
 

पो टे हमायतनगर गु.र.न व.कलम  19/2023 कलम 379 आ ई पी सी दनांक 25/01/2023 

पो टे नाव ग.ुर.न व.कलम    ग.ुघ.तार ख वेळ 

.व. ठकाण  

फयाद  .नाव. 

व .प ा 

 

खुलासा  

हमायतनगर 

 

 

 ग.ुर.न व.कलम  

19/2023 कलम 379 आ 

ई पी सी  

 

 

 

द 18/01/2023  16.00 वा 

ते द  19/01/2023 च े 10.00 

वा सरसम िशवार  ता ह 

नगर प छम 21 कमी  

 

 

ग.ु.दाखल ता.व 

वेळ ठकाण----- 

द25/01/2023 रोजी  

1602 वा टेशन.डा न ं 14. 

वर  

  

शामराव यानबा खरदे 

वय 42 यवसाय शेती 

रा सरसम बु ता 

हमायतनगर  मो न 

7709289874 

आरोपी-।अ ात 

आरोपी अटक-ना ह  

 

गेला माल- सौर उजवर 

चालणार  पा यातील 

मोटार टाटर बटॅर  

एकून 45000/-  चा 

माल 

सादर  वनंती क  वर नमूद ता वळे  व ठकाणी यातील फयाद  

यांच ेसरसम िशवारातील सौर उजवर चालणार  पा यातील मोटार 

टाटर बॅटर अ ात चोर यांनी चो न नलेे आहे वै  ेबाजसू माण े

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी मा पोनी साहेब यांच े

आदेशान ेwasi कागने यां याकडे दला 

भार  अिधकार  ------ ब.ड  भसुनूर. पो.िन पो टे हमायतनगर  

मो 9834774799 

PSO Hc 1969 चोल े पो.सटे. ह.नगर.. दाखल करणार 

मो.9765887150 

तपासीक अमंलदार -----wasi कागन ेपो टे हमायतनगर 

मो.9921623333 

 

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 40.2023 कलम 283 भादवी िद 25.01.2023 

पोलीस 
ेशन 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व 
मोनं 

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 40.2023 
कलम 283 
भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
 िदनांक 25.01.2023 रोजी 14.00 
वा.भ ापुर रोड देगलुर डाँ.पाटील 
यांचे दवाखा ासमोरील सावजिनक 
रोडवर देगलुर  
 

 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.25.01.2023 वा वेळ 15.25 वा 

े .डा.नोद. . 28 वर  
दाखलकरणार:-पो.ना.2562 प े   
.ने. पो ेदेगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा 
गणपत देवला राठोड   वय 
52 वष वसाय नोकरी 
पोहेकाँ 2195 पो े  देगलुर 
मोनं 9423438292 
 
आरोपीचेनाव  
 
िमळाला माल  

खुलासा:--- सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप ा ता ातील एक आ े ऑटो हा रोडचे प र थीतीकडे 
दुल  क न  येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान केला व वाशयाचे 
िजवीतास धोका िनमान होईल अशया थतीत रोडचे म भागी भ ापुर 
रोड डाँ.पाटील यांचे दवाखा ासमोरील सावजिनकरोड वर उभा केलेला 
िमळुन आला. वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
  
तपािसकअंमलदार-    सहा.पोिलस उप.िनरी क आर.सी. िमरदोडे  
पो ेदेगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:--पोिलस िनरी क ी 
माछरेसाहेब   9821159844  

 

आरोपी चा पुव इितहास - -----िनरंक  

ितबंधक कायवाह  -----िनरंक  

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन हादगाव  गुरन 20/2023 कलम 279,304(a), 337,338 भा द व माणे 

पो. टेच े

नाव 

गुरन ं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   गुरन ं 20/2023 

कलम279,304 (a) 

337,338भा द व माणे  

 

  

 25/01/2023 चे11:00 ते 11:30 

वाज याचे सुमारास वाळक  ते 

वाळक  फाटा जवळ     द णेस  

7 कमी  

 

दशा :- द णेस 7 कमी  

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

25/01/.2023 चे 18:57 वा टे.डा 
न द  22 वर  

 

 मयत :- योती वजय    

पोटबांधे  वय 28 वष बाबासाहेब 

मजरु  ड गरगाव ता हदगाव  

   

 

 फयाद च ेनाव: - वजय देवबा पोटबांध े  वय 

30 वष या. मजरु  रा ड गरगाव ता हदगाव  

 मो न:-9657586992 

 

 FIR त दली का:- होय  

 

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-1  

 

आरोपी अटक:- नाह  

 

   

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

फयाद  हा मलुाबाळा सह व प ीसह ऑटो म ये बसनू सोनाली येथनू 

हादगाव येथे येत असताना वाळक  ते वाळक  फाटा जवळ ऑटो चालक नामे 

अिनल तानाजी कदम यांनी याच े ता यातील ऑटो हाय गाईने व 

िन काळजीपणान े भरधाव वेगाने चालवून ऑटो पलट  क न आठवतील 

पॅसजर यांना गंभीर जखमी क न व माझे प ीच ेमयतास कारणीभतू झाला 
वगरेै जबाबाव ण  मा. पो.नी साहेबां या आदेशाने  गु हा दाखल क न तपास 

कामी PSI गायकवाड साहेब यां याकडे दला  

 

 दाखल करणार :-ASI राठोड साहेब पो टे हदगाव मोन.8888588436. 

 

तपािसक अमलंदार :- PSI गायकवाड साहेब पो टे हदगाव मो नबंर 

8308161089. 

आरोपी चा पुव इितहास - -----िनरंक  

ितबंधक कायवाह  -----िनरंक  

 



 
 

पोलीस ेशन िबलोली  गुरन -14/2023 कलम  279, 337, 338, 304(अ) भादवी.   िद. 25/01/2023 
 

पो. े चे नाव  गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व प ा 

हकीकत 

िबलोली    पो. े 
िबलोली भाग-
1ते 5 गुरन -
14/2023कल
म  279, 337, 
338, 304(अ) 
भादवी 

गु.घ.ता.वेळव िठकाण - 
िद.13/01/2023 चे 17.45 
वाजता जुने बस थानक जवळ 
िबलोली ते बोधन जाणारे 
रोडवर  िबलोली 
 
                                      
गु ा दाखल - 
िद.25/01/2023 चे 16.17 वा 
नोदं नं 17 वर 
 
उशीराचे कारण- िफयादी 
यांची मन थती िठक न ती 

णुन आज रोजी पो ेला हजर 
येवुन त ार िद ाने गु ा 
दाखल 

िफयादीचेनाव-िशवाजी रामराव 

िशंदे वय 37 सवष वसाय-शेती 

रा कासराळी ता िबलोली 

  

मयताचे नांव -  

माधवराव ल णराव िशंदे रा. 

कासराळी ता. िबलोली 

 

आरोपीचे नावः  
 
आरोपी अटक – नाही 
 

सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी मयत नामे माधवराव 
ल णराव िशंदे रा कासराळी हे रोड ा कडेला उभा टाकलेला असताना यातील 
कार ा चालकाने आपले ता ातील वाहन हयगय व िन ाळजीपणे भरधाव 
वेगात चालवुन माझे भावास जोराची धडक देवुन गंभीर दुखापत क न माझे 
भावाचे मरणास कारणीभुत झाला आहे वगैरे त ारी जबाब िफयादी यांनी आज 
रोजी पो ेला येवुन िद ाने मा पो िन साहेबांचे आदेशाने गु ा दाखल क न 
पुढील तपासकामी मा. पो. िन. ी ए. एन. न टे साहेब यांचेकडे िदला आहे. 
 
तपािसकअंमलदार- ी ए. एन. न टे पो. िन. पो. े .िबलोली. मो.नं. 
9823802677 

 दाखलकरणारः -----बी. एम. कौठकर HC/208  पोलीस ेशन िबलोली मो.नं 
9923799208 

 
भारी अिधकारी- ए.एन.न टे पोलीस ेशन िबलोली  

मो.नं. 9823802677

आरोपी चा पुव इितहास - -----िनरंक  

ितबंधक कायवाह  -----िनरंक  

  
 
 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन िलंबगाव  िमिसंग मांक.02/2023      दनांक 23/.01/.-2023 
   पोलीस 
टेशनच े

नाव 
 

 गु हा र ज टर 
नबंर व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नबंर 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय 
नाह  

हक कत 

पोलीस 
टेशनच े

नाव 
िलंबगाव 

िमिसगं 

मांक.02/2023 

माण े
 
 
 
 
 गु हा दाखल 
करणार–.Asi  
जहागीरदार मो 
नबंर9822337383 

गु हा घ. ता.वेळ 
ठकाण- 22/01/2023 

रोजी 15.30 ते 16.00 

वाजता  चे दर यान 
िनळा. दशा पवूस 
अतंर 12 कमी बीट 
नबंर दोन 

 
 
 
गु हा  दा. ता.वेळ 
दनांक 22/01/2023 

वेळ11.22,नो.14.वर 

 
 
 
 
 
 

खबर देणार अ सार  बालाजी जोगदंड 
अ ठावीस वष यवसाय शेती राहणार 
िनळा   जात मराठा ता.जी. नांदेड जात 
मराठा 
        
 
 
 
बाईच े नाव वणन केशरबाई बालाजी 
जोगदंड2 रंग–गोरा 3 उंची 5 फुट 2इंच 4-

पोशाख- पवळ  साड  पायात लालसर 
चॉकलेट  रंगाची च पल 5-भाषा –मराठ  
हंद  बोलते 6-शाळा 10वी पास 
 
 

खलुासा -सादर वनतंी क  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील खबर देणार यांनी खबर दली क  याची आई 
हरवलेली पी डत हने दनांक 22/ 1 /2023 रोजी दपुार  
आप या शेताला जाते हणून घ न िनघनू गेली आज 
रोजी तो परत आली नाह  अशी खबर द याव न व ितच े
जाणे बाबत काह  एक अदंाज अथवा त ार नाह  असे 
सांिगत या स व तर अज घऊेन मा. स पो.िन दाखल 
क न Asi दामोदर यां याकडे कोणासह  कांह  एक न 
सांगता िनघनू गेली आहे तर  ितचा शोध होऊन िमळवनू 
दे यास वनतंी आहे असा व पाचा अज द याने 
मा.सपोिन साहेब यां या आदेशान े िमिसगं दाखल क न 
पुढ ल चौकशी व शोध कमी ASI दामोदर यांनी दला वगरेै 
व पाच ेअज व  िमंिसगं दाखल 

तपासी अिधकार :-  -ASI दामोद 
पो.. टे. भार  अिधकार .-.स.पो.न पवार . टे िलंबगाव 
.मो.न. 

 
आरोपी चा पुव इितहास - -----िनरंक  

ितबंधक कायवाह  -----िनरंक  

 
 



पोलीस टेशन रामतीथ  गूरन. 09/23 कलम 279,337,338भा द व माने द.25/01/2023 

पो. टेच े

नाव 

गुरन.व 

कलम  

 गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोन ं, 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाह  

हक कत 

रामतीथ  भाग 

गुरन:ं09/23

कलम,279,

337,338IP
C 

 

 

 

 

 दनांक.20/ 01/2023रोजी 
12.30वाजता  

समुारास बलोली त े नरसी 
रोडवर लोहगाव िशवारात 

गजानन महाराज मं दर च े

माळाजवळ पूवस 11 कमी  

 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.25/01/2023च े 12.38वा 
टे.डा न द  17वर  

जखमीच े नाव:-1 सौ 
गुलनाज 2 अ तो फक 3 

तोफुर  वय 1 वष 

 फयाद च ेनाव  चव गलुनाज   अ 

तो फक वय23 वष यवसाय घरकाम 

रा छोट  ग ली  कंधार ता कंधार 

नांदेड मोबाईल नंबर.8830041919  

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-   

आरोपी अटक:- नाह   

वलंबाच ेकारन :-  आज रोजी  MLC  

जबाब ा  झाले व न 

खलुासा_ सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
फयाद  बाई ह  ितचा नवरा तो फक याच ेमोसा मांक   MH26 

BK 4726वर ितचा मलुगा तोफुर सह बलोली त े नरसी असा 
वास कर त असताना बाळास दधू पाज वण ेक रता रोडच ेबाजूस 

थांबले असता यातील आरोपीन े याचे ता यातील ॅ ह स          

ह  नरसी कडून भरधाव वगेात हयीगयन े  व िन काळजीपणाने 

चालवनू फयाद च े नव याची रोडच े बाजसू थांबललेी मोसाला 
जोराची धडक देऊन फयाद च े उज या पायाचा हाड मोडला व 

फयाद या नव यास व मलुास डो यास मार लागनू गभंीर 

जखमी केल ेआहे तसे तसेच पाठ स दखुापत झाली आहे वगरेै ा  

जबाब व न फयादव न मा,सपोिन  साहेब यां या आदेशान े

गु हा दाखल 

दाखल करणार -HC620 कुलकण  मोन. +9175358880 

तपािसक अमलदार-पोहेका 2476 पठाण मोन.ं +91 9823027725  

पो टे भार  अिधकार _API दघ ेसाहेब.मो+91 98342 55985 

आरोपी चा पुव इितहास - -----िनरंक  

ितबंधक कायवाह  -----िनरंक  

 

 



 

पो टे कनवट   गुरनं-19/2023कलम 379 भाद व माणे    दनांक 25/01/2022 

ज हा/पो. 
ठाण े

गुरन ंघडला/गु हा 
दाखल/ ा  द.वळे 

गुरन ं/कलम खबर देणार यांच ेनाव व 

प ा फयाद /आरोपी 
हक कत 

पो टे चे 

नाव- 

कनवट  

गु हा घडला ता.वेळ ठकाण-

दनांक 24/01/2023रोजी 
वेळ सायंकाळ  16:00 त े

17:00 वा. च े दर यान 

बस थानक कनवट येथ े

आय पा ट  पॉ ट कनवट 

ता. कनवट . उ रेस 1 

कमी.  

अंतर व दशा- उ रेस 1 

कमी.  

गु हा दाखल ता.वेळ- ---

दनांक 25/01/2023 

 च े17:10 वा. न द नंबर 22 

गुरन-ं19/2023कलम 379 

भाद व माण े

 

उिशराचे कारण:-----ईतर  

शोध घेवून आज रोजी अज 

द यान.े 

गलेा माल - फॅशन ो. 
मोटार सायकल . MH 

26 BN 4246 लाल रंगाची 
जुनी वापरती कंमती 
अंदाज े39,000  पय.े  

फयाद चे नाव :- अंकुश 

नुरिसंग च हाण वय 35 

वष यवसाय - नौकर  

वाहक S. T. डेपो कनवट 

रा. नारायण नगर गोकंुदा 
ता. कनवट ज. नांदेड 

मोबाईल नंबर 

7057215940 

 

आरोपीचे नाव-  अ ात  

आरोपी अटक-नाह .  

 

 

खुलासा-  सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  हा बस थानक कनवट येथील कायालयात 

आपल े कायालयीन कामकाज कर त असतांना बस थान 

कनवट येथ ेआय पा ट पॉ ट यथेे लावललेी याची फॅशन ो. 
मोटार सायकल . MH 26 BN 4246 लाल रंगाची कंमती 
अंदाज े 39,000 पयांची ह  कोणीतर  अ ात चोरटय़ांनी चो न 

नलेी आहे. वगैरे मजकुराच ेअजाव न  मा. पो. िन. साहेब यांच े

आदेशान ेपुढ ल तपास कामी HC /1062 वाडगुरे यांचेकडे दल.े  

दाखल करणार-NPC /2355 मालवाड पो. टे. कनवट मो.न ं

7768853060  

तपासीक अंमलदार पोहेका◌ ॅ /1062 वाडगुरे पो. टे. कनवट 

मो.न ं8805981062 

पो टे भार  अिधकार -.पो.िन बोरस े साहेब पो. टे. कनवट 

मो.न ं9309737394 

आरोपी चा पुव इितहास - -----िनरंक  

ितबंधक कायवाह  -----िनरंक  

 

 



 

पो. टे मनाठा गु.र.नं 12/2023 कलम 283 भादवी माणे द 25/01/2023 

पो. टे च े

नाव 

गुरन ंव कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 12/2023 

कलम 283 भादवी 
माण े

 

 

 

उिशराच ेकारण:-- 

 

दनाकं.25/01/2023रो
जी वेळ 14:00 

वा.समुारास मनाठा 
पाट  ता.हदगांव ज  

नांदेड 

ग.ुदा.ता.वेळ 

दनाकं:- 25/01/2023 

वेळ 18:35 वा.न द न ं

13 वर  

गेला माल :---- 

िमळाला माल-- 

फयाद :-सभंाजी 
नारायण नरवाडे वय 52 

वष यवसाय नौकर  पो 
कॉ. 3001 पो. टे.मनाठा 
ता.हदगांव ज.नांदेड 

म .न.ं8605019739 

   FIR त दलीप का ? 

 होय. 

आरोपी :-  

सादर वनंती क वर नमुद तार ख वेळ व ठकाणी यातील  प ेऑटो चालक म य े7 

वाशी बसनु रोडच ेम य ेभागी ऑटो उभा क न वाशां या जवीतास धोका िनमाण 

होईल अशा तत उभा क न यणेारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण होईल अशा 
तत उभा केला हणनू याचे व द कलम 283 भादवी माण ेगु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी    मा.स.पो.िन.च हाण साहेब याच ेआदेशान े बट HC 2123 िगर  

साहेब  यां याकडे दला. 

तपासीक अिधकार  यांच े नांव :-  HC 2123 िगर  साहेब पो टे मनाठा  मो 
न.ं9604822123 

दाखल करनारा-PSO HC 2495 मुरमुरे  साहेब पो. टे.मनाठा  मो.न.ं 7350339533 

पो. टे. भार  अिधकार  यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे.  

मनाठा मो. न.ं 

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

आरोपी चा पुव इितहास - -----िनरंक  

ितबंधक कायवाह  -----िनरंक  

 

 

  



पोलीस ेशन िबलोली ो गुरन -15/2023 कलम  65(e) म. दा. का.   िद. 25/01/2023 
पो. े  
चे नाव 

गु.र.न व 
कलम 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचे नाव व प ा/आरोपीचे नाव व 
प ा 

हकीकत 

िबलोली    ो गुरन -
15/2023 
कलम  
65(e) म दा 
का. 
 

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाण - 
िद.25/01/2023 चे 
16.40 वाजता 
आरोपीचे घराचे 
बाजुस आरळी ता   
िबलोली 
 
                                     
गु ा दाखल - 
िद.25/01/2023 चे 
18.47 वा नोदं नं 
21 वर 
 
 
 
 

िफयादीचेनाव- 

भारत खंडु फंताडे वय 36 वष वसाय- नोकरी 

पोकाँ/142 पो े िबलोली 

  

िमळाला माल –  

दोन पो ात िशंदीने भरलेले 1 िलटर मतेचे 60 

पाँकेट ेक पाँकेट िकं. अं. 20 . माणे एकुण 

1200/-  चा ो गु ाचा माल 

आरोपीचे नावः  
आरोपी अटक – कलम 41(1)(अ) Crpc 

माणे नोटीस िदली 

सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने िवना परवाना बेकायदेशीर र ा आपले ता ात 
िशंदीने भरलेले 1 िलटर मतेचे 60 पाँकेट ेकी पाँकेट 
िकं.अं. 20  माणे एकुण 1200/- पयाचा ो गु ाचा माल 
चोरटी िव ी कर ाचे उदेशाने ता ात बाळगलेला िमळुन 
आला णुन वर माणे गु ा दाखल क न मा पो िन साहेबांचे 
आदेशाने पुढील तपासकामी िबट पोहेकाँ/1985 िशंदे 
यांचेकडे िदला आहे. 
 
तपािसकअंमलदार-जी. बी. िशंदे पोहेकाँ/1985  पो. 

े .िबलोली. मो.नं. 7721005064 

 दाखलकरणारः -बी. एम. कौठकर HC/208  पोलीस ेशन 
िबलोली मो.नं 9923799208 

 
भारी अिधकारी- ए.एन.न टे पोलीस ेशन िबलोली  

मो.नं. 9823802677

आरोपी चा पुव इितहास - -----िनरंक  

ितबंधक कायवाह  -----िनरंक  
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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 
 

 

 

 

 



IkksLVs HkkX;uxj xqjua %&   32@2023  dye  392]34  Hkknoh fn- 25-01-2023 
 

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 

 

iksLVs ps 

uko 

HkkX;uxj 

 
 

 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  & fnukad  

24@01@2023 jksth ps 

21%25 oktrk  ps 

lqekjkl f’kolkbZuxj 

rjksMk cq ;sFks jkg.kkj 

ikFkjdj  ;kaps ?kjkleksj 

jksMoj ukansM 

fn’kk o varj %& 

mRrjsl 01 fd-eh-  

 

xqju nk[ky-rk-osG-%  

fn- 25@01@2023  

ps 12%31 -ok  

LVs Mk Ø 14 oj-            

 

xqjua %&   

32@2023   

dye  

392]34  Hkknoh  

 

 

 

xsyk eky  %&  vMhp 

rksGs lksU;kps feuhxaBu  

fder vankt s 

1]20]000 # ts tqok  

 

fQ;kZnhps uko %&  

  
 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

  

 
vkjksihps ukao %&  
nksu vKkr ble  ,d LiysaMj 
eksVkjlk;dy oj clqu  
 

foyackps dkj.k %& vkt jksth iks-LVs yk 

;soqu fQ;kZn fnY;kus 

 

vkjksih vVd %& ----- 
 

  

[kqyklk %&lknj fouarh dh oj ueqn osGh  o fBdk.kh  ;krhy fQ;kZnh gh dqadokpk dk;Zdze  laioqu 

?kjkdMs  tkr vklrkauk nksu vKkr vkjksihrkauh lax.ker d#u  fQ;kZnhps ikBhekxqu ;soqu 

fQ;kZnhP;k xG;krhy  vMht rksGs lksU;kps  feuh xaBu fderh vankt 1]20]000 #i;kps tq-ok 

fgldk ek#u tcjhus pks#u ?ksoqu  xsys oxSjs  etdqjkps tckc fnY;ko#u ek-iks-fu  Jh vk<s ;kaps 

vkns’kkus oj izek.ks xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl liksfu dkacGs lk- ;kapsdMs fnys- 
 

nk[ky dj.kkj%& iksmifu  ?kqxs  iksLVs HkkX;uxj eks- ua- 9145385213 

 

rikfld vaeynkj %& liksfu @dkacGs iks-LVs HkkX;uxj  eks- ua -9823031227 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu  lq/kkdj vk<s  iks-LVs HkkX;uxj eks ua -9552082544 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 

1- Ek-panzlsu ns’keq[k  lkgsc vifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh ]mifoHkkx ukansM ‘kgj2- iksfu  lq/kkdj 

vk<s  iks-LVs HkkX;uxj eks ua -9552082544 3-liksfu @dkacGs iks-LVs HkkX;uxj  eks- ua -

9823031227 gs fn 24@01@2023  jksth ps 13%02 ok  uksan ua- 15 oj jokuk 

?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& fn 24@01@2023  jksth ps 13%55 ok  uksan ua- 19 oj 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



पो. टे. सदखेड    गु.र.नं. 05 /2023 कलम 420,465,468,471 भा. द. वी.   द 25/01/2023 
 

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 

 सदखेड गु.र.नं. 05 / 

2023 कलम 420,465,

468,471 भा. द. वी. 
  
  
  
  
  
  

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण : -

 सन 2016 या यापुव  वेळ ता

रीख न  नाही मौ.सारखणी 
स.नं. 

167ता. कनवट िज.नांदडे  दि

णेस 12 कमी बीट नं 02 
  

ठकाण-मौज े- 
  
  
  

उिशराच ेकारण-

ाथिमक चौकशी क न आज रो

जी फयादी द याने 
  
 

फयादी-
दप जांबुवंतराव कदमवय 30

 वष धंदा नौकरी तलाठी स ा 
दहलेी तहिसल कायालय 
कनवट ता. कनवट िज.नांदेड 

मो.नं.9623488658 
  
   

आरोपी – अ ात 
   

आरोपी अटक- 
   

दाखल वेळ-

द 25/01/2023 वेळ 20.09 

वाजता न द नं 19 

खुलासा --

 सादर िवनंती  क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी मौज ेसारखणी येथील शेत सव नं. 167मधील सप

ना अ ण राठोड रा.पालाईगुडा यांच े1.44 हे टर शेतीचा कोणीतरी अ ात ने बनावट अकृषी

क आदशे मांक NO2003/RS  LND/B/NA 

24   द.  01/11/2003   तयार क न नमुद आदशे हा खरा आह ेअसे हणुन ामपंचायत कायालय

 सारखणी येथे दाखल क न नमुद शेताम ये लाँट . 1 ते 64 ची न द ामपंचायत कायालय सार

खणी येथे मालम ा मांक 279 वर घेवुन तहिसल कायालय कनवट ामपंचायत सारखणी व शेत

मालक सपना अ ण राठोड यांची फसवणुक केली. वगैरे फयाद व न मा.सपोिन साहेब यांच ेआदे

शान े गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी PSI भोपळे सा.यांचे कड े दला. 
 मो.नं. 9423926150 
  
  

तपािसक अंमलदार- पोउपनी दपक रामचं  भोपळे पो. टे. सदखेड मो.नं.9423926150 

 दाखल करणार :- पो.हे.काँ. 2471 गजानन रामा कुमरे पो. टे. सदखेड मो.नं.7744002471 
   

पो टे भारी अिधकारी- स.पो.नी.भालचं  प ाकर ितडके पो. टे. सदखेड मो.नं.9823156052 
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

पोलीस ेशन देगलूर  गूरन.41/2023क 136 भािवका सन 2003 माणे   िद.25/01/2023 

पोलीस
ेशन

चेनाव 

गू.र.न.व 
कलम 

गू.घ. ता. वेळ व  िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
41/2023 
क 136 
भािवका सन 
2003 

माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद.24/1/2023 रोजी   ते 25.1.2023 
रोजीचे  म रा ी वेळ न ी नाही 
बागन टाकळी िशवारातील आशोका 
हँटेल पासुन 33 के ी लाईनचे दहा 
िवद्युत पोल  
 
 
 
  
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 25/01/20223 वा. 2040नोदंनं. 
32वर 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो अिमत 
ह रकृ  ि वेदी वय 44 वसाय 
नोकरी सहा क अिभयंता िव. िव. 
क. मया िवत रत कद् देगलुर 

ामीण रा बापुनगर देगलुर मो. 
787557764793 
आरोपी–अ ात 
 
गेला माल  जुने वापरते िवद्युत 
कंड र तारा लांबी अंदाजे 
ल1852 िमटर िक. 50,000 /    

खुलासा:-- 
सादरिवंनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील िफयादी  ने िफयाद िदली की, 
मी बागन टाकळी िशवारातील आशोका पँलेस  हाटेल पासुन 33 के ी लाईनचे 
दहा िवद्युत पोल  वरील   जुने वापरते िवद्युत कंड र तारा लांबी अंदाजे 
ल1852 िमटर िक. 50,000 /   कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली णुन 
भारतीय िवद्युत कायदा 2003 अंतगत क 136 माणे  
गु ा दाखल 
 
तपािसकअंमलदार पोहेका 2462 क े पो. े देगलूरमोबा 9923692462 
 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- पोिन ी माचरे मोनं 9821159844 
 
दाखलकरणारपोना 2562 प े  पो. े . देगलुर 9823203404 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 
 
 
 



 

पो. टे. धमाबाद गु र न व कलम 22/2023 कलम 283 भा द व  माणे ठकाण  द 25.01.2023 
 

पो. टे. च े

नाव 

ग ुर न व कलम गु हा घडला ता वेळ व ठकाण     फयाद                          हक कत 

पो. टे. 

धमाबाद 

ग ु र न व कलम 

22/2023 कलम 283 

भा द व  माण े

द 25.01.2023 रोजी वेळ 

17.00 वा पोलीस टेशन 

समोर रोडवर गंजेवार यांच े

मे डकल समोर सावजिनक 

रोडवर धमाबाद  

 

 

गु हा दाखल ता वेळ व 

ठकाण  द 25.01.2023 च े

18.01 न द न ं16 

  

 

पंुडलीक माधवराव क े वय 32 

वष य नोकर  pc 937 न ेपो टे 

धमाबाद मो न ं9552514576    

 

                 आरोपी -  

                       

 

वर नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील नमूद आरोपीन ेआप या 
ता यातील आटो मांक आटो हा सावजिनक रोडवर उभी 
क न यणेा या जाणा या वाहनास व लोकां या जी वतास इजा 
व धोका िनमाण होईल अशा अव थते वाहन थांबवले या 
िमळून आला  वैगेरे फ व न पो िन साहेबाच ेआदेशान ेवर 

माण ेगु हा दाखल क न तपास npc 2177 मुगंल याच ेकडे 

दल ेआहे  

 

दाखल- hc 2022 मठपती पो टे धमाबाद 

 

तपासक अमलदार - npc 2177 मुगंल पो टे धमाबाद मो न ं

9823021773 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 
 

पोलीस टेशन ई लापरू ो.गुरन . 16/2023कलम  65 (ई) म.दा.का. माणे. द.25/01/2023 

पो. टेचे.नाव
. 

गु.र.नं.व कलम. गु.घ.ता.वेळ.व ठकाण द. अंतर. फयाद चे नाव प ा. आरोपीच ेनाव प ा मो नं. खलुासा 

ई लापुर.  ो.गुरन . 

 16/2023 

कलम  65 (ई) 

म.दा.का. 

माणे.  

गु.घ.ता.वेळ.व ठकाण द. अतंर. 

दनांक   25/01/2023 

रोजी 16:00 वाजता या दर यान 

घरा या अगंणात कचन म 

कुडाजवळ मौज ेपरोट  तांडा.  

 

गु हा दाखल तार ख वेळ. -----

द.25/01/2023  न द न.ं 26  वेळ 

:19:50 

 

फयाद चे नाव 

 PSI योगेश बाबुराव बोधिगरे वय 32 वष यवसाय 

नोकर   पोलीस टेशन इ लापूर 

मो. नं.  

9402222624 

 

आरोपीच ेनाव.  

िमळाला  माल-----1000/- . एका पांढ या रंगा या 
दहा िलटर मते या कॅन म ये दहा िलटर 

हातभ ट ची गावठ  दा  आंबट व गुरठ वास येत 

असलेली कंमत अदंाज.े  

 नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी व हा बनापरवाना बेकायदेशीर 

र या वतः या फाय ासाठ  हातभ ट ची गावठ  दा ची चोरट  व  

कर या या उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला वगरेै फयाद व न 

गु हा दाखल क न माननीय  एपीआय साहेब यां या आदेशान ेपुढ ल तपास 

कामी       ASI त डेवाड  सर यां याकडे दला आहे.  

दाखल करणार-----LPSI गंगबुाई नरतावार मो, नं. 7875971606  

तपासीक अमंलदार-----ASI-एस.एम. 

त डेवाड मो. नं. 8080308059 

 

भार  अिधकार .----स.पो.िन. आर.ट . शेवाळे. मो. नं. 9405524001. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



पो. टे. कंधार गु.र.न.19/2023  कलम 188 सह कलम 135 म पो का माणे.  द.25/01/2023. 

पो. टे. च ेनाव      ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न.19/2023 

कलम 188 भा द व 

सह 135 म पो का 
माणे. 

घडला:- दनांक 21/01/22 रोजी च े

14:30 ते 16:00 वा दर यान चांद ू

बापूराव गीते, सपं ी गीते यांच े

शेतात शेलाळ  िशवारात द णेस 

25 क .मी 

 

 गु हा दाखल:- द.25.01.2023 च े

21:55 वाजता टेशन डायर  न द 

नबंर 39 वर.  

 

 

 

 

 

फयाद चे नाव व प ा:-  बापूराव मार बा 
यवहारे वय50 वष यवसाय नोकर  पो हे 

अ/ं1959ने पो टे कंधार 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा :-  

 

 

आरोपी अटक:- नाह त. 

 

खुलासा;----      नमदू ता. वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन ेमा. ज हािधकार  

साहेब नांदेड यांचे जा 2023/ आर बी-1डे क-2 टे- (4ए के)/ जमावबंद / क 

09(01) दनांक 07/01/2023 अ वेय कलम 37 (1)(3) महारा  पोलीस कायदा 
माणे दनांक10/01/2023ते 24/01/2023 जमाव बंद  आदेश असताना देखील 

आदेशाच े उ लघंन क न आरोपी मांक 01 ते 05 यांनी थािनक पोलीस 

टेशनची अथवा इतर शासनाची कोण याह  कारची परवानगी न घेता 
रे या या ट कर च े र च े आयोजन केले व ती ट कर सपं यानतंर आरोपी 
मांकब06ते 10 व इतर दहा ते 12 लोकांनी जमावबंद  आदेशाची उ लघंन 

क न आपसात एकमेकांशी वाद क न भांडेने केली आहेत वगरेै फयाद  व न 

माननीय पोलीस िनर क साहेब यांचे आदेशा वये नमदू माणे गु हा दाखल 

केला आहे 

  तपासी अमंलदार :-ना पो अ ं / 2730 टाकरस  साहेब पो. टे.कंधार मो.  

.9373890469 

दाखल करणार:- पो हे अ/ं2259 ीराम ेपो. टे. कंधार. 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .---   मा. पोलीस िनर क   पडवळ 

साहेब पोलीस टेशन कंधार     मो. .9420841070. 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न. 37/2023 कलम 65(ई )महारा  दा बंदीकायदा   द 25.01.2023 

पो टे चे 
नाव 

गु.र.न. / कलम       गु.घ. ता. वेळ व ठकाण 

 

 फयादी व आरोपी चे नाव  हक कत 

भोकर गु हा रिज टर नंबर 
गु.र.न. 37/2023 

कलम 65(ई) महारा  

दा बंदी कायदा  

 

 ग.ुघ. ता. वेळ व ठकाण 

दनाकं- 25/01/2023 रोजी 

वेळ सायकंाळी 19.10 
वाजताच े समुारास आरोपीच े
कराणा दकुाणात राहाटी 

येथील ता भोकर जी नांदडे 
दशा दि णसे आंतर 22 
क.मी. अंतरावर 

 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ न द 
मांक:- दनाकं 

25/01/2023 च े 20:40 

वाजता न द माकं 27 

 

  

फयो द:- दगांबर पांडुरंग पाटील वय 
32 वष वसाय नौकरी (पोलीस 
उपिनरी क) नेमणकु पोलीस टेशन 
भोकर मो. नं. -9850550670 

 
आरोपी-  
िमळाला माल- 1)825/- . एक 
नायलॉन या थलैीत म ये दशेी दा  
भगरी सं ा असे कागदी लेबल असले या 

180 ML मते या 15 बॉटल ित 

बॉटल 55 पये दरा माणे अस े एकुण 

825/- पयेचा माल कमत अदंाज े 

 

  

 

खलुासा सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीने एक नायलॉन या थैलीत म ये दशेी दा  
भगरी सं ा या कागदी लेबल असले या 180 ML 

मते या 15 बॉटल ित बॉटल 55 पये दरा माण ेअस े

एकुण 825/- पयेचा माल. हा आप या ता यात 
िवनापरवाना बकेयदशेीर र या आपल े कराणा दकुानात ची 
चोरटी िव  करीत आसतांना िमळुन आला वगैरे मजकुराच े
फयाद व न मा. पोिन साहबे याचंे आदशेाने वर माणे गु हा 

दाखल क न पुढील तपास बीट/HC-2138 शद े याचंे कड े

दला  

दाखल करणार- H.C.69 जाधव . पो टे भोकर मोबाईल 

नंबर 93 73 30 45 40  

 

तपास करणार- HC/2138 शद े   पो टे भोकर मोन-

9552500871@ 

भारीअिधकारी--  माननीय पोलीस िनरी क कुसे 

साहबे  मोबाईल नंबर  9527002122 

 

 

 

 



            

  
                

        
    

 
 

   

    
  

       
 

     
     

     
 
     

    
     

 
 
 

      
     
      
      

 
 

     
    

 
 

          
         

         
         
      

        
 

      
  

 
         

   
 

 

 

 

 

 



पो. टे. लोहा गु.र.न 13/2023  कलम 379 भा.द.वी. द.25/01/2023 

पो. टे. च े

नाव 

गु.र.न व कलम व 

अिधिनयम 

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

       हक कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुर.न 13/2023 

कलम 379 भा.द.वी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द 25/01/2023च े 15.00 ते 16.45 वा  
वाजता चे दर यान लोहा बस थानक 

तालकुा लोहा ज. नांदेड पो ट या 
उ रेस 500 मीटर. 

 

 

 गु हा दाखल:- द.25/01/2023 वेळ  

22.20 टेशन डायर  न द 21वर. 

 

 

फयाद चे नाव  : कमलाकर राव व ठलराव 

इंदरु कर वय 75 वष यवसाय मजरु  राहणार धा र 

तालकुा धा र ज हा बीड मो.न.9975658658 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा :- संशियत दोन अनोळखी 
म हला 

गेला माल-1) सो याचे गंठण 03 तोळे 05 ॅम जनेु 

वापरते कमती अदंाज े 87,500/-  2) मोहन माळ 

03 तोळे जनेु वापरते कमती अदंाजे 75000/-  3) 

एक बदाम अगंठ  05 ॅम व एक येड अगंठ  05 ॅम 

जनेु वापरते कमती अंदाज े25000/-   असा एकूण 

187500/-  माल  

 

सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  व याची प ी 
गंगाखेड येथनु लोहा येथ ेबस म ये वास क न लोहा बस थानक येथ ेआल ेव लागिलच  

नांदेड जा यासाठ  लोहा ते नांदेड जाणा या बसम ये  फयाद  व यांची प ी बसले 

असता फयाद ची प ी नदंा हने ित कटाच ेपैसे दे यासाठ  पस उघडली व ित कटाचे पैस े 

दे यासाठ  पाहत असताना पसम ये सो या या दािग याची ठेवलेली डबी याम ये 1) 

सो याचे गंठण 03 तोळे 05 ॅम जुने वापरते कमती अदंाज े87,500/-  2) मोहन माळ 

03 तोळे जनेु वापरते कमती अदंाज े75000/-  3) एक बदाम अगंठ  05 ॅम व एक येड 

अगंठ  05 ॅम जनेु वापरते कमती अदंाज े 25000/-   असा एकूण 187500/-  

पसम ये ठेवललेी सो या या दािग याची डबी दसली नाह  बस म ये  जवळ बसणा या 
दोन अनोळखी म हलांनी चो न घेतले आहे असा फयाद चा व यां या प ीचा सशंय 

आहे वगरेै मजकुराचे जबाब व न मा.पो.िन.साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल 

दाखल करणार:-   HC 2238 एम.ड .कदम पो. टे. लोहामो. नं.9421849016 

तपासी अंमलदार :- पोहेकॉ/1754 के ज ेसूयवंशी पो. टे. लोहा मो. .7057524134 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व .  मा. पो.नी तांबे साहेब. मो.न 9850188100 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन नायगाव पो टे नायगाव  गुरन 08/2023 कलम 307 भादवी दनांक  25/01/2023 

पो टे चे 

नाव 

गुरण/अ.म/ृपणा
का/ कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसं
ग घडला व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा 
आरोपीच ेनाव व होय/नाह  

ह ककत 

नायगांव  गु हा   गुरन 

08/2023कलम 

307 भादवी 

 

 

 दशा व अतंर…. 

द णेस 

01 

कमी. 

 

 

 

 

गु हा घडला:- 
द./23/01/23 चे 21.30 ते 

द 24.01.2023 08.15 वा 
आठवड  बैल बाजार 

ओहाळा जवळ नायगाव 

तालकुा नायगाव ज हा 
नांदेड 

 

 

गु हा दाखल दनांक 

25/01/2023 चे 
22.01वाजता न द नबंर 

21 वर  

 

दशा:- 

 द णेस 01 क मी 

फयाद :-  अमोल बालाजी 
कदम वय 21 वष 

यवसाय शेती राहणार 

शेळगाव छ ी, तालकुा 
नायगाव ज हा नांदेड 

मोबाईल नबंर 

9579854360 त ारदार हा 
पढ त य चा मुलगा 
आहे 

 

पढ त य :- बालाजी 
गंगाधर कदम वय 50 वष 

राहणार शेळगाव छ ी 
तालकुा नायगाव ज हा 
नांदेड हा सरकार  

दवाखाना व णुपरु  नांदेड 

येथ ेऍडिमट आहे 

 

आरोपी:- अ ात  

खुलासा:- वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  यांचे वड ल नामे बालाजी गंगाधर कदम वय 50 वष राहणार 

शेळगाव छ ी तालकुा नायगाव ज हा नांदेड हे दनांक 23.  01. 2023 रोजी सकाळ  09.30 वाजता या सुमारास घ न 

रझवी नवाज बार  यां या आयचर गाड वर कामाला गेले व जाताना ते आ हाला देगलरू येथनू सोयाबीन आणणार 

अस याचे सांिगतले होते परंतु माझे वड ल हे रा ी उिशरापयत घर  आल ेनस याने मी माझे व डलां या मोबाईलवर रा ी 
09.30 वाजता फोन केला असता यांचा फोन बंद होता व आ ह  यांची वाट पाहत रा हलो व दनांक 24.01. 2023 रोजी 
सकाळ  माझे काका मारोती गंगाधर कदम यांनी मला फोन क न सांिगतले क  बालाजी कदम यास नायगाव आठवड  

बैल बाजारात र बंबाळ गंभीर अव थेत पडललेे आहेत असे सांिगत यान ेमी व माझा काका चलुत भाऊ व गावातील बरेच 

जण जाऊन पा हल ेअसता मा या व डलां या डो यात गंभीर मार लागलेला असून र  िनघून ते बेशु  अव थेत पडलेले 

दसल े यावेळ  मी मा या काका या मदतीन ेव डलांना उपचार कामी ामीण णालय नायगाव येथ े यांचेवर थम 

उपचार क न तेथ ेडॉ टरांनी पुढ ल उपचार काम ेरेफर के याने मा या व डलांना िनमल हॉ पटल अ णा भाऊ साठे चौक 

नांदेड येथे दाखल केले व तेथील िसट  कॅन क न पुढ ल उपचार कामी सरकार  दवाखाना व णुपरु  नांदेड येथे आणनू 

दाखल केल ेव माझे वड ल यांना कोणीतर  अ ात इ मानी अ ात कर यासाठ  जीवे मार या या उ ेशाने मा न गंभीर 

दखुापत केली आहे. तर  अ ात इसमावर यो य ती कारवाई कर यात यावी वगरेै जबाब व न गु हा दाखल क न.  पुढ ल 

तपास कामी मा.पोनी िशंदे साहेब यां याकडे दे यात आला. 

तपास अिधकार :   पो नी िशंदे साहेब पो टे नायगाव मोबाईल 8975769508  

 पो टे भार  अिधकार  चे नाव ---मा.पो नी िशदें साहेब पो टे नायगाव मोबाईल 8975769508  

भेट देणारे अिधकार  च ेनाव मोबाईल नबंर:-मा. ASP अिचत चांडक साहेब.  उप वभागीय पोलीस अिधकार .  बलोली  
मोबाईल. 7666643494 , पो नी िशदें साहेब पो टे नायगाव मोबाईल 8975769508  दनांक 25/01/2023 चे 22.05 वाजता 
न द मांक 22 वर भेट पुढे चालू आहे 

 



पोलीस टेशन मदुखेड गुरन  21 /2023 कलम  392,504,34 भा. द. वी ,4/25 श  अिधिनयम 

पो टे च े

नाव 

गुरण/अ.म/ृपणाका 
कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसगं 

घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल आरोपी अटक 

होय/नाह  

ह ककत 

मदुखेड गुरन 21/2023 

कलम 392,504,34 

भा. द. वी  

4/25 श  

अिधिनयम 

 

 दशा व अतंर…. 
पुवस 

4 

कमी. 

 

 

 

 

गु हा घडला:- द. 25/01/23 

चे 13.00 वा चे सुमारास 

भोकर मतुखडे रोडवर बका 
गावा या जवळ कॅनलचे 
उतारा जवळ मदुखेड 

जाणा या सावजिनक रोडवर 

पूवस 4 कमी 

 

गु हा दाखल दनांक 
25/01/2023चे 23.16 

वाजता न द नंबर 27 वर  

 

दशा:- 

 पूव स 04 क मी 

फयादीचे नाव– राम िपता कैलास जाधव वय 

28 वष वसाय नोकरी फ ड अिस टंट 
भारत फायना स हदैराबाद शाखा मुदखेड 
राहणार टभुरदरा  तालुका उमरखेड िज हा 
यवतमाळ ह ली मु ाम उ म ग हाण े यांचे 
घर ंकटेश नगर मुदखेड   

मो.न.9022250220 

 आरोपी चे नाव व प ा:- अ ात 

गेला माल- नगदी 1,30,236  व सॅमसंग टॅब 

जुना वापरता कमती 7000 पयाचा 
बायोमे स िडवाइस जुना वापरता कमती 
अंदाजे 1000 पय े चा कंपनीचे सी जी टी 

अमाऊंट 335 पयाचा व दोन मोबाईल 

कमती 10,000 पयांचा असा एकूण 

1,48,571/- पयाचा माल 

दाखल करणार-शेख गौस सपोउपनी पोलीस 

टेशन मदुखेड 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील अ ात आरोपीतांनी संगणमत 
क न यातील फयादी यान े याचे शाखेचे मिहला बचत गटाचे ह याचे पैशाची वसुली कर यासाठी 
यांची ह डा शाईन कंपनीची  29-BN-4679 ने वरदडा तांडा मुदखेड भोकर मिहला बचत गटाचे पैसे 

वसुली क न व वाई येथे मी टग क न बचत गटाचे पसैे वसूल क न मुदखेड कडे िनघाला असताना 
भोकर ते मुदखेड रोडवरील मढका गावाचे जवळील उतारा जवळ मुदखडे जाणा या सावजिनक 
रोडवर आ यावर फयादीचे पाठीमागनू दोन मोटरसायकल वर तीन अ ात आरोप नी फयादीचे 
मोटरसायकल समोर येऊन थांबवून चाकूचा धाक दाखवून बॅग मधील व िखशातील नगदी 
1,30,236/- व सॅमसंग टॅब जुना वापरता कमतीत 7000 पयाचा बायोमे स िडवाइस जुना 

वापरता कमती अंदाज ेएक हजार पयाचा कंपनीची सीिजटी अमाऊंट 335 पये व दोन मोबाईल 

कमती दहा हजार पयांचा असा एकूण 1,48,571/- पयाचा माल, मु ेमाल जबरीने काढून घेऊन 

पळून गेले आह ेव िशवीगाळ केली वगैरे जबाब व न गु हा दाखल.  

तपासी अमंलदार- सपोिन आर.डी.वटाणे पोलीस टेशन मुदखेड नंबर:- 7972486163 

   पो टे भारी अिधकारी चे नाव ---मा.पोनी. ी. महेश एस शमा मोबाईल नबंर 9822190321 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव - मा. अ पर पोलीस अधी क ीधरणे सर मा. उपिवभागीय पोलीस 
अिधकारी ी गायकवाड उपिवभाग धमाबाद महशे एस शमा पोलीस िनरी क पोलीस टेशन मुदखेड 
मोबाईल मांक 9822190321 

आर ड  वटाणे पोलीस टेशन मदुखेड मोबाईल नंबर 7972486163 

दनांक 25/01/2023 चे 17..00 वाजता न द मांक 24 वर भेट पुढे चालू आहे. 

 

 



 

िदनांक25.01.2023



िदनांक25.01.2023








