
 

पोलीस टेशन भोकर DCR गुरंन30 / 2023 कलम 354, 452, 323, 504, भादवी.. दनांक 20.01.2023  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ 

व ठकाण 

 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर 

 
 

गु.घ.ता. वेळ व ठकाण 

दनांक  

द. 19/01/2023 रोजी रा ी 

20.30 वाजताच ेसमुारास 

फयाद च ेराहते घर  हानमुान 

नगर ता. भोकर जी नांदेड. 

दशा व अतंर 

द ण आंतर 2 क.मी. 

अतंरावर 
 
 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक द 20/01/2023 वेळ 

01.42 टेडा  -04 

 
 
 

उशीराचे कारण- 

 

गुरंन 

30 / 2023 कलम 

354, 452, 323, 

504, भादवी. 
 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव--- फया द -  

 
 
 
 
 

आरोपीच ेनाव-  

 

खुलासा---     वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने फयाद  

हे घर  एकट  अस याचा फायदा घेउन घरात वेश क न तीचा हात 

ओढुन वनयभगं केला व िशवीगाळ केली तसचे फयाद  ने सदर सदर 

घटनेबाबत तीच े आई वड ल यांना फोन क न माह ती देउन बोलावुन 

घेतले असता यातील आरोपी हा पण परत घर  येउन फयाद चे आई 

वड लास िशवीगाळ क न मारहान केली. वगरेै मजकुराचे जबाब व न 

मा. पोिन साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी 

बट पोहेकॉ 2401 जाधव यांचे कडे दला. 
 

दाखल करणार  ASI एस पोहेकॉ 69 जाधव पो. टे भोकर (PSO) मोन 

9373304540  
 

तपासी अमलदार 

 पोहेकॉ 2401 जाधव पो. टे भोकर मोन 9850493110. 

 
 

पो ट भार  अिधकार  ----पो. िन.पाट ल साहेब 

मो.9923104521   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 



 

पो टेचे उमर   No. 14/2023 कलम 324, 323,504,506,34 भादवी  द       20/01/2023 

पो टेचे 
नाव 

ग.ूर.न/ंपनाका 
/िमिसगं /व कलम 

गु हा /आ /पनाका/िमिसगं 
घडला व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर व आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

उमर  CR.No. 14/2023 

कलम 324 

323,504,506,34 

भादवी 
 
दशा वअतंर : 
द णसे 10 क.मी. 

गुरनं घडला तार ख वेळ 
ठकाण/ दनाकं 19/1/2023 

रोजीचे 21;40 वाजता या 
समुारास मौजे गोळेगाव बौ  
वहारा जवळ 

 
 
 
गुरन ं दाखल तार ख वळे / 

दनांक 20/1/2023 चे 01;09: 

वाजता न द मांक 04 

फयाद चे नाव द पक नामदेव 
पवळे वय 32 वष धंदा शेती 
राहणार गोळेगाव तालकुा उमर  
 

आरोपीचे नाव  

खलुासा : 
          सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील आरोपीचा वाढ दवसाचा काय म 
चालू असताना तू आम या काय मात ब प 
लाव यास का सांगत आहेस या कारणाव न 
आरोपीता़नी सगंणमत क न फयाद स आरोपी 
िनतीन कांबळे यांनी िशवीगाळ क न कॉलर ध न 
खाली पाडून लाथा बु यानंी मारहाण केली व बटं  
कांबळे यांनी हातात लोखंड  पाईप घऊेन फयाद या 
डो या या म यभागी मा न दखुापत क न जखमी 
केल े व जीव े मार याची धमक  दली वगैरे 
मजकुरा या जबाब व न माननीय पो,िन, साहेब याचं े
आदेशाने गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी 
बीट एस सी 23 54 गेडाम यां याकडे दल े

तपािसक अंमलदार मो. न.ं 9421768528 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन हादगाव भाग 1 त5े गुरन 339/2023 कलम 379 सहकलम 48 महसलू अिधिनयम 1966  भा द व माण े 

पो. टेच े

नाव 

गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता व गु हा दाखल वेळ फयाद च ेनाव प ा व मोद  

न ं, आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 1 त5े गुरन ं 

18/2023 कलम  

379 भादवी सह कलम 

48 महसलू अिधिनयम 

1966 माण े 

 
  

 द.20/01/2023 च0े2:30 वाजनेच ेसमुारास 

जुन ेबस थानक हदगाव  हदगाव  

 

 पूवस   :- 500 मी 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 20/01/.2023 चे 
09:26 वा ट.डा न द  9  वर 

 
 
 गेला माल :- िनरंक  

 
िमळाला माल :- 1) 5000/- पय ेएक ास 

रेती क  अ 

2) 500000/- िन या रंगाचे सोनािलका Dl-

55 ॅ टर .MH-26-BQ-9681 क  अ. 

 
 

दाखलकरणार:- HC/1099 गायकवाड पो टे 

हदगाव मोन. 7972994682. 

 फयाद च ेनाव: - उमशे 

बालाजी भोसल े  वय 38 वष 

या नोकर  स.पो.नी नमेणूक 

पो टे.हादगाव  

 
 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाह  

 
   
 
 
 

खलुासा, 
             सादर वनतंी क  , नमूद तार ख 

वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े  आपल े

ॅ टर म य े कोणताह  रेती वाहतूक व 

व चा परवाना नसताना चोर  क न 

आणलेली रेती ह  व  कर याचे उ ेशान े

ॅ टर सह िमळून आ याने क 379 भाद व 

सह कलम 48जमीन महसलू अिधिनयम 

1966 माण ेकायदेशीर फयाद आहे  वगैरे 

फयाद च े जबाबाव ण  मा. पो. नी 
साहेबां या आदेशान े  गु हा दाखल क न 

तपास कामीHC/2342 हंबडयां याकडे 

दला  
  
तपािसक अमलदार :- HC/2342 

हंबड.पो टे हदगाव 

मो नंबर 9284422052. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



 

  पो. े िबलोली.भाग-5गुरनः -12/2023.कलम-324,325,143,147,149,323,504,506भादवी.िद. 20/01/2023 
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. े िबलो
ली.भाग-
5गुरनः -
12/2023.
कलम-
324,325,1
43,147,14
9,323,504
,506भादवी 

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः  
िद.17/01/2023 चे 19.00 ते 
िद.19/01/2023 चे 11.00 वा.चे 
दर ान िफयादीचे आरा  दुकान 
िबलोली 
 
                                      
गु ा दाखल 
िद.20/01/2023चे 12.44 वा नोदं 
नं 15 वर 
 
 
 
उशीराचे कारण- आज रोजी MLC 
जबाब.ASIआर.एस.क े यांनी 
आणुन हाजर के ाने गु ा दाखल 

िफयादीचेनाव-हानमंत नरसीगं 

मामीलवाड.वय-47 वष वसाय-शेती,रा-

िहंगणी ताः िबलोली जातः कोळी (महादेव) 

 

 

आरोपीचेनावः   
 
 

आरोपी अटक – नाहीत 
 

सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीतांनी गैरकाय ाची मंडळी जमवून 
काठीने िशवीगाळ क न गंगाधर यांने माझा मुलगा 
ल ीकांत यास डो ात मा न डोके फोडले व 
यादव यांने िजवे मार ाची धमकी देवून लाकडाने 
मा ा डा ा हातावर मा न हात मोडला व 
इतरांनी मीरची पुड टाकुन लाथा बु ांनी मारहाण  
काठीने मारहाण केली आहे वगैरे MLC जबाब 
ASIआर.एस.क े यांनी जबाब आणुन हाजर के ाने 
सदर गु ा   मा पो िन ी न टे साहेब यांचे 
आदेशाने दाखल क न पुढील तपास 
पोउपिन/जे.के.बोधने यांचेकडे िदले आहे.  
 
 

तपािसकअंमलदार-पोउपिन/जे.के.बोधने पो. 
े .िबलोली. मो.नं. 9890762000 

  

दाखलकरणारः -सपोउपिन/शेख.आयुब 
पोलीस. ेशन,िबलोली.मो.नं 9823628983 

 

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

9823802677 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

पोलीस टेशन हादगाव भाग 6 गुरन ं 17/2023 कलम 122  म ुपो . का.  मान े द  21/01/2023 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  न ं, 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 6  गुरन ं 

17/2023कलम  

.122  म ुपो .. का 
  

 द20/01/2023  च े 

02:00वाजता च ेसमुारास स.द. 

हदगाव च ेगेट जवळ पूवस  500 

मी    तालुका हादगाव 

 
 

दशा :- पूवस 500 मी   
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 20/01 

/.2023च े 08:17 वा टे.डा न द 

 8 वर  

 
  

 फयाद च ेनाव: - व नाथ 

बालाजी हंबड   वय 52 वष या. 
नोकर  पो ट हदगाव मो. न. 

9284422052. 
 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 

खलुासा,    सादर वनंती क  , नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील फयाद  हे रा ग त दर यान पे ोिलगं 

कर त असताना यातील आरोपी हा सयूा त व सयूा तापूव  

आपल ेअ त व लपवनू एखादा चोर  सारखा गु हा 
कर या या उ ेशान ेिमळून आला   वगैरे जबाबा व न 

गु हा  दाखल क न  माननीय पोलीस िनर क साहेब 

यां या आदेशाव न HC/2342 हंबड   यां याकडे दला.  
 
 

दाखल करणार :- HC/1099 गायकवाड पो टे हदगाव   

 
तपािसक अमलंदार : -HC/2342 हंबड पो टे हदगाव मो 
नंबर 9284422052. 

आरोपीचे पवू इितहास   नाह   

  

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई     नाह  

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन अधापूर दनांक20/01/2023  आ.म.ृ3/2023 कलम 174 CRPC माण े

पोलीस टे नाव आ.म.ृघडला.ता.वेळ 

व. ठकान 

आ.म.ृकल
म 

खबर देणार/ मयत ह ककत 

पोलीस टेशन 

अधापरू 
07/01/2023रोजी 
वेळ18:00चे 
समुारास फयाद च े

घर  कामठा बु कु 

दशा व अंतर – 

प मसे 08 क.मी 
 
आ.म.ृदाखल 

20/01/2023 वेळ 

16:02वाजता 
टे.डा. मांक 14 

3/2023 

कलम 

174CRPC 

माण े

खबर देणार  

मयत –  गो वदं शंकर राम जोगे वय 

30वष यवसाय मजुर  राहणार कामठा 
  
मरणाच ेकारण –दा या नशेत कोणते 
तर  वषार  औषध पऊन मरण पावल े

आहे  

 
उिशराच ेकारण –आज रोजी पो टेला 
यऊेन जवाब द याने 

हा ककत –सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

खबर खबर यांनी खबर दली क  यातील मयत गो वदं  शंकर 

रामजोग ेहा दा या नशेत कोणतीतर  वषार  औषध प यान े यास 

सरकार  दवाखाना व णुपरु  नांदेड यथेे शर र केल ेअसता तो 
उपचारादर यान दनांक 09/01/2023 रोजी 14:00 वाजता   मरण 

पावला वगरेै जवाबा व न वर माण ेआ  दाखल क न पुढ ल तपास 

माननीय पी.आय. साहेबां या आदेशान ेHC 1279 च हाण यां याकडे 

दे यात आल ेमोबाईल नंबर 9356283717  

 
*तपासीक अ मल दार HC 1279 च हाण  

मोबाईल नंबर –9356283717 

 
दाखल करणार – NPC 2544 आ ण बोईनवाड पोलीस ठाण ेअ मल 

दार 7038518183  

  
ठाण े भार  अिधका याच ेनाव – पोलीस िनर क जाधव साहेब   मो. 
न.7798834263 

आरोपीचे पवू इितहास   नाह   

  

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई     नाह  

 

 

 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 31/2023 क 324,,323,504,506 ,भा द वी  िद.20.01.2023 

पोलीस ेशनचेना
व 

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

देगलूर गूरन. 31/2023 
क 
324,,323,504,5
06 ,भा द वी 

माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.20.01.2023 रोजी वेळ 
10.00 वा.िफयादीचे 
घरासमोर अंगणात व ाळी 
ता.देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.20.01.2023 वेळ 
16.09 वा े .डा.नो. .35 
वर 

 
 
दाखलकरणार:- 
सहा.पो.उप.िनरी क सरोदे 
पो.ठाणे देगलुर  
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो –
ल ण संभाजी हासगुळे वय 61 
वष वसाय शेती रा.व ाळी 
ता.देगलुर मो.न.9503668045 
 
 
 
 
 
आरोपी–  

 

खुलासा:-- 
सादर  िवंनती की,वर नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील आरोपीने िफयादीस शेत व ाँट वाटनी 
का क न देत नाहीस असे णुन िशवीगाळ 
क न हातातील लोकंडी गजाळीने िफयादीचे 
कपाळावर व डा ा गालावर मा न  जखमी केले 
व यातील िफयादीचा मुलगा नामे िशवराज यास 
लाथाबु ाने व हातातील गजाळीने उज ा 
हाताचे मनगटावर मारहान क न शेत व ाँट 
वाटनी क न िदली नाहीतर खतम क न टाकतो 
असे णुन िजवे मार ाची धणकी िदली वगैरे 
िफयादी चे जबाब व न गू ा दाखल 
 
तपािसकअंमलदार– पो.हे.काँ. 2462 क े   
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

आरोपीचे पवू इितहास   नाह   

  

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई     नाह  

 

 

 

     



                                पोलीस टेशन मु माबाद  गुरन.ं11/2023 कलम 379 भादवी      दनांक 20/.01/.-2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव मु ामाबाद 

ग.ुर.न.11/2023 

कलम 379 भा द व 

 
 
 
 
 गु हा दाखल 

करणार–.HC2068 

कांगण ेमो 
नंबर.8459537419 

गु हा घ. ता.वेळ ठकाण- 

द.08/01/2023 रोजी रा ी 
09.00 वाजता त े

द.09/01/2023 रोजीच े

सकाळ  07.30 वाजताच े

समुारास फयाद च ेघरा 
म ये मौ. जरगा तालुका 
मखेुड 

 

गु हा  दा. ता.वेळ दनाकं 

20/01/2023 च े17.32 

वाजता न द 20 

 

उिशराच ेकारण -आज 

पावतेो िम  फोन व लॉकेट 

आणनू देईल याची वाट 

पाहून तो न आ यान ेआज 

रोजी पो टेला त ार 

द यान ेगु हा दाखल 

 

फयाद -राज  केरबा कांबळे वय 

39 वष यवसाय शेती राहणार 

जरगा तालुका मखेुड 

मोन.7588424358 

 
 
 
आरोपी– 

 
 
 
  
 
 

खलुासा -सादर वनतंी क  नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील फयाद च े घरात याचा ओळखीचा 
िम  झोपला व फयाद  झोपेत असताना याचे िम ान े

फयाद न ेघरातील देवळ त ठेवलले े10 ाम सो याच े

लॉकेट व MI कंपनीचा जुना वापरता फोन कंमती 
एकूण 33,000/- पयाचा चो न नलेा वगैरे व पाच े

फयाद  व न वर माण ेगु हा दाखल क न सपोिन 

जाधव साहेब यां या आदेशान ेतपास पोउपिन कागण े

यां याकडे दला वगैरे व पाच े फयाद व न गु हा 
दाखल 

 
तपासी अिधकार :-  -पोउपिन कागण ेपोलीस टेशन 

मु माबाद 

मो.न.7585916468 

आदरणीय सर 
 
पो.. टे. भार  अिधकार .-सं ाम उ व 

जाधव.स.पो.िन.ओ. टे मु माबाद.मो.न.8999881900 

आदरणीय 

आरोपीच ेपवू इितहास   नाह   

  

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई     नाह  

 
 



पोलीस टेशन मु माबाद   िमिसगं मांक.01/2023      माण े दनांक 20/.01/.-2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 
 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव मु ामाबाद 

िमिसगं 

मांक.01/2023 

माण े

 
 
 
 
 गु हा दाखल 

करणार–.HC2068 

कांगण ेमो 
नंबर.8459537419 

गु हा घ. ता.वेळ 

ठकाण- 

18/01/2023 रोजी 
07.30 वाजता राहत े

घरातनू िनघून गेली 
 
 
 

गु हा  दा. ता.वेळ 

दनांक 20/01/2023 

चे 14.13 वाजता 
न द 17 

 
 
 
 
 
 

फयाद -राजो दन मनैो दन स यद 

वय 43 वष यवसाय टे ट दकुानदार 
जात मु लम राहणारा रावणकोळा 
तालुका मखेुड मोन.9021959421 

 
            
हरवले या मलुीच े–  

  
 
मलुीच ेवणन 1 कंु हना राजु न 

स यद वय 22 वष राहणार 

रावणकोळा तालकुा मखेुड 2 रंग–गोरा 
3 उंची 5 फुट 2इंच 4-पोशाख- पवळे 

टॉप काळा पॅ ट पायात लालसर 
चॉकलेट  रंगाची च पल 5-भाषा –
मराठ  हंद  बोलत े6-शाळा 10वी 
पास 

खलुासा -सादर वनतंी क  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील  अजदाराची मलुगी ह  दनांक 18/ 01 /2023 

रोजी07.30 वाजता राहत ेघर रावणकोळा येथनू 

कोणासह  कांह  एक न सांगता िनघनू गेली आहे तर  

ितचा शोध होऊन िमळवनू दे यास वनतंी आहे असा 
व पाचा अज द यान ेमा.सपोिन साहेब यां या 

आदेशान ेिमिसगं दाखल क न पुढ ल चौकशी व शोध 

कमी ASIताहेर शेख यां याकडे दला वगैरे व पाचे 

फयाद व  िमंिसगं दाखल 

 
तपासी अिधकार :-  -ASI ताहेर शेख पोलीस टेशन 

मु माबाद 

मो.न8421437070 

आदरणीय सर 
 
पो.. टे. भार  अिधकार .-सं ाम उ व 

जाधव.स.पो.िन.ओ. टे मु माबाद.मो.न.8999881900 

आदरणीय 

आरोपीच ेपवू इितहास   नाह   

 

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई     नाह  

 

 



पोलीस टेशन सदखेड   (DCR) भाग 6 गु.र.नं. 02/2023 कलम 12 (अ) म.ज.ुका.      द.20/01/2023 

पो टे च ेनाव गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घ
डला व दाखल 

          फयाद                  ह ककत 

पो टे सदखेड भाग 6 ग.ुर.नं. 02/2023 कलम 12 (अ) म.ज.ुका. 
 

िमळाला माल – 540 

=00 या म य े100  दराच े03 नोटा,  50 पये 

दराच े04नोटा,  10 पये दराच े04 नोटा असे एकु

ण 540 पय ेरोख र मव िमलन ड ेनावाचा 

मटका जुगारा या ितन िच ा  पिहली िचठी वर 

वरचे भागास िमलन ड े याखाली 20/1 व 

याखाली 2 X35 शेवटचा आकडा 98 अस ेआकड े

गोल केलले ेतसेच दसुरी िचठी वर  वरचे भागास 

िमलन ड े याखाली 20/1 व  याखाली 53 X 

22 शेवटचा आकडा 242 यास गोल केलले ेतसेच 

ितसरी िचठी वर  वरचे भागास िमलन ड े

याखाली 20/1 व याखाली 5 X 

50 शेवटचा आकडा 200 यास गोल केलले ेएक जु

नी वापरती बाँल पेन व एक काबनचा तुकडा क. 

अ.ं 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण : 
-

दनाकं 20/01/2023 रो

जी वेळ 16.30 वा.च ेसु

मारास मौज ेगोकुळ ग

डेगांव येथील आरोपीच े

घराच ेपाठीमाग े ता.मा
र 

पि मसे35 कमी. बीट 
नं 04 

 
ठकाण-

गोकुळ ग डगेांव ता.मा
र 
 

दाखल वेळ-

द 20/01/2023 वेळ 1

8.28वाजता न द नं.15 
 

 
 

फयादी-
 हमंेत रामराव मडावी वय 57वष 

वसाय नौकरी पो.ह.ेका.ँ ब.नं.18

35 नेमणकु पो. टे. सदखेड ता.मा

र मो. नं. 9421768484 
 
 
 

आरोपी –  
 
 

आरोपी अटक-  नाही 
 
 

दाखल करणार :-

 पोहकेा ँ2471 जी.आर.कुमरे पो. टे

. सदखेड मो.नं.7744002471 

खलुासा ---

  सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी हा लोकाकंडुन पैस ेघेवुन िमलन डे नावाचा मट

का जुगारावर लोकाकंडुन पैस ेघेवुन खेळत व खेळिवत अ

सतांना जुगाराच ेसािह य व रोख र म 540 पयासह िम

ळुन आला वगैरे व न वर माण ेगु हा दाखल क न पुढी

ल तपास कामी मा स पो िन साहबे याचं ेआदशेाने पो.ह.े

का.ँ 2356 चौहाण साहबे यांचकेड ेदे यात आला  मो न.ं 
7499005925 

 
 

तपािसक अमंलदार-

 पो.ह.ेका.ँ2356 डी.जी.चौहाण मो.नं. 7499005925 
 

पो टे भारी अिधकारी-

भालचं  प ाकर ितडके सपोिन पो टे सदखेड मो.नं. 98
23156052 

  
                                              
  
  
  
  
  
 ... 
 

 



 
 

पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.31/2023 दनांक 20-01-2023 

पो टे च ेनाव गु हा घडला  गु हा दाखल  फयाद  व आरोपी च े
नाव  

हक कत 

पोलीस टेशन 
भोकर गु हा 
र ज टर नंबर 
व कलम.31/ 
2023 

कलम  279 304 

(अ) भादवी     

गु हा घडला तार ख वेळ 
ठकाण

दनांक च े
वाजता च ेहळदा गावाजवळ 
उमर  भोकर रोडवर तालुका 
भोकर ज हा नांदेड दशा 
द णेस कलोमीटर 
अंतरावर

गु हा दाखल तार ख वेळ
दनांक च े
वाजता टेशन डायर  न द 
मांक 

फया द -साईनाथ 
रामा पटेपवाड रा. 
पवना ता. 
हमायतनगर ज.नांदेड 
मो.नं. 

आरोपी - 

खुलासा-

वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने फयाद च ेवड ल 
रामा पटेपवाड व भाचा हषवधन दंतुलवाड असे हाळदा गावाजवळ
उमर  भोकर रोडवर रा ीचे वा. सुमारास भेट झा याने गाड   

याव न र या या कडेला बोलत थांबलो असतांना 
पाठ मागुन भरधाव वेगाने येणारा वराज कंपनीचा लाल पांढ-या 
रंगाचा क ने फयाद च ेवड ल व भाचा यांना जोराने धडक द याने 
याना मार लागला याना जबर मार लाग याने डॉ टरांनी दोघानाह  
मतृ घो षत केल.े केली. वगैरे मजकुराचे जबाब व न मा. पोिन साहेब 
यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बट पोउपिन 
भ डवे मॅडम यांचे कडे दला.

दाखल करणार:- लकुळे पो. टे भोकर मोन 

तपासी अमलदार भ डवे मॅडम मोबाईल 
मांक

भार अिधकार -- माननीय पोलीस िनर क कुसे साहेब मोबाईल 
नंबर

आरोपीचे पवू इितहास   नाह   

 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई     नाह  

 

 
 



पो. टे मनाठा ग.ुर.न ं10/2023 कलम 12(अ) म.ज.ुका  द 10/01/2023       

पो. टे 

च ेनाव 

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

मनाठा गुरन 10/2023 

कलम 12(अ) 

म.ज.ुका. माण े

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
उिशराच ेकारण:--

- 

 दनाकं.20/01/2023रोजी वेळ 

18:30 वा.समुारास मसाई तांडा 
येथ ेआरोपी मनाठा त ेकेदारगडुा 
रोडवर पुवस 1 क.मी. ता.हदगांव 

ज  नांदेड 

 
ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:- 20/01/2023 

वेळ 21:41 वा.न द न ं20 वर  

 
 

गेला माल :---- 

िमळाला माल-  100-  दरा या 
04नोटा 50-  दरा या 04 नोटा 20 

 दरा या 01नोटा 10-  दरा या 
03 नोटा असा एकुण 650/- पय े

आरोपींच ेता यातुन िमळाललेा 
माल  

फयाद :-आनंदा ल मण 

वाघमारे  वय 39 वष 

यवसाय नौकर  पो 
कॉ.3132 पो. टे.मनाठा 
ता.हदगांव ज.नांदेड म .न.ं 

9689900211 
 
    
FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 
आरोपी :-  
 
 
   

सादर वनतंी क वर नमुद तार ख वेळ व ठकाणी यातील आरोपी 
हा मनाठा त ेकेदारगुडा जाणारे रोडवर मसाई तांडा यथे ेएक इसम 

हा नाईट िमलन नावाचा मटका जगुार लोकांकडुन पैस ेघऊेन खेळत 

व खेळ वत असतानंा अशी खा ीशीर मा हती िमळाली व न आ ह  

या ठकाणी जावुन छापा मारला सदर ईसमा व द  गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास कामी    मा.स.पो.िन.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 NPC 1878 वागतकर  साहेब पो. टे.मनाठा  
मो.न.ं 7218615222 

 
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:ं- 

आरोपीचे पवू इितहास   नाह   

 

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई     नाह  

 

  



 

पोलीस टेशन मखेुड गरुण- 23/23कलम 12A मूजूका    दनांक 20/01/2023 

 पोलीस 

टेशन  

गुरन ंव कलम  ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा शेरा 

मखेुड गरुण- 23/2023कलम  

12A मूजूका 
माणे  . 

 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनांक द.20/01/ 

2023 वेळ 18 :30वाजता मखेुड बस थानक या 
पाठ माग ेमोक या जागेवर मुखेड. 

 
 

. गु हा दाखल करणार-HC2367 माडप े पोलीस टेशन 

मखेुड. 

 
  

दाखल दनांक-  20/1/23 रोजी वेळ 20:50 न द मांक 

27 
 

िमळाले मालाचे वणन — 

१ ) 1100-00 इसम नामे शेख िलया खत शेख लाल यांच े

ता यातून एक पांढ या रंगाच ेकागदावर काबन िल खत 

यावर 20-1M याखाली प हला आकडा 1.100 व 

शेवटचा आकडा 400 असे िल हलेली मट याचे िच ठ  व 

एक बॉल पेन व काबन तसेच नगद  पये जात100 पये 

दरा या 02 नोटा ,50 दराची  
14 नोटा व  20 पये दरा या 10 नोटा असेल अगद  पये 

व जगुाराचे सा ह य असलेले एकूण 11:00-00 

फयाद -गो वंद संभाजी मुंडे 

व 56 वष यवसाय नोकर  

पोलीस उपिनर क 

नेमणूक थािनक गु हे 

शाखा नांदेड मोबाईल नंबर 

98 23 13 55 71. 
 

आरोपी -  
तपासीक अमंलदार - पोहे 

का HC1793 राठोड पोलीस 

टेशन मखेुड. मोबाईल 

मांक 

9075991793. 
 
. 

खलुासा- 
 

      सादर वनंती क  नमूद 

तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी हा िमलन नाईट नावाचा 
मटका जगुार असताना िमळून 

आला िनर क साहेब यां या 
आदेशाने गु हा दाखल. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

आरोपीचे पवू इितहास   नाह   

 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई     नाह  

 

 

 



 

पोलीस टेशन मु माबाद ड .सी.आर िमिसगं न.ं02/2023 द.20/01/2023 

पोलीस 

टेशन 

िमिसंग नंबर िम.ता.वेळ ठकाण व दाखल 

ता.वेळ 

 खबर देणार यांच ेनाव प ा व 

म .न. 

 थोड यात हक कत 

मु माबाद िमिसगं नंबर 

02/2023 

द.20/01/2023 

 
 
 
 
 
उिशराच ेकारण-

आज रोजी 
पो. टे ला यऊेन 

त ार द यान े

िमिसगं घ.ता.वेळ व ठकाण- 

द18/01/2023 रोजी रा ी  01.30 

वा.  मौज े.कंु ाळा फयाद या 
राहत ेघरातनू िनघून गेली ता 
मखेुड  

 
 
 
 
िमिसगं दा.ता. वेळ द- 

20/01/2023 रोजी वेळ 15:04 

टे.डा.नंबर-18 वर 

 
 
दाखल करणार -पोहेकॉ 
/2068कागंण े मु माबाद 

पो. टे.मु ामाबाद 

मो.न.ं8459537419 

 
 

खबर देणार यांच ेनाव शरद 

सभंाजी सोनकांबळे वय 43 वष 

यवसाय शेती जात बौ  महार 

रा.कंु ाळा ता.मुखेड 

 मो.न ं8698199627 

 
 
 
 
हरवललेी य च ेनाव-  

 
 
FIR त दली का-होय 

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

फयाद ची  मलुगी ह  द.18 /01/2023 रोजी रा ी  01:30 वाजता 
.राहत ेघ न कंु ाळा  यथूेन कोणासह  काह  एक न सांगता िनघनू 

गेली आहे. तर  ितचा शोध होऊन िमळून देणसे वनंती आहे.असा 
व पाचा अज द यान ेमा.सपोिन जाधव  साहेब यांच ेआदेशान े

िमिसगं दाखल क न पुढ ल चौकशी व शोधकामी पोहेका◌ ॅ  23 19 

िस दे रे  यां याकडे दला असून सदर मलुीचा वणन खालील 

माण ेरागीणी शरद सोनकाबंळे वय 20 वष रा. च ड  ह.म.ुकंु ाळा 
ता.मखेुड  

रंग-सावळा 
उंची -5 फुट 4इंच  

शर रबाधंा -सडपातळ 

नसेनसे-.अंगावर फकट गलुाबी टॉप व िनळा जी स पॅ ट व पायात 

िनळे सडल 

भाषा- मराठ  , हंद  बोलत े

 
तपासी अमंलदार 

पोहेका 2319 िस दे रे  पो टे मु ामाबाद.मो.न.7620484485 

पो. टे. भार  अिधकार --  

स.पो.िन-सं ाम उ वराव जाधव पो. टे.मु माबाद 

मो.न.ं8999881900 

आरोपीचे पवू इितहास   नाह   

 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई     नाह  

  



पो. टे मनाठा ग.ुर.न.ं08/2023 कलम 324,323,504,506,34,भादवी   द.08/01/2023 

पो. टे 

च ेनाव 

गुरन ंव कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 08/2023 

कलम 

324,323,504,506

,34,भादवी माणे  

 दनांक 14/01/2023 रोजी 
चे सायकाळ  19:00  वा.चे 

सुमारास हनुमान मं दरा 
समोर मौ रोडगी 
ता.अधापुर ज.नांदेड 

द णेस 23 क.मी. 
 
गु.दा.ता.वेळ 

दनांक:- 20/01/2023 

वेळ 19:04वा.न द नं 15 

वर  

 
 

जखमीच ेनांव :-िनरक 

 
 
 
 
 
 
 

फयाद :- बबीशन भजुगंराव काकडे वय 53 वष 

धदंा शेती रा.रोडगी ता.अधापरु ज.नांदेड मो. . 

 
    

FIR त दली होय 

 
 

आरोपी नांव:-  

 
 

उिशराचे कारण:- औषध उपचार क न आज 

रोजी पो. टे.ला येऊन फयाद द याने  

 

सादर वनतंी क वर नमदु तार ख वेळ व ठकाणी यातील फयाद  हा हनुमान मं दर येथ े

स ा  चालू होता फयाद चा मुलगा येथ ेफुगड  खेळत असताना आमचे गावातील 1) 2) 3) हे 

आम या गावातील मदं रा जवळ मी अलो असता मा या मुलास मुलास मारत होते मी 
सोड व यास गेलो असता मला या ितघाने िमळून माईकचे लोखंड  स डने मा या पाठ त 

डा या हाताच ेदंडावर उज या पायाचे टोग यावर जबर मारहाण देवुन मला जखमी केल ेव 

मारहाण क न जवे मार याची धमक  दली वगैरे मजकुराचे फयाद व न गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास कामी बीट HC-. 1750 देवडे यां याकडे दे यात आली. 
 
तपासीक अिधकार  यांचे नांव-: HC/1750देवडे साहेब  पो. टे.मनाठा   मो नं-9657719136 

 
दाखल करनारा- PSO- NPC-1878 वागतकर साहेब   पो. टे.मनाठा म .न.7218615222 

 

पो. टे. भार  अिधकार  यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे. मनाठा  
मो. नं. 

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

आरोपीचे पवू इितहास   नाह   

 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई     नाह  

 
 

 

 

 

 



 

पो. टे मनाठा गुरन 09/23 क  279.304(अ)337,338, भा. द.वी सह कलम 134(अ)(ब)184 मोटार वाहन कायदा दनांक:- 2o/1/2023 

पो. टे चे 
नाव 

गुरन ंव कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद देणार चे नाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 09/23 क  

279.304(अ)337,338, भा. द.वी 
सह कलम 134(अ)(ब)184 

मोटार वाहन कायदा  
माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

 दनांक. 

20.01.2023 रोजी 
वेळ दपुार  12.00 

सुमारास वारंगा 
फाटा ते हदगाव 

रोडवर जगापुर 

पाट ल या समोर 

पूवस 8 कलोमीटर 
 
गु.दा.ता.वेळ 

दनांक:- 2o/1/2023 

वेळ वा.न द नं वर  

 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद :-  रवीिसंह द ािसंह प रहार( 

ठाकूर) वय 45 वष धंदा मजरु  राहणार 

शा ीनगर गाड पुरा नांदेड मोबाईल नंबर 

97 65 45 34 53 
 
    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 
आरोपी :.... अ ात 

 
 
 

मयताचे नाव------अजय रवी िसंह प रहार 

(ठाकूर) वय 23 वष राहणार शा ीनगर 

माकट गाड पुरा नांदेड 

 
 
 

उिशराचे कारण—----आज रोजी पो टे ला 
येऊन फयाद द याने 

सादर वनंती क वर नमुद तार ख वेळ व ठकाणी यातील फयाद  हा आज रोजी पु ीला येऊन फयाद दली 
क द 05/1/2023 रोजी दपुार  12.00 वा  
सुमारास अजय रवी िसंह प रहार (ठाकूर) हा मोटार सायकल लडर वर हदगाव कडे कामािनिम  जात 

असताना जगापुर पाट जवळ मोटर सायकल ला पाठ मागून जोराची धडक द याने एका वाहनाचे चालकांनी 
या या ता यातील वाहन हायगये िनसकाळजीपण ेमाझा मुलगा द. 11.01.2023 रोजी रा ी 12.30 व सरकार  

दवाखाना व णपुुर  नांदेड येथे उपचारादर यान मृ यू झाला यानंतर डॉ टरांनी यां या मतृदेहावर पो टमाटम 

केले सदरचा मयत हा जोराची धडक देऊन गाड व न खाली पडून गंभीर जखमी क न यां या मृ यूस 

कारणीभूत झाला वगैरे माचकुराचे फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल चौकशी व कायवाह  कामी मा.सपोनी 
ी च हाण  यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी PSI िच टेवार यां याकडे दला. 

तपासीक अिधकार  यांचे नांव :- pSI ची टेवार पो टे मनाठा  मो नं 9834634149 

दाखल करनारा- NPC 1878 वगतकर पो. टे.मनाठा   
पो. टे. भार  अिधकार  यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे.  मनाठा मो. नं. 

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

आरोपीचे पवू इितहास   नाह   

 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई     नाह  

 

 

 

 

 

 

 



 
                                   

                                                               
   

 

   
      

                                    
  

 
     

   
      
   

 

 

 

    
     

     
    
   

 
 
 

    
      

 
 
 

                
   

      
           

          
          

            
      

  
   
   

 
      

 
आरोपीचे पवू इितहास   नाह   

 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई     नाह  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



DCR)  पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 11 /2023कलम 279,304 A IPC माणे   द. 20/01/2023 

पो. टे. 

चे नाव 

गु न व कलम     गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

                          हक कत 

  लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न 

11/2023कलम 

279,304 A IPC 

माणे  

गु हा घडला:- 
द.29/12/2023 रोजी 

18.30 वा.सुमारास 

पोलेवाड  जवळ ल 

पे ोल पंपासमोर 

तालुका लोहा  ज हा 
नांदेड 

 

दशा अतंर = द णेस 

04 कलोमीटर 

अतंरावर 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- 

द.20/01 /2023 रोजी 
वेळ 16.20 वाजता 
टेशन डायर  न द  25 

वर.  

 

फयाद च ेनाव : - चांद ु प. ाजी 
शेळके वय 29 वष यवसाय िश ण 

रा.कावलगाववाड  ता. पूणा ज 

परभणी मोबाईल  नंबर=9579943601 

 

FIR त दली का:- होय 

 
 

आरोपी नाव व प ा:-  
 दाखल कारणर :- hc 491 लाटकर 

पो ट लोहा मोबाईल नंबर 

8830449911 
                     
 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 

 उिशराचे कारण= आज रोजी पो टे ला 
येऊन त ार  जबाब दले व न 

 

● खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील TATA ACE चा अ ात वाहन चालकाने याचे 
ता यातील वाहन भरधाव वेगात तसेच हायगाई व िन काळजीपने 

चालवून फयाद या भावाच े मोटार सायकलला समोरासमोर 

धडक देऊन गभंीर जखमी के याने यास स द व णुपुर  नांदेड 

येथे ाथिमक उपचार क न पुढ ल उपचाराक रता यशोसाई 

हॉ पटल नांदेड येथे शर क क न उपचार चाल ू असताना 
फयाद चा भाऊ रमेश ाजी शेळके वय 28 वष यवसाय शेती रा 
कावलगाववाड  ता पूणा ज परभणी हा उपचारादर यान मरण 

पावला  
● वगरेै फयाद व न मा.पो. िन. बोलमवाड साहेबां या आदेशाने 

बाजसू माणे गु हा दाखल.  

           

तपासीक अमंलदार PSI सोनकाबंळे मो. न. 9823867336 

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

              मा. पो. िन. ी तांबे साहेब  

              मो. .9850188100 

 

भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. . 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

आरोपीचे पवू इितहास   नाह   

 

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई     नाह  

 
 
 
 



      पोलीस ठाण ेमखेुड  गु र  नं 22/2023  कलम A498 ( ).323,504,506,34  भा द व   दनाकं 20/01/23 

पो टेच ेनाव  ग ुर न न ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ  

ठकाण  व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे मुखेड  गु र  नं 22/2023 

 कलम 498 
A( ).323,504,506,34  
भा द व माण.े 
 

गु हा घडला ता वेळ:-  दनांक – 

2020 पासून मागील द ड 

म ह यापयत बामणी तालुका 
बलोली येथ.े 

 
------------------ 
 गु हा दाखल ता वेळ:- द  

20/0१/२३ चे वा 
 टे. डा . न द 18वर 14::07  वा  
---------------------- 

गु हा दाखल करणार -पोहे का 
2367 माड प े पोलीस टेशन 

मुखेड. 

Mob 
8390248699. 
 

तपासीकअंमलदार_पोना का 
2636 िचंचोरे  पो ट मुखेड. 

 
 

फ या द नाव व प ा- 
 

FIR त दली का:- होय 

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

आरोपीचे नाव:-   

खुलासा:- सादर वनंती क ,वर नमूद 

तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

हस तुला मूलबाळ होत नाह  तुला व 

तु या नव यास दवाखा यात 

दाख व यासाठ  माहेर व न पाच लाख 

पय ेघेऊन ये असे हणून फयाद स 

उपाशी पोट  ठेवनू थापडा बू याने 

मारहाण व िशवीगाळ क न शार रक व 

मानिसक छळ क न वेळोवळे  घराबाहेर 

हाकलून देऊन जीवे मार याच ेधमक  

दली आहे वगरेै फयाद व न मा, पोलीस 

िनर क साहेब यांचे आदेशाने गु हा 
दाखल. 

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

पो. टे . भार . अिधकार .  

पो.िन गोबाडे , साहेब मो.न. 

9850072078 
 

आरोपीचे पवू इितहास   नाह   

 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई     नाह  

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Ikks LVs da/kkj   xqjua %&  13@2023 dye 307]324]323]504 Hkknoh fn- 20-01-2023  
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 %&  

da/kkj  

 
 

 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  & fnukad 

20@01@2023 jksth  ps  

02%30 oktrk  fQ;kZnhps   

ekgsjh  czEgokMh  rk- 

da/kkj  

fn’kk o varj %& 

iqosZl 17 fd-eh-  

 

xqju nk[ky-rk-osG-%  

fn- 20@01@2023  

ps 15%33 -ok  

LVs Mk Ø 22 oj-            

 

xqjua %&  13@2023 

dye 

307]324]323]504 

Hkknoh 

 

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko %&    

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

 
 

vkjksihps ukao %&   

 
 

vkjksih vVd %&   ukgh 

 

[kqyklk %& - lknj fouarh dh oj ueqn osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh fg frps 

dqVaqc fu;kstu  ‘kL=fdz;k >kY;kus  fQ;kZnh  fg ekxhy nksu efgU;kiklqu  

ekgsjh  vlrkauk  frpk uojk  vkjksih  ;kauh  ek÷;k lkscr uksdjhP;k  fBdk.kh   

eaqcbZ ;sFks py vls Eg.kkyk vlrk fQ;kZnhus ek>s vkWijs’ku dPPks vkgs- eyk ,d 

efguk ekgsjh jkgq n;k vls Eg.kkys vlrk vkjksihus fQ;kZnhl rq÷;k ekgsjh nqlja 

dks.khrjh /kxM vkgs- Eg.kqu fQ;kZnhps pkfj«;koj la’k; ?ksoqu vkjksihus fQ;kZnhl 

f’kohxkG d:u FkkiMk cqD;kus  ekjgku d:u toG  vlysY;k pkdqus fQ;kZnhl   

ftoar ekj.;kps mnns’kkus fQ;kZnhps  xG;koj  ikBhoj  pkdqus  okj d:u xaHkhj 

nq[kkir  dsyh >VkiVhr vkjksihP;k gkrkpk pkdq ykxyk oxSjs etdqjkpk tckc    

liksmifu x.kkpk;Z ;kauh  iksLVsyk  gtj dsY;kus  iksfu lkgsc ;kaps vkns’kkus  

xqUgk nk[ky  
 

nk[ky dj.kkj%&  liksmifu  dkx.ks   iksLVs da/kkj eks- ua- 7262067016 
 
 

rikfld vaeynkj %& iksmifu banzkGs  iksLVs da/kkj eks- ua- 9975754256 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&    iksfu iMoG  iksLVs  da/kkj  eks- ua-  9420841070 
 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu iMoG  iksLVs  da/kkj  eks- ua-  

9420841070  ] iksmifu banzkGs  iksLVs da/kkj eks- ua- 9975754256 

  gs fnukad 20@01@2023 jksth ps 15%35 ok uksan ua- 23 oj jokuk 
 
 

?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



 

पो. टे.धमाबाद गुरन न.ं  16/2023 कलम 283  भाद व दनांक  20/01/2023 

पो. टे.धमाबाद 

गुरन न.ं  16/2023 कलम 

283  भाद व माण े

गु हा घडला तार ख वेळ . 

दनाकं  20/01/2023 वेळ  

16-00 वाजता ईनानी 
फट लायझर समोर 

सावजिनक रोडवर  

धमाबाद. 

 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनाकं  20/01/2023 च े 

17-19 न द न. 17 

 
 

दाखल करणार पोहे का 
2428 बोगरे पो ट 

धमाबाद मो.  

फयाद  - िशवाजी व नाथराव 

सयूवंशी वय 54 वष यवसाय नोकर  

पोहेका 2359 पो टे धमाबाद मो. 
9096515874 
 
 
 
आरोपी -  
 
 
 

पो ट भार  अिधकार  

पोलीस िनर क हबारे सर पो ट 

धमाबाद 

मो. 9730432436 

 
 
 

खलुासा-सादर वनंती क  यातील नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी नमूद यातील आरोपीन ेआप या ता यातील अटो 
हा सावजिनक रोडवर उभा क न येणारे जाणारे वाहनास व 

लोकांचा ज वतास अडथळा िनमाण होईल अशा 
प र थतीत िमळून आला. हणून वर माण े गु हा 
दाखल. 

 
 

 
तपासी अंमलदार  -   HC 1928 वामी पो टे धमाबाद मो. 
9823562983 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



िदनांक20.01.2023



      पो. टे.धमाबाद गुरन न.ं15/2023  कलम 379,34 भा द व दनांक  20/01/2023 

पो. टे.धमाबाद 

गुरन न.ं15/2023  

कलम 379,34 भा द व 

गु हा घडला तार ख वेळ . दनांक 

30/08/2022 रोजी सायंकाळ  06-

00 वाजता त ेसं याकाळ   10-00 

वाजता च े समुारास गुजराथी 
कालनी नर  चौक जवळ ल 

फयाद च ेघरासमोर धमाबाद. 

 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ दनांक  

20/01/2023 च े13-52  न द न.14 

 
 
दाखल करणार . पोहे का 2448 

बोगरे 
 पो ट धमाबाद मो.9823063428 

 
 
 
पोलीस िनर क हबारे सर पो टे  

धमाबाद मोबाईल न.ं9764574333 

 

फयाद  _ पठाण श बर खान प. 

कासीम खान वय 40 वष यवसाय 

टेलर राहणार  तालकुा धमाबाद 

मो.  
 
 
आरोपी -दोन अ ात इसम 

 
 
उिशराच ेकारण - आज रोजी पो ट 

येवनू फयाद द यान.े 

 
 
गेला माल - 25000-00/-बजाज कंपनी 
platina 100 es माहेरची जचा रंग 

काळा असललेी मो.सा.कृ. 

mh26bt6395 अशी जुनी वापरती. 

खलुासा-सादर वनंती क  यातील नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी नमूद यातील फयाद  याची मो.सा.कृ.  

-बजाज कंपनी platina 100 es माहेरची जचा रंग काळा 
असललेी मो.सा.कृ. mh26bt6395 ह  घरासमोर लावनू 

घराम ये टेलरच ेकाम क न घरासमोर ल मुबीन कराणा 
दकुानात लावलले ेसीसीट ह  कॅमेरे चेक केल ेअसता माझी 
मो.सा. कोणीतर  अ ात चोर यांन ेचो न नतेाना दसत 

आहे.सदर मो.सा. चा आज पयत शोध घतेला असता 
मो.सा. िमळून आली नाह .वगैरे मजकुराच ेजबाबाव न वर 

माण ेगु हा दाखल. 

 
तपासी अंमलदार . पोहे का 1928 वामी  पो. टे धमाबाद 

मो.न ं9823562983 



 

              पो. टे.धमाबाद गुरन  न.ं 17/2023 कलम  65 ई महारा  दा बंद  कायदा दनांक 20/01/2023 

पो. टे.धमाबाद 

गरुन  नं. 17/2023 

कलम  65 ई 

महारा  दा बदं  

कायदा 

ग.ु घडला तार ख वेळ . दनांक 

20/01/2023 रोजी वेळ  16-30 वाजता 
सुमारास आरोपी या टनप ा या 
घरासमोर बाचेगाव धमाबाद 

 
 

ग.ु दाखल तार ख वेळ दनांक 

20/01/2023 चे  21-43 न द न. 19 

      
 

दाखल करणार पोहे का 2428 पो टे 

धमाबाद 9823063428 

 
 

पोलीस िनर क  हबारे सर पो टे 

धमाबाद. मो.  
9764574333 

फयाद  - सुदाम आम  आडे  वय 54 

वष यवसाय नोकर    HC 1688 

नेमणूक पो टे धमाबाद  

मो. 9923692588 

 
 
 

आरोपीचे नाव =  

 

िमळाला मला-  840- पये देशी दा  

िभंगर  सं ा असे लेबल असले या 
180 एम एल मते या 12 बाटल 

येक  कंमत 70 पये माणे 

खलुासा-सादर वनंती क  यातील नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
नमूद यातील आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर र या  देशी 
दा  िभंगर  सं ा से लेबल असलेले 180 ml चा 12 बाट या 

येक  कंमत 70 पये माणे असा एकूण 840/- पयाचा 
माल कमती  चोरट  व व  कर या या उ ेशाने  बाळगून व 

िमळून आला वगरेै फयाद व न गु हा दाखल. 

 
 

तपासी अमंलदार - HC 2326 जाधव पो टे धमाबाद मो.न.ं  

9421841380 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 







 

  


 
8149863325



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

  
   

 
            

        
    

  
 

 

 
  

 
  

   
 

  
 

     
     

   
    

  
 

   
      

      

      
      

     
 

 
        

 
       

      
   

             
          

           
         
             

      
 

           
   

 
          

  

 



           
 

  
   

 
               

         

  
 

 

 
  

 
  

 
 

   
 

    
   

   
  
 
  

  
 
 

   
   

   
    

  

    
 
 

        

            
         

          
          
          

         
            

       
 

        
     

 
         

   

 

 

 



अमजुका  

 

 

 



 

अ
मजुका

 
यातील आरोपी 

हा वताच े
फायदयासाठ  
टाईम बाजार 
नावाचा मटका 
खेळत असताना 
िमळुन आला 

आहे. 

रोजी
ते वा चे

दर यान रे वे टेशन
कमानी या जवळ
गोकुळनगर नांदेड

नगद
व जुगाराचे सा ह य

राजेश प बाबुराव गुटुलवाड वय वष
यनौकर पोहेकॉ
पो टे िशवाजीनगर नांदेड
आरोपीचे नाव

उशीराचे कारण: फयाद द याने 
दाखल

आरोपी हा वताचे आिथक फायदयासाठ
टाईम ्बाजार नावाचा मटका जुगार खेळत व
खेळ वत असताना पये नगद व जुगाराचे
सा ह यासह िमळुन आला वगैरे जबाब व न
गु हा दाखल

तपािसक अंमलदार पोहेकॉ गुटुलवाड
पो टे िशवाजीनगर नांदेड मो

पोहेकॉ िगर
पो टे िशवाजीनगर नांदेड मो

 

 



पो े देगलूर गूरन. 32/2023 कलम  363 भादवी  िद  20 /1 /2023 

पो े
चेनाव 

गूरन व 
कलम 

गू घ तावेळ व 
िठकाण 

िफयादीचेनाव खुलासा 

पो े 
दगलूर 

गूरन.32/2023 
कलम  363 

 भादवी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.20.01.2023 चे 16:00  
वा.. सुमारास नाथनगर 
देगलुर ता. देगलुर  
गु. दा. ता. वेळ व नोदं 
नं. 
िद. 20/01/2023  वा. 
22.51 नोदंनं. 43वर 
 
 
दाखलकरणार  -
सपोउपिन सरोदे पो. े . 
देगलुर  
मो.नं.9561435108 
 
 

िफयादी 
-  
िफयादीचेनाव व प ा व मो-नारायण 
मारोतीराव ईगोले  वय 35 वष वसाय शेती 
रा. रामपुर ता. देगलुर  िज. नांदेड जात मराठा 
मोन 9373558595 
हरवले ा मुलाचे नाव 
1) ओमकार जैयवंतराव जाधव वय 12 वष 

वसाय िश ण रा. नाथनगर ता. 
देगलुर 

आरोपी– अ ात  
 
 
भेटदेणारेअिधकारी –  

1) सोहन माछरे पोिन  मोन. . 9168751555 
2) पो.उप.िन ीकांत मोर् साहेब मो न. 

7977418500 
3) घटना थळ रवाना वेळ नोदं नं 

िद 20/1/2023 रोजी23.26  वा.नो.नं 44वर 
रवाना पुढे चालु 

खुलासा 
खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता.वेिळ व िठकािण 
यातील िफयादी यांचा भा ा ओमकार 
जैयवंतराव जाधव वय 12 वष वसाय 
िश ण रा. नाथनगर ता. देगलुर हा ुशन 
ला जाते णुन गेला तो परत आला नाही 

ाचा नातेवाईकाकडे शोध घेतला परंतु तो 
िमळुन आला नाही तरी को ीतरी अ ात 

ीने अ ात करणा साठी पळवुन नेले 
आहे..वगैरै व न गु ा दाखल. 
 
तपािसकअंमलदार- पो.उप.िन ीकांत मोर् 
साहेब मो न. 7977418500 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
 पोिन ी माछरे मोनं 9821159844 
 
 
 
 
 

  
 

 

  

 



 

पो. टे वमानतळ ,नांदेड गु.र.न. 24/2023 कलम 447, 506, 504, 34, भाद व द 20.01.2023 
 

 
अ. 

. 

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

1 2 3 4 5 6 8 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
ग.ु घ. ता.वेळ व ठकाण 

–   द 18/01/2023रोजी 
दपुार  14.00वाजचेे 

सुमारास लॉट न ं 59 

नंद ाम सोसायट  

नांदेड पूवस 3 कमी  
 

गु हा दाखल ता. वेळ – 

द 20.01.2023 रोजी 
वेळ 15.24 वा टे.डा.29 

 

पो. टे 

वमानतळ 

,नांदेड गु.र.न. 
24/2023 
कलम 447, 
506, 504, 34, 
भाद व  

फयाद  – मोद संभाजीराव शबोले वय -45 

वष यवसाय- शेती रा. ऐ 32 शोभानगर 

पोलीस गहृिनमान सं था नांदेड  मो. 
9042231839 
 
आरोपी –   

खलुासा - सादर वनंती क , वर नमुद 

तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद   

आपल े लाँटवर कांपाउच े काम कर त 

असताना यांतील आरोपीतानंी सगंणमत 

क न लाँटवर येवुन फयाद स िशवीगाळ 

क न जव ेमार याची  धमक  देवनु  नमुद 

लाटँवर अडतळा केला   .वगैरे 

जबाबाव न मा.पो.िन काकडे साहेबांच े

आदेशान ेगू हा दाखल केला  पुढ त तपास 

कामी पोहेकाँ1986कानगलु ेयांचेकडे दला 
.  
दाखल करणार – सपोउपिन क याणकर  

मो न ं9623551038 
तपास –पोहेकाँ1986 कानगुले   मो. न 
9657707486 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                पो. टे वमानतळ ,नांदेड ग.ुर.न. 25/2023 कलम 447 506. , भाद व  द.20/01/2022 

अ. . िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 
1 2    3 4 5 6 8 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
 

गु. घ. ता.वेळ व ठकाण –    

द 20/01/2023रोजी 
सकाऴ 09.00त1े2.00वा. च े

दर यान  शोभानगर पूवस  

कमी 
 

 

गु हा दाखल ता. वेळ – द 

20.01.2022 रोजी वेळ  16.52 

वा टे.डा.30 

 

-पो. टे 

वमानतळ 

,नांदेड ग.ुर.न. 

25/2023 कलम 

447 506. , 

भाद व 

फयाद  - द ा राजाराम बंडाळे वय 

37 वष यवसाय खाजगी नौकर  रा. 
गणपुर कामठा ता अधापरु ज. 

नांदेड ह.म.ु सरपचंनगर नांदेड मो. 
9421036555 

 
आरोपी-  अ ात 

 
आरोपी –  

उशीराच े आज रोजी  पोलीस 

टेशनला येवुन त ार द यान े

गू हा दाखल 

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

यांन ेशोभानगर येथील जलकंुभ या ठकाणी 
बनापरवाना बेकायदेशीर वशे क न  जलकंुभाच े

उंचीव रल टोकावर जावुन माझ ेपासनु दरु गेले या 
मा या प  व दोव मलुांना आणुन दया नाह तर  

अत ह या करतो अस े हणनु धम या दला .   
.वगैरे जबाबाव न मा.पो.िन काकडे साहेबांच े

आदेशान ेगू हा दाखल केला  पुढ त तपास 

कामीपोना -591नागरगोजे यांचेकडे दला . 
दाखल करणार – सपोउपिन क याणकर  मो न ं

9623551038 
तपास – पोना -591नागरगोज ेमो. न 8412879395 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 



पो. टे.  कंधार ग.ुर.न. 14/2023 कलम  392,324,323,504,34, भा द वी सह क 3 (1)  ( R ) (S) ,3 (VA) अ,जा,ज अ  का . . द.20 /01/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

गुरन. 14/  2023 कलम  392 

,324,323,504,34,भा द वी 

सह क 3(1)( R (S)  3, (2) 

(VA) अ,जा,ज अ,  का  

 
  

गु हा घडला तार ख वेळ 

ठकाण:-  दनांक 

18/01/2023चे 11:00 वा मौ 
पेठवडज मशानभूमीच े

समोर रोडवर तालकुा कंधार 

पूवस 25  कमी 
 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द  

20/01/2023  चे 17 : 37     

टेशन डायर  न द   25    वर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 फयाद  च ेनाव  :-   रंजीत व ठल वाघमारे वय 40 

वष यवसाय मजुर  जात महार राहणार पेठवडज 

तालकुा कंधार ज हा नांदेड मोबाईल नबंर 

9763045594  
 
 
FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा:-.   
 
 
 
आरोपी अटक:- नाह  

 
 

दाखल करणार:-    PSI  /. इं ाळे साहेब पोलीस 

टेशन कंधार मोबाईल नबंर :- 9975754226    

 
 

खुलासा;  
          सादर वनतंी क   वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद   हा याचा भाऊ अिनल वाघमारे व गावातील बालाजी िशंगाडे 

यांचे सह रोडवर थांबला असता यातील आरोपींनी फयाद ची जात 

मा हती असताना देखील यांने  फयाद स ये महारा या तू लई 

माजलास  तुला लई मारला पा हज ेतु याने आमचे काय वाकडे होते 

असे हणनू जातीवाचक िशवीगाळ केली व आरोपी मांक दोन याने 

याचे हातातील वेळू या काठ ने फयाद स मारहाण क न गु  भागावर 

मारहाण केली व आरोपी मांक तीन यांनी फयाद च े खशातील  1500 

/-  पय ेकाढून घेतले व आरोपी मांक एक यांनी फयाद स महार या 
असे हणनू जातीवाचक िशवीगाळ केली,  आज रोजी फयाद  याचे 

भावासोबत पो टेला येऊन जबाब द याने वगरेै जबाब व न गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास ी मा ती थोरात साहेब SDPO कंधार हे 

कर त आहेत. 

 
 

     तपासी अमंलदार:----     मा SDPO मारोती थोरात साहेब कंधार  

मोबाईल नबंर 9921442700  

 

     घटना थळ  भेट देणारे अिधकार , व रवाणा वेळ  :-  

         मा, पोिन पडवळ साहेब  टॉप सह    रवाना द 20/01/2023 चे 

17: 53  वाजता न द नंबर 29 

               
 

पोलीस टेशन भार  अिधकार  यांचे नाव मो नं . पोलीस िनर क  पो 
िन पडवळ  साहेब  

पोलीस टेशन कंधार  मो नं 9420841070 

 

 
 

 


