
पो टे िवमानतळ गुरन ं428/2022 कलम 454,457,380,  भारतीय दंड संिहता 1860 द 18.12.2022 

 

 

 

 

 

 

अ. 

. 

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

1 2 3 4 5 6 

 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 

गु.घ.ता.वळे व ठकाण –  

15.12.2022 रोजी च े10.00 

वा ते द 17.12.2022 रोजी 

च ेराञी 01.30 वा चे दर यान 
केशवेनगर हनुमानगड 
फयादीच ेराहते घरी  नांदेड 

 

 

गु हा दाखल ता. वळे-  द 

18.12.2022 रोजी वळे –

03.10 वा टे.डा. 08 

पो टे िवमानतळ 
गरुनं 
428/2022 
कलम 
454,457,380,  
भारतीय दडं 
संिहता 1860 

 

उशीराच ेकारण- 

आज रोजी येवु पो. 

टे.ला त ार 
द याने 

फयादी- बाबुराव नारायण काटे 

वय 57 वष वसाय नोकरी रा. 
केशवे नगर हनुमानगड नांदडे 
मो. नं.9623925512 

आरोपी-  अ ात 

गेला माल-1)  15,000/-  
सो याचे  काळे मनी मंगळसुञ 
5 ँम 

2) 07,000/-  सो याचे 

कानातील फुल े 2 ँम असा  

एकुण  कमती अंदाज े 22,000 

/-  चा माल 

खुलासा – सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकांनी यातील 
अ ात आरोपीने फयादीच ेघराच ेलाँक तोडुन आत वेश क न 
कपाटातील सो याचे काळे  मनी मंगळसुञ 5 ँम कमती 

15,000/- व सो याचे  कानातील फुल े2 ँम कमती 07,000/-  

एकुण  कमती अंदाज े22,000/- हजार  असे  कोणीतरी अ ात 

चोर ाने चो न नेला आहे .  वगैरे मजकुराच े जबाबा व न  

मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदशेाने वर माण ेगु हा दाखल क न 

पुढील तपास कामी ASI कु ळेकर यांचेकडे दला . 

7)दाखल करणार- ASI क यानकर  मो 9623551038 

8) तपास करणार – ASI कु ळेकर  मो नं 9923696704 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  okjaokj  lqpuk  nsoqu lq/nk  ekghrh fnyh ukgh  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  fujad  
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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  okjaokj  lqpuk  nsoqu lq/nk  ekghrh fnyh ukgh  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  fujad  

 

 

 



 
पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े िमसीगं ं . 41/2022 िद 18.12.2022 

पोलीस े
शनचेनाव 

िमसीगं.वकलम िमसीगंघ. ता. वेळ व 
िठकाण 

त ारदाराचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

पोलीस े
शनदेगलूर 

िमसीगं ं  
.41/2022 
 
 
 
 
 
 

िमसीगंघ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िदनांक 17/12/.2022 चे 
09.30   वा  मौ मेदन 
क ुर ता देगलुर  
 येथील घ न  
 
 
िमसीगंदा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद 18.12.2022रोजी 
वेळ  14.16 वा नोदं नं 
15 
 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेकाँ/833 तेलंग पो 

े देगलुर 
 

त ारदाराचेनाव व प ा व 
आ ाराम शंकराव जाधव  वय 49 वष 

वसाय–शेती  रा . मेदन क ुर ता देगलुर  
 मोनं 9049781082  
 
बेप ा ीचे नाव --- 
  
वणन 
उंची – 5.2 रंग- गोरा , बांधा – सडपातड 
, पोषाख –  साडी   लाल रंगाची  साडी व 

ाऊज  
 भाषा – मराठी , िहंदी िश ण – 4 थी 
पास ,  दागीने – 1 तोळा सो ाची 
एकदानी ,7g झुमके ,पायात चैन 10 तोळे  
, मोबाईल – जुना व साधा  वोडाफोन  नं 
9067739817 

खुलासा:--- 
सादरिवंनतीकी, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील  अजदार 
यांची प ी  
ही अजदारास काही न सांगता घ न  िनघुन गेली  ितचा  
नातेवाईक व आजुबाजुचे गावात शोध घेतला असता िमळुन न 
आ ाने  
आज रोजी त ार िदली वैगेरे अजाव न मापोिन साहेबयांचे 
आदेशाने िमसीगं दाखल 
 
तपािसकअंमलदार– 
पोहेकॉ  1984 सकनुरे  ने.पो. े .देगलूर 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेसाहेब  9821159844 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  fujad  

 

 

 



पो. टे िवमानतळ गरुनं 429/2022कलम 454,457, 380 भा.दं.िव. द.18/12/2022. 

अ. . िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 
1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. 

िवमानतळ 

 

ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण -  

दनांक 16/12/2022 चे 

08.00 ते  दनांक 

17/12/2022 रोजी 21.15 

वा या दर यान फयादीचे 

राहते घरी िव तुनगर नांदडे 

द ीणसे 01 क.मी.  

 

गु हा दाखल ता. वेळ – द 

18.12.2022 रोजी वेळ            

15.36  वा टे.डा. 30 

 

 

गरुन ं

429/2022 

कलम 

454,457, 

380 

भा.द.ंिव. 

फयादी - बळवंत रामकृ ण वहारे 

वय 53वष वसाय खाजगी िशकवणी 

रा. िव ुतनगर नांदेड मो.न. 

9970132305 

 

आरोपी - अ ात  

 

गेला माल- चांदीचे साही य दोन 

ता यां,दोन फुलपा , तीन मो ा 

वा ा, दहा लास, दोन अतर दानी, 

कंरड ेचार, एक तामन पुजेचे ताट असे 

एकुण 1 कलो वजनाच े कमंती अदंाजे 

45,000 /-  जुने वापरत े. 

खुलासा - सादर िवनतंी क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील फयादी ह ेल ािनमी  िनजामाबाद येथ ेजावुन परत 

आले असता यांचे राहते घराचे कुलुप तोडुन आत वशे क न 

घरातील कपाट फोडुन कपाटातील चांदीचे साही य कमंती 

अंदाजे 45,000 /-  जुन े वापरते कोणीतरी अ ात 

चोर ांन े चो न नेल े आह.े वगैरे मजकुराच े जबाब व न 

पोिन काकड ेसाहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पढुील 

तपास कामी NPC 591 नागरगोजे  यांच ेकड े दल.े  

 

दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

 

तपास करणार  - NPC 591 नागरगोज े मो.न. 

8412879395 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  fujad  

 

    

 
 



 
               पो. े िबलोली भाग-1ते 5 गुरनः -244/2022 कलम 379 भा.द.िव                 िद. 18/12/2022 
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. े .िबलो
ली भाग-1ते 
5 गुरनः -
244/2022 
कलम 379 
भा.द.िव              

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.17/12/22चे22.3
0वा.ते िद.18/12/2022 चे 
03.00 वा दर ान वेळ 
न ी नाही िफयादीचे.घराचे 
अंगणात.मौजे बोळेगाव पुवस 
15 िक.मी  
 
                                      
गु ा दाखल 
िद.18/12/2022.चे 16.11 वा 
नोदं नं 12 वर 
 
 
गेला मालः िहरो ॅमर 
कंपनीची.मोटार सायकल. ं -
MH-26-AL-3320  
 
 
िमळाला.मालः - िनरंक  
 

िफयादीचेनाव- गंगाधर 

िव लराव मोघे.वयः 38.वष 

वसायः शेती.राः बोळेगाव,ताः

िबलोली मो.नं.7776977969 

  
 
आरोपीचे.नाव- अ ात चोरटे  
 

 
आरोपी अटक – नाही 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आ ात चोर ांनी िफयादीचे मालकीची िहरो ॅमर 
कंपनीची ं -MH-26-AL-3320 असे असलेली िकंमती 
30,000/-  ची चो न नेले वगैरे जबाब व न गु ा 
दाखल क न मा.पो.िन साहेब यांचे आदेशाने पुढील 
तपास िबट पोहेकॉ/2049 आंबेवार यांचेकडे िदला   
 
तपािसकअंमलदार-पोहेकॉ/2049 आंबेवार पोलीस ेशन 
िबलोली मो नं 9423615487 

दाखलकरणारः -पोहेकॉ/1963 गुडमलवार  
पोलीस. ेशन,िबलोली.मो.नं 8421453868 
 
 

भारी  अिधकारी- ए.एन.न टे पो. े .िबलोली. मो.नं. 
9823802677 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  fujad  

 

 



 

 

                  (DCR) भाग 1 ते 5 पो. टे. कंधार  गु.र.न.387/2022.कलम 324,323,504,506,34.भा .द .िव. द.18-12-2022. 

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.387/2022.क

लम.324,323,504,

506,34.भा .द .िव 

घडला:- 

द.17.12.2022.  च े   

10.30 वा.मौज े द स 

बु येथील 

त याजवळील पुलावर  

दि णेस 20  k. m.  

 

 

 गु हा दाखल:- 

द.18/12/2022 वेळ 

09.16 वाजता टेशन 

डायरी न द 15 वर. 

 

 

फयादीच ेनाव:- माधव रोिहदास गीते वय 

25  वष वसाय- िश ण रा. सोमठाणा 

ता. कंधार िज. नांदेड  मो. . 

8007308514 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:- 

उिशराच ेकारण:- उपचार क न येऊन आज 

रोजी त ार द याने.  

आरोपी अटक:- नाही  

खुलासा; 

            सादर िवनंती क   वर नमूद  तारीख वेळी व ठकाणी यातील  

आरोिपतांनी संगणमत क न फयादी हा याचे आई-विडलांसह गावी जात 

असताना यातील आरोपी मांक 1 याने दाबून धरल े व आरोपी मांक 2 यांनी 

याचे हातातील लाकडाने फयादीच ेडो यात मा न डोके फोडले व शरीरावर इतर 

ठकाणी मु ामार दला व िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  दली. फयादी 

हा उपचार घेऊन येऊन आज रोजी पो. टे.ला हजर येऊन त ार द याने  गु हा 

दाखल .  

दाखल करणार:- Asi / कागणे साहबे पो. टे. कंधार. 

 तपासी अंमलदार:-NPC/2730 टाकरस   साहबे पोलीस टेशन  कंधार मोबाईल 

नंबर.9373890469. 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .= मा. पो.िन. पडवळ साहबे पोलीस 

टेशन कंधार .  मो. .9420841070. 

 केलेला तपास:-  

मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& okjaokj  lqpuk  nsoqu lq/nk  ekghrh fnyh ukgh  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  fujad  

 



पो. टे िवमानतळ गुरनं 430/2022कलम 12 (अ)  महारा  जुगार कायदा  द.18/12/2022. 

 
अ. 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 

 

ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण -  

दनांक 18/12/2022 च े

16.45 वा. सावजनीक 

ठकाणी हातोडा चौक 

सांगवी ब ुनांदडे  उ रेस  

04 क.मी.  

 

 

गु हा दाखल ता. वेळ – 

द 18.12.2022 रोजी 

वेळ             19.17  

वा टे.डा. 39 

 

 

पो. टे िवमानतळ 

गुरन ं

430/2022कलम 

12 (अ)  महारा  

जुगार कायदा  

फयादी - िवजय दौलतराव जाधव वय 35 वष 

वसाय नौकरी सपोिन नेमणुक पो टे िवमानतळ 

नांदडे मो. न.9637099702 

आरोपी -  

 

िमळाला माल- जुगाराचे साही य व नगदी 7070/- 

.  

खुलासा - सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी प यावर पैसे लावुन र मी नावाचा जुगार अवै य र या 

खेळत व खेळिवत आसतांना जुगाराचे साही य व नगदी 7070=00 

पये मु ेमालासह िमळुन आले. वगैरे मजकुराचे फयाद व न पोिन 

काकड ेसाहबे यांचे आदशेान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

HC 1334 जाधव यांचे कडे दल.े  

 

दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

तपास करणार  - HC 1334 जाधव मो.न. 8805859640 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& okjaokj  lqpuk  nsoqu lq/nk  ekghrh fnyh ukgh  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  fujad  

 
 

 

 

 

 



पोलीस ेशन  उ ाननगर येथील दनिदन गु याचा अहवाल िदनांक. 18/12/2022 

  पोलीस 
ेशनचे 

नाव 
 

 गु ा रिज र नंबर 
व कलम 

 गु ा घडला ता .  वेळ िठकाण व 
दाखल ता. वेळ 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर, आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक होय /नाही 

हकीकत 

पोलीस 
ेशनचे नाव 

उ ाननगर 

गुरनं न.201/2022 

कलम 279/304(अ) 

भादंवी  
 
 
--------------------- 
गु ाचे कारण 
– 
--------------------- 
उिशराचे कारण :-
िफयादी दुः खात 
अस ाने आज रोजी 
पो ीला येऊन 
त ारी जबाब िद ाने 
सदरचा गु ा दाखल 
 
--------------------- 
गेला माल :- 
 
--------------------- 
िमळाला माल :- 
िनरंक  
 
--------------------- 

 गु ा घडला िदनांक 
िद.10/12/2022 रोजी चे 20.00चे सु. माळ 
कोठा ते कोठा फाटा जानारे डांबरी 
रोडवर संजय ढगे यांचे शेताजवळ मौजे 
येळी तालुका लोहा बस थानकाजवळवा 
 
---------------------------- 
िठकाण :- 
---------------------------- 
िदशा :-पूवस 01 
 
-------------------------- 
 
 गु ा दाखल िदनांक:-िद-18/12/2022 
वेळ 19.20वा े.डा नोदं  19वर 
 
---------------------------- 
 
 चेक िल ची पुतता केली अगर कसे  :-
होय 
---------------------------- 
 
दाखल करणार :--  hc- HC1964 म े  
पो. े उ ाननगर 

 िफयादीचे नाव - िदगाबर मा ती ढगे 
वय25 वष वसाय टेलर व शेती रा. 
येळी तालुका लोहा िज ा नांदेड जात 
मराठा  मो.न8668591572 
 
---------------------- 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
---------------------- 
आरोपीच नाव -  
_______________ 
 मयताचे नाव - पांडुरंग बालाजी ढगे वय 
35 वष राहणार येळी तालुका लोहा 
िज ा नांदेड  
----------------------- 
 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक 
नाहीत  
------------------------- 

खलासा – सादर िवनंती की नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील नमूद आरोपीने ांचे ता ातील मोसा हे हायगयी व 
िन ाळजीपणे चालवून समोर डु र आ ाने अित 
जोराने ेक मार ाने सदरची मोसा डांबरी रोडवर पडलेने  

ांचे पाठीमागे बसलेले सदरचे मयत व िफयादीचे चुलत 
भाऊ पांडुरंग ढगे हे रोडवर पडून गंभीर दुखापत झा ाने 
ते उपचारा दर ान िदनांक 11/12/2022रोजी दुपारी 300 
वाजता सु. यशो साई हॉ टल नांदेड येथे मरण पावले व 
नमूद आरोपी हे पांडुरंग ढगे यांचे मरणास कारणीभूत झाले 
िफयादी दुखापत अस ाने आज रोजी पो ला येऊन 
त ारी जबाब िद ाने एमएलसी कागदप ाव न सदरचा 
गु ा  दाखल क न मा.स.पो.नी. भारतीय साहेब यांचे 
आदेशाने पुढील तपास कामी मा.psi भू क े  यांचे कडे 
िदला 
 
------------------------- 
 
पोलीस ेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- 
स. पो. िन भारती सा पो. े. उ ाननगर मो.नं. 
837898949 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  fujad  

 
 

 



पोलीस टेशन मरखले गु र न ंनंबर 273/2022  कलम 65(ई) म दा का  द 18/12/2022 

पो टेच ेनाव  गु र न नं व कलम गु हा घडला ता. वळे  ठकाण  व दाखल 

ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो नं, आरोपी नाव  

व प ा  

 हक कत 

पो टे मरखले  ग ुर न 273/2022 

65( ई) म दा का  

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 18.12.2022 

रोजी 17:30 वा सुमारास मौज े

िबजलवाडी तालुका दगेलूर येथ े

बोमग डे र मं दराजवळ ता दगेलूर 

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

 

 दशा :- दि णसे 20 कमी. 

 

  ग ुर नं  दाखल ता वेळ:- दनांक 

18/12/२०२२ रोजी वेळ 21:12 न द   

19 

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

 

दाखल करणार पोह ेका 2505 

फयादी -गजानन हरी जोगपेठे वय 32 वष 

वसाय पो का 1003 पो टे  मरखले मो 

नं 9665767614 

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

 

FIR त दली का:- होय 

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

आरोपी - ----------------------- 

िमळाला माल दशेी दा  भगरी सं ा असे  

लेबल असलले े180 ML मतेच े11बॉटल 

कमंत 770 पयाचा 

खुलासा:  सादर िवनंती क  वर नमदू तारीख 

वेळी व ठकाणी यातील आरोपी आप या 

ता यात िवनापरवाना बेकायदशेीर र या दशेी 

दा  भगरी सं ा अस े लेबल असलेल ेसीलबदं 

बॉटल एकूण 11 ित बॉटल 70 पये दरान े

कमंत 770 पयाचा ो गु ाचा माल 

चोरटी िव  कर या या उ शेाने िमळून आला 

वगैरे फयादीव न मा.पो.िन.साहबे यां या 

आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी पोह ेका 94 शखे यां याकड े दला 

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

 

तपािसक  अिधकारी  : पो ह ेकॉ 94 

शखे7776067774 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& okjaokj  lqpuk  nsoqu lq/nk  ekghrh fnyh ukgh  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  fujad  

 

 

 

 

 



iksLVs ps uko ekGkdksGh xqju 126@2022 dye 143] 147] 148] 149] 324] 323] 504] 506 Hkk- n- oh lg dye 135 eqacbZ iksyhl vfèkfu;e fn &18-12-2022 

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 

ekGkdksGh  

 

 

 

 

 

xqjua ?kMyk  & 

fn-18@12@2022 jksth 

11%30 oktrk ps 

lqekjkl ft-i-

‘kkGsleksjhy 

lkoZtfud jksMoj 

ekSts mejt  

fn’kk o varj %&   

iqosZl 30  fd-eh- 

 

 xqUgk  nk[ky-rk-

osG-%   

fn &18-12-2022 ps 

osG 18%24  ok uksan 

ua-  24  oj 

xqju 126@2022 

dye 143] 

147] 148] 

149] 324] 

323] 504] 

506 Hkk- n- oh 

lg dye 135 

eqacbZ iksyhl 

vfèkfu;e  

 

 

fQ;kZnhps uko  

fnxkacj nsojko  HkqÙks o; 34 

o"kZ O;olk; [kktxh Mªk;Ogj 

jkg.kkj mejt rk-daèkkj ft 

ukansM g eq iSB.k jksM foV[ksMk 

QkVk vkSjaxkckn tkr ejkBk  

eks ua  9834659289 

 

 

vkjksihps uko %&%&  
   

vkjksih vVd %& rkC;kr 

vkgsr  

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh 

xSjdk;|kph  eaMGh teowu gkrkr dq&gkM  ?ksÅu ;krhy fQ;kZnhl rw vkEgkyk ernku dsyk 

ukghl o vkeps iSls ?ksryk ukghl Eg.kwu f'kohxkG d:u fQ;kZnhpk HkkÅ foÜoaHkj nsojko 

HkqÙks ;kl vkjksih Ø 1 o 3 ;kauh ykFkk cqDD;kauh ekjgk.k dsyh rsOgk fQ;kZnh gk lksMfo.;kr 

xsyk vlrk R;kl vkjksih Øekad 2 ;kus dq&gkMhus fQ;kZnhps MksD;kr ek:u Mksds QksMwu 

nq[kkir dsyh o vkjksih Øekad 4 o 5 ;kauh ykFkkcqD;kus  ekjgk.k d:u thos ekj.;kph 

èkedh fnyh ek ftYgkfèkdkjh lk-ukansM ;kaps tekocanh vkns'kkps mYya?ku dsys oxSjs tckcko:us 

xqUgk nk[ky 

 

fVi & lnjpk xqUgk gk ernku dsaækP;k ckgsj ?kMyk vlwu lnj xqUákeqGs ernku çfØ;soj 

dks.krkgh ifj.kke >kyk ulwu ernku 'kkarrsr ikj iMys vkgs 

nk[ky dj.kkj %& iksgs dk@2065 ykyoaMs   eks- ua- 9422720273 

 

rikfld vaeynkj %& iks-mi fu vkMs  eks- ua-  9970125563  

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &liksfu Mksds iks LVs ekGkdksGh eks ua 8652147575 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& liksfu Mksds iks LVs ekGkdksGh eks ua 8652147575 

 gs fnukad 18@12@2022  jksth ps 19%13 ok- uksan ua- 25 oj jokuk  

 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  fujad  

 

 

 

 



              पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 550/2022 क,324,323,294,506,34  भा द वी माणे  िद.18/12/2022 

पोलीस े
शनचेनाव 

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

देगलूर गूरन. 550/2022 
क,324,323,294,506,
34  भा द वी माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद 18.12.2022 रोजी वेळ 
19.00 वा. सुमारास 
भटग ी येथील अिनल 
बोनलावार यांचे जुने घराचे 
समोर रोडवर िलंबाचे 
झाडा खाली सावजिनक 
र ावर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.  18/12/2022 रोजी 
वेळ 21.59  वा. नोदं नं. 20 
वर 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो-  
लराम ल ण माडलवार वय 

30 वष ट र चालक रा. 
भ ग ी देगलुर  ता देगलुर 
मोनं 9860102930  
 
 
 
 
आरोपी–   
 

खुलासा:-- 
सादर  िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील  आरोपीतांनी संगणमत क न िफयादीस तु ा 
मे णीला बोलले असे खोटे आरोप करत आहेस णुन 
िफयादीस अ ील िशवीगाळ क न लाठीने व 
लाथाबु ांनी व सा ीदार हे सोडवी ास आले असता 

ांना पणण िशवीगाळ लाथाबु ांनी मारहाण क न 
िजवे मार ाची धमकी िदली आहे  वगैरे िफयादी चे 
जबाब व न गू ा दाखल 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेकॉ / 833 तेलंगे ने पो. े . देगलुर 
तपािसक अंमलदार– पोहेका / 2822 कनकवळे  ने 
पो े  देगलुर   
पो े  भारीअिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरे मोनं 9821159844 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& okjaokj  lqpuk  nsoqu lq/nk  ekghrh fnyh ukgh  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  fujad  

 

 

 

 



पोलीस टेशन िहमायतनगर ग.ुर.नं.291/2022 कलम 279,337,338 भा.द.िव. दनांक  18/12/2022 

लीस 
टेशनचे 

नाव 

ग.ुर.नकलम 
कायदा तपासी 
अंमलदार 

गु हा घडला तारीख वेळ व 
ठकाण गु हा दाखल वेळ 

फयादीच ेनाव मोबाईल 
नंबर आरोपीच ेनाव व 
प ा 

खलुासा 

िहमायत 
नगर 
 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुर.नं.291/2022 

कलम 279,337, 

338 भा.द.िव. 

 

 

दनाकं17/12/2022च1े8.45वा 
समुारास सेवालाल चौक 
वायवाडीफा ावरदि णसे 19 
क.मी 

 
गु हा दाखल वेळ 
दनाकं  18/12/2022रोजी 

21.58 वाजतानोद नंबर 19वर 

 
आरोपीचा पूव इितहासिनरक 

ितबंधक कायवाही केली का 
 
िनरंक 

मधुकर पी सुदाम राठोड 
वय 52 वष वसाय 
नोकरी रा. काळूराम 
नाईक 
तांडादाबदरीता  िहमायत
नगर हमु वामी 
िववकेानंदनगरवाडी(ब)ुमो
रचौकनांदडेघर 

.132(B) मोबाईल नं 
9923902642 
 
आरोपीचे नाव 
 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीखवेळीव ठकाणीयातील फयादी हा मलुाच े
ल ाची तारीख काढ यासाठी याच े प ीसह  याच े एि टवा कुटी वर बसुन 
काळूराम नाईक तांडा दापदरी येथ ेरोड ॉस होत असताना यातील आरोपीने 
भरधाव व िन काळजी बेदाराक पणाने आपल ेवाहन चालवून फयादीच ेगाडीस 
धडक दऊेन यास गंभीर जखमी केल े वगरेै जबाब व नMLC 

पो. टे.लाआणुनASI कदम यानंीयशोसाई हॉि पटल नांदडे येथून हजर के याने 
वर माण ेगु हा दाखल 
गु हा दाखल करणारpso 

पपोहकेॉशखे लायक ब.नं.2281पो. टे.िहमायतनगर मो.नं.7888218751 

 

तपासी अमंलदार  सपोउपिन एस.एल.कदम पोलीस टेशन िहमायतनगर 
मोबाईल नंबर7350671239 
 

ठाणे भारी अिधकारी  पोलीस िनरी क ी.िड.बी.भुसनुरसाहबे 

मो.नं.9834774799 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  fujad  

 

 

 



 

iksLVs ps uko v/kkZiwj  xqjua & 340@2022 dye 395 Hkk-na-fo- fn &18-12-2022 

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/kkZiwj   

 

 

 

 

 

xqjua ?kMyk  & 

fn-17@12@2022 jksth 

21%45 oktrk ps 

lqekjkl ‘kuh 

ikVhiklwu FkksM;kp 

varjkoj rk- v/kkZiwj 

ft- ukansM  

fn’kk o varj %&   

mRrjsl 02 fd-eh- 

 

 xqUgk  nk[ky-rk-

osG-%   

fn &18-12-2022 ps 

osG 04%28  ok uksan 

ua-  007 oj 

xqjua & 

340@2022 

dye 395 

 Hkk-na-fo- 

 

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko %&  

ek/ko ckykth vUuiq.kZ o; 28 

o”ksZ O;olk; [kktxh ukSdjh 

jk- ikMhZ rk-v/kkZiwj ft- ukansM  

eks-ua-9881126093 

 

vkjksihps uko %&   

vuksG[kh lkr bZle   

vkjksih vVd %& ukgh 

xsyk eky %& 

1½ 1700@& :Ik;s uxnh  

2½,d lWelax daiuhpk 

eksckbZy tquk okijrk fdaer 

7000@& :Ik;kapk  

vlk ,dq.k 8700@& :Ik;kapk 

eky  

feGkyk eky & fujad  

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gk eaaxs’k 

egktu ;akps fdjk.kk nqdku can d:u xkokdMs ikMhZ ;sFks tkr vlrkuk ‘ksuh ikVhiklwu 

FkksM;kp varjkoj ikBhekxqu nksu vuksG[kh ekVkj lk;dy mdkoj fru o nql&;koj pkj 

vls ,dq.k lkr vkjksihrkauh ek÷;k  xkMhl vksOgjVsd d:u ek÷;k eksVkj lk;dy leksj 

R;kauh nksUgh ekVkj lk;dyh vkMO;k ykowu R;kP;k iSdh ,d map o ckWMh fcYMj vkjksihus 

[katjpk /kkd nk[kowu FkkiMcqD;kus ekjgku d:u uxnh 1700@& o lWelax daiuhpk tquk 

okijrk fdaerh 7000@& :- vlk ,dqu 8700@&:i;kapk eky tcjh pks:u usys oxSjs 

etdqjkps tckcko:u oj izek.ks xqUgk n[ky - 

nk[ky dj.kkj %& iks-mi-fu-iokj iks-LVs- v/kkZiwj eks-ua-7745047777  

rikfld vaeynkj %& iks-mi-fu- lqjols iks-LVs-v/kkZiwj eks-ua- 9766105366 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & iksyhl fujh{kd tk/ko iks-LVs- v/kkZiwj eks-ua- 7798834263  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1½ ek- vij iksyhl vf/k{kd Jh- [kaMsjko /kj.ks lkgsc 

Hkksdj eks-ua-9922995846 

2½ ek- mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh Jh- fl/ns’oj Hkksjs mifoHkkx brokjk pktZ xzkeh.k 

¼v/kkZiwj ½ eks-ua-7798688865 

3½ iksyhl fujh{kd tk/ko iks-LVs- v/kkZiwj eks-ua- 7798834263  

 gs fnukad 18@12@2022  jksth ps 05%23 ok- uksan ua- 008 oj jokuk  

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 551/2022 क 379,511  भा द वी    िद. 18/12/2022 

पोलीस ेशनचे
नाव 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 551/2022 
क 379,511  भा द वी  
 
 
  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
18.12.2022 रोजी 
वेळ 12.30 ते 
12.45 वा. चे 
दर ान रफाई 
दगा जवळील 
मोक ा जागेत 
देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदं नं 
िद.  18/12/2022 
रोजी वेळ 23.07  
वा. नोदंनं. 22  वर 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो- 
शेख अफसर शेख पाशु वय 26 
वष वसाय मेकँिनक रा. रफाई 
दगा नरंगल रोड देगलुर 
मो.न.7770022790 
 
 
आरोपी–   
 
िमळाला माल – एक शेळी व 
एक वकरी िक. 18000/- 

सादर िवंनती की,  नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील आरोपीने िफयादी व सा ीदार यांचे एक 
बकरा िक. 8000/-  व एक शेळी िक. 
10000/-  असा अकुण 18000/-  चे बकरा 
व शेळी चो न घेवुन जात असताना िमुन आला 
वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
 
दाखलकरणार:-पो हेकॉ 833 तेलंगे    
ने.  पो. े . देगलुर 
 
तपािसकअंमलदार–पोहेकॉ/ 2822 कनकवळे 
पो. े . देगलुर  
 
पो े  भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरे मोनं 9821159844 
 

आरोपी पुव चा इितहास – 1.गुरन 14/2013 कलम 294,323,504,506,34 भादवी   2 .गुरन 426/2017 कलम 302,201,34 भादवी  

 
आरोपीवर पुव  ितबंधक कायवाही कर ात आली आहे 

 

 

 



 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



 

 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
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पो. टे. कनवट गुरनं 247/2022 कलम 85 (1) मदाका माण े द. -18/12/2022 

पो. टे. 

चेनाव  

गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / िम सग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

कनवट  गुरन नं.  :- 

247/2022  

कलम :- 85(1) 

मदाका  

 

 

 

 

 

 

 

गु हा घडला ता.  वेळ व ठकाण :- 

द. 18/12/ 2022 रोजी वेळ 

19.30 वा . च ेसुमारा स पोलीस 

टेशन कनवट समोरील छ पती 

िशवाजी महाराज पुत याजवळ  

 

 

 गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. -18/12/2022 च े23.47 

न द नंबर :- 48 वर  

 

उिशरा च ेकारण :-   

 

दाखल करणार :- पो.हकेॉ/915 

राठोड पो. टे. कनवट 

 मो. नं.9850143382 

फयादी च ेनाव:-. गजानन ावण 

डुकरे वय 41 वष , वसाय पो.हे.कॉ. 

/893 नेमणुक पोलीस टेशन कनवट 

ता. कनवट िज. नांदेड  

 मो. नंबर 7420992493 

 

 

आरोपी च ेनाव :-  

 

FIR दले का होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :-  

 

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

दा  िपऊन दा या नशेत सावजिनक ठकाणी पोलीस टेशन कनवट 

समोरील छ पती िशवाजी महाराज पतु याचे जवळ मोठमो ाने 

आरडा ओरड क न येणारे जाणारे लोकांना अस य  बोलत होता व 

जत व ग धळ घालून याने सावजिनक शांततेचा भंग करीत असताना 

िमळून आला हणून वगैरे मजकुरा या फयादीव न वर माण ेगु हा 

दाखल क न पुढील तपास कामी पो. िन. साहेबांच े आदशेाने 

NPC/1326 चौधरी यांचे कड े दले.  

 

तपािसक अंमलदार :-NPC/1326 चौधरी पो. टे. कनवट  

मो. नं. 9158134034 

 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर : पो. िन. साळंुख ेसाहबे पो. टे. कनवट  मो. नं. 

9422242568 

 

    

     सीआरपीसी 41 (अ)(1) माण ेनोटीस दऊेन सोड यात आल े

 

 



iksLVs ps uko  brokjk xqjua & 345@2022 dye 324] 323] 504] 34   Hkk-na-fo-  fn &18-12-2022 

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 

brokjk   

 

 

 

 

 

xqjua ?kMyk  & 

fn-17@12@2022 jksth 

09%30  oktrk 

?kjkleksj foudj 

dkWyuh  brokjk 

ukansM  

 xqUgk  nk[ky-rk-

osG-%   

fn &18-12-2022 ps 

osG  01%54  ok uksan 

ua-  06 oj 

xqjua & 

345@2022 

dye 324] 

323] 504] 34  

 Hkk-na-fo- 

 

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko %&  

ulqjt fi-‘;ke Hkkysjko  o; 

30 o”ksZ  O;olk;  etqjh jk-

foudj dkWyuh brokjk ukansM  

 

 

vkjksihps uko %&   

 

vkjksih vVd %& ukgh 

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh lax.ker 

d#u fQ;kZnhl tqus oknk o#u f’kohxkG d#u ykxys fQ;kZnhus R;kauk f’kohxkG d# udk 

Eg.krkp ;kaus R;kps  gkrkrhy Qj’khps nxMkus fQ;kZnhps MksD;kr ek#u t[keh dsys o iz.khr 

o lkbZukFk jk[kksaMs ;kauh  ykFkkcqD;kush gkrkoj rksaMkoj ik;koj cqD;k ek# ykxyk  R;kosGh 

fQ;kZnhps oMhy lksMfo.;kl vkys vlrk R;akuk i.k ekjgk.k dsyh vkgs oxSjs tckc o#u 

xqUgk nk[ky- 

 

 

nk[ky dj.kkj %& liksmifu  iokj iks LVs brokjk ukansM eks ua   8855048766 

 

 

rikfld vaeynkj %& iksgsdkW 162 lksudkacGs iksLVs brokjk  eks ua  8888806261 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 

 

       



 

iksLVs ps uko  lksu[ksM xqjua & 178@2022dye 326]324]323]504]506]34 Hkk-na-fo fn &18-12-2022  
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 

lksu[ksM 

 

 

 

 

 

xqjua ?kMyk  & 

fn-17@12@2022 jksth 

16%00 oktrk 

fQ;kZnhP;k jkgrs 

?kjkleksj ekS-

fiaij.kokMh rk-yksgk  

fn’kk o varj %&  

if’pesl  03 fd-eh- 

 xqUgk  nk[ky-rk-osG-%  

fn &18-12-2022 ps 

osG 22%50  ok uksan 

ua-  23 oj 

 

xqjua & 

178@2022dye 

326]324]323]504]

506]34 Hkk-na-fo 

- 

 

 

xqUgk nk[ky gks.;kl 

foyac vlY;kl 

foyackps dkj.k%& 

fQ;kZnh o lk{khnkj 

mipkj ?ksoqu vkt 

jksth iks-LVs yk gtj 

;soqu rdzkj fnY;kus 

xqUgk nk[ky- 

vkjksih vVd%&ukgh 

 

fQ;kZnhps uko %&  

rkukth ek/kojko tk/ko o; 32 o”kZ O;olk; ‘ksrh tkr 

ejkBk jk-fiaij.kokMh rk-yksgk ft-ukansM eks-7798089298 

vkjksihps uko %&   

t[kehps uko %& 1-f’kokthuxj ek/kojko tk/ko ¼mipkj 

dkeh ;’ksklkbZ gkWLihVy ukansM ;sFks mipkj pky q½ 

2-rkukth ek/kojko tk/ko¼ fo”.kqiqjh ;sFks mipkj ?ksryk 

fMlpktZ ½ 

3-ek/ko X;kuksck  tk/ko o; 75 o”kZ l-n-fo”.kqiqjh ;sFks 

mipkj ?ksryk fMlpktZ ldkGh 09-00 ok  

4- lqeuckbZ Hkz ek/kojko tk/ko o; 65 o”kZ l-n-fo”.kqiqjh 

ukansM ;sFks mipkj ldkGh 09-00 ok fMlpktZ  

5-lqfurk Hkz f’kokth tk/ko mtO;k ekaMhoj eqDdkekj 

mipkj ?ksryk ukgh- 

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gk 

R;kapk Hkkm gk f’kokth tk/ko ;kaps iWuy dMqu xzke iapk;r fuoM.kqdhl okMZ dza-1e/kqu 

fQ;kZnhph vkbZ o okMZ dza-02e/kqu fQ;kZnh gs mesnokj Eg.kqu vlrkauk ;krhy fQ;kZnh o 

lk{khnkj gs R;kaps ?kjkleksj mHks vlrkauk ;krhy vkjksihrkauh lax.ker d#u fQ;kZnhps 

Hkkokps fuoM.kqd vkgs dks.kh rjh fuoMqu ;sbZy rq f’kohxkG d# udks vls Eg.krk 

vkjksihrkaus fQ;kZnhps Hkkokl vkbZl nxMkus o yks[kaMh jWkM us ekjgk.k d#u MksG;kps 

[ko.khoj ek#u xaHkhj nq[kkir dsyh –o dejsoj dkBhus ekjgk.k dsyh-fQ;kZnhps vkbZl 

vkjksihus yks[kaMh jkWMus MksD;kr ekjgk.k d#u xaHkhj nq[kkir dsyh-fQ;kZnhl 

ykFkkcqd;kus o nxMkus ekjgk.k dsyh rlsp fQ;kZnhps oMhykl o HkkotbZ lqfurk ;kauk 

nxMkus dkBhus ekjgk.k d#u nq[kkir dsyh o ftos ekj.;kph /kedh fnyh- 

 

nk[ky dj.kkj %& iksuk@2699 okeu ukxjxksTks iks-LVs lksu[ksM 

rikfld vaeynkj %& iksgsdkW@1927 v’kksd Hkqrs eks-ua-9421292819 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & liksfu @fo-Mh-Hkkslys iks-LVs lksu[ksM eks-ua-9960157059  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1½ ek-fl/ns’oj Hkksjs mi-fo-iks-v-mi-foHkkx 

bZrokjk ]ek-liksfu fo’kky Hkkslys o lkscr iksmifu ijhgkj iks-LVs lksu[ksM fn-

17@12@2022 jksth 18%00 ok jokuk o 20%29 LVsMk uksn dz 18 ijr- 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 


