
पोलीस टेशन हमायतनगर 

 

 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

गु.र.नकलम 

कायदा तपासी 
अमंलदार 

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

फयाद चे नाव मोबाईल 
नंबर आरोपीचे नाव व 
प ा 

खुलासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न.ं 

02/2023 

कलम  

294,506, 

34 भा.द. व. 
 
 

गु हा घडला तार ख वेळ व 
ठकाण  
दनांक -02/01/2023च े

सायंकाळ  19.30 ते 
द.03.01.2023चे 08.00 

वाजताच ेसमुारास मौ.सरसम येथे 
फयाद चे घरासमोर सरसम 

 
गु हा दाखल वळे 

दनांक03/01/2023 

रोजी 11.30 वाजता 
नोद नंबर 13 वर 
 
 

यश सदं प वानखेडे व 
19 वष यवसाय 
िश ण रा. सरसमता. 
हमायतनगर मोबाईल 
नं 9075454435 
 
आरोपीचे नाव- 
 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  च े

मामा च े मलुी च े छेडकाढ यान े एक ते दड म ह या ं पासनू आरोपींना 
समजावनू सांिगतल े या गो ीचा आरोपीन े मनात राग ध न फयाद स 
तु या आईची गांड तु या ब हणीला झव आस े हणनू अवा य भाषेत 

िश वगाळ क न सगंनमत क न फयाद चे अगंावर मार यास जाऊन 

यानंा   ॉिसट    ट ची केस करतो व तु हाला जीवािनशी मा न 
टाकतो अशी धमक  दली वगैरे जबाब व न मा.पो.िन.साहेबांच े आदेशा 
व न  गु हा दाखल 
 
गु हा दाखल करणार-  

pso पपोहेकॉ शेख लायक ब.न.ं2281पो. टे. हमायतनगर 

मो.न.ं7888218751 

तपासी अमंलदार-  

WASI के.बी.कागण ेपोलीस टेशन हमायतनगर  

मोबाईल नंबर9921623333 

ठाणे भार  अिधकार - 

पोलीस िनर क ी. ड.बी.भसुनुरसाहेब  मो.नं.9834774799 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



 

 

पो टे चे नाव मुदखेड  गुरन 03/2023 कलम 379 भादवी  द. 03/01/2023 

पो टे च े

नाव  

गुरन/आ /पनाका 

/िमिसगं व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िमिसगं 

घडला व दाखल  

फयाद  चे नाव खबर 

देणार/आरोपीचे नाव व प ा 

हक कत  

 मदुखेड 

 
 
 

भाग 1 ते 5 गुरन 

03/2023  

कलम 

 379 भादवी  

गु हा घडला –  

दनांक  25/12/2022 चे  
सायंकाळ  05.30  ते दनांक 

26/12/2022 च े09.00 

वाजता दर यान सी आर पी 
एफ कॅ प मधील कालीमाता 
मं दराचे पाठ मागील 

प रसरात तालुका मदुखडे  

 

प मेस 02 कमी   
 

गु हा दाखल –  

दनांक 03/01/2023  

च े14.51 वा  
न द नंबर 11 

 

फयाद  चे नाव –  

 दे वदास परशुराम जाधव वय 

51 वष यवसाय नोकर  

ASI/जी.ड  सी.आर.पी.एफ 

कॅ प मुदखडे राहणार 

गांधीनगर तालुका कंधार 

ज हा नांदेड ह. मु. 
सी.आर.पी.एफ कॅ प मुदखडे 

ज हा नांदेड 

 मोबाईल मांक 9149987440 

आरोपी चे नाव -अ ात 

गेला माल- 

लहान मोठे 08 चदंनाचे झाडाचे 
अंदाज े04 ते 05 फुटाचे तुकडे 

अंदाज े8000/- पयांच े

खुलासा -सादर वनंती क  यातील फयाद  यांनी पो टेला 
येऊन त ार दली क  व नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी 
कोणीतर  अ ात चोर याने आमच ेसी.आर.पी.एफ. कॅ प 

मधील काली माता मं दरा या पाठ मागे प रसरात 

असलेले चदंनाच ेएकूण 08 झाडे बुं यापासून अंदाज े04 ते 

05 फुटा या भाग तोडून उव रत भाग टाकून देऊन अंदाज े

8000/- पये कंमतीचे झाडे चो न नेली आहे वगैरे जबाब 

व न मा. सपोनी ी वटाणे साहेब यां या आदेशाने वर 

माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोहेका 
1375 ठाकूर यां याकडे दला. 
दाखल करणार – 

 HC/231 फोल ेपो टे मुदखडे 

तपािसक अंमलदार –  

 पोहेका 1375 ठाकुर नेमणूक पोलीस टेशन मुदखडे   

मो.नंबर 7775041375 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



 
 

 

पोलीस टेशन लोहा  दनाकं 03.01.2023 DCR ची मा हती 

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण ग.ु द. 

ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

लोहा ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण  

दनांक 22.12.2022 चे 21.00 वा. ते 

द.22.12.2022चे 23.50 सुमारास 

िशवाजी चौक लोहा येथील स 

टेलर दकुाना या समो न नांदेड 

लातरू जाणारे रोड या उज या बाजसू 

लोहा ता लोहा ज हा नांदेड  

दशा व अतंर उ ेस 02 कलोमीटर 

अतंरावर 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 03.01.2023 

वेळ 16.28 वा 

. टेशन डायर  नंबर 12   

उिशराचे कारण 

फयाद ने आज रोजी पो ट ला हजर 

येऊन त ार द याने 

ग.ुर. न. 

02/2023 

कलम  

379 भादवी.  

फयाद चे नाव- 

 सुनील रावण ब वदे वय 34 वष यवसाय 

टेलर रा. बसवे र नगर लोहा तालुका लोहा 

ज. नांदेड मो.न.9922381121 
 

आरोपीचे नाव – अ ात 
 

आरोपी अटक- िनरंक 

गेला माल ं 

मो.सा. न MH 26.AL 1121 हरो कंपनीची 

पॅशन ो रंग काळा  मोसा जचा नंबर 

MBLHA 10AWCGM13221   इं जन न. 

HA10ENCGM34558 असा असून कमती 

अदंाजे 40, 000  ची 

िमळाला माल िनरक 

 

आरोपी अटक  नाह  

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

यातील अ ात आरोपीने फयाद चे िशवाजी चौक लोहा येथील 

स टेलर दकुाना या समो न नांदेड लातरू जाणारे रोड या 

उज या बाजसू ठेवलेली मोसा जचा नंबर MBLHA 

10AWCGM13221   इं जन न. HA10ENCGM34558 असा 

असून कमती अदंाजे 40, 000  ची मो सा  ह  कोणीतर  अ ात 

चोर याने चो न नेली आहे काय माला मा हत नाह  वाटत ं युट  

वगरेै जबाब व न मा. स.पो. िन. शेख सर यांच ेआदेशाने गु हा 

दाखल क न पुढ ल तपास HC 1754 सूयवंशी यांच ेकडे दला. 

दाखल करणार   

HC 999 येमेकर  PSO पो ट लोहा मोबाईल नंबर 9923670999 

तपासी अमलदार 

 HC1754  सूयवंशी  पो. टे.लोहा मोबाईल मांक 7057524134 

पो ट भार  अिधकार   

 स.पो. िन. शेख साहेब  मो.8888822811  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

पोलीस टेशन माळाकोळ  गुरनं -04/2023 कलम 379 भा द व दनांक 03/01 /2023 

पोलीस 

टेशन 

गरंुन व कलम गु.घ. ता.वेळ व ठकाण ग.ु 

द. ता.वेळ टे.डा.न द 

फयाद     आरोपी  हक कत 

पोलीस 

टेशन 

माळाको
ळ   

गुरन ं– 

04/2023  

कलम  

379 भा द व   

 ग.ुघ. तार ख वेळ 

ठकाण:- 

 दनाकं 24/ 12/2022 

रोजी वेळ अंदाज े 

06:00 त े07:30 

वाजताच ेसमुारास 

माळेगाव या ा बनवस 

कडे जाणारे रोडवर 

मौज ेमाळेगाव 

 

दशा व अंतर: 

द णसे 10 Km   

 
गु हा दाखल:-  

दनांक 03/01/ 2023 चे 
14:52 वा. 
न द नंबर 17 वर 
 
 

फयाद च ेनाव :- 

शातं ल मण ीराम े  वय 22 

वष यवसाय शेती राहणार 

अखरगा ता.मुखेड ज हा नांदेड 

मो.न.ं7776877274 

 
 
 आरपीचे नाव:-  अ ात  

 
माल:-  

MH-26 BV 0537 .ची 
युिनकॉन मोटार सायकल जुनी 
वापरती कंमत अंदाज े  40000 

पय े. 

 

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

फयाद  याची मोटर सायकल MH-26 BV 0537 युिनकॉन कंपनीची जनुी 
वापरती कंमत अंदाज े 40000 पयाची मोटर सायकल ह  कोणीतर  

अ ात चोर यान ेचो न नलेी वगैरे जबाबाव न मा. सपोिन साहेब यां या 
आदेशान ेगुनेहा दाखल. 

 
 
दाखल करणार:- 

NLPC/2623 गु टे पो टे माळाकोळ . 

 
           
तपािसक अंमलदार :-  

पोहेकॉ/1800 क े  माळाकोळ  मो.न.ं9921637493 

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

 मा. स पो िन डोके    मो. .8652147575 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



 

 

iksLVs fduoV iukdk Øekad -o dye& 06@2023dye 507 Hkknoh fnukd 03@01@2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

iksLVs ps 
uko 
fduoV  
 
 
 
 
 

xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k  & 
fn- 02@01@ 2023 
jksth 19:00 oktrk 
P;k lqekjkl 
eksckbZyoj 'kkgwuxj 
xksdqank rk-fduoV 
nf{k.ksl 02 fd-eh- 
 
fn’kk o varj %& 
nf{k.ksl 02 fd-eh 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%  
fn-03@01@2023 jksth 
osG 15-01oktrk 
LVs'ku Mk;jh Ø-
27oj  

iukdk Øekad - 
& 06@2023 
dye  
507 Hkknoh  
 
 

fQ;kZnhps uko %&  

 
vkjksih ps uko %&  
vkjksih vVd %& ukgh 
 
 mf'kjkps dkj.k & 
vkt iksLVyk ;sÅu rØkj fnY;kus 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy  fQ;kZnh  efgysl R;kps eksckbZy oj vkjksihus eksckbZy 
o:u Qksu d:u rqEgh ek÷;k ck;dksyk ?kjkr fdjk;kus dk Bsoys 
rqEgh frph nykyh [kkr vkgs- rqEgh fryk èkank djk;yk ykor 
vkgs vls Eg.kwu rqeph c?kwu ?ksrks Eg.kwu èkeD;k nsÅu f'kohxkG 
dsyh oxSjs vtkZo:u i.kkdk nk[ky d:u iq<hy dkjokbZ dkeh 
ekfeMokj lkgsc ;kapsdMs fnys 
nk[ky dj.kkj %&  
iksgsdkW@1766 iokj iks-LVs- fduoV eks- ua- 76205 40203 
rikfld vaeynkj %&  
iks- mi -fu ekehMokj iks- LVs-fduoV  eks-u-98500 61133 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & %& 
pktZ liksfu fo’kky okBksjs iks-LVs- fduoV eksd 9923282854z  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  
 pktZ liksfu fo’kky okBksjs iks-LVs- fduoV eksdz  9923282854gs 
fnukad 03@01@2023 jksth ps 15%20 ok uksan ua- 28  oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 
 
 

   

 



iksLVs v/kkZiqj xq-j-ua- 03@2023 dye 306]506 Hkknoh fn 03@01@2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

iksLVs ps 
uko 
 v/kkZiqj 
 

 

 

 

 

xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k  & 
fnukad 03@01@2023 
jksth osG 12-00  
oktrkps njE;ku 
vkjksihps vk[kkMîkoj 
ekSts ;sGsxko f'kokj 
nf{k.ksl 13 fd- eh 
 
 
fn’kk o varj %& 
nf{k.ksl  13  fd-eh-  
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%  
fnukad 03@01@2023 
jksth ps 14%33  ok 
uksan ua- 17 oj   
  

xq-j-ua-  
03@2023 
 dye  
306]506 Hkknoh 
- 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&   

 
 
vkjksih ps uko %&  
 
e;rkps uko  
 
vkjksih vVd %& ukgh 
 
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihus fQ;kZnhP;k e;r irh ;kl ek>s 'ksrkoj dkeklkBh rq÷;k    
iRuhl  ikBo rq÷;k iRuhps vuSfrd lacaèk ek÷;klkscr vkgsr rq÷;k  iRuhps 
QksVks ek÷;kdMs vkgsr rs QksVks  Ogk;jy d:u rq>h xkokr cnukeh djrks 
rqyk Bkj ek:u Vkdrks rwp ek÷;k vk[kkMîkojhy okl: fofgjheè;s ek:u 
Vkdys vls Eg.kwu usgeh ekufld =kl nsr gksrk R;kpk ekufld =klkyk 
daVkGwu e;r ;kaus vkjksihps ekufld rukokr jkgwu vkjksihP;k vk[kkMîkoj 
fn -01-01-2023 jksth tkoqu dks.k dks.krs  rjh fo"kkjh vkS"kèk fiY;kus R;kl 
foykl dk eh l- fo".kqiqjh ukansM ;sFks 'kjhj dsys vlrk rks fn 03-01-2023 
jksth 04-00rs 05-00 oktrkps njE;ku ej.k ikoyk vkgs -oxSjs  etdqjkps 
tckc o:u oj çek.ks xqUgk nk[ky d:u ek l-iks-fu ljksns lkgsc ;kaP;k 
vkns'kkus iq<hy rikl PSI vkxykos lkgsc dMs fnyk eks ua 9767777884 
nk[ky dj.kkj %&iksmifu oM iks-LVs- v/kkZiqj eksdz9637101945  
rikfld vaeynkj %& iksmifu vkxykos iks-LVs-v/kkZiqj eksdz 9767777884 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &iksfu v’kksd tk/ko iks-LVs- v/kkZiqj eksdz 
7798834263 pktZ liksfu ljksns iks-LVs-v/kkZiqj eksdz---- 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  & 
mi-fo-iks-vf/kdkjh Jh-Hkqjs lkgsc lkscr liksfu ljksns o iksmifu vkxykos  gs 
fnukad 03@01@2023 jksth ps 15%09 ok uksan ua- 18  oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

iksLVs dqaVwj iukdk 02@2023 dye 323]504]506  Hkk n oh fn-03@01@2023 

 ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

iksLVs ps 
uko 
 dqaVwj 
 

 

 

 

 

xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k  &  
fn- 02@01@2023 jksth 
ps 21-00 oktrkps 
lqekjkl ekSts nsxko 
f'kokj fQ;kZnhps g‚Vsy 
oj   
 
fn’kk o varj %& 
nf{k.ksl  15  fd-eh-  
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%  
fn-03@01@2023  
ps  15-27 oktrk  
LVs-Mk- uacj 16 oj 
 

 

iukdk  
02@2023 
 dye 
323]504]506 
 Hkk n oh 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
'ks[k 'kknqy eksyk lki o; o"kZ O;olk; 
g‚Vsy pkyd jkg.kkj nsxko   rk 
uk;xko Qksu uacj 7972938408 

 
vkjksih ps uko %&  
 
vkjksih vVd %& ukgh 
 
 foyackps dkj.k& 
vkt jksth iksfyl LVs'ku ;sFks gtj 
;sÅu fQ;kZnh tckc fnY;kus n[ky 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn R;kosGh o fBdk.kh uewn vkjksihus 
fQ;kZnhps g‚Vsyeè;s tso.k d:u tso.kkps iSls u nsrk fQ;kZnhl o R;kps 
eqykl o oLrkn ;kl f'kohxkG d:u FkkiM cqDD;kauh ekjgk.k d:u thos 
ekj.;kph èkedh fnyh  oxSjs fQ;kZnh us iks LVs yk gtj ;sÅu tckc  
fnY;kus ek l iks uh iqjh lkgsc ;kaps vkns'kkus i.k uk dk nk[ky d:u 
iq<hy pkSd'kh dkes iks mi fu vkVdksjs lkgsc ;kaP;kdMs ns.;kr vkys vkgs- 
nk[ky dj.kkj %&iksuk @2655 f’kans iks-LVs- dqaVwj  
  
rikfld vaeynkj %& 
 iksmifu vkVdksjs iks-LVs-eksdz 9669182128 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
egknso iqjh l-iks-fu-dqaVwj eks-ua- 8668543100 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  & 
 1 -egknso iqjh l-iks-fu-dqaVwj eks-ua- 8668543100 2-iksmiuh vkVdksjs lkgsc  
iks LVs dqaVqj  eks ua  9669182128-                            
3-iks dk 1871 bZÜojs iks-LVs- dqVwj gs fnukd 03@01@2023 jksth  16-29   
LVs-Mk-ua-  18 oj jokuk   
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

      
 

 

 



 

 

 

   
 

    
    

        
    

              
          

      

                  

    
  

    

    

                
                          

    
        

    
    
  

  
        

      
            

                  

        
  

        
      
            

          
      

                              
                

                  
                  
                    

                  
                    

                  
    

  

  
            

        
          

                                                                              

    
        

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 



 

 

पोलीस टेशन मुदखेड ग.ुरं.न.04/2023 कलम 379, भा. द. व.  दनांक--03.01.2023 

 अ. .  ज हा 
पो टेच े

नाव  

 ग.ु घ. ता. वळे व ठकाण    ग.ुरं.न.व 

कलम  

 फयाद  व आरोपी नाव  गु ाची हक कत  

1.  पोलीस 

टेशन 

मुदखेड  

 ग.ुघ.ता 
. दनांक-19.12.2022  वेळ 

22.00   त े द.20.12.2022च े

सकाळ  06.00वा चे  दर यान 

वेळ न क  नाह  फयाद च े

घरासमोर मौज ेईजळ  

ता.मदुखेड येथून 

 
 
 
 

 गु हा  दाखल दनांक-

03.01.2023 

 वेळ 20.57 

 न द मांक 20 

 ग.ुरं.न. 

04/2023 

कलम  

379 भा द व.    

 
 
 
गलेा माल-  

TVS  कंपनीच े

MH-26,AX- 

6625 कंमत 

10000/-  

अंदाज ेजुनी 
वापरती 

फयाद — 

वजय भाकर मगंल व 

31 वष यवसाय शेती 
राहणार ईजळ  खालची 
तालुका मुदखेड ज हा 
नांदेड   

मो. नं.8080269972 

 
 
 आरोपी -- अ ात 

 खलुासा -- सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  यांनी याचंी घरासमोर लावललेी ट ह एस 

MH-26,AX-6625 जचा चेचीस मांक 

md625mf16g1c08272 व इं जन मांकEF1CG1008509 

असा असललेी जुनी वापरते कमती अंदाज े 10000  ची 
कोणीतर  अ ात चोर यान ेचो न नलेी आहे वगैरे मजकुराच े

जबाब व न गु हा दाखल माननीय पोलीस िनर क  साहेब 

यांच ेआदेशान ेगु हा  दाखल 

 
 
 तपासीक  अिधका याचे नाव – 

 पो.हे.का.1922 रघुवशंी पो. टे.मुदखेड   

 
 दाखल करणार— 

पो.हे.का.231 फोले पो. टे. मुदखेड  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

  



 

पोलीस टेशन हादगाव भाग 6 गुरन ं 03/2022 कलम  12 अ म. जु. का. मान े द  03/01/2023 

पो. टेचे 

नाव 

गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. वेळ फयाद चे नाव प ा व मोद  नं , 
आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 6  

गुरन ं 

03/2023 

कलम  

 12 अ  

म. ज.ू का. 
 

 गु हा घडला ता. वेळ ठकाण  

द03/.01/2023  च ेदपुार  16:00 वाजता 
च ेसमुारास  मौ कोळ  येथील बस टॅ ड 

जवळ ल पंपळाच ेझाडाखाली मोक या 
जागेत  उ रेस 25 क  . मी.  तालुका 
हादगाव 

 
 
दशा :-  
उ रेस 25 क .मी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 03/01/.2023 

 च े  21:33 वा  
टे.डा न द  24 वर  

 

 गलेा  माला :- िनरंक 

  िमळाला माल :-   

1120 पय ेिमलन डे जगुाराच े 

 फयाद चे नाव: - 

बालाजी यंकट  सातपतेु    

वय 37 वष या. नोकर  

पो ट हदगाव  

मो. न. 9823216771 

 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
 

आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 

खुलासा, 
             सादर वनतंी क  , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील यातील आरोपीन े वतःच े आिथक फाय ासाठ  

लोकांकडून पैस े घऊेन िमलन डे नावाचा जगुार खेळत व 

खेळ वत असताना नगद  1120 पय ेव जुगाराच ेसा ह य सह 

िमळून आला वगैरे अकरासं  मांक 05/23 झाल े न े गु हा  
दाखल क न  माननीय पोलीस िनर क साहेब यां या 
आदेशाव न NPC/900 सातपतेु यां याकडे दला.  
 
 
दाखल करणार :-  

HC/227 िभसे पो टे हदगाव   

 
तपािसक अमलंदार : 

NPC/900 सातपतेु पो टे हदगाव मो नंबर 9824216771. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो टे मरखेल ग ुर न ं10/2023 कलम द 03.01.2023 भा.द. व कलम 324,323,504,506,34 अ वये 

पो. टे. 

चे नाव  

गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसगं 

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  

मरखले ग ुर न ं 

10/2023 

कलम 

324,323, 
504,506,34 

भाद व अ वये 
 
 
 
 
 

गु हा घडला ता., वेळ व ठकाण   

द 03/01/202 रोजी  18.00 

वाजताच ेदर यान फयाद च े

घरासमोर मौज ेमरखले तालकुा 
देगलरू 
 
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 03/01/2023 

च े21.08 वा.  
न द नंबर :- 17 वर 

 
 
 

फयाद  चे नाव :-  

 हनमुतं पता मा णक 

पडप ल ेवय 45 वष 

राहणार मरखले  

मो न.ं8530494565 

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- 

होय. 

  
 
आरोपी चे नाव –  

 

आरोपी अटक – िनरंक 

 
 
चेकिल ट ची पतूता केली 
आहे :- 

सादर वनतंी क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

हा आप या घरासमोर मोबाईल बघत बसला असता यातील 

आरोपीतानी सगंणमत क न त ूशे या घऊेन यते असताना मा या 
घराकडे का बघत आलास हणनू यातील आरोपी . 1  यान े

फयाद च े कॉलर ध न लोखडं  सळईन े डो यावर उज या बाजूला 
मा न डोके फोडल ेव यातील आरोपी . 2 यांन े  दगडान ेगुड यावर 

मा न जखमी केल ेव िशवीगाळ क न जवे मार याची धमक  दली 
वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी Psi 

मा.जायभाये साहेब यां या आदेशान े बट पोहे का 2505 कदम 

यां याकडे दला 
 
 
तपास करणार - HC 2505कदम मो.9923606729 

 
 
दाखल करणार:- PSO- NLPC 1206 शेख पोिलस टेशन मरखले 

मोबाईल नंबर 9552516287 

 
पो. टे. भार  अिधकार   नाव व मोबाईल नबंर :- 

  पोिन गु टे सा पो. टे. मरखले मो. न.ं 8830564618 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो. टे वमानतळ गुरनं 04/2023 कलम 379IPC 
 
अ. 
. 

िज हावपो.
टे.चनेाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द./वे
ळ 

गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शेरा 

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. 
 िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण – 

 दनांक 30/12/2022 चे रा ी 
22.00 वा ते दनांक 

31/12/2022 चे सकाळ  06.00 

वा दर यान राहते घरासमोर 

रोडव न ल मीनारायणनगर 

नांदेड येथुन 
 
दशा व अतंर – 

 उ रेस 2 km 
  
गु हा दाखल ता. वेळ –  

द 03.01.2023 रोजी  
वेळ 21.43वा  
टे.डा. 32 

पो. टे 

वमानतळ 

 गरुनं  
04/2023  
कलम 
 379IPC 

फयाद  – 

शेख हबीबुर रहेमान शेख अ दलु 

रहेमान वय 65 वष यवसाय -पेशंनर 

रा. ल मीनारायण नगर नांदेड  

मो नं. 9518351928 
 
आरोपी –अ ात 
 
गेला माल- 

 बजाज प सर 125 सी.सी. का या 
रंगाची मोटार सायकल मांक MH 26 

CC 3224 जचा इंजीन नंबर 

DHXWNB48541 व चेचीस नंबर 
MD2B68BX7NWB14157 
कमंती 90,000/- ज.ु वा.    

 
उशीराचे कारण – 

नांदेड शहरात शोध घेवुन िमऴुन न 

आ याने आज रोज ूत ार देत आहे.  

खलुासा - सादर वनंती क  ,वर नमुद तार ख वेळ  

व ठकाणी यातील फयाद ची  बजाज प सर 125 

सी.सी. का या रंगाची मोटार सायकल मांक 

MH 26 CC 3224 कमंती 90,000/- ज.ु वा.  जचा 
इंजीन नंबर DHXWNB48541 व चेचीस नंबर 

MD2B68BX7NWB14157 असा असलेली 
कोणीतर  अ ात चोर यांने चो न नेली 
आहे.वगरेै मजकुराचे जबाबव न 

मा.पो.िन.सा.यांच े आदेशाने गु हा दाखल क न 

तपासकामी पोहेकॉ/ 2735 खंदारे यांचेकडे 

दे यात आला. 
 
दाखल करनार –  

ASI क याणकर मो.न. 9623551038 
 
तपास करनार- 

पोहेकॉ/ 2735 खंदारे मो. न. 8551059899 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पो. टे  गुरनं 01/2023 कलम 363 IPC 
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  

मांडवी  गु न नं.  :- 
 01/2023 

कलम :-  

 363 भादवी 
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 03/01/2023 रोजी 
 सकाळ  09.30 वा.चे सुमारास  

मौ.उमर  बाजार सरस व ालय  

 
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 03/01/2023  

चे 22.53 वा.  
न द नंबर :- 13 वर  

 

फयाद  चे नाव :- 

 वजय िनवृ ी खोडे वय  47 वष 

यवसाय शेती रा.पाड  ( िस) 

ता.. कनवट ज.नांदेड 

.मो.7038578735 

 

आरोपी चे नाव :- 

  
 
 
 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
 

आरोपी अटक :- िनरंक 

 
 

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील 

फयाद  यांची मुलगी ह  नेहमी माणे महामंडळाचे बसने गेली  
बस शाळेसमोर गेटवर पोहच यानंतर बसमधून उत न शाळेकडे 

जा यास िनघाली असता तेथे गावातील मुलगा याने फयाद चे 

मुलीस अ ात कारणासाठ  मोटरसायकल वर बसवुन फुस लावनु 

पळवुन नेले वगरेै त ार  व न वर माने गु हा दाखल क न 

मा.स.पो.िन. साहेब यां या आदेशाने  पोउपिन पठाण सा. यां या 
कडे दला. 
 

दाखल करणार – 

पोहेका 1732 राठोड मो.9421769181 

तपािसक – 

- पोउपिन पो टे मांडवी मो. न.ं9834841176 

पो. टे. भार  अिधकार   नाव :-  

.स.पो. िन. िशवरकर साहेब पो. टे. मांडवी  मो. नं. 9922322312 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पो. टे. कंधार गु.र.न.02/2022व कलम 324,504,506,34 IPC द.03/12/2023 

 

पो. टे. चे 

नाव 

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

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न  

02/2022 

कलम 

324,323,504, 
506 IPC  

घडला:- 
द.02/01/2023 च े

15.30 वा च ेसमुारास  

तलाव क टा जवळ 

सावजिनक 

र यावर पूवस 

1 कलोमीटर. 

 
 
 गु हा दाखल:- 

द.03/01/2023वेळ 

22.38 टेशन डायर  

न द 22 वर. 

 
 
 

फयाद च ेनाव  ; 

 िमझा जबार बेबी सादात बेग  वय 

32 वष रा छोट  ग ली कंधार ता. 
कंधार ज.नांदेड  

मोबाईल नंबर 8830715251 

 
FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा:  
 

 आरोपी अटक:- --- 

खलुासा;   सादर वनंती क  यातील नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपी यांनी सगंणमत क न फयाद  

त ूनवीन वषाची वगैरे जबाब व न  मा. पो. िन साहेब 

यां या आदेशान ेगु हा दाखल. 

 
दाखल करणार:- 

  Hc 2046   कामजळग ेपो  टे. कंधार 

 
 तपासी अंमलदार:  

asi गणाचाय साहेब पो  टे. कंधार  

 
पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व .  

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

 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
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पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 03 /20 23 कलम  324,504,506 ,34 द. 03/01/2023 

पो. टे. 

चे नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

  लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न 

. 03  /2023 

कलम 

324,504,506,34 

भादवी  

गु हा घडला:-  
द.03/01/2023रोजी  रा ी 

20.00 वाजताचे सुमारास 

इं दरानगर लोहा  ता लोहा 
ज हा नांदेड  

 

प म 1 क  मी  
 
   

गु हा दाखल:- 

 द.3/01/2023 रोजी वेळ 

23.43 वाजता टेशन डायर  

न द 21 वर.  

 

फयाद चे नाव : - 

 सिचन शंकर सुकणे वय 25  वष 

यवसाय मजुर  राहणार 

इं दरानगर लोहा मोबाईल मांक 

91 75 44 56 44 
 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:-  
 

आरोपी अटक:- नाह   

 

खलुासा; नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतानी संगणमत क न 

फयाद  हा आरोपीतांना समजावनू सांग याच ेकारणाव न आरोपींतांनी 
फयाद स   िशवीगाळ थाबं तुझी दाखवतो असे हणून धमक  दली . व 

आरोपी मांक  3 यानी  फयाद च ेदो ह  हात पकडले यानंतर आरोपी 
मांक  1 व 2 यांनी फयाद स दगडाने मारहाण केली या मारहाणी 

म ये फयाद चे कपाळाचे उज या बाजसू डोके फुटले आहे यातून र  

िनघत होते तसेच फयाद चे डा या खां ाला मु कामार दला आहे वगरेै 

मजकुराचे जबाब व न माननीय सपोनी ी शेख साहेब  यांच ेआदेशाने 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोहेका 17 54 सुयवंशी  
यां याकडे दला 
 

 दाखल कारणर :-  

पोना 999 येमेकर पो. टे. लोहा मोन 9923670999 

                     

तपासी अमंलदार   

Hc 1754 सुयवंशी मो. न. 7057524134 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

     मा. पो. िन. ी तांबे साहेब  मो. .9850188100 

 


