
 

पो. टे. कनवट गरुन नं.  :- 248/2022 कलम :- 324,323, 504, 506, 34 भादवी दनाकं-19.12.22  

 

पो. टे. 

चनेाव 

गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व कलम 

गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला व दाखल फयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

ह ककत 

कनवट  गुरन नं.  :- 

248/2022  

कलम :-  

324,323, 504, 

506, 34 भादवी  

 

 

 

गु हा घडला ता. व वळे :- 

द. 17/12/ 2022 रोजी 21:00 वा. 

रे वे टेशन या बाजूला रोड लगत 

बोधडी ब.ु ता. कनवट िज. नांदडे 

दि णेस 20 कमी  

 

 गु हा  दाखल ता. व वळे :-  

द. 19-12-2022 

 च े14:27वा.  

न द नंबर :- 19वर  

 

उिशरा चे कारण :-  

उपचार क न आज रोजी पो टे ला 

येवून त ार द याने.  

फयादी च ेनाव:-  

शेख शमशेर शखे मकबूल वय 35 वष 

वसाय- सुतारकाम रा.महबेुबनगर 

बोधडी बु. ता. कनवट िज. नांदडे  

 मो. नंबर 9527061170 

 

आरोपी चे नाव :-  

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- ---- 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी हा 

घरी जात असतांना यातील आरोपी . 1 याने तुझ े मा या बायकोशी 

संबंध आहे. असे हणा याने फयादीने माझ े तु या बायकोशी संबंध 

नाहीत. असे सांिगत याने यातील आरोपीतांनी संगणमत क न आरोपीने 

. 2 याने लाकडी बड याने डो यात मा न डोके फोडून जखमी केल.े 

आरोपी . 1 याने पोटात लाथाबु यांनी मारले व आरोपी . 3 व 4 

याने िशवीगाळ करीत जीवे मार याची धमक  दली. वगैरे मजकुराचा 

त ारी जबाब द याने वर माण े गु हा दाखल क न Do PSI पवार 

साहबे यांच ेआदशेाने पुढील तपास कामी HC /1805 पांढरे यांच ेकडे. 

तपािसक अंमलदार :-  

 hc/1805 पांढरे पो. टे. कनवट  मो. नं. 7745001805  

दाखल करणार :- 

 pso HC/1766 पवार पो. टे. कनवट  मो. नं. 9011051766 

पो. टे. भारी अिधकारी  नाव व मोबाईल नंबर :  

पो. िन. साळंुख ेसाहेब पो. टे. कनवट  मो. नं. 9422242568 

आरोपीच ेपवू इितहास-- 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 



पो टे उ मान नगर 1त5े ग.ु र .न 202/2022 कलम 294,323,504,506,509 भा. द.वी.  दनाकं-19.12.22  

िज हा/ठाणे गुरन.घडला /गु हा 

दाखल/ ा  द. वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार याचंे नाव व 

प ा फयादी/ आरोपी 

हक कत 

पो टे च ेनाव 

 

 

पोलीस टेशन 

उ माननगर 

गु हा घडला.ता वळे 

ठकाण 

द 18.12.2022 

रोजी वेळ 14.00 

वाजताच ेसमुारास  

  

अतंर व दशा — 

पवु 19 क.मी  

 

गु हा दाखल.ता.वेळ:- 

द 19/12/2022 वेळ  

14.24वा  

टे डा नं 14 

 

गुरन—ं1 ग.ु र .न 

202/2022  

कलम  

294,323 

,504,506, 

509 भा. द.वी 

 

 

 

उिशराच ेकारण—

फयादीच ेपती रा ी 

घरी उिशरा आ याने 

झाला कार सांगून 

आज रोजी येऊन पो 

टे.ला त ार दली आह े

 

 

फयादीच ेनाव:- 

 

आरोपी नाव:-  

 

आरोपी अटक:-- िनरंक 

खलुासा:--सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

नमूद आरोपीने दा  िपऊन फयादीच ेघरासमोर जाऊन तु ही माझ े

भाऊजी का बोलता भांडण का लावता हणून अ ील िशवीगाळ क न 

फयादीची मुलगी समजावून सांगत असताना तीच पण िशवीगाळ 

क न वतःचे पॅ ट ची चैन काढून अ ील हावभाव क न ढकलनू दला 

व िजव ेमार याच ेधमक  दली वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न 

तपास PSI प लेवाड साहबे याचं े आदशेाने याची 23 30 कानगुल े

यां याकड े दला 

दाखल करणार:-  

PSO HC 2323 जामकर साहबे  पो. टेशन उ मान नगर  

मो.नं 9970975476 

तपािसक अमंलदार – 

Hc 2330 कानगुले पोलीस टेशन उ मान नगर मो नं 9923319992 

भारी अिधकारी – 

स. पो नो भारती साहबे पो ते उ मान नगर मो. न 8378989949 

घटना थळी भेट दणेारा अिधकारी –नील 

घटना थळी भेट दवुेन परत 

आरोपीच ेपवू इितहास ---नील 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई-  नील 



 

पोलीस टेशन हादगाव  गुरन  352/2022 कलम 317,34 भादवी  दनाकं-19.12.22  

पो. टेचे नाव गरुनं व कलम  गु हा घडला ता. वळे ठकाण व दाखल ता. वेळ फयादीच ेनाव प ा व मोदी नं , आरोपीच े

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 
हक कत 

हदगाव  गुरनं  

352/2022 

कलम  

317,34 भादवी  

 

  

 गु हा घडला ता. वेळ ठकाण 

द.19/12/2022 च1े1:00 वाजनेच े

समुारास गौतम नगर मधील महा मा 

फुल ेसोसायटी समोर  हदगाव  
 

दशा :- 

 पि मसे   01 कमी 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 19/12/.2022  

च े18:04 वा  

ट.डा न द  23  वर 
 

 गलेा माल :- िनरंक  

िमळाला बालक :- अंदाज े06  वषाचा 

बालक नाव पापा  

 फयादीच ेनाव: -  

अिभषेक शंकर सह चंदले  वय 22 

वष ा.िश ण जात राजपूत  रा 

आयो या नगर हदगाव ता.हदगाव 

मोन. 9767476309. 
 

 FIR त दली का:- होय  
 

आरोपीच ेनाव व प ा :- 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

   

खलुासा,           

   सादर िवनंती क  , नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील यातील बालकाच ेआई-विडलांनी 

(आरोपीतानी) सदर बालकास उघ ावर टाकून 

याचा प रताग केला वगैरे फयादीच ेजबाबाव ण  

मा. पो. नी साहबेां या आदशेाने  गु हा दाखल 

क न तपास कामी पो उप नी कदम मॅडम 

यां याकड े दला  

 दाखल करणार:-  

HC/1099 गायकवाड पो टे हदगाव 

 मोन. 7972994682. 

तपािसक अलदार :- 

 पो.उपिन कदम मॅडम.पो टे हदगाव  

मो नंबर 7387500709. 

आरोपीच ेपवू इितहास-- 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 

 

 



पोलीस टेशन कनवट   िम सग नं.- 47 द. 19/12/2022 

पो. टे. च े

नाव 

गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व कलम 

गुरन / आ.मृ / 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  िम सग नं.  :- 

47/2022 

 

 

हरव याची ता. व वळे :-  

 द.16/12/2022 रोजी दपुारी 

15:00 वा. राह या घरातून 

द नगर गोकंुदा ता. कनवट  

दि णेस 2 क.मी. 

ठकाण :- द  नगर गोकंुदा 

कनवट. 

 

िम सग  दाखल ता. व वेळ :-  

द.  19/12/2022रोजी  

वेळ 16:40 वा. 

न द नंबर :- 24 वर  

 

उिशरा च ेकारण:-आज पावेतो शोध 

घेत याने. 

 खबर दणेार नाव :  

-. 

 

हरवले या च ेनाव :-  

उ मराव ई र मुने र वय 73 वष रा. द नगर 

गोकंुदा ता. कनवट 

 

हरवले या  च ेवणन :-  वय-73 वष,रंग-

सावळा, उंची 5.6 फुट ,पोशाख - अंगात पांढरे 

शट, काळी पॅ ट, सवयी- बीडी पीने ,पायात काळी 

चॉकलेटी रंगाची च पल. 

 

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- नाही. 

चकेिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील खबर दणेार मिहला िहने 

पो. टे.ला येऊन खबर द ली क , याचं ेपती नाम े

उ मराव ई र मुने र वय 73 वष रा.द नगर 

गोकंुदा ह े कोणासही काही एक न सांगता 

मोबाईल घरी ठेवून कुठेतरी िनघून गेल े

आह.े याचंा आज पावतो शोध घेतला परंतु िमळून 

आल े नाही. तरी शोध हो यास िवनंती वगैरे 

मजकुराचा अज आज रोजी पो टेला येऊन 

द याने डी.ओ. पोउपिन पवार साहबे याचं े

आदशेाने िम सग दाखल क न शोधक काही पो 

उप िन मामीडवार साहबे याचं ेकडे दल.े 

दाखल करणार:- PSO HC-1766 पवार पो. 

टे. कनवट. मो.नं.9011051766 

तपािसक अमंलदार :-  

ेड PSI मामीडवार.पो. टे. कनवट  

 मो. नं.9850061133. 

आरोपीच ेपवू इितहास-- 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 

 



कनवट  गुरंन CR. No.249/2022कलम 379 भा.द.िव. माण े द.19/12/2022 

पो. टे. चे 

नाव  

गरुनं/ कलम  गु हा घडला व दाखल  फयादीच ेनाव व प ा मो नं., व 

आरोपीच ेनाव व प ा. 

ह ककत  

पो. टे. च े

नाव कनवट  

गुरंन.  No. 

249/2022 

कलम  

379 

भा.द.िव.  

 

 

.  

 

 

गु हा घडला 

 द. 14/12/2022 रोजी  रा ी   

23:00 वा ते द.15/12/2022 रोजी 

सकाळी 06.00 वा. दर यान रे वे 

ाटर या अंगणात कनवट ता. 

कनवट िज. नांदडे  

दि णसे 2 क.मी.  
 

गु हा दाखल तारीख वेळ:- 

द19/12/2022 

वेळ:-18:03 वाजता 

टे.डा. .27 वर  
 

गलेा माल- 

 सॅमसंग गॅले सी A-21-S  कंपनीचा 

जुना वापरता मोबाईल क. अ.ं 

7000/- पये 

फयादी नाव- 

मनोज नामदवे ढोण े वय 28 वष 

ावसाय सुपरवायझर रा. दगुापुर 

वाड नं.3 चं परू िज. चं पूर ह. म.ु 

रे वे ाटर कनवट ता. कनवट 

िज.नांदडे.  

मो.नं. 8261088020. 
  
आरोपीच ेनाव:- अ ात. 
 

 फयादीस एफ आर ची त दली 

कवा नाही:- होय 
 

उशीराच ेकारण :- 

  आज पाव ेतो शोध घेत याने. 

 

िमळाला माल-िनरंक. 

आरोपी अटक तारीख वेळ :- िनरंक  

खलुासा- 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख  वेळी व ठकाणी यातील 

फयादीने आपला सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल उशी पाशी ठेवून 

अंगणात झोपी गेला असता कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेले 

आह.े आज पावेतो शोध घेतला परंतु िमळून न आ याने आज रोजी 

पो टेला येऊन त ार जबाब द याने वर माण ेगु हा दाखल क न 

पुढील तपास काम ेडी.ओ. पोउपिन पवार साहबे यां या आदशेाने 

पोउपिन मािमडवार साहबे यां याकड े दल.े 
 

 दाखल करणार : 

 PSO/Hc-1766पवार  मो.नं. 9011051766. 
 

तपासी अमंलदार-   

ेड पोउपिन मामीडवार  पो. टे. कनवट मो.नं. 9850061133. 
 

पो टे भारी अिधकारी :-  

मा. पोलीस िनरी क साळंुके  साहबे मो. नं.9422242568 

आरोपीच ेपवू इितहास-- 

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई--- 

 



पोलीस टेशन  मरखले  गु र नं नंबर 274/2022  कलम 342,324,323,427,504,506,34 भादवी द 19/12/2022 

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 

मरखेल  

गु र न 

274/2022  
कलम  
342, 324, 

323, 427, 

504, 506, 

34.भादवी. 

गु घ ता वळे व ठकाण 

17.12.2022 रोजीच े

21:00 वा सुमारास 
आरोपी  1 याचे घरात 
ता दगेलूर 

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

 दशा :- 

 दि ण 1७ कमी. 

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

गु र नं दाखल ता वळे:- 

दनांक 19/12/२०२२ 

रोजी वेळ 15:22  

न द   17 

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

 

फयादी- 

िव ल पी सुभाष चोरमले वय 26 वष 

वसाय खाजगी शाळेवर सेवक ता.दगेलूर 

मो. नं 7387583476 

 

FIR त दली का:- होय  

 

आरोपी – 

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

उिशराच ेकारण- फयादी याने उपचार क न 

आज रोजी येऊन त ार द याने दाखल 

खुलासा: सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी वेळी व ठकाणी यातील आरोपी  1 

व 2 यांनी संगणमत क न फयादीस िशवीगाळ क न हणाले क  तू आमची मलुगी 

वै णवी ही तुला फोन करते ितला कळत नाही तुला तर कळते तू ितला फोन क  नकोस 

ितला फोनवर बोल ू नकोस हणून यातील आरोपी 1 व 2 यांनी फयादीस थापड 

बु यानी मारहाण क न फयादीच ेहाताला ध न फयादीस ओढत ओढत याचे घरात 

घेऊन गेले व घरातील क डी बंद क न फयादीस क डून यातील आरोपी  1 याने 

याचे हातात हॉक  ि टक घेऊन फयादी च े दो ही पाया या गुड यावर व डा ा 

कानावर मार याने फयादीच ेनाकातून र  काढून दखुापत केली व आरोपी  2 िहने 

हातात दगड घेऊन फयादीच ेपाठीत कंबरेवर मा न मुका मार मारला व आरोपी  3 

व 4 यांनी संगणमत क न फयादीस थापड बु यांनी  मा न मु ाम मार मारला व 

आरोपी  4 यांनी फयादीचा VIVO T.1 कंपनीचा मोबाईल जुना वापरता कमत 

अंदाज े 12000/- पयाचा फोडून जाळून टाकून फयादीच े अंदाज े 12000/- पयाच े

नुकसान क न यातील आरोपी मांक 1ते 4 यांनी फयादीस जीवे मार याची धमक  

दली फयादी याने उपचार क न आज रोजी ो टेला येऊन वगैरे  फयादीव न गु हा 

दाखल  

दाखल करणार पो ना 1638 डोईजड - 

तपािसक  अिधकारी  : पो ह ेकॉ 94 बारी मो नं 7776067774. 

आरोपीच ेपवू इितहास-- 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 
 

 



पोलीस टेशन मरखले गुरनं नबंर 275/2022 कलम  65(ई) मदाका द 19/12/2022 

पो टेचनेाव गुरनन ंव कलम गु हाघडलाता. 

वळे ठकाणवदाखलता . वेळ 

फ या दनावप ावमोनं, 

आरोपीनाववप ा 

हक कत 

पो टेमरखे

ल 

गुरन 

275/2022  
कलम  

65  (ई) 

मदाका 

ग ु घ ता वळे व ठकाण 

19.12.2022 रोजी 16:00वा 

सुमारास मौज े टाकळी (ज)ं 

बस टँड येथे रोड या बाजूस 

एका बाभळी या झाडाखाली 

मौजे टाकळी (जं) ता.देगलूर 

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

दशा :- पवुस 5 कमी. 

 

गरुनदंाखलतावळे:-  

दनांक 19/12/२०२२ 

रोजी वेळ 17:45  

न द   22 

फयादी- 

राज  चाद ू वाघमारे वय 41 वष 

वसाय पोउपिन पो टे मरखेल  

मोन ं8975841122 
 

 FIR त दली का:- होय 
 

आरोपी- 

 
 

िमळाला माल 

देशी दा  भगरी सं ा असे लेबल 

असलेल े 180 ML मतेच े 7 बॉटल 

कमतं 490 पयाचा 

खुलासा: सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपी आप या ता यात िवना परवाना 

बेकायदेशीर र या देशी दा  भगरी सं ा असे लेबल 

असलेले 180 ML मते च े7 बॉटल कमतं 490 पया चा 

ो गु ाचा माल चोरटी िव  कर या या उ ेशाने िमळून 

आला वगैरे फयादी व न गु हा दाखल 

 

दाखल करणार 

पोना 1638 डोईजड  

तपािसक अिधकारी :  

पोहकेॉ 2505 कदममोन ं9923606729  

 

 

आरोपीच ेपवू इितहास-- 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 

 

 



 

पो ट लोहा गरंुन. 244/2022 कलम  324,323,504,506,34 ipc माण े द. 19.12.2022 

पो. टे. चे 

नाव 

ग.ुर.न. व कलम गु हा घडला व दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

हक कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पो ट लोहा गुरंन. 

244/2022 

 कलम  

324,323,504, 

506,34 ipc  

 

गु हा घडला - 

द.16.12.2022 रोजीच े 

13.30 ते 13.30 

वाजताच े सुमारास 

फयादी या शेतात 

आडगाव िशवार  तालुका 

लोहा िज हा नांदेड 

 

गु हा दाखल:-

द.19/12/2022 

वेळ13.48 वा . टेशन 

डायरी न द 14 वर  

 

FIR त दली का:- होय 

 - 

 फयादीच े नाव- तानाजी िसताराम ीरसागर वय 32 वष 

वसाय शेती राहणार आडगाव तालुका लोहा िज हा नांदडे 

मोबाईल नंबर 9637601948 
 
 

 आरोपी अटक:- नाही   

 

 आरोपीचा पूव इितहास – 

 आरोपीवर केललेी ितबधंक कारवाई -  

 

 

सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी यातील 

आरोपीतानी संगणमात क न फयादीस तू मो ा भावाला 

गावातून पळून लावून लहान भावाला शतेातून नाली का काढू दते 

नाहीस असे हणून वाद घालून थापडा बु याने मारहाण क न 

तसेच ितथे पडले या नांगराची लोखंडी िशवळ डो यात घालून 

गंभीर व पाची जखम क न दगडाने फयादी या पाठीत व 

बरगडीत मारहाण क न िशवीगाळ क न जीव ेमार याची धमक  

दली वगैरे मजकुराची जबाबव न मा.पो. िन. ी तांबे साहेब यांच े

आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास Hc 2325 करपण े

यां याकडे दले  

दाखल करणार -- 

HC 491 लाटकर  मो. नं. 8830449911 

 तपासी अमंलदार = HC 2325 करपण े पोलीस टेशन लोहा मो. 

न.9881708474 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व .  

 मा. पो.नी   तांब ेमोबाईल नंबर 9850188100 

आरोपीच ेपवू इितहास-- 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 



 
पो े चे नाव मुदखेड ो.गुरन 254/2022 कलम 65(ई) मु. ो.का िद. 19/12/2022 

 

पो े चे नाव  
 

गुरन/आ /पना
का /िमिसंग व 

कलम  

गु ा /आ /पनाका /िमिसंग 

घडला व दाखल  

िफयादी चे नाव खबर 

देणार/आरोपीचे नाव व प ा 
हकीकत  

 मुदखेड 
 
 
 

ो.गुरन 
254/2022 

कलम  

65(ई) मु. ो.का 

गु ा घडला –  

िदनांक   19/12/2022 चे 

13.30  वा. सुमारास 

रा माता िजजाऊ चौक 

मुगट पि मेस 10 िकमी   
 

गु ा दाखल –  

िदनांक 19/12/2022 

चे 16.15 वा 
नोदं नंबर 16 
 

आरोपीचंा पुव इितहास-

िनरंक 

िफयादी चे नाव –  

गंगाधर िव ल राव कदम वय 51 वष 

वसाय नोकरी पोहे का 2343 

नेमणूक था.गु.शा नांदेड मोबाईल 

मांक 9923074343 
 

आरोपी चे नाव - 
 

िमळाला माल-  

MC Dowells no.1 चे 07 बॉटल 

िकमती 1120 व Royal stag चे 06 

बॉटल िकमती 1080 पये एकूण 

2200 पयाचा माल 

खुलासा -सादर िवनंती की वर नमूद ता. वेळी व िठकाणी 
ितला आरोपी हा आप ा ता ात िवनापरवाना 
बेकायदेशी र ा MC Dowells no.1 चे 07 बॉटल िकमती 
1120 व Royal stag चे 06 बॉटल िकमती 1080 पये 

एकूण 2200 पयाचा माल पांढरा रंगा ा पो ात तः ा 
फाय ासाठी  ितची चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने 

ता ात  बाळगलेला िमळून आला णून 

बाजूस माणे गु ा दाखल आहे. 
 

दाखल करणार – 

 HC/2255 पो े मुदखेड 
 

तपािसक अंमलदार  

 HC/2187 आलेवार नेमणूक पोलीस ेशन मुदखेड 

मो.नंबर 9158756087 

आरोपीच ेपवू इितहास-- 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 

 

 



 
पो. े चे नाव मुदखेड भाग 1 ते 5 गुरन 253/2022 कलम 379भा.द.वी  िदनांक  19/12/2022 

पो े चे 

नाव 

 

गुरन/आ /पना
का /िमिसंग व 

कलम 

गु ा /आ /पनाका 
/िमिसंग घडला व 

दाखल 

िफयादी चे नाव खबर 

देणार/आरोपीचे नाव व 

प ा 

हकीकत 

 मुदखेड 
 
 
  

भाग 1 ते 5 

गुरन 
253/2022 

कलम 

379भा.द.वी 

गु ा घडला –  

िद 18/12/2022 चे 

19.45 वा.चे 

सुमारास िनटुरे 

यां ा हॉटेल समोर 

बारड रोड मुदखेड 

दि णेस 02 
 

गु ा दाखल - 

िदनांक 19/12/2022 

चे 15.43 वा  
नोदं नंबर 14 

िफयादी चे नांव  

 शेख गैस शेख  मौलाना 
वय 38 वष वसाय 

िम ी राहणार िबलाल 

नगर तालुका अधापूर 

िज ा नांदेड  

मोबाईल मांक 
9922251744 
 

आरोपी चे नाव - 

अ ात 
 
 
 

खुलासा -सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील यातील िफयादी व 

ाचा िम  अरशद पठाण हे मुदखेड येथे बिहणीस भेट ाक रता आले व परत 

मोटरसायकलने अधापूर कडे िनघाले असता िनटुरे यां ा हॉटेल समोर टेबलवर बसून 

चहा िपला व चहा पीत असताना माझा िववो कंपनीचा ाम े एअरटेल िसम मांक 

9922251744 असा व आय एम ई आय नं 863960042375577 असा जुना वापरता 
िकमती 5000/- पये व अरशद पठाण यांचा सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल एअरटेल  

िसम मांक 7741915310  आय एम ई आय मांक 358136640231080 जुना 
वापरता िकमती 10,000 पये चा टेबलावर ठेवून चहा िपला सदर रोडवर टक उभा 
क न बरीच गद  होती वरील वणनाचे मोबाईल टेबलवर िवस न मोसा वर बसून 

काही अंतरावर पुढे गेलो असता आम ा ल ात आले की  मोबाईल हॉटेलम े 
टेबलवर िवसरलो आहे हे ल ात येताच आ ी ताबडतोब परत येऊन पािहले असता 
मोबाईल िदसून आले नाही कोणीतरी अ ात चोर ांनी चो न नेले आहे वगैरे 

मजकुराचे  िफयादी जबाब  व न पो.िन. साहेबां ा आदेशाने गु ा दाखल क न 

पुढील तपास HC/2366 मंुडे हे करीत आहे. 

दाखल करणार - HC/2255 कवठेकर पोलीस ेशन मुदखेड  
तपािसक अंमलदार -HC/2366 मंुडे पो े मुदखेड मोबाईल नं. 9403330030 

आरोपीच ेपवू इितहास-- 

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई--- 

 

 



पो. टे िवमानतळ गरुनं 431/2022कलम 12 (अ)  महारा  जगुार कायदा दनाकं-19.12.22  
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

2 3 4 5  
िज हा नांदडे, 

पो. टे. 

 िवमानतळ 

गु.घ.ता.वऴे व ठकाण -  

दनांक 19/12/2022 रोजी 

च े 16.45 वा च े सुमारास 

LIC आँ फस या  समोरील 

मटन माकट या पाठीमागे 

बोळीतील रोडवर गांधीनगर 

येथे 

 

 दशा व अतंर – 

पुवस  1 km  

 

गु हा दाखल ता. वळे – 

 द 19.12.2022 रोजी 

 वेळ -18.41वा . 

टे. डा. 43 

पो. टे िवमानतळ 

गरुनं  

431/2022 

कलम 

 12 (अ)  महारा  

जगुार कायदा  

 

फयादी - गंगाधर िप.िव लराव कदम वय 51 वष 

वसाय नौकरी पोहेकॉ /2343 थािनक गु ह े शाखा, 

नांदडे मोबाईल नंबर 9923074343. 

आरोपी -   

िमळाला माल-  

 01)1200 /- दोन पाने कॉबन त, एक बॉल पेन, काबन 

तुकडा तसेच नगदी पये यात 1200/- पयाच े यात 

500 पये दराची एक नोट, 100 पये दराची ितन 

नोटा, 50 पय दरा या दोन नोटा, 20 पये दरा या 

बारा नोटा, 10 पया या सहा नोटा असे एकुण क. अ.ं  

2)1080/-  दोन पाने कॉबन त, एक बॉल पेन, काबन 

तुकड़ा तसेच नगदी पये यात 1080/- पयाच े यात 

500 पये दराची एक नोट, 100 पये दराची दोन 

नोटा, 50 पय दरा या चार नोटा, 20 पये दरा या 

पाच नोटा, 10 पया या आठ नोटा असे एकुण :- 

2280/- पये 

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

यातील आरोपीतांनी .क यान नावाचा मटका खेळत व 

खेळवीत असतांना जुगाराच ेसाही य व नगदी पये 2280/- 

सह िमळून आला. वगैरे मजकुराच े फयाद व न पोिन काकडे 

साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

पोना/591 नागरगोजे  यांचे कड े दले.  

 

दाखल करणार –  

ASI क याणकर   मो.नं. 9623551038 

 

तपास करणार  -  

पोना/591 नागरगोजे  मो.न.8412879395  

आरोपीच ेपवू इितहास-- 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 

 

 

 

 



पो टे चे नाव मदुखडे ो.गरुन 255/2022 कलम 65(ई) मु. ो.का द. 19/12/2022 

पो टे चे नाव  गुरन/आ /पनाका 

/िम सग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी चे नाव खबर देणार/आरोपीचे नाव व प ा हक कत  

 मुदखेड 

 

 

 

ो.गुरन 

255/2022 

 कलम  

65(ई) म.ु ो.का 

गु हा घडला –  

द 19/12/2022 च े

15.15  वा. समुारास 

िनसग हॉटेल  मुदखेड ते 

माळकौठा जाणारे रोडवर  

दि णेस 16 कमी 

 

गु हा दाखल –  

दनाकं 19/12/2022 

च े18.21 वा  

न द नंबर 19 

 

आरोप चा पुव इितहास-

िनरंक 

फयादी चे नाव –  

मधकुर ंकटराव पवार वय 51 वष 

वसाय नोकरी पोह े का 2232 पोलीस 

टेशन मदुखेड  

मोबाईल माकं 7776088897 

आरोपी चे नाव  

िमळाला माल-  

दशेी दा  भगरी सं ा अस े कागदी लेबल 

असलले े काचे या 180 एम एल मते या 

सीलबंद 14 बॉटल येक बॉटल 70 पये 

माण ेएकूण 980 पयाचा माल 

खलुासा -सादर िवनंती क  वर नमूद ता. वेळी व ठकाणी ितला 

आरोपी ने आपल ेिनसग हॉटेल येथे िवनापरवाना बेकायदशेी र या 

दशेी दा  भगरी सं ा अस ेकागदी लेबल असलेल ेकाचे या 180 

एम एल मते या सीलबंद 14 बॉटल यके बॉटल 70 पये 

माण ेएकूण 980 पयाचा माल वतः या फाय ासाठी  ितची 

चोरटी िव  कर या या उ ेशाने ता यात  बाळगलेला िमळून 

आला हणून  बाजूस माण ेगु हा दाखल आह.े 

 

दाखल करणार – 

 HC/2255 कवठेकर पो टे मुदखेड 

तपािसक अमंलदार -   

HC/2721 शद ेनेमणकू पोलीस टेशन मुदखेड   

मो.नंबर 9552516283 

आरोपीच ेपवू इितहास-- 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 

 

 



          

 

  

 
 

  

      
  

    
  

  
    

 
 

 

 
 

 
  

  
 
 
 

    
  

      
       
 

 
     

  
 

     
 

  
 

   
 
 
 

    
  

     
   

      
    

 
  

   
   
    

     
  

 

  
         

              
           
        

 
  

        
 

  
           

 

आरोपीच ेपवू इितहास-- 

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई--- 



 

पोलीस टेशन मदुखडे गु.रं.न.256/2022 कलम 12 (अ)  महारा  जुगार कायदा दनाकं-- 19.12.2022 

 अ. 

. 

 िज हा 

पो टेचे नाव  

 गु. घ. ता. वळे व ठकाण    ग.ुरं.न.व कलम   फयादी व आरोपी नाव  गु ाची हक कत  

1.  पोलीस 

टेशन 

मुदखेड  

 ग.ुघ.ता. दनाकं-19.12.2022  वेळ 

16.40  व ठकाण - रे वे टेशन 

जवळील समशान भमूी झाडाखाली 

मुदखेड 

 

 गु हा  दाखल दनाकं-19.12.2022  

वेळ 21.14  

न द माकं 22 

 गु.रं.न. 

256/2022 

कलम – 

12 (अ) महारा  

जुगार कायदा.                                                                                                        

फयादी— 

चं कांत केरबा मुंडे वय 48 वष 

पो हे का /23 66 पो ट मदुखेड 

वय  45 वष  

 मो. नं. 9403330030 

 

 आरोपी – 

 

िमळाला माल _  

780 पये नगदी व 52 बदक 

छाप प  े                 

 खलुासा -- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळेी व 

ठकाणी  रे वे टेशन जवळील समशान भूमी वडाचे 

झाडाखाली नमूद इसम बसून प यावर पसै ेलावून ितरट 

नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत असताना 780 व 52 

प  े सह िमळून आल े हणून वगैरे जबाब व न गु हा 

दाखल माननीय पोलीस िनरीक्षक  साहबे यांच े

आदशेाने गु हा  दाखल 

 

 तपासीक  अिधका याचे नाव  

 पो.ह.ेका. 1375 ठाकुर  मो नंबर 7774051375 

 

 दाखल करणार— 

पो हे का 2255 कवठेकर पो. टे. मुदखेड 

 मोबाईल नंबर 876442488 

आरोपीच ेपवू इितहास— 

 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 



पोलीस टेशन भोकर दनाकं 19.12 2022 DCR ची मािहती  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ व ठकाण 

गु. द. ता.वेळ  टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयादी 

आरोपी 

 हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वळे व ठकाण 

द 17.12. 2022 रोजी 

15.00 ते 15.15 

वाजताच ेसुमारास म छी 

माकट भोकर तालुका 

भोकर 

आंतर व दशा   

पि मेस 1 कलोमीटर  

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 19/12/2022 

वेळ 16.30  

टे.डा. नोद 20 

उिशराच ेकारण 

फयादीने आज रोजी 

पो ट ला हजर येऊन 

त ार द याने 

गु.र. न. 

490/2022  

कलम  

379 भादवी.  

 

 

फयादीच ेनाव 

फया द भजुंग पी. मोतीराम राठोड वय 55 

वष ावसाय शेती रा. धारजनी फुलवाडी 

तांडा ता. भोकर जी नांदडे.  

मोन  7719819329 
 

आरोपीच ेनाव    अ ात 

आरोपी अटक- िनरंक 
 

गलेा माल 

फैशन ो. कंपनीची मोटार सायकल . MH 

26 BA 1385 जीचा चसेेस नंबर 

MBLHA10BSGHH14699 व इंजीन 

नंबर HA10EVGHH16325 असा असलेली 

का या रंगाची क मती अंदाज े 40000/- 

पयाची जुनी वापरती  

िमळाला माल िनरक 

खुलासा सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व  ठकाणी यातील अ ात 

आरोपीने यातील फयादी हा म छी माकट भोकर याची ो कंपनीची मोटार 

सायकल . MH 26 BA 1385 जीचा चेसेस नंबर 

MBLHA10BSGHH14699 इंजीन नंबर HAIDEVGHH16325 अशी 

असलेली का या रंगाची क मती अंदाज े40000/- पयाची जुनी वापरती ह 

लावुन बाजार घे यासाठी बाजारात गलेे असता अ ात चोर ाने चो न नेली 

आहे. असा जबाब द याने वगैरे जबाब व न मा पिन साहबेा या गु हा दाखल 

क न पुढील तपासकामी बीट पोहकेो 2090 पांढरे यांचे कड े दला 

दाखल करणार   

ASI दवे कांबळेPSO पो ट भोकर मोबाईल नंबर 9623979181 

तपासी अमलदार  

पो.ह.ेका.2090 पांढरे नेमणूक पो ट भोकर मो.  9850733744 

पो ट भारी अिधकारी 

 पो. िन िवकास पाटील मो.9923104521 

घटना थळी भटे देणारे अिधकारी  

पोहे का 20 90 पांढरे दनांक18/12/2022रोजी िज हा रा ग त दर यान 

परत आ याची वेळ दनांक 19.12. 2022 

आरोपीच ेपवू इितहास— 

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई---  

 



पो. टे. च ेनाव  गरुन / आ.मृ / व कलम  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी चे नाव व प ा व मो. न.ं आरोपी 

च ेनाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

 मांडवी गुरन नं.  :- 

 93/2022 

कलम :-  

354(ड),509 

,504,भादवी 

 

 

 

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 19/12/ 2022 रोजी  

वेळे 17:30 वा. 

ठकाण :  कनक  फाटा 

ता. कनवट  

  

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 19/12/2022  

च े19:52 वा.  

न द नंबर :- 11 वर  

  

फयादी चे नाव :-  

 

आरोपी चे नाव :- 

  

 

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :- िनरंक 

 

 

सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादी  फयादी ही नेहमी माण े आपल े मूळ गावाव न 

ुटीच े ठकाणी कत  पार पाडून गावी परत येत असताना 

यातील आरोपी यांनी फयादी या पाठलाग क न वाईट उ शेाने 

येऊन तू जर गाडी येथेच थांबवली नाही तर मी इथ ेजीव दईेन 

तु या म ये एवढा अटी ुड आह ेका अस े फयादीस हणाला व 

मादरचोत भोसडीच े अस े िशवीगाळ केली याने यापूव सु ा 

फयादीस फोनवर कॉल क न फयादीला व फयादी या 

बिहणीस िशवीगाळ केली व फयादीच े फोटो एिडट क न 

इंटरनेटवर टाक याची धमक  दली वगरेै फयाद व न गु हा 

दाखल क न माननीय सपने िशवरकर साहबे यां या आदशेाने 

तपास बीट पोह ेका 16 57 कदम यां याकड े दला  

दाखल पोहकेा 1732 राठोड मो  9421769181 

तपासीक अिधकारी 

 पोह ेका 1657 कदम पो ट माडंवी मो  7218242057 

पो. टे. भारी अिधकारी नाव :- . 

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

आरोपीच ेपवू इितहास— 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 



पो टे तामसा  गु.र.नं.118/2022 कलम 12 (अ) म.ुज ुअँ ट  दनाकं 19.12.2022 

पो. टे चे 

नाव  

गरंुन व कलम  गु.घ.ता.वळे व ठकाण फयादी च ेनाव ह ककत 

तामसा गुरंन  

118/2022 

कलम  

-12अ म.ुज.ुका.  

 

िमळाला माल - 

200  दराची 01 नोट,  100  

.दरा या  11  नोटा ,50 .दरा या 

16  नोटा , 20  दरा या 07 नोटा , 

10 .दरा या 09 नोटा एकुण 

2330/-   व मटका जुगाराच े

सािह य 

गु.घ.ता.वळे व ठकाण  

द.:- 19.12.2022 

रोजी च े15.05 वा स.ू 

आठवडी बाजार तामसा  

ता.हदगाव िज नांदडे. 

दि ण ेपाचश ेमीटर 

 

 

गु.दा.ता.वळे दनाकं:-- 

19.12.2022  

च े18.41 वा 

.न द नं 15  वर. 

 

 

आरोपीच ेपवु इतीहास - 

नीरंक  

 

फयादी:-    

भारत हौसाजी क  ेवय 44  वष 

वसाय पोहकेा .ब.न.2811  

नेमणकू थािनक गु ह ेशाखा 

नांदडे मो नं:-- 8329409351 

 

आरोपी चे नाव व प ा:--  

आरोपी अटक -/ नाही 

आरोपीवर केललेी ितबंधक 

कायवाही-/ सदर आरोपीवर 

कलम 41 (1)(अ) माण ेनोटीस 

दऊेन सोडल ेआह.े 

सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 

याितल आरोपीने िवनापरवाना बेकायदशेीर र या 

िमलन डे नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत 

असताना िमळून आले हणून वगैरे फयाद व न 

गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार- 

PSO asi डूडूळे पो. टे.तामसा 

मो.न.9022037761 

 

तपासीक अिधकारी याचं ेनाव :--   

asi सुयवंशी   पो टे.तामसा  

मो नं:-- 9923451146 

 

पो. टे भारी अिधकारी याचं ेनाव व मोबाईल 

नंबर:-मा सपोनी ी दळवे सा पो टे तामसा  

म  .नं.7744827771 

आरोपीच ेपवू इितहास— 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 

 



पो टे  उमरी      दनाकं-19.12.22 

िज हा/पो. 

ठाण े

गुरन ंघडला/गु हा 

दाखल/ ा  द.वळे 

गुरन ं/कलम खबर दणेार याचंे नाव व 

प ा फयादी/आरोपी 

हक कत 

पो टे च े

नाव- उमरी  

गु हा घडला ता.वळे 

ठकाणी 

 दनाकं 19.12 .22 

रोजी वेळ 08 .00 

वाजताच ेसमुारासच 

शंकर माधवराव 

पाटील याचं ेशेतात   

 

अतंर व दशा-   

दि णेस   08 क.मी 

 

 

गु हा दाखल ता.वळे-

19.12.22 

 च े16.01 

 वा न द नंबर 16 

गुरन-ं 

296 /2022  

कलम  

324,323 

,504,506 

भादवी   

 

 

 

 

 

 

  

फयादीच ेनाव-  

चादं ुगंगाधर मकल ेवय 

30 वसाय शेती रा.िनमटेक 

ता.उमरी 

मो.9529055083  

 

आरोपीच ेनाव- . 

 

 

आरोपी अटक-नाही 

 

 

 

 

खलुासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयाद  हा शंकर माधवराव पाटील  यांचे शेतात फुल े तोडीत 

तोड यासाठी गेलो असता यातील आरोपीने िशवीगाळ क न जिमनीवर 

उबडे पाडुन लाथानी मा न हातातील िव याने याच ेडावे हाताच ेदोन 

बुटांना मा न दखुापत केली व िजव े  मार याची धमक  दली व गैरे 

मजकुराच ेजबाबा व न मा.पो.िन.साहबेां या आदशेाने वर माण ेगु हा 

दाखल क न पुढील तपास कामी पोहकेा 2354 गेडाम यां याकड े

दे यात आला आह.े 

 

दाखल करणार- पोहकेा  2341 वानोळे  

 

तपासीक अमंलदार / 

 पोहकेा 2354 गेडाम mo 9421768528 

 

पो टे भारी अिधकारी 

पो.िन मोहन बळीराम  भोसल े mo.7038833358 

आरोपीच ेपवू इितहास— 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 

 



आरोपीच ेपवू इितहास— 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 



 

  

आरोपीच ेपवू इितहास— 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 



पोलीस टेशन रामतीथ गुरन 208/2022 कलम 283 भा द वी द    19/ 12/2022 

पो. टेचे 

नाव 

गुरन ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोदी 

न ं, आरोपीच ेनाव व प ा , 

आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

रामतीथ गुरनं 

208/20222 

कलम 

283 भा द वी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.घा.ता.वेळ व. ठकाण:- 

द.19/12/2022 रोजी11.00  

वाजता नरसी ते िबलोली 

रोडवर नरसी बस थानक 

समोर  

 

उ रेस 07 कमी 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 19/12/.2022 

च े17:07वा  

टे.डा न द  21वर  

 

 

 

 फयादीच ेनाव:-  

अिनल बालाजी 

रदकवाल ेवय  32वष 

वसाय नोकरी 

PC.485 पोलीस टेशन 

रामतीथ तालकुा 

िबलोली  
 

 FIR त दली का:- 

होय  
 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  
 

आरोपी अटक:- नाही 

खलुास_ सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने याचे ता यातील अप े ऑटो हा नरसी ते िबलोली नरसी बस 

थानक समोर या रोडवर येथे रोडच ेम यभागी उभा क न येणारे जाणारे 

वाहनास अडथळा िनमाण होईल व लोकाचंी जीिवतास  धोका िनमाण होईल 

अशा ि थतीत उभा केले या िमळून आला वगैरे त ारीव न मा सपोिन  दघे 

साहबे याचं े आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास HC .2441 आड े

यां याकड े दला. व आरोपीस CRPC कलम 41(अ) माण े नोटीस दऊेन 

सोड यात आल े

 

गु हा दाखल करणार:-  

Pso. HC.620 पो. टे. रामतीथ मो.9175358880 

तपािसक अमलंदार :- 

HC.2441 आडे  पो टे रामतीथ   

भारी अिधकारी :- 

मा .सपोिन दघे साहबे  पो टे रामतीथ  

आरोपीच ेपवू इितहास— 

 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 

 

  



पो टे  उमरी     दनाकं-19.12.22 

िज हा/पो. 

ठाण े

गुरन ंघडला/गु हा दाखल/ ा  

द.वळे 

गुरन ं/कलम खबर दणेार याचंे नाव व 

प ा फयादी/आरोपी 

हक कत 

पो टे च े

नाव-  

उमरी  

गु हा घडला ता.वळे ठकाणी 

दनाकं 14.12 .22 रोजी वेळ 

11.39वाजताच ेसुमारास  

नगर पालीका उमरी 

कमाणी या समोर . 

 

अतंर व दशा-   

 पि मसे 01 क.मी 

 

गु हा दाखल ता.वेळ-

19.12.22 

 च े18.02 वा  

न द नंबर 17 

गुरन-ं 

297/2022 

कलम 

379भादिव  

 

 

 

 

 

 

  

फयादीच ेनाव 

 मधाव क डीबा  वाघमारे 

वय 32 वसाय मजुरी 

रा.अ दलुापरुवाडी ता.उमरी 

मो.7588425640  

 

 

आरोपीच ेनाव-  

1.अ ात  

 

 

आरोपी अटक-नाही 

 

 

खलुासा- सादर िवनंती क  वर नमुद वेळी व  ठकाणी यातील  फयादी 

हा याची मोसा क्. डे डर लस  नगर  पािलका उमरी कमािण या  

समोर लावनू  रे वेने नांदडे येथे गेला व परत आला ते हा याची मो सा 

लावले या  ठकाणी न दस याने कोणी तरी अ ात चोर ांनी  

चो न नेली आह ेव गैरे मजकुराच ेजबाबा व न मा.पो.िन.साहबेां या 

आदशेाने वर माण े गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पोहकेा 

2164 भालेराव यां याकड ेदे यात आला आह.े 
 

दाखल करणार 

- पोहकेा  2341 वानोळे  

तपासीक अमंलदार / 

 पोहकेा  भालेराव 7030221125 

पो टे भारी अिधकारी- 

पो.िन मोहन बळीराम  भोसल े mo.7038833358 

आरोपीच ेपवू इितहास— 
 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 

 

  



पो. टे. कंुडलवाडी गरून 145/ 2022कलम 12 (अ) म.ज.ुका.  द.19/12/2022 

पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.न.व 

कलम 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण  फयादी च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाडी गूरन  

145/2022 

कलम. 

12(अ)  

म. ज.ुका. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ूघ.ता.वळे व ठीकान :- 

द.19/12/2022रोजी 16.30वा.   

द  मं दर जवळ पोचमा ग ली 

कंुडलवाडी तालकुा िबलोली 

 

 

ग.ूदा.ता.वेळ :  

द.16/12/2022 

रोजी 22.23वा 

. टे.डा.  28वर 

 

 

िमळाला माल :- 

नगदी.920  व मटका जुगाराच े

सािह य.  
 

फयादीचे नाव  :- 

 शेषराव िभमराव कदम  वय 

51वष  वसाय. नोकरी 

HC.1921पो. टे. कंुडलवाडी 

मो.8007753055 

 

आरोपी च ेनाव : 

-  

 

 

 

खलूासा :- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीने.    मट यावर आक ावर पैस े

लावून क याण नावाचा मटका जुगार िवनापरवाना 

बेकायदेशीर र या खळेत व खळेवीत असताना   िमळून आला 

हणून वर माणे गु हा दाखल क न  पुढील तपास कामी मा. 

सपोनी यां या आदशेान े पो.ह.े का 1921 कदम यां याकड े

दला आह.े व आरोपीस CRPC 41(अ) माणे नोटीस देऊन 

सोड यात आले. 
 

दाखल करनार :  

 PSO. Npc. 1191आड ेसर पो. टे. कंुडलवाडी 

मो.8806267380 

तपासीक अमंलदार:- 

 HC . 1921 कदम साहबे  पो. टे. कंुडलवाडी मो.8007753455 

भारी व चाज अिधकारी :- मा.Api कासल े साहबे  

आरोपीच ेपवू इितहास— 
 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई--- 

 



iksLVs da/kkj nSfud xqUgs vgoky fn 19-12-2022 

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 

da/kkj 

 

 

 

 

xqjua ?kMyk  & 

fn-18@12@2022 jksth 

04%00 oktrk lqekjkl 

cgknjiqjk rk-da/kkj 

toG dP;k jksMoj  

fn’kk o varj %&  

nf{k.ksl  05 fd-eh- 

 

 xqUgk  nk[ky-rk-osG-%  

fn &19-12-2022 ps 

osG 05%41  ok  

uksan ua-  06 oj 

 

xqjua&  

388@2022 

dye  

328] 272] 273] 188]]34Hkk-na-fo-vUUk 

lqj{kk ekuds vf/kfu;e 2006 dye 

26¼2½]¼1½]30 ¼2½¼v½ 59izek.ks 

 

 

vkjksih vVd%&ukgh 

 

 

mf’kjkps dkj.k%& 

vUUk o vkS”k?k iz’kklu dk;kZy; ukansM ;sFks 

laidZ lk/kqu iq<hy dk;Zokgh ckcr ekfgrh 

ns.;klkBh laidZ lk/kyk vlrk R;kaP;k 

dMqu dkghgh izfrlkn u feGkY;kus rlsp 

xzkeiapk;r fuoM.kqd cankscLr vlY;kus 

vkt jksth nk[ky 

 

fQ;kZnhps uko %&  

xksikG panziky banzkGs o; 35 o”kZ O;olk; uksdjh 

iksyhl mifufj{kd da/kkj iksyhl Bk.ks ftYgk ukansM eks-

dz 9975754256 

vkjksihps uko %&   

feGkyk eky  %&  

v dz-1 fdear 28]80]000 # fdaerhps   

 ukokP;k xqV[;kP;k ,dq.k 80 cksjh R;krhy ,dk 

cksjhe?;s 4 cWx o R;k ,dk cWxe/;s  ukokPks 

xqV[;kps 60 iqMs izfr iqMk vankts fdaer 150 #i;s 

izek.ks 

2- 4000 # fderhps lkGhpk Hkqlk Hkjysyas ,dq.k 20 

ckjnkuh iksrs  

3-800000 # fderhpk ,d Vªd uacj ,e ,p 43 ;qo 

1523 foVdjh jaxkpk R;kaps ckWMhoj ika<js jaxkpk iVVk 

tq-ok-fdaer vankts ,dq.k 36]84]000- 

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

;krhy vkjksihrkauh lax.ker d#u egkjkVª ‘kklukus izfrcaf/kr 

dsysY;k xqVdk ]gk ekuokus lsou dsY;kus dWUlj lkj[kk 

nq/kZj vktkj gksmu R;kapk èr gksm gs ekghr vlrkauk lq/nk ‘kklu 

izfrca/khr xqV[kk fderh 28]80]000 #i;kpk Vªd e/kqu pksjV;k 

ekxkZus fodzh dj.;kps gsrqus vkiY;k rkC;kr ckGxqu R;kph okgrqd 

djhr vlrkauk ,dq.k eqnznseky 36]84]000 lg feGqu vkyk vkgs 

oxSjs fQ;kZnh o#u xqUgk nk[ky- 

 

nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@2259 Jhjkes lkgsc iks-LVs da/kkj 

rikfld vaeynkj %&  

liksfu @yks.khdj iks-LVs da/kkj eks-9922336474 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  

iks-fu iMoG iks-LVs da/kkj eks-9420841070 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  

1½ iks-fu iMoG iks-LVs da/kkj eks-9420841070 fn-19-12-2022 ps 

06%10 ok uksan ua 08 oj ?kVukLFkGh HksV ns.ks dkeh jokuk - 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



iksLVs oftjkckn nSfud xqUgs vgoky  fn 19-12-2022 

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 
oftjkckn 

 

 

 

 

xqjua ?kMyk  & 
fn- 19@12@2022 
jksth 14%45 
oktrk ek- iksyhl 
vf/k{kd dk;kZy;  
ukansM  

 fn’kk o varj %&  
if’pesl 1@2 fd-
eh- 

 xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%   
fn &19-12-2022 
ps osG   16%44  
ok uksan ua- 16 oj 
 

xqjua &  
446@2022 
dye  
353] 294] 504] 
506 Hkk-na-fo-  
 
 
 
xqUgk nk[ky 
gks.;kl foyac 
vlY;kl foyackps 
dkj.k%& fujad  
 

fQ;kZnhps uko %&  
txUukFk ckcqjko vacqyxsdj 
o; 29 o”ksZ  iksdkW @2169 
use.kqd iksyhl eq[;ky; ] 
ukansM  
 
vkjksihps uko %&   
 
 ½ 
 
vkjksih vVd %& 
 fnukad 19@12@2022 jksth 
17%07 oktrk LVs-Mk-uksan ua- 
17 izek.ks vVd dsys vkgs - 
 
- 

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gk 
x.kos’kkr vkiys drZO;koj gtj vlrkuk ;krhy vkjksihus fQ;kZnhl * , dq«;k rq 
nwj ljd eknjpksn rq rhu QqV nq:u cksy ** vls Eg.kwu fQ;kZnhl vkbZ cfg.khoj 
vf’yy Hkk”ksr f’kohxkG d:u <dywu nsowu ‘kklfd; dkekr vMFkGk fuekZ.k dsyk 
Eg.kwu xqUgk - 
nk[ky dj.kkj %&  
 iksgsdkW @1098 xtkuu fdMs iks-LVs- oftjkckn eks-ua- 9422615497 
rikfld vaeynkj %&  
iksmifu izfo.k f’okthjko vkxykos iks-LVs- oftjkckn  eks-ua-  9890630130 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & 
txnh’k HkaMjokj iksyhl fujh{kd iks-LVs- oftjkckn eks-ua-9923696860  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
1½ txnh’k HkaMjokj iksyhl fujh{kd iks-LVs- oftjkckn eks-ua-9923696860 fn-
19@12@2022 jksth 18%20 ok jokuk   LVsMk uksn dz 19 oj jokuk 
2½ Jh- panzlsu ns’keq[k mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh mifoHkkx ukansM ‘kgj eks-ua- 
9765390333  
3½ iksmifu izfo.k f’okthjko vkxykos iks-LVs- oftjkckn  eks-ua-  9890630130 
fn-19@12@2022 jksth  18%24 ok- LVsMk uksn dz  20 jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



          

 

  

  
         

 
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    

    
    

     
 

 
   

     
 

   
   

    
  

 

  
       
  

 
 

   
 

    
 

  

        
 

  
       
 

                    
       

        
         

        
      

 

       
  

 

      
  

 

      
    

    

     



           

 

 
 

  
 

    
 

  
 

  

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  
     
    
   

 
 

   

   
     

            
 

   
     

   
 

   
 

    
     

   
 

   
 

    
      

    
      

    
 

         
          
        
          

       
       
        
 

 

  
   

 
    

     
 

   
    

 
    

     



भादवी

भादवी

रा ी

शंकरनगर वसरणी
नांदेड

उ रेस िक मी

 
  

  
     

िफयादी
व ितचे भाऊ व भाऊजाई असे आरोपी ा घरी जावुन मला अपश का
वापरतेस असे णुन िवचार ास गेले असता यातील आरोपीने
िफयादीस िशवीगाळ क न लाथाबु ाने मारहाण केली व आरोपीने
ितचे हातातील दगडाने डो ात मा न जखमी केले

आहे

सुयवंशी

सुयवंशी



भादवी

भादवी

रा ी
शंकरनगर

वसरणी नांदेड

उ रेस िक मी

 
  

  
      

िफयादी व ितचे मुले व व भाऊ असे घरी असतांना यातील
आरोपीतांनी संगणमत क न िफयादीस व ितचे भावास व मुलास
कडयाने मा न जखमी केले व िशवीगाळ क न लाथाबु ाने
मारहाण केली व िजवे मार ाची धमकी िदली

आहे

सुयवंशी

सुयवंशी



अ म जु का

अ
म जु का

वाजताचे
सुमारास वाजेगाव
पोलीस चौकी ते
धनेगाव कडे
जाणा या रोडवर
वसंुधरा कॉ े

ा बाजुला
मोकळया जागेत

भाकर द राम मलदोडे वय वष ावसाय
नौकरी पोहेका ने प े नांदेड ामीण

सीआरपीसी अ माणे नोटीसवर
सोड ात आले

  
नगदी पये मोबाईल व बॉलपेन सह

एकुण ा मुददेमाल 
      

आरोपीतांनी वाजेगाव पोिलस चौकी ते धनेगावकडे जाणा या रोडवर
वसंुधरा कॅ लेकस ा बाजुला मोक ा जागेत िवनापरवाना
बेकायदेशीर री ा मोबाईलचा वापर क न तसेच लोकांन कडुन पैसे
घेवुन क ान नावाचा मटका जुगार खेळवीत असताना ाचे ता ात
क ान नावाचे मटका जुगाराचे सािह मोबाईल व नगदी पय असे
एकुन पायाचा मु ेमाल िमळुन आला आहे

आहे

क े

च धर

 



iksLVs yksgk nSfud xqUgs vgoky fn 19-12-2022 
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  

yksgk 

 
 
 
 
 
 

iukdk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&fnukad  
fn 19-12-2022 jksth 
15-30 ok- ps lqekjkl 
lqHkk"k uxj toGhy 
jksMoj rkyqdk yksgk 
ftYgk ukansM  
 
fn’kk o varj %&   
if’pesl 08 fd-eh- 
 
iukdk nk[ky-rk-osG- 
fn-19@12@2022  
osG 22-09 ok-LVs'ku 
Mk;jh uksan 25 oj 

iukdk-ua 
263@2022 
dye 
323]504]506
]34 Hkknoh 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
esgcwc mejfe;k 'ks[k o; 21 
o"kZ O;olk; jkg.kkj cksjxko 
rkyqdk yksgk ftYgk ukansM 
eks-ua- 7498959076 
 
 vkjksihps%& 
 
 
vkjksih vVd %& ukgh 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh  
;krhy vkjksih R;kauh lax.ker d:u fQ;kZnh o R;kps fe= 
eksVjlk;dy o:u xkokdMs tkr vlrkuk R;kapk ikBykx 
d:u vkokt nsÅu Fkkacowu tqU;k HkkaM.kkph dqjkir dk<wu 
fQ;kZnh o R;kps fe= f'kohxkG d:u ykFkk cqDD;kus ekjgk.k 
dsyh o thos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs tckcko:u ek- iks- 
fu- lkgsc ;kaP;k vkns'kkus xqUgk  nk[ky  
nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@491 ykVdj - eks- ua 8830449911 
rikfld vaeynkj %& iksmifu dkGs eWMe iksyhl LVs'ku yksgk 
eksckbZy uacj 9922391720 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
iks-fu- rkacs lk- iks- LVs- yksgk eks- u- 9850188100 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
iksmifu lksudkacGs  iksLVs  yksgk  eks-ua-  9823867336 
gs fnukad 19@12@2022 jksth ps 22%56 ok uksan ua- 27  oj 
jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 

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

 

  



पो. े िबलोली भाग-1 ते 5 गुरनः -225/2022 कलम 12(a)मजुका  िद. 13/11/2022 
पो. े  
चे नाव  

गु.र.न व 
कलम  

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

हकीकत 

िबलो
ली  

पो. े. 
िबलोली भाग-
6गुरनः -
245/2022 
कलम  
12(a) मजुका 

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः  
िद 19/12/2022चे 
16.30 वा. तळयाचे 
कटयाचे बाजुस 
िचचेचया झाडाखाली 
िबलोली
 
गु ा दाखल 
िद.19/12/2022 
चे19.33 वा   
नोदं नं 20 वर 
 
िमऴालामाल:- 
नगिद 2500/-  व 
एक cyient कंपनीची 
नोटबुक जावर मटक 
याचे आकडे 
कळिवले व जुगाराचे 
सािहतय 

 

िफयादीचेनाव-  
मारोित सायलु मुदेमवार
वय वष वसाय 
नोकरीपोना 2351 पोिलस 
ठाणे ता. िबलोली िज
नांदेड  मो नं
 
आरोपीचे नाव-  
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी हा िवनापरवाना 
बेकायदेिशर रतया कलयान नावाचा मटका जुगार 
खेळत व खेळिवत आसताना वर नमुद जुगाराचे 
सािहतय व नगिद 2500/-  सह िमळुन आला महणुन 
बाजुस पमाणे  व न सदरचा गु ा नोदं क न पुढील 
तपासकामी मा. पोलीस िनरी क सायांचेआदेशाने
सदरचा गुनहा तपासकामी याचेकडेिदला
 
तपािसकअंमलदार- 
सी जे सोनकांबळे पोना पोलीस ेशन िबलोली  
मो नं 9822172300 
 
दाखल करणारः - 
िब एम कौठकर पोहेका  पोलीस ेशन िबलोली  
मो नं 9923799208 

भारी अिधकारी-  
न टे सा पो. े .िबलोली.  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
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iksLVsa brokjk nSfud xqUgs vgoky fn 19-12-2022 
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 

brokjk 

 
 
 
 
 
 

vkez  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&fnukad  
fn 19-12-2022 jksth   
18%35  oktrkps  
lqekjkl e;rkps jkgrs 
?kjke/;s lkMhus xGQkl 
?ksoqu vkRegR;k 
 
 
fn’kk o varj %&   
iqosZl 02 fd-eh-  
 
 
vkez nk[ky-rk-osG-  
fn-19@12@2022  
osG 23-56 ok-LVs'ku 
Mk;jh uksan 40 oj 

 vkez  ua- 
27@2022  
dye  
174 
lhvkjihlh 
 
  
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
jfo fi- vkfnukFk  gkjdjs  
o; 27 o”kZ O;olk; 
f’k{k.k  jk- fl/nukFkiqjh 
ukansM  
eks-ua-  8999388930  
 
e;rkps ukao %&  
vkfnukFk fi- iqjHkkth 
gkjdjs  o; 53 o”kZ  
O;olk; ‘ksrh jk- 
fl/nukFkiqjh  ukansM 
 
 
ej.kkps dkj.k %& 
 cWadsP;k dtkZyk daVkGqu 
xGQkl ?ksoqu vkRegR;k 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh  ;krhy 
[kcj  ns.kkj ;kauh [kcj fnyh dh]R;kps oMhy e;r ukes vkfnukFk 
iqjHkkth gkjdjs  o; 53  o”kZ  O;olk; ‘ksrh jk- fl/nukFkiqjh ukansM 
;kauh cWadsP;k dtkZyk daVkGqu fdjk;kus jkgr vlysY;k jkS=s ;kaP;k  
?kjh Nrkps yks[kaMh dMhl lkMhus xGQkl ?ksoqu  vkRegR;k dsyh oxSjs 
[kcjh o:u  vke ̀nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj %& iksuk@985 pUUks   iksLVs brokjk   
rikfld vaeynkj %&  
 iksmifu jkBksM  iksLVs brokjk  eks-ua- 9623259955 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & 
 iksfu Jh- /kcMxs  iksLVs  brokjk  eks-ua- 9552520363 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 ek-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- fl/ns’oj Hkksjs mifoHkkx brokjk 
eks-ua-7798688865  iksfu Jh- /kcMxs  iksLVs  brokjk  eks-ua- 
9552520363  ]  liksfu eqR;siksM  iksLVs brokjk eks-ua- 9146579102 
gs fnukad 20@12@2022 jksth ps 00%43 ok uksan ua- 04 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  
fnukad 20@12@2022 jksth ps 01%24 ok uksan ua- 06 oj  ijr 

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

 


