
पोिलस टेशन मा र गुरण 99/2022 कलम 143, 147,149,323,324,504,506 IPC  दनांक22/09/2022 

पोलीस टेशन  गु. र नं व कलम गु घडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा 

मा र गुरण 99/2022 

कलम 143, 
147,149,323, 

324,504,506 
IPC 

 

 

 

 

 

 

िदनांक21/09/2022रोजीस
काळी07:00 ते 19:00 वा 
दर ानतहसीलरोडिफयादी

ा घराजवळवडरपुरा 
मा रिज ा नांदेड 

----------------------दाखल ता 

वेळ 

िदनांक 22/09/2022= 

रोजी12:09वाजता े.डा.नों
दनंवर 10 

 

 

 

दादाराव बुडोडा 
पवारवय70वष वसायम
जुरीरावडरपुरामा रमो 
8805599953 

आरोपीचेनाव 

आरोपीअटकनाही 

 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 

आरोपीतांनी संगणमत क न मागील भांडणाचे कारणा व न 
िशवीगाळ क न गैरकायदा जमाव जमवून िशवीगाळ क न थापड 
बु ाने व दगडाने मारहाण  क न दुखापत क न िजवे मार ाची 
धमकी िदली वगेरे व न बाजुस माने गु ा दाखल क न 
मा.पो.िन.सा.याचे आदेशाने पुढील तपास कामी मा सपोिन संजय 

पवार साहेब यां ा कडे िदले  

दाखल करणार-----HC/764 जाधव मा र मो 7887687478 

तपासी अंमलदार----मासपोिन संजय पवार साहेब 
मो 9823290456 

पो े भारी अिधकारी----पो.िन. ीनामदेव िलंबाजी र े  

मो9923388510 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



पोलीस टेशन मुखेड अ. ा 48/2022 कलम 174crpc दनांक 22/09/2022 

 पोलीस टेशन  गु. र नं व कलम गु घडला व दाखल 

तारीख 

फयादी व आरोपी खलुासा 

मखुेड अ. ा 48/2022 

कलम 174crpc 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 

दनाकं द. 

19.092022च2े0.00 

िह परगा िशवारातील 

तलावाम ये 

 

 

ग ु दा ता वेळ दनांक 

22 9 2022 च े14 .06 

वा  

 

मरणाच े कारण-

पा या या वाहात 

वा न गे याने 

खबर दणेार-अबझुर िपता स ार 

शखे वय 23 वष वसाय मजुरी 

राहणार हाडोळती तालुका 

अहमदपूर िज हा लातूर 

  

 

मयताच े नाव-अझ ीन स ार 

शखे वय 26 वष राहणार 

हाडोळती तालकुा अहमदपूर 

िज हा लातूर 

 

दाखल करणार-पोना/1001 

जाधव 

 

 

खलुासा- 

      सादर िवनंती क  नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील मयत नाम े

अझ ीन स ार शखे वय 26 वष राहणार हाडोळती तालुका अहमदपूर 

हा दनाकं एकोणीस नऊ दोन हजार बावीस च े वेळ अंदाज े 20.00 

वाजताच ेसमुारास याच े िव टा कार माकं एम एच 14 बी आर 30 

21 म ेगावातील चार ना घेऊन वली याचा काय म आटोपून येत 

असताना दापका ते िह परगा दशेमखु यातील पुला व न सजन सर जात 

असताना पा या या वाहाचा अंदाज न आ याने कार सह वा न गेला व 

याच े ेत दनाकं 21 9 2022 रोजी िह परगा िशवारातील तलावात 

िमळून आला वगैरे खबरीव न अमृत दाखल 

तपास-पोह ेका 12 65 गीते 

 

मा. पो िन गो बाड ेसाहबे मो नंबर8805957400 

 

 
पोलीस टेशन िकनवट  गुरन .  :- 188/2022  कलम :- 420 ipc िद. 22-09-2022 



पो. टे. 
चेनाव  

गुरन / आ.मृ / 
पनाका / ो गुरन 
व कलम  

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

िफय दी चे नाव व प ा व मो. नं. 
आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाही 

                 हिककत  

िकनवट    गरुन .  :- 
188/2022  
 
कलम :- 420 ipc  
 
 
 
  
 
 
 
 

 गु हा घडला ता. , वेळ व  
िठकाण :- 
िद. 29/07/ 2022 रोजी 
10.00वा. चे राहते घरी गोकंुदा 
ता.िकनवट पूवस 02 
िकलोमीटर 
 
 
 गु हा दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 22-09-2022 चे 15.16 वा.  
 
न द नंबर :- 22 
 
उिशराचे कारण - आज रोजी 
पो टेला येऊन त ार िद याने  
 
 
दाखल करणार :- PSI / M. D. 
राठोड   पो. टे. िकनवट 
 मो. नं 8975014646 

िफय दी चे नाव:- रमेश भानुदास 
आंधळे वय 42 वष यवसाय 
िश क (िचखली बु.िज. प.शाळा)  
रा. गोकंुदा तालुका िकनवट 
मोबाईल नंबर 9423116311 
 

 
 गेला माल - 1,42,115/- 
 
 
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
 
आरोपी अटक :-  
 
 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफय दी 
ने मोबाईलवर गुगल वर एसबीआय े डीट काड क टमर स वस 
मधील नंबर सच केला असता मोबाईलवर 9883736075 हा नंबर 
आला यातील िफय दी ने कॉल केला असता समोरील य तीने 
आप या सम या सांगनू सम या सोडव यासाठी िफय दीने 
एसबीआय वक सपोट ऍप घे यास सांिगतले यांनी आयडी 
िवचा न माझा मोबाईल हँग केला े डीट काड . 
472642827690 मधून  92,115 /- व बचत खाते . 
62103751664 मधून 50,000/- असे एकूण 1,42,115 पये 
कोणीतरी अ ात आरोपीने ऑनलाईन पैसे काढून माझी फसवणूक 
क न काढून घेतले व माझी फसवणकू केली वगैरे मजकुराची लेखी 
अज पो टेला नमूद माणे गु हा दाखल क न मा. स. पो. िन.साहेब 
यां या आदेशाने पुढील तपास कामी Hc/1952 यां याकडे िदला  
 
तपािसक अंमलदार :-  HC /1952 क लाळे पो. टे.िकनवट मो. नं 
7709711952 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- मा. पो. िन. साळंुखे साहेब पो. टे. िकनवट  
मो. नं.  
9422242568 
 
 

 

 

 



 

पोलीस टेशन अधापूर  भाग 6  गु.र.नं 280 /2022  कलम 283 भा द वी.       द 22/9/2022 

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

अधापूर   ग ु .र.नं280 

/2022  कलम 283 

भा द वी  

 

 

द 22/9/2022रोजी वेळ 

12.30वा अधापूर बस 

थानक समोर नांदडे कडे 

जाणा या सावजिनक रोडवर 

हगोली ते नांदडे जाणा या 

रोडवर उ रेस 500 िमटर 

 

 

गु हा दाखल ता. व वेळ :- 

द. 22-09-2022 टे डा  

26 वेळ 16.43वा  

 

फयादी -अजुन बळीराम राठोड 

वय 52 वष वसाय नोकरी पो.हे 

कॉ 2363पोलीस टेशन अधापरू 

िज हा नांदडे मो नं  

9022719254 

 

 

 

आरोपी नाव– 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी 

यानंी आप या ता यातील सु ो हा ॉपर अधापूर शहरात अधापूर 

बस थानक समोर नांदडे कडे जाणा या सावजिनक रोडवर हगोली 

ते नांदडे जाणा या रोडवर नांदडे कड ेत ड क न र या या दशेने 

प रि थतीकड े दलु  क न पाठीमागून येणा या जाणा या वाहनात 

ती पोहचेल 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.हे.कॉ 2081मजाज .यां याकड े दे यात आल े .म. 

नं9923400081 

 

तपास—HC 2081मजाज मो नं 9923400081 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन नायगांव    आ .नं-35/2022 कलम 174 CRPC  माने द  22/09/2022 

पो. टेच े

नाव 

आ  व कलम  आ  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

खबर दणेार नाव प ा व मोदी नं 

, आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशन  

नायगांव  

आ .नं-35/2022 कलम 

174 CRPC  माने द  

22/09/2022 

 

मरणाच े कारण :- आई 

विडलांनी घेतलेल ेशेतीच ेकज 

कस े फेडावे हणून िवषारी 

औषध घेऊन मृ यू 

 आ  घडला वेळ व ठकाण 

द.15/09/2022 रोजी 

07:00 वा    ते 10:00 

वाजता च े दर यान गंगाधर 

मेटकर याचं ेशेतात माजंरम 

तालकुा नायगाव 

 

ठकाण : माजंरम 

 

दशा :- पि मेस 20 क.मी. 

 

आ   दाखल  ता.वळे:- 

 द 22/09/2022 च े 

15:54 वा. टे.डा न द  

22 वर  

 

 

   

 खबर दनेार नाव:-  िव ंभर 

माधव गायकवाड वय 70वष 

वसाय शेती रा माजंरम ता 

नायगाव मो नं . 

 

 

 

 FIR त दली का:-  

 

 

मयताच ेनाव व प ा :- नागोराव 

िव ंभर गायकवाड वय 37 वष 

राहणार माजंरम ता नायगाव 

 

 

आरोपी अटक:-  

 

 

 

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

यातील खबर दणेार यांनी खबर दली क  याचंा मलुगा 

नागोराव गायकवाड हा दनाकं 15/09/2022 रोजी सकाळी 

07:00 वा. वानरे हानतो अस े हणून मोटार सायकल ने 

शेताकड े गेला व आई-विडलानंी शेतीवर उचललेल े कज कस े

फेडाव े व सतत नािपक  होत अस याने कोणते तरी िवषारी 

औषध िपऊन मरण पावला आह े वगैरे अजाव न 

मा.पो.िन.साहबे यांच े आदशेाने वरील माण े आ   दाखल 

क न पुढील तपास कामी बीट  ASI वाघमारे साहबे याचं ेकड े

दला 

 

दाखल करणार:- HC-91 गंदपवार मो नं-8421616306 

 

तपािसक अमलंदार - psi  वाघमारे साहबे  मो नं 

9096618241 

 

 
 

 



 

पोिलस टेशन िहमायतनगर गु.र.नं. व कलम 211/2022 कलम 457, 380 भादवी दनांक22/09/2022 

पो टेचे नाव 

 

 

ग.ुर.नं. 
व कलम  

गु हाघडला ता. वेळ व ठकाण  फया दच ेनाव प ा व मो. .  खलुासा 

िहमायतनगर गु.र.नं. 
व कलम 
211/2022 
कलम 457, 
380 
भादवी.  

दनाकं 21/09/2022 च े 21:00 वाजता ते 
दनाकं 22/09/2022 च े 05:30 वा. समुारास 
फया द या राह या घरी मौ. गणेशवाडी ता. 

िह.नगर पुवस 5 कमी.  
 

गु हा दाखल ता. वेळ, ठकाण व टेडा न द 

. :-  नांक 22/09/2022रोजी वेळ 17:14 
वा. न द . 19 वर 
 
गेला माल :- 1) नगदी 20,000/- . 2) 
सो याच े झु बर 5 ॅमचे क. अंदाज े
12,500/- . 3) सो याच े नेकलसे दड 
तो याच े क. 37,500/- . 4) माधव बोडके 
यां या झोपडीतील 1200/- . असा एकुण 
71,200/- . चोरी  
 
िमळाला माल :- िनरंक  
 
 

 

 

माधव मारोती जाधव वय 55 वष 
वसाय शेती रा. गणेशवाडी ता. 

िह.नगर मो. . 7028736470 
 
 
  
 
आरोिपचे नाव व प ा:-अ ात  
 
 
 
 
 

आरोिप अटक :-नाही  

सादर िवनंती क वर नमदु ता रख, वेळी व ठकाणी यातील अ ात 
आरोिपने फया द या राह या घराचे कुलुप तोडुन आत वेश क न 
घरातील लोखंडी पटेीतील नगदी 20,000/- ., 5 मॅच े सो याचे 
झुंबर क. 12,500/- व सो याच े नेकलसे दड तो याच े क. अंदाज े
37,500/- . व माधव बोडके यां या झोपडीतील 1200/- . असा 
एकुण 71,200/- पयाची कोणीतरी अ ात चोर ान े चो न नेले 
आह ेवगैरे जबाबाव न बाजसु माण ेगु हा दाखल क न मा. पो. िन. 
साहबेां या आदशेाने पु ढल तपास बीट पो.ह.ेकॉ. 1791 राठोड 
यां याकड े दला. मो. . 9112141791  
 

दाखल करणार :-ASI साखरे पो. ठाण ेअमंलदार पो टे 
िह.नगर. मो. . 8378981645  
 

ठाणे भारी अिधकारी :- ी. भसुनूर साहबे पो.िन. 
पो टे िहमायतनगर मो. . 834774799  

 

 



 

पोलीस टेशन मरखेल गुरनं.188/2022 कलम 294,323,506,34 भा.द.वी दनांक 22/09/2022 

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हक कत 

मरखले गुरनं 188/2022 

कलम 294 ,323 ,506 

,34 भा.द.वी 

 

चकेिल टची पुतता केली 

अगर कसे:- होय  

 

 

 

िमळाला माल:- 

 

 गु हा घडला 

दनाकं.21/09/2022 चेरोजी च े

23.00वा.चेसमुारास मौज े

बे बरा तालकुा दगेलुर 

 

गु हा दाखल दनाकं:- द-

22/09/2022 वेळ 12.08वा टे 

डा.नोद नं.17 वर  

 

 

 फयादीचेनाव :- िनवृ ी िशवराम सुयवशी  

वय 50 वष वसाय शेती राहणार बे बरा  

तालकुा दगेलूर मोबाईल नं 9823428520 

आरोपी:- 

एफआर आय त  दली का :-होय  

 

अटक  ता  वेळ व टे डा  . िनरंक 

खलुासा,सादर िवनंती क ,नमदु ता वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपी तानी संगणमत क न 

फयदीचे घरासमोर येवुन महसै का चा  

दला नाही हणून माय बिहणीवर आ ील 

भाषेत िशवीगाळ क न थापड बु यांनी मु ा 

मार मा न िजव े मार याची धमक  दली. 

वगैरे त ारी जबाबदाव न गु हादाखल 

दाखल करणार:-पोना 94 बारी 

पो टेमरखेल मोनं 7776067774 

तपास:-  

पो ना 94 बारी मो.नं 7776067774 

 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच े नाव व 

मोबाईल नंबर:-

पोिनगु ेसाहबेमो.नं.8830564618 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन मरखेल  गुरनं.189/2022 कलम 324,294,323,506,34 भा.द.वी दनांक22/09/2022 

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

मरखले गुरनं 189/2022 

कलम 324 ,294 ,323 

,506,34 भा.द.वी 

 

चकेिल टची पुतता केली 

अगर कसे:- होय  

 

 गु हा घडला 

दनाकं.21/09/2022 चेरोजी 

च े 21.00वा.चसेमुारास 

आरोपीच े घरासमोर मौज े

बे बरा तालकुादगेलुर 

गु हा दाखल दनाकं: 

- द-22/09/2022 वेळ 

15.03वा टे डा.नोद नं.20 वर  

 

 

 

 फयादीचेनाव :- िवकास 

म णाजी सुयवंशी  वशी वय 26 

वष वसाय मजुरी राहणार 

बे बरा  तालुका दगेलूर मोबाईल 

नं 7517319741. 

आरोपी:-  

एफआर आय त 

 दली का :-होय 

अटक  ता  वेळ व टे डा  . 

िनरंक 

खलुासा,सादर िवनंती क ,नमुद ता वळेी व ठकाणी यातील 

फयदी व सा ीदार ह ेयातील आरोपी ं  1 यास वगार चरत 

चरत शेतात गे याने यातील सा ीदास िशवीगाळ केलास अस े

िवचार यासाठीगेल े असता यातील आरोपीतांनी संगणमत 

क न यातील आरोपी ं  1 यांने यातील फयादीच े वडीलास  

माय बिहणीवर आ ील भाषेत िशवीगाळ क न माझया शेतात 

तुझी हसै का चारिवलास िशवीगाळ क न पाठीत,कमरेत 

मारहाण केली व फयदीस खाली पाडून डा ा छातीवर चावा 

घेतला व आरोपी  2 िहने फयदीच ेभावास िशवीगाळ क न 

िजव े मार याची धमक  दली. वगरेै त ारी 

जबाबदाव नगु हादाखल 

दाखल करणार:-पोना 94 बारी पो टे मरखले मोनं 

7776067774 

तपास:- पो ना 94 बारी मो.नं 7776067774 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-

पोिन गु े साहबे मो.नं.8830564618 

 

 



पोलीस टेशन रामितथ आ  नं.24/2022 कलम 174crpc दनांक   22/09/2022 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर व कलम  गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व 

दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

 रामतीथ  आ  नं 24/2022 

कलम 174 crpc 

  

उशीराच े कारण:-आज रोजी 

mLCकागद प  पो टान े ा   

झा याने  

 

 

 

 

 आ  घडला दनाकं 

18/08/2022 च े 

18.30वाजता नरसी 

गावाम ये रोडवर च र 

येऊन पड याने उपचार 

कामी भरती केल े असता 

दनाकं 10 :9:2022 रोजी 

17,00 वाजता समुारास 

ससून हॉि पटल पुण े येथे 

वाड माकं 9 म य े 

 

ठकाण:- पणु े सुसन 

हॉि पटल 

 

आ ा दाखल दनाकं: 

- द- 22/09/022 वेळ 

14.24वा डा.नोद नं. 

15वर  

 

 खबर दणेार नाव:- पो 

ना535वाय एस साळण ेनेमणूक 

पो ट गाडन पुण ेशहर 

 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

  

मयताच े  नाव: किपल हनमंत 

मोरे वय 29 वष तालुका 

नायगाव 

 

 

मरणाच े कारन: डो यास मार 

लाग याने य ू 

 

 

खलुासा वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील मयत हा 

दनाकं 18 ,8, 2022 च े18 30 वाजता नरसी गावात रोडवर 

जात असताना अचानक च र आ याने उपचार कामी नांदडे 

येथून पुण े येथ े नेले असताना उपचारा दर यान दनाकं 10, 

9.2022 रोजी 17.00वाजता सुसन हॉि पटल पुण ेयथे ेमरण 

पावला वगैरे मजकुराच ेटपाल  एम एल सी कागदप  व रपोट 

ा  झा याने  मा स पो िन सा यां या आदशेाने आम ृदाखल  

 

तपासीक अिधकारी:- PSIशखे साहबे 

पो टे  रामतीथ मो नं 

 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-

सपोिन दघ ेसाहबे पो. टे. रामतीथ मो.नं.9854255985 

 

 माननीय पोलीस अधी क साहबे याचं ेसचूना माण े

 

 

 



 

पोलीस टेशन मरखेल   गुरनं.191/2022 कलम 283भा.द.वी िदनांक 22/09/2022 

  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 
व कलम 

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

िफय दीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

मरखेल गुरनं 191/2022 

कलम 283भा.द.वी 

 

चेकिल टची पुतता 
केली अगर कसे:- 
होय  

 

 

 

 

 गु हा घडला 
िदनांक.16/09/2022 
चेरोजी च े16.15 
वा.चेमरखेलबस थान
क 

 

गु हा दाखल िदनांक: 

-िद-22/09/2022 
वेळ20:16वा टे 
डा.नोद नं.27 वर  

 

 

 

 िफय दीचेनाव :- पो.कॉ/1391 
राजीवउ मरावलोखंडेवय34 
वष टेशन 
मरखेलमो.नं7517496703 

 

आरोपी:-  

एफआर आय त िदली का :-
होय  

अटक  ता  वेळ व टे डा  . 
आरोपीअटक / नोटीस. 
नोटीसिदली 

खुलासा,सादर िवनंती की,नमुद ता वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने या या ता यातील आ पे ऑटो 
हानेगावते देगलूर  जाणारे रोड वर मरखेल 
बस थानक येथे र या या मधोमध लोकां या 
जीिवतस धोका व वाहनास अडथळा हो या या 

थतीत उभा केलेला िमळून आला हणुन वर 
माणे गु हा दाखल. 

दाखल करणार:-पोना 94 शेख 

पो टे मरखेल 

तपास:- पोना 526  मो.नं+9823144893 

 पोलीस टेशन भारी अिधकारय्ाचे नाव व 
मोबाईल नंबर:-पोिन गु ेसाहेब 
मो.नं.8830564618 

 

 

 

 

 



 
पोलीस टेशन मरखेल   गुरन 190/2022 कलम 12 (अ) मजुका भा.द.वी िदनांक 22/09/2022 

पो टेचे नाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  
िठकाण  व दाखल ता . 
वेळ 

फीय िद नाव प ा व  मो नं, आरोपी 
नाव  व प ा  

 हकीकत 

पो टे मरखेल गुरन 190/2022 
कलम 12 (अ) 
मजुका 

गघुतावेळविठकाणिद.22.
09.2022 
वेळ1710वाजता यासुमा
रासमरखेलबस थानकाचे
बाजूसिफरंगीझाडाखाली 

-------------------++  

 

 िदशा :-  पूव 01  िकमी. 

 

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

 

गरुनं दाखल ता वेळ:- 
िदनाकं 22/09/2022 
रोजी वेळ 19:09 न द  

 

िफय दी.-
बालाजीम छ पुरीवय38वषपोउपिनपो
टेमरखेलमोनं+919823144893 

 

FIR त िदली का:- होय 

 

आरोपीचेनाव- 

 

िमळाला माल-जुगाराचे सािह य व 
नगदी420/- पये 

खुलासा:खुलासासादरिवनंतीकीवरनमूदतारीखवेळीव
िठकाणीयातीलआरोपीनेलोकाकंडूनपैसेघेऊनिच ा
वरआकडेिलहूनदेऊनक याणनावाचामटकाजुगारखे
ळतवखेळतअसतानाजुगाराचेसािह यवनगदी420 

पयासहिमळूनआलावगैरेिफय दीव नगु हादाखल 

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

दाखल करणार.--  पोना94 शेख 

तपािसक  अिधकारी  : पोना526 पुरी9823144893. 

---------------------- ० 

 

 

 

 

 

 



 
पोलीस टेशन मनाठा आ  नं.27/2022 कलम 174CRPC  माण े दनाकं 22/09/2022 

  पोलीस 

टेशनच े

नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 

व कलम भादवी 

 गु हा प.ना.का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

मनाठा  आ  नं 27/2022  

कलम 174 माने  

 

दाखल करणार:-- 

HC 2111 ितडके  

पो. टे.  मनाठा मो 

नं. 

 

उिशराच े  कारण :-  

आज रोजी पो. टे. 

हजर येऊन खबर 

द याने. 

आ  घडला द. 19/09/2022 

रोजीच े 

16.00 वा. च े समुारास मौज े

कारला  शेत िशवारातील 

त यात  पूवस 10 कमी  बीट 

ं .1 ॉपर तालुका हदगाव मो 

नंबर. 9529030018 

 

आ  दाखल :- दनाकं:- 

द.22/09/2022 वेळ 16:11 वा 

टे डा.न द  09 वर 

 

 

. 

खबर दणेार :-  

 

 

एफ आय आर त दली का :- 

होय  

 

मयताच े  नाव :--  दलीप 

गंगाराम कपाट े   वय 35 वष 

रा.कारला ता.हदगाव िज नांदडे 

 

मरणाच े कारण:-- पा यात पडून 

बुडून मृ यू. 

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

ठकाणी यातील मयताच ेप ीने पो. टे.ला हजर येऊन खबर 

दली क  ितचा पती व चुलत भाया िमळून गावा लगत 

असले या त यात मास े धर यासाठी मास े धरत असताना 

पा यात पडून बुडून मरण पावल े याचं ेवर िनमगाव येथ ेपी 

एम कर यात आल े असून याचं े मरण बाबत कोणा िव  

त ार कवा संशय नाही वगैरे आ. .दाखल क न माननीय 

स.पो.नी. साहबे याचं ेआदशेाने पुढील तपास कामी बीट HC 

2123 िगरी यांच ेकड े दला 

 

 तपािसक अमलंदार :-  HC 2123 िगरी सा. 

पो टे मना ठा  

 

 

 
पो. टे.हदगांवगुरनं- आ. .नं41/2022 कलम 174 िसआर पीसी माणे दनांक-22.09.2022 

 



  पोलीस 

टेशनच े

नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 

व कलम भादवी 

 गु हा प.ना.का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

हदगांव गु.र.नं :- 
आ. .नं41/2022 
कलम 174 
िसआरपीसी माण े
 

 

मयताचेनाव :-

गो वदा दगांबर इंगळे 

वय 84 वष 

रा.लहान 

ता.अधापुर 

ह.मु.तामसा 
ता.हदगांव 

 

 

दाखलकरणारा(PSO
)-पोना /227 
िभसे 
 

दनांक :- 22/09/2022 
रोजी14.00 वा.सरकारी 
दवाखाना हदगांव पवुस अधा 
क.मी. 
 
 
 

 

आमृ /गु.द.ता.वेळ 
दनांक:-22.09.2022 वेळ 

नोद 31वेळ 21.35वा 
 

 

 

 

खबरदणेार :-सखाराम पांडुरंग 
इंगळे वय 28 वष वसाय.शेती 
जात.मराठा रा.लहान ता.अधापुर 
िज.नांदडे मो.नं.7020340163 
 
 
 

FRI त दलीका ?होय. 

 

 

मरणाचेकारण :-सरकारी 
दवाखाना हदगांव येथे उपचार कामी 
शरीख असतांना उपचार चाल ु
असतांना मरण पावला 
 

खूलासा -----           सादर िवनंती क ,यातील 
खबर दणेार 
यांनी पो. टे.ला येऊन अज दला क , यांचा भाचाना मे करणद ा 
भोसलेवय18 वष हादा िप या यासवईचाअस यानेदा िप या या 
नशेतगा 
वाजवळीलद मं दरा याबाजु याझाडीतील लबाचझेाडाला 
नायलोन यादोरीनेगळफासघेऊनमरणपावलाआह.ेवगैरेअजाव न
मा 
.पो.िनसाहेबयांचेआदशेानेआ. .दाखलक नतपासकामीपोउप 
िनचोपडेसाहबेयांचेकडेदे यातआले. 
 
तपासीकअिधकारीयांचेनाव :-पोहेका/ँ2342 
हंबडमो.नं.9284422052 

पो. टे. भारीअिधकारीयांचेनाववमोबाईलनंबर :- पो.िन.  
पवा 

रसाहेबमो.नं. 8806994154 

 

केलेलातपास :- मा.पोलीसअधी कयांचेसुचना 

 

 

 

 
 

iksLVs ps uko & ukansM xzkfe.k xqju  o dye  569@2022 dye 306 Hkknoh fn-22-09-2022 



ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e-̀@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko & 
ukansM 
xzkfe.k  
  
 
 

xqUgk -?k- rk-osG 
fBdk.k-%&fn- 
22@09@2022 jksth ps 
00%11 oktrk ps iqohZ 
xksfoanfla?kth 
vfHk;kaf=dh 
egkfon;ky; dkWyst 
fo”.kqiqjh  ukansM - 
 
 
fn’kk o varj %& 
if’pesl 06 fd-eh- 
fcV dz- 05  
 
 
 xqUgk  nk[ky-rk-osG- 
%& 
fn- 22@09@2022 jksth 
ps 16%36 ok uksan ua- 
16 oj   
  

xqju  o dye  
569@2022 dye 306 
Hkknoh  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnh ukao %&  Kkus’oj 
dY;k.k dne o;  24 o”kZ 
O;olk; f’k{k.k jk- okMh cke.kh 
rk-ft- mLekukckn  tkr ejkBk 
eks-ua- 7350935903 
 
 
 
 vkjksihps ukao  %&  
 
vkjksih vVd %& ukgh  ¼rkC;kr 
vkgs-½ 
 
e;rkps ukao %& fxrk dY;k.k 
dne o; 21 o”kZ  fQ;kZnhph 
cfg.k 
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnhus fQ;kZn fnyh fd] fnukad 22@09@2022 jksth jk=h 12%11 oktrk iqohZ 
xksfoanfla?kth vfHk;kaf=dh egkfon;ky; dkWyst fo”.kqiqjh ukansM ;sFks fQ;kZnhph 
e;r cfg.k fgl frP;k oxkZr f’kdr vlysyk gk fQ;kZnhps cfg.khps QksVks 
dk<qu fryk CyWd esy d:u ekufld =kl fnYkk R;keqGs frus vkRegR;k dsyh  
vkgs- oxSjs rdzkjh tckck o:u iksfu lk- ;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj &  liksfu lqjs’k Fkksjkr  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua-  
9823298315 
 

rikfld vaeynkj & iksmifu egs’k dksjs  iksLVs ukansM xzkfe.k  eks-ua-
8888836607   
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&Jh- v’kksd ?kksjckaM  iksfu iksLVs ukansM xzkfe.k  eks-ua- 
9823333377 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- 
fl/ns’oj Hkksjs mifoHkkx brokjk ukansM  eks-ua-7798688865  ] Jh- v’kksd 
?kksjckaM  iksfu iksLVs ukansM xzkfe.k  eks-ua- 9823333377 ] iksmifu egs’k dksjs  
iksLVs ukansM xzkfe.k  eks-ua-8888836607  gs fnukad 22@09@2022 jksth ps  
16%38 ok uksan ua- 17 oj jokuk 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw- 
 

 

 

 

 
iksLVs ps uko & brokjk vkez  ua- 20 @2022 dye 174 lhvkjihlh fn-22-09-2022 

ftYgk@ xqjua ?kMyk@xqUgk xqjua @vk-e-̀@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 



iks-Bk.ks nk[ky@izkIr fn-osG 

iksLVs ps 
uko &  
 brokjk 
 
 

 vkez ?k- rk-osG 
fBdk.k-%&fn- 
22@09@2022 
jksth ps 07%15 
oktrkps lqekjkl 
l-n- fo”.kqiqjh 
ukansM  
 
 
fn’kk o varj 
%&nf{k.ksl 07 
fd-eh-  
 
 
vkez  nk[ky-rk-
osG- %& 
fn- 22@09@2022 
jksth ps 17%23 ok 
uksan ua-   34 oj  
  

 
vkez  ua- 20 @2022 
dye 174 
lhvkjihlh  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnh ukao %&  
tkosn[kku fi- tqEek[kku 
iBk.k o; 35 o”kZ 
O;olk; feL=h dke jk- 
bLykeiqjk ukansM eks-ua- 
8007000918 
 
e;rkps ukao %&  

ej.kkps dkj.k %&  
ckGkri.kklkBh l-n- 
fo”.kqiqjh ukansM ;sFks 
‘kjhd >kyh vlrk 
mipkj pkyq vlrkauk 
ej.k ikoyh vkgs- 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh fnukad 
22@09@2022 jksth osG 08%10 okt.;kps lqekjkl iksLVs brokjk 
;sFks ,Q ,e,ylh @ ,uvkjds @7474 izkIr >kyh vlqu R;kr oj 
ueqn rkjh[k osGh fBdk.kh ;krhy e;r gh ckGkri.kklkBh l-n- 
fo”.kqiqjh  ;sFks ‘kjhd >kyh vlrk :dlkuk csxe Hkz- ‘ksj[kku 
iBk.k o; 27 jk- LdkWVZl dkWyuh xksjsxkao ] eaqcbZ g-eq- bLykeiqjk 
ukansM mipkj pkyq vlrkauk ej.k ikoyh vkgs- oxSjs e;rkP;k 
HkkokP;k [kcjh o:u iksLVs brokjk ;sFks vkez ua- 20@2022 dye 
174 lhvkjihlh izek.ks  vkez- nk[ky  
nk[ky dj.kkj &  iksmifu ,e-,e- l¸;n iksLVs brokjk eks-ua- 
8999079437 
 

rikfld vaeynkj &  iksmifu vln ‘ks[k  iksLVs brokjk ukansM 
eks-ua- 9405000786 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& Jh- Hkxoku /kcMxs  iksfu iksLVs brokjk  
eks-ua- 9552520363  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  ek- mifoHkkxh; iksyhl 
vf/kdkjh Jh- fl/ns’oj Hkksjs mifoHkkx brokjk ukansM  eks-ua-
7798688865  ] Jh- Hkxoku /kcMxs  iksfu iksLVs brokjk  eks-ua- 
9552520363  
 gs fnukad 22@09@2022 jksth ps 16%59 ok uksan ua- 35 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw- 

 

 

 

पोलीस टेशन भोकर गुरन 367/2022 कलम 65(ई )महारा  दा  बंदी कायदा     द 22.09.2022 



पो टे च े

नाव 

गु हा रिज टर 

नंबर गुरनगुरन 

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण 

 
 फयादी व आरोपी च ेनाव  हक कत 

भोकर गु हा रिज टर नंबर 

गुरनगुरन 

367/2022 कलम 

65(ई) महारा  

दा बंदी कायदा  

       

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण 

 

गु.घ.ता.वळे व ठकाण दनाक 

22/09/2022 रोजीच े 17:30 वाजता 

च े सुमारास  सोमठाणा पाटी ते कनी 

पाळज जाणारे रोडवर जय बजरंग 

तालकुा भोकर िज हा नांदडे दशा 

उ र  उ रेस 10 कलोमीटर 

अंतरावर   

 

गु हा दाखल तारीख वळे व ठकाण 

दनाकं 22/09/2022 वेळ 

21:17   न द माकं 35 

 

िमळाला  माल:-दशेी दा   भगरी 

सं ा 180 एम एल मते या  एकूण 

10 बॉटल एकूण कमती 700/- पये 

चा माल 

 

फया द -  मोद उ वराव 

ज धळे वय   पो. कॉ. 2464 

नेमणकू पोलीस टेशन भोकर 

मोबाईल नंबर 96 70 72 46 

40  

 

 आरोपी :-  

.खलुासा सादर िवनंती वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपी ने या या फाय ासाठी याचे ता यात 

िवनापरवाना बेकायदशेीर री या दशेी दा  भगरी सं ा 

180 एम एल मते या  एकूण 10 बॉटल येक  कमत 

70 पये दराच े एकूण कमती 700/- पये चा माल 

चोरटी िव  कर या या  उ शेाने वतः या 

ता यात  बाळगून िमळून आला आह े   वगैरे मजकुराच े

फयाद व न  मा. पो. िन. साहबे याचं े आदशेाने गु हा 

दाखल  

दाखल करणार :-   H.C.1815 मचंलवार  मोबाईल 

नंबर 95 27 79 51 67       

 

तपासी अमलदार;-  H.C.988  आलेवार   मोबाईल 

नंबर   9130550052           

 

भारी अिधकारी--  माननीय पोलीस िनरी क 

पाटील   साहबे  मोबाईल नंबर  9923104521  

 

 
 

iksLVs dqaMyokMh iukdk ua 96@2022 dye 323]504]506]Hkknoh fnukad 22@09@2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e-̀@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 



iksLVs ps 
uko &  
 
dqaMyokMh 

 xqUgk  ?k- rk-osG 
fBdk.k-%& 
 fn- 22@09@2022 
ps 20-30oktrk 
pk;uht lsaVj 
g‚Vsy uxjikfydk 
leksj dqaMyokMh 
  
 
fn’kk o varj %& 
if'pesl 01 fd-
fe  
  
xqUgk   nk[ky-rk-
osG- %& 
 fn 22@09@2022- 
osG 22-30oktrk 
uksan uacj 25 oj  
 
  

i-uk-dk- ua-
96@2022dye- 
323]504]506 
-Hkk n fo 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko & tkQj 
ckck l¸;n o; 23 o"kZ 
O;olk; etqjh jkg.kkj 
uoh vkcknh dqaMyokMh 
  rkyqdk fcyksyh  
ftYgk- ukansM  
 
 
vkjksihps uko&  
vkjksih vVd %& ukgh  
 
 
 
 

[kqyklk %& oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnhus 
;krhy pk;uht g‚Vsy pkydkl uk"Vk dj.;klkBh xsyk vlrk 
g‚Vsy can >kys vkgs Eg.kwu f'kohxkG d:u FkkiMk HkqDD;kus 
ykFkkus ekj nsÅu gkrkoj ik;koj vksBkoj ykFkkus ek:u o thos 
ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs ys[kh vtkZ o:u i-uk-dk nk[ky 
dsyk vkgs o fQ;kZnhl i=d nsÅu ljdkjh nok[kkuk dqaMyokMh 
;sFks ikBfoys vkgs lnj vkjksih fo#) ;ksX; rh dkjokgh dj.ks 
dkeh ek- l-iks- fu-iBk.k lkgsc ;kaps vkns'kkus ek-Psi lw;Zoa'kh 
lkgsc ;kaP;kdMs fnys - 
 

nk[ky dj.kkj & iksgsdkW@-2388 <xs lkgsc iks- LVs- dqaMyokMh eks-
9049477411   

rikfld vaeynkj & iksmifu @ lw;Zoa'kh iksLVs dqMayokMh  eks-
9975802890 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu@iBk.k iksLVs dqMayokMh  eks-
8668361977 
  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & gs fnukad 22@09@2022 jksth ps 
22%48 ok uksan ua- 25 oj jokuk 
  ?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw- 
 

 

 

 

 

पो. टे िशवाजी नगर नांदेड गुरनं 353/2022 कलम 379  भादवी दनांक 22/09/2022 
ftYgk@ xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr xqjua @vk-e-̀@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 



iks-Bk.ks fn-osG 

िशवाजी 
नगर 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण :- 

द.05/09/2022 रोजी  

राञी 22:00 त े

द.06/09/2022  वेळ 

06:00 वा.च े दर यान 

िव णुनगर नांदडे 

 

ग.ुदा.ता.वेळ :- दनांक 

22/09/2022 रोजी 

वेळ11.27  वाजता  

टे.डा.22  वर 

िमळाला माल :- िनरंक 
 

गुरन ं353/2022 कलम 

379  भादवी 

 

गेला माल :- :- िहरो 

हो डा कंपनीची लेझर 

कुटी  िजचा ं .MH 

26 Y 3301 असा 

कमत अंदाजे 20,000/ 

 जु.वा. क.अ.ं 

 

 

फयादीचे नाव:-

आशोक िभमराव 

गळेगाव े  वय 54 

वष .नौकरी   

रा.िव णुनगर नांदडे. 

मो. ..94228376

12 

 

आरोपीचे नाव:- 

अ ात  

 

अटक ता.वेळ व 

ठकाण:-  

 उशीराच े कारण:- 

आज रोजी  

पो. टे.ला येवुन 

त ार दली 

खुलासा :-सादर िवनंती क , नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी यानी 

यांची िहरो हो डा कंपनीची लेझर कुटी  िजचा ं .MH 26 Y 3301 असा 

कमत अंदाजे 20,000/  जु.वा. क.अ.ं कुटी रोडवर लावुन झोपी  गेलो व 

सकाळी उठुन वेळ 06:00 वा.सुमारास लावलेली मोसा पािहली आसता ती 

ठेवले या ठकाणी दसुन आली नािह ती कोणीतरी अ ात चोरटयांनी चो न 

नेली आह े वगौरे जबाबा व न मा.पो.िन. साहेबां या आदेशान े गु हा दाखल 

क न पुढील तपास करणे कामी पोहकेॉ/2141 मोरे साहेब  यांचेकड े दला आह े

. 

तपािसक अिधकारी- पोहकेॉ/2141 मोरे साहेब  पो. टे िशवाजी नगर,  नांदडे.  

मो.नं  .8208062971 

 

गु हा दाखल करणार - पोहकेॉ/1302 िगरी साहेब पो. टे. िशवाजीनगर नांदडे 

मो. ं.9325447086 

 

ठाणे भारी :- पो.िन. ी एन.बी.काशीकर साहबे पो. टे. िशवाजीनगर,नांदडे  

मो. नं.9527988931 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

िद. २२.०९.२०२२  
रोजी ११.०५ वा. चे 
सूमारास गांधी 
चौक देगलूर ता. 
देगलूर  

िद.२२/0९/2022 
रोजी वेळ  १९.०७ 
वा. न दनं. ३२ वर
 

  पो. टे. 
देगलुर 
 
 

गोपाल रामचं द ओंमकारे  
वय ६५ वष यवसाय– 
िरटायड रे वे कमचारी रा. 
भोईर चाळ , म  नं . १६  
पोखरण रोड  नं. १  ल मी 
नगर िज. ठाणे     मोनं  
७५०६००७०४२ 
 

सादर वनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील  िफय दी व याची 
प नी अस े साठे चौक देगलूर  येथून पेठअमरापूर ग ली देगलूर येथील मा या 
मे ह याचे घरी  जा यासाठी पायी जात असतांना गांधी पूतळा जवळ आले असता 
दोन अनोळखी इसमांनी िफय दीस पोलीस अस याने सांगनू व आयडी काड 
दाखवून , तोतयागीरी क न फसवणूक केली व िफय दीकडील  दागीणे आरोपीच े
हातातील कागदावर  ठेव यास सांगनू एक ०५  ॉम  वजनाचे सो याची अंगठी जू. 
वा. िक. अं. १५,००० . ची व एक १५  ॉम  वजनाचे सो याची चैन  जू. वा. िक. 
अं. ४५,००० . ची  असे एकूण ६०,००० . चे सो याच ेदािगणे याचे हातात 
िद याने यांनी ते दािगणे घेवून मोटार सायकलवर िनघून गेले वगौरे  िफय दीच े
जबाबव न गू हा दाखल   
 

– पोउपिन सूयवंशी   पो टे देगलूर मोनं 
 

िन ीमाचरेसाहेबमोनं 9821159844 
 

 

 

 

 

 

पो. टे लोहा. िम सग 22/2022 .िद.22/09/2022 
 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफय दीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव 
व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हकीकत  
 



 
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िम सग मांक   
22/2022 
 
 
 
 
 
 
 

 बेप ा झा याची तारीख वेळ 
िठकाण- िदनांक 21/09/2022 
रोजी 14.50 वाजताचे नंतर 
तालुका लोहा डॉ टर जवळगेकर 
जगदंब - माऊली हॉ पटल 
जवळील मेिडकल दकुाना 
समो न तालुका लोहा िज हा 
नांदेड 
 
िम सग दाखल:- िद.22/09/22  
रोजी वेळ     22.20 वाजता 
टेशन डायरी न द  28 वर 

 
 
 
बेप ा बाईचे  वणन _रंग गोरा ,  
,उंची 5 फंुट , 6 इंच .चेहरा गोल, 
केस काळे लांब, पोशाख  िहर या 
रंगाची व केशरी रंगाचा पदर 
असलेली साडी केसरी रंगाचे 
लाऊज , कपाळावर डावे बाजू 

ितळ  आहे, भाषा मराठी हदी 
बोलते 
 
 
FIR:- त िदला _ होय  

खबर देणार :- सं ाम बालाजी पवार व 26 
वष यवसाय शेती राहणार भा ा तालुका 
लोहा िज हा नांदेड जात मराठा मोबाईल 

मांक 82 62 80 75 46 
 
 
 
 
 
बेप ा झाले याचे नाव _  
 
उिशराचे कारण :- नातेवाईकाकडे व िम -
मैि णीकडे शोध घेऊन खबर देणार यांची 
प नी आ याने आज रोजी पोलीस टेशनला 
येऊन त ारी अज िदले व न 

थोड यात हकीकत सादर िवनंती की वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील खबर देनार  यांनी पोलीस 
टेशन लोहा येथे हजर येऊन खबर िदली की  बेप ा 

मिहला ित या पतीने उपचार कामी डॉ टर 
जवळेगेकर यांचे जगदंब माऊली हॉ पटल येथे 
आणले असता उपचार क न डॉ टरांनी िदलेले 
औषध घेऊन डॉ टरांना दाखिव यासाठी खबर देणार 
हे यांचे प नीस मेिडकल समोर थांब यास सांगून 
डॉ टराकडे जाऊन औषधी दाखिवले तेथून परत 
आले असता खबर देणा यांची प नी थांबले या 
िठकाणी िमळून आली नाही यामुळे खबर देणा यांनी 
यांचे प नीचा शोध यांचे नातेवाईक व िम -

मैि णीकडे घेतला असता खबर देणा यांची प नी 
िमळून आली नाही ती कोणालाही न सांगता िनघनू 
गेली आहे . वगैरे मजकुराचे अज व न सपोिन ी 
शेख साहेब यांचे आदेशाव न िम सग दाखल क न 
शोधकामी पोहे का 2107 खाडे यांचे कडे िदले 
 
दाखल करणार:- HC 999 येमेकर मोन 99 23 70 
99 9 पो. टे .  लोहा                
 
 
चौकसी अंमलदार :-  पोहे का  2107 खाडे मोबाईल 
नंबर  98 23 70 30 17 

 

 

 

 

 



िद 22 .09.2022 
रोजी वेळ  17.30  
वा. आरोपीचे  
चहा  पाह याचे 
हॉटलम य े मौ. 
आलूर ता. देगलूर 
 

िद. २२ 
.09..2022 रोजी 
वेळ    २१.२३   
वा.न दनं  ३६  
 
 

पो. टे. देगलुर मो.न. 
९७६४१३५४०१ 
 

  
िमळाला माल – देशी दा  
भगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 एम.एल. 
या 0८ बाँटल प येिक 70 
 दरा माणे  िक.५६० /-  

चा माल   

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या देशी दा  भगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 एम.एल. या 0८ बाँटल िक. ५30-  चा ो.गु ा चा 
माल सह िमळुन आला चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने ता यात 
बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
  

पो.हे. कॉ. १९८४ सकनूरे      ने. पो टे 
देगलुर
 

 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

 .ने. पो टे देगलुर
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 









 

 

 

पो. टे िवमानतळ गरुनं 320/2022 कलम  12 (अ) महारा  जुगार कायदा  दनांक 22/09/2022  



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

. िवमानतळ  

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण- 

दनाकं 22/09/2022 

रोजी वेळ 16.10 वाजता  

िवमानतळ रोड हातोडा 

चौक महारा  िचकन सटर 

जवळील मोकळया जागेत  

उ रेस 03 क.मी  

 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण- 

दनाकं 22/09/2022रोजी 

वेळ20.07वा  न द35 

दशा व अंतर – पुवस 2 

km 

 

पो. टे 

िवमानतळ गुरन ं

320/2022 

कलम  12 (अ) 

महारा  जगुार 

कायदा  

फयादी-गणेश रामकृ ण धुमाळ 

वय 34 वष वसाय नौकरी 

पो7/3084 थािनक गु ह ेशाखा, 

. न दड मोबाईल नंबर  

8149115005 

आरोपी- 

िमळाला माल-जुगाराच े साही य 

व नगदी पये 3,420/- 

खलुासा-सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी 

व ठकाणी यातील आरोपीतांनी  िवनापरवाना 

बेकायदशेीर र या क यान नावाचा मटका जुगार खेळत व 

खेळवीत असतांना  मटका जगुाराच े साही य व नगदी 

पय े 3,420/- सह िमळुन आले वगैरे मजकुराच े

फयादव न मा.पो.िन.काकड े सा.याचं े आदशेाने गु हा 

दाखल क न तपासकामी  HC 2317पावडे यांचकेड े

दे यात आला  

दाखल करणार -HC  1986 कानगुल े

मो.नं.9657707486 

तपास करणार - HC 2317पावडे मो.8888842002 

 

 

 

 

 

 

 

 

पो. टे िवमानतळ गरुन ं321/2022 कलम -324, 323, ,504,506 , 34 IPC  . दनांक 22/09/2022 



 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

. िवमानतळ  

गु.घ.ता.वऴे व ठकाण -  

द22-09-2022रोजी 

दपुारी14.00 वा च े

सुमारास महबुेब नगर 

नांदडे येथे  

गु.घ.ता.वऴे –  

द22-09-2022रोजी  

वेळ23.35वा टे. डा. 

न43 

 

दशा व अंतर – पुवस 

2 km 

 

पो. टे िवमानतळ गुरनं 

321/2022 कलम -

324, 323, 

,504,506 , 3          

4 IPC 

फयादी- शखे युसुफ शेख 

अहेमद वय32वष  -  

रोज मजुरी रा. खुदबेनगर 

नांदडे  मोनं 

9423472252 

 

 

आरोपी-  

खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमदु ताऱीख वेळी व ठकाणी  यातील   

फयादीने  आरोपीस हणाले क , आंमचे कामावरील नळाचा पाईप 

मागीतला असता  तो पाईप माझा च आहे व मला कसा काय मागतोस 

असे हणुन  िशिवगाळ क न,थापडा बु याने मारहाण क  लागला 

तेव ात अ. . 2हा आमचं ेजवळ आला व मला हणाला क  तु माझ े

मामा सोबत का भांडण करतोस असे हणुन  यांतील आरोपीतांनी 

संगणमत क न िशवीगाळ क न  आरोपी ,  2 याने हातातील 

लाकडाने  फयादीच े  दो ही हातावर मा न दखुापत केली व मा या 

सोबतचा शखे दातार हा भांडण सोडव यास आला असता यास पण 

िशवीगाळ क न थापड बु यानी  मारहाण क न िजव े मार यांची  

धमक  दली . वगैरे मजकुराचे जबाब व न  मा.पो.िन.काकडे सा यांच े

आदशेाने गु हा दाखल क न तपासकामी पोना- 631दशेमुख  यांचेकड े

दला.  

दाखल करणार –  सपोउपिन क याणकर  मो.नं. 9623551038 

तपास करणार  - पोना- 631दशेमुख  मो.नं.9923647631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पो टे वजीराबाद पो  गरुन ं336/2022 कलम  . 354,354(अ),354(ड), भादंिव,  साह क. माहीती तं ान कलम  67 

विजराबाद गुरनं 336/2022 

कलम 

354,354(अ),354(

ड), भादंिव,  साह 

क. माहीती तं ान 

कलम  67 

ग ु  घडला    द- 

21/09/2022च े रोजी 

10.46 त े

द.22/09/2022 च े रोजी 

01.00वा चे सुमारास 

फयादीच ेमोबाईल 

वर   

   

   दाखल  

द 22/09/2022 

वेळ 04.00वा. न द .- 

05

फयादी-  

 

. 

आरोपी-

           खुलासा, सादर िवधंती क  मुद तारीख, 

वेळी व ठकाणी यातील फयादी मुलीस यातील 

आरोपीने ित या मोबाइल वर याचे मोबाइल व न 

कॉल क न आरोपीने तु या सोबत ल  कर याची 

ई छा आह े तु मला खुप अवडतेस अस े हणाला 

असता फयादीन ेकॉल कट क न तु मला फोन क  

नकोस असे हणाले असता सु दा याचे wattspp 

मोबाईलवर फयादी या नावाचा अ ील मजकुर 

असलेला आ ील असलेला फोटो ठेवून व अ ील 

मेसेज कडून फयादीला ल ा वाटेल असे अ ेपाह 

वतन क न फयादीचा िवनयभगं केला वगौरे 

जबाबा व   गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी मा. पोलीस ि री क साहेब यांचे 

आदशेाव धन गु हा 

.तपास पोिन ी  िनकम सर  यांचेकड े दे यात 

आला. मोध.8805001054 

दाखल  जीपीएसआय-ईजळकर 

 

 

 

 



पो. टे. विजराबाद गुरनं 337/2022 कलम 135 मुपोका  द-22/09/2022 

विजराबाद गुरनं 337/2022 

कलम 135 मुपोका

ग ु  घडला     

द.22/09/2022 च े रोजी 

18.00वा च ेसुमारास  

 

  

   दाखल ----- 

द 22/09/2022 

वेळ 22.10वा. न द .- 

42

फयादी- रमेश  शंकरराव  खाडे  

वय 56वष पोउपिन पा टे  

विजराबाद नांदडे.9765896991 

 

 

आरोपी- 

           खुलासा, सादर िवधंती क  मुद तारीख, 

वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतानी 

मा.िज हािधकारी सा.याचे  जमाव बंदी  आदशेाच े 

उ लाघन  क न  बेकायदेिशर जमाव जमवनु घेषणा 

दली व   गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

मा. पोलीस ि री क साहेब यांचे आदशेाव धन 

गु हा 

 

 

.तपास पोहकेा/1824 के े  यांचेकड े दे यात आला. 

मोध.8809951054 

 

दाखल  जीपीएसआय-ईजळकर 

 


