
 पो टे माहूर आ   न.ं  :- 04/2023 कलम :-  174 िसआर.पी.सी द. 04/02/2023 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला 
व दाखल  

फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी 
चे नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

माहूर आ   न.ं  :- 04/2023 

कलम :-  174 िसआर.पी.सी 
माने  

 

 

 

 

आ  घडला ता. व वेळ :-   द.,03-02-

2023तेद नाक04/02/2023 रोजी चे 

सकाळ   

06.30 वा.चे पूव कोटा या बाजूला 
गणराज रे टॉरंट समोर माहूर प मेस 

2 कमी बीटनंबर 1 माहूर  
 

आ   दाखल ता. व वेळ :-  

द. 04/02/2023 चे 09.19 वा.  
न द नंबर :- 07 वर  
 

खबर देणार नाव :- अिनल पुंडिलक 

बोरकर वय  24 वष यवसाय यवसाय 

क टंगदकुान रा. थार बु कु पो ट हवरा 
संगम तालुका महागाव ज हा यवतमाळ 

मोबाईल नबंर 7218760640 

मयताच ेनाव :- 1)  

यवतमाळ  

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

आरोपी अटक :- िनरंक 

 

 

सादर वनतंी क ,वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी  
यातील मयत हा गळफास घेऊन मरण पावला वगैरे 

अजा व न मा. पो. िन. ी र टेसाहेबयां याआदेशाने 

आ  दाखल क न पुढ लतपासकामी बट npc/777 

ह . एस. आडेयां या कडे दला. 

दाखल करणार –pso,/npc/1132 गोपनवाडmono 
7875344463 

तपािसक -npc ह . एस. आडेपो टे माहूरमो. 
न.7020105812 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव :- .पो. िन. र टेसाहेब पो. टे. माहूरमो. न.ं 

9923388510 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 

 
 
 
 



पो. टे. उ माननगर आ. .न ं05/2023कलम 174CRPC माणे द 04/02/2023 

ज हा/ठाणे  गरुन ं/ कलम  ग.ुघडला /गु हा दाखल/  

ता . वेळ व ठकाण 

खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

आ .न0ं5 /2023कलम 

174CRPC 

माणे  

 
 
 
आ. .चे कारण :--  गरम 

पाणी पड याचे 

कारणाव न 

 
 

उिशराचे कारण :--  

 
 

 दाखल करणार :-- HC 

2323 जामकर पो. टे . 

उ माननगर ता. कंधार 

ज.नांदेड 

 
 

आ. .घडला.ता वेळ 

ठकाण  :---  

द04/02/2०23चे 

07.00वा  
  
 
 
 
ठकाण  :--  

स.द. व णुपरु   नांदेड वाड 

30  

 
 

अतंर व दशा   :-- पवुस 

35 क.मी  
 
आ. .दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 04/02/2023वेळ  

16.22वा टे डा न ं15 

 
 

फयाद चे  नाव नाव :-- पांडूरंग सताजी 
िशदें  वय 30वष यवसाय   रा.डोलारा 
ह.म.ुिस ाम पांडागळे यांचे   शेतात ता. 
कंधार ज नांदेड  मो.न ं7666109087 

 
 
मयताचे नाव  

 

मरणाचे कारण :--  चुलीवर ठेवलेले 

भोगो यातील गरम पाणी अगंावर 

पड यान ेभाजून जखमी औषध 

उपचारादर यान मृ य ू

 
 

खुलासा:--सादर वनतंी क  यातील फयाद चा हा 
ऊसतोडणी कर ता िशराढोण िशवारात आला असता 
शेतीतील राह याचे ठकाणी चुलीवर अघंोळ  साठ  ठेवललेे 

गरम पाणी अगंावर पडून गभंीर दखुापत झा यान े

उपचारादर यान मृ य ू पावला वगरेै फयादव न आ.  

दाखल क न तपास HC 2499 भारती यांचेकडे दला  
 

तपािसक अमंलदार :--HC 2499 भारती  पोलीस टेशन 

उ माननगर मो न ं   95798 54437 

 
पोलीस टेशन भार  अिधका-याच ेनाव व मोबाईल नंबर :-

- मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर मो.न.ं  

 83789 89949 
 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सचूना माणे :- 

 
घटना थळ  भेट देणारे अिधकार  :-– 

 

घटना थळ  भेट देवनु परत आले वेळ  :-- द 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 



 
 

पो ट चे नाव  मु ामाबाद  गरंु न 19/2023 कलम 324,323,504,506,34 भादवी दनांक 04/02/2023 

पो ट चे नाव गु न/आ  /पणा 
का / िमिसगं घडला 
व दाखल व कलम 

गु न /आ  /पणा का /िमिसगं 

/घडला व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा व मोबाईल नबंर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 

/नाह  

हक कत 

मु ामाबाद 

 
 
 
 

गरंु न 19/2023 

कलम 

324,323,504,506,

34भादवी 
 
 
 

गु हा घडला तार ख वेळ व 

ठकाण– दनांक23/01/2023 

रोजी सकाळ  10.30 हा 
आरोपी या घरासमोर डोरनाळ  

 
गु हा दाखल तार ख वेळ-

दनांक 04/02/2023 रोजी वेळ 

14.56 न द नबंर 
21 वर 
 
 

फयाद - 

 
 
आरोपीचे नाव-1.  

 
गेला मा ल - 

 वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीचा 
आ ण सगंणमत क न फयाद स त ूआमची रोड लगत 

जमीन आमची तस ंकाय नाह  हणतोस असे हणून 

फयाद स सा ीदार यांना लाकडाने डो यात मा न 

डोके फोडल ेव मकुा मार दला िशवीगाळ क न जीवे 
मार याची धमक  दली वगरेै जबाबाव न गु हा 
दाखल क न माननीय सपोनी ी वाघमारे साहेब यांचे 

आदेशाने तपास एस आय शेख हे कर त आहेत 

दाखल करणार-Asi शेख पो ट मु ामाबाद 

 
तपास- एस आय शेख 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 

 

 

 



पो. टे तामसा आ. .न.ं02/2023 कलम 174 सी.आर.पी.सी दनांक - 04/02/2023 

 

पो. टे 

चे नाव  

आ  न ं व कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबरदेणार चे नाव ह ककत 

तामसा आ .नं:-- 

02/2023 
 

कलम:-- 174 सी.आर.पी.सी 
 
 

मरणाचे कारनः--  बैल हा अचानक 

उधळून MH-26-CF-3504(जांय ई 

कूट ) 

कुट या पाठ मागील शीटरवर  

बैलान ेउड  मार याने रोडवर पडून 

डो यात मार लागून उपचारादर यान 

मरण पावल.े 

दनांक:-- 16/01/2023 रोजी  
रा ी 00.30 वा. चे सुमारास 

शासक य णालय व णपुुर  

नांदेड  ता. ज हा नांदेड  

 
 

आ. ..दा.ता.वेळ दनांक:-- 

04/02/2023 च े 17.32 

वा.न द नं 20 वर . 

 

उिशराच ेकारण:  आज रोजी 
पो टे ला  येऊन जबाब 

द याने.  

खबरदेणार:-  सतीश 

ल मण वाठोरे   वय 39    

वष यवसाय  शेती  रा. 
वडगाव (बू) ता.हदगाव  

जलह्ा नांदेड  

मो.न.7557358358 

 

FIR त दली का :-  होय 

 

मयताचे नाव व प ा:--   
 

सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील मयत हा  
 (जांय ई कूट ) वर बसून भोकर येथून परत येत असताना भोकर ते तामसा 
जाणारे रोडवर ल ऑ ो वेअर हाऊस रोडवर आले असता यांचे कुट या 
पाठ मागील शीटरवर बैलान े उड  मार याने रोडवर पडून डो यास मार लागून 

उपचारादर यान मरण पावल ेवगैरे जबाव न आ  दाखल. 

 

दाखल करनार  यांचे नाव :--pso  NPC 2528माटे  पो. टे. तामसा नंबर:-- 

9527177527 
 

तपासणी अिधकार  -  hc2498 क यानकर.पो. टे.तामसा मो.न. 9284038840 

 

पो. टे भार  अिधकार  यांचे नाव व मोबाईल नंबर: . मा.सपोनी ी. दळवे 
पो. टे.तामसा मो.न.7744827771 

 

केलेला तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:-- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 
 



पोलीस टेशन रामतीथ गरुन.ं18/2023 कलम 65 (E) म. दा. का. दनांक 04/02/2023 

पो. टेचे 

नाव 

गरुण ंव 

कलम 

गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 
खुलासा  

रामतीथ गरुन o 

18/2023 

कलम 65 (E) 

म. दा. का. 
 
 
 
 
 

द. 4.02.2023 च े14.20 वा. 
स.ुमारोती मदं र जवळ वडा या 

झाडाखाली 
मोजे. डोणगाव ब.ु ता. बलोली 

पवुस  07  कमी 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

4/02/2023 च े  17.42  वा टे.डा न द 

. 23 वर 
 

दाखल करणार :-पोहेका.928 

भवानगीकर  पो टे रामतीथ मो. 
न.ं.9445353519 

फयाद  नाव:- अिनल बालाजी 
रंदकवाल ेवय 35 वष यवसाय नोकर  

पो. कॉ.485  पो. टे.रामतीथ मो. 
न.ं8888602669 

 
आरोपीच े:-  

 
 

िमळाला माल :- देशी दा  िभगंर  

सं याचे 180 एम एल मते या 35  

बॉटल कमती अदंाज े2800 ./- ो 
गु ाचा माल 

खुलासा_सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने देशी 
दा  िभगंर  सं ाच े 180 एम एल मते या 35 बॉटल कमती अदंाजे 2800/- ो 
गु ाचा माल वनापरवाना बेकायदेशीर र या ितची चोरट  व  कर या या 
उ ेशान ेता यात बाळगनू िमळून आला हणून गु हा दाखल क न मु ेमाल व 

आरोपी तपास कामी  मा.सपोिन ी दघे साहेब यांच ेआदेशा वये गु हा दाखल 

क न तपास NPC-1371 िशदें यां याकडे दला आहे 

 

भार  अिधकार  - एस ह  दघे सहा यक पोलीस िनर क पो टे रामतीथ 

मो.9834255985 

तपािसक अमलंदार-पो.ना.1371 िशदें पो टे रामतीथ मो.न.9552514548. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 
 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ गरुन.ं19/2023 कलम 65 (E) म. दा. का. दनांक 04/02/2023     

पो. टेचे 

नाव 

गरुण ंव 

कलम 

गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 
खुलासा  

रामतीथ गरुन o 

19/202
3 

 कलम 

65 (E) 

म. दा. 
का. 
 
 
 
 
 

द. 4.02.2023 च े14.10 वा. स.ु 

आरोपीच ेघरा बाजूस मोक या जागेत  

 मोजे. डोणगाव ब.ु ता. बलोली  
 पवुस  20  कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 4/02/2023 च े  

17.52   वा टे.डा न द . 24 वर  

 
दाखल करणार :-पोहेका.928 

भवानगीकर  पो टे रामतीथ मो. 
न.ं.9445353519  

फयाद  नाव:- अिनल बालाजी रंदकवाल े

वय 35 वष यवसाय नोकर  पो. कॉ.485  

पो. टे.रामतीथ मो. न.ं8888602669  

 
आरोपीच े:-  

 
 

 िमळाला माल :- िशदं च े1 लीटर 

मते या 110   पाक ट कमती अदंाजे 

2200 ./- ो. गु ाचा माल  

खुलासा_सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीने िशदं  चे 110 पाक ट   कमती अदंाजे 2200/- 

. ो गु ाचा माल वनापरवाना बेकायदेशीर र या ितची 
चोरट  व  कर या या उ ेशान े ता यात बाळगनू िमळून 

आला हणून गु हा दाखल क न मु ेमाल व आरोपी तपास 

कामी  मा.सपोिन ी दघे साहेब यांच े आदेशा वये गु हा 
दाखल क न तपास NPC-1371 िशदें यां याकडे दला आहे 

 

भार  अिधकार  - एस ह  दघे सहा यक पोलीस िनर क पो 
टे रामतीथ मो.9834255985 

तपािसक अमलंदार-पो.ना.1371 िशदें पो टे रामतीथ 

मो.न.9552514548. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 
 

 

 

 



पो ट चे नाव मदुखेड िमिसगं मांक 03/2022 दनांक 04.02.2023 

1 पोलीस टेशन   चे 
नाव  

 2 हरवलेली तार ख वेळ  व 

ठकाण 

3   िमिसगं मांक   4  खबर देणार  5  खुलासा 

 पोलीस टेशन 

मदुखेड  ज हा 
नांदेड  

  हरवलेली तार ख वेळ व 

ठकाण =04/02/2023 रोजी 
08.00 वाजता समुारास मौजे 

मडका िशवार पवूस 03 

कलोमीटर 

 
 
 
 
 

दाखल तार ख वेळ = द. 

04/02/2023 वेळ 18.34  

वाजता न द नंबर 16 

िम सगं  मांक 

03/2023  
 
  
  

 खबर देणार :-    परसराम पता  
गाल ू  बकेवाड  वय 53 वष राहणार  

मडका तालकुा मदुखेड मोबाईल 

नंबर 7387893118 

 
  हरवले या इसमाचे नाव :-  अमोल 

पता परसराम  ब केवाड वय 32 

वष राहणार मडका तालकुा मदुखेड 

 

हरवले या  इसमाचे वणन :- बांधा - 
मजबतू , उंची- पाच फूट पाच इंच, 

रंग - सावळा ,पोशाख -पट-शट 

भाषा -मराठ  हंद  बोलता येते 

 सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील  

हरवलेल ेइसम हा मोजे मडकाईतनू शेताकडे जातो हणनू 

गेला तो घर  परत आला नाह   वर ल वणनाचा मलुगा 
हरवला आहे वगैरे अजाव न दाखल क न मा य पणेु 

साहेबां या आदेशाने वीट पोहे का 2187 आलेवार यां याकडे 

दला  
 
 दाखल करणार– पो हे का  2136 वचेंवाड 

 तपासीक अमलदार=HC   2187 आलेवार  मोन :- 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 

 

 

 

 



 

पो टे२ अधापरू ्ग ुर न_27/२०२3कलम_279, 337,338,427भाद व द. 04.02.2023 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला व 

दाखल  

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

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

अधापूर ् गु र न_27/२०२3कलम_279, 

337,338,427भाद व माणे. 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द.30.01.2023 रोजी 08.50 वाजताचे 
सुमारास आसणा ते भोकर फाटा रोडवर 

ह डा शो म समोर रोडवर द णेस 12. 

क .मी.  
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 04.02.2023 चे  11.38वा.  
 

न द नंबर :- 010वर  

 

दाखल करणार_ asi नंदे पो. ठाणे 

आमलदर पो टे अधापूर     

मो. न.9765764482. 

फयाद  चे नाव :  लाल बाब ूयादव    वय 

_36वष यवसाय _इं जिनअर रा.म टए रया 
को ठ ता. तुरकोलीमा ज हा इ ट चपंारण 

रा य बहार ह ली मु काम अधापूर 

तहसील चा बाजूला अधापूर .मोबाईल 

नंबर_8809757091,8088554046. 

 
 
 

आरोपी च ेनाव_x  

FIR दल ेका होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 

    उशीराचे कारण _आज रोजी एमएलसी 
प क ा  झा याने  

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  हा याचे मो सा मांक.चालकान े

याचे ता यातील क हा हायगई िन काळजीपणाने 

भरधाव वेगात चालउन फयाद स पाठ मागून 

मो.सा.ला जोराची धडक दला. यामुळे फयाद  ला मार 

लागून गंभीर दखुापत होऊन डावे पाय पुण िनकामी 
झाल ेव शर राला ईतर ठकाणी खरचटले आहे व तसेच 

मो.सा.चे पण नुकसान झाल े आहे. वगैरे मजकुराच े

जबाबा व न वर माणे गु हा दाखल. 

 
 

तपािसक अमलदर_पो. हे. का2241/तोरणे.  

मोno_9096624032 

 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . जाधव साहेब पो. 
टे. अधापूर ्मो. नं. _ 7798834263 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 



 

पो. टे. कंधार  गु.र.न. 30/2023  कलम  379 भा द वी. द.04/02/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

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

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 30/2023 कलम 

379 भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

1/2/2023 रोजी  06.00 ते 

12.00 वा.चे दर यान 

जंगमवाड  िशवारात 

रोड या कडेला  
द णसे 5 कमी  
 
 

गु हा दाखल:- द 

4/2/2023 वेळ  18.36 

वाजता टेशन डायर  न द   

25  वर 

 
 
 

 फयाद  च ेनाव    :-   नामदेव कशन गादेकर  वय 27 

वष यवसाय  मजुर  रा. कळका   ता. कंधार ज. नांदेड   

मोबाईल नंबर  

 

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी च ेनाव व प ा: -. .  अ ात 

 

गेला माल - मोटार सायकल MH 26  BS 2595 

colour heavy grey chassis no 
mblhawos4k5d09942 , engine no 

ha10agk5d14112 लडर लस हरो कंपनीची मोटार 

सायकल कंमत 40000 पयाची  
 

आरोपी अटक:- नाह  

 

दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे 

कंधार 

 
 

खुलासा; सादर वनंती वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद   याची  मोटार सायकल MH 26  BS 2595 colour heavy 

grey chassis no mblhawos4k5d09942 , engine no 

ha10agk5d14112 लडर लस हरो कंपनीची मोटार सायकल 

कंमत 40000 पयाची जंगमवाड  िशवारात रोड या कडेला लावून 

झोपला असता कोणीतर  अ ात चोर याने याची मोटार सायकल 

चो न नेली आहे वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न तपास  Hc / 

2059 सानप  यांचे कडे दला. 
 

तपासी अंमलदार:---- HC/2059  सानप  पोलीस  टेशन कंधार. मो. 
नं.9421849989  

 

   पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ 

साहेब        

मो न ं9420841070 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर  ग.ुर.न. 44/2023 कलम 279, 337, 338 भादवी. दनांक 04.02.2023  

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण ग.ु द. 

ता.वेळ टे.डा.न द 

गरंुन व कलम फयाद / आरोपी  हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनाकं  

19/10/2022 रोजी वेळ 07.00 

वाजताच ेदर यान हाळदा आ ण 

मोघाळ या मिधल कँनल जवळ 

भोकर ज नांदेड. 

दशा व अतंर- उ रेस आतंर 15 

क.मी. अतंरावर 

 

ग.ु दा. ता. व.े व ठकाण- दनाकं 

04/02/2023 वेळ           वाजता 

टेशन डायर  नंबर  

 

उशीराच ेकारण- फयाद ने आज 

रोजी पोलीस टेशनला येऊन त ार 

द यान े

ग.ुर.न. 

44/2023 कलम 

279, 337, 338 

भादवी. 
 
 
 
 
 

 

फयाद च े नाव- ल मण 

भोज ु राठोड वय 42 वष 

यवसाय शेती रा. 

इळेगाव ता. भोकर ज. 

नांदे तपास एस आय 

शेख ड मो. 7569479019 

 
 
 
 

आरोपीच ेनाव-  अ ात 

 
 
 

आरोपी अटक- िनरंक 

खुलासा- वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा गाड वर बसनु 

जात असतांना हाळदा आ ण मोघाळ या मिधल कँनल जवळ माझी मो.सा. 

डा या साईडला उभी क न नैसिगक वधीसाठ  थांबनु परत गाड वर बसनु 

गाड  चाल ुकरत असतांना भोकर कडुन येणा-या मो.सा. ने मा या गाड ला 

धडक मा न िनघुन गेल ेआज पावेतो स.द. नांदेड येथे जावनु टमट केली तर  

स ा माझा वलाज चाल ुअसनु आज रोजी मला बर वाट यान ेसदर अनोळखी 

अनोळखी मो. सा. इसमा व  त ार देत आहे वगैरे मजकुराच ेजबाब व न 

मा पोउनी पाट ल साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पढु ल तपास 

काम बट पोहेका ँ487 कदम यांचे कडे दला. 
 

दाखल करणार  ASI एस एस लेखुळे PSO पो ट भोकर मोबाईल  

8308292298 
 

तपासी अमलदार-  पोहेकॉ 487 कदम पो. टे भोकर मो.न 9763356368 

 

पो ट भार  अिधकार  - पो. िन.पाट ल साहेब मो.9923104521 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 



iksLVs brokjk xqjua 38@2023 dye 307] 34 Hkk-na-fo- lgdye 3@25] 7@25] 25 ¼1&,½ ‘kL= vf/kfu;e fnukad 04@02@2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

gdhdr 

 ftYgk -

ukansM  

 

 

iksLVs ps uko  

brokjk 

 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  & fnukad 

03@02@22023  jksth 

vankts lk;adkGh 04%30 rs 

05%00 oktrkps lqekjkl 

[kaMsyoky LohVP;k cktwyk 

Jhjke tUeksRlo lferh 

dk;kZy;kP;k leksj tquk 

eksa<k ukansM -  

  

 
fn’kk o varj %&  

nf{k.ksl 01 fd-eh- 

xqju nk[ky-rk-osG- %& 

fnukad 04@02@2023 ps 

01%32 -ok LVs Mk Ø 03  

oj- 

 

  xqjua @ vijk/k 

dzaekd %& 38@2023 

dye 307] 34 Hkk-na-

fo- lgdye 3@25] 

7@25] 25 ¼1&,½ ‘kL= 

vf/kfu;e izek.ks  

   

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& lfpu 

ia<jhukFk dqyFks o; 29 o”ksZ 

O;olk; pkanhps lksU;kps dkjkfxj 

jk- ikBd xYyh ljkQk ] ukansM 

eks- ua-  8055266247  

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %& 

1½  

vkjksih vVd rk osG %&  
fnukad 04@02@2023 jksthps 

02%42 oktrk LVs-Mk- uksan dz- 

06 oj vkjksih 

 1½  

gfddr%& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh  ;krhy 

vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ;kZnhl tqU;k HkkaM.kkps dkj.kko:u thos 

ekj.;kP;k m|s’kkus o;kauh R;kaps gkrkrhy fiLVyus xksG;k >kMwu 

fQ;kZnhl xaHkhj t[keh dsys  o f;kus fQ;kZnhl ekj.;klkBh R;kauk enr 

dsyh vkgs oxSjs etdqjkps tckck o:u xqUgk nk[ky - 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&1½ ek-iksyhl vf/k{kd ] ukansM 
Jhd̀”.k dksdkVs  lkgsc eks- ua- 9823410506 2½ ek- vij iksyhl 
vf/k{kd MkW- fl/ns’oj Hkksjs lk- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh ] 
mifoHkkx brokjk ]ukansM  eks-ua-7798688865 
gs fnukad 03@02@2023 jksth ps osG 17%49 oktrkps LVs-Mk- uksan dzekad 
34 oj ?kVukLFkGh jokuk >kys - 
?kVukLFkGko:u ijr %& fnukad 03@02@2023 jksth ps osG 20%15 
oktrkps LVs-Mk- uksan dzekad 44 oj vkod - 
-iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& Jh- Hkxoku /kcMxs iksyhl fujh{kd iks-LVs- 
brokjk eks-ua- 9552520363 
rikfld vf/kdkjh %& lgk;d iksyhl fujh{kd Jh-Lokeh iks-LVs- 
brokjk eks-ua-  9823039256 
nk[ky dj.kkj %& Mh-vks- iksyhl mi fujh{kd Jh-eksgu jkBksM eks-ua- 

9623259955 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& Mh-vks- Jh- ,-vkj- ?kqxs  eks-ua- 9923026801 
lax.kd vkWijsVj%& eiksuk @2584 uezrk fgaxksys eks-ua- 8484883458 
?kVukLFkG%& & & [kaMsyoky LohVP;k cktwyk Jhjke tUeksRlo lferh 

dk;kZy;kP;k leksj tquk eksa<k ukansM nf{k.ksl 01 fd-eh- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 

 



iksLVs ukansM xzkeh.k  xqjua  60@2023 dye 307]143]147]148]149]506]427 Hkknoh lg dye 3@25 ]27 4@25]27 Hkk-g-dk- fnukad 04@02@2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

gdhdr 

 ftYgk -

ukansM  

 

 

iksLVs ps uko  

ukansM 

xzkfe.k 

 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  & fnukad 

03@02@2023  jksth ps 

21%30 oktrk  rs 22%00 

okt.;kps njE;ku olarjko 

ukbZd dkWystps ikBhekxs 

eksdG;k tkxsr  

 

  

 
fn’kk o varj %&  

if’pesl 02 fd-eh- 

xqju nk[ky-rk-osG- %& 

fnukad 04@02@2023 ps 

18%51 -ok LVs Mk Ø 27   

oj- 

 

  xqjua @ vijk/k 

dzaekd %&   60@2023 

dye 

307]143]147]148]14

9]506]427 Hkknoh lg 

dye 3@25 ]27 

4@25]27 Hkk-g-dk- 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

eufizrfla?k mQZ rsthfla?k fi- 

pj.kfla?k Vkd o; 19 o”kZ  

O;olk; [kktxh ukSdjh  

xq:Onkjk jk- jkgqyuxj  xksfoan 

dkWyuh flMdks ukansM eks- ua- 

8956548129 tkr f’kdydjh 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %&01  

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
- 

 

gfddr%& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh  ;krhy 

fnukad 03@02@2023 jksth ps 21%30 oktrk rs  22%00 okt.;kps 

njE;ku olarjko ukbZd dkWystps ikBhekxs eksdG;k tkxsr fe=  mQZ o 

brZj rhu tukus fiLVypk /kkd nk[koqu [katj o ryokjhus nksUgh 

gkrkoj nksUgh ik;koj ukdkoj rksaMkoj o bZrj fBdk.kh  ftos Bkj 

ekj.;kps mnns’kkus tcj ekjgk.k d:u esyk vls  letqu fu?kqu xsys 

oxSjs ,e-,y-lh- tckck o:u xqUgk nk[ky 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& Jh- ok?k  iksfu   iksLVs  ukansM 
xzkfe.k  eks- ua- 9324546300  ] iksmifu gacMsZ  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- 
ua- 9823040224  gs fnukad 04@02@2023 jksth ps  19%33 ok uksan ua- 
29 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
-iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd ok?k iks-LVs- ukansM xzkeh.k 
eksdz 9324546300 
rikfld vf/kdkjh %& liskfu Fkksjkr iks-LVs- ukansM xzkeh.k eksdz 
9823298315 
nk[ky dj.kkj %& iksmifu gacMsZ iks-LVs- ukansM xzkeh.k eksdz -

9823040224 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& iksmifu ,-vkj ?kqxs iksyhl fua;a=.k d{k] 
ukansM eksdz 9923026801 
lax.kd vkWijsVj%& iksuk @1345 iVsy eksdz 8830111580 iks-fu- d{k] 
uaknsM  
?kVukLFkG%& & & olarjko ukbZd dkWystps ikBhekxs eksdG;k tkxsr  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 



पोलीस टेशन मखेुड गरुण 41/23 कलम 279,337,338,427भा.द.वी   दनांक  04/02/2023 

 

 पोलीस 

टेशन  

गरुण- कलम      ग ुघडला व दाखल तार ख      फयाद  व आरोपी                                खुलासा 

   मखेुड गरुण 41/23 

कलम 

279,337,338,

427भा.द.वी  
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 

दनांक द. 03/02/2022 

रोजी 17.15 वाजताच े

समुारास दबडे िश र 

पाट जवळ मखेुड 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 04/02/2022 वेळ 

11.57 

 वा  
Sd 14 
 
 
.  

फयाद -   

आरोपी-   
आरोपीचा पवू इितहास — 

िनरंक 

 

आरोपीवर कर यात आलेली 
ितबधंक कायवाह  – िनरंक 

 
 

आरोपी –  अनोळखी 

खुलासा-       सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीने याच ेता यातील कंटेनर मांक हे हायगई व िन काळजी पणान े

भरधाव वेगात चालवनू बस मांक एम एच 20 बी एल 2228 ला जोराची 
धडक देऊन बसचे नुकसान केले तसेच बसमधील फयाद  व चालक 

वाशांना जखमी कर यास कारणीभतू झाला. हणून गु हा दाखल क न 

मा. पो. िन.सा यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी पोहे 

का 1265 गीते यां याकडे दला. 
गु हा दाखल करणार - HC 2367 माडप े पोलीस टेशन मखेुड. 

तपास करणार– पोहेका 1265 गीते मोबाईल नंबर 8007807771.  पोलीस 

टेशन मखेुड ज हा नांदेड 

घटना थळ  रवाना न द – द.04/1/2023 

मांक 15 वेळ 12.20 

घटना थळ  भेट  देऊन परत– नो.  17 वेळ 12.58वा  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 
 
 



                                                        पोलीस टेशन कनवट 31/2023 कलम 324, 323, 504, 506, 34 ipc दनांक  04/02/2023 

पो. टे.चे नाव गरुन/आ.म.ृ/पना
का/िमसींग घडला 
व कलम 

गरुन/आ.म.ृ/पनाका/िमसींग घडला व 

दाखल 

फयाद  च ेनाव व प ा व मो.न ंआरोपी च े

नाव व प ा, आरोपी अटक होत /नाह  

                         ह ककत                 

कनवट 31/2023 कलम 

324, 323, 504, 
506, 34 ipc 

माणे 

गु हा घडला - द .04/02/2023 

रोजी सकाळ  07.00 वा. समुारास 

फयाद या घर  गोपी कशन मगंल 

कायालया या बाजूला गोकंुदा तालकुा 
कनवट द णेस दोन कलोमीटर  

गु हा दाखल - दनांक 04/02/2023 

13.03 
  
 
 
 

फयाद  -  

 

आरोपी - 1)  

 

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  म हलेस यातील आरोपीतांनी 
सगंणमत क न त ू या घरातनू िनघनू जा या 
कारणाव न िशवीगाळ केली व आरोपी मांक एक 

हन े फयाद स छातीत बु या मार या व आरोपी 
मांक दोनने चाकूने डा या हाता या दंडावर, उज या 

हाता या तळ याला मार यान े दखुापत के यान े र  

िनघाले आहेत तसेच तलुा तर जवतं सोडणार नाह  

असे हणून जीवे मार याची धमक  दली वगरेै 

मजकुरा या जबाबवाव न वर माणे गु हा दाखल   

दाखल करणार -hc/ 1766 पवार पो टे कनवट +91 

90110 51766 
 
 तपास- psi / मामीडवार पोलीस टेशन कनवट 

98500 61133 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 
 

 

 



 

पोलीस टेशन हमायतनगर गु.र.नं.23/2023कलम 324,323,506,34भा.द. व  दनांक04/02/2023 

पोलीस टेशनच े
नाव 

गु.र.नकलम 
कायदा तपासी अंमलदार 

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

फयाद च ेनाव मोबाईल नंबर 
आरोपीचे नाव व प ा 

खुलासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.नं.23/2023कलम 
324,323,506,34भा.द. व. 
 
 

 
दनांक04/02/2023चेरोजी18.00वा 
या सुमारासमौ बस टॅ ड 

िसरंजनी ते आरोपीच े घरासमोर 
मो.िसरंजनीउ रेस 07 क.मी. 
 
गु हा दाखल वेळ 
दनांक 04/02/2023 रोजी 
20.24वाजतानोद नंबर 17वर 
 
 
 

मारोती प.शंकर कवडेवय 
45वष यवसायशेतीरा.िसरजंणीता. 
हमायतनगर मोबाईल नं. 

 
 
आरोपीचे नाव  
 

सादर वनंती क  वर नमूद तार खवेळ व ठकाणीयातील फयाद  हा 
बस टॅ ड िसरंजनी येथून याच े घराकडे जात असताना हचे 
घरासमोर ल बसलेला कु ा याच े अंगावर धावून गेला असता 
फयाद  यांनी दगडाने कु यास मारले असता यातील आरोपीतांनी 
संगणमात क न फयाद स तू कु याला दगड का मारला या 
कारणाव न फयाद   लोखंड  राडने याच े डो यात व डा या 
हातासमा न जखमी के याने र  िनघा याने वर ल त ार  जबाब 
व नवर माणेमा.पो.िनसाहेबांचआेदेश .व न  गु हा दाखल 
गु हा दाखल करणार ठाणेअंमलदार- पो.हे.का  2281 
शेखलायकपो. टे. हमायतनगर मो.न.ं7888218751 
तपासी अंमलदार- WASI  कागने मॅडमपोलीस टेशन हमायतनगर 
मोबाईल नंबर9921623333 
ठाणे भार  अिधकार - पोलीस िनर क ी. ड.बी.भुसनुरसाहेब 
मो.नं.9834774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मखेुड गरुण- 42/23 कलम 324,323,504,506,34भा.द.वी  दनांक  04/02/2023 

 पोलीस टेशन 

मखेुड  

 ग ुघडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खुलासा 

मखेुड गरुण- 

42/23कलम 

324,323,504,5

06,34भा.द.वी  
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 

दनांक द. 02/02/2023 

रोजी 14.30वाजता चे 
समुारास िशवाजी 
महाराज पतुळा समोर 

मखेुड येथ े 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 04/02/2023 वेळ 

20.59  वा Sd 23 

 
 
.  

फयाद - दलीप राज ू जाधव वय 24 वष 

यवसाय शेती राहणार तांदळ  तालकुा मखेुड 

ज हा नांदेड मोबाईल मांक 9665488953 

 

आरोपी-  1 

 

घटना थळ  रवाना न द – द.04/2/2023 

मांक 24 वेळ 21.05 घटना थळ  भेट  देऊन 

परत– नो.  26 वेळ 22.00वा  
 

खुलासा-       सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीतानी सगंणमत क न फयाद स उदार च ेनारळ पाणी 
का देत नाह स या कारणाव न आरोपी मांक 01याने या या 
हातातील रॉडन ेडो यात मा न जखमी केल ेआरोपी माकं 02 याने 
गा यावर ल क याने उज या पायाचे पढंर वर मा न दखुापत केली 
तसेच आरोपी मांक 03 याने फयाद स लाताबु यान ेमारहाण केली 
आरोपी मांक 04 याने नारळ फेकून फयाद स मारले आरोपी मांक 

01 याने फयाद च ेवड लाचे शट ध न ढकलनू दले सवानी िमळून 

िशवीगाळ क न जीव े मार याची धमक  दली आहे म ् वगैरे 

मजकुरा या फयाद व न गु हा दाखल क न मा. पो. िन.सा यांच े

आदेशाने गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी ASI भारती 
यां याकडे दला. 
 

गु हा दाखल करणार - HC 2367 माडप े पोलीस टेशन मखेुड. 

 

तपास करणार– ASI भारती मोबाईल नंबर 9764174307.  पोलीस 

टेशन मखेुड ज हा नांदेड  

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 



पो टे चे नाव कंुडलवाड  गुरन कलम भादवी दनांक

पो. टे.च े

नाव  

गरुन व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद च ेनाव/आरोपी च ेनाव व प ा हक कत 

कंुडलवाड  गरुन 

कलम

भा द वी माणे

 
   
 

उिशरा चे  कारण :-  

आज रोजी पो टेला 

येऊन जबाब 

द यान.े 

 गु हा घडला ता.वेळ व 

ठकाण 

द. सन  

ऑ ट बर पासनू ते 

सण ऑग ट 

पयत मेहसा  हडको 

नांदेड लोनावळा 

तालकुा मावळ ज हा 

पणेु. 

गु हा दाखल 

द. रोजी 

चे वा 

नोद नं.    

फयाद चे नाव:-  

आरोपी चे नाव:-1)  

खुलासा:-सादर वनतंी क  वर ता वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीतानी सगंणमत क न तुला मलूबाळ होत नाह  हला माहेर  

सोडून दे तुला दसुर  बायको क त हणून माझे पतीस िचतावणी 

देऊन व त ू  माहे न पोटाच ेऑपरेशन साठ  पसै े घेऊन ये हणून 

वर ल आरोपीतांनी िशवीगाळ केली व मारहाण  केली व वर ल 

सासरच ेलोकांनी फयाद स मानिसक व शार रक ास दले वगैरे 

म कुराचा आज रोजी त ार  जबाब द यान ेगु हा दाखल क न 

पढु ल तपास कामी पो.हे.का. 1921 कदम यां याकडे दला. 

गु हा दाखल करणा याच ेनाव:-asi जमजाळ पो. टे. कंुडलवाड  

मो.न.ं  

तपिसक आमलदार:- HC 1921 कदम मो.न.  

पो. टे. .अिध.नाव व मो.नं:-सपोिन  कासल ेसाहेब कंुडलवाड  

मो.  

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkgs ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& ekfgrh ?ksowu ikBfor vkgksr - 

 

 



िदनांक04.02.2023 
 



िदनांक04.02.2023 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


