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fQ;kZnhps uko %&  
 

vkjksihps ukao %& 03 vuksG[kh vkjksih 

-22-rs 30- o;ksxVkrhy    
 

-vkjksih vVd %&  ukgh 
 

xsyk  eky %&  1½160]000@&# T;kr 
50# njkps 200 uksVk o 500- #i;s 
njkps 300-uksVk  
2½189]000@&# lksU;kps nkfxus 01 
dkukrhys >qeds 02-05-rkGs 08ux 
fdaer 135]000@&# lksU;kps y‚dsV 
01 rksG~;kps ux ,d  fderh-
54]000@:  
,dw.k 349]000@&# lkeky tcjhus 

pks:u usyk vkgs 

[kqyklk %& oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vuksG[kh  03 vkjksihauh 
lax.ker d:u ;krhy fQ;kZnhps nkjkleksj ;sÅu xq#th nkj dk<k vls 
vkokt nsÅu fQ;kZnhps nkj dk<Y;kus vkjksihus fQ;kZnhps  ?kjkr ?kqlwu 
tkÅu rhl o frps irhps xG~;kl pkdw ykowu FkkiM cqDD;kus ekjgk.k 
d:u rqeps ?kjkr Bsoysys iSls lksus -pkanh -nk[kok vls Eg.kwu fQ;kZnhps 
toGhy pkoh fgldkowu ?ksÅu dikV dk<wu dikVkrhy  
1½160]000@&# T;kr 50# njkps 200 uksVk o 500- #i;s nykps 300-uksVk  
2½189]000@&# lksU;kps nkfxus 01 dkukrhys >qeds 02-05-rkGs 08ux 
fdaer 135]000@&# lksU;kps y‚dsV 01 rksG~;kps ux ,d  fderh-
54]000@: ,dw.k 3]49]000@&#  pk eky tcjhus pks:u usyk vkgs oxSjs 
tckck o:u xqUgk nk[ky - 
 

nk[ky dj.kkj%&iksmifu dsaæs iksLVs  eqdzekckn eks uacj 9823226790 
  

rikfld vaeynkj %& l-iks-uh-&,l-;q-tkèko-iks-LVs-eqØekckn-eks ua-
8999881900 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  l-iks-uh-&,l-;q-tkèko-iks-LVs-eqØekckn-eks ua-
8999881900 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek- mifoHkkxh;  iksyhl vf/kdkjh Jh- 
lfpu lkaxGs lkgsc mifoHkkx nsxyqj  eks- ua- 9823524529 l-iks-uh-&,l-;q-
tkèko-iks-LVs-eqØekckn-eks ua-8999881900 gs fnukad 13@01@2023 jksth  ps 
02%46 ok uksan ua- 05 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

पोलीस टेशन अधापूर ग.ुर.नं05/2023 कलम 324,504,506,34भा.द.वी. माणे. द.13/01/2022. 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापरू ग.ु र.न ं05/2023 

कलम 324 ,504, 

506,34 भा.द.वी. 
माण.े. 

गु हा घडला तार ख वेल व 

ठ काण ----  द 12/01/2023 

चे 16.00 वा समुारास आमच े

राहाते घरासमोर मालगेाव 

ता.अधापरू ज.नांदेड 

पशिचमसे 15 क .मी. 
 

        गु हा     दाखल--- 

तार ख  13/01/2023 टे डा 
 11 वेळ  11.32 वा . 

 

       उिशराच े कारण 

=उपचार क न आज रोजी 
पो टेला यऊेन जबाब 

द यान.े                . 

 फयाद  = अ दनाथ पुजाराम 

दवस े वय 24 वष यवसाय 

खाजगी नौकर  राहणार मालगेाव 

ता.अधापरू ज.नांदेड मोबाईल 

नंबर 9172302111. 

 
 

आरोपी  ---.  

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
मांक 3 यास फयाद न ेत ूआमच ेघराकडे व प ीकडे का बघतोस 

या कारणाव न भांडण झाले याव न आरोपीन े फयाद  याचे 
डो यात लोखडं  रा◌ॅड न ेमा न दखुापत केली व ईतर आरोपीन े

सगंणमत क न याची आई व प ीस लाथाबु यान े मारहाण 

क न िश वगाळ केली व जवे मार याची धम 

दाखल करणार ---- पो.हे.का/2202 सयूवशंी पो टे 

अधापरू..मोबाईल नंबर 9923416178. 

तपास ----Hc/1279 च हाण. मोबाईल नंबर 9356283717 

 
 

 

 



 

¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 21/2023कलम 65 ई  म ोॲ  िद 13.1.2023 

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

21/2023कलम 
65 ई  म ोॲ  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद . 13.1..2023 रोजी वेळ 0915  
वा. करडखेड ते मरखेल जाणारे 
सावजिनक रोडचे बाजुला 
करडखेड बस थानक  
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 13 .1..2023 रोजी वेळ 
1203 वा.नोदं नं  18 
 
 
   

िफयादी चे नाव  - सुधाकर द ा 
मलदोडे   वय 40 वष पो कॉ . 1788 
ने.   पो. े . देगलुर मो.न. 
9518799390 
 
आरोपीचे नाव  
िमळाला माल देशी दा  िभंगरी स ाचे 
180 ML मतेचे एकुण 10 बाँटल 70 

 दरा माणे 700  माल 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी 
हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा माल देशी दा  िभंगरी 
स ाचे 180 ML मतेचे एकुण 10 बाँटल 70  दरा माणे 700 

 माल चा ोगु याचा मुदेमाल सह चोरटी िव ी कर ा ा 
उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा 
दाखल   
  
तपािसकअंमलदार-    पो.ना580 तलवारे  ने. पो े  देगलुर 
दाखल करणार- पोहेका 1984 सकनुरे   .ने. पो े 
देगलुर 

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

 
आरोपी िव द पूव  दाखल  गू े -नाही   
 

 नाही

 

 

 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद  गु.र.नं.09/2023 कलम  328,272,273,188,34 भा द व  सह अ न सुर ा मानदे 

कायदा 2006 िनयम व िनयमन 2111च ेकलम 26 (2),27,23 सह कलम 30(2)(अ),59(iv) दाखल  दनांक 13/01/ 2023 

पोलीस टेशन गु हा र ज टर नंबर व 

कलम 

गु हा दाखल तार ख वेळ व 

ठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मु माबाद गु.र.नं.09/2023 कलम  

328,272,273,188,34 भा द 

व  सह अ न सरु ा मानदे 

कायदा 2006 िनयम व 

िनयमन 2111चे कलम 26 

(2),27,23 सह कलम 

30(2)(अ),59(iv) दाखल 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण:- द 

13/01/2023 रोजी वेळ 02: 30 वा. 
चे समुारास मौज े बा-हाळ   

िशवारातील स मखु वाड  तांडा 
(जय सेवालाल चौक )येथ े

यामसुदंर देशमखु रा. बा-हाळ   

ता. मखेुड यांची शेतात पो  

फामचे आखा यावर बा-हाळ   

िशवार 

 
 
 
 
गु.दा.ता.वेळ व दनांक:-

13/01/2023 

वेळ 08:53 वा. टेडा नंबर 11 

वर 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल करणार:-पोहेकॉ 
2068कांगणे   पो टे मु ामाबाद  

मो नं 8459537419  

फयाद :- दशरथ खंडेराव जांभळ कर वय 53 वष यवसाय 

नोकर  पोहेका◌ॅ /65 .नेमणूक थािनक गु हे शाखा नांदेड मो. 
नबंर 9518991265 

 
 
 
आरोपी:-  
 
गेला माल: 

िमळाला माल:- 1)सागर पान मसाला 3 बॅग ( यके  बॅग 

5,460/- पय े माणे) 16,380/- 

2) वमल पान मसाला 18 बॅग ( येक  बॅग 6,240/- पय े

माणे )1,12,320/- 

3) एस.आर.1 सगंुिधत तबाख ु3 बग ( यके  .बाग 3,640/-

पय े माणे) 10,920/- 

4) व-1 तंबाख ू19 पुडे ( यके  बॅग 1560/- पये  माणे) 
29,640/- 

5) एका पांढ या रंगाची कार. जचा पािसग नबंरMH 42 H 

5660असा असलेला ज.ुवा. क.अ.ं 2,00,000/- एकुण 

3,69,260/- 

खुलासा :- सादर वनतंी वर नमदू तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीतांनी सगंणमत क न वतःच े

आिथक लाभापोट  मौज ेहंगरगा ता. औराद येथील बब ू

पता प  सावकार रा. हंगरगा ता. औराद ज. बदर 

(कनाटक रा य) यांचे कडून वकत घेऊन वतःच े

फाय ासाठ  वमल पान मसाला व सागर पान 

मसाला◌ा  व एस.आर 1 सगुिंधत तंबाख ू वकत घेऊन 

याची वाहतूक  कर त असताना कार म ये भ न 

शासन . ितबंिधत भागात व  कर यासाठ  आणल े

आसताना  िमळून आल े हणनू   मा.सपोिन जाधव 

साहेब यां या आदेशा वय े  गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी ASI सजंय व नाथ क े  यांचे कडे दला 
 
तपास अिधकार :- ASI  सजंय व नाथ क े  
थािनक गु हे शाखा नांदेड मो.नं.8329730184 

 
भार  अिधकार   

सपोिन सं ाम उ व जाधव पो टे मु माबाद मो नबंर  

8999881900 
 

 



 
 

पोलीस टेशन हदगाव  आ .न-ं03/2023 कलम 174 CRPC  मान े द  13 /01/2023 

पो. टेच े

नाव 

आ  व कलम  आ  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

खबर देणार नाव प ा व मोद  न ं, आरोपीच े

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव आ .न-ं03/2023 

कलम 174 CRPC  

मान े 

 

मरणाचे कारण :- 

गळफास घऊेन 

आ मह या. 

 आ  घडला वेळ व ठकाण 

:-   
 

द. 13/01/2023 च े06:00 

वा हडसनी द णसे 5 KM 

 
 
 

दशा :- द णसे 5 KM 

 
 
आ   दाखल  ता.वेळ:- 

द:- 13/01/2023च े 14:15 

वा. टे.डा न द  14  वर  

 
 
   

 खबर देनार नाव :-  गजानन सुधाकरराव 

कदम वय 32 वष यवसाय शेती राहणार 

उजाडा तांडा तालुका हादगाव  

 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
 
मयताच ेनाव व प ा :-  हराजी देवदास राव 

िनराश े

 वय 45 वष यवसाय शेती राहणार हडसनी 
तालुका हदगाव  

 
 
 
आरोपी अटक:-  

 
 
 

खलुासा, 
           सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील खबर देणार यांनी पोलीस टेशनला 
यऊेन खबर दली याच े भाऊ मतूक नाम े हराजी 
देवदास राव िनराश ेवय 45 वष राहणार हडसणी यांनी  
दनांक 13/01/2023 रोजी याच े ऊस जळा यामळेु 

कजबाजार मळेु गळफास घऊेन आ मह या केली 
आ   दाखल क न पुढ ल तपास व चौकशी कामी 
मा.पो.िन.साहेब यांच े  आदेशान े  PSI गायकवाड 

साहेब  यां याकडे दे यात आल ेआहे. 

 
 
दाखल करणार :ASI राठोड पोलीस टेशन हादगाव 

 
तपािसक अमलंदार :-PSI गायकवाड साहेब 

MOB NO 7758864052 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 

 



 

 

पोलीस टेशन अधापूर आ.  02/२०२3  कलम १७४ ,crpc माणे द.13/01/२०२3 

अ. .  आ ..व 

कलम 

आ . घडला.व दाखल 

तार ख 

फयाद च ेनाव खबर देणार. नाव 

व प ा व मयताचे नाव  

      हक कत 

 पो. टे. 

अधापूर 

आ. .. व 

कलम- 

02/2023 

कलम. 174 

Crpc  

माण.े 

द.18/12/2022 रोजी 
सकाळ  07.10 वाजताच े

समुारास स.द व णुपुर  

नांदेड पशिचमसे 25 क .मी. 
 
  

अआ.  दाखल दनांक व 

वेळ द.13/01/.2023 

नो. मांक 14 वेळ 12.48 

वा. 
 

खबर देणार- = सितष उ मराव 

बोराटे वय 28 वष यवसाय शेती 
राहणार खडक  ता.अधापरू 

ज.नांदेड. मो.न.ं7798022791..  

 
 

मयताच ेनाव-   उ मराव रावजी 
बोराटे वय वष51 राहणार खडक  

ता.अधापरू ज.नांदेड.  

 
 
 
 

मरणाचे कारण == साप 

चाव यामुळे मृ य ु.  

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

खबर देणार यांनी खबर दली क  यातील मयत हा हर_या या 
पकाला पाणी दे यासाठ गेल ेअसता याच े  डा या पायाच े टाचला 
साप चाव याने याना खाजगी उपचार क न द.6/12/22 रोजी 
स.द. व णुपरू  नांदेड यथे े उपचार कामी शर क केल े असता 
यां यावर उपचार चाल ूअसताना द. 18/12/22 रोजी याचंा 07.10 

वाजता यांचा उपचार दर यान वषार  साप आ  दाखल . 

 

तपासी अमंलदार = पो.हे.कॅ /2081 मजाज मोबाईल नंबर 

9923400081. 
    
दाखल करणार= पोहेका/2202 सयुवशंी. 
मोबाईल नंबर. 9923416178. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 



 

पो. टे वमानतळ गुरनं 12/2023 कलम  380 IPC द.13.01.2023 
. 

पो. टे.चनेाव 
गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव 

व प ा 
हक गत 

. िवमानतळ 3)ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण – दनांक  
12/01/2023 चे 21.00 ते दनांक 
13/01/2023 चे 04.00 वाजताचे सूमारास 
वाजताचे दर यान उघडा दरवाजा असले या 
हाँल व ममधून, बालाजीनगर,नांदेड नांदेड 
पूवस 2 कमी 
 
गु हा दाखल ता. वेळ – द.13.01.2023 रोजी 
वेळ 14.08 वा टे.डा. 25 
 
4)गेला माल -  1)सँमसंग जे 7 ाईम 
याचा IMEI 

NO.358972080766924,358973080766922 
याम ये एअरटेल िसमन .9175116733 
कंमती अदंाजे 9,000  चा 2) सँमसंग ज े

7 याचा IMEI 
NO.353632090652861,353633090652869 
याम ये जओ िसम न .8459772764 
कंमती अदंाजे 8,000  चा असा असलेला 
व कराणा दकूानातील ग यात ठेवलेले 
15,000  असा एकूण 32,000  चा माल 

गरुनं. 12/2023 कलम 
380 भारतीय दंड 
सं हता 1860 
 

1) फयाद -  मदनिसंग 
प.िशतलिसंग 
ठाकूर,वय 65 
वष, यवसाय िनमला 
कराणा दकूान व 
आचार काम 
रा.बालाजीनगर,नांदेड 
मो.न.9860720423 
 
 
 
2)आरोपी- अ ात 
 

6)खलुासा – सादर वनंती क,नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद चे राहत असले या घरातील हाँल व बेड मचा 
घडा दरवाजा असले या ममधून 1)सँमसंग जे 7 ाईम याचा 
IMEI NO.358972080766924,358973080766922 याम ये 
एअरटेल िसमन .9175116733 कंमती अदंाजे 9,000  चा 2) 

सँमसंग जे 7 याचा IMEI 

NO.353632090652861,353633090652869 याम ये जओ 
िसम न .8459772764 कंमती अदंाजे 8,000  चा असा 
असलेले मोबाईल चा जगसाठ  व कराणा दकूानातील ग यात 
ठेवलेले 15,000  कोणीतर  अ ात चोरटयाने उघडा दरवाजा 
असले या मम ये वेश क न चो न नेले आहे वगैरे 
मजकुराचे अजाव न मा.पो.िन.काकडे सा.याचें आदेशाने 
वर माणे गु हा दाखल केला 
7)दाखल करणार-पो.ना/2609 आकमवाड मो.8805647079 

8) तपास – पोना/631 देशमूख मो.न.9923647631 
      
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

 पो ट धमाबाद गु ाचा कार गुरन नबंर 06/2023 कलम 283 भा. द. व  दनांक 13.01.2023 

पो ट  गूरन नंबर गु हा घ.ता. वेळ व फयाद ------- खुलासा---- 

धमाबाद 

 
गूरन नंबर 

06/2023 कलम 

283 भा द व 

गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण द. 

13/01/23 रोजीच े 14.15 वा. च े

समुारास बुलढाणा बँक समोर 

सावजिनक रोडवर धमाबाद ता. 
धमाबाद ज. धमाबाद 

 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ दनाकं 

13/01/23 रोजी 15.39   वा टे 

डा. न द मांक 19  

 
 

 फयाद -------िशवाजी 
व नाथराव सयूवंशी, वय 55वष, 

यवसाय नोकर  पोहेकॉ/2359 

पो ट धमाबाद मो न.9096515874 

 
 
 
 
आरोपी-  
 
 
 
 
 

खुलासा- सादर वनंती क  बाजूस नमुद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपी पन ेआप या ता यातील लो डंग 

ऑटो हा सावजिनक रोडवर उभा क न येणा या जाणा या 
वाहनास व लोकां या जी वतास इजा व धोका िनमाण 

होईल अशा अव थते वाहन थांबवून िमळवनू आला. वगैरे 

मजकुराच े फयाद व न मा. पोिन साहेब यांच े  आदेशाने 
वर माण े गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोहे 

कॉ/2022 मठपती यांचेकडे दे यात आला आहे.  

 
दाखल करणार- पोहेकॉ/2428 बोगरे पो टे धमाबाद 

 
तपासीअमंलदार- पोहे कॉ/2022 मठपती 
पो टे धमाबाद मो न 8390589720 

पोलीस िनर क- एस हबारे पो ट धमाबाद मो.न 

9764574333 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 



 

पो टे धमाबाद गु ाचा कार  गुरन ं07/2023 कलम 379 भाद व दनांक 13/01/2023 

पो ट  गुरन न.ं 

 

ग.ुघ.तार ख वेळ व , फयाद ------ खुलासा----- 

 
 
धमाबाद 

गुरन न.ं----07/2023  

कलम 379 भाद व 

 

 

ग.ुघ.तार ख वेळ व 
ठकाण----- द.12/01/23 

रोजी चे वेळ 17.00 वा.च े

समुारास आनंद 

हॉ पटल कडे जाणारे  

रोडवर धमाबाद  ता. 
धमाबाद ज.नांदेड 

 
 
गु हा दाखल ता. वेळ 

दनांक- 13/01/23 रोजी 
16.42 वा. टे डा 20 .   

 

फयाद - हषवधन प. 

सभंाजी देवके वय 45 वष, 

यवसाय शेती, रा. 
रोशनगाव ता. धमाबाद मो 
न.ं 9552628159 

 
 

आरोपीच ेनाव-अ ात 

 

गेला माल- ए स एल 100 ट  

ह  एस कंपनीची मोटर 

सायकल जचा पािसगं नंबर 

एम एच-२६- सी ए-५१३४ 

अंदाज े कंमत 45,000/ . 

जुनी वापरती 
 
 
 

 

 खलुासा-सादर वनंती क  वर नमूद ता वेळ  व ठकानी यातील आरोपी 
ने फयाद ची का या रंगाची ए स एल 100 ट ह एस कंपनीची मोटर 

सायकल जचा पािसगं नंबर एम एच-26-सीए 5134 व चेिसस नंबर 

एमड  621बीपी25एम1 के04553 व इं जन नंबर बीपी2केएम1004107 

अस े असललेी याची अंदाज े कंमत 45,000/ .जुनी वापरती लावनू 

ठेवललेी कोणीतर  अ ात चोर यान ेचो न नलेी आहे.वगरेै मजकुराच े

फयाद व न मा. पो िन साहेबांचे आदेशान े वर माणे गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास कामी सपोउपिन/  

मसलेकर यांचेकडे दे यात आला आहे. 

 
दाखल करणार-पोहे का/2428 बोगरे पो टे धमाबाद 

 

तपासीक अंमलदार-सपोउपिन/ मसलेकर मो.न 9370467775 

 
पो. िन हबारे सर पो. टे धमाबाद मो.न ं97 64 57 43 33 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

पोलीस टेशन कंुटूर  गुरणं नं 08/2023  कलम 188,272,273,328 भादवी  स कलम अ न स.ु भा.मानदे कायदा 2006 चे कलम 

26(2),27,30(2)  कलम 59 अ वये माणे   द.13/1/2023 

पो. टेचे नाव गरुणं व कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा  

कंुटूर ग.ु र. न ं08/2023 

 कलम 188,272,273,328 

भादवी  स कलम अ न स.ु व 

.मानदे कायदा 2006 चे 

कलम 26(2),27,30(2) कलम 

59  

 गु हा घडला  ता. वेळव ठकाण — द 

13/01/2023 रोजी 12:30 वाजताचे 

सुमारास मौ सुजलेगाव तोडे कराणा 
दकुानाम ये  

 
 

दशा    —द णेस 12 कमी  
 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 13/1/2023 च े   

17:22 वा टे.डा न द  14 वर  

 
 

उिशराचे कारण — 

 िमळाला माल --- 1)7,350=00 आता 
गटुखा एकूण 49 पॅक 2) 1800=00 SRI 

18 पॅक 3) 1,785=00 Sagar pan 

masala 105 पॉक 4) 360=00 RMD 1 

पॅक असा एकूण 11,295 पयाचा माल  

 फयाद  नाव — ववेक व ठलराव 

ई रे वय 33 वष यवसाय नोकर ं पो 
का 1871 पो टे कंुतूर मो. न 

9175719936 
 
 

 आरोपीचे नाव प ा  
 
 
 
 

आरोपी अटक :  -----नाह   

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व यातील 

आरोपीने यांच े तोडे कराणा दकुानाम ये महारा  

शासन आदेश  अ. स.ु भा. अ./अिधसचूणा /524/7 द 15 

जलुै पासुन उ पादन साठवणूक व  वतरण व वाहतकू 

क रता ितबिंधत केलेले अवैध गटुखा कमती 11,295/- 

ितबिंधत अ न पदाथचा साठा व  कर याचे उ ेशाने 

साठवणूक केलेला िमळून आला वगरेै फयाद  व न मा 
सपोिन साहेब यांच े आदेशानुसार गु हा दाखव क न 

तपास बट hc 2472 िगते याचेकडे दला आहे  

 

दाखल करणार —_ HC/1978 ज. आर पांचाळ  

पो टे कंुटुर मो नं 9561340712 

 
 

तपािसक अमंलदार----- पो हे का 2472 िगते साहेब पो 
टे कंुटुर  मो न ं9158272932 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 
 
 

पोलीस टेशन मदुखेड गुरन -  12/2023 कलम 324,323,34 भा द वी. 13/01/2022 

पोलीस टेशनच े

नाव मुदखेड  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व 

ठकाण 

फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड .गुरन -  12/2023कलम 

324,323,34 भा द वी. 
 
 
 
गुरन - दाखल ता.वेळ. 

द.13/01/2023 रोजी 
13.00 वा  टे डा 16 वर 
 
 
 

दनाकं - द. 13/1/2023 

च े09.00वाज या या 
समुारास मडका 
फयाद च ेघरासमोर 

पूवस 02  क.मी 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद  -  शेख अहेमद पता 
शेख राजेसाब वय 40वष. 

यवसाय मकेािनक राहणार 

मडका तालकुा मुदखेड मो. न. 

9850843671 
 
आरोपी-  
 

सादर वनतंी क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीताना फयाद न ेमा या घरा या िभतंी 
हैस बांध ूनका हैस िभतंीस खटेत आहे िभतं पडून 

जाईल अस ेसमजावनू सांगत असताना याचेंशी वाद 

काढून सगंणमत क न काठ ने डो यात मा न डोके 

फोडून मु कामार मा न दगडान े मु कामार मा न 

फयाद च ेमलुास एजाज यास पण काठ ने व दगडान े

मारहाण केल े आहे वगैरे जबाब व न मा. पो िन. 

साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल  

 
तपास - HC 2366 मुंडे मो. मांक.  9403330030 

 
दाखल करणार- pso ASI शेख मो. . 8623983731 

 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

पो टे च ेनाव इ लापुर  10/2023 कलम 279,337,338 ipc द 13/1/2023 

पो टे च े

नाव  

गुरन व कलम  फयाद   ग ुघ ता वेळ व ठकाण / ग ु

दा ता वेळ व ठकाण 

हक कत  

इ लापरु  गुरन 10/2023 

कलम 

279,337,338 ipc  

फयाद  :-नागनाथ प 

गणपत िशनगारे वय 47 वष 

यवसाय शेती रा 
रे वे टेशन जवळ इ लापरु 

ता कनवट मोन 

7822972963 
 
 
 
आरोपी :-  

गुघ ता वेळ व ठकाण :-

9/10/2022 च े19:00 वा 
समुारास जजामाता चौक 

रे वे टेशन रोड इ लापरु  

 
दाखल ता वेळ व नोद  :- 

द 13/1/2023 वेळ 16 :55 वा 
टेडा 14 वर  

 
 
उिशराच ेकारण :- फयाद  हा 
जखमी भावाच े वलाजकामी 
य त अस यान ेआज रोजी 
पो टेला येवनु api सो यांच े

सम  अज द यान े

याव न गु हा दाखल 

सादर वनतंी क  वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील फयाद चा 
भाऊ हे कामा व न पायी घर  जात असतांना यातील हरोह डा मो 
सा या चालकाने नाव माह त नाह  आप या ता यातील वाहाण 

हयगयी व िन काळजीपणाने भरधाव वेगात चालवनु फयाद च े

भावास पाठ मागुन जोराची धडक देवुन जखमी केल ेव फयाद  हा 
जखमी भावाच े वलाजात य त अस यान ेआज रोजी पो टेला 
येवनु मा api शेवाळे सा यांच ेसम  अज द यान ेसदर अजाव न 

मा api सो यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास asi 

तोडेवाड यांचकेडे दला  
 
 
दाखल करणार :- asi लुगंारे मोन 9881153302 

 
तासीक अंमलदार :- asi त डेवाड 8080308059 

 
भार  अिधकार  :- api आर ट  शेवाळे मो न 9405524001 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

 

पो. टे. नायगाव  आ.म.ृ नं. कलम द 

पो. टे.च ेनाव  आ  व कलम आ .घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद च ेनाव/आरोपी च े

नाव व प ा 
हक कत 

नायगाव आ  

कलम
 

   
 
 
 
 
 

मर याचे कारण 

:- - दय 

वकाराचा 
झटका यऊेन 

मरण पावला 

 आ  घडला ता.वेळ ठकाण:- 

द.12/01/2023 च ेम यरा ी 
मौज ेगडगा िशवारात मातो ी 
धा याच ेपाठ मागे प मेस 15 

क.मी  
 
 

आ  दाखल द 13/1/2023 
रोजी वेळ 17:37न द मांक 
17 
 

उिशरा च ेकारण:- धािमक वधी 
आटपनू आज रोजी खबर दली 
 

खबर देणार:- महाजन गो वदं 

भाकरे वय 65 वष यवसाय 

शेती रा.गडगाव ता. नायगाव 

ज हा नांदेड मो.न.ं 

 

मयताच ेनाव:- यकंट 

महाजन भाकरे वय 38 वष 

यवसाय मजरु  राहणार 

गडवा ता. नायगाव ज हा 
नांदेड  
 
 
 
 
 

खुलासा:-सादर वनतंी क  वर नमूद ता.वेळ व ठकाणी यातील 

मयत हा  दनांक12/01/2023 च े म यरा ी मौज े गडगा 
िशवारातील मातो ी धा याच ेपाठ माग ेझोपला असता यास 

दय वकाराचा झटका यऊेन तो मरण पावला असता यास 

सरकार  दवाखाना नायगाव येथ े याचेवर पो टमॉडम 

झा यान ेपुढ ल कारवाह  तव  सदर मयतास आमच ेता यात 

द यान े या यावर धािमक वधी पार पाडून खबर देणार यांनी 
आज रोजी खबर द यान ेवगरेै खबर  व न आ.  दाखल क न 

मा.पो. िशंदे साहेब यांच े आदेशान े पुढ ल  तपास कामी  psi 

बाचावार  साहेब यांच ेकडे दे यात आले.  

आ  दाखल करणा याच ेनाव:-hc/1808 िचतळे पोलीस टेशन 

नायगाव 

तपासीक  अंमलदार :psi बाचावार साहेब मो.न.ं9637320355 
 

पो. टे. .अिध.नाव व मो.न:ं-मा.पो.िन िशंदे साहेब 

.मो.नं.8975769508 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 



 

पो. टे. कंुडलवाड    गूरन 06/ 2023कलम,283भादवी  द.13/01/2023 

पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.न.व 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाड  गूरन  

06/2023 
 
कलम 283 

भादवी 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.13/01/2023रोजी 15,10वा.   
समुारास चुगंी नांका कंुडलवाड  तालकुा 
बलोली 

 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : 

द.13/01/2023रोजी16,32वा. टे.डा.  

21 
 
 
आरोपी–  

फयाद च ेनाव  :- रघुवीर 

व ठल िसंह च हाण वय 

37 वष होका 18 76 पो टे 

कंुडलवाड  

 
 
भार  अिधकार  :- 

मा.Api कासल े साहेब 

मो. 
 
मो न ं9823017330 

 
 
 
 
 
 
 

खूलासा :- सादर वनंती क वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील  आरोपीने  चुंगीनाका येथ े आँटो हा 
असलेला भर याम ये लावून येणारे जाणारे लोकांना व 

वाहन वाहतुक स अडथळा होईल अशा प तीने र याचे 

मधोमध लावून रहदार स अडथळा केला हणून वगैरे 

फयादव न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास माननीय 

सपोिन साहेब यां या आदेशाने पो,हे का1921 कदम 

यां याकडे दला  कलम 41 (1)सीआरपीसी माणे 

नोट स देऊन सोड यात आल,े 
 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 



 

पो. टे. उ माननगर 1 त े5गुरन ं06/2023कलम 324,323,504,506,34 माण े द 13/01/2023 

ज हा/ठाण े गुरन ं/ कलम  गु.घडला /गु हा दाखल/  ता . वेळ व 

ठकाण 

खबर देणार यांचे नाव 

व प ा फयाद / आरोपी 
   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

गुरन ं06/2023 

कलम 324,323,504, 

506,34.  भादंवी माणे  

 
 

 
गु हयाचे कारण :--  

 
 

उिशराचे कारण :--    

 
 

 दाखल करणार :--  NPC 

/2536 
राठोड पो. टे . 

उ माननगर ता. कंधार 

ज.नांदेड 

 
 

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  :---  

द12/01/2०23चे 

17.30वा त 

  

 
 
 

ठकाण  :--  माधव हंबड यांचे घरासमोर रोडवर 

मौ.वाका ता.लोहा  
 

 
 

अतंर व दशा   :-- पुवस 25 क.मी  
 
 

 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 13/01/2023वेळ  18.02वा टे डा नं 09 

 
गेला माल :-- िनरंक 

 
िमळाला माल :-- िनरंक  

 
  

फयाद चे  नाव नाव :-- बाळू 

वामन हंबड वय 34वष 

यवसाय शेती रा.वाका ता. 
लोहा  ज नांदेड  मो.नं 

9823812060 
 
 

 
आरोपीच ेनाव :-- 

 
आरोपी अटक :-- िनरंक 

 
 

खुलासा:--सादर वनंती क  वर नमूता वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 
संगनमत क न फयाद चे मो.सा. समोर टर लावून फयाद स िशवीगाळ 

क न आरोपी 1याने हातात दगड घेवून फयाद चे डो यात मा न दखुापत 

क न जवे मार याची  धमक  दली वगरेै लेखी अजाव न सदरचा गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामी मा.सपोिन भारती साहेबांचे आदेशाने HC 

/2330कानगुले यांचेकडे दला  
 

तपािसक अंमलदार :-- 

HC/2330 

कानगुले  
 पोलीस टेशन उ माननगर मो नं  

 774 401 9830 
 

पोलीस टेशन भार  अिधका-याचे नाव व मोबाईल नबंर :-- मा.स.पो.िन 

भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर मो.नं.  
 83789 89949 

 
 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे :- 

 
घटना थळ  भेट देणारे अिधकार  :-– 

 
घटना थळ  भेट देवुन परत आल ेवेळ  :-- द 

आरोपीचे पवू इितहास िनरंक 

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 
 



 
 

पो. टे. माळाकोळ    ग.ुरन  07 /2023   कलम  294,323,506,34  भादवी  द. 13/1/2023 

 

पो. टे. चे नाव      गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल  फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 माळाकोळ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरण नं 
7/2023 कलम  

294,323,506,34  

भादवी  

 द 10/1/2023 चे 08.00 वा सुमारास 

फयाद चे घरासमोर मौ. बोर  ख ुपूवस 

15 कमी  
 
 
 
 

गु हा दाखल:-  

 

द  13/1/2023 वेळ 19: 44 वाजता  
टेशन डायर  न द   15 वर 

 
 
 
 
 
उिशराचे कारण- फयाद ने औषध 

उपचार क न आज रोजी पो टला 
येऊन जबाब द याने 

 

 

फयाद च ेनाव  -  

 
 

आरोपी नाव -  

 
 

आरोपी अटक:-  

 
 
FIR त दली का:- होय 

 
 

 

सेवेत सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीतानी सगंणमत क न फयाद स जु या भांडणाच े

कारणाव न आरोपी मांक 1 व 3 यांनी फयाद स िछनाल रांड 

तू लई माजलीस तु या गांड त  चाकू घालुन मारतो अशी अ ील 

िशवीगाळ केली तसेच आरोपी मांक  2 व 4 यांनी फयाद चे 

मुलीस थापडा बु यान ेमारहाण क न जीवे मार याची धमक  

दली वगरेै जबाबाव न मा.API साहेब आदेशाने गु हा दाखल 

दाखल करणार Hc/1800 क े मो.नं 9921637493 

तपास -  Hc/ 2308 राठोड  मो.नं - 9284536640 

 

 पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व .  मा. स पो नी डोके साहेब. 

मो.न 8652147575 

 
भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. .  

 
 
 
 

आरोपीचे पवू इितहास िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 
 
 
 



पो टे ़लबगाव ोगुरन 07/2022 कलम 65(ई)83,मदाका :- िद 13/1/2023 
 

पो टे  गुरन व कलम गु ़घ ता वेळ व 
िठकाण/ ग ुदाखल ता 
व वेळ 

आरोपी हक कत / 

़लबगाव ोगुरन 07/2022 कलम 
65(ई)83,मदाका 
 
 
 
 
 

िमळाला माल :-देशी दा  
िभंगरी सं ा या काचे या 14 
िसलबदं बॉटल 180 ml या 
चार बॉटल रॉयल challegh 
असे लेबल असले या 180 
एम एल दरा माणे सहा 
सीलबदं काचे या बॉटल 
घेऊन आ या याची िकंमत 
180 दरा माणे 
 
िकंमती 1840  चा माल 

ग ुघ ता वेळ 
िठकाण:- 
िद 13/1/2023 चे 
14.45.वा. राज ढाबा 
पोकरणी फाटा िशवार 
राहणार िलमगाव 
िदशा पवूस 02िबट02 
 
 
ग ु.दा .ता .वेळ व 

टेडा :- िद 
13/1/2023 चे 
15.7वा टेडा 15  
वर 
 
 
 

 
िफयादी िववेक भगवानराव रावते 
वय 36 वष यवसाय नोकरी 
पो ट िलमगाव 
 
 
आरोपी---------- 
 
 
िमळाला माल पांढ या रंगा या 
िपशवीम ये रॉयलcahll इंि लश 
असे लेबल असले या 180 एम 
एल पये दरा माणे सहा सीलबंद 
काचे या बॉटल िमळून आ या 
याची येक  िकंमत 180 एम 

एल पये दरा माणे 760 एकूण 

840 पयाचा माल   
 

सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील, िफयादी 
िदली क  यातील कॉलम नंबर दोन मधील आरोपी यांनी आप या 
ता यात बाळगला  िमळून आला व संगम मत क न 
ता यात वदेशी दा या बाट या कमती 840 या 
वनापरवाना देखायदेशीर र या चोट  व  कर या या 
उ ेशाने बाळगललेा िमळून आला वगैरे फयाद व न कलम 
65ई 83 .मदा.का 
 
का माणे गु हा दाखल क न सपोिन पवार साहेब यांचे आदेशाने 
पुढील कारवाई कामी एस सी 29 41 यां याकडे िदला आहे. 
965726160 
 
दाखल करणारे पी एस ओ एस आय जागीरदार सर मोबाईल 
नंबर9822337333 
 

आरोपीचे पवू इितहास -------िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई- -----िनरंक 

 
 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.18/2023 कलम 294, 323, 504, 506, 34, भादवी. दनांक 13.01.2023  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ/व ठकाण 

 

गुरंन व कलम फयाद /आरोपी  हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वेळ व ठकाण 

दनांक द. 12/01/2023 

रोजी सकाळ  11.30 

वाज या या सुमारास 

ऑटो पॉइंट जवळ रा. 

सवरगाव (माळ) ता. 

भोकर जी 
 

दशा व अतंर 

द णेस आंतर 15 कमी 

कमी 
 
 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक द 13/01/2023  

टे डा- 27 वेळ - 20.27 

 

गु.र.न. 

18/2023 कलम 294, 323, 

504, 506, 34, भादवी. 
 
 
 
 

उिशराचे कारण- 

आज रोजी पो टेला हजर येउन 

जबाब द याने  

 

फयाद च ेनाव 

 दादाराव द राम मांजरे वय 59 वष रा. 

सवरगाव (माळ) धदंा शेती ता. भोकर 

जी. नांदेड मो. . 7083506284 

 
 
 
 

आरोपीच ेनाव 

 

आरोपी अटक- 

िनरंक 

 
 

खुलासा         

सादर वनंती क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 

सगंणमत क न पांदन र ता आम या शेताकडे का टाकला नाह स 

हणनु फयाद स लाकडाने व थापडबु याने मारहान क न तु या 

मायला झव तु लई माजला तुझी म ती जी र ो हणनु अ ल भाषेत 

िशवीगाळ केली व जीवे मार याची धमक  दली कौरे मजकुराचे जबाब 

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

पुढ ल तपास बीट पोहेकॉ 2820 जाधव यांचे कडे दला 
 

दाखल करणार  ------पोहेका ँ 69 जाधव (PSO) पो टे भोकर मो 

नं.9373304540 

 

तपासी अमलदार पोहेकॉ 2820 जाधव मो.न 9723227195 

 

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

मो.9923104521  

आरोपीचा पूव इितहास------ आरोपीवर गु हा दाखल 

आरोपीचा पूव इितहास आरोपीवर गु हा दाखल ------नाह  

 

 
 
 

 

 



पो टे चे नाव ो गुर न व कलम 11/2023 कलम 65 ई मदाका द 13/1/2023 

पो टे चे 

नाव  

ो गरु न व कलम  फयाद   ग ुघ ता वेळ व ठकाण / ग ुदा ता वेळ  हक कत  

ई लापुर  ो गरु न व कलम 

11/2023 कलम 

65 ई मदाका  

रघुनाथ प तुळशीदास शेवाळे 

वय 43 वष यवसाय नौकर  स 

पो िन पो टे ई लापुर  

 
 

आरोपी :-  
िमळाला माल:- 20 िलटर 

लॉ ट क मते या कँनम ये 

20 िलटर िसंधी दा   ित 60 

माणे 1200  चा माल  

गघु ता वेळ व ठकाण : 

- द 13/1/2023 चे 18:10 वा आरेपीच े

राहते घर  मौ सावर 

गाव 

तांडा  
 
 
 

ग ुदा ता वेळ व नोद  :-  

द 13/1/2023 चे 20:35 वा नोद  20 

वर  

सादर वनंती क  वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील नमुद आरोपी बाई 

ने वनापरवाना बेकायदेिशर र या िशंद  दा ची व:त चे फायदयासाठ  

व  कर त असतांना िमळुन आली हणुन वर माणे गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपासकामी मा api सो यांचे आदेशाने बीट asi शेख यांचेकडे दले  

दाखव करणार :- asi लुंगारे  

 

तपासीक अमंलदार :- asi शेख मो न ं9423438221 

 भार  अिधकार  :- api शेवाळे साहेब मोन 9405524001 

आरोपीचा पूव इितहास------  

आरोपीचा पूव इितहास आरोपीवर --------------------------- 

 
 

 

 

 



पो. टे वमानतळ ,नांदेड गू.र.न. 13/2023 कलम 498(अ),323,504 ,506,34 भाद व द.13/01/20223 

 
पो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 िवमानतळ  गु. घ. ता.वेळ व ठकाण –

दनांक 15/04/2020 चे 

08.00 ते दनांक 

10/01/2021 चे 18.00 पावेतो 

फयाद चे सासर  

पांडूरंगनगर,नांदेड  पूवस 3 

कमी. 

 

 

ग.ु दा. ता वेळ – द. 

13/01/2023 रोजी टे.डा. नं. 

30   वेळ – 18.57 वा.  

 ग.ूर.न. 13/2023 

कलम 
498(अ),323,504 

,506,34 भाद व  

फयाद  – -  

आरोपी – 

उशीराचे कारण-म हला सहा य क  

नांदेड येथनू आज रोजी कायवाह  बाबतचे 

पञक पोलीस टेशनला घेवून येवनू आज 

रोजी त ारार  अज द याने गू हा 

दाखल 

खलुासा - सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 

यातील फयाद स  आ.  1 याने मला बेकर चा कारखाना 

टाकायचा आहे यासाठ  तु या माहेरहून एक लाख पये घेऊन 

ये असे हणून आरोपी .2 त 5 यांनी फयाद स तुला वयपांक 

व काम बरोबर करता येत नाह  तू काह एक कामाची नाह  

हणून नेहमी िशवीगाळ करायचे व फयाद चे पतीस काह पण 

सांगाय या यामूळे पती ितला नेहमी थापडाबू याने मारहाण 

करायचा.व सास ू नंनदेचे ऐकून कधी कधी उपाशीपोट  ठेवनू  

मानिसक,आिथक व शा र रक ञास  देवनू उपाशीपोट  ठेवनू 

छळ केला व  थापडाबू यान ेमारहाण क न  िशवीगाळ क न 

जवे मार याची धमक  दली. 

दाखल करणार –पो.ना 2609 आकमवाड मो.न.8805647079 

तपास –सपोउपिन लोखंडे मो.न 9527810006 

आरोपीचा पूव इितहास------  

आरोपीचा पूव इितहास आरोपीवर --------------------------- 

 
  

 

 

 

            
 



पो. े िबलोली   गुरनः -06/2023 कलम 498(अ), 323, 504, 506, 34 भादिव    िद. 13/01/2023 
 

पो. े चे 
नाव  

गु.र.न व कलम  गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व प ा/आरोपीचे नाव व प ा हकीकत 

िबलोली  पो. े . 
िबलोली   
गुरनः -
06/2023 
कलम 
498(अ), 
323, 504, 
506, 34 
भादिव 

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः  
सन 2019 पासुन 
आजपावेतो आवलगांव ता 
घनसांगवी िज जालना व 
िमनकी ता िबलोली 
िफयादीचे घरी 
 
                                     
गु ा दाखल 
िद.13/01/2023चे 18.59 
वा नोदं नं 19 वर 
 
 
 
उशीराचे कारण- आज 
रोजी हजर येवून त ारी 
जबाब िद ाने 

िफयादीचेनाव-  

आरोपीचे.नाव- 
आरोपी अटक – नाही 
 

सादर िवनंती की वर नमुद तारखेपासुन यातील आरोपीतांनी संगनमत क न 
िफयादीस तु मजुरीला जा मला पैसे आणुन दे व तु ा माहेर न एक लाख  
घेवुन ये असे णुन िफयादीस शा र रक व मानसीक ास देवुन छळ क न 
िशवीगाळ क न मारहाण केले व उपाशीपोटी ठेवुन मला घराबाहेर ढकलुन 
िदले व तु जर पु ा मा ा घरी आलीस तर तुला खतम क न टाकतो अशी 
धमकी िदली वगैरे त ारी जबाब व न मा पो िन साहेब यांचे आदेशाने वर 
नमुद माणे गु ा दाखल क न पुढील तपास पोहेकाँ/1985 िशंदे यांचेकडे 
िदले आहे.  
 
तपािसकअंमलदार- जी. बी. िशंदे पोहेकाँ/1985 पो. े .िबलोली. मो.नं. 
7721005064 

 दाखलकरणारः  बी. एम. कौठकर पोहेकाँ/208   
पोलीस. ेशन,िबलोली.मो.नं 9923799208 

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

आरोपीचा पूव इितहास------  

आरोपीचा पूव इितहास आरोपीवर --------------------------- 

 

 
 
 
 

 

 



iksLVs ps uko f’kokth uxj iukdk 10-@ 2023 dye 504] 506] 34  Hkknafo fn- 13-01-2023 
 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

xqjua ?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 
f’kokth 
uxj  
 
 
 
 

iukdk  ?kMyk rkjh[k 

osG o fBdk.k  & 

 fn-12@01@2023 

 ps 21-00 oktrkps 

lqekjkl fQ;kZnhps 

?kjkleksj  lkoZtfud 

jksMoj flrkekbZ jkor 

dkWyuh] JkoLrhuxj  

ukansM  
  

fn’kk  o varj %& 

 if’pesl  02  fd-eh- 

 

 

iukdk nk[ky-rk-osG-%   

13@01@2023  

ps 15%59-ok LVs Mk Ø 

18  oj-             
 

 
iukdk 
10-@ 2023 
dye 504] 506] 34  
Hkknafo   
 

 

 

 

 

 

mf’kjkps dkj.k & vkt 

jksth fQ;kZnh ;kauh iks 

LVs yk ;soqu tckc 

fnY;ko#u  

 

 

fQ;kZnhps uko %&  

  

 

 
  

vkjksihps ukao %&  
 

-vkjksih vVd %&  ukgh 
 

 

[kqyklk %& oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh lax.ker 
d#u fQ;kZnhl rq vkeP;kckcr ‘kstk&;kauk dkgh&ckgh  dk lkaxrsl iqUgk  
vkeps ckcr lkaxhrysl rj rqyk ftoar Bso.kkj ukgh oxSjs tckc o#u 
iukdk nk[ky- 
 
 

nk[ky dj.kkj%&liksmifu ih-,l-gScrdj iks LVs f’kokthuxj  eks ua  

9922951629 
  

rikfld vaeynkj %& iksmifu xk;dokM  iks LVs f’kokthuxj eks ua  
9370933727 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu dk’khdj  iks LVs f’kokthuxj eks ua  
9527988931 
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu dk’khdj  iks LVs f’kokthuxj eks ua  
9527988931 iksmifu lkoar  iksmifu xk;dokM iks LVs f’kokthuxj  
9370933727 
 
gs fnukad 13@01@2023 jksth  ps 17%56 ok uksan ua- 21  oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 

 



पोलीस टेशन मांडवी गुरण. 05/2023 कलम 12 (अ) म.ुज.ुका. माण.े 

पो. टे. च े

नाव  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व दाखल  

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

.  

                 ह ककत  

मांडवी पो. टे. मांडवी गरुण. 

05/2023 कलम 12(अ) 

म.ुज.ुका. माणे. 

 
 

िमळाला माल:-  

नगद  4700 पये व 

जगुाराचे सा ह य  

गु हा घडला ता. व वेळ ठकाण:-  

  द.13/01/2023 रोजी सायंकाळ  

17:10 वा. चे सुमारास पंपळगाव 

फाटा येथील पे ोल 

पंपा यापा ठमागील तुकाराम 

गरुनुले यांच े शेतालगत 

असले या कोर या ना यात 

खु या जागेत  

 
 
 
  
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.13/01/2023 चे वेळ :- 

20:43वा . 
टे.डा.क.15 वर  

 

उिशरा चे कारण - 

 
 
 
 

फयाद  चे नाव :-  

स यपाल िशवाजी मडावी  वय 40 वष, यवसाय-नौकर  

नापोका 29 नेमणुक पोलीस टेशन | मांडवी ज हा नांदेड 

मो. .9822789750 

 

आरोपी चे नाव :-  

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाह . 

सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व 

ठ कानी यातील आरोपीतांनी द.13/01/23 रोजी 
17.10वा.चे सुमारास पंपळगाव फाटा येथील 

पे ोल पंपा या पाठ माग ेतुकाराम गरुनुले  यांच े

शेतालगत असले या कोरडया ना यात वर ल 

आरोपीतांनी यावर पैसे लावनु झ ना मु ना 
नावाचा जगुार खेळत व खेळ वत असताना 
नगद  4700 पये व सा ह यासह िमळुन 

आ याने गु हा दाखल क न मा.स.पो.नी. 
सा.यांच ेआदेशाने  पुढ ल तपास बट नापोका 29 

मडावी यांचेकडे दले. 

 

तपािसक अमंलदार :- नापोका 29 मडावी  
पो. टे. मांडवी.मो.नं.9422116433 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :- स.पो.नी. िशवरकर 

साहेब पो. टे. मांडवी मो. न.ं9922322312 

दाखल करणार:-  

HC/ 1732 राठोड पो. टे. मांडवी . मो.नं. 
9421769181 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

पोलीस  टेशन  हदगाव गुर न-12/2023 कलम 143,147,149,323,504,506. भादवी  मान े द  13/01/2023 

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

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मो. न ं, आरोपीच ेनाव 

व प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव गुरं.न-ं12/2023 

कलम 143 ,147 

,149 323 

,504,506 ,भादवी   
 
 

गु हा घडला वेळ व ठकाण 

:-    

द. 13/01/2023 चे 18.00 

वा च े समुारास फयाद च े

घरासमोर च  तालकुा 
हदगाव जी.नांदेड  

 

उ रेस  25k.m. 

 

दशा :- . उ रेस 25k.m. 

 

गु हा  दाखल  ता.वेळ:- 

द:- 

13/01/2023 च े 22.17  वा. 
टे.डा न द   27  वर  

 
 

फयाद च ेनाव नाव :- वसतंा द राव मोरे वय 

30 वष यवसाय शेती रा. च  ता.हदगाव 

मोबाईल नंबर  

 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
 
आरोपी नाव व प ा:-  
 
आरोपी अटक:- नाह  

 

खलुासा,-----           सादर वनंती क  वर नमूद तार ख 

वेळ  व ठकाणी यातील आरो पतानी गैर काय ाची 
मंडळ  जमवून फयाद स शेताच े पैस े मािगत याच े

कारणाव न फयाद स लाथा बु यानंी मारहाण क न 

िशवीगाळ क न जीव े मार याची धमक  दली वगैरे 
बाबतच े दरु े  िनवघा बाजार यथेील मांक 10/२३ 

पोउपिन चोपडे साहेब यांनी आणनू द यान े नमूद 

माण ेमा. पो िन सा च ेआदेशान ेदाखल क न पुढ ल 

तपास कामी पोउपिन चोपडे साहेब यांच ेकडे दल े

 
 
दाखल करणार :- पोहे का 1099 गायकवाड पोलीस 

टेशन हादगाव 

 
तपािसक अमलंदार :- PSI चोपडे सा   मो. 
7972432049 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 
 
 



 

          

 
 
 

 
 

  
 

    
 

  
 

  

 
 

 
 

 
  

 
 

 

   
    

   
  

 
 

   
 

    
    

        
 

   
     

     
 

 
    

 
    

      
   
     

   
    

         
          
        
         

       
       
         

 

     
   

 
     

   
 

    
   



 

पो. टे वमानतळ आ.म.ृन.ं 02/2023 कलम  174 CRPCमधील 

पो. टे.च े

नाव  

आ  व कलम आ .घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद च ेनाव/आरोपी च ेनाव 

व प ा 
हक कत 

. िवमानतळ आ.म.ृघडला ता वेऴ  व 

ठकाण - द 13.01.2023 

रोजी च े  16.00 त े 18.00 

वा या दर यान 

पोण मानगर नांदेड पुवश 
01 
 
  
 
 आ .दाखल ता. वेळ – द 

13.01.2023  रोजी वेळ 

23.10 वा टे.डा. 41 
 

 
 
पो. टे 

वमानतळ 

आ.म.ृन.ं 

02/2023 कलम  
174 CRPC 

खबर देणार –  कुणाल साहेबराव 

पंतग े वय 38 वष य. से यरु ट  

गाड  रा. पोण मानगर नांदेड  मो. 
न.ं 7972808043 
 
मयताचे नाव –  सधुीर साहेबराव 

पंतग ेवय 41 वष यवसाय नौकर  

रा पोण मानगर नांदेड  
 
मरणाचे कारण –  

गळफास घेवनु आ मह या 

खलुासा -सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील अजदार यांचा मोठा भाऊ दनाकं 13/01/2023 रोजी 
16.00 त े18.00 वा राह या घर  बेड मम य ेसाड ने पं याला 
बांधुन अ ात कारणा साठ  गळफास घेवनु आ मह या केली 
याच े मरणा वषय़ी सशंंय व त ार नाह  तर  यो यती 

कायवाह  होणेस वनतंी वगैरे मजकुराच ेअजाव न  मा. पो. 
िन. काकडे साहेब यांच े आदेशान े आ  दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी HC 1986 कानगलु े यांचेकडे दल.े 
 
दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 
 
तपास करणार  - HC 1986 कानगलु े  मो.न.ं 9657707486 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

िदनांक13.01.2023



िदनांक13.01.2023

 



. . . .  -  
िदनांक 13/01/2023 रोजी 
12.30 वा. िफयादीचे बिहणीचे 
घरासमेार संभाजी चौक 
िसडको ता.िज.नांदेड. 

पि मेस 02 िक मी 
 

जुजारिसंग िप.कशमीरिसंग 
गु र वय 42 वष वसाय डाय र 
रा.नगीनाघाट नांदेड.  

 
 

. 
 

 

िफयादी हा 
ाचा बिहणी ा घरासमोर कार लावुन िफयादी ा बिहणी ा घरी हजर 

असतांना बालाजी मंदीराचे पाठीमागे संभाजी चौक येथे राहणारा याने िफयादी ा 
बिहणी ा घरासमेार येवुन िफयादीचे बिहणीस िवनाकारण िशवीगाळ क  
लागला ते ा िफयादी ास णाला मा ा बिहणीस िशवीगाळ का करतो असे 

णताच ाने िफयादीस "तु ा मायचा भोसडा तुला दाखवतो तु लई म ीला 
आलास" असे णुन मला अ ल िशवीगाळ केली व हातात दगड घेवुन ाने 
िफयादीचे कार ा समो न मा न कार चा समोरचा काच फोडुन िफयादीचे 
कारचे अंदाजे 12,000/- पयाचे नुकसान केले मजकुराचे

 

सपोउपिन िड. िगते 

सपोउपिन िशंदे 

 



. . . .  -  
िदनांक 13/01/2023 रोजी 
09.00 ते 12.30 वा. 
वसंतनगर नाईक् इं टयुट 
ऑफ टे ॉलॉजी वसरणी 
ता.िज.नांदेड. 

उ रेस 02 िक मी 
 

षीकेश रामिकशोर पवार वय 
22 वष वसाय िश ण रा.कलामंदीर िशव 
श ी नगर ता.िज.नांदेड.  

 
अ ात  

 

 
ीन कलरचा आय फोन 12 

मोबाईल ाचा imei no. 
353031119215307, 353031119388773 
असा असलेला व ाम े िजओ कंपिनचे 
ई िसमकाड नं.8788411391 व आईिडया 
कंपिनचा िसम नं.8975516968 असा 
असलेला जु.वा.िक.अं. 65,000/- पयाचा 
 
 

 

 

िफयादीचा 
ीन कलरचा आय फोन 12 ाचा imei no. 353031119215307, 

353031119388773 असा असलेला व ाम े िजओ कंपिनचे ई िसमकाड 
नं.8788411391 व आईिडया कंपिनचा िसम नं.8975516968 असा 
असलेला जु.वा.िक.अं. 65,000/- पयाचा आय फोन 12 मोबाईल वसंतनगर 
नाईक् इं टयुट ऑफ टे ॉलॉजी वसरणी ता.िज.नांदेड येथे हॉलम े मोबाईल 
बॅगम े ठेवुन परी ा हॉलम े परी ा दे ास गेला ते ा िफयादीचा मोबाईल 
कोणीतरी अ ात चोरटयाने चो न नेला आहे मजकुराचे

 

सपोउपिन िड. िगते 

सपोउपिन िज. िगते 

 



अ

अ

. . . .  -  
सण 2014 पासुन ते आज 
पावेतो नवीन आबादी 
िव ुपूरी नांदेड. 

 

सौ.आशा भ. बालाजी होळकर 
वय 40 वष वसाय घरकाम रा.नवीन 
आबादी िव ुपूरी नांदेड. 

 
 

 
 

 

 

िफयादीस व 
ितचे मुलास यातील आरोपीतांनी संगणमत क न तु ाला आम ा सोबत राहायचे 
असेल तर माहेरा न दोन लाख पये घेवुन ये असे णुन िशवीगाळ क न 
मारहाण क न उपाशी पोटी ठेवुन िजवे मारणयाची धमकी िदली मजकुराचे

 

पोहेका/1882 सुयवंशी 

पोहेका/2391 रामदीनवार 

 



. . . .  -  
िदनांक 13/01/2023 
रोजी 19.00 वाजताचे 
दर ान गौरव िबयर 
शॉपी ा दुधडेअरी ते 
धनेगाव चौक र ावर

पि मेस 03 िक 
मी 
 

शेख अफरोज शेख फेरोज वय 22 
वष वसाय टक मेकॅिनक रा.पाकीजानगर 
देगलुर नाका नांदेड.  

 
अ ात 

 

 
Vivo कंपिनचा Y21T मोबाईल 

िकंमती अंदाजे 10,000/- पयाचा 

 

 

िफयादी व 
ाचा मालक हे गाडीवर जात असतांना यातील अ ात ईसमांनी मोटार 

सायकलवर पाठीमागुन येवुन िफयादी ा हातातील Vivo कंपिनचा Y21T 
मोबाईल ाचा imei no. 86111005102851] 861110051028509 असा  
असलेला व एअरटेल िसम नंबर 8459655372 िकंमी अंदाजे 10,000/- 

पयाचा पाठीमागुन मोटार सायकलवर आले ा दोन ईसमांनी वय अंदाजे 
20 ते 25 वयोगटातील अ ात चोरटयांनी िफयादी यांचे हातातील मोबाईल 
िहसकावुन नेला आहे िफयादी हा पा न ांना ओळखतो मजकुराचे

 

पोउपिन बालाजी नरवटे 

पोउपिन  आनंद िब ेवार 

 



काळे र मंदीर जवळील 
शान भुमी चे बाजुला गोदावरी 

नदीत  

पि मेस 06 िक मी अंतरावर 

 

 गोिवंद मनोहर पांचाळ वय 
45 वष वसाय खाजगी नौकरी रा.एन.डी. 3 
िसडको नांदेड. 

पा ात उडी मा न 
बुडून  मरण पावला

पती हे 
महानगर पािलका तरोडा सांगवी(बु) झोन . 1 मधील थािनक 
अिभयंता णुन नौकरी होती ते डयुटीवर जातो णुन सकाळी 
11.30 वाजता घ न गेले ानंतर मला मािहती िमळाली िक, मा ा 
नव याने काळे र मंदीर जवळील शान भुमीचे बाजुला गोदावरी 
नदीत त: पा ात उडी घेवुन पा ात बुडून मरण पावले आहेत 

ांचे मरणाबाबत संशय िकंवा त ार नस ाचा अज िद ाव न 

पोहेका/1882 सुयवंशी 

पेदे 



             
  
 

                   
         

  
  

   
    
   

     
   

     
  
  

   
 

   
   

    
    

     
        
      
   

 
        

 
       

      
     

   

           
         

        
          
         

       
         

          
           
 

 
       
   

 
        

    

     

 



 

 



iksLVs ps uko gnxko  xq j u  11-@ 2023 dye 323] 504] 452 Hkknafo  lg dye  3¼vk;½¼,l½ vuqlqfpr tkrh tekrh vR;kpkj izfrca/kd dk;nk  
fn- 13-01-2023 

 
ftYgk@ iks-

Bk.ks  
xqjua ?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 
gnxko  
 
 
 
 

xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG 

o fBdk.k  & 

 fn-12@01@2023 

 ps 11-00 oktrkps 

lqekjkl fQ;kZnhP;k 

?kjkr o jkgR;k 

?kjkleksj  dksgGh  

rk-gnxko ft-ukansM  
  

 

fn’kk  o varj %& 

 mRrjsl  20  fd-eh- 

 

 

xqUgk  nk[ky-rk-osG-%   

13@01@2023  

ps 17%34-ok LVs Mk Ø 

15 oj-             
 

 
xq j u  
11-@ 2023 
dye 323] 504] 
452 Hkknafo  lg 
dye  3¼vk;½¼,l½ 
vuqlqfpr tkrh tekrh 
vR;kpkj izfrca/kd 
dk;nk   
 

 

 

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko %&  

  
 

 

 
  

vkjksihps ukao %&  
 

 

 

-vkjksih vVd %&  ukgh 
 

 

[kqyklk %& oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  gh ,dVh ?kjh 
vlrkuk ;krhy ueqn vkjksihus mlus fnysys 1000 : ekx.;klkBh xsyk 
vlrk fQ;kZnh dMs iSls ulyk;us fQ;kZnhl tkrhokpd f'kohxkG d:u 
fQ;kZnhP;k ?kjkr ?kqlwu fQ;kZnhl >VkiV d:u f'kohxkG d:u Hkharhoj 
<dywu fnys oxSjs tokc o:u xqUgk nk[ky  
- 
 

nk[ky dj.kkj%&liksmifu jkBksM iks LVs gnxko eks ua  8888588436 

 
  

rikfld vaeynkj %&  ek-mi foHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jherh ‘kQdr vkeuk 
eWMe  eks ua 7840048038 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu iokj iks LVs gnxko eks ua  8806994154 
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&   ek-mi foHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jherh 
‘kQdr vkeuk eWMe  eks ua 7840048038 gs fnukad 13@01@2023 jksth  ps 
19%16 ok uksan ua- 18 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw    

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  


