िव fn 01-12-2022  

पो. टेच े

नाव 

गरुनं व कलम  गु हा घडला ता. वळे ठकाण व दाखल ता. वळे फयादीच ेनाव प ा व मोदी न ं, आरोपीच े

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

हदगाव  भाग 1 ते5 गुरनं  

336/2022  

कलम  

304(a), 279  

भा द िव  

 

  

 गु हा घडला ता. वळे ठकाण  

द.11/11/2022 च े16:00ते 16:15 

वाजनेच ेसमुारास इ रगेशन कॉलनी जवळ 

हदगाव ते तामसा जाणारे रोडवर 
 

दशा : 

- दि णेस  02 कमी 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

 द 01/12/.2022 

 च े14:25 वा 

 ट.डा न द  16 वर 

 

िमळाला माल :- िनरंक 

  

 फयादीच ेनाव: -  

ीिनवास यामसुंदर कापरे    

वय 38 वष  जात ा ण  

 रा तामसा रोड हदगाव 

ता.हदगाव मोन. 8275859142. 

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीचे नाव व प ा :- 

) 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

  

खलुासा, 

             सादर िवनंती क  , नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादीच ेवडील ह ेसायकलव न जात असताना अ ात पाढं या रंगाच े

बोलोरो िपकप नंबर (मािहत नाही ) या चालकाने याच े ता यातील 

वाहन  हायगिहने व काळजी पण े व भरधाव  वेगाने चालून यांना 

पाठीमागून जोराची धडक दऊेन यां या मरणास कारणीभूत झाला आह े 

वगैरे त ारी जबाबाव ण  मा. पो. नी साहबेां या आदशेाने  गु हा दाखल 

क न तपास कामी स.पो उप नी भोसल ेसाहबे यां याकड े दला  

 

दाखल करणार : 

-NPC /799 जाधव  पो टे हदगाव मोन.8308100799   

 

तपािसक अमलदार :-  

स.पो.उपिन भोसल ेसाहबे.पो टे हदगाव  मो नंबर 9552591244 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 

पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 283/2022 कलम 324,323,504,506 भादवी fn 01-12-2022  

पो टे चे नाव गरुण/अ.मृ/पणाका/िम सग 

व कलम 

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

नबंर व आरोपीचे नाव व प ा 

आरोपी अटक होय/नाही 

हक कत 

पो टे च े

नाव:- 

उमरी 

गु हा  

283/2022  

 कलम  

324,323,504, 

506,34  भादवी  

 

 

 

गु हा घडला:- 

द.01/12/2o 22 रोजी सकाळी 

09.00 वाजताच ेसमुारास. वताच े

घरी पळसगाव ता. उमरी  

 

दशा:- 

उ रेस 10 क मी 

 

गु हा दाखल  

दनाकं 01/12/2022  

च े 13.46  वाजता 

 न द नंबर वर 16 

फयादीच ेनाव . 

.  

 

आरोपीच ेनाव व प ा  

:- 

  

 

 

 

 

खलुासा वर नमुद ता रख वेळी व ठकाणी फयादीस तु मा या मलुासोबत वाद का 

घातलीस अस े हणुन िशवीगाळ क न िजव े मार याची धमक  दली व अनु माक 1 

याने हातातील दगड फेकून मा न डोके  फोडून जखमी केल ेव अनु म हांक  4 यानी 

थापडाबु यानी  मारहान केली वगैरे 

   जबाबाव न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी माननीय पोलीस िनरी क साहबे 

यां या आदशेाने   पोहकेा 465 सवई यां याकड े दला. 

 

तपासी अमंलदार 

 ीराम सवई मोबाईल नंबर:-9689202996 
 

पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  

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

भटे देणारे अिधकारी चे नाव मोबाईल नंबर: 

-केललेा तपास घटना थळ पचंनामा क न पुढील तपास चाल ूआह.े 

मा. पोलीस अधी क यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 
iksLVs ukansM xzk nSfud xqUgs vgoky fn 01@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 

 
iksyhl 
LVs'ku 
ukansM 
xzkeh.k   
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& 
fnukad 01@12@2022 
jksth jk=h 02%15 
oktrkps lqekjkl 
Vk;jcksMZ tkoG ] 
nsxywjukdk ] ukansM  
 
 
fn’kk o varj 
mRrjsl 05 fdeh   
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-% 
fnukad 01@12@2022 
ps 13%26 oktrk  
uksan  Øekad 30 oj 

xqjua %& 
706@2022  
dye  
307] 326]504] 
34 Hkk-na-fo- lg 
dye 4@25 ] 
4@27 Hkk-g- 
dk;nk o 
lgdye 135 
eiksdk izek.ks 

  
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
v{k; lkgscjko tenkMs o; 20 o”kZ 
O;olk; feL=hdke jk- ckS/nfogkjk 
toG /kusxko rk- ft-  ukansM tkr & 
ckS/n eks- ua- 8469027667 
vkjksihps uko &  
  
vkjksih vVd & vkjksih dzekad 01 o 
02 ;kauk rkC;kr ?ksrys vkgs-  
xqUg;kr okijysys gR;kr & [katj   
t[kehaph ukos %& 1½ v{k; lkgscjko 
tenkMs o; 20 o”ksZ O;olk;  feL=h 
dke jk- ckS/nfogkj /kusxko rk-ft- 
ukansM eks-ua- 8469027667 
2½ ceksy mQZ HkS;k ek/ko pkojs o; 
30 o”ksZ  
3½g”kZo/kZu mQZ ckGk lqHkk”k yksgdjs 
o; 25 o”ksZ nks?ks jk- /kusxko rk-ft- 
ukansM  

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy  uewn fQ;kZnh o t[keh 
lk{khnkj gs rkaMk ckj ;sFkwu nk: fiowu R;kaps eks-lk- us nsxywj ukdk ekxsZ /kusxko ;sFks tkr 
vlrkuk nsxywj ukdk ;sfFky  bnxkg deku Vk;jcksMZ ;sfFky can Qqykps nqdk.kkrwu gkj ?ksr 
vlrkuk eks- lk- ojhy fr?kkapk >ksd xsY;kus [kkyh iMys vlrk rsFks vkWVks e/;s clysY;k 
uewn vkjkaihrkauh xkMh vPNh pyk cs v’kh vls Eg.kwu  f’kohxkG d:u  Qqykaps gkj dk dk<ys 
vls Eg.kwu ;krhy vkjksih dz- 01 ;kus [katj dk<wu lk{khnkj veksy HkS;k ;kps ikBhoj 
dejstoG ] Nkrhoj o cjxMhr thos ekj.;kps m|s’kkus okj d:u xaHkhj t[keh dsys rsOgk 
fQ;kZnh o lk{khnkj g”kZo/kZu fojks/k djr vlrkuk lnj vkjksihus fQ;kZnhP;k dk[ksr [katj 
ek:u xaHkhj nq[kkir dsyh o vkjksih dz- 03 ;kus vkjksih dz- 02 P;k enrhus [katjus lk{khnkj 
g”kZo/kZu ;kl mtos ik;kps <ksijoj o Mkos ik;kps leks:u tka?ksr Hkksldwu xaHkhj nq[kkir dsyh 
-rlsp fQ;kZnh o lk{khnkj gs iGwu tkr vlrkuk R;kapk ikBykx d:u vkjksih dz- 03 ;kus 
lk{khnkj veksy HkS;k ;kps iksVkoj thos ekj.;kps m|s’kkus [katjus okj d:u xaHkhj nq[kkir 
dsyh  oxSjs fQ;kZno:u xqUgk nk[ky -  
nk[ky dj.kkj %&  
fot; ikVhy iksmifu iks- Bk.ks  ukansM xzkeh.k eks- ua-9823155291 
 rikfld vaeynkj %& 
 lqjs’k Fkksjkr lgk;d iksyhl fujh{kd iks- Bk.ks  ukansM xzkeh.k eks- ua- 9823298315 
  iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & 
 v’kksd ?kksjckaM iksyhl fujh{kd iks- Bk.ks ukansM xzkeh.k eks- ua-7972583855 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 1½ Jh- [kaMsjko /kj.ks ] vij iksyhl vf/k{kd ] Hkksdj ] ukansM eks-ua-9922995846 
2½ Jh- panzlsu ns’keq[k ] mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh mifoHkkx ukansM ‘kgj ¼brokjk ukansM ½ 
eks- ua- 9765390333 

3½ v’kksd ?kksjckaM iksyhl fujh{kd iks- Bk.ks ukansM xzkeh.k eks- ua-797258355 
gs fnukad  01@12@2022 ps 08%54 oktrk - uksan Øekad 14 oj  jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 

पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 284/2022 कलम  452,354 ,34 भादवी fn 01-12-2022  
 

पो ट ेचे नाव गरुण/अ.मृ/पणाका/िम सग व 

कलम 

गु हा/अमृ/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  

284/2022 

  कलम 

452,354,34 

भादवी  

 

 

 

 

गु हा घडला:- 

द.01/12/2o 22 रोजी 

सकाळी 09.00 वाजताच े

समुारास रहाते घरी 

पळसगाव ता.उमरी  

 

दशा:- 

उ रेस 15 क मी 

 

गु हा दाखल दनांक 

01/12/2022 च े 

18.08 वाजता  

न द नंबर वर 20 

फयादीच ेनाव .. 

 

आरोपीच ेनाव व प ा  : 

 

 

 

खलुासा वर नमुद ता रख वेळी व ठकाणी फयादीच ेरहाते घरात घुसून वाईट हतूेने 

हात ध न कमरेला ध न ओडीत नेत असताना फयादीने जोर जोरात ओरडून 

घरा या बाहरे पळुन आले बाबत या   जबाबाव न गु हा दाखल क न पुढील 

तपास कामी माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने   पोहकेा 465 सवई 

यां याकड े दला. 

 

तपासी अमंलदार  

ीराम सवई मोबाईल नंबर:-9689202996 
 

पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  

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

भटे दणेारे अिधकारी चे नाव मोबाईल नंबर:- 

केलेला तपास घटना थळ पंचनामा क न पुढील तपास चाल ूआह.े 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 

पो टे च ेनाव मदुखडे ो.गरुन 239/2022 कलम 65(ई) म.ु ो.का द. 01/12/2022 
 

पो टे च े

नाव  

गरुन/आ /पनाका 

/िम सग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िम सग घडला व 

दाखल 

फयादी च ेनाव खबर देणार/आरोपीचे नाव व प ा हक कत  

 मुदखेड 

 

 

 

ो. गुरन  

239/2022  

कलम  

65(ई) म.ु ो.का 

गु हा घडला –  

दनाकं  01/12/2022 च े18.00  

वा. सुमारास द ा कराणा 

दकुानात मुदखेड ते भोकर जाणारे 

रोडवर  

 

दि णसे 01 कमी   

 

गु हा दाखल – 

 दनांक 01/12/2022 

च े20.43 वा  

न द नंबर 27 

 

आरोप चा पुव इितहास-िनरंक 

फयादी च ेनाव – 

 बालाजी ीहरी गीते वय 55 वष वसाय नोकरी 

सहा. पोलीस उपिनरी क  पोलीस टेशन मुदखेड 

िज हा नांदडे  

मोबाईल माकं 8329115398 

 

आरोपी च ेनाव - 

 

िमळाला माल-  

दशेी दा  भगरी सं ा नावा या  180 एम एल या 

एकुण 11 िसलबंद काचे या बॉटल येक बॉटल 

80/-  माण े कमती 880  चा माल 

खलुासा -सादर िवनंती क  वर नमूद ता. वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने आपल े ता यात िवनापरवाना बेकायदशेी र या दशेी 

दा  भगरी सं ा या 180ML या 11 िसलबंद बॉटल येक 

बॉटल 80/-  माण े कमती  880/- पयांचा माल ितची चोरटी 

िव  कर या या उ शेाने ता यात  बाळगललेा िमळून आला 

हणून  बाजसू माण ेगु हा दाखल आह.े 

 

दाखल करणार – 

 ASI शखे पो टे मुदखेड 

 

तपािसक अमंलदार  

 HC/2366 मुंढे नेमणूक पोलीस टेशन मुदखेड   

मो.नंबर 9403330030 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 

पो टे िहमायतनगर दनंै दन गु ह ेअहवाल द. 01/12/2022 

पो टे च े
नाव  

ो.गुरन व 
कलम  

गु हा घडला तारीख वळे ठकाण फयादीच ेनाव प ा मोबाईल नंबर खलुासा 

िहमायत 
नगर 
 

 

 

  

 

270/2022 
कलम 
294 
,323,506 

,34 भादिव 

 

 

  

 

गु हा घडला तारीख वळे ठकाण  
द.30/11/2022 

रोजीचे 19:30 वाजता 
सुमारासबोरगड िशवार 
िनमलवाड याचंेआखा ाजवळ 
उ रेस 8 कमी  
 

गु हा दाखल तारीख:-

द.01/12/2022 

वेळ17:46 वा.  

टे. डा. 14 वर 

 

फयादीच ेनाव प ा मोबाईल नंबर  
ल मण राजाराम काईतवाड 
वय41वष वसाय शेती 
राबोरगाडी. ता.िहमायतनगर िज. 
नांदडे  
. 

 

आरोपी: 

.  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळेी व ठकाणी यातील फयादी हा आठवडी बाजार 
क न बोरगडी येथ े जात असताना यातील नमूद आरोपीतानी फयादीच े मोटरसायकल 
यास कट मा न मादरचोदातू िवचारणार कोण तु या आईला झवतो अशी िशवीगाळ 
क न थापड बो याने मारहाण क नसंगणमत क न फयादीस जीव मार याची धमक  
दली वगैरे त ारी अजाव न बाजूस माणे गु हा दाखल क मा.पो. िन. साहेब यां या 

आदशेाने पुढील तपास कामीिबट NPC 1966 अवलवार याचं ेकडे दला. 
 

दाखल करणार:- 

 पोहकेा/2281 शखे लाईक मो. नं.7888218751 

 

तपासी अिधकारी:- 

NPC1966 आयुलवार  मो. नं.9763255035 

 

पो ट भारी अिधकारी च ेनाव:- 

पो. िन. ीिब. डी. भसुनूरमो. नं.9834774799 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 

 

 

पो टे िवमानतऴ गरुन ं405/2022 कलम 283 भादवी  fn 01-12-2022  
 

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 वेळ ठकानं –   द 

01/12/22 रोजी  वेऴ  

10.30 वाजताच े सुमारास   

आसना ि ज  नांदडे  

 

गु हा दाखल ता. वळे – 

 द 01.12.2022  

रोजी वेळ 14.56वा  

टे.डा. 35 

पो टे िवमानतऴ 

गरुनं  

405/2022 

 कलम  

283 भादवी  

फयादी –  

दलीप रामचं  भंडारे वय 

54 वष व्य.  नौकरी 

पोउपिन शहर वाहतुक 

शाखा विजराबाद नांदेड  

मो नं 9765526234 

 

आरोपी –  

  

 खुलासा –   सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकांनी यातील 

आरोपी  हा आपल ेता यातील  अँटो  हा सवजिनक रोडवर  आसना िबज 

येथे येणारे जानारे  लोकांच ेिजिवतास धोका िनमान होईल अशा थीतीत 

सावजिनक रोडवर उभा केलेला िमऴन आला .वगैरे फयादव न मा. पो. 

िन. काकडे साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

पोहकेॉ/2735 खंदारे यांचेकडे दला.  

 

दाखल करणार -सपोउपिन क याणकर मो. नं.9623551038 

 

तपास करणार-पोहकेॉ/2735 खंदारे मो. नं. 8551059899 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 

 

पो टे िवमानतऴ गुरनं 406/2022 कलम 283 भादवी  fn 01-12-2022  
 

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. ट.े 

िवमानतळ 

गु घ ता वेळ ठकानं –   

द 01/12/22 रोजी  

वेऴ  10.30 वाजताच े

सुमारास   आसना ि ज  

नांदडे  

 

गु हा दाखल ता. वळे – 

द  01.12.2022  

रोजी वेळ 15.23वा 

टे.डा. 36 

पो टे 

िवमानतऴ 

गरुनं  

406/2022  

कलम  

283 भादवी   

फयादी –   

शु ाचाय शंकरराव 

ितडके वय 39 वष . 

नौकरी ( पोकाँ 1301.) 

नेमनुक  शहर वाहतुक 

शाखा  विजराबाद  

मो नं 8519079999 

 

आरोपी –  

 

खुलासा –   सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकांनी यातील 

आरोपी  हा आपल ेता यातील  अँटो  हा सावजिनक रोडवर  आसना 

िबज येथे येणारे जानारे  लोकांच े िजिवतास धोका िनमान होईल 

अशा थीतीत सावजिनक रोडवर उभा केलेला िमऴन आला हनुन 

मा पोिन काकडे साहबे याच े आदशेांने  गु हा दाखल क न पुढील 

कायवाही कामी HC 2735 खदारे सर याचेकडे दला .वगैरे 

फयादव न मा. पो. िन. काकडे साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल 

क न पुढील तपास कामी पोहकेॉ/2735 खंदारे यांचेकडे दला.  

 

दाखल करणार -सपोउपिन क याणकर मो. नं.9623551038 

 

तपास करणार-पोहकेॉ/2735 खदंारे मो. नं. 8551059899 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 

 

पो टे िवमानतऴ गुरन ं407/22 कलम 12 (अ) महारा  जगुार कायदा fn 01-12-2022  
 

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 

ग ुघ ता वऴे ठकानं –   

द 01/12/22 रोजी वेळ 

15.25 वा िबकानेर वीट 

माट दकुानासमोरील 

सावजिनक रोड या 

कडलेा मोक या जागते  

 

गु हा दाकल ता. वेळ – 

 द 01.12.2022 रोजी  

वेळ 19.03वा 

 टे.डा.52 

पो टे 

िवमानतऴ 

गुरन ं 

407/2022 

 कलम  

12 (अ) 

महारा  

जुगार 

कायदा  

 

फयादी –   

गजानन बळीराम कदम वय 40 वष वसाय 

नौकरी पोलीस नाईक ब.  784 नेमणूक पोलीस 

टेशन वजीराबाद संल  उपिवभागीय पोलीस 

अिधकारी कायालय नांदडे  

मो नं 9130628999  

आरोपी –  

  

िमळाला माल –  

 01) 870/- अवधुत शंकरराव बन वय 39 वष 

वसाय बकेार रा रामनगर नांदडे यांचे ता यात 

500/- .दराची 01 नोट,50/- .दरा या 1 नोट 

20/- . दरा या 12 नोटा, 10/- दरा या 8 नोटा, 

असा एकुण नगदी 870/- पये व एक बुक 36 पाने 

ड बल पजे असलले सुरवातीचे 8 पेज फाडलेल े व 

पेज मांक 9 व 10 वर िमलन ड े Dr. व Dt. 

01.12.2022 यावर मट याचे आकडे िलहीलेले, 

एक िनळया शाईचा पने, एक काबनचा तुकडा.एकुन  

- 870/- 

खलुासा –  सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी यातील 

आरोपी हा सावजिनक रोडवर  वतःचे फाय ासाठी 

लोकाकडुन पैसे घेवुन याना आक ा या िच ा िल न 

दवुेन िमलन डे नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळिवत 

आसतांना जुगाराचे साही या व नगदी 870/- पायासह 

िमऴन आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न पढुील 

तपास कामी मा पोिन साहबे यांचे आदशेांने पोना 631 

दशेमुख यांचेकड े दल े 

 

दाखल करणार – 

ASI क यानकर   मो नं 9623551038 

 

तपास करणार – 

पोना 631 दशेमुख यांचेकडे म  नं  9923647631 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

  



                                                                                                                                      

   पो टे िहमायतनगर दनंै दन गु ह ेअहवाल द. 01/12/2022 

पो टे च े
नाव  

ो.गुरन व 
कलम  

गु हा घडला तारीख वेळ 
ठकाण 

फयादीच ेनाव प ा मोबाईल नंबर खलुासा 

िहमायत 
नगर 
 

  

 

 

271/2022 
कलम 
12(अ ) 

4,5 

,मुज.ु का. 

 

 

द.01/122022 

च े14:30वाजता पो ट 
ऑ फसचे जागेत 
टनप ाच ेशडेम य े

दि णसे 500 िमटर  
 

 

गु हा दाखल तारीख:-

द.01/12/2022 

वेळ20:11वा. टे. 

डा.18वर 

 

फयादीच ेनाव प ा मोबाईल नंबर  
अिवनाश शामसुदंर कुलकण  वय 35 वष 

वसाय नोकरीपोना656 पो टे िहमायतनगर 
 

आरोपी: 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातीलआरोपीत 
आिण िवनापरवाना बेकायदशेीर र या ितरट नावाचा जुगार 
प यावर खळेत व खेळवीत असताना अ. .1,2हजेुगाराचे सािह य व 
नगदी 7460 पये सह िमळून आले वगैरे फयाद व न वर माण े
गु हा दाखल क न मा.पो. िन. साहेब यां या आदशेाने पुढील तपास 

कामीिबट HC 2303 िशगणवाडयांच ेकडे दला. 

 

पो ट भारी अिधकारी च ेनाव:- 

पो. िन. ीिब. डी. भसुनूरमो. नं.9834774799 
 

दाखल करणार:-  

पोहकेा/2281 शखे लाईक मो. नं.7888218751 
 

 तपासी अिधकारी:- 

HC2303 िशगणवाड  मो. नं.9049075521 

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

 

  



 

पो टे२ अधापर्ूcr no 327 /२०२2date_ 01.12.२०२2 

पो. टे. चे नाव  गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला व 

दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. न.ं आरोपी चे नाव व प ा, 

आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

अधापूर् ो ग ुर न_ 

327/२०२२ 

कलम  

६५ई 

म ु ो   ट 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 01.12.2022 रोजी 

 वेळ 19.00वा च ेसमुारास 

आरोपीच ेराहते घराच े

पलंगाखाली इं दरानगर 

अधापूर पुवस 100 मीटर.  

 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 01.12.2022 

 च े 19.51वा.  

न द नंबर :- 030 वर  

 

 

फयादी चे नाव : 

 साईनाथ कािशनाथ सुर वसे वय 33 वष 

वसायनौकरी पो उप िन नेमणूक पोलीस 

टेशन अधापरू  

 मो no_9766105366 
 

आरोपी चे नाव _ 
 

FIR दल ेका होय/नाही :- _होय 

आरोपी अटक___-- 
 

 िमळाला माल_  

910/_दशेी दा  भगरी सं ाच े180 एम 

एल च ेएकूण 13 सीलबंद काचे या बाट या 

ित बॉटल कमत 70 पये माण.े 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा 

िवना परवाना बेकायदशेीर री या ो. गु. र न.चा माल दशेी दा  

भ गरी सं ा 180ml च े 13िसल ् बंद बॉटल ् ती 70 . माने असा 

एकुण 910/_ पयाचा माल आरोपीने ता यात बाळगून चोरटी  

 वी         कर याच ेऊददशेा ंने ता यात बाळगुन िमळून आला. 

महणून गु हा. 

 

दाखल करणार_ 

 asi नंद ेपो. ठाण ेअमलदर पो टे अधापूर     

मो. न_9765764485 

 

तपािसक अमलदर_ 

पो . हे. का/2353 बोदमवाड मो no_09637973557 

 

पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नंबर :-  

 पो. िन    . जाधव साहबे पो. टे. अधापूर् मो. नं. _ 7798834263 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 

पोलीस टेशन नायगावं  आ .नं-42/2021 कलम 174 CRPC  द  01/12//2022 

पो. टेचे 

नाव 

आ  व कलम  आ  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. वेळ खबर दणेार नाव प ा व मोदी नं , आरोपीचे 

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशन  

नायगांव  

आ .नं 

42/2022  

कलम 

 174 

CRPC   

 

 

 आ  घडला वेळ व ठकाण :- 

द:- 26/11/2022 रोजी 00:15 वाजता च े

सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदडे वाड माकं 

30 म ये 

 

दशा :-   

उ रेस 55 क.मी. 

 

आ   दाखल  ता.वेळ:-  

द:-01/12/2022  

च े 13:52 वा.  

टे.डा न द  16 वर  

 

  मरणाच ेकारण:-  

यातील मयता दनांक 17 /11 /2022रोजी वेळ 

रा ी 20:00 वाजता शेताकडे जाऊन घराकड े

परत येत असताना  ठेच लागून पड याने च र व 

उल ा झा याने उपचार कामी स.द . िव णुपुरी 

नांदडे येथ ेऍडिमट केल ेअसता उपचारादर यान 

द.26/11/2022 रोजी  मरण पावला आह े

 खबर दनेार नाव:-   

सजंय िव लराव इंगळे वय 43 वष 

रा. महा मा फुल ेकॉलनी नायगाव 

ता. नायगाव िज हा नांदडे मो.न. 

706651899 

 

 FIR त दली का:-  

 

मयताच ेनाव व प ा :- िव ल बाबा 

इंगळे वय 77 वष वसाय शेती रा. 

महा मा फुल ेकॉलनी नायगाव ता . 

नायगाव िज हा नांदडे 

 

उिशराच ेकारण :-  

धा मक िवधी आटोपून आज रोजी 

पो टे ला येऊन जबाब द याने.  

खलुासा_ सादर िवनंती क , नमुद ता.वेळी  व  ठकाणी यातील यातील 

खबर दणेार यांनी खबर दली  क , यातील मयत हा द.17/11/2022 

रोजी वेळ रा ी 20:00  वा शतेाकड ेजाऊन घराकड ेपरत येत असताना 

ठेच लागून पड याने दनाकं 18/11/2022 रोजी च र व उल ा 

झा याने उपचारकामी स. द. िव णुपुरी नांदडे येथे िवलाज कामी ऍडिमट 

केल ेअसता उपचारादर यान द.16/11/2022 रोजी 00:15 वा. मरण 

पावला आह े वगैरे खबर द याव न मा.पो.िन.साहबे यांच े आदशेान े

वरील माण ेआ   दाखल क न पुढील तपास कामी बीट  HC-2006 

मु तापूरे यांच ेकडे दला 

 

दाखल करणार:-  

पोना/941 चरकुलवार पो. टे.नायगाव मो.न 703012800 

 

तपािसक अमलंदार – 

 HC-2006 मु तापूरे मो नं 9325850996  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



  

पो. टे. लोहा 234/2022 कलम 294,323,504,506,34 भादिव . द.01/12/2022 

पो. टे. 

च ेनाव 

गुरण व कलम     गु हा घडला दाखल फयादीचे नाव प ा 

मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ 

नाही 

               हक कत  

 

  लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरण  

234/2022 

 कलम  

294,323, 

504,506, 

34भादिव  

 

 गु हा घडला:- 

 द. 01/12/2022 रोजी 

19.00 वा च ेसुमारास 

मारोती मं दराजवळ बालाजी 

नगर लोहा तालुका लोहा 

िज हा नांदडे  

 

दशा व अतंर – 

 उ रेस 01 कलोमीटर 

 

गु हा दाखल:-  

द 01/12/2022  

वेळ  21.56 वाजता 

 टेशन डायरी न द  21  वर 

 

 फयादी च ेनाव  व 

प ा-  

  
 

FIR त दली:-   होय  

 

 आरोपी च ेनाव व 

प ा: - 

  

आरोपी अटक:-  नाही  

 

 

खलुासा;  

           वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील  आरोपी व याच ेइतर तीन अनोळखी साथीदार यांनी संगणमत 

क न मारोती मं दराजवळील मोक या जागेत बेकायदशेीर र या केलेले अित मण काढून टाक याचा राग मनात ध न 

दा  िपले या अव थेत अंदाज े सायंकाळी 19.00 वाजताच े सुमारास फयादीचे घराजवळ येऊन हणाल े क  

तु हीच हे कार थान केलले ेआह ेमी तु हाला तर आडवं पाडून झवतो अस े हणून फयादीस तसेच ग लीतील 

इतर मिहलांना अ ील भाषेत िशवीगाळ क न लाथेने मा न तु हाला तर िजवंत सोडणार नाही असे हणून 

िजव ेमार याची धमक  दली वगैरे जबाब व न मा. पोनी साहबे यांच ेआदशेाने गु हा दाखल क न तपास 

HC 1754 सूयवंशी यां याकड े दला 
          

दाखल करणार:-  

पोहेका 491 लाटकर पो टे लोहा मोन 8830449911 
  
तपासी अंमलदार – 

 HC 1754 सूयवंशी पो टे लोहा मो  7057524134 
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

  मा.पोिन/  तांबे साहेब . पो. टे. लोहा   मो. 9850188100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



         
 

  
 

                  
          

  
  

 
 

 
 

  
 

      

      
     

   
 

 
     

 
    

     
   

 
 

  
       
     

  
 

  
 

 
      
       

    
                 

        
       
       
       

       
 

 

   
     
 

    
        

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पोलीस ठाण े

 

 

 

मु ामाबाद     

. .         

गरुन व कलम गु.दा.ता.वळे व ठकाण त ार देणार याचं ेनाव व प ा मो.न. हक कत 

गुरन 

277/2022 

कलम 

 65 (E) 

 म दा का  

 

 

 

 

 

 

  

  

गु.घ.ता.वळे ठकाण 

दनांक 01/12/2022 रोजी  17.15 वा.  

हॉटेल या पाठीमागे मौज ेसुगाव ब ुकॅ प ता मुखेड 

 

गु हा दाखल तारीख वळे  

दनांक 01/12/2022 

वेळ 20.39वाजता 

न द नंबर 33 वर 

 

िमळाला माल :-  490/- एका नायलॉन या 

िपशवीतदशेी दा  भगरी सं ाच े180 एम एल 

मतेचे काचेच ेसीलबंद 07बॉटल यावर कागदी 

लेबल असलेले ित बॉटल कमत 70 पये 

दरा माणे एकूण कमत अंदाज े   

 

फयादीच ेनाव  

गोपीनाथ आ दनाथ वाघमारे 

वय 32 वष वसाय पोलीस 

उपिनरी क नेमणूक पो ट 

मु ामाबाद 

 मो.नं. 7972389995 

 

 

आरोपी :-  

 

 

 

 सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील .आरोपी ने आप या 

फाय ासाठी .िवनापरवाना बेकायदशेीर र या दशेी दा  भगरी सं ा चे कमत 490/- 

पयाचा ोि हिबशन गु हाचा माल चोरटी िव  कर या या उ शेाने ता यात बाळगलेला 

िमळुन आली हणून गु हा दाखल क न  मा. सपोिन साहबे यां या आदशेाने गु ाचा 

तपास   पोह ेका 2000 सुरनर यां याकडे दे यात आला  

 

दाखल करणार : 

पोह ेका 2000 सुरनर   पो. टे मु ामाबाद 

 

तपास अिधकारी :- 

पोह ेका 2000सुरनर   पोलीस ठाणे मु माबाद  

 

पो. टे. भारी अिधकारी 

सपोिन/ सं ाम उ व जाधव पोलीस ठाण ेमु माबाद 

 मो.न.8999881900 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
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