
  पो. टे. कंधार गु.र.न.12/2023 व कलम 122 म.पो.का. द.16/01/2023  

पो. टे. 

चे नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल  फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न 

ग.ुर.न.12/2023 व 

कलम 122 

म.पो.का.  
 

घडला:- द.16/01/2023  

च े 01.30. वा. महाराणा 
ताप चौक पाक जा 

हॉटेल या आडोशाला 
प मसे 500 मीटर. 

 
 
 
 गु हा दाखल:- 

द.16/01/2023वेळ 02 : 

40 टेशन डायर  न द 06 

वर 

 
 
 

फयाद च े नाव: आ माराम दगंबर 

कामजळग े वय 52 वष यवसाय 

नोकर  पोहे का 2046 नमेणूक पो. टे 

कंधार. ज हा 
नांदेड.मो.न.ं8888986536. 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
आरोपीच ेनाव व प ा:-  
 
 आरोपी अटक:-  

 
  

खलुासा; सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील 

फयाद  हे रा ग त पे ोिलगं युट  कर त असताना यातील नमूद 

सशंियत आरोपी हा चोर  कर याचे उ ेशान ेआपल ेअ त व लपवनू 

सयूा त त े सयू दयाच े पूव  रा ी 01. 30 वाजता चोर  घरफोड  

कर याच े उ ेशान े िमळून आला वगरेै मजकुराच े फयाद व न 

मा.पोनी. सा यांच े आदेशा वय े नमूद माण े गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपासणी पोहे का 2059 सानप यां याकडे दे यात आला . 
 

दाखल करणार:- सपो उपनी पी. एन. कागण.ेपो. टे. कंधार. 

मो. 7262067016. 
 

 तपिसक अंमलदार ÷ पोहे का 2059 सानप  मो.न.ं  

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. +  मा..पो.िन. पडवळ साहेब. 
 

भेट देणारे अिधकार  च ेनाव मो. . 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



पोलीस टेशन हमायतनगर गु.र.नं.13/2023कलम 379,भा.द. व. दनांक16/01/  2023 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

ग.ुर.नकलम 
कायदा तपासी 
अमंलदार 

गु हा घडला तार ख वेळ व ठकाण 
गु हा दाखल वेळ 

फयाद चे नाव मोबाईल नंबर 
आरोपीचे नाव व प ा 

खलुासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.नं.13/2023कलम 
379,भा.द. व. 
 
 
तपासी अंमलदार 
पो.हे.कॉ.2303 

िसंगणवाड पोलीस 
टेशन हमायतनगर 

मोबाईल 
नंबर9049075521 

 
दनांक12/01/2023चेरोजी14.40वा या 
सुमारासरे वे टेशन समोर ल ह.नगर 
द णस 1 क.मी. 
 
गु हा दाखल वेळ----

दनांक16/01/2023 रोजी 13.03 वाजता 
नोद नंबर 16 वर 
 
 
आरोपीचा पूव इितहास िनरक 
 
 
ितबंधक कायवाह  केली का---- 

िनरंक 

अ दलु रईस अ दलु लतीफ वय 31वष 
यावसाय मजरु  रा बागवान ग ली 
हमायतनगरता. हमायतनगर 
मोबाईल नं 9552717236 
 
 
आरोपीचे नाव 
 
अ ात 
 
 
 
गेला मार------ह डा मो.सा.नबंर.MH  

/26,BH/ 3048 कंमती 30000  पये 
ची 

सादर वनंती क  वर नमूद 
तार खवेळ व ठकाणीयातील फयाद  हा 
याची ह डा मोटार सायकल MH 26,BH 

5048 कंमती 30,000/ पये ची ह रे वे 
टेशन हमायतनगर चे समोर उभी क न 
याचे िम ास सोड यासाठ  रे वे टेशन 

म ये गेला असता यातील कोणातर  अ ात 
आरोपीने फयाद ची मोटार सायकल ह  
चो न नेली वगरेै मजकुराचे अजाव न 
बाजसू माणेमा.पो.िन.साहेबांचेआदेशाव न  
गु हा दाखल 
 
गु हा दाखल करणार--------pso 
स.पो.उप.िनठाकरेपो. टे. हमायतनगर 
मो.न.ं7218111599 
 
 
ठाणे भार  अिधकार   पोलीस  

िनर क ी. ड.बी.भुसनुरसाहेब 
मो.न.ं9834774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



  पोलीस टेशन नायगाव ो गुरण ंन ं05/2023  कलम 65 ई म ु ो का  माण   द. 16/01/2023 

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

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा  

नायगाव गुरण ं05/2023 ो गरुणं  कलम 

65 ई  म ु ो का माने दाखल  

          
 
 

गु हयाचे कारण :-  

 

बनापरवाना बेकायदेशीर 

र या  देशी  दा    व वदेशी 
दा  बाळगलेला िमळून आला 
हणुन गु हा दाखल 

 
 
 

िमळाला माल:- 

देशी  दा  िभगर  सं ाचे 180  

ml या 24 िसलबंद बाटल   

कमती 1,680 /-  चा माल . 

 

 द.16/1/2023 चे 12:00 

वासता या सुमारास 

 
 

● ठकाण:- गलुजार 

हॉटेलचे माग े

नायगाव तालुका 
नायगाव 

 
 

दशा :-. द णेस ½ 

कलोमीटर  

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

16/1/2023 चे 14:11 वा 
टे.डा न द  15 वर  

 

दाखल करणार :--  

hc/1808 िचतळे पो टे 

नायगाव  

 खबर देणार नाव:- साईनाथ नागोराव 

सांगवीकर वय 37 वष यवसाय पोलीस 

नाईक ब कल नंबर/349 नेमणूक 

पोलीस टेशन नायगाव ज हा नांदेड 

मोबाईल नंबर 7875643333 

 
 

 आरोपीचे नाव व प ा जात :  

आरोपी अटक :-  कलम 41 अ 1 crpc 

माणे नोट स देऊन सोड यात आले 

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमुद ता.वेळ   व  

ठकाणी यातील आरोपीने द.16/01/23 चे नायगाव 

शहरात 12:00 वाजता सरकार  दवाखाना जवळ 

गलुजार हॉटेल नायगाव समोर रोडवर वनापरवाना 
देशी दा  िभंगर  सं ा या 180 ml या सीलबंद 

24बॉटल कमती 1,680/- पयाचा ो गु ा या 
मालाची चोरट  व  कर याचे उ ेशाने बाळगलेला 
िमळून आला वगरेै फयाद व न गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास Hc 2006 मु तापूरे यां याकडे दे यात 

आले 
 
 
 
 

तपािसक अमंलदार :- 

 HC 2006 मु तापूरे न.9096618241 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& कलम 41 अ 1 crpc माणे नोट स देऊन सोड यात आले 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



पो टे धमाबाद गु ाचा कार  िमिसंग मांक ०१/२३  दनांक १६/०१/२०२३ 

पो ट  िमिसंग मांक 

 

िमिसंग.घ.तार ख वेळ व 

ठकाण-  

खबर देणार-  खुलासा-  

 

धमाबाद 

 
 

 

िमिसंग मांक 

01/2023  
 

 

 

 

 

 

िमिसंग.घ.तार ख वेळ व 

ठकाण- दनांक-15/12/23 

रोजी चे सायंकाळ  वेळ 07.00 

वा.चे सुमारास वतःचे राहते 

घ न र ाळ  धमाबाद ता. 
धमाबाद ज.नांदेड 

 

गु हा दाखल ता. वेळ दनांक- 

१६/०१/२३ रोजी 15.17 वा. टे 

डा . 17 

 
 
 

 

खबर देणार- चं कांत रे ड  द ा 
रे ड  जारावाड, वय 48 वष,  

यवसाय शेती रा. र ाळ  ता. 
धमाबाद  

मो नं 9860223159 

 
 

हरवले या इसमाचे नाव- कु लहर  

चं कांत रे ड  जारावाड, वय 20 

वष, यवसाय घरकाम, रा. र ाळ  

ता. धमाबाद ज हा नांदेड 

 
 

वणन- रंग गोरा, वय -20 वष, उंची 
-4 फूट 7 इंच, बाधंा -म यम भाषा- 
मराठ , तेलगू हंद - पोशाख-िनळा 
टॉप पांढरा बॉटम 

 

  खुलासा- सादर वनंती क  वर नमूद ता वेळ  व ठकानी यातील खबर 

देणार याने खबर दली क  याची मुलगी नामे लहर  चं कांत रे ड  जारावाड, 

वय 20 वष यवसाय घरकाम राहणार र ाळ  ता. धमाबाद ह  दनांक 

15.01.2023 रोजी सायंकाळ  07.00 वाजताचे सुमारास वतःचे घरातनू 

काह  एक न सांगता िनघून गेली व ितचा अ ाप पावतो आ ह  

नातेवाईकांकडे शोध घेतला परंतु ती घर  परत आली नाह  तर  ितचा शोध 

होऊन िमळ यास वनंती आहे .वगरेै मजकुराचे अज  व न मा.पोिन 

साहेबांचे आदेशाने वर माणे िमिसंग दाखल क न पुढ ल चौकशी व शोध 

कामी बीट सपोउपिन/आबदे यांचेकडे दला आहे. 

 
 

दाखल करणार-पोहेकॉ/2428 बोगरे पो टे धमाबाद 

 

पो. िन हबारे सर---- पो. टे धमाबाद मो.न ं 97 64 57 43 33 

 

तपासीक अमंलदार-पोहेकॉ/2022 मठपती  मो.न 8390589720 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 



.  पो. टे. कंधार     आ.म.ृन.02/2023   कलम 174 CRPC  द.16/01/2023. 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.म.ृन. 02/2023 

कलम 174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- 
द.16/01/2023  चे  08.45 

वाजता  चे दर यान 

नवरंगपरुा तलाव ता.कंधार 

पूवस  02.K. M. . 

 
 
 

आ .म.ृदाखल:- 

द.16/01/2023 वेळ 14.18 

वा. टेशन डायर  न द  26 

वर.  

 
 

खबर देणार :- नंद कशोर नरहर  बामणवाड 

वय 34 वष यवसाय म छमार रा.नवरंगपरुा  
ता.कंधार ज.नांदेड  . मोबाईल नंबर. 

8010293088. 
 
 

FIR त दली का:- होय 

 

 मयताचे नाव व प ा,, :- माधव नरहर  

बामणवाड  वय 32  वष रा. नवरंगपरुा ता. 
कंधार.  

 
 

 उिशरा चे कारण:-.  

 

मरणाचे कारण :-  दा  पऊन दा चे नशेत 

वषार  औषध प याने उपचारादर यान मरण 

पावला .  

खलुासा; ------       सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व  

ठकाणी यातील  मयत हा नेहमी माणे  तलावात म छ  

मार यासाठ  गेला असता यास अचानक च कर येऊन पा यात 

पडून बुडून मरण पावला वगैरे मजकुराचे खबर  व न qवर माणे 

मा.पो.िन. साहेबांचे आदेशाने आ.म.ृ दाखल. 

तपासीक अमलदार:-- ---ASI-/ गणाचाय साहेब नेमणूक पोलीस 

टेशन.  कंधार मो.  :- 9325303161. 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .----          मा. पो. िन. 

पडवळ साहेब  पो . टे.  कंधार मो . . 9420841070.  

दाखल करणार:- ---HC/ 1735 बाबर साहेब पोलीस टेशन कंधार 

मोबाईल नंबर:-9421761652. 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकारय्ाच ेनाव :-. 

 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
   

 

 
 



पोलीस टेशन मदुखेड , गुरन -  13/2023कलम 279,304(A)भा द वी. 16/01/2023 

पोलीस 

टेशनच े

नाव मुदखेड  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड .गुरन -  

13/2023कलम 

279,304(A)भा द वी. 
 
 
 
गुरन - दाखल ता.वेळ. 

द.16/01/2023 रोजी  
वा  टे डा  वर 

 
 
 

दनांक - द. 14/1/2023 रोजी 
सायंकाळ  06.00 वाज याचे 

समुारास घरासमो रल सी. सी. 
रोडवर चीकाळा तांडा (मोठा) 
द णसे 09 क.मी 
 
 
 
 
 
 
 
 

आरोपीवर केललेी कायवाह  - 

िमळून यतेाच अटक कर याची 
तज वज ठेवली आहे 

 
 

फयाद  -  बालाजी 
परसराम राठोड वय 

32वष. यवसाय मजरु  

राहणार िचकाळा 
तांडा(मोठा) तालुका 
मुदखेड ज हा नांदेड 

मो. न. 9130179634 

 
आरोपी-  

सादर वनतंी क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील ु झर जीप चा चालक यांनी फयाद च े

घरासमोर आपल े ता यातील जप ह    हायगई व 

िन काळजी पणान े भरधाव  वेगात  माग े ( र हस 

)घऊेन फयाद चा मयत मलुगा आ द य राठोड वय 

02 वष यास जोराची धडक देऊन मरणास कारणीभतू 

झाला आहे वगैरे जबाबाव न  गु हा दाखल क न मा. 
पो िन. साहेब यांच ेआदेशान ेपो.नी. सा कडे दला 
 
दाखल करणार- pso ASI शेख मो. . 8623983731 

 
 
तपास - PI शमा साहेब मो. मांक  

 
 

 

आरोपीवर केललेी कायवाह  - िमळून यतेाच अटक कर याची तज वज ठेवली आहे 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 
 

 
 



पोलीस टेशन कंुटूर  गुरन.ं 10/2023कलम  324,294,323,504,506,34 ipc माण े दनाकं. 16.01.2023 

  पोलीस 

टेशनचे नाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद चे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर, आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक होय 

/नाह  

हक कत 

कंुटूर गरुनं 10/2023 कलम  

324,294,323, 

504 ,506,34 ipc  माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक15.01.2023चे 
10.00वाजता   
 
 

ठकाण नायगाव ते नांदेड रोडवर 

मौज ेदेगाव 

 

दशा द णेस 15 कमी 
 
 
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द-

16.01..2023 टे डा.नोद नं 20वर 

वेळ 17.10 

 
 
 

 चेक िल टची पुतता केली अगर 

कसे  :-होय 

फयाद चे नाव िशवराज 

क ड बा ब े वय 34 वष 

यवसाय शेती राहणार 

कौठाळा तालुका नायगाव 

 
 
 
 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 
 

 आरोपीचे नाव व प ा :- चार 

अनोळखी मुले 

खुलासा :- वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरो पतांनी 
संगणमत क न यातील फयाद  हा भांडण सोडव यास गेला असता तू 
भांडणाम ये का आलास असे हणून यातील आरोपी यांनी यातील 

सा ीदार यास वनाकारण मारहाण केली व फयाद स 

मोटरसायकलवर नेऊन जिमनीवर पाडून लाथा बु याने मारहाण 

क न नाकावर त डावर मा न अ ील िशवीगाळ क न जवे 
मार याची धमक  दलीवगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न    

मा..सपोिन सा यांच ेआदेशाने पढु ल तपास कामी दला  
 
 

 तपासी अमंलदार :- पो हे का 2472 िगते पोलीस ठाणे कंुटूर 

 
 

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे:- 

 

आरोपीवर केललेी कायवाह  - fujad  
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 
 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन कंुटूर  गुरन.ं 11/2023कलम  324,323,504 ipc माण े दनांक. 16.01.2023 

  पोलीस 

टेशनचे 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 नाव व प ा आरोपी 
अटक होय /नाह  

हक कत 

 कंुटूर गरुनं 11/2023 कलम  

324,323,504 ipc  

माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला 
दनांक16.01.2023चे 

11.00वाजता   
 
 

ठकाण मौज ेदेगाव फयाद च े

घरासमोर 

 

दशा द णेस 15 कमी 
 
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द-

16.01..2023 टे डा.नोद नं 
21वर वेळ 17.18 

 

 चेक िल टची पुतता केली अगर 

कसे  :-होय 

फयाद च ेनाव  

 
 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 
 

 आरोपीचे नाव व प ा :-  

खलुासा :- वर नमुद  

तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  बाईस आरोपीने मागील 

भांडणाचा राग मनात ध न िशवीगाळ क न काठ ने डो यात 

मा न डोके फोडले व लाथाबु याने मारहाण केली वगरेै फयाद 

व न गु हा दाखल क न    मा..सपोिन सा यांच ेआदेशाने पुढ ल 

तपास कामी दला  
 
 

 तपासी अमंलदार :- पो हे का 2472 िगते पोलीस ठाणे कंुटूर 

 
 

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे:- 

आरोपीवर केललेी कायवाह  - fujad 
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 

 

 

 



पो ट धमाबाद गु ाचा कार गुरन नबंर 08/2023 कलम 283 भा. द. व  दनांक 16.01.2023 

पो ट  

 

गरून नंबर 

 

गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण  

 

फयाद - 

 

खुलासा-  
 

 
धमाबाद 

 

गूरन नंबर 08/23 

कलम 283 भा द व 
गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण  

द. 16/01/23 रोजीच े17.00 वा. च े

समुारास पोलीस टेशन धमाबाद 

समोर ल द कृपा मे डकल समोर 

सावजिनक रोडवर धमाबाद ता. 
धमाबाद ज. धमाबाद 

 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ दनाकं 

16/01/23 रोजी 18.20   वा टे डा. 
न द मांक 21 

 
 
 
 

फयाद -------  पुंडिलक 

माधवराव क े, वय 32 वष, 

यवसाय नोकर  पोकॉ/937 

पो ट धमाबाद मो 
न.9552514576 

 
 
 
 
आरोपी-  
 
 
 
 
 
 

खुलासा- ------    सादर वनंती क  बाजूस नमुद तार ख 

वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी पन ेआप या ता यातील 

लो डंग ऑटो हा सावजिनक रोडवर उभा क न येणा या 
जाणा या वाहनास व लोकां या जी वतास इजा व धोका 
िनमाण होईल अशा अव थते वाहन थांबवनू िमळवनू 

आला. वगैरे मजकुराच े फयाद व न मा. पोिन साहेब 

यांच े  आदेशान े वर माण े गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी पोहे कॉ/2247 मुंडे यांचेकडे दे यात आला 
आहे.  

 
तपासीअमंलदार- पोहे कॉ/2247 मुंडे  पो टे धमाबाद मो 
न 9765614167 

 

दाखल करणार- पोहेकॉ/2428 बोगरे पो टे धमाबाद 

 
 
पोलीस िनर क- एस हबारे पो ट धमाबाद मो.न 

9764574333 

 

आरोपीवर केललेी कायवाह  - fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



 

पो. े  िवमानतळ गुरनं 17/2023 कलम 279,34 भा. दं. िव. सह कलम 9 महारा  ाणी र ण  ( सुधारणा ) अिधिनयम 1995 व कलम 11(1)(घ),(च) ा ांना 
ु रतेने वागव ास ितबंध कर ाचा अिधिनयम 1960 व महारा  पोलीस अिधिनयम 1951 कलम 119 

 
.पो. टे.चे
नाव 

 

गुरन.ं वकलम गु हाघडला/दाखल/ ा द./
वळे 

फया द व आरोपी,नाव व 
प ा 

हक गत 

. िवमानतळ गुरनं------ 17/2023 
कलम 279,34 भा. दं. िव. 
सह कलम 9 महारा  

ाणी र ण ( सुधारणा ) 
अिधिनयम 1995 व कलम 
11(1)(घ),(च) ा ांना 
ु रतेने वागव ास 
ितबंध कर ाचा 

अिधिनयम 1960 व 
महारा  पोलीस 
अिधिनयम 1951 कलम 
119 
 
 
 

गु.घ.ता.वेऴ व िठकाण -
िदनांक 16/01/2023 चे 
06.45वा. चे सुमारास 
माळटेकडी ि ज जवळ, 
नांदेड पुवस 03 िक.मी  
 
 
 
 
गु ा दाखल ता. वेळ-  
 िद 16.01.2023रोजी 
वेळ –11.58 वा े.डा. 
20 
 

िफयादी -सिचन 
सुधाकरराव सोनवणे  वय 
37 वष पोलीस उप 
िनरी क , नेमणुक- 
थािनक गु े शाखा, 

नांदेड मोबाईल मांक  
9309770040 
 
 
आरोपी – 
 
 
 

खुलासा -सादर िवनंती की ,वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी माळटेकडी ि जजवळ, नांदेड येथे ॉप ओ वाहन चे 
वाहन चालक, मालक व वाहनातील पळुन गेलेले ितन इसम यांनी 
संगणमत क न ांचे ता ातील ॉप ओ वाहन हे वाहन हयगय 
व िन ाळजीपणे चालवुन वाहनाम े एक लाल रंगाचे गायीचे 
चारही पाय व तोडं दोरीने आवळुन बांधुन गायीस वेदना होतील 
अशा थतीत गाडीम े माग ा िसटजवळ कोबुंन क ल 
कर ासाठी घेवुन जात असताना िमळुन आले 
 
 
दाखल करणार – NPC 2609आकमवाड मो.8805647079 
 
 
तपास करणार -सपोउपिन लोखंडे मो.9527810006 
 
 
 

आरोपीवर केललेी कायवाह  - fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 



 

पो. टे वमानतळ ,नांदेड गू.र.न. 18/2022 कलम 452,324,323,504,506,34 भाद व / िद 16.01.2023 

िज हावपो. टे.चनेा
व 

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

. िवमानतळ   गु. घ. ता.वेळ व 

ठकाण – 

द.15/01/2023 चे 

20.15  वाजताच े

समूारास फयाद चे राहते 

घरात गू नगर,नांदेड 

पूवस 3 कमी 

 उशीराचे कारण-यातील 

फयाद ने उपचार क न 

पोलीस टेसनला त ार 

द याने गू हा दाखल 

 
गु ा दाखल ता. वेळ-  
 िद 16.01.2023रोजी 
वेळ –15.47 वा े.डा. 
34 

पो. टे 

वमानतळ 

,नांदेड गू.र.न. 
18/2022 
कलम 
452,324,323
,504,506,34 
भाद व  

 

फयाद  – गणशे अमरिसंह 

ठाकूर,वय 24 वष, यवसाय 

मजूर  रा.गूरनगर,नांदेड 

मो.न.7030561960 

 

आरोपी –    

खलुासा - सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वळे  व ठकाणी 

यातील फयाद  हे याचें घर  असताना यातील आरोपीन े

फयाद चे घराच े दरवा यावर लाथ मा न घरात घूसनू भावाचे 

भांडणाचे कारणाव न आ. .1 याने तू खूप माजलास तू मला 

धमक  देतो का  असे हणून फयादच ेकालँर ध न िशवीगाळ 

केली व आ. .2 व 3 थापडाबू यानी मारहाण केली व आ. .4 

याने हातात वटकर घेवनू फयाद चे डो यात मा न दखूापत 

क न जखमी केले व जव े मार याची धमक  दली .वगैरे 

जबाबाव न मा.पो.िन काकडे साहेबांचे आदेशाने गू हा दाखल 

केला  

दाखल करणार –पो.ना 2609 आकमवाड मो.न.8805647079 

तपास –सपोउपिन लोखंडे-9527810006 

 

 
 

आरोपीवर केललेी कायवाह  - fujad 
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 

 



                                            

पो. टे. उ माननगर 1 ते 5गुरनं 07/2023 कलम 324,323,504,506,34  द 16/01/2023 

ज हा/ठाण े गुरन ं/ कलम  गु.घडला /गु हा दाखल/  ता 
. वेळ व ठकाण 

खबर देणार यांच ेनाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

. उ माननगर  गुरन ं07/2023 

कलम 

324,323,504, 

506,34.  भादंवी 
माणे  

 
 

 
गु हयाच ेकारण :--  

 
 
उिशराचे कारण :--    

 
 

  
 
 

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  :---  

द15/01/2०23 चे20.00वा  
  

 
 
 
ठकाण  :--  फयाद च ेघरासमोर 

रोडवर मौ.िचंचोली  ता.लोहा  
 
अतंर व दशा   :-- पुवस 25 

क.मी  
 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 16/01/2023वेळ  18.20वा टे 

डा नं 20 

 
गेला माल :-- िनरंक 

 
िमळाला माल :-- िनरंक  

 
  

फयाद च े  नाव नाव :-- दनेश यकंटराव 

िशदें वय 19वष यवसाय शेती रा.िचचंोली 
ता. लोहा  ज नांदेड  मो.नं 
9156819472 
 
 
 

 
आरोपीच ेनाव :-- 

 
 
 

 
आरोपी अटक :-- िनरंक 

 
 

खुलासा:--सादर वनतंी क  वर नमतूा वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

हा घरासमोर मोटार सायकल सोडून घर  जात असताना यातील आरोपी 
1हा उप सरपंच पद  िनवडून आ याने तो गावात पेढे वाटप कर त 

असताना पेढे दे या-घे याचे कारणाव न यातील आरोपीतांनी सगंनमत 

क न आरोपी 1याने फयाद स िशवीगाळ केली आरोपी  2याने 

लोखंड  पाईपने डो यात मा न दखुापत केली आरोपी 3व 4 यांनी 
िशवीगाळ क न थापड बु यान ेमारहाण क न मु कामार दला वगैरे 

जबाब व न गु हा दाखल क न या.सपोिन साहेबांचे आदेशाने पुढ ल  

तपास कामी मा.PSI क े साहेब यांचेकडे दला  
दाखल करणार :--  HC/2499 भारती    पो. टे . उ माननगर ता. कंधार 

ज.नांदेड 

तपािसक अमंलदार :-- PSI क े साहेब पो टे उ माननगर 

 मो.नं  98239 96314 

 

 पोलीस टेशन उ माननगर मो न ं-----पोलीस टेशन भार  अिधका-
याचे नाव व मोबाईल नबंर :-- मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. 

उ माननगर मो.नं.    83789 89949 

 
  
 

आरोपीचे पूव इितहास िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई िनरंक 

 
 



 

पोलीस टेशन हमायतनगर ग.ुर.न.ं14/2023कलम 279,304(अ),भा.द. व. दनांक16/01/2023 

पोलीस 
टेशनच ेनाव 

गु.र.नकलम 
कायदा तपासी अमंलदार 

गु हा घडला तार ख वेळ व ठकाण 
गु हा दाखल वेळ 

फयाद च ेनाव मोबाईल नंबर 
आरोपीच ेनाव व प ा 

खुलासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.नं.14/2023कलम 
279,304(अ),भा.द. व. 
 
 
 
 

 
दनांक15/01/2023चेरोजी11.45 वा 
या सुमारास हमायतनगर ते िसरंजनी 

जाणारे डांबर रोडवर पोपसेटवार यांच े
शेताजवळ हमायतनगर उ रेस 
01 क.मी. 
 
गु हा दाखल वेळ 
दनांक16/01/2023रोजी 
18.13वाजतानोद नबंर 23वर 
 
 
 

भरत प.बाबुरावपांढरवाड वय 
23वष रा. हमायतनगरता. 
हमायतनगर मोबाईल न ं
9561336175 
 
 
आरोपीच ेनाव 
 

सादर वनंती क  वर नमदू तार खवेळ व ठकाणीयातील फयाद  चे 
व डल व सा ीदार हे मजुर ने कामासाठ  हमायतनगर ते िशरंजनी 
रोडने जात असताना यातील आरोपी मोटार सायकल या चालकाने 
याचे ता यातील लडर लस हरो कंपनीची मोटर सायकल ह 

हयगय व िन काळाची पणाने भरधाव वेगात चालवून फयाद चे 
वड लास जोरात धडक देऊन जखमी केले या मोटार सायकल या 
धडकेत फयाद चयेाधीच े वड लाचा मृ यू झाला व यातील मयताचे 
मरणास कारणीभतू झालावगरेै मजकुराचे अजाव न बाजसू 
माणेमा.पो.िन.साहेबांचेआदेशाव न  गु हा दाखल 

 
तपासी अमंलदार------पो.हे.कॉ.2303 िसगंणवाड पोलीस टेशन 
हमायतनगर मोबाईल नबंर9049075521 

 
गु हा दाखल करणार-------pso  स.पो.उप.िनठाकरे 
पो. टे. हमायतनगर  मो.न.ं7218111599 
 
ठाणे भार  अिधकार -------पोलीस िनर क ी. ड.बी.भसुनरुसाहेब 
मो.नं.9834774799 
 

 
आरोपीचा पूव इितहासिनरक 
 
 
ितबंधक कायवाह  केली का- िनरंक 

 

 

 



पोलीस टेशन मदुखेड , .गुरन -  14/2023कलम 420,467,468,34 भा द वी.16/01/2022 

पोलीस 

टेशनच े 

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. 

व ठकाण 

फयाद च ेनाव खलुासा 

मदुखेड .गुरन -  14/2023कलम 

420,467,468,34 भा द वी. 
 
 
 
 
 
 

दनांक - द. 

19/06/2020 रोजी 
10.00ते 18.00  वा 
पावतो भमूी अिभलेख 

कायालय  मदुखेड येथ े 

द णेस 01 क.मी 
 
 

गुरन - दाखल ता.वेळ. 

द.16/01/2023 रोजी 
19.25  वा  टे डा 
26वर 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद  - शकंर पता पूरभा बंडे वय 38 

वष. यवसाय पोलीस खा यात नोकर  

राहणार मगुट तालकुा मदुखेड ज हा 
नांदेड ह म ू ज हा गडिचरोली (महारा )  

 
 
 
 
आरोपी-  

सादर वनतंी क , वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतानी सगंणमत 

क न मगुट येथील केरबा द ा को हे यांची अ खयो प का मांक 123 न. भ.ु .120 

े फळ 129.5 चौ.मी. असनू द.मा. बांधकाम व खुली असलेली जागा प मसे न. 

भ.ु .119 ची खुली जागा द णेस ामपचंायत र ता व उ रेस खुली जागा यां या 
अडचणीमळेु यातील फयाद च ेवड ल पुरभाजी बंडे यांनी आप या दो ह  मुलासमोर 

खरेद  घेतली याचा व  .446/20 असा असताना आरोपी व आरोपीच े वड ल 

मानीका प. झेलन तुपेकर यांना दनांक 24/12/1970 रोजी व  खत . 3741/1974 

आधारे क न देऊन व बनावट कागदप  दसुरे तयार क न व खोटे द तऐवज तयार 

बनावट  व खत क न फयाद चे व डलांना वकललेी  जागा दसु यास वकून 

फयाद च ेव डलांची फसवणकू केली आहे वगरेै व न  गु हा दाखल क न मा. पो िन. 

साहेब यांचे आदेशाने पुढ ल तपास  

 
 
तपास -HC 2187 आलवेार मो. मांक 9178756087 

 

दाखल करणार- pso ASI . शेख मो. . 8623983731 

 

आरोपीवर केलेली कायवाह  - िमळून येताच अटक कर याची तज वज ठेवली आहे 

 

 

ितबधंक कायवाह  केली का- िनरंक 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

 

 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 24/ 2023 कलम 12 अ मजुका  िद 16.1.2023 

पोलीस ेशन गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
 

देगलूर गूरन. 24/ 
2023 कलम 
12 अ मजुका   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 16. 01 .2023  रोजी वेळ 
18.15 वा.  रामपुर रोडवर  
गऊळकर यांचे  दवाखा ा समोर  
सावजिनक  रोडचे बाजुला 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 16.1.2023 रोजी वेळ 
19.18    वा.नोदंनं  25 
 
 
दाखलकरणार:- 
पो ना 2562 प े     .ने. पो े 
देगलुर 
 

िफयादीचेनाव व प - बळीराम 
आ ाराव घुळे वय 35  वष 

वसाय नौकरी पोका 3211 पो. े . 
देगलुर    मो.न. 8806714978  
 
आरोपीचे नाव - 
 
िमळाला माल – नगदी  510 /-   
मटका जुगाराचे सािह   
 
आरोपीअटकता. वेळ व नोदंनं:-- 
.नाही 

 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हा  
लोकांकडुन पैसे घेवुन आक ावर लावुन क ान नावाचा मटका जुगार 
खेळत व खेळिवत  असताना नगदी 510 /-   व मटका जुगाराचे सािह  
सह िमळुन आला नुन वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल .. 
 
तपािसकअंमलदार-     पो हे कॉ 2822 कनकवळे  ने पो 

ेदेगलुर 

 
 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

 
 

 



 

 

 

पोलीस टेशन मु माबाद गुरनं.10/2023 कलम 498(A) 34.भादवी   दनांक 16/.01/.-2023 

   पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 

 गु हा र ज टर नंबर व कलम  गु हा पना का/  फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

मु ामाबाद गु.र.न. कलम-10/2023 कलम 

498(A) 34.  भा द व 

 
 
 
 
 
 
  

गु हा घ. ता.वेळ ठकाण- 

29/05/2017 नंतर एक 

म ह यापासून ते आज पावतो  
ह.मु 659/11B राजीव गांधी नगर 

अ पर बबेवाड  हंनुमान चाळ पुणे 

ह..मु मु माबाद. 

 
 
 
 

गु हा  दा. ता.वेळ दनांक 

16/01/2023 च े16.08 वाजता न द 

21 
 
 

उिशराचे कारण. आज रोजी पो. टे 

ला येऊन त ार द याने. 

फयाद -  

 

आरोपी-पती. 
 

खलुासा -सादर वनंती वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीतानी संगणमत क न यातील फयाद स 

तु या माहेराहून घर बांध यासाठ  दोन लाख पये घेऊन ये 

हणून व तुला वयंपाक येत नाह  पुढे िश ण घेऊ देत नाह  

असे हणून शार रक व मानिसक ास दला वगैरे जबाबा 
व न गु हा दाखल. 

 
 
 
तपासी अिधकार :-  -HC1996आडेकर .मो 
नंबर.9881815115. 

 

गु हा दाखल करणार–pso..HC2319 िस े रे मो 
नंबर.7620481485. 

 
 
पो.. टे. भार  अिधकार .-सं ाम उ व जाधव.स.पो.िन.ओ. टे 

मु माबाद.मो.न.8999881900 

आदरणीय 

 
 

 

 

 



पोलीस टेशन लोहा गु.र. न.---07/2023 कलम 379 भादवी.   दनांक 16.01.2023  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ 

व ठकाण 

 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

लोहा गु.घ.ता. वेळ व ठकाण 

दनांक 

08.01.2023 चे 13.30  वा. ते 

15.30 समुारास पानभोसी 

ता.कंधार जी नांदेड  

दशा व अतंर कलोमीटर 

अतंर पूवस 20  क  मी 
 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 16.01.2023 

वेळ 19.25वा 

. टेशन डायर  नबंर 21 

 
 
   
 

उिशराचे कारण 

फयाद ने आज रोजी पो ट ला 

हजर येऊन त ार द याने 

 
 

गु.र. न.---07/2023 कलम 

379 भादवी.  
 
 
 
 
 

आरोपीचा पूव इितहास - 

िनरंक आरोपीची मा हती -

िनरं क 

 
 
 

 

फयाद चे नाव- ह रभाऊ नामदेव क डे  वय 35 वष 

यवसाय शेती रा. गोरेगाव (प क)  तालकुा लोहा 

ज. नांदेड मो.न. 

8888010370 
 
 

आरोपीच ेनाव - अ ात 

 

आरोपी अटक-िनरंक 

 
 

गेला माल ं------ 

मो.सा.MH 26BS 2284 ड ल स हरो कंपनीची 

का या रंगाची जनुी वापरते कमती २५000/ 

हजार पये 

िमळाला माल िनरक 

 

आरोपी अटक----नाह  

खुलासा-----सादर वनतंी क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी 

यातील अ ात आरोपीने फयाद ची मोटर सायकल मांकMH 

26BS 2284 ड ल स हरो कंपनीची का या रंगाची    जीचा चिेसस 

MBLLHA CO 29KHKO2974 व इं जन न HA 

11EMKHKO9555 जुनी वापरती कंमत 25,000  ह  कोणीतर  

अ ात चोर याने चो न नेली आहे वगरेै जबाब व न मा. स.पो. िन. 

शेख सर यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास HC 2483 

साखरे यांचे कडे दला. 
 

दाखल करणार  HC 2238 कदम  PSO पो ट लोहा मोबाईल नंबर 

9421849016 
 

तपासी अमलदार HC 2483 साखरे मो न 

9823015483   पो. टे.लोहा  
 

पो ट भार  अिधकार  ----स.पो. िन. शेख साहेब 

मो.8888822811  

 

आरोपीचा पूव इितहास----  िनरंक 

 
आरोपीवर केलेली ितबंधक कायवाह  ----िनरंक 

 



 

पो. टे. कंुडलवाड  गूरन 07/ 2023कलम,279,337,338भादवी134 मो,वा,का  द.16/01/2023 
 

पो. टे च ेनाव ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाड  गूरन  07/2023 

कलम  279 

,337,338 भादवी 
134 मो,वा,कायदा 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :-  

द.18 /12/2023 रोजी 16◌ः30 

वा.   समुारास M. E. C. B 

सब टेशन आजापरु तालकुा 
बलोली 

 
 
ग.ूदा.ता.वेळ :----- 

द.16/01/2023 रोजी 
17,01वा. टे.डा.  15 

 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव  :- 

िशव साद 

आ दनाथ गंगावार 

वय 22 वष 

यवसाय यापार 

राहणार गांधी चौक 

बलोली 
 
 
 

आरोपी– 

खूलासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील    हायवा चा चालक  यांनी  आप या ता यातील वाहन 

हायगाई व िन काळजी पणाने चालवून फयाद ची  मोटार सायकल 

ह डा शाईन ह  पाठ मागून  येऊन  जोराची धडक द याने  फयाद  

हा खाली पड याने  के हा फयाद या डा या पाया या पंजाव न  

हायवेचे पुढ ल टायर जाऊन गंभीर दखुापत झाली  वगैरे जॉब व न 

गु हा दाखल क न माननीय  सपोनी साहेब यांचे आदेशाने 

HC/1921 कदम यां याकडे दला 
 
दाखल करणार ---पोहे का 2821 च हाण  मो, न ं9309872228 

 

  तपासीक अमलदा–---HC/1921. कदम मो़,न ं    8007753455 

 

भार  अिधकार  :- मा.Api कासल े साहेब मो. मो न ं9823017330 

आरोपीचा पूव इितहास----  िनरंक 

 

आरोपीवर केलेली ितबंधक कायवाह  ----िनरंक 

 

 



 

पो टे  उमर    गुरनं- 11/23 कलम   325,323,504,506 भादवी     दनांक-16.01.23 

पो. ठाणे गुरन ंघडला/गु हा 
दाखल/ ा  द.वेळ 

गुरन ं/कलम खबर देणार यांचे नाव व 

प ा फयाद /आरोपी 
हक कत 

 उमर   गु हा घडला ता.वेळ 

ठकाणी दनांक 15.01.23 

चे सायंकाली 18.00 

वाजताच े समुारास 

फयाद चे घर  मौज े हंु डा 
ता.उमर   

 
 

अतंर व दशा-  प मसे  

12 क.मी 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल ता.वेळ-

16.01.23 

 चे 16.05 

 वा न द नबंर 18 

गुरन-ं 11/23 कलम   

325,323,504,506 

भादवी माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

उिशराचे कारण- –   

फयाद चे नाव हानमतं 

पुंडलीक कुतरे वय 

60 यवसाय शेती 
रा.हु डा  ग.प.ता.उमर  

मो.न.9373127462 

 
 
 

आरोपीच ेनाव-   

 
 

आरोपी अटक - नाह  

 
 
 
 
 
 
 

खुलासा- सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यांतील आरोपीन ेआमचा लाकड  पलगं 

याचे घर  घेऊन गेला असता ना सदरचा पलगं आ ह  आम या घर  घेऊन गेलो असता आरोपी हा 
हातात कु-हाड घेऊन पलगं का घेऊन आला या कारणाव न हातातील क-हाड ने पलगंच तोडून 

टाकतो असे हणनु पलगंावर दोन कु-हाड ने मार याने मी यास पलगं का तोडतो असे वचारले 
असता तूला काय करायचे असे हणनू िशवीगाळ क न हातातील कु-हाड न ेमाझे उजवे डो या या 
खाली मा न जखमी केले माझी प ी सोडव यास आली असता ितला कु-हाड च े दां याने डा या 
पायावर मा न जखमी केल ेव जवे मार याची धमक  दली वगरेै जबाबा व न मा. 
पो.िन.साहेबां या आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी  
पोहेका  1982 सरोदे यां याकडे दे यात आला आहे. 

 

दाखल करणार- पोहेका 809  वा हले  

 
तपािसक  अंमलदार …..गणपत संभाजी  सरोदे  

मो.9850752288 

 
पो टे भार  अिधकार -पो.िन मोहन बळ राम  भोसले  mo.7038833358 

 
 

आरोपीच ेपूव इितहास--- 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कायवाह ------िनल 

 
 

 

 



    पो. टे.िसदखेड --आ. .नं 01/2023 कलम 174 िस.आर.पी.सी. द.16/1/2023  
  

पो टे च ेनाव गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला व दाखल फयाद ह ककत--- 
 

. सदखेड पो. टे.िसदखेड --

आ. .नं 01/2023

 कलम 174 िस.

आर.पी.सी.  
  
  
  

 गु.घ.ता.वेळ व ठकाण : -

द.16/1/2023 च ेवेळ सकाऴी 08.00 

वा. दर यान मौ. गोकुऴ ग डगेाव िशवारा

तील एका झाडावर मालाने ( कप ाच)े 

फाशी घेवुन आ मह या केली आह ेपुवस 3

3 क. मी. िबट नं.4 
  

दाखल तारीख:-

 16/01/2023 न द  09 वऴ 11.52 वा. 

ठकाण- गोकुळ ग डगेांव िशवार ता.मा र 
  
 

फयादी/ खबर दणेार-

 दिेवदास भाऊराव आगीरकर वय 28 

वष वसाय शेतमजुरी रा.राणी धाणो

रा ता.आण  िज.यवतमाळ मो. न. 87

67732110 
  

मयताच ेनांव – 

शामराव नंद ुआगीरकर  वय 30 वष 

वसाय शेती राणी धानोरा  ता.आण  
िज. यवतमाळ 
  
  

मरणाच ेकारण-

 गळफास घेवुन मरण अव थेत िमऴन 
आला. 
  
  

खलुासा ---

  सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील म

यत हा मौ. गोकुऴ ग डगेाव िशवारातील एका झाडावर माला

ने ( कप ाच)े फाशी घेवुन आ मह या केली आह े.वगैरे अजा व

न आक मात मु यु दाखल क न मा. स.पो.िन.साहबे यांच ेआदे

शा वय े 

दाखल करणार :- 

HC/1036  िब. ही.गु हाड ेमो.नं.8888522770 

2356 चौहाण याचं ेकड े दला.मो.नं. 7350860891 

 तपािसक अमंलदार- 

पो.ह.ेकाँ. 2356  िड.जी.चौहाण पो. टे. सदखेड 
मो.नं.7350860891 
   

पो टे भारी अिधकारी- िब.पी.ितडके  

पो. टे . सदखेड  मो नं 9823156052 
  

आरोपीच ेपूव इितहास--- 

 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कायवाह ------िनल 

 

  
  
  
 



 

पो टे:-उमर  पोलीस. टे.गुरन आम ृ03/2023 कलम 174 crpc माणे दनांक 16/01/2023 
 

पो टे चे 

नाव 

गरुण/अ.म/ृपणाका/िमिसं
ग व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसंग 

घडला व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मो न ंव आरोपी 
अटक होय/नाह  

हक कत 

उमर  आम ृ 03/2023कलम 174 

crpc माणे  

 
 
 
 
 
 
 

दशा:- द णेस 07 क मी 

आम ृघडला:- 
द द.20/12/2022  चे  

23.50 वा.  स.द. व णुपुर  

नांदेड  

 

आम ृ दाखल दनांक 

16/1/2023 चे.  20.57 

वाजता न द नंबर 19 वर  

खबर देणार :-W.K. कांबळे 

ब.न.2801 पो. टे नांदेड ािमण  

 

 मयताचे नाव व /प ा ..  
 
 

मरणाचे कारण …. वता पडून गिंभर 

ज मी होऊन मृ यू  

खलुासा:- सादर वनंती क  यातील खबर देणार यांनी खबर दली क मयत म हला 
ह  द.19.12.2022 चे सकाळ  08.00चे सुमारास  ितचे घराच ेसमोर रोडवर पाणी 
भरत असताना वता पडून गभंीर जखमी झा याने ितला उपचार कामी यशोसाई 

येथे शर क केले असता  द.20.12.22 रोजी 23.5 वा  मरण पावली व न बाजसू 

माणे आम ृ दाखल क न पोलीस िनर क साहेब यां या आदेशाने पोहेका 
2165भालेराव यां याकडे दला. 
 

तपासी अमंग:े  सुरेश भालेराव मोबाईल नंबर:-7030221125 

 

पो टे भार  अिधकार  चे नाव ---मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 

7038833358 
 
 

 

 
 
  
 
 



 
पो. टे. चे नाव कनवट  गुरनं 10/2023 कलम 353,332,427,504,34.भा.द. व. माण े

पो. टे. 
चे नाव  

  गुरन/ं 
कलम  

गु हा घडला  तार ख वळे व 
ठकाण  दाखल  

फयाद चे नाव व प ा मो न.ं व 
आरोपीचे नाव व प ा. 

          ह ककत  

कनवट  गरुनं 
10/2023 

कलम 353 

,332 ,427, 
504,34 

भा.द. व. 
 माणे 

 
 
 
 

दशा व अंतर 
:- 
द णेस 
22 क.मी. 

गु हा घडला ता.  
द. 16/01/2023 

रोजीचे वेळ अदंाज े दपुार  
04:00    वाजता या समुारास 
पो रेड  येथील ज हा प रषद शाळे 
समोर ल मोक या मैदानात  

द णेस  22 क.मी. 
 

गु हा दाखल : 
द. 16/01/2023 रोजी 
वेळ  22:00 वाजता   
 टे .डा. . 30वर 

 

दाखल करणार :   
पो. उप.िन. सावतं साहेब 

मो.नं.  
9856935555 
 

फयाद चे नाव :- तोिशफ खान श बीर 
खान वय 28 वष यवसाय नोकर  
(फॉमिस ट) नेमणूक ज हा प रषद 
नांदेड रा.फुलसांगवी   ता. 
महागाव  ज.यवतमाळ 

 मो.नं. 7620560056 

 

आरोपीचे नाव :-   
 

फयाद स एफ आर ची त दली कंवा 
नाह :- होय 

 

उशीराचे कारण :-िनरंक 

 

आरोपी अटक तार ख वेळ :- िनरंक 

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व 
ठकाणी  यातील  फयाद  व यांचे सोबतचे वै क य 
अिधकार  व कमचार  मौज े पोतरेड  येथील गावातील 

णाची वै क य तपासणी कर त असताना शासनाचे 
कामात अडथळा आणून शासक य कामात जबरद तीने 
अडथळा िनमाण केला. व सोबत या कमचार  यांना 
िशवीगाळ  क न फयाद या डो यात लोखंड  खचु  मा न 
शासक य  हॅन  . एम. एच.47 AS 2619 वाहनावर दगडफेक 
क न वाहनाचे समोर ल  काचा  फोडून अदंाजे दहा ते पधंरा 
हजार पयांचे नुकसान केले आहे. वगरेै मजकुराचे जबाब 
व न  

मा. पो. िन. साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न 
पुढ ल तपास आ ह  कर त आहोत. 
 

तपासी अंमलदार :-पो. उप.िन. सावतं  साहेब 

मो.नं.9856935555 

 

पो. टे. भार  अिधकार  :- मा पो.िन. बोरसे साहेब मो.नं. 
9309737309 

आरोपीचा पूव इितहास व ितबंधक कारवाई:- मा हती िनरंक आहे. 

ितबंधक कारवाई:- मा हती िनरंक आहे. 

 
 



 

पो टे च ेनाव इ लापुर गुर न 13/2023 कलम 324, 504 ,506 34 ipc द 16/1/2023 

पो टे च े

नाव 

गुर न व कलम  फयाद   ग ुघ ता वेळ व ठकाण / ग ुदा ता 
वेळ व न द  

हक कत  

इ लापरु  गुर न 13/2023 

कलम 324, 504 

,506 34 ipc  

 
 
आरोपी :-  

ग ुघ ता वेळ व ठकाण :-  

द 16/1/2023 रोजी 20:00 वा च े

समुारास सावजिनक रोडवर मौ 
चं नुाईकतांडा ता कनवट       

 
 
पो टे पासनु अंतर व दशा :- 

द णसे 15 km  

 
 
ग ु दा ता वेळ व नोद  :- द 

16/1/2023 रेोजी 21:00 वा नोद  

30        

सादर वनतंी वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी फयाद  बाई ह  

सावजिनक रोडवर ल बोअरवलेच े पाणी भर त असतांना 
यातील नमुद आरोपीतानंी बोअरवलेच े वायर तोड यान े

यानंा वायर का तोडले अस े हणाल ेअसता वर ल नमुद 

आरोपीतानंी सगंणमत क न फयाद  बाईस थापडा 
बु यान े मारहाण क न लाकडान े डो यात मा न डोके 

फोडुन गंभीर जखमी क न िशवीगाळ केली व जवे 

मार याची धमक  दली वगरेै जबाबा व न गु हा दाखल 

क न मा api सो यांच ेआदेशान ेबीट asi िनवळे यांच ेकडे 

दल े 

 
दाखल करणार :- asi लुगंारे मोे न ं9881153302  

 
तपसीक अंमलदार :- asi िनवळे मो नं 9423441526 

 
 भार  अिधकार  :- api सो शेवाळे साहेब मोन 

9405524001 
 

 

 

 
 



 

पोलीस टेशन कंुटूर  गुरणं नं 12/2023  कलम 65 ई म.ं दा . का माणे   द.  16/1/2023 

पो. टेचे नाव गुरणं व कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 
खलुासा  

कंुटूर  गरुणं 12/2023कलम  65 

ई म.ं दा. का माणे 

दाखल  

          
 
 

गु हयाचे कारण :-  

 
 
 

 िमळाला माल  180 एम 

एल या 14 बॉटल 

कमती 980/  चा  माल  

 

 गु हा घडला  ता. वेळ 

द 16/1/2023 चे  17:30 वाजता 
मौ आंतरगाव पोच मा मं दराचे  
जवळ  

 
 

 उ रेस 16 कमी  
 
  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 16/1/2022 चे   21: 43 वा 
टे.डा न द   27 वर  

 
 

उिशराचे कारण – 

 
 

फयाद  नाव:-  ल मण 

माधवराव सोनकांबळे वय 

5ओ वष यवसाय नोकर  

पो हेका  /2325 पो टे कंुटूर  

मो नं 9049117415 

 
 
 
 आरोपीचे नाव व प ा —--- 

   
 
 
 

आरोपी अटक :    नाह   

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने 

वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  िभंगर  सं ा ची चोरट   व  

कर या या उ ेशाने देशी दा  िभंगर  सं या या 14 बॉटल कमती 980/-  चा 
माल ता यात बाळगलेला िमळून आला वगरेै फयाद व न  मा.सपोनी साहेब 

यांच े आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी Asi िनखाते साहेब 

यां याकडे दे यात आले  

 
 

दाखल करणार —---Hc 1978 पाचंाळ  सा. पो टे कंुटुर 

 
 

तपािसक अमंलदार---- Asi िनखाते पो टे कंुटुर 

मो नं 8806148989 

 

 

 
 

 

 

 



 

पो टे:-उमर  पोलीस. टे.गुरन आम ृ4/2022 कलम 174 crpc माण े दनांक 16/01/2023 

 

पो टे 

च ेनाव 

गुरण/अ.म/ृपणाका/
िमिसगं व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसं
ग घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय/नाह  

हक कत 

उमर  गु हा 
04/2023कलम 174 

crpc माण े 

 
 
 
 
 
 
 
दशा:- पुवस 05 

क मी 

गु हा घडला:- 
द.06.09.2022 च ेसकाळ  

07.00 वा. त े10.00 

वाजताच ेपुव   वेळ न क  

नाह  वताच ेशेतातील 

वह र त 

 

आम ृदाखल दनांक 

16/1/2023 च.े  21.06  

वाजता न द नंबर  20 वर  

खबर देणार :-  एस.के. बयास 

ब.न.2093पो. टे नांदेड ा. 
  
 
मयताच ेनाव व प ा  :  बालाजी 
नारायण ग दलवाड वय 55 रा.नागठाना  
ता.उमर    

 
 
 
 
 मरणाच ेकारण :- स 

मजनू यते नाह   

खलुासा:- सादर वनतंी क  यातील नमूद ता.वेळ  व ठकाणी यातील 

मयत सा द.04.1.23 रोजी सकाली 08.00वा.चे समुारास जा त डोक 

दखुत अस यान े यलेसटवार यां या दवाखाना येथे उपचार क न 

स.द.उमर  यथेे उपचार क न मयत हा स.द. व णुपरु  येथ ेवाड न.52 

म ये आणनू M.O. यांना दाखवले असता यानंी 4.1.2023 च े14.17 

वा च ेपुव  मरण पाव याच ेघोषीत केल ेव बाजूस माण ेआम ृदाखल 

क न पोलीस िनर क साहेब यां या  आदेशान े2354 गेडाम साहेब 

यां याकडे दला. 
 
तपासी अमंलदार:   रमण फ करा गेडाम मो.न.9421768588 

 
पो टे भार  अिधकार  च ेनाव  

मा.पोनी. ी.एम.बी भोसल ेमोबाईल नंबर 7038833358 
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पि मेस 06 िक मी 
अंतरावर 

. 
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