
पोलीस टेशन धमाबाद आ.म.ृ 04/2023 कलम174CRPCकाय ा माण े  द 19/02/2023 

पो टे 

नाव  

आ.  क. ग.ुघ.ता .वे .व. ठकाणी  फयाद  व मयताच ेनाव खलुासा 

धमाबाद आ. .ृन. 04/ 

2023 कलम 

174   CRPC 

माण े

 
 

द18/02/2023रोजी 
वेळ 18:00वा समुारास 

बासर यथूेन घराकडे 

येत असताना देविगर  

रे वे गाड न ेगावाकडे 

येत असताना स ाला 
या गावाजवळ रे वेतून 

खाली पडून मृ य ूझाला 
 
 
 
गु हा  दाखल तार ख 

द 19/02/2023 

टे डा  05वेळ 

01.03वा  
 
 

फयाद -गंगाधर िसताराम 

ेमलवाड वय 34 वष यवसाय 

घर बांधकाम करण ेराहणार 

सोमठाणा उमर  ज हा नांदेड 

मोबाईल नंबर  

96 23 57 47 14 
 
 
मयत-शुभम अशोक ेमलवाड 

वय 21 वष राहणार सोमठाणा 
ता उमर  ज हा नांदेड 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील खबर 

देणार यांनी खबर दली क  यांचा पतु या शुभम अशोक ेमलवाढ हा 
बासर यथेे देवीचे दशनासाठ  गलेा होता व परत देविगर  रे वेन ेयते 

असताना स ाळा गावाजवळ रे वतेनू खाली पडला व मरण पावला 
आहे वगैरे मजकुराचा जबाब व न माननीय पो.िन.साहेब यांच े

आदेशान े अम ृ दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोहे का/2022 

मठपती यां याकडे दला 
 

दाखल करणार PSO — पोहे का 2016 नागरगोज ेपो ट धमाबाद 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 

 

 



पोलीस ेशनदेगलूर  गूरन. 85/2023 कलम  420,464,468,471, भा द वी   माणे    िद.19/02/2023 
 

पोलीस े
शनचेनाव 

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

देगलूर गूरन. 85/2023 
कलम 
420,464,468,471 
,भा द वी माणे 
 
 
 
 
 

गू.घ.ता.वेळ व िठकाण:-- 
िद.14.05.2019 पासुन 
आर.सी.एस.  865/22 
दाखल करेपयत देगलुर येथे  
 
  
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.  19.02.2023 चे वेळ 
12.38 वा नोदं नं 22 वर  
 
 
दाखलकरणार:- 
 
पोहेकाँ/2350 जाधव पो. े 
देगलुर  
 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा 
 
 म ीकाजुन च याअ ा 
मठवाले वय 53 वष 

वसाय शेती रा येरगी ता 
देगलुर 
 
आरोपी–   
      

खुलासा:-- 
यातील आरोपी िफयादीस रामपुर रोड देगलुर थीतीत ॉट नं 35 हा िव ी क न 
िफयादी लगत असलेले ॉट नं 34 चे े फळ िफयादीचे ॉट चा काही भाग 
गीळंकृत कर ासाठी वाढवुन उप िनबंधक देगलुर यांनी क न िदलेले खरेदी खत  
2149/2010 चे े  अ ात असलेले ाट  34 चे े फळ वाढवन चुकीचा 
व बनावट लेआउट तयार क न  त ारदार यांचे िव द आर.सी.एस  865/2022 

माणे िदवानी दावा दाखल क न खरेदी खत  112/2019 चा गैरवापर क न 
त ारदार यांची फसवणुक केली व ायालयात सदरचे द ऐवज हे खरे अस ाचे 
गैरवापर क न त ारदार यांची फसवणुक केली व ायालयात सदरचे द ऐवच हे 
खरे अस ाचे भासवुन िदवानी दावा दाखल क न कलम 420,464,468,471 
 भादवी ममाणे गु ा Crpc 156(3)  माणे दाखल करणे बाबत मा Jmfc कोट 
देगलुर यांचे आदेशे झा ाने मा पो.नी साहेबांचे आदेशाने गु ा दाखल क न पुढील 
तपास पोउपिन मोरे साहेब यांचे कड़े िदले. 
 
तपािसक अिधकारी – पो.उप.िन मोरे साहेब पो. े देगलुर 
 
पो े भारी अिधकारी नाव व मोनं:--पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

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

 
 
 

 

 

 

 



 

पो ट च ेनाव मुदखेड  ग.ुर.न 33l2023 कलम 283  दनांक   19/02/2023 

पो ट च ेनाव  गुरन व कलम    गु हा 
/आ /पनाका/घडला 
तार ख वेळ व ठकाण 

  फयाद च ेनाव /खबर देणार 

/आरोपीच ेनाव व प ा 
हक कत  

मुदखेड ग ुर न ं33/2023 

कलम  283  

भादवी   
 
 
 
दाखल करणार 

:-  पो हे का  
2136  वंचेवाड 

पो टे  मुदखेड 

गु हा  /घडला /तार ख 

वेळ व ठकाण /= 

दनांक 19/02/2023 वेळ 

12:30 वाजता चे 
समुारास आंबेडकर चौक 

मुदखेड 

 
द णसे 1   कलो मीटर  

 
गु हा  दाखल तार ख 

वेळ- दना़कं 19/02/2023 

वेळ 14.12 टे.डा.18 

 

 फयाद  :- सनुील शंकरराव आडे 

वय 41  वष यवसाय पु हा 2793 

पो टे   मदुखेड ज हा नांदेड 

मोबाईल मांक 7798484870 

 
 
  आरोपी  :-   
 

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन ेआप या ता यातील अॅपे ऑटो सावजिनक रोडवर 

येणारे जाणारे वाहतकु स अडथळा िनमाण होईल व लोकांचे  

जी वतास  धोका िनमाण होईल अशा थतीत थांबललेा 
िमळून आला हणनू गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

आ ह  पोहेका 2136 वंचेवाड क रता आहोत 

 
 तपासीक अमलदार- पो.हे.का 2136 वंचेवाड  मो न ं

7218872336 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 
  
 

 



 

पो. टे.नायगांव गुरन ं17/2023 कलम 379 भादवी . द. 19/02/.2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 

 गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीच ेनाव 

व प ा आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे 
नाव :- 

    नायगांव  

 

गरुनं 17/2023 कलम 

379 भादवी . द. 

19/02/.2023 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक :- 

17/02/.2023  रोजी 
सायंकाळ  18:00 वाजता 
ते रा ी 22:00 वाजताचे 

दर यान फयाद च े

घरासमोर संजय 

ल कमवार यांच ेघर 

वसंतनगर नायगाव 

द णेस अधा क.मी.  
 
 

गु हा दाखल दनांक:- 

19/02/2023 वेळ 12:06 

वा टे डा.नोद नं. 09 वर 

 फयाद चे नाव  :- िशमुल सुबोल रॉय वय 36 वष 

यवसाय जड बुट  वकणे राहणार बेळकोणी (खुद) 

तालुका बलोली ह ली मु काम संजय म लमवार यांच े

घर गाद  लाईन वसंत नगर नायगाव तालुका नायगाव 

मो. नं. 9284345109 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

आरोपीचे नाव :-      अ ात  

 

अटक  ता वेळ व टे डा  वर  

 

उिशराचे कारण :- आज पावतो शोध घेऊन िमळून न 

आ याने आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन त ार दले 

व न गु हा दाखल 

गेला माल :- िलबो ह डा का या रंगाची लाल प टे 

असलेली मोटार सायकल जचा  मांक 

MH-26-BW-1143 असी असलेली मोटार सायकल 

कंमत अदंाजे 30,000/- पयाची 

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद ची िलबो ह डा का या रंगाची लाल प टे 

असलेली मोटार सायकल जचा  मांक MH-26-BW-1143 

असी असलेली मोटार सायकल कंमत अदंाजे 30,000/- 

पयाची कोणीतर  अ ात चोर याने चो न नेली आहे 

मो.सा.चा आज पावतो शोध घेऊन िमळून न आ याने आज 

रोजी त ार दली वगरेै वणनाचे जबाबाव न गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास मा.पो.िन.िशंदे  साहेब  यां या आदेशाने 

बीट NPC-349 सांगवीकर  यां याकडे दे यात आला  
दाखल करणार- पोना/2361 नागशेट वार पो. टे.नायगाव  

मो.न.- 7721058330 

 

तपासीक अिधकार  :-पोना/349 पो. टे.नायगाव   मो.न ं

7875643333 
 

 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर:-

पोिन िशंदे  साहेब पो. टे. नायगाव मो.नं. 7798098009 

  

आरोपीचे नाव :-      अ ात  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

पो ट कनवट गुरन 46/2023 कलम 309 भा.द.वी  द.19/02/2023 

पो टे च े

नाव 

गुरन 

/कलम 

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

नाव व प ा 
हा ककत 

पो टे च े

नाव- 

कनवट  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन 46/ 

2023 

कलम 

309 

भा.द.वी. 
माण े 

  

गु हा घडला - 
द.-19/02/ 

2023 रोजी दपुार  

12.25 वा. पोलीस 

टेशन कनवट समोर 

आवारात कनवट ता. 
कनवट ज. नांदेड 

प मसे 10 मीटर. 

 
गु हा दाखल - 

 द. 19/02/2023 रोजी  
14:59  वाजता टे.डा. 
मांक 15 वर 

 

फयाद च ेनाव- 

पठाण एजास खान इ माईल खान वय 38 

वष यवसाय नौकर  पो.का./2924 नमेणूक 

पो. टे. कनवट ता. कनवट ज. नांदेड 

मो.न.ं 7218994557. 

 
 
आरोपीच ेनाव-  

 
 
 

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

अंमलदार व सा ीदार अमंलदार अस ेकत यावर हजर असताना 
यातील आरोपी यान े कनवटची पोलीस मा या घर  मला दा  का 
व  क  देत नाह त, या कारणाव न पोलीस टेशन समोर यऊेन 

याचा वतःचा जीव दे या या उ ेशान े या या हातातील पे ोल 

असललेी बॉटल वतः या डो यावर, अंगावर टाकून हातात लायटर 

घऊेन येऊन वतःचा जीव दे याचा य  केला वगैरे मजकुरा या 
थम खबरे व न वर माण ेगु हा दाखल मा.पो.िन. साहेब यां या 

आदेशान ेगु हा दाखल. 

 
दाखल करणारा - 
Pso -HC - 1766 पवार  मो.न.ं7620540203. 

तपासी अमंलदार - 

HC/1062 वाडगुरे  यांचेकडे दला.मो.न.ं 8805981062. 

आरोपीचे नाव   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   vVd o ,e lhvkj  

 

 
 
 
 
 



पो टे२ अधापरूc्r no 49 /2023 कलम 379 भा.द. व. द. 19.02..2023 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगं घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं घडला 
व दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. नं. 
आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

अधापूर ् ग ुर न_पो. टे. अधापूर भाग 

1 ते 5 ग.ुर.नं. 49/2023 

कलम 379 भा.द. व. माने. 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 प.18.02.2023 च े20.00 वा. ते 

द.19.02.2023 म 06.00 वाजताचे 

दर यान चेनापूर िशवारातील शेत गट 

मांक 79 पुवस 15 क.मी. 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 19.02..2023 चे  16.04वा.  
 

न द नंबर :- 020वर  

 

दाखल करणार_ asi नंदे पो. ठाणे 

अमलदर पो टे अधापूर     

मो. न.9765764482. 

फयाद  चे नाव : हरामन पता 
ल मणराव िशंदे वय 45 वष शेती 
नागेलीता मुदखेड ज. नांदेड 

मो.नं.9763125432. 

 

आरोपी च ेनाव _अ ात. 

 

FIR दले का होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 
 

: िमळाला माल_  

गेला माल _TEXMO कंपनीची 5 

HP पा याची मोटार ज.ुवा. क. अ.ं 

10,000/- पयाची, 
 

सादर वनती क , वर नमुद ता. वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  यांच ेचेनापूर िशवारातील शेत गट 

मांक 79 मधील 

 

वह र वर ल TEXMO कंपनीची 5 HP पा याची 
मोटार जनुी वापरती कमत अदंाजे 10,000/- 

पयाची पा याची मोटार ह 

 

कोणी तर  अ ात इसमाने वाय र व पाईप कापनू 

पा याची मोटार चो न नेली आहे. वगरेै मजकुराचे 
जबाबाव न वर माणे गु हा दाखल. 

 

तपास _पो ना. 2544 आनेबोईनवाड यां या कडे 

दला. मो.न.ं 9529971005 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . गायकवाड 

साहेब पो. टे. अधापूर ्मो. न.ं _ 088887 17999. 

 

आरोपी चे नाव _अ ात 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 



iksLVs lksu[ksM iukdk- 19@2023 dye 427 Hkknoh fnukad 19@02@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 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs  

lksu[ksM 

 

iukdk  ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k fnukad %&& fnukad   

18@02@2023 jksth ps 20%30 

oktrk rs fnukad 

19@02@2023 jksth ps 05%30 

oktrk ps njE;ku osG 

uDdh ukgh ekSts oMsiqjh 

eLthn ifjljkrhy cksvj 

 
fn’kk o varj %& iqosZl 06 
fd-eh-  
 
   iukdk  nk[ky-rk-osG-

%&fnukad  19@02@-2023ps 

14%35 ok LVs-Mk uksan Ø 12 

oj  

iukdk@ vijk/k dzaekd   

iukdk- 19@2023 dye 

427 Hkknoh 

 

 

?kVukLFkG %&&  

ekSts oMsiqjh eLthn 

ifjljkrhy cksvj 

 

 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& jfge 

[kkT;klkc ‘ks[k o; 50 o”kZ 

O;olk; ‘ksrh jkg.kkj oMsiqjh rk- 

yksgk ft- ukansM  tkr eqLyhe eks- 

ua- 9834166734 

  

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& vKkr 

 
vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
  
 

[kqyklk %&  lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy  fQ;kZnh gs 

eLthnps lnj vlqu fnukad 18@02@2023 jksth ps 02%30 oktrkps lqekjkl 

Qtj ph uekt iBk.k d:u eLthn ps pWuy xsV can d:u xsys fnukad 

19@02@2023 jksth ldkGh lkMs ikp oktrkps lqekjkl ik.;klkBh cksvj 

yko.;klkBh xsys vlrkauk dks.kh rjh vKkr blekus eLthnps ifjljkr 

vlysY;k cksvj pk 01 baph ikbZi o cksvj ps ik.kh dk<.;klkBh yko.;kr 

vkysyh 01 ,p-ih- ph eksVkj vlk ,dq.k 3000@& :i;kps ikbZi dkiqu  o 

cksvj ph eksVkj ik.;kr ikMqu uqdlku dsys oxSjs etdqjkps fQ;kZn o:u 

vn[kyik= rdzkj nk[ky  

 

 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek- iksyhl vf/k{kd lkgsc ] Jh- Jhd̀”.k 
dksdkVs   iksyhl vf/k{kd dk;kZy;]  ukansM ] o mifoHkkxh;  iksyhl 
vf/kdkjh Jh- fl/ns’oj Hkksjs lk- mifoHkkx brokjk  eks- ua- 7798688865] 
liksfu fo’kky Hkkslys  iksLVs lksu[ksM  eks- ua -9960157059 gs fnukad 
19@02@2023 jksth ps 09%51 ok uksan ua- 08 oj jokuk
 

?kVukLFkGko:u ijr %&HksV iqBs pkyq  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu fo’kky Hkkslys  iksLVs lksu[ksM  eks- ua -

9960157059 
 

rikfld vf/kdkjh %&  iksmifu  lh-vkj- ifjgkj iksLVs lksu[ksM eks- 

ua- 9823373495 
 

nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@955  mRre dkacGs  iksLVs lksu[ksM eks- ua-   

 
 fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd  Jh- vkj-lh- ok?k  eks- ua - 
9324546300 
 

lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@743 ‘ksGds  eks- ua - 9960016846 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



iksLVs  rkelk 10@2023 dye 457]380 Hkknoh fnukad 19@02@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 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs  
rkelk 

 

xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k fnukad %&&  

fn-19-02-2023jksth  00-30 

rs 02-00 ok lqekjkl 

fQ;kZnhps jkgrs ?kjkr  ekSts 

dksGxko rk-gnxko ftYgk 

ukansM  

 
fn’kk o varj %&  
mÙkjsl  07 dh-eh 

 

   xqUgk  nk[ky-rk-osG-

%&fnukad  19@02@-2023ps 

18%16 ok LVs-Mk uksan Ø 16 

oj  

xq-j- ua- @ vijk/k 

dzaekd   

10@2023 dye 

457]380 Hkknoh 

 

?kVukLFkG %&&  

ekSts dksGxko rk-

gnxko ftYgk ukansM 

 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& jkolkgsc 

nÙkjko iokj o;  46 o"kZ O;olk; 

'ksrh jk-dksGxko   rk-gnxko  ft 

ukansM eks-u-8805127457 ¼tkr 

ejkBk½ 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& vKkr 

 
vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
  
xsyk eky %&   uxnh 1]05]000@#- 
lkr xzWe lksU;kps Qqy dkukrhy 
rhu xzke lksU;kP;k iÙ;k o pkj 
xzkeph vaxBh o ,d xzkepk vkse 
vlk ,dw.k 15 xzke lksus tqus 
okijrs fderh 50]000@#-ps vlk 
,dw.k 1]55]000@#- 
 

[kqyklk %& lknj fouarh  dh] oj uewn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy fQ;kZnhps ?kjkps dqywi rksMwu ?kjkr ços'k 
d:u dikVkrhy uxnh 1]05]000@:- uxnh o iaèkjk xzke 
lksus vlk ,dw.k 1]55]000@ #- eky  vKkr pksjVîkauh 
pks:u usyk vkgs oxSjs tckc o:u oj çek.ks xqUgk nk[ky- 
 
 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& liksuh Jh nGos 

iksLVs rkelk eks-u-7744827771] iksmifu fdjoys  iks-

LVs-rkelk eks-ua-9922101100 gs fnukad 19@02@2023 jksth 

ps 18%44 ok uksan ua- 17 oj jokuk 
 

?kVukLFkGko:u ijr %&HksV iqBs pkyq  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksuh Jh nGos iksLVs rkelk 
eks-u-7744827771 
 
 

rikfld vf/kdkjh %&  iksmifu fdjoys  iks-LVs-rkelk eks-

ua-9922101100 

nk[ky dj.kkj  iksuk@2558 ekVs iksLVs-rkelk  eks u-
9527177527 
 

 

  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



पो. टे. च ेनाव  धमाबाद 32/2023 कलम 326,324,504,506, 34 भा द व    द 19.02.2023 

पो. टे. च े

नाव 

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

पो. टे. 

धमाबाद 

32/2023 कलम 

326,324,504,506, 

34 भा द व  माण े

द 19.02..2023 रोजी 17.00 

वाजताच ेसमुारास फयाद च े

शेतात िचंचोली ता धमाबाद 

 
                   
 

  गु हा दाखल ता वेळ व 

ठकाण  द 19.02.2023 च े

17.35 न द न ं34 

  
 

उमाकातं व ठल 

अडकल ेवय 35 वष य 

शेती रा िचंचाली धमाबाद   

मो न ं9881966307 

 
 
 
आरोपी -  
आरोपी अटक नाह   

 

वर नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील फया द हा याचे शेत िशवार 

सव न 90 िचंचोली िशवारात गेलो असता वर ल इसमानी सगंनमत 

क न शेतात म या सोडून हरभ या या पकाच ेनकुसान कर याचे 

कारणाव न फ  1 व 2 यांनी लाकडान ेमारहाण केली व 3 नं यान े

ॅ टर मधील लोखडं  रॉड काढून फ  स डा या हातावर मा न दव े 

वैगेरे फ व न पो िन साहेबाच े आदेशान े वर माण े गु हा दाखल 

क न तपास pc 2574 खाद र याच ेकडे दल ेआहे.  

 
 
दाखल करणार - hc 2428 बोगरे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



 

 

 

¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 86/2023 कलम 65 ई  म ोॲ   िद. 19.02.2023  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 86/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 19 .02. 2023 चे 15.00 
वा. चे सुमारास  रोहीदास  
चौका जवळ  सावजिनक 
रोडलगत  देगलुर  
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 19 .02..2023 रोजी वेळ 
17.20  वा.नोदं नं  32   
 
 
दाखल करणार- पोहेका 
2350 जाधव  .ने. पो े 
देगलुर 
 

िफयादी चे नाव  - अशोक  
िवठठलराव  यरपलवाड वय 
33 वष पोका 3207 .ने.   
पो. े . देगलुर मो.न. 
8888803359 
 
आरोपीचे नाव  - 
 
 
िमळाला माल - देशी दा  
िभंगरी स ाचे 180 ML मतेचे 
एकुण 08  बाँटल    दरा माणे  
560   माल 
    

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा  देशी दा  
िभंगरी स ाचे  180 ML मतेचे एकुण 08  बाँटल  70   
दरा माणे  560   माल माल चा ोगु याचा मुदेमाल सह 
चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
  
तपािसकअंमलदार-    ASI िमरदोडे    ने. पो े  देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

आरोपीचा पुवइितहास –गु र नं – 435/22 क 65 ई म दाक  
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& dye  41 ¼v½¼1½ lhvkjihlh izek.ks uksVhl nsoqu lksM.;kr vkys    

 

 

 



 

 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 87 /2023 कलम 65 ई  म ोॲ   िद. 19.02.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 87 /2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 19 .02. 2023 चे 16.30 
वा. चे सुमारास ंकटेश 
टॉकीज  ा  बाजुला  
मोकळया जागेत   
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 19 .02..2023 रोजी वेळ 
18..49  वा.नोदं नं  36    
 
दाखल करणार- पोहेका 
2350 जाधव  .ने. पो े 
देगलुर 
 
 

िफयादी चे नाव  - अशोक  
िवठठलराव  यरपलवाड वय 
33 वष पोका 3207 .ने.   
पो. े . देगलुर मो.न. 
8888803359 
 
आरोपीचे नाव  - 
 
 
िमळाला माल - देशी दा  
िभंगरी स ाचे 180 ML मतेचे 
एकुण 05  बाँटल    दरा माणे  
350   माल 
    
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा  देशी दा  
िभंगरी स ाचे  180 ML मतेचे एकुण 05  बाँटल  70   
दरा माणे  350   माल माल चा ोगु याचा मुदेमाल सह 
चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
  
तपािसकअंमलदार-    ASI िमरदोडे    ने. पो े  देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

आरोपीचा पुवइितहास – गु र नं – 139/08  क 122 (B) म  पो का 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&dye  41 ¼v½¼1½ lhvkjihlh izek.ks uksVhl nsoqu lksM.;kr vkys    

 



 

                          पो टे   उमर 1त े5 ग.ु र .न 37/2023कलम 324,323,294,506,34 भा .द.वी. द 19/02/2023 

 

ज हा/ठाण े गुरन.घडला /गु हा 
दाखल/ ा  द. 

वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

पो टे च ेनाव 

 
 
पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता 
वेळ ठकाण 

द 19/02/2023 च े

14.00 वा शेत सव 

न.ं 11 /B बळेगाव 

िशवार मारोती 
मं दरासमोर रोडवर 

बळेगाव ता.उमर    

 
 
द 19/02/2023 

टे डा न ं18 

दाखल वेळ18:37 

गुरन—ं37/2023 

कलम 

324,323,294,506,

34 भा.द.वी 
 
 
 
 
 
 
 
 
दशा व अंतर:-

द णसे 10 कमी 

फयाद च ेनाव माधव प.पांडुरंग 

लोहगाव ेवय41 वष यवसाय नोकर   

रा. अनार बळेगाव तालकुा उमर  . 

मो.नंबर.9325727063 

 
आरोपी नाव:-  

 
आरोपी अटक:-- िनरंक 

 
खलुासा  सादर वनतंी क  वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन ेसगंणमत क न फयाद स त ूशेतात 

का आलास हणनू थापड बु यांनी व दगडान ेमु का  
मार देऊन फयाद ची प ी सोडव यात आली असता ना 
अ ील िशवीगाळ क न ढकलनू देऊन जीवी मार याची 
धमक  दली वगैरे जबाब व न मा. पो. िन. सा. 
आदेशान े दाखल क न तपास  Hc/2354 गेडाम यांच े

कडे दला  
 
दाखल करणार:---PSOHC-2084खेडकरउमर  पोलीस 

ठाणअंेमलदारपो ट टेशन उमर मो.न ं888880759 

 

भार  अिधकार  –पो.िन भोसल ेमो. न ं703883358 

 

घटना थळ  भटे देणारा अिधकार  – 

 

घटना थळ  भटे देवनु परत 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

   iksLVs  jkerhFkZ xq-j-ua- dye&  23@2023 dye  306-34Hkknoh fnukad  19@02@-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 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs  

jkerhFkZ  

 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k fnukad %&&  

fn 14@02@2023  jksth 

nqikjh 07-00 okprkps 

lqekjkl frps jkgrs ?kjh  

yksd[kaMkps v¡xyk xGQkl 

?ksÅu eR̀;w 

   

 
 
fn’kk o varj %& 
   xqju  nk[ky-rk-osG-

%&fnukad  19@02@-2023ps 

02%23ok LVs-Mk uksan Ø 

06oj  

xqju@ vijk/k dzaekd  xq-

j-ua- dye&  23@2023 

dye  306-34Hkknoh  

?kVukLFkG %&& 
yksd[kaMkps v¡xyk 

xGQkl ?ksÅu eR̀;w 

 

 

e;r ckbZps uko& मीरा  

गो वंद कोकणे वय अदंाजे 32 

वष रा. िचटमोगरा ता 

बलीली  

 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 

 ek/ko fi x.kirh cxsZ o; 

65 o"kZ O;olk; 'ksrh tkr 

/kuxj jkg.kkj phVeksxjk 

rkyqdk fcyksyh uacj-

9767722535 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk &&&  

vkjksih vVd rk osG %&ukgh  
mf’kjkps dkj.k  %& 

vaR;fo/kh d:u vkt jksth 

iksLVyk ;sÅu rØkj fnyh 

o:u nk[ky 

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

lax.ker d:u fQ;kZnhP;k e;r eqyxh fgl okjaokj 'kkjhfjd o ekufld 

=kl nsÅu o ekjgk.k d:u o fnukad 14-02-2023jksth ldkGh- 06-00 ok 

lqekjkl frps uo&;kus fryk csYVus ekjgk.k dsyh  o vkjksihps =klkyk 

daVkGwu fnukad 14-02-2023 jksth 07-00 ok frus xGQkl ?ksrys o 

mipkjnjE;ku ln ukansM ;sFks fnukad18-02-2023 jksth 16-20 mipkj njE;ku 

ej.k ikoyh oxSjs tckc o:u xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl.kh fn?ks gs Lor% 

djr vkgsr   

 

 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& Jh fodzkar xk;dokM a  mifoHkkxh; 
iksyhl vf/kdkjh mifoHkkx /kekZckn eks ua 9021772022]]चाज fcyksyh]] 

liksfu fn?ks iksLVs ej[ksy eks uacj 9834251985  gs fnukad 

द.19/02/2023 टे डा  07 वेळ 02.25 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&HksV iqBs pkyq  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu fn?ks iksLVs ej[ksy eks uacj 
9834251985 

9834255985 
rikfld vf/kdkjh %& liksfu fn?ks iksLVs ej[ksy eks uacj 9834251985 

9834255985 

nk[ky dj.kkj %&iksmifu jkBksM iksLVs jkerhFkZ eks ua-9423137924 
  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

पोलीस टेशन मखेुड  ग ुरण 55/2023 कलम 324,323,504,506,34 भा द व दनाकं 19/02/2023 

 पोलीस 

टेशन 

मखेुड 

गुरन/कलम गु हा घडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खलुासा शेरा 

मखेुड ग ुरण 55/2023 

कलम 

324,323,504, 
506,34 

 भा द व 

     
 

गु हा घडला वेळ व 

ठकाण- 

द.19/02/2023रोजी 
सकाळ  08.30 वाजता 
च ेसमुारास हो करना 
तालुका  मुखेड . ज हा 
.नांदेड 

  
 
ग.ुदा व वेळ- 

द.19/02/2023 च े

12.18 वाजता टे डा न ं

12 वर 
 

फयाद   

 
आरोपी -   
दाखल करणार-पोहे का 2367 माडप  े

साहेब पो टे मखेुड मोबाईल 

8390248699नमेणूक  पो टे मखेुड 

खलुासा- 
      सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील  आरोपीतानी  सगंणमत क न 

फयाद न े र ता सोडून बांधकाम करा अस े

हणा याच े   कारणाव न आरोपी मांक 1. यान े

हातातील लाकड  दंडु याने फयाद च ेडो यात मा न 

डोके फोडल ेव आरोपी मांक 2 व 3 यांनी िशवीगाळ 

क न लाथा बु यानंी मारहाण क न जीव े

मार याची धमक  दली वगैरे मजकुराच े  फयाद 

व न गु हा दाखल. 

 
मा. पो िन ी गोबडे साहेब ने पो टे मखेुड 

मो.न.8805957440  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

                            पो. टे. च ेनाव धमाबाद  33/2023 कलम 65 ई महारा  दा बदं  कायदा दनाकं 19.02.2023 

पो. टे. 

च ेनाव 

ग.ुर.न व कलम गु हा घडला ता. वेळ व 

ठकाण 

फयाद  खलुासा 

धमाबाद 33/2023 कलम 

65 ई महारा  

दा बंद  कायदा 

गु हा. घडला- दनांक 

19.02.2023 रोजी च ेवेळ 

17.15 वा. च ेसमुारास भूदेवी 
शंकू हच ेघरासमोर मोक या 
जागेत आं ा बस थानक 

जवळ धमाबाद 

 
गु हा दाखल- दनाकं 

19.02.2023 रोजी न द मांक 

35 वेळ 18.59 वा 
 
दाखल करणार-पोहेका2428 

बोगरे नमेणूक पो ट धमाबाद 

 

फयाद च ेनाव-शेख कद र शेख हुसेन 

वय 36 वष यवसाय पोना2574 

नमेणूक पो ट धमाबाद 

 
आरोपीच ेनाव-  

िमळाला माल-देशी दा  िभगंर  सं ाच े

180ml या काचे या सीलबदं एकूण 

14 बाटल येक  70 पय े माण ेअस े

एकूण 980 पयाचा माल िमळून आला. 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
देशी दा  िभगंर  सं या या 180 ml या काचे या 
सीलबदं एकूण 14 बाट या येक  70 पय े माण े

अस े एकूण 980 पयाच े मालाची चोरट  व  

कर याचे उ ेशान े वतःच ेता यात बाळगून िमळून 

आला हणनू गु हा दाखल क न पुढ ल तपास करण े

कामी मा.पो.िन साहेब यांच ेआदेशान ेसपन ेमसलेकर 

यांच ेकडे दल.े 

 
तपासीक अमलदार-सपोउपिन मसलेकर पो टे 

धमाबाद मोबाईल नंबर 9370467775 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 



 

पो. टे. च ेनाव धमाबाद ग.ुर.न 34/2023 कलम 65 e म .दा. का दनांक 19.02.2023 

पो. टे. 

च ेनाव 

ग.ुर.न व कलम गु हा घडला ता वेळ व ठकाण फयाद च ेनाव खलुासा 

धमाबाद ग.ुर.न 34/2023 

कलम 65 e म .दा. 
का 

गु हा.घडला- दनांक 19.2. 

2023 च ेसायकंाळ  17.30 

वाजता च ेसमुारास कृषी 
उ प न बाजार सिमती 
कायालय च ेप रसरात 

मोक या जागेत गोडाऊन 

लगत धमाबाद 

 
गु हा दाखल- दनाकं 

19.02.2023 रोजी टे.डा नंबर 

38 वर वेळ 19.51 वा 
 
दाखल करणार-पोहे का 2428 

ड गरे पो टे धमाबाद 

फयाद च ेनाव-आ बद गौसो दन स यद वय 

53 वष यवसाय नोकर  सपो उपिन नमेणूक 

पो ट धमाबाद  

 
आरोपीच ेनाव-  

 
िमळाला माल-एका पांढरे रंगाचे कापड  

पशवी म य ेदेशी दा  िभगंर  सं ा अस े

लेबल असले या 180ml मते या 14 बाटल 

क  70 पय े माण े980 पय ेचा माल 

िमळून आला. 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीन े वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या देशी दा  िभगंर  सं याचा 
180ml या काचे या सीलबदं एकूण 14 बॉटल 

येक  70 पय े माण े अस े एकूण 980 

पयाचा मालाची चोरट  व  कर याच े

उ ेशान े वतःच े ता यात बाळगनू िमळून 

आला हणून गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी माननीय पो.िन. साहेबाचे आदेशान े

सपोउपिन कारा मुगं ेयां याकडे दे यात आले 

 
तपासी अमंलदार-स पोउपिन कारामुगं ेपो ट 

धमाबाद मोबाईल नंबर 9823184889 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



 

 पोलीस टेशन मदुखेड .गुरन -  34/2023कलम 294,,506,507,34 भा द वी. ,19/02/2023 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

मुदखेड  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. 

व ठकाण 

फयाद च ेनाव खलुासा  

मुदखेड .गुरन -  

34/2023कलम 

294,,506,507,34  

भा द वी.  
 
 
 
गुरन - दाखल 

ता.वेळ. द. 

19/02/2023 रोजी 2  

वा  टे डा वर 

 
 
दाखल करणार- 

2136 वंचेवाड मो. . 

7218872336 

दनांक - द. 

05/02/2023 त े

19/02/23 रोजी 
15.00वा  पावतो 
फोनवर  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद  - योगशे प. सजंय 

मुगंल वय 24 वष. यवसाय 

यापार राहणार याहाळ   

ता. मदुखेड जी. नांदेड मो न.ं 

8637718081 
 
 
 
 
आरोपी-  
 
 

उिशराच ेकारण- िनल  

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद च े मोबाईल वर  आरोपी यांनी 
सगंणमत क न मो मांक व  व न फयाद स 

िशवीगाळ कर त तुझी गाड भरली हरामखोरा  तु या 
आईच े पुचा अस े घाण बोलनू अवा य भाषते 

िशवीगाळ कर त मसेेज सावजिनक ुप वर वायरल 

क न जीव े मार याची धमक  दली वगैरे फयाद  

जबाब  व न  गु हा दाखल क न मा. पो िन. साहेब 

यांच ेआदेशान ेपो नी शमा साहेब यां याकडे दला 
 
 
तपास -HC 1922 रघुवशंी मो. मांक - 8484981922 

 
 

 

 

आरोपीवर केललेी कायवाह  - िमळून यतेाच अटक कर याची तज वज ठेवली आहे 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

पोलीस टेशन भोकर गुरन कलम भाद व दनांक 
पो टे चे नाव गु.घ.ता.वेळ व 

ठकाण  गु हा 
दाखल तार ख 

फयाद  व आरोपी च े
नाव

हक कत

पोलीस टेशन 
भोकर वेळ गुरन 

कलम 

भाद व

गु.घ.ता.वेळ व 
ठकाण आज 
दनांक 

रोजी 
दपुार  तीन वाजता 
सावरगांवमाळ 
याने सुधा नद  

तलावातील पुलावर 
भोकर

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

फयाद - गणेश 
मारोती कारगीलवाड 
वय वष यवसाय 
शेती रा. 
सावरगावमाळ ता. 
भोकर मोनं. 

आरोपी:- 

खलुासा सादर वनंती क वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील फ. हा मो.सा ं . 
चा गाड  भोकरहुन सावरगाव माळ जात असताना फ. चा मो.सा 

सुधा नद  तलावातील पलुावर गेली ते हा थेरबन भोकरहून येणार  वर बसुन 
येणार-या आरोपीने यांने याचे ता यातील मोसा भरधाव वेगात चालवनु 
फयाद या गाड ला समोरा समोर धडक देवून िनघुन गलेा आहे. यावेळ  फ. चा 
प रवार गाड व न खाली पडले याम ये फ. स बराच मार लागला तसेच प ीला 
मार लागला व लहान मलुाला सदुधा मार लागला याम ये फ. च ेगाड चे 
नुकसान झाले व यावेळेस फयाद बोला क  तु मा या अगंावर गाड  का घातला 
असे हणताच सदर आरोपीने उलट िशवीगाळ.क न थापड बु यान ेमारहाण केली 
वगैरे जबाबा व न नमदु माणे गु हा दाखल क न मा पो िन साहेब यांचे आदेशाने 

पुढ ल तपासकामी बट जाधव यांचेकडे दला.

दाखल करणार -सपोउपिन लखेुळे पो. टेभोकर मोन-ं
तपासकामी बट - जाधव पो. टेभोकर मोनं- 
भार  अिधकार  माननीय पोलीस िनर क पाट ल साहेब मोबाईल मांक 

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



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न. कलम अ)भादवी . दनांक 

पो टे चे नाव गु हा र ज टर नंबर व 
कलम. कलम 

अ)भादवी .

फयाद  व आरोपी च े
नाव

हक कत

पोलीस टेशन भोकर
कलम 

अ)भादवी .

ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण - काल 
दनांक रोजी वेळ रा ी 
साडेआठ वाजता आंबेडकरचौक 
भोकर हैसा कडुन नादेंडकडे जात 
असताना

गु हा दाखल तार ख वेळ व न द 
मांक दनांक चे 

वाजता न द मांक 

फयाद - ाने र नारायण 
गुडेंराव वय वष यवसाय 
मजुर  रा. गारगोटवाड  ह.मु 
अशोक कॉलनी भोकर ता. 
भोकर मोनं.

आरोपी :-

खुलासा
सादर वनंती क  वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील फयाद चा भाऊ व 
याचा िम  मोसा मो.सा ं .

वर बसुन आंबेडकरचौक उमर  हैसा रोडवर ल कैलासगड या पाय या जवळ 
असलेले पे ोल भरणे कामी जात असताना उमर  बायपास रोडवर मोसा गेली 
असता समो न टाटा कंपनीचा क हा क हैसाकडून नांदेडकडे जात असताना 
मोटार सायकल वा याना सदर ल चालकां या साईड मधील पुढईल चाका म ये 
घेवुन धडक दली ैक चालक क हा यांने या या ता यातील वाहन हयगई व 
िन काळजीपणे भरधाव वेगात चालवनु मो.सा वर बसवनु जाणारे दो ह  ईसमाचे 
मयतास कारणीभुत झाला व सदर चालक क सोडुन पळुन गेला आहे. वगरेै 
व न नमुद माणे गु हा दाखल क न मा पो िन साहेब यांचे आदेशाने पुढ ल 
तपासकामी बट पोउपिन /आिनल कांबळे यांचेकडे दला.
दाखल करणार - सपोउपिन लेखुळे पो. टेभोकर मोन-
तपासकामी : -पोउपिन /आिनल कांबळे पो. टेभोकर मोनं-
भार अिधकार -- माननीय पोलीस िनर क पाट ल साहेब मोबाईल नंबर

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



.              िदनांक19.02.2023 



िदनांक19.02.2023 



िदनांक19.02.2023 



पो. टे. च ेनाव धमाबाद 31/2023 कलम 324,504,506,34 भा द व दनाकं 19.02.2023 

पो. टे. च े

नाव 

ग.ुर.न व कलम गु हा घडला ता. वेळ व 

ठकाण 

फयाद  खलुासा 

धमाबाद 31/2023 कलम 

324,504,506,34भा द व 

गु हा. घडला- दनांक 

19.02.2023 रोजी चे वेळ 

10.30 वा. च ेसुमारास 

फयाद चे शेतात बाळापरू 

िशवारात धमाबाद अतंर 

दशा पूवस पाच 

कलोमीटर 
 

गु हा दाखल- दनांक 

19.02.2023 रोजी न द 

मांक 25 वेळ 14.15वा 
 

दाखल करणार-

पोहेका2428 बोगरे 

नेमणूक पो ट धमाबाद 

मो.न9823063428 

फयाद चे नाव-शेख राऊफ 

शेख अ दलु रह म वय 33 वष 

यवसाय यापार राहणार 

िस ाथ नगर बाळापरु ता. 
धमाबाद मो.न8483905630 

 

आरोपीचे नाव- 

िमळाला माल- 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  हा याचे शेतात गेला असता आरोपी मांक 1,2,3 असे 

ितघांनी संगमत क न तू आमचे शेतातून र ता का मागत आहे 

व मोजणी करा असे का सांगत आहे हणून आरोपी नंबर 1. 

यांनी साले मादरचोद तुला लय म ती आली का शेतातून र ता 
का मागत आहे हणून जिमनीवर पडलेली लाकूड घेऊन 

फयाद चे पोटावर व पाठ वर मा न दखुापत केली व आरोपी 
मांक 2 यांनी लाथा बु याने मारहाण केली अनु मांक 3 

यांनी िशवीगाळ क न जीव ेमार याची धमक  दली वगरेै 

मजकुराचे फयाद व न माननीय पो. िन साहेबांचे आदेशाने वर 

माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोना 2574 शेख 

खद र यांच ेकडे दले 
 

तपासीक अमलदार-पो.ना. 2574 शेख खद र पो. टे धमाबाद 

मोबाईल नंबर 9970933244 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
 



 -
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ikzs xqUgkpk eky Lo- rk P;k rkC;kr ckGxqu 
 o

 
 

  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 o

 
7972733304 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs fu dkgh ,d ekghrh fnyh ukgh  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
 



पोलीस टेशन माहुर गु.र.नं 14/2023 कलम A295, ,भा द व माणे. द.19/02/2023 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगं घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगं घडला व दाखल  

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

व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

माहूर पोलीस टेशन माहुर 

गु.र.नं 14/2023 कलम 

A295,  भादवी माणे. 

 
 

िमळाला माल:-  

 

गु हा घडला ता. व वेळ 

ठकाण:-  

  19/02/2023 रोजी  15.00 

वा. दर यान रामगड माहूर 
येथील क यावर 
झ याजवळ 

 
 
  
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.19/02/2023 चे वेळ :- 

22:03 वा . 
टे.डा.क.16वर  

 
 
 
 
 
 

फयाद  चे नाव :-  आगाखान कादर खान 
पठाण वय 31वष यवसाय शेती मजरु  
राहणार हडसणी तालकुा माहूर 
मो. .9764165954 

 
 

आरोपी च ेनाव :-  

  
 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
 

आरोपी अटक :- आरोपी ता यात आहे अटक 
करत आहोत. 
दाखल करणार:-  
PSO NPC1132 गोपनवाड पो. टे. माहुर मो. 
8888920202 

 

सादर वनतंी क , वर नमदु ता. वेळ  व ठकाणी यातील,आरोपीन ेहर 
हर महादेव आवाज घुमला मघुला या कपाळावर घाम फुटला 
हंदू या नं या तलवार  िनघा या, अ ला अ ला करत मगुल 
फरल ेमाघार  ,िशवराय जर दहा वष जवंत रा हल ेअसते तर 
लां यांनी कपाळाला भगवा ट ळा लावला असता,अशी िचथावणी 
खोर आ ेपाह घोषणा देत मु लम समाजाच ेधािमक भावना 
दखुावणार  पो ट जाणीव पूवक समाज मा यमावर ह डओ 
लप वायरल क न पो ट केली आहे वगरेै मजकुरांचे जबाब 

व न नमदू माणे गु हा दाखल क न. मा.पो.िन. साहेब यांचे 

आदेशाने पुढ ल तपास कामी मा.सपोनी ीधर जगताप साहेब 
यांचेकडे दले. 

 

तपािसक अमंलदार :- माननीय सपोनी जगताप साहेब पो टे 
माहूर 
8007997900 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नबंर :- पोलीस िनर क नामदेव र ठे साहेब मो. 
नं. 9923388510 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl  fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& vkjksih  fn 20-02-2023 jksth 00%41  LVs Mkua  02 oj  vVd dsys  
 

 



 



 
आरोपीचे

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो

----- 



 



 

आरोपीचे

उशीराचे कारण

काशीकर
सा पो

----- 



 


 आरोपीचे

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो

----- 


