
 

                             पोल स टेशन मदुखेड  गरुन 46/2023 कलम 188 भा. द. वी सह कलम 134,135,136 महारा  पोल स कायदा द.11/03/23 

पो टे च े

नाव 

गुरण/अ.म/ृपणाका/
म सगं व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/ म सगं घडला व 

दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय/नाह  

ह ककत 

पो टे च े

नाव:- 

मुदखेड 

 गुरन 46/2023 

कलम 188 भा. द. 

वी सह कलम 

134,135, 136 

महारा  पोल स 

कायदा 
 
 

दशा व अंतर…. 
द णेस 01 कमी  
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला:- द. 10/03/23 च े 

17.30 त े21.15 सुमारास मुदखेड 

शहरात  

 
 

गु हा दाखल दनांक 11/03/2023चे 

00.32 वाजता न द नंबर 04 वर  
 
 
 
 
 

फयादीचे नाव– कमल िव  नाथ शद े वय 34 वष सहा यक 

पोलीस िनरी क पो. टे. मुदखेड िज हा नांदेड मो.न. 

9011689023 
 
 

आरोपी च ेनाव व प ा:-  
 

आरोपीचा पूव इितहास- —-- 
 

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील 
आरोपीतांनी ॅ टर वर साऊंड िसि टम लावून याचा उ  आवाज करीत 
मो ा आवाजाने गाण ेवाजवून आरडा ओरड करीत आदेशाचे उ लंघन 
करीत जमावबंदी आदेशाच े उ लंघन केल े हणून माननीय 
पो.िन.सा.यां या आदेशाने फयादी जबाब व न गु हा दाखल क न 

पुढील तपास पोहकेा 2366 मुंडे यां याकडे दला. 
 

दाखल करणार- HC/2136 वंचेवाड पोल स टेशन मुदखेड 

 

तपासी अंमलदार- HC/2336 मुंड ेपोल स टेशन मुदखेड मो . 

9403330030 
 

 
 

 

 
 
 



 

पोल स टेशन कनवट गु.र.न.ं 68/2023 कलम 354,452,427,294, 232,34, भाद व माणे द.10/03/2023 

पो. टेच.े

नाव 

ग.ुर.न.ंव 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण द. 

अतंर 
फयाद च ेनाव प ा मो.नं.व. 

आरोपीच ेनाव प ा मो न.ं 

खुलासा 

कनवट ग.ुर.न.ं 

68/2023 

कलम 

354,452,427,
294, 232,34, 

भाद व माण.े 

द. 10/03/ 2023  रोजी  सांयकाळी 
19.30  वा. च े सुमारास फयाद चे 
घरासमोर मोज े बेलोर  धानोरा 
द णेस  30 कमी 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.11/03/2023 

वेळ 00.56 वा. 
टे.डा.03 वर 

फयाद चे नाव.-----   

 
 
 
आरोपीचे नाव.  

 
 
 
 
 
 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील  आरोपीतांनी संगणमत क न हे हरामखोरे 

माझे घरासमोर  भां याच ेसांडपाणी  सांडतात माजलेत साले असे हणून फयाद स  शवीगाळ क न थापडा ब ु

याने मारहाण केल  फयाद ने श या का देता असे वचारले असता आरोपी मांक 2 हा हा फयाद चे घरात 

आला व याने फयाद चे हाताला पकडून केस ध न वाईट उ देशाने गेट पयत ओढत नेले व ह  खूप माजल  हला 
नेहमीच  भांडणाची कळ सुटते  असे  हणून माझा वनयभंग केला तसेच  राजहंस दे वदास फड याने फयाद  

जवळ येऊन केस ध न हात  ध न वाईट उ देशाने  गेट पयत ओढत नेऊन थापाड बु यानंी मारहाण क न  

वनयभंग  केला यावेळी फयाद चे ग यातील लांब पोत व  झुंबर असे एकूण दोन तोळे सो याचे दा गन ेतुटून 

पडून नकुसान झाले वगैरे मजकुराच ेजबाब आव न  मा.पो. न. साहेब याचं ेआदेशाने गु हा दाखल क न पढु ल 

कारवाई कामी Hc 1805  पांढरे  याचं ेकड े दले 

 
 

भार  अ धकार .------.पो. न. बोरसे  मो. न.ं 9309737394 

दाखल करणार hc 1766 पवार साहेब  पो. टे. कनवट मो. 7620540203 

 
 

तपासी अमंलदार HC 1805 पांढरे साहेब पो. टे. कनवट. मो. न.ं  7745001805 

 

 
 

 

 



 

पोल स टेशन मदुखेड गरुन -  47/2023कलम 279,337,338 भा द वी.  द. ,11/03/2023 

पोल स 

टेशनच े 

.गरुन व कलम गरुन घ. ता. वेळ. व 

ठकाण 

फयाद च ेनाव खुलासा 

मदुखेड .गरुन -  

47/2023कलम 

279,337,338 भा द 

वी.  
 
 
 
 

दनांक - द. 24/02/2023 

रोजी 18.30वा  च ेसमुारास 

माळकवठा जाणारे रोडवर 

ईजळी शवार अशोक 

गो वदंराव मगंल यांच े

शतेाजवळ  

 
 
गरुन - दाखल ता.वेळ. द. 

11/03/2023 रोजी 11.17 

वा  टे डा 15 वर 
 

फयाद  - यश प. रमेश मुगंल वय 22वष. 

यवसाय शतेी राहणार  ईजळी ता. मदुखेड जी. 
नांदेड मो न.ं 9356622187 

 
 
 
 
आरोपी- मो. सा.  
उ शराच ेकारण- आज रोजी पोस.् टे ला हजर 

येऊन जबाब द यान ेगु हा दाखल  

सादर वनतंी क , वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील मोटर सायकल चालक आरोपीन े फयाद  हा दधू 

घेऊन शतेातनू माळकौठा रोडन े र याने घर  जात 

असताना मागून धडक देऊन याचे पाया या गडु याला 
ॅ चर केल े व डो याला जबर मार लागून टाके पडून 

जखमी केल ेवगैरे जबाब  व न  गु हा दाखल क न मा. 
पो न. साहेब यांचे आदेशाने  

 
दाखल करणार- ASI शखे मो. . 8623983731 

तपास -HC 1922 रघवुशंी मो. मांक - 8484981922 

 
 

 

आरोपीवर केलेल  कायवाह  - मळून येताच अटक कर याची तज वज ठेवल  आहे 

 
 

 

 

 



 

पो. टे. माहुर गु.र.न.27/2023 कलम 379 भा.द. व माणे द 11/03/2023 

 

पोल स 

टेशनच े 

.गरुन व कलम गरुन घ. ता. वेळ. व 

ठकाण 

फयाद च ेनाव खुलासा 

माहुर ग.ुर.न.27/2023 

कलम 379 भा.द. व 

पु ता.वेळ व ठकान 

दनांक 10/03/2023 रोजी 

20.00 त े23.00 वाजता च े

समुारास सोनापीर 

 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ –

द 11/03/2023 न द  04 

वेळ 02.48 वा  

बाबा दगा ये थल मोक या 

मौदानावर माहुर 
 

फयाद ------ अ दलु र हम अ दलु गफुर वय 

60 वष यवसाय फळ व े ता रा. मधुकर नगर 

दबुई ता. पसुद िज.यवतमाळ 

 मो.न.ं 90119-44090 

 
 

 आरोपी -------अ ात 

गेला माल - एक का या  रंगाची  फॅशन ो 

_MH 29 AX 7671  कंमत अदंाज े20000 

पये 

 

खुलासा------- सादर वनती क , वर नमदु तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील फयाद ची मोटार सायकल . MH-29- 

AX 7671 फैशन का या रंगाची असलेल  मो.सा सोनापीर 

बाबा दगा समो रल मोक या जागेत गाडी पा कग क न 

देवदशनाकर ता गेलो असता फयाद ची मो.सा कोणीतर  

अ ात इसमाने चो न नेल  आहे. वगैरे फयाद व न वर 

नमदू माणे गु हा दाखल क न मा.पो. न सो यांनी 

पु ढल तपास HC/79 राठोड यांच ेकड े दला आहे 

 

दाखल करणार ---------PSO / NPC 294 खंदारे साहेब पो 

टे माहुर 
 

 तपास करणार-HC 79 _राठोड सा.मो न 8999149220 

 

 

आरोपीवर केलेल  कायवाह  - मळून येताच अटक कर याची तज वज ठेवल  आहे 

 



 
 

iksLVs ukansM xzkeh.k xqjua  163@2023 dye 399]401]402 Hkknoh lg dye 3@25 ] 4@25 Hkk-g-dk;nk fnukad 11@03@2023 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

[kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko ukansM 
xzkfe.k 
 
 

xqUgk  -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k & fnukad 
11@03@2023 jksth  01%05 
oktrkP;k lqekjkl xzkfe.k 
ra=fudsru dkWyst rs 
vlnou ok?kkGk tk.kkjs 
jLR;kps cktql xq:dqy 
bafXy’k Ldqy vls 
fyfgysY;k ikVhtoG rk-
ft- ukansM 
 
fn’kk o varj & if’pesl 
05 fd-eh- 

xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 

 fn  11-03-2023 jksth osG 
03%06 ok LVs-Mk- 06 oj 
  

 
?kVukLFkG %&  
xzkfe.k ra=fudsru dkWyst 
rs vlnou ok?kkGk tk.kkjs 
jLR;kps cktql xq:dqy 
bafXy’k Ldqy vls 
fyfgysY;k ikVhtoG rk-
ft- ukansM 
 

xqUgk@ vijk/k dzaekd  
xqjua 
 163@2023 dye 
399]401]402 Hkknoh 
lg dye 3@25 ] 
4@25 Hkk-g-dk;nk 

 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& jkts’k ukjk;.k MkdsokM o; 
39 o”kZ O;olk; ukSdjh  iksmifu  iksLVs ukansM xzkfe.k  
eks- ua- 9970096738 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  
vkjksih vVd rk osG %& ukgh  rkC;kr vkgsr  

feGkyk eky %& nksu  fiLVy ns’kh dVVs  fdaerh vankts 
40]000@& 17 ux ckjk cksvj jk;Qyps ftoar dkMrql 
tq-ok- fdaerh vankts 8500@& :i;s nksu [katj tq-ok- 
fdaerh vankts 1000@&  nksu  eksVkj lk;dy tq-ok- 
fdaerh vankts 85000@& :i;s-  ,d- tq-ok- eksckbZy 
iksdks vksiks daiuhpk 10]000@&  20 QqV uk;yksu  nksjh 
tq-ok- fdaerh vankts 400  200 xzke yky fejph ikoMj 
fdaerh vankts 100 @& vls ,dq.k 1]45]000@& :i;kpk 
eky 

[kqyklk%&  lknj foauarh dh] ueqn rk osGh o fBdkf.k ;krhy xzkfe.k ra=fudsru 
dkWyst rs vlnou ok?kkGk tk.kkjs jLR;kps cktql xq:dqy bafXy’k Ldqy vls 
fyfgysY;k  va/kkjkr nck /k:u vkjksih dz- 01 02 03 04;kauh lax.ker d:u 
jLR;kojhy ;s.kkjs tk.kkjs izok’kkoj njksMk Vkd.;kps o njksM;kps r;kjhr vlrkuk 
vfXu’kL= ]17 ftoar dkMrql 2 [katj ] yky fejph ikoMj o uk;yksuph nksjh 
ckGxqu njksM;kps lkfgR;klg nksu eksVkj lk;dy vls njksM;kps lkfgR; feGqu 
vkys oxSjs etdqjkps fQ;kZnh tckck o:u iksfu lk- ;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu  Jh- v’kksd ?kksjckaM iksLVs ukansM xzkfe.k 
eks- ua- 9823333377] iksmifu jkts’k MkdsokM  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 
9970096738 gs fnukad 11@03@2023 jksth 03%06 ok ukas ua-06 oj jokuk 
 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu  Jh- v’kksd ?kksjckaM iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 
9823333377 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu ckykth ujoVs  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 
8149863325 
 
nk[ky dj.kkj %& iksmifu jkts’k MkdsokM  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 9970096738 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 
 

पो. टे. कंधार            आ.म.ृन.09/2023   कलम 174 CRPC  द.11/03/2023. 

पो. टे. च े

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.म.ृन. 

09/2023 

कलम 174 

CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- द.05/03/2023  चे  
19.45 वाजता  चे दर यान  सरकार  

दवाखाना व णपुुर  नांदेड   पूवस  

50.K. M. . 
 
 
 

आ .म.ृदाखल:- द.11/03/2023 वेळ 

12.38वा. टेशन डायर  न द  12  वर.  

 
 

दाखल करणार:- ---HC-/ 2131 गारोळे 

साहेब पोल स टेशन कंधार मोबाईल 

नंबर:-9421761652. 

 
 

खबर देणार :- एस. के. गोटमवाड नोकर  ASI- पोल स टेशन 

नांदेड ामीण िज.नांदेड  . मोबाईल नंबर. नाह . 

 
 
 

FIR त दल  का:- होय 

 
 

 मयताचे नाव व प ा,, :-.  
 
 
 
 

 उ शरा चे कारण:-  कागदप  ा त झा याने आज रोजी  
दाखल.  

 
 

मरणाच ेकारण :-  कोणतेतर  वषार  औषध प याने 

उपचारादर यान मरण पावल  .  

 
 

खुलासा;  
           सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळी व  ठकाणी 
यातील  मयत हने तचे माहेर  कोणतेतर  वषार  औषध 

प याने तीस थम उपचार कामी सरकार  दवाखाना व णपुुर  

नांदेड येथे आणले असता तेथील एम .ओ .यांनी तपासून मयत 

झा याचे सां गतले वगैरे  मजकुराच े कागदप  आज रोजी 
ह तगत क न वर माणे मा.पो. न. साहेबांचे आदेशाने आ.म.ृ 

दाखल. 

 
 

तपासीक अमलदार:-- ---HC-/ 1959 यवहारे  साहेब नेमणूक 

पोल स टेशन.  कंधार मो.  :- 9604433256. 

 

पो. टे. भार  अ धकार  च ेनाव व मो. . 

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

 

घटना थळी भेट देणारे अ धकारय्ाचे नाव :-. 

मा.पोल स अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

(DCR)  पो. टे.   लोहा ग.ु र. न. 57/2023  कलम- 379 भा.द.वी. द.11/03/2023 

पो. टे. च े

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

   

लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न.57/2023 

कलम  379 

भा.द.वी.  

दनांक 10/03/2023 रोजी 10.30 

ते 12.30 वाजताच ेदर यान 

पो लस टेशन येथील मेन गेट 

समो न लोहा  तालुका लोहा 
िज हा नादेंड पवूस 50 मीटर 

अतंरावर 
 
 
 

गु हा दाखल:- द.11/03/2023 

वेळ 13.18 वाजता टेशन डायर  

न द  13 वर.  

 
 
 
 
 
 
 
 

FIR त दल  का:- होय 

 

फयाद चे नाव : -  ाने वर यादव गंदेवाड वय 27  वष 

यवसाय मजरु  राहणार बारड तालुका मुदखेड िज हा नादेंड 

मो. न ं8208376252 

 
 
आरोपी नाव व प ा-  दोन अ ात इसम 

 
 

दाखल कारणर-HC 491 ए.जी.लाठकर 

पो. टे. लोहा मो. न.ं 8830449911 

                       
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 

उ शराच े कारण :-  फयाद ने आज रोजी पावेतो मोटार 

सायकलचा शोध घेऊन मळून न आ याने आज रोजी पो. 
टे. येऊन त ार  जबाब द याने  

 

सादर वनतंी क , वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील फयाद  हा याच े म ा या नावे असलेल  

मोटार सायकल मांक MH-26-BY-5616 पो टे.लोहा येथ ेत ार दे याक रता येऊन पोल स टेशन 

लोहा येथील मेन गेट या समोर हँडल लॉक न करता मोटार सायकल उभी  क न त ार दे याक रता 
पोल स टेशन या आत म ये आला व त ार देऊन परत गावाकड ेजा यासाठ  मोटर सायकल उभी 
केले या ठकाणी गेला असता याची मोटर सायकल दसून आल  नाह . सदर मोटार सायकल मांक 

MH--26-BY -5616 जीचा चेचीस नबंर ME4KC401FMA278200 व इंिजन मांक 

KC40EA0277993 असलेल  जनुी वापरती का या रंगाची ह डा कंपनीची यु नकॉन मोटार सायकल 

कमती अदंाजे 60000/-  (साठ हजार पये )ह  कोणीतर  दोन अ ात चोर याने चो न नेल  वगैरे 

मजकुराचे जबाब व न  मा.पो. न. साहेब याचं ेआदेशाने गु हा दाखल. 

 

तपासी अमंलदार- HC 1754 के. ज.े सूयवशंी  
 पो. टे. लोहा मो. न.ं7057524134 

पो. टे. भार  अ धकार  च ेनाव व मो. .-  मा.पो. न-  एस.बी.तांबे साहेब  पो. टे. लोहा मो. न.ं 
9850188100 

केलेला तपास:- 

मा.पोल स अधी क साहेब याचं ेसूचना:- 

 

आरोपीचा पवू इ तहास--- नरंक 

 

 

केलेल  कारवाई— नरंक 

 

 
 
 
 



 

                                    (DCR)    अधापरू      ग.ु र .न 74/2023 कलम  279.337.338.304अ.भा.द.वी माणे दाखल.          द.11/03/2023. 

पो. टे. च े

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  

 

 

अधापरू 

 
 
 

ग.ु र .न 74/2023 कलम  

279.337.338.304अ.भा.
द.वी माणे  

 
 
 
 
 

उ शराच ेकारण/आज 

रोजी पो टला येऊन 

त ार द याने. 

गु हा घडला. =तार ख 

वेळ व ठ काण 

द.26/02/२०२3 रोजी 
च.ेवेळ 10.00 वाजता 
चोरंबा पा ट उ रेस 10 

क .मी. 
 
 

गु हा दाखल दनांक- 

द.11/03/2023 

ग.ुदा.वेळ15:18.वा. 
टेशन डायर  मांक 

031 
                  

फयाद  _  स तश नारायण सरुोश ेवय 55 वष राहणार 

चोरंबा ता.अधापरू. मोबाईल नंबर.  

 
 
 
 
 

आरोपी नाव ÷  

 
 

मयताच ेनांव = गो वदं सरुोश ेवय 24वष 

 
 

सादर वनतंी क  वर नमदू  तार ख वठ काणी यातील 

फयाद  यांचामयत मलुगा हानांदेडला जा यासाठ  

चोरंबापाट वर उभा असतानावारंगाकडून नांदेडकड ेजाणारे 

म हं ा से चुर या दचुाक  या चालकाने 

आप याता यातील मो.सा .हयगयी व न काळजीपने 

चालवनू मयतास धडकदेवनू गभंीर ज मी केले व याचे 
मरणास कारणीभतू ठरला वगैरजबाबव न गु हादाखल. 

 

दाखल करणार.=पो.हे.का◌ॅ. /2202 सयुवशंी पोल स टेशन 

अधापरू मोबाईल नंबर 9923416178. 

 
 
 

तपास. /_ psiआगलाव ेपो ट अधापरू मोबाईल नंबर 

9767777884.. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 
 
 

 



 

पो. टे मनाठा आ. .न ं05/2023 कलम 174 crpc दनांक:-11/03/2023 

पो. टे 

च ेनाव 

आ . .न ंव कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबर देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा आ न ं 05/2023 

कलम  174 crpc 

 दनांक.  05/03/2023 रोजी 04.00 

वाजताच ेदर यान खबर देणा याचे 
घर  पोतरवाडी तालकुा हदगाव पवूस 

25 कलोमीटर 

 
 
आ. .दा.ता.वेळ 

दनांक:-11/03/2023रोजी 
16.51 वा.न द 20वर  

 
मरणाच ेकारण:-वेडपेणाच े ांतीत 

कोणततेर  वषार  औषध पऊन 

मरण पावल  आहे 

 
 

खबर देनार:. ,_देवराव कशन पो  ेवय 

तीस वष यावसाय शतेी राहणार 

पो वेाडी तालकुा हदगाव िज हा नांदेड 

 
    
FIR त दल प का ? 

 होय. 

 
मयताच ेनांव:-   

 

उ शराच ेकारण—-अं य वधी क न 

दःुखात अस यान ेआज रोजी त ार 

दल  

खुलासा - सादर वनतंी क  वर नमदु ता.वेळी व ठकाणी यातील मयत बाई ह  

आपल  जावया या घर  पो  ेवाडी येथे राहत होती ती वेडसर अस यान े तला 
घरात झोपवत होत े कोणततेर  वषार  औषध वेडसर पणात प यान े दनांक 

05.03.2023 च.े  04.00 वाजता मयत बाई ह  पाय खोर त होती ते हा तच ेमलु ने 

पा हले व नव याला सांगून हदगाव सरकार  दवाखा यात पाठवनू पढु ल उपचार 

कामी सरकार  दवाखाना व णुपरु  नांदेड येथे पाठवल ेतेथे उपचार चाल ूअसताना 
दनांक09.03.23 च े 17.45 वाचता डॉ टरांनी मयत घो षत केल.ेवगैरे जबाब 

आव न बाजूस माणे आ  दाखल क न माननीय सपोनी साहेब यां या 
आदेशाने पढु ल चौकशी कामी बीट NPC 2334 यादव यां याकड े दल   

 
तपासीक अ धकार  यांच ेनांव:-NPC 2334 यादव साहेब  पो टे मनाठा मो न.ं 

9890616179 
 
दाखल करनार -PSO HC 1750 देवड ेसाहेब पो. टे.मनाठा मो. .9657719136 

 
पो. टे. भार  अ धकार  यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- 

केलेला तपास :- मा पोल स अ ध क  यां या सणुतां:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

पोल स टेशन कंुटूर  गरुन 45/2023कलम 279, 304(अ),337,338,भादवी सह कलम 134,187 मोटर वाहन कायदा द 11/03/2022 

  पोल स 

टेशनच ेनाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

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

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाह  

 
 
 

                 हक कत  

कंुटुर  गरुन 45/2023कलम 279, 

304(अ),337,338,भादवी सह 

कलम 134,187 मोटर वाहन 

कायदा 
 
 
 

उ शराच ेकारण:- आज रोजी 

पो टे ला येवनू फयाद  

द यान.े दाखल 

गु हा घडला ता वेळ व ठकाण :-  

द.24/02/2023 रोजीच े12.30 

वाजता समुारास मोज ेइकल  मोर 

शवार योगेश मोरे यांच ेशतेाजवळ 

 
 
 

गु हा दाखल द.:-             द 

11/03/2023वेळ   17.19 वा टे 

डा.नोद न.ं 14 वर  

 
  
 
 

FIR त दल  का- होय 

 
 
 

 फयाद :-  उनके वर आबाराव 

हवराळे वय 37 वष यवसाय 

नोकर  श क रा.कोळगाव 

ता. बलोल  िज. नांदेड ह. म.ु 

मोरचंडी ता. उमरखेड िज. 

यवतमाळ मो.7620827511 

 
 
 

 आरोपी:-  
नाव प ा मा हत नाह  

 
 
 
 
 

खुलासा- सादर वनतंी क  वर नमदू ता  ठकाणी यातील मयत हा याची 
मोटार सायकल मांक MH 26 CC 4997 वर बसनू याचा भाऊ आनदंा 
हवराळे हा मोटार सायकल चालवीत होता त े लोहगाव कड े जात 

असताना इकल मोर शवारातील योगेश मोरे यांचे शतेाजवळ समो न 

राहेरकड ेजाणार  कार या चालकाने याचे ता यातील कार हाई गाई व 

न काळजीपणे भोरगाव वेगात चालनू मताच ेमरणास कारणीभतू झाला 
वगैरे त ार  जबाब व न वर माणे गु हा दाखल क न पढु ल तपास 

कामी स.पो. न साहेब यांच ेआदेशाने त े वतःकड ेघेतला आहे. 

 

दाखल करणार:- Npc .2655 शदें सर पो टे कंुटूर मो.7030334232 

 

तपासीक अमलदार:- स. पो. न.परु  सर पो. टे. कंुटूर  

पोल स टेशन भार  अ धकारय्ाचे नाव  नंबर:-सपो न परु  साहेब 

पो. टे. कंुटूर 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& MH 26 BQ 8101 चा कार चालक  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  lnj iks LVs  dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

  

   
   

         
    

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  lnj iks LVs  dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

.  पो. टे. कंधार    आ.म.ृन.10/2023   कलम 174 CRPC  द.11/03/2023. 
 

पो. टे. 

च ेनाव 

     गु.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.म.ृन. 10/2023 कलम 174 

CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- द.22/02/2023  च े 

19.27 वाजता  सरकार  दवाखाना 
व णुपुर  नांदेड   वाड मांक 50 

म ये पूवस  50.K. M. . 

 
 
 
 

आ .म.ृदाखल:- द.11/03/2023 वेळ 

19.21वा. टेशन डायर  न द  19  वर.  

 
 
 

खबर देणार :- ि ह . ट  . तडके पो . ना . 1947 

पो . टे . नांदेड ा . मोबाईल नंबर. नाह . 

 
 
FIR त दल  का:-  
 
 मयताच ेनाव व प ा :-  
 
 
 उ शरा च े कारण:-  कागदप  ा त झा यान े

आज रोजी  दाखल.  

 
 
मरणाच ेकारण :-  हदय वकारा या झट यान े

मरण पावल  

 
 

खुलासा;  सादर वनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील मयत म हला 
वयोवृ द अस यान े तस तच ेराहते घर  अचानक घाम येवुन ास होत अस यान े

तस उपचार कामी सरकार  दवाखाना व णुपुर  , नांदेड वाड  . 50 म ये उपचार 

चाल ु असतांना मरण पावल  आहे वैगेरे मजकुराच े कागदप  ा त झा यान े वर 

माण ेआ  . दाखल क न मा . पो . न . सा . यांच ेआदेशान ेपुढ ल तपास HC - 

2059 सानप यांचेकड े दला . 
            
दाखल करणार:- ---HC-/ 2131 गारोळे साहेब पोल स टेशन कंधार मोबाईल नंबर:-

9421761652. 
 
तपासीक अमलदार:-- ---HC-/ 2059 सानप नेमणकू पोल स टेशन.  कंधार मो.  :-  

 

पो. टे. भार  अ धकार  च ेनाव व मो. .        मा. पो. न. पडवळ साहेब  पो . टे.  

कंधार मो . . 9420841070.  

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  lnj iks LVs  dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
   

 



 

पो. टे. कंधार गु.र.न 66/2023  कलम 454,380.भा.द.वी. दनांक 11/03/2023. 

 

पो. टे. च े

नाव 

गु.र.न व कलम व 

अ ध नयम 

   गु हा घडला दाखल  तार ख, वेळ व 

ठकाण  

फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न 66/2023  

कलम 

454,380.भा.द.वी. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द.10/03/2023 चे  14.00 त े16.30 

वाजता चे दर यान फयाद च ेराहते 
घर  मौजे गोणार  ता. कंधार िज. 

नांदेड    पूवस 25. क.मी. 
 
 
 
 
 

 गु हा दाखल:- द.11/03/2023 वेळ  

14.25 वा टेशन डायर  न द  14 

वर. 

 
 
 
 

उ शराच े कारण ---आज रोजी 
पोल स टेशनला येऊन त ार 

जबाब द याव न.  

 
 

फयाद चे नाव  : - वंदना गंगाधर कांबळे   

वय 54 वष यवसाय नोकर  रा. गोणार.  

ता. कंधार िज. नांदेड . 

मो.न.9763865297. 

 
 

FIR त दल  का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा :- अ ात.  

 

 आरोपी अटक :- नाह   

 

गेला माल:- सो याचे झुमके वजनी एक 

तो याचे कमती अंदाज े30,000/- 

 

20,000 हजार नगद  यात 500 पये 

दरा या 40 नोटा असे एकूण 50 हजार 

पये.  

 

सादर वनंती क  यातील नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील  

फयाद  बाई ह  घरासकूलूप लावून शेताकडे गेल  असता कोणीतर  

अ ात चोर याने घराचे कुलूप तोडून घरात वेश क न कपाट म ये 

ठेवलेले सो याचे दा गन े कमती अंदाज े 30 हजार पये व नगद  20 

हजार पये असा एकूण प नास हजार पयांचा  माल चो न नेला 
आहे. वगैरे मजकुराच ेजबाब व न मा.पो. न. ी पडवळ साहेब यांच े

आदेशाने गु हा दाखल. 

 

तपासी अंमलदार :--HC-/1959  यवहारे साहेब पो. टे. कंधार 

मो. .9604333256. 

 

दाखल करणार:- -HC-/2131 गारोळे. टे. कंधार 

मो. नं.8551929100. 

 

 पो. टे. भार  अ धकार  चे नाव व मा. पो.नी पडवळ साहेब. मो.न 

9420841070. 
 
 
 
 

आरोपीचा पूव इ तहास:- Nil.  

केलेल  कारवाई:-nil. 
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आरोपीचा पूव इ तहास:- Nil.  

 

केलेल  कारवाई:-nil. 

 

 
 
 
 
 



 

पोल स टेशन मदुखेड म सगं 04/2023 दनांक--11.03.2023 

 

 िज हा पो टेचे 
नाव  

 म सगं घडला ता. वेळ व 

ठकाण   

म सगं माकं  फयाद   गु याची हक कत  

 मुदखेड  म सगं.घ.ता. दनांक -

09.03.2023 वेळ 15.00 

वा. फयाद या घ न 

नघून गेल  

 
 
 
 
 म सगं दाखल दनांक-

11.03.2023 वेळ 21.51 

न द मांक 26 

म सगं माकं 04/2023     फयाद -  

 
नघून गेले या मुल च ेनाव--  

           
 
 

 खुलासा -- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील नघून 

गेलेल  मुलगी / बाई ह  आप या ब हणीला न सांगता घ न नघून गेल  ती 
पु हा आल  नाह  वणन काळे लाल फुले असलेल  साडी, लाल रंगाचा लाऊज 

,नाक आखुड भाषा मराठ  हदं  पारधी. बोलता येते पायात काळया रंगाची 
च पल. वगैरे अज चौकशी व शोधकामी पो. न.साहेब यांच ेआदेशान े म सगं 

दाखल आहे. 

 
 
 तपासीक  अ धका याच े नाव - पो.हे.का. 2187 आलेवार   मोबाईल नंबर 

9158756087 
 
 
 
 दाखल करणार--ASI/शेख गौस  पो. टे. मुदखेड मोबाईल नंबर.8623983731 

आरोपीचा पूव इ तहास:- Nil.  

 

केलेल  कारवाई:-nil. 

 

 



 

                                                                                                                                                       पो. टे वमानतळ गुरन ं  87 /2023 कलम 379 भारतीय दंड सं हता 1860 द 11.03.2023 
 

िज हा पो टेच ेनाव   म सगं घडला ता. वेळ व 

ठकाण   

म सगं माकं  फयाद   गु याची हक कत  

. िवमानतळ गु.घ.ता.वेळ व ठकाण – 

दनांक 26/02/2023 च े
राञी 11.45 वा.ते दनांक 
27/03/2023 च े सकाळी 
6.00 वाजताच े  दर यान 
मा या आनंदनगर येथील 
साई भोजनालयाच े समोर 
,नांदेड पूवस 1 कमी 
 
 
गु.दाखल ता वेळ - 
- द 11.03.2023 रोजी 21.16 
वा टे.डा.36वर 
 
 

गुरनं   87 /2023 
कलम 379 भारतीय 
दंड सं हता 1860 
 
 
गेला माल -  पँशन 
ो.मोटारसायकल 
.MH 26 BF 4383 

िजचा चसेीस 
नं.MBLHAR180HHC74

470 व इंिजन 
नं.HA10ACHHCA4137 
माँडल 2017 जूनी 
वापरती कंमत अंदाजे 
42,000   
 
 

फयाद -  योगेश शवाजीराव 
कदम,वय 27 वष, यवसाय 
श ण रा.आनंदनगर,नांदेड  

        मो.न.9730753239 
  
 
आरोपी- अ ात 
 
उशीराचे कारण -
मोटारसायकलचा आजपावेतो 
आजबूाजू या ग लीत व नांदेड 
शहरात शोध घेतला असता ती 
िमळून आली नाही.सदरची 
मोटारसायकल माझे भावजीचे 
नावावर अस याने व 
मा याकडे आर.सी.बकू 
नस याने आज रोजी 
मोटारसायकचे आर.सी.बकू  
घेवून  पो. टेला येवुन 
त ार देत आहे.  

 

खुलासा – सादर वनंती क,नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील फयाद ने यांच े भावजीच े नावावर असलेल  पँशन 
ो.मोटारसायकल .MH 26 BF 4383 िजचा चेसीस 

नं.MBLHAR180HHC74470 व इंिजन नं.HA10ACHHCA4137 
माँडल 2017 जूनी वापरती कंमत अंदाजे 42,000  ह  
आनंदनगर येथील साई भोजनालया समोर  लावलेल  असताना  
कोणीतर  अ ात चोरटयाने यांची मोटारसायकल चो न नेल  
आहे वगैरे मजकुराच े अजाव न मा.पो. न.काकड े सा.यांचे 
आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न तपासकामी सपोउप न 
कू ळेकर यांचकेड े दला. 
 
 
दाखल करणार-पो.ना/2609 आकमवाड मो.व.8805647079 
 
 
 तपास - सपोउप न कू ळेकर मो.न.9923696704 
 

आरोपीचा पूव इ तहास:- Nil.  

केलेल  कारवाई:-nil. 

 



 

iksLVs foekurG xw-j-u-  86@2023 dye 324]323]504]34 Hkknfo fnukad 11@03@2023 
 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

[kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko ukansM  
 
foekurG  

xqUgk  -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k & 
 fn 07-03-2023 jksth 
15-30 ok ps lqekjkl 
ctjax uxj ukansM 
 
 
fn’kk o varj & 

 iqosZl 2 fd eh  
 

xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 

 fn 11-03-2023 jksth 
osG &19-51 ok LVs-Mk-30
  
 

?kVukLFkG %&  
 

xqUgk@ vijk/k 
dzaekd xw-j-u-  
86@2023 dye 
324]323]504]34 
Hkknfo 
 
  

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
 vejku vCnqy dknj rkacksGh  o;24 
o"ksZ O;olk; jkstetqjh jk- nso.kh rk- 
nso.kh ft- ykrqj g- eq- fijcqj~gk.kuxj 
xYyh ua-08 ukansM eks ua- 9112240489 
 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 
 

vkjksih vVd rk osG %& ukgh   

m'khjkps dkj.k&---foykt d#u 
vktjksth iks- LVs- yk ;soqu rØkj fnyh- 

[kqyklk%& lknj fouarh fd]uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh lax.ker d#u 
fQ;kZnhl vkjksih Ø  1 gk yky 'kVZ dk ?kkrykl Eg.kqu  f'kfoxkG dsyh o vkjksih Ø 2 
o3 ;kauh f'kfoxkG d#u FkkiMk cqD;kus ekjgk.k dsyh]o vkjksih Ø 4 gk R;kps gkrkrhy 
ykdMkus fQ;kZnhP;k ik;koj] Mkos gkrkoj] ikVhoj]ekusoj]dejsoj eqDdk ekj ek#u 
nq[kkir dsys- oxSjs etdqjkps tckcko#u ek-iks-fu-ujokMs lk-;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky 
d#u iq<hy rikl dkeh iksmifu cqjdqys lkgsc ;kapsdMs fnyk- 
 
  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek- mifoHkkxh; iks-v- ns'keq[k lkgsc ukansM 'kgj 
]eks ua ]9765390333] iks-fu-ujokMs iksLVs foekurG eks- ua- ] 9561045306] 
 iksmifu cqjdqys iksLVs foekurG  eks-ua-9623652730 ]gs fnukad 11@03@2023 jksth 
19%51 ok ukas ua-30 oj jokuk 
 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu-ujokMs iksLVs foekurG eks- ua- ] 9561045306  
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu cqjdqys lkgsc  eks-ua-9623652730 
 

nk[ky dj.kkj %& liksmifu dY;k.kdj iksLVs foekurG  eks-u-9623551038 
 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh%&  fM ds dne eks ua  9921460435 
 

lax.kd vkWijsVj%&fnik dkacGs eks ua 9766812295 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

[kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

िदनांक11.03.2023 
 



 

िदनांक11.03.2023 
 

 
 
 
 



 
 

पोल स टेशन उ मान नगर   ो गरुन.ं 32/2023/कलम  65 e म.दा.का.  माणे दनांक. 11.03.2023 

  पोल स टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा रिज टर नबंर व कलम  गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नबंर, आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

उ मान नगर गुरनं 32/2023कलम 65ईम.दा.का 

माणे 

 
 
 

मळाला माल: देशी दा  भगंर  

सं ाच े 180 एम एल च ेशील बंद 

12 बॉटल येक  कंमत स र 

पये माणे एकूण  840 पयांचा 

 गु हा घडला दनांक 

11/03/2023च े18.00 वा  
 

ठकाण -मौजे दह  कळंबा 
तालुका कंधार 

 

दशा : -12 कमी द ण 

 
 
 

गु हा दाखल दनांक: 11.03.23 

टे.डा. नं. 26वर  

 

दाखल करणार:-- HC 564 

च हाण पो. टे उ मान नगर 

 
 
 

 चके ल टची पुतता केल  अगर 

कसे  :-होय 

 फयाद चे नाव :-मनोज कुमार यादवराव मुंड े

व 39 वष यवसाय नोकर  पो.ना. 127 पो ट 

उ मान नगर तालुका कंधार मोबाईल नंबर 87 

88 0 5 16 17 
 
 
 

एफआर आय त 

 दल  का :-होय  

 
 
 

 आरोपीच ेनाव व प ा :-  
 
 

 आरोपी अटक :--   नाह  

 

खुलासा :- वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  भगंर  

सं या या 180 एम एल मते या काचे या सीलबंद बारा 
बॉटल येक  70 पये कमती माणे एकूण 840 

पयाचा ो गु याचा म** चोरट  व  कर याचे 
उ देशाने ता यात बाळगले या मळून आला हणून 

सूयाजी व न सदरचा गु हा दाखल क न माननीय सपुने 

ी भारती साहेब यांचे आदेशानी पुढ ल तपासणी याची 564 

च हाण साहेब यां याकडे दला 
 

 तपासी अमंलदार :- पोहे का  564 मोबाईल नंबर 

8888848937 
 

पोल स टेशन भार  अ धकारय्ाचे नाव व मोबाईल 

नंबर:- मा. सपो न ी देवकत े साहेब मोबाईल नंबर 

930734 34 34 
 
 
 

 
 



 
 
 



 

 

आरोपीचे

उशीराचे कारण

----- 



 



 

 

 



 

    
 

 

 



 

पो. टे. माळाकोळी    गुरन  व कलम   गुरन 31/2023 कलम 307, 323,504,34भादवी द 11/3/2023 

   

माळाकोळी    
गुरन रिज टर 

नंबर व कलम  

 गुरन 31/2023 

कलम 307, 

323,504,34भाद
वी 
 
 

पासूनच ेअतंर---- 

पि चमेस 10 

कमी 

गु. घ. ता. वेळ व ठकाण 

दनांक 09/3/2023  च े

19.00 वाजताच े

सुमारास मौ. रसनगाव 

आरोपी मांक 3यांच े

घराच े अगंणात 

पि चमेस 10 क.मी. 
 
 

गु. दा. ता. व वेळ  

 द.11/3/2023 वेळ  

23.12 वाजता टेशन 

डायर  न द 22वर

फयाद देणाऱ 

मारोती बापूराव केजगीर वय 35 वष 

यवसाय शतेी  राहणार कजगीरवाडी 
तालुका पालम िज हा परभणी   
 
 
 
 

आरोपीच ेनाव व प ा 
 

हक कत------------सादर वनंती क  यातील फयाद  व 

आरोपी आपसात पाहुणे असून वर नमुद तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपी मांक 1  याने फयाद स 

मौ. रसनगाव येथील पाहु याचा जागेचा वाद मटवून टाकूत 

हणून फयाद स आरोपी मांक  3 च ेघर  घेवुन गेले तेथ े

जागे या वादाव न आरोपी मांक 3 यांने फयाद स त ू

तु या पाहु याच े बाजून े बोलत आहेस हणून शवीगाळ 

केल  व नमूद आरोपीतांनी संगणमत क न आरोपी मांक 1 

याने फयाद स दाबून धरले व आरोपी मांक 2 यान ेलोखडंी 
गजाने फयाद चे डो यात मा न जीव े मार याचा य न 

केला व गंभीर जखमी केले तसेच आरोपी ं  4 याने काठ न े

फयाद चे पाठ त मारहाण क न मु का  मार दला वगैरे 

मजकुराच ेजबाब व न गु हा दाखल. 

तपा सक अमंलदार------ 

पो.उप न आड ेपो. टे माळाकोळी  मो. नं.  9970125563 

 


