
 
 
 
 
 

िद. 28.09.2022 
रोजी 01.00 
वाज या या 
सुमारास  िफय दीचे 
घरासमोर 
गोकुळनगर देगलुर  
 

िद.28/09/2022 
रोजीवेळ  02.08 
वा. न दनं. 106वर
 

यंकट 
लचमणा कडलवार वय 55 वष 
यवसाय अँटो चालक रा. गोकुळनगर 

देगलुर  मो.न. 9665953970 

 
आरोपी अटक – आहे  

सादर वनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील 
आरोपीने घरासमोर लावलेले अँपे अँटो  TS 16 – 
7167 ची बँटरी काढुन चो न ने याचा य न करीत 
असलेला िमळुन आला वगैरे मजुकुराच ेजबाब व न 
गु हा दाखल     
 

– ेड पोउपिन कांबळे पो टे 
देगलूर  
 

पो. टे. 
देगलुर

 
 

पो िन ी माछरे साहेब मोनं 9821159844 
 

 

 

 

 



           

 

 

    
  

        

 

 

    
    

  
   
  
  

  
  
   

  

 
    

 
  

  
     

 

 

   
  

    

     
       

                  
                 
                                 

   

 
      

 
    

       
   
   

 
      

 

 

   
                  

            
         

       
    

      
       
       
      

      
     

        
  
   

 



 
पो. टे. कंधार  ग.ुर.न.304/2022  कलम 324,323,504,506,34 भा.द.िव.  , द.28/09/2022. 

पो. टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न.304/20

22  कलम 324 

,323 

,504,506, 

34 भा.द.िव.  

घडला:- द.28/09/2022 

रोजी सकाळी  07.00 वा. 

मौज े िह परगा शाह जु या 

शाळेसमोर  

 दि णसे 20. क.मी.  

  

 

 गु हा दाखल:- 

द.28/09/2022 वेळ  

13.12  वा. टेशन डायरी 

न द  18  वर. 

 

 

 

फयादीच ेनाव :- िव णकुांत िप. 

ानोबा कनकवळे वय 22 वष  

वसाय िश ण रा. िह परगा 

शाह ता. कंधार िज हा नांदडे 

मोबाईल . 7620803421. 

 

FIR त दली का:- होय.  

 

आरोपी नाव व प ा :-   

आरोपी अटक :- नाही 

 

 

 

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

आरोपीतांनी संगणमत क न फयादीस तुम याने काय होते ते क न 

या तु हाला आमच ेशेतातून जाऊ दणेार नाही अस े हणून िशवीगाळ 

क न फयादीस आरोपी माकं 2 व 3 यांनी थापडा बु यांनी 

मारहाण केली व आरोपी माकं 1 याने हातात दगड घेऊन फयादीच े

कपाळावर मा न कपाळ फोडून जखमी केल ेव जीव ेमार याची धमक  

दली व आरोपी माकं 2 याने फयादीच े वडीलास थापडा बु यांने 

मारहाण केली वगैरे मजकुराचे त ारी जबाब व न वर माण े गु हा 

दाखल. 

दाखल करणार:----HC/1735 बाबर साहबे पो. टे. कंधार.. 

तपासी अंमलदार:-NPC/ 2730 टाकरस  पो. टे.कंधार 

मो. ..9373890469. 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .            मा. पोिन. पडवळ 

साहबे पोलीस टेशन कंधार   मो. .9420841070. 

 

 

 



  

पो. टे. लोहा गुरन 194/2022 कलम  354,323,504,506,34भा. द. वी. 

 

   
   

        

  लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194/2022 

कलम  

354,323,504,

506,34भा. द. 

वी. 

 

 

 गु हा घडला:- दनांक 

27/09/2022 रोजी 

दपुारी 12:15 ते वाजताच े

सुमारास िव ाम ह 

शेजारी लॉट जवळ लोहा 

ता. लोहा िज. नांदडे 

पो टे या पूवस 02  क. 

मी अंतरावर  

 

गु हा दाखल:-   

द.28/09/2022 रोजी च े

02:56 वा डायरी न द 05 

वर 

 

FIR त दली:-   होय  

   

उिशरा च े कारण-आज 

रोजी फयदी ही आज 

रोजी पो. टे. ला येऊन 

त ारी जबाब द याने  

 फयादी च ेनाव व प ा-:  

आरोपी च ेनाव व प ा-- 

आरोपी अटक:-  नाही 

 

दाखल करणार:- HC 491 लाठकर पो. टे. 

लोहा मो न. 8830449911 

 

  गेला  माल-:  

 

खुलासा;  

        सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील आरोपीतानी 

सासु- सास याने घेतलेला िव ाम ह शजेारील लॉट शते  सव नंबर 102/7 

मधील लॉट नंबर 16 याचा न. पा. मा. .1808/16  हा फयदी या भायाने 

पर पर याच े सासुला िवकुन रािज ी पण क न दली व फयादी यां पतीने 

ित पती मोटर गरेॅज ह े दकुान ताबडतोब रकामे कर असे हणुन शटर खाली 

ओढ याचा य  करीत असताना फय दने यास थांबव याचा य  करीत असतां 

यांनी  वाईट हतेूने  फयादीचा हात ध न ओढला  व फयादी या साडीचा पदर 

ध न ओढून फयादी या  मनाला ल ा वाटेल असे कृ य केले, यांनी फयादीच े

पती व फयादीचा दसुरा व फयादीची  जाऊ यांना थापडा बु यानी मारहाण 

क न जीव ेमार याची धमक  दली वगैरे  जबाब व न मा.  स.पो. नी शेख साहेब  

यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील.  मा. स.पो. नी शेख यां याकडे दला 

तपासी अंमलदार-मा.स.पो. नी.शेख यां याकडे दला  

साहबे मो न. 888822811 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

    मा.पो.िन/ तांब े साहबे . पो. टे. लोहा मो. नं. 9850188100 

 



ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 

िद 28/09/22 रोजी 
12.00 वा निवन 
ब थानक  देगलुर   
  ता देगलुर  
 
 

िद .28.09..2022 रोजी 
वेळ   12.56 वा.न दनं  
34 
 
 

.ने. 
पो. टे.देगलुर
 

ि ितज गणपतराव  भोसले 
वय 34 वष पोका / 3118 ने. 
पो टे देगलुर मोनं 
9850813818 
 
 
 
 

  
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व 
िठकानी यातील आरोपीने आप या 
ता यातीलबजाज िडझेल  ऑटो या 
चालकाने याचे ता यातील अँटो  येणारे 
जाणारे वाहनास अडथळा िनम न केला व 

वाशयाचे िजवीतास धोका िनम न होईल 
अशया थतीत उभा केलेला िमळुन आला 
वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
 

psi कांबळे    
पो टेदेगलुर
 

 
पोिन ीमाछरेसाहेब   9821159844  
 



                       

ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 

िद 28/09/22 रोजी 12.30 वा 
जुने  ब थानक  देगलुर   
  ता देगलुर  

 
 
 

िद .28.09..2022 रोजी वेळ   
13.31 वा.न दनं  38  
 

.ने. पो. टे.देगलुर
 

ि ितज गणपतराव  भोसले वय 
34 वष पोका / 3118 ने. पो टे 
देगलुर मोनं 9850813818 
 

  
 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपीने आप या ता यातीलबजाज िडझेल  
ऑटो या चालकाने याचे ता यातील अँटो  येणारे 
जाणारे वाहनास अडथळा िनम न केला व वाशयाचे 
िजवीतास धोका िनम न होईल अशया थतीत उभा 
केलेला िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल  
 

HC 2332/प लेवाड 
पो टेदेगलुर
 

 
पोिन ीमाछरेसाहेब   9821159844  
 

 

ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 



 

 

 
 

पोलीस टेशन हादगाव गुरन ं 295/2022 कलम  12 अ म. ज.ु का. माने द  28/09/2022 

पो. टेचे नाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वळे ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोदी न ं, 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक कत 

िद 28/09/22 रोजी 14.15 वा 
निवन  ब थानक समोर  देगलुर   
  ता देगलुर  

 
 
 

िद .28.09..2022 रोजी वेळ   
14.55 वा.न दनं  42 
 

.ने. पो. टे.देगलुर
 

ि ितज गणपतराव  भोसले वय 34 
वष पोका / 3118 ने. पो टे देगलुर 
मोनं 9850813818 
 

  
 

 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप या ता यातीलबजाज िडझेल  ऑटो या 
चालकाने याच ेता यातील अँटो  येणारे जाणारे वाहनास 
अडथळा िनम न केला व वाशयाचे िजवीतास धोका िनम न 
होईल अशया थतीत उभा केलेला िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु हा दाखल  
 

HC 2462/कदे  पो टेदेगलुर

 
 

पोिन ीमाछरेसाहेब   9821159844  

 



हदगाव    गुरनं  

295/2022 

कलम  12 अ म. 

जू. का. 

मान े द  

28/09/2022 

  

 द28/.09/2022  च े दपुारी 

15:00 वाजता च े सुमारास  मौ 

हदगाव भाजीपाला माकट जवळ  

पि म 500. मी.  तालुका हादगाव 

 

दशा :- पि मेस 500 मी  

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

28/09/.2022 चे   16: 51 वा 

टे.डा न द  21 वर  

 गेला  माला :- िनरंक 

  िमळाला माल :-  500 पये 

िमलन ड ेजुगाराच े 

 

 फयादीचे नाव: िव नाथ बालाजी 

हंबड   वय 51वष ा. नोकरी पो ट 

हदगाव मो. न. 9284422052. 

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीचे नाव व प ा :-  

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

 

खुलासा,   सादर िवनतंी क  , नमूद 

तारीख वेळी व ठकाणी यातील यातील 

आरोपीने लोकांकडून पैसे घऊेन िमलन 

ड े नावाचा जुगार खेळत व खेळिवत 

असताना िमळून आला वगैरे 

फयादीव न गु हा  दाखल क न  

माननीय पोलीस िनरी क साहेब 

यां या आदशेाव न HC/2342 हंबड 

यां याकड े दला.  

दाखल करणार :- NPC/799 जाधव 

पो टे हदगाव   

तपािसक अमंलदार :-HC/2342 हंबड  

पो टे हदगाव मो नंबर 

9284422052. 

 

 

 

 पो. टे. कंधार ग.ुर.न.305/2022  कलम 224 भा.द.िव.  , द.28/09/2022. 

पो. टे. च े

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 



 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न.305/2022  

कलम 224 भा.द.िव.  

घडला:- द.26/07/2022 

ते आज पावेतो सावरगाव 

िन. तालकुा कंधार 

पुवस 18 . क.मी.  

  

 गु हा दाखल:- 

द.28/09/2022 वेळ  

17.32  वा. टेशन डायरी 

न द  22 वर. 

 

दाखल करणार:----

HC/1735 बाबर साहबे 

पो. टे. कंधार.. 

फयादीच े नाव :- धन सग धो.कवाळे वय 

45 वष अधी क खलु ेिज हा कारागृह पैठण  

मोबाईल .9823370780 . 
 

FIR त दली का:- होय.  
 

आरोपी नाव व प ा :-   

आरोपी अटक :- नाही 
 

 

उिशराच े कारण :-  खलुे िज हा कारागृह 

पठैण येथून त ारी अज व इतर कागदप  

आज रोजी ा  झा याने. 

खलुासा;  सादर िवनंती क  वर नमूद ता. वेळी व  ठकाणी 

यातील फयादी यांनी महारा  शासनाच े प रप कानुसार 

आरोपीस कारागृहात हजर होण े बाबतच े प रप क काढून 

समज दऊेन दखेील तो आज पावतो कारागहृात हजर झाला 

नाही वगरेै मजकुराचा त ारी अज खलु ेिज हा कारागृह पैठण 

येथील पशे आनंदा पवार याचं े ह ते ा  झा याने मा. 

पो.िन. साहबेांच ेआदशेान े वर माण ेगु हा दाखल. 
 

तपासी अंमलदार :- पोउपिन/ मखुेडकर  पो. टे.कंधार 

मो. ..8308840863. 
 
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

            मा. पोिन. पडवळ साहबे पोलीस टेशन कंधार 

              मो. .9420841070. 
 

भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव मो. . :-- 

. 

केलेला तपास:-  
 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

          
    

 

    
 

     
        



 
 

    
   

     

    
  

   

 

   
    

 
 
   

      
     

      
   

 mo.no.-83298224296 
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ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 



िद 28 .09.2022 
रोजी वेळ  12.15 वा. 
सावजिनक रोडवर 
ब थानक गवंडगाव 
ता देगलुर  
 

िद. 28 .09..2022 
रोजी वेळ    16.27   
वा.न दनं  45 
 

 .ने. पो टे 
देगलुर

पो. टे. देगलुर मो.न. 
9860251859 
 

  
िमळाला माल – गावटी 
हातभटी दा  07 लीटर ित 
िलटर 200  माणे एकुन  
1400  ो. गु हयाचा माल    

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व 
िठकानी यातील आरोपी हा िवनापरवाना 
बेकायदेिशर िर या गावटी हातभटी दा  07 
लीटर ित िलटर 200  माणे एकुन  
1400  ो. गु हयाचा माल  सह िमळुन 
आला चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने 
ता यात बाळगनु िमळुन आला वगैरे जबाब 
व न गु हा दाखल  
 

पो.हे. कॉ. 2332 
प लेवाड    ने. पो टे देगलुर
 

 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

                     

 

          



   
 

          
     

  

  
  

   
    
    

   
  

 

 
    

 

 

 

      
   

    
   

    

 
    

   
     

 
    

    
      

     
 

 

 

        
      

       
       

         
    

      
      

       
       

   

  
      

  

 

 

 

 



पो. टे मनाठा ग.ुर.नं 151/2022 कलम 12(अ) मु.जु.का. माणे द 28/09/2022 

पो. टे 

च ेनाव 

गुरनं व कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद दणेार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गरुन 151/2022 

कलम 12 (अ) 

म.ुजु.का. माण े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 दनांक.28/09/2022 रोजी 

वेळ 13:50 वा.सुमारास बामणी 

फाटाते चचग हाण जाणारे 

रोडवर कदम याचं े शेताजवळ 

पवुस 15 क.मी.OP 

बरडशेवाळा  

 

गु.दा.ता.वेळ 

दनाकं:- 28/09/2022 

वेळ 17:35 वा.न द नं 14 वर  

 

 

 

 

िमळाला माल- नगदी 610-  व 

मटका जुगाराच ेसाही य े 

 

 

 

फयादी:- आनंदा ल मण 

वाघमारे वय 39   वष वसाय 

नौकरी पो कॉ.3132 

पो. टे.मनाठा ता.हदगांव 

िज.नांदडे म .नं. 

9689900211 

 

    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

आरोपी :-  

 

   

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी आरोपीने 

बेकायदशेीर र या टाईम बाजार नावाचा मटका जुगारावर िच ा 

लावुन लोकांकडुन पैस े घेवुन खेळत व खेळिवत असताना िमळून 

आला या या ता यातून जुगाराच े सािह य व नगदी 610  चा 

मु ेमाल ज  केला व िमळून आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल 

क न पुढील तपास कामी    मा.स.पो.िन.साहबे याच ेआदशेाने ASI 

पवार साहबे  यां याकड े दला. 

 

तपासीक अिधकारी याचं ेनांव :- ASI- पवार साहेब पो टे मनाठा  

मो नं 9922921694 

 

दाखल करनारा-PSO HC 2111- ितडके साहबे पो. टे.मनाठा  

मो.नं. 9767242111 

 

पो. टे. भारी अिधकारी याचं े नांव व मोबाईल नंबर:- 

मा.स.पो.िन.साहबे पो. टे.  मनाठा मो. नं. 

 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

 



पो टे िहमायतनगर गुरन cr 218/2022 कलम498(अ )323 506 34 भादिव 28/9/2022 

पो टे नाव  कलम  गघुतावळे आरोपीनाव व प ा  खुलासा  
िहमायतनगर 
 

 

  
 

Cr 

218/2022कलम.

498(अ) 324 

.506. 

34 . भा द िव  

रोजी पासून 
ते दनांक 
18/10/2022रो
जी पयत फयादी 
बाई सासरीमौ. 
िचखलीता कनवट
पूवला 70 क िम 
 
 दाखल तारीख 
वळे- 

द028/09/2022

रोजी16:43वा. 

न द 17 नं.वर 

  

आरोपी– 
आरोपी– 

 

 

सादर िवनंती क  वर नमदू व े व ठकाणी यातील 
फयादी बाईस तीचं सासरच े वरील नमदू लोकांनी 

सांगामत क न माहरे व न िवरीचाकामासाठी 
75000 पये घेऊनय अशी मागणी क न पैशाची 
पूततान झालने फयादी बाईस उपाशी पोटी ठेऊन त ु
दसायला चांगली नािह ष तुला सोयपाक येत नाही 

अस े हणून तापडबु याने मारहान क न जीवे मा 
रणाची धमक  दली फयादीबाई चामानिसक व 
शारी रक ास दला वगैरे माजकरा व न अजा व न 
बाजूस माण े गु हा दाखल क न मा. पोिन 
सायहेबयां या आदेशान ेपुडील तपास कमी िबटन पक 
1966 औलवार यांचकडे दला 
दाखल करणार- Asi साखरे मो mo नो. 

8378981645 

पो ट भारी अिधकारी यांचे नाव मो.न.ं-  

पो.नी. िब.डी.भूसनुर  मो.9834774799 

 

 

 



 

पोलीस टेशन अधापरू    ग.ुर.न.282/2022   कलम 392 भा.द.वी. दनांक 28/09/2022 

अ. .  गु.र.न.व 

कलम 

गु हा घडल ंव दाखल तारीख फयादीचे नाव खबर दणेार 

आरोपीच ेनाव व प ा 

      हक कत 

 पो. टे. 

अधापरू 

भाग 1ते5 

गु.र.न. व 

कलम- 

282/2022 

कलम 392 

 भादवी . 

गु हा घडला दनांक-

28/09/2022रोजी वेळ   12.45 

वाजताच े समुारास लोणी 

िशवारातील ि ज जवळील वै  

याचं ेशेताजवळ 

 वाजता च े  तालकुा अधापरू 

 

दशा व  

अंतर- उ रेस 6 कलो िमटर 

 

गु हा दाखल दनाकं-  दनांक 

28/09/ 2022च े वा.  

19.27 टेडा.नं .  माकं 24 

 

 

फयादीचे नाव-  साहबेराव रामजी 

मसुरे वय 38 वष वसाय ापार 

राहणार मीना ी शाळेजवळ दगुा 

नगर अधापरू तालकुा अधापूर 

िज हा नांदडे मोबाईल नंबर 

9970947319 

 

आरोपी नाव. अ ात.  

 

गलेा माल–नगदी 28,000/ हाजार 

पये 

 

िमळाला माल–िनरंक  

खलुासा व सादर िवनंती क  व वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील फयादी हा गोळी भांडार ची िव  क न याची ता यातील 

टाटा जीप ए सल कंपनीची माकंMH26BE3046 अशी चालवनू 

घेऊन लहान ते अधापूर जाणा या रोडने येत असताना तीन अनोखी 

चोर ाने प सर मोटर सायकलने येऊन गाडीतील सामान खाली 

पडत आह े अस े हणून गाडी उभी केली व गाडीची चावी काढून 

घेऊन धमकावून जबरीने फयादीच े पॅ ट या िखशातील 

28,000/हजार पये काढून जबरीन े चो न नेल े  वगैरे मजकुराच े

जबाबाव न वर माण े गु हा दाखल क न व माननीय पो. िन. 

साहबे यां या आदशेाने पुढील तपास PSI बी ही राठोड यां याकड े

दे यात आल ेमो.न.9823143245 
 

तपासी अमंलदार- PSI बी ही राठोड मो..न.9823143245 

दाखल करणार- PSI आगलाव ेमो. 9767777884 

 

पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो नं.7798834253 

 

 



 
 

पो. टे िबलोली ो. गुरनः208/2022 कलम 65(ई)म.दा.का   िद.28/09/2022 
 

पो. टे चे 
नाव  

ग.ुर.न व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण िफय दीचे नाव व प ा/आरोपीचे 
नाव व प ा 

हकीकत 
 

िबलोली  पो. टे िबलोली ो. 
गुरनः208/2022 कलम 
65(ई)म.दा.का    

ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाणः-
िद.28/09/2022चे17.00वा  
आरोपीचे रहाते घरासमोर काल  
(बु) ताःिबलोली पुवस 12 िक.मी  
 
 
 
गु हा दाखल- 
िद.28/09/2022चे 20.34  वा 
टे.डा.नं. 19 वर. 

 
 
 
िमळाला मालः- शदीने भरलेले 75 
पॉकीट येकी 01 िलटर मतेचे 

येक पॉकीट 20/-  माणे 
एकुण 1500/-  चा माल  
 
 

- बाब ु शंकरराव 
गाजुलवार वयः50वष 
यवसायःनौकरी पोना/2287 पो. टे 

िबलोली मो.नं.9823046582 
 
 
आरोपीचेनाव-  
 
 
आरोपीअटकः- CRPC 
कलम41(1),(अ) माणे नोटीस 
देवून सोडले  

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील आरोपी हा 
िबना परवाना बेकायदेशीर िर या शदीचे चोरटी िव ी कर याचे 
उ ेशाने शदीचे 75 पॉकीटे क.1500/-  चा माल ता यात 
बाळगून िमळून आला हणुन गु हा दाखल क न तपास 
पोहेकॉ/2049 अंबेवार यांचेकडे िदला आहे. 
 
तपािसकअंमलदार-पोहेकॉ/2049 अंबेवार पो. टे िबलोली मो.नं 
9423615487 
 
दाखल करणार-ASIशेख आयुब पो. टे.िबलोली मो.नं 
9823628983 
 

भारी अिधकारी – िशवाजी अ णा डोइफोडे 
पो. टे.िबलोली.9823889037 

 

 

 



 

पो. टे. चे नाव मरखेल गु न नं. - 194/2022 कलम:-283 भा. द. िव. द. 28/09/2022 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.मृ / 

पनाका / िम सग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व 

दाखल  

फयादी चे नाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी अटक 

होय / नाही 

.  

                 ह ककत  

मरखेल गु न नं.  :- 

194/2022 

कलम:-283भा. 

द. िव.  

 

गु हा घडला ता. व 

वेळ :-  

 द. 28/09/2022च े 

13:00 वा ठकण 

:मरखेल ब थानक 

 

गु हा  दाखल ता. व 

वेळ :-  

द. 28/09/2022च े

13:23वा.  

न द नंबर :-  27वर 

 

 

 

फयादी च े नाव :- यानबा 

िव लराव क े वय 31 वष रा.पो. टे. 

मरखेल ता दगेलुर मो.नं. 

 

आरोपी च ेनाव   

FIR दले का होय/नाही :- होय. 

 

 

आरोपी अटक :- नाही. 

 

 

चेकिल ट ची पूतता केली आहे :- 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी यातील आरोपी हा याचे 

ता यातील आ◌ॅपेआ◌ॅटो वाहन मरखेल ते दगेलुर जाणारे साव जिनक रोड वर 

र या या मधोमध उभ ेक न लोका या िजवीतस धोका व वाहणाना आडथाळा होईल 

आशा ि थतीत िमळुन आला वगैरे  जबाब व न गु हा दाखल 

 

दाखल करणार:- PSO- हेपोकॅा/2505 कदम मो. 9075333226 

तपािसक अिधकारी 

 Npc 526 पुरीसर पो. टे. मरखेल मो.नं. 9823144893 

 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  पोिन गु े सा पो. टे. मरखेल मो. नं. 8830564618 

 

 

 

 

 

 

 



पो. टे. चे नाव मरखेल गु न नं. - 195/2022 कलम:-283 भा. द. िव. द. 28/09/2022 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.मृ / 

पनाका / िम सग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व 

दाखल  

फयादी चे नाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी अटक 

होय / नाही 

.  

                 ह ककत  

मरखेल गु न नं.  :- 

195/2022 

कलम:-283भा. द. 

िव.  

 

गु हा घडला ता. व वेळ 

:-  

 द. 28/09/2022चे  

16:00वा 

 

 

ठकण:हानेगाव 

 

गु हा  दाखल ता. व 

वेळ :-  

द. 28/09/2022चे 

20:07वा.  

न द नंबर :-  33 वर 

 

 

फयादी चे नाव :- यानोबा िव लराव 

क  ेवय 31 वष रा.पो. टे. मरखेल ता 

दगेलुर मो.नं. 

 

आरोपी चे नाव   

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

 

आरोपी अटक :- नाही. 

 

 

चेकिल ट ची पूतता केली आहे :- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी यातील आरोपी हा याचे ता यातील 

आ◌ॅपआे◌ॅटो वाहन हानेगाव ते दगेलुर जाणारे साव जिनक रोड वर र या या मधोमध उभे क न 

लोका या िजवीतस धोका व वाहणाना आडथाळा होईल आशा ि थतीत िमळुन आला वगैरे  

जबाब व न गु हा दाखल 

 

 

दाखल करणार:- PSO- हेपोकॅा/2505 कदम मो. 9075333226 

 

तपािसक अिधकारी 

 Npc 94 बारी सर पो. टे. मरखेल मो. नं. 7776067774 

 

 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  पोिन गु े सा पो. टे. मरखेल मो. नं. 8830564618 

 

 

 

 

 

 

 



पो. टे. चे नाव मरखेल गु न नं. - 196/2022कलम:-12(अ)म.ु जु. का. . द. 28/09/2022 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.मृ / 

पनाका / िम सग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला 

व दाखल  

फयादी चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

.  

                 ह ककत  

मरखेल गु न नं.  :- 

196/2022 

कलम:-

12(अ)म.ु ज.ु 

का.  

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 28/09/2022च े 

15:45वा 

 

ठकण: मरखेल ब थानक जवळ 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 28/09/2022च े20:47वा.  

न द नंबर :-  35 वर 

िमळालामाल 1000  व 

जुगाराच ेसािह य  

 

 

फयादी च ेनाव :- िव ण ुकांत तुकाराम 

गु े वय 52वष रा.पो. टे. मरखले ता 

दगेलुर मो.नं.8830564618 

 

आरोपी च ेनाव   

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- नाही. 

 

चकेिल ट ची पतूता केली आह े:- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी यातील 

आरोपीह ेिततली भवरा नावाच ेजुगारावर पैस ेलावुन जुगार 

खेळत व खेळिवत असताना िमळुन आल े वगैरे जबाब व न 

गु हा दाखल 

 

तपािसक अिधकारी 

 Npc 526 पुरी सर पो. टे. मरखेल मो. नं. 9823144893 

 

दाखल करणार:- PSO- हपेोकॅा/2505 कदम मो. 

9075333226 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  पोिन गु े सा पो. टे. मरखले मो. 

नं. 8830564618 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन नायगाव  गुरव 141/2022 कलम  283 भादवी द.28/09/202 
पो. टे.च ेनाव  आ  व कलम आ .घ.ता.वेळ व ठकाण फयादीचे नाव/आरोपी च े

नाव व प ा 

हक कत 

नायगाव गुरन 141/22 

कलम 283 

भादवी 

गु. घडला ता.वेळ व 

ठकाण 

द.28/09/202 चे 18 

प ास वाजता हेडगेवार 

चौक रोडवर नायगाव 

 

 

 

 

 

गु हा  दाखल 

द28/09/2022 रोजी 

वेळ 21.04न द 

मांक23 

फयादी. िवलास मोतीराम 

मु तापुरे वय 53 वष 

वसाय नोकरी 

पोहकेा/2006 नेमणूक 

पोलीस टेशन नायगाव 

 

 

आरोपी:-  

 

 

खलुासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता.वेळ व ठकाणी यातील आरोपीने याचे 

ता यातील अ पे ऑटो ही रोडवर चौकात रोडच ेम यभागी उभी क न येणारे जाणारे 

वाहनास व इतर समस धोका िनमाण होईल अशा प तीने थांबिवलेला िमळून आला 

वगैरे फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न पढुील तपास बीट NPC/ 349 

सांगवीकर यां याकडे दला 

 

 

गु दाखल करणा याचे नाव:-Hc/2040 शखे पोलीस टेशन नायगाव.8087574887 

 

तपासीक  अंमलदार :- NPC/349 सांगवीकर मो.नं.  

 

पो. टे. .अिध.नाव व मो.नं:-मा.पो.िन शद ेसाहेब .मो.नं.8975769508 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो. टे.  उमरी ग.ुर.नं.235/22कलम 12 म.जु.का. माणे.   द.28/09/2022 
 

पो टे च े

नाव 

 गुरनं /आ  

/पनाका /िम सग  

व कलम 

 गु हा /अ◌ामृ/ 

पनाका /िम सग 

घडला व दाखल 

 फयादीच ेनाव व प ा मो.नं. व 

प ा आरोपी अटक होय /नाही 

हक कत 

उमरी ग.ुर.नं.235/22 

कलम 12 

म.ज.ुका. माण े

गु.र.न. घ.ता.वेळ.व 

ठकाण :- 

द.28/09/22 रोजी 

चे  11.45वा . 

सुमारास तरकारी 

माकट सावजिनक 

रोड उमरी  

 

गु. र.न. दा.ता.वेळ :- 

द.28/09/22वेळ 

13.45वा. टे डा. 

न द नं. 14वर  

 

 

फयादी:- साहबेराव भीमराव 

हौसरे वय 30 वष वसाय नोकरी 

पोका 513 पोलीस टेशन उमरी  

 

 

आरोपी/ 

 सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

लोकांकडून आक ाव न पसेै लावून क याण बाजार 

नावाचा खेळवीत असताना नगदी170 पये व जुगाराच े

सािह य सह िमळून आ या या फयादीव न माणे अ वये 

माननीय पोलीस साहेब यांच े आदशेानेगु हा दाखल 

क नतपास एस आय कदमसाहबे यां याकड े दला. 

 

 

तपासीक अमलदार :- Npc asi कदम 

 

 

 

 

 

 

 



पो ट च ेनाव उमरी  CR no 236 कलम 12 अ मजूका दनांक 28/09/2022 
पो ट च े

नाव  

गुरण /पणाका 

/िम सग /व कलम 

गु हा /आ / प ाका 

/िम सग घडला व 

दाखल 

फयादीचे नाव व प ा 

मोबाईल नंबर व व प ा 

आरोपी अटक होय/ नाही 

ह ककत 

उमरी गु न/ 236/ 2022 

कलम 12 (अ) 

मजकुा 

 

 

िमळाला माल / 

270  व जुगाराच े

सािह य 

 

दशा व अंतर/  

 गुरंन घडला तारीख 

वेळ ठकाण/ दनाकं 

28/09/2022 च े

13.50 वाजता 

तरकारी माकट रोड 

सावजिनक रोडवर त. 

उमरी  

 

 

ो गुरंन दाखल 

तारीख वेळ ठकाण/ 

द. 28/09/2022 च े

15.39  वाजता न द 

नंबर 20 

फयादीच ेनाव/ साहेबराव 

भीमराव हौसरे वय 30 वष 

वसाय नोकरी pc 513 

पो ट उमरी मोबाईल नंबर 

9921038987. 

 

आरोपीच ेनाव/  

 

खलुासा/ 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने आक ावर पैस ेलावनू क याण टाईम बाजार 

नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत असताना नगदी 270  व 

जुगाराच ेसािह य सह िमळून आ या या . फयादीव न 

गु हा दाखल क न मा. पोिन साहबे यां या आदशेाने . Asi 

कदम  याचं ेकड े दला. मो. न. 9284686157. 

 

 

 



पो. टे.नायगांव गुरन ं140/2022 कलम 379 भादवी . द. 28/09/.2022 

  पोलीस 

टेशनच े

नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा 

आरोपीच ेनाव व प ा होय  

हक कत 

    

नायगांव  

 

गुरन 140/2022 

कलम 379 भादवी 

. द. 28/09/.2022 

 

 

गेला माल:- BTS 

मशीनच े बॉ स 

मधील बेस बा◌ॅ ड 

े सी काड 

कमती अंदाज े

15000/-  पय े

  

 

 

 

 गु हा घडला दनाकं :- 

27/09/.2022  रोजी रा ी 

वेळ 22:00ते  

द.28/09/2022 रोजी 

सकाळी 06:00 वाजता 

दर यान  ल मी नगर 

नायगाव ता. नायगाव उ रेस 

01  क.मी.  

 

 

 

 

गु हा दाखल दनांक:- 

28/09/2022वेळ 19:15 वा 

टे डा.नोद नं. 21 वर 

 फयादीच े नाव  :- मधकुर 

रमशे गायकवाड वय 26 वष  

वसाय खाजगी नोकरी ता.िज 

परभणी मो. नं.  

8108116922 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

 

आरोपीच ेनाव :-      अ ात  

 

अटक  ता वेळ व टे डा  वर  

 

 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  

वोडाफोन मोबाईल आयडी मांक 1299612  टावर मधील BTS  

मशीनच े बॉ स मधील बेस बॉ ड े सी काड कमती अंदाजी 

15000/-  पयाचा माल कोणीतरी अ ात चोर ान ेचो न नेला आह े

वगैरे वणनाच े जबाबाव न गु हा दाखल क न पुढील तपास 

मा.पो.िन. शद े  साहबे  यां या आदशेाने बीट पोना/349 सांगवीकर 

यां याकड ेदे यात आला 

  

दाखल करणार- पोहकेॉ/2040 पो. टे.नायगाव  मो.न.-8793872040 

तपासीक अिधकारी :- पोना/349 सांगवीकर पो. टे.नायगाव   मो.नं 

7875643333  

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:-पोिन शद े 

साहबे पो. टे. नायगाव मो.नं. 7798098009 

 

  

 



गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 

िद. 28 09.2022 रोजी 
वेळ 18.00  वा भवानी  
चौक  देगलुर   येथे  
मशान भुमीकडे  जानारे  

सावजिनक  रोडलगत  
देगलुर  
 
 

िद.28.09.2022 रोजी वेळ  
19.35  वा.न दनं  51 
 
 

ASI   शेख .ने. पो टे 
देगलुर

 

पुनम मोहनराव  सुयवंशी  वय 30 वष पो उप 
िन  ने. पो टे देगलुर  
 मो.न. 9860026652 
 

 - 
 

– नगदी 330/- . व 
क याण नावाचा मटका जुगाराचे सािह य 

:-- .नाही 
 

 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी  िवनापरवाना 
बेकायदेिशर िर या लोकांकडुन पैसे घेवुन आक ावर लावुन क यान नावाचा मटका 
जुगार खेळत व खेळिवत  असताना नगदी 330/-  व मटका जुगाराचे सािह य सह 
िमळुन आला हनुन वगैरे िफय द व न गु हा दाखल .. 
 

 ने पो टेदेगलुर
 
 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

 

 

 

 

 

 



ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 

िद. 28 09.2022 रोजी वेळ 21.00  वा  जूने 
बस थानक  देगलुर जवळ िज प शाळे 
बाजुला ता देगलुर  
 
  

िद.28.09.2022 रोजी वेळ  22.15  वा.न दनं  
57 
 
 

ASI   शेख .ने. पो टे देगलुर
 

सुिनल  िव वनाथ प े    वय 38 वष पो 
ना 625 ने. पो टे देगलुर  
 मो.न. 9049565699 
 

 - 
 
  

– नगदी 670/- . व 
क याण नावाचा मटका जुगाराचे सािह य 

:-- 
.नाही 
 
 

सादर िवनंती की वर नमदु ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी  िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या लोकांकडुन पैसे 
घेवुन आक ावर लावुन िमलन  नावाचा मटका जुगार खेळत 
व खेळिवत  असताना नगदी 670/-  व मटका जुगाराचे 
सािह य सह िमळुन आला हनुन वगैरे िफय द व न गु हा 
दाखल .. 
 

 ने पो 
टेदेगलुर

 
 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

 



 

 



       
 

  
      

 
         

     
 

 
 

 
 

 

 

  

  
   

 

   
 

 

 

 

          
   

¾Ö     

  

        

8208681527. 
           

      

 

 

 

 



 

 

 

 



 

पोलीस टेशन नायगाव गुरनं.141/2022क.283  माण े दनाकं -28_092022 

 

  पोलीस 

टेशनच े

नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना का/ 

अ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

नायगाव  

गुरनं. 

141/2021कलम 

283 भादवी 

 माणे 

 गु हा घडला दनांक 

 

- द. 28/09/2022  चे 

18:50 वाजता हडेगेवार 

चौक रोडवर नायगाव पूवस 

01 k m 

 

 

 

 

 गु हा दाखल दनांक:- द-

28/0  79/2022 वेळ 

21:04 टे डा.नोद 23 नं.  

वर   

 फयादीचे नाव :- िवलास मोतीराम मु तापुरे वय 53 वष 

वसाय नोकरी पोहे का 2006 नेमणूक पोलीस टेशन 

नायगाव मो.नं.7875643333 

 

 

एफआर आय त  दली का :-होय  

 

 

 

 आरोपीचे वाव.--  

 

 आरोपी अटक : crpc 41(अ ) माणे नोटीस दऊेन 

सोड यात आले 

 

  

खुलासा,----सादर िवनंती क , वर  नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  

यातील आरोने याचे ता यातील आपे ऑटो ही रोडवर चौकात रोडचे 

म यभागी उभी क न येणारे जाणारे वाहनास व इतर इसमास 

धोका िनमाण होईल अशा प तीने थांबिवलेला िमळून आला वगैरे 

फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास npc 349 

सांगवीकर यां याकड े दले 

 

 तपासी अिधकारी:_ npc/349 सांगवीकर 

दाखलकरणार:- -HC- 2040 शेख पो ट नायगाव मो.नं.  

 

 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 

शद ेसाहबे पो. टे.नायगाव मो.नं. 

 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 

 

 

 



पो. टे. च ेनाव मरखले गु ननं.  :- 197/2022 कलम:-12(अ)म.ु ज.ु का. द. 28/09/2022 

पो. टे. 

चेनाव 

गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / 

िम सगघडलावकलम 

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सगघडलावदाखल 

फयादीचेनाववप ावमो. नं. 

आरोपीचेनाववप ा, 

आरोपीअटकहोय / नाही 

ह ककत 

मरखले गु ननं.  :- 

197/2022 

कलम:-12(अ)म.ु ज.ु 

का.  

 

गु हाघडलाता. ववेळ :-  

द. 28/09/2022च े 18.50 

वा ठकण :मौज ेमानूर 

ब थानक 

जवळ पपळा याझाडाखाली

ता.दगेलूर 

गु हादाखलता. ववेळ :-  

द. 28/09/2022च े

22:41वा.  

न दनंबर :-  39वर 

िमळालामाल 

2400 वजुगाराचसेािह य 

फयादीचेनाव :- 

िव णकुांततुकारामगु ेवय 

52वषरा.पो. टे. 

मरखलेतादगेलुरमो.नं.883056

4618 

आरोपी 

FIR दलकेाहोय/नाही :- होय. 

आरोपीअटक :- नाही. 

चकेिल टचीपूतताकेलीआह े:- 

सादरिवनंतीक वरनमूदतारीखवेळीव ठकानीयातीलआरोपीहालोकाकंडू

नपैसेघेऊनिच ावरआकडेिल नदऊेनक याणनावाचाजुगारखेळतवखे

ळवीतअसतानानगदी 2400/- 

पयेवजुगाराचसेािह यासहिमळुनआलेवगैरेजबाबव नगु हादाखल 

तपािसकअिधकारी----- Npc 94 बारीसरपो. टे. मरखलेमो. नं. 

7776067774. 

दाखलकरणार:- PSO- हपेोकॅा/2505 कदममो. 9075333226 

पो. टे. भारीअिधकारी 

नाववमोबाईलनंबर :-  पोिनगु ेसापो. टे. मरखलेमो. नं. 

8830564618 

 

 

 

 



पो. टे. च ेनाव मरखले गु ननं.  :- 198/2022 कलम:-12(अ)म.ु ज.ु का. द. 28/09/2022 

पो. टे. 

चेनाव 

गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / 

िम सगघडलावकलम 

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सगघडलावदाखल 

फयादीचेनाववप ावमो. नं. 

आरोपीचेनाववप ा, 

आरोपीअटकहोय / नाही 

ह ककत 

मरखले गु ननं.  :- 

198/2022 

कलम:-12(अ)म.ु ज.ु 

का.  

 

गु हाघडलाता. ववेळ :-  

द. 28/09/2022च े 19.15 

वा ठकण: मौज ेमानूर 

बस टॅ डजवळमा तीमं दरा

याबाजूलातालकुादगेलूर 

गु हादाखलता. ववेळ :-  

द. 28/09/2022च े

22:54वा.  

न दनंबर :-  40वर 

िमळालामाल 1800 

वजुगाराचेसािह य 

 

 

फयादीचेनाव :- 

नारायणपांडुरंगयंगालेवय 

32वष pc 2864 

राहणारपो टेमरखलेतालकुादगे

लूरमो.नं.8261006044. 

 

आरोपीचेनाव  

FIR लेकाहोय/नाही :- होय. 

आरोपीअटक :- नाही. 

चकेिल टचीपूतताकेलीआह े:- 

सादरिवनंतीक वरनमूदतारीखवेळीव ठकानीयातीलआरोपीहालोकाकंडू

नपैसेघेऊनिच ावरआकडेिल नदऊेनक याणनावाचाजुगारखेळतवखे

ळवीतअसतानानगदी 1800 

पयेवजुगाराचेसािह यासहिमळुनआलेवगैरेजबाबव नगु हादाखल 

तपािसकअिधकारी 

 Npc 94 बारीसरपो. टे. मरखलेमो. नं. 7776067774. 

दाखलकरणार:- PSO- हपेोकॅा/2505 कदममो. 9075333226 

पो. टे. भारीअिधकारी 

नाववमोबाईलनंबर :-  पोिनगु ेसापो. टे. मरखलेमो. नं. 

8830564618 

 

 

 

 



पो. टे.िशवाजीनगर नांदेड गुरन.ं 360/2022 कलम 85(1) महारा  पेालीस अिधिनयम माण े दनांक.28/09/2022 
                              

 

 

िशवाजीनगर गुरनं 

360/2022 

कलम 

85(1)महारा

 पोलीस 

अिधिनयम 

माण े

 

दशा व अंतर 

:- पि म  02  

क.मी.  बीट 

.01. 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण :- 

द.27/08/2022 च े21.00 वाच े

सुमारास नवयुवक दगुा मंडळ 

आधार हॉ पीटल या बाजुला 

िशवाजीनगर नांदेड 

  

गु.दा.ता.वेळ :- 

दनांक 28/09/2022 रोजी वेळ 

00.24 वाजता  

 टे.डा.002 वर. 

 

गेला माल :- िनरंक 

 

िमळाला माल :- िनरंक 

फयादीच े नाव:- सपोउपिन(ASI) 

रावसाहेब शेषेराव घुगे वय 57 वष 

.नौकरी रा.पो. टे.िशवाजीनगर 

नांदडे मो.9822720567 

 

आरोपीचे नाव:-  

अटक ता.वळे व ठकाण:-िनरंक 

गु हयाचं ेकारण :-यातील आरोपीने 

दा या नशेत शं◌ातता भंग होईल 

अस ेवतन सावजिनक ठकाणी 

केलेआहे.  

 

उशीराच े कारण:-  आज रोजी 

पो. ट.ेला हजर येवुन त ार दली 

आहे.

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

िशवाजीनगर भागात नवयुवक दगुा मंडळ समोर रोडवर दा  िपऊन 

दा या नशेत येणा या जाणा या लोकास िशवीगाळ क न शं◌ातता 

भंग करीत असताना िमळुन आला आह.ेवगौरे जबाबा व न वर नमुद 

माण े गु हा दाखल क न मा.पो.िन सा यांचे आदशेाने पढूील तपास 

कामी सपोउपिन आर.एस.घुग े यां याकडे दले. 

तपािसक अिधकारी :- सपोउपिन घुग े आर.एस. पो. टे.िशवाजीनगर 

नांदडे मो.9284848994,9822720567 

गु हा दाखल करणार :-  पोहकेॉ/ 2155 जमदाडे  पो. टे. िशवाजी गर 

नांदडे मो. .9284401800 

ठाण े भारी :- पो.िन. ी एन.बी.काशीकर साहेब पो. टे. 

िशवाजीनगर,नांदेड  मो. नं.9527988931. 



पो. टे.िशवाजीनगर नांदेड गुरन.ं 361/2022 कलम 324,323,504,506,34 भादवी माण े दनांक.28/09/2022 
                            

 
 

िशवाजीनगर गुरनं 

361/2022 

कलम 

324,323,50

4,506,34 

भादवी माणे 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण :- 

द.28/08/2022 च े19.00 ते 

19.30 वा च ेसुमारास हनुमान 

मंदीरा समोर िवजयनगर 

हनुमान मंदीर नांदडे 

 गु.दा.ता.वेळ :- 

दनांक 28/09/2022 रोजी 

वेळ 23.08 वाजता  

 टे.डा.041 वर. 

गेला माल :- िनरंक 

िमळाला माल :- िनरंक 

फयादीच े नाव:- ओमकार िप.मनोज 

भानगावकर वय 18 वष .िश ण 

रा.िवजयनगर हनुमान मंदीर नांदडे 

मो.9730266950 

आरोपीच ेनाव:- 

 अटक ता.वेळ व ठकाण:-िनरंक  

एफ.आय.आर त िमळाली अगर कसे:-होय 

दशा व अंतर :- पि म  02  क.मी.  बीट 

.02. 

गु हयांच े कारण :-लहान मुलांना तुम या 

ग लीतून हाकलून कर्öि◌◌ं दल ेया कारणाव न 

मारहाण क  िशवीगाळ क न जीवे मार याची 

धमक  दली आहे.  

  

उशीराच े कारण:-  आज रोजी पो. टे.ला हजर 

येवुन त ार दली आह.े 

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

सा ीदार हे हनुमान मंदीर समोर थांबले असता यातील नमुद मांक 1 ते 

3 मांकाचे आरोपीतांनी संगनमत क न तु ही  आम या लहान मुलांना 

येथून हाकलून का दले असे हणून फयादीस िशवीगाळ क न डोळया या 

वर कपाळावर डो यात हातातील लोखंडी कडयाने मा न डोके फोडले 

. यामळेु र  िनघाल े तसेच करण पाटील व अभय गायकवाड यांनी 

फयादी या पाठीत ,हातावर पायावर लाथाबुकयांनी मारहाण क न 

िशवीगाळ क न जीव ेमार याची धमक  दली आहे.वगौरे जबाबा व न वर 

नमुद माण ेगु हा दाखल क न मा.पो.िन सा यांचे आदशेाने पूढील तपास 

कामी पोना-2042 शेळके  यां याकडे दले. 

तपािसक अिधकारी :- पोना-2042 शेळके पो. टे.िशवाजीनगर नांदडे 

मो.9075786011 

गु हा दाखल करणार :-  सपोउपिन (ASI)हैबतकर  पो. टे. िशवाजी गर 

नांदडे मो.9922951629 

पो.ठाणे◌े भारी :- पो.िन. ी एन.बी.काशीकर साहबे पो. टे. 

िशवाजीनगर,नांदेड  मो. नं.9527988931. 

 



पोलीस  ठाण ेमु ामाबाद गुरन 222./2022  कलम 324.323.504.506.34.भा द का माणे दाखल 
 

पोलीस ठाणे 

 

 

गुरन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांचे नाव व 

प ा मो.न. 

हक कत 

मु ामाबाद     

. .             

.         

गुरन 222./2022  

कलम 

324.323.504.506.34

.भा द का माण ेदाखल 

 

 

 

 

 

 

  

 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण. दनांक 

28/09/202 2 रोजी 

17.00वाजताच े . सुमारास 

मौज.े खोबा तांडा िशवार ता 

मुखेड. 

 

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

दनांक28/09/2022 

वेळ 22.10वाजता 

न द नंबर 33 

 

 

दाखल करणार पो. टे 

मु ामाबाद 

पोहेका◌ॅ 2319 िस े र  पो  

टे  मु ामाबाद 

मो न .7620481485 

फयादीच ेनाव : - 

आशोक सखाराम 

जाधव वय 30 वष 

वसाय शेती राहणार 

खोबा तांडा (िनवळी 

)ता मुखडे मो 

नंबर.9763136046. 

 

 

आरोपी.  

 

 वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  फयादी आरोपीतानी संगणमत क न 

यातील फयादीने आरोपी मांक 1.यास तुझी जनावरे मा या शतेात का चालवीत 

आहेस असे हणाला असता आरोपी मांक एक याने िशवीगाळ क न याच े

हातातील कु हाडी या तंु याने फयादी या डो यात मा न दखुापत केली ते हा 

भांडण ेसोडव यासाठी फयादीची आई  ल मीबाई 

सखाराम जाधव प ी िशलाबाई अशोक जाधव असे असतात जनाबाई बालाजी 

राठोड िहने ित या हातातील काठीने दोघ ना मु ा मार मारला व बालाजी कशन 

राठोड विनता कशन राठोड यांनी मला व माझी आई व  प ी यांना लाथा 

बु याने मारहाण क न जीवी मार या या धम या द या वगैरे जबाब आव न. 

 

तपास अिधका asi शेख  

 

पो. टे. भारी अिधकारी 

सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 

पोलीस ठाणे मु माबाद 

 

 

 

 



पोलीस  ठाण ेमु ामाबाद गुरन 223/2022 कलम 65 (E) म दा का माणे दाखल माणे दाखल 
पोलीस ठाण े

 

 

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व प ा 

मो.न. 

हक कत 

मु ामाबाद     

. .             .        

गुरन 223/2022 

कलम 65 (E) म दा का 

माणे दाखल 

 

 

 

 

 

 

  

 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण 

दनांक 28/09/202 2 रोजी  वळे 

18.45.वा. आपण पण महल चे 

पाठीमागे मोक या जागते सं मुवाडी 

ता मुखडे 

 

िमळाला माल  

18बॉटल दशेी दा  भगरी सं ा 

गु ाचा माल 

एकूण 1260./- पये 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

दनांक28./09/2022 

वेळ 23.11वाजता 

न द नंबर 34 

 

 

फयादीचे नाव : गोपीनाथ 

आ दनाथ वाघमारे वय 32 वष 

वसाय पोलीस उपिनरी क 

पो. टे मु माबाद 

नंबर792389995. 

 

 

 

आरोपी. 

 

 वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यात 

िवनापरवाना बेकायदशेीर र या दशेी दा  भगरी सं ा असे लेबल असलेली 

काचेची सीलबंद 180 ML या 18 बॉटल  कमती.1260./ पये चा माल चोरटी 

िव  कर याचे उ ेशाने वतःच ेता यात बाळगलेला िमळून आला हणून गु हा 

दाखल    

दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद 

पोह ेका◌ॅ 2319. िस े र पो टे मु ामाबाद 

मो न 9518718001 

 

तपास अिधकारी ----Hc2319िस दे रे मु माबाद 

मो नं.9518718001 

 

पो. ट.े भारी अिधकारी 

सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 

पोलीस ठाण ेमु माबाद 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

      
 

   
 

 
 

 

 
   
   

 
    

 

      
 

  
    
   
  

  
  

  
   

  
      

   
   

     
 

 
 

     
     

    

           
        

     
          

        
         
          
     
   

 
          

      

 



 

-पो. टे.िवमानतळ गुरन ं327/2022 कलम 324,323,34 IPC 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व 

प ा 

हक गत 



िज हा नांदेड, 
पो. टे. िवमानतळ 

ग.ुघ.ता.वेऴ व िठकाण- िद 
27.09.2022 रोजी चे 22.00 
वा व िद 28.09.2022 रोजी चे 
सकाऴी 08.00 वा चे सुमारास 
िव लनगर नांदेड  
िदशा व अंतर -पुवस 2 km 
 
 
 
 
 
गु हा दाखल ता.वेळ -
िद28.09.2022 रोजी वेळ 
22.01 वा टे.डा.37 

 

िफय दी - माधव  िव व 
भालेराव वय 47 वष य. माजी 
सैिनक राय िव लनगर नांदेड 
मो. नं. 9370315718 
 
 

 
 

 

खुलासा -सादर िवनंती की ,वर नमुद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी 
संगणमत क न िद 27.09.2022 रोजी चे 
झाले या भांडणाचे करणाव न िफय दीचे 
मुलास आरोपीतांनी  मोटार सायकलचे 
नुकसान भरपाई दया असे हणताच 
िफय दीचे मुलाने आमचेपण नुकसान झाले 
आहे. असे हणट याने आरोपीतांनी लाकडी 
दां ाने डा या पायावर, मांडीवर, उज या 
पायाचे गुड यावर मारहाण केली व तसेच 
िफय दी सोडव यास गेले असता यास पण 
लाकडी दां ाने डा या पायाचे मांडीवर, 
फडरीवर मारहाण क न जखमी केले. वगैरे 
MLC जबाबा व न  मा.पो.िन.काकडे 
सा.यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील 
तपास कामी ASI पांचाळ  यांचेकडे दे यात 
आला.  
दाखल करणार-  पोहेकॉ/1986 कानगुले  
मो.न- 9657707486 
तपास करणार –ASI पांचाळ मो.न- 
9423437844 
 
 

 
 

 



- 
   

 
 

िज हा नांदेड, 
पो. टे. िवमानतळ 

ग.ुघ.ता.वेऴ व िठकाण- ल नानंतर 
सन2017 ते िद 20.09.2022 .या 
कालावधीत  पुणे येथे व माहेरी 
आिशव दनगर नांदेड येथे. 

िदशा व अंतर -उ रेस  2 km 

 

 

 

 

गु हा दाखल ता. वेळ – िद 
28.09.2022 रोजी वेळ 23.17 वा 
टे.डा.38 

 

िफय दी - 

 

 

 

 

 

खुलासा -सादर िवनंती की ,वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफय दीच ेपती  ल नानंतर सन2017 
ते िद 20.09.2022 .या कालावधीत पुणे येथे व माहेरी 
आिशव दनगर नांदेड येथे वेळोवेळी अनैस गक 
प दतीने त डात लग देवुन , पा वभागात लग 
घालुन वेळोवेळी अ याय केला आहे. तसेच 
थापडाबु याने मारहाण क न शािररीक व मानिसक 
छळ क न धम या िद या आहेत. वगैरे मजकुराच े 
जबाबा व न  मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने 
गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी सपोिन 
आनलदास साहेब यांचेकडे दे यात आला. 

दाखल करणार- पोउपिन ग ड साहेब  मो.नं.- 
7972560742 

तपास करणार – सपोिन आनलदास साहेब मो.नं.- 7 
पो. िन. अिन  काकडे साहेब मो. नं.9923131121 
डी.ओ. पोउपिन ग ड साहेब मो. नं. 7972560742 

भेट िद याची वेळ -िद 28.09.2022 रोजी वेळ 
23.21 वा टे.डा.40वर रवाना 020201376 

 

 


