
पो. टे वमानतऴ िमसींग.न.ं 86/2022   द 30/12/2022. 
अ. 
. 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. 
िवमानतळ 

 
िमसींग घ.ता.वेऴ व 

ठकाण – द.29.12.2022 

रोजी सं याकाळ  18.45 

वा या सुमारास राहते 

घ न  र नगर सांगवी 
नांदेड  उ रेस 04 क.मी.  
 

 

 

िमसींग.नं.   दाखल ता, 
वेळ . ठकाँण – द 

30/12/22रोजी टे. डा. 
न- 26 वेळ – 14.10  वा  

पो. टे 

वमानतऴ 

िमसींग.नं. 
86/2022  
 
 
 
 
उशीराचे कारण- 

आज रोजी पयत 

शोध घेवुन 

त ार द याने.  

खबर देणार – जेजेराव भुंजगराव भ े  
वय 41 वष य. गु ेदार    रा. बेटक 

बलोली ता नायगाव ज. नांदेड ह.म.ु 

र नगर सांगवी नांदेड  मो. 
8793979873 
 
 
हरवले या य चे नाव – 
 
वणन- रंग गोरा, उंची पाचफुट, चेहरा 
गोल, नाक सरळ, डोळे म यम काळे, 

केस काळे लांब, बांधा सडपातळ, भाषा 
मराठ  हंद , पोषाख टाँप बदामी रंग 

लेगीज पांढरा सोबत 

मो.न.8329898551, 9579413313                                                                                                      
 

खुलासा - नमुद ताऱ ख वेळ  व ठकाणी यातील खबर 

देणार यांची मुलगी ह  स ा  हाँ पीटल नांदेड येथ े

युट  साठ  जाते हणुन गेली ती अ याप पावेतो 
परत आली नाह  तीच े  मोबाईलवर फोन केला असता 
मोबाईल बंद येत आहे तीचा सव नातेवाईकांकडे शोध 

घेतला पंरतु अ याप पावेतो घर  परत आली नाह . 

वगैरे अज द याने मा पोिन काकडे  सा. यांचे 
आदेशाने िमसींग दाखल क न पूढ ल शोध व 

कायवाह  कामी पोहेकाँ/ 1334 जाधव  यांचेकडे दला . 
 
दाखल करणार – दाखल करणार – HC 748 कनाके  

मो.नं. 9923888322 
 
तपास करणार- तपास करणार  - HC/1334  जाधव 

मो.नं. 8805859640 

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

 

 

 

 
 
 
 



पो ट धमाबाद गु ाचा कार गुरन नबंर 282/२०२२ कलम 283 भा. द. व  दनाकं 30.12.2022 

 

पो ट धमाबाद 

गूरन नंबर 282/22 

कलम 283 भा द व  

गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण द. 

30/12/२२ रोजीच े13.30 वा. च े

समुारास देवकृपा ेससे दकुाना 
समोर धमाबाद ता. धमाबाद 

ज. धमाबाद 

 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनाकं 

30/12/२२ रोजी 15.00   वा टे 

डा. न द मांक 20 

 
दाखल करणार- पोहेकॉ/2428 

बोगरे पो टे धमाबाद 

 
 

फयाद -िशवाजी व नाथ सयूवंशी, 
वय 54 वष, यवसाय नोकर  

पोहेकॉ/2359 पो ट धमाबाद मो 
न.9096515874 

 
 
 
आरोपी-  
 
 
 
 
पोलीस िनर क- एस हबारे पो ट 

धमाबाद मो.न 9764574333 

 
 
 

खुलासा- सादर वनतंी क  बाजूस नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी तानी याची ता यातील ऑटो हा सावजिनक 

रोडवर उभा क न यणेा या जाणा या वाहनास व लोकां या 
जी वतास इजा व धोका िनमाण होईल अशा अव थते वाहन 

थांबवून िमळवनू आला. वगरेै मजकुराच े फयाद व न मा. पोिन 

साहेब यांच े आदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी सपोउपिन /मसलेकर यांचेकडे दे यात आला आहे.  

 
तपासीअंमलदार- सपोउपिन /मसलेकर 
पो टे धमाबाद मो न 9370467775 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks-LVs-us dkgh ,d ekghrh fnyh u kgh 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद 30.12.2022 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 561 /2022 
कलम 12 अ मजुका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 30.12.2022 वेळ 14.30 
जुना ब थानक देगलुर येथील 

ँ चे पाठीमागे मोक ा 
जागेत   
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 30.12..2022 रोजी वेळ 
18.23 वा.नोदंनं  39 
 
दाखलकरणार:- 
ASI शेख 
 .ने. पो े देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा 
बाबाराव भुजंगराव बंडगर वय 54 वष 
पोहेका2209,. ने. पो. े . मुखेड सल  उप. 
िव. पोलीस अिधकारी कायालय देगलुर मोनं  
9823962121 
 
आरोपीचे नाव - 
 
 
िमळाला माल – नगदी 740/-  व. जुगाराचे 
सािह    
 
आरोपीअटकता. वेळ व नोदंनं:-- .नाही 

 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर र ा ताचे फाय ा 
साठी लोकाकडुन प ावर पैसे लावुन क ाण डे नावाचा 
जुगार बेकायदेशीर र ा खेळत व खेळिवत असतांना 
नगदी 740 /-  व  जुगाराचे सािह  सह िमळुन आला 

नुन वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल .. 
 
तपािसकअंमलदार-     पो.हे.का. / 2822 
कनकावळे  ने पो ेदेगलुर 

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

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks-LVs-us dkgh ,d ekghrh fnyh u kgh  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

पोलीस टेशन नायगाव भाग 1 त े5 गुरन 192/22 कलम  279 337 338 304( अ)भादवी द   30/12/2022 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव 

कलम 

 गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  नं , आरोपीच ेनाव व 

प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

पोलीस टेशन:- 

नायगाव  

गुरन 192/22 

कलम  279 

337 338 304  

( अ) भादवी 

द  

30/12/2022 

 ग.ुघा.ता.वेळ 

व. ठकाण:- 

द.26/12/2022 

रोजी20:00 वा. च े

समुारास गडगा बस 

थानक येथ ेरोड ॉस 

कर त असताना रोडवर 

तालुका नायगाव 

द णसे 15 कमी  
 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 30/12/.2022च े14:51 

वा टे.डा न द  17 वर  

 
 
 
 
 
   

 फयाद च ेनाव:-  

 
 FIR त दली का:- होय  

 
आरोपीच ेनाव व प ा :-   
आरोपी अटक:-  

नाह  
 

उिशराच ेकारण.:-  फयाद  मयताच ेधािमक वधी 
आटोपनू व फयाद  हे दःुखात अस यान ेआज 

रोजी पोलीस टेशनला येऊन त ार दली 
 
 

खलुासा_ वर नमुद ता.वेळ   व  ठकाणी यातील  

फयाद न े याचे ता यातील  कार हे हायगई  व 

िन काळजी पण ेभरधाव वेगात चालवनू फयाद च े

नव यास धडक देऊन गंभीर दखुापत क न 

मर यास कारणीभतू ठरला वगैरे वणनाच े

जबाबाव न 

मा.पो.िन. साहेब यांच ेआदेशाव न गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास GPSI वाघमारे साहेब यांच ेकडे 

दला. 
 

दाखल करणार:-HC-1808 िचतळे  पो टे नायगाव 

8087574887 
 
 
तपािसक अमलंदार :- GPSI वाघमारे साहेब पो   
टे  नायगाव मो न.ं9096618241 

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

 



 

पो. टेमरखेलगुरन 280/2022कलम 294,506,34 भा.द. व   द.30/12/2022 

पोलीस टेशन गु हा र ज टर 

नबंर व कलम 

गु हा दाखल तार ख वेळ व ठकाण त ारदार यांच ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मरखेल .गरुन.ं 280/2022 

कलम 

294,506,34 
भा.द. व 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण:- द 

30/12/2022 रोजीसकाळ वेळ 
07.00 
वाजताचेसुमारास फयाद बाईचेघराचे
बाहेरसमोर लअगंणातसावजिनकरोड
वरमौजेमरखेलता.देगलुर 

ग ु.दा.ता.वेळ व दनांक:-

30/12/2022 

वेळ 17.23वा . टेडा नबंर 25 वर 

ग.ु दाखल 

करणार:.एन.बी.डोईजडपोना/1638    

पो. टे मरखेल 

मो न.ं9767530437 

उशीराचेकारण-नाह  

फयाद  नाव:  

 

 

आरोपीनाव:- 

आरोपीअटकतार खवेळ-नाह  

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी यातील 

फयाद  बाई ह  ितचे घराच ेबाहेर ल समोर ल अगंणात सावजिनक 

रोडवर रागंोळ  टाक त असताना यातील आरोपी मांक एक हा तथेे 

यऊेन फयाद स हणाला ला क  तु मा या ब ल पोलीस टेशनला 
गे या बार ला जाऊन पोलीस केस केली आहेस माझ ेकाय वाकडे झाले 

आहे आता मी तझुीपु चीफाडुनतुझा कडा वझवतोिछनालरांडअसे 
हणून फयाद स अ ील िशवीगाळ केली व आरोपी मांक दोन व 

तीन यांनी संगणमत क न फयाद स हणाले क  त ू आता 
आम याब ल पोलीस टेशनला जाऊन केस केलीस तर तुला 
आ ह  खतम क न टाकतो हणून जीवे मार याची धमक  
दलीवगैरे फयादव नगु हादाखलक नपुढ लतपास पोना 338 

वाघमारेयां याकडे दला आहे. 

तपास अिधकार  पोना-338 आर.सी.वाघमारेपो टे मरखेल 

मो.न.9823144893 

भार  अिधकार   

पोिन गु टे साहेब पो टे मरखेल मो नबंर 8830564618 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

पो. टे. इ लापरु  आ. .न. 20/2022कलम 174 crpc   द.30.12.2022 

                                              
पो. टे.च ेनाव   

 

गूरन  व कलम आ. .घ.ता.वेळ व 

ठकान 

खबर देणारे  च ेनाव  खलुासा 

ई लापरु 
 
 
 
 
 
 

आ. .न.20/2022 

कलम  174 crpc 

माण े

 

 आ. .घ.ता.व वेळ व 

ठकानी: द.30/12/2022 

च े03:00 वा. समुारास 

मौज े रठा तांडा 
ता. कनवट 

 
 
आ. .दा.ता.वेळ : 

दनाकं 

.30.12.2022रोजी. 
16.30वा. 
टे.डा.न द25 वर . 

 
 
  
 

खबर देणारः मनोहर आनंदराव जाधव 

वय 44 वष यावसाय शेती तांडा ता 
कनवट जी नांदेड मो.न.ं 70 20 32 79 

63 
 
 
मयताच ेनावः  
मरणाचे कारण :- वषार  औषध 

पऊन 

 
 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील  अजदार यांनी पो टेला यऊेन अज दला क  

याचंी प ी हन ेघर  वषार  औषध प यान ेउपचार 

कमी सरकार  दवाखाना इ लापरू येथे आणल ेअसता 
डॉ टर साहेबानंी तपासनू मतृ घो षत केल े.वगैरे 

अजाव न मा.Api साहेब यां या आदेशान ेबाजसू 

माण ेआ.  .दाखल क न पुढ ल चौकशी कामी बीट 

asi त डेवाड यां याकडे दल.े 

 

दाखल करणार ◌ः HC 2204 पाट ल पो. टे ई लापरु 

मो.न.ं9765999899 

 
तपासीक आमंलदार :-Asi त डेवाड    सर पो. टे. 

ई लापरु मो.न.8080308059 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



 
 
        पो. टे वमानतळ ,नांदेड गू.र.न. 449/2022 कलम कलम 65 (ई) महारा  दा बदं  कायदा  द30/12/2022. 

अ. 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदडे, 

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

द.30/12/2022 रोजी 18.30 

वा औढें यांच े कराना 
दकुानासमोर राम नगर 

सांगवी ब ु नांदेड उ रेस 05 

क.मी.  
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ - द 

30.12.2022 रोजी वेळ 19.08 

वा टे.डा. 32 

 
 
पो. टे 

वमानतळ 

,नांदेड गू.र.न. 
449/2022 
कलम कलम 65 

(ई) महारा  

दा बदं  कायदा  

फयाद  -  बंडु केशवराव 

कलदंर वय-43वष य. 

नौकर  पोना 1211 

ने.पो. टे. वमानतळ 

मो.न-ं7558539136 
 
आरोपी –   
 
िमळाला माल- ो गु हयाचा माल 

िभंगर  देशी दा  सं ा या 14 बाँटल 

कमंती 980/-   

खुलासा - सादर वनंती क , वर नमुद तार ख 

वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीताने वना 
परवाना बेकायदेशीर र या देशी दा या 980 

.चे मालासह चोरट  व  करणेसाठ  आपले 

क जात बाळगलेला िमळुन आला.  वगैरे 

फयादव न  मा पो.िन साहेबांच े आदेशाने 

गू हा दाखल क न पढु ल तपास कामी  HC 

1334 जाधव यांचे कडे दला.  
 
दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.न.ं 
9923888322 
 
तपास करणार  - HC/1334  जाधव मो.न.ं 
8805859640 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

पोलीस टेशन कनवट 255/2022 कलम 379  ipc दनाकं 30/12/2022  

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

कलम 

गुरन/आ.म.ृ/पनाका/िमसींग 

घडला व दाखल 

फयाद  च ेनाव व प ा व मो.न ं

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 
अटक होत /नाह  

हा ककत                 

 
कनवट 

255/2022 कलम 

379  ipc माण े

गु हा घडला - द .21/12/2022 

रोजी सायंकाळ  18.00 रोजीच े

त ेद . 22.12.2022 रोजी 
सकाळ  07.00 वाजता या 
दर यान भलूजा व मौज ेबेलोर  

धानोरा शेत िशवारात कनवट  

 
 
गु हा दाखल - दनांक 

30/12/2022 17.43 

 दाखल करणार -hc/ 915 

राठोड पो टे कनवट 98501 

43382 
 
टे. डा. . 42 

 

फयाद  - सभुाष दगडू मनुे र 

वय 55 वष यवसाय शेती 
राहणार भलूजा तालकुा 
कनवट ज हा नांदेड  

 
आरोपी - अ ात 

 
 गेला माल - सौर ऊजा 
कंपनीची मोटार व टाटर जुने 
वापरते अंदाज े कंमत 40 

हजार पय ेव सौर ऊजा 
कंपनीची मोटर व 20 हजार 

पय ेजनुी वापरते  

 सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळेवर ठकाणी 
यातील अ ात चोर यांनी फयाद या मौज ेभलूजा 
व मौज े बेलोर  धानोरा शेत िशवारात दनांक 

21.12.2022 रोजी सायंकाळ  18.00 वा. चे  त े

दनांक 22. 12. 2022 रोजी च े सकाळ  07.00 

वाजता च ेदर यान शेत गट मांक 48 मधील सौर 

ऊजा कंपनीची मोटर व टाटर जुन ेवापरते अंदाज े

कंमत 40,000 पय ेव शेत गट मांक 12 मधील 

सौर ऊजा कंपनीची मोटार कमती 20 हजार पय े

जुनी वापरते कोणीतर  अ ात चोर यान े चो न 

नलेी आहे वगैरे मजकुराच े लखेी त ाराव न 

माननीय सपोट वाठोरे साहेब यां या आदेशान ेवर 

माण ेगु हा दाखल  

 
 तपास- Hc / 1805 पांढरे 77450 01805 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 
 
 



पोलीस ठाणे   मु ामाबाद गरुन 293/2022  कलम 354ब, 341,294,323 504,506,34 भाद व  दनांक 30/12/2022 

 

पोलीस ठाणे 

मु ामाबाद     . .             

.         

गरुन व कलम ki ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व प ा मो.न. हक कत 

गरुन 293/2022 

 

कलम 354ब, 

341,294,323 

504,506,34 भाद व 

माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
  

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण 

 

दनांक 29/06/2022 रोजी  
10.00वा. वेळ सकाळ  

अदंाजे 10.00 वाज या या 
सुमारास मौ खतगाव प म ु

सावजिनक रोडवर 

 
 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक30/12/2022 

वेळ 15.24वाजता 
न द नंबर 23वर 
 

दाखल करणार :पोहे का 
2068 कागण े

पो. टे मु ामाबाद 

  

फयाद -  

 
 

आरोपी/मयत :-  

सादर वनंती वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील फयाद चे मुलास र यात 

अडवून आरोपी हे लाथाबु यांने मारहाण कर त असताना फयाद स समज याने 

फयाद  ह  मुलास आरोपीचे तावड तनू सोडवत असताना आरोपीताने फयाद स ये 

आ ह  तुझीच वाट पाहत होतो असे हणून फयाद स िछनालराडं तु या मायचा 
भोसडा तु आम यावर का केस केलीस असे हणून फयाद चा हाताने लाउज 

ओढून वनयभंग कर याचा य  केला व लाथाबु याने मारहाण क न आ ह  

तुझी इ जत घेत यािशवाय सोडणार नाह  असे हणून ितचे साड स ध न 

झटापट केली व दोन दवसात तुला व तु या मुलास जवतं ठेवणार नाह  असे 

हणून जीवे मार याची धमक  दली अशा व पाचे फयाद ने मा .कोट मुखेड 

येथे त ार  जबाब द याने मा. कोटाच ेआदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न 

सपोिन जाधव साहेब यां या आदेशाने पोउपिन वाघमारे साहेब यां याकडे दला    
 

तपास अिधकार  :-पोउपिन वाघमारे 
  पोलीस ठाणे मु माबाद  

मो नं. 
 

पो. टे. भार  अिधकार  

सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 

पोलीस ठाणे मु माबाद 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 
Ikks LVs ukansM xzkeh.k  xqjua & 778@2022 dye 326]323]504]506]34 Hkknoh 

lg dye 4@25 Hkk-g-dk-3¼1½ ¼n½ Ogh ¼,½ vuqlwfpr tkrh tekrh dk;nk 1989 fn- 30-12-2022 
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 
ukansM xzkfe.k  

 

 

 

 

 

xqjua ?kMyk  & 
fnukad 
27@12@2022 
jksth ps 21%30 
okt.;kps 
lqekjkl ,u-Mh-
120 xq#okj 
cktkj flMdks 
;sFkhy guqeku 
eanhkjkleksj rk-
ft-ukansM - 
  
fn’kk o varj %&   
mRrjsl 03 fd-
eh-varjkoj 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%  
fnukad 
30@12@2022 
jksth ps 01%49 
ok uksan ua- 04 
oj  

xqjua & 

778@2022 dye 

326]323]504]5

06]34 Hkknoh lg 

dye 4@25 Hkk-

g-dk-3¼1½ ¼n½ Ogh 

¼,½ vuqlwfpr 

tkrh tekrh 

dk;nk 1989 

 
 

fQ;kZnhps uko %& egsanz egknso xoGh o; 
31 o”kZ O;olk; etqjh jk-,u-Mh-120 
xq#okj cktkj flMdks rk-ft-ukansM-eks dz 
9588661321 tkr& ekrax 
 
vkjksihps uko %&  

 

 
 
 

vkjksih vVd %&  ukgh   

xqUg;kps dkj.k %& fQ;kZnhl xYyhrhy 

guqeku eanhjkleksj cloysys flesavps 

ckdkoj cl.;kps dkj.kko#u ;krhy 

vkjksihrkauh lax.ker d#u vjs ekaxP;k rq 

bFka dla clykl rqyk lkaxqu lq/nk ;sFks 

clus dkgh gs ekaxkP;k dk lksMr ukgh xkaM 

QksMkoh ykxrs v’kh tkfrokpd f’kohxkG 

dj.;kps dkj.kko#u- 

[kqyklk %& lknj fouarh fd  ueqn rk  osGh o fBdk.kh fQ;kZnhl xYyhrhy 
guqeku eanhjkleksj cloysy fleasVps ckdkoj cl.;kps dkj.kko#u ;krhy 
vkjksihrkauh lax.ker d#u vjs ekaxP;k rq bFka dla dk; clykl rqyk lkaxqu 
lq/nk ;sFks clus dkgh gs ekaxkP;k lksMr ukgh xkaM QksMkoh ykxrs v’kh tkfrokpd 
f’kohxkG d#u vkjksih dza 1-;kus gkrkrhy yksa[kMh jkWMus fQ;kZnhps mtos gkrkps 
dksijkps [kkyh jkWMus ekjY;kus mtos gkrkps gkM QWDpj gksoqu xaHkhj nq[kkir >kkyh o 
vkjskih dz 02- ;kus ykFkkcqD;kus ek#u eqDdk ekj fnyk o vkjskih dz 03-;kus gkrkr 
ryokj ?ksoqu vkyk o vkjksih dz 04- ;kus R;kps gkrkrhy yks[kaMh nkaM;kus fQ;kZnhP;k 
ikBhoj o nksUgh ik;koj ek#u eqDdk ekj fnyh  o rqyk [kre d#u Vkdrk o v’kh 
ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs etdqjkps tckcko#u ek-iks-fu-lkgsc ;kaps vkns’kkus 
xqUgk nk[ky vkgs-  
 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu ckykth ujoVs iks-LVs ukansM xzk-eks-dz-8149863325 
 
 

rikfld vaeynkj %& mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh fl/ns’oj Hkksjs eks-dz-

7798688865 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu-dq’ks iks-LVs ukansM xzk eks-dz-9527002122 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh fl/ns’oj Hkksjs 

eks-dz-7798688865 2- iksfu-dq’ks iks-LVs ukansM xzk eks-dz-9527002122 3- iksmifu 

ckykth ujoVs iks-LVs ukansM xzk-eks-dz-8149863325 gs fnukad 30@12@2022 jksth  ps 

02%26 uksan ua- 05 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & 30@12@2022 ps 03-22 ok-LVs-Mk dz 07 oj vkod  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 

 



 

Ikks LVs mLekuuxj xqjua & 206@2022dye 326]324]323]143]147]148]149]504]506 Hkknoh fn- 30-12-2022 
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 
mLekuuxj  

 

 

 

 

 

xqUgk ?kMyk  & 
fn- 
20@12@2022ps 
18--00ok- lq ekS-
gGnk rk daèkkj 
fQ;kZnhps 
?kjkleksj 
lkoZtfud jksMoj 
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%  
fn-30@12@2022 
ps 13-27  ok 
LVs-Mk ua  12 oj 
 

xqjua & 
206@2022dye 
326]324]323]143] 
147]148]149]504] 
506 Hkknoh 
 

 
 

fQ;kZnhps uko %& v'kksd nxMw lxj o; 
55o"kZs O;olk; 'ksrh jk- gGnk rk-daèkkj 
ft- ukansM tkr xoaMh eks-7397880751 
 
 

vkjksihps uko %& 
 

vkjksih vVd %&  ukgh 

mf'kjkps dkj.k%&mipkj ?ksÅu vkt jksth 
gksLVsyyk ;sÅu rØkj fnY;kus 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihrkauh xSj dk;|kph eaMGh teowu fQ;kZnhps 
?kjkleksjhy iksyojps cYi dk<.;kps dkj.kko:u fQ;kZnhps Hkkokl] 
eqykl dks;R;kus MksD;kr ek:u xaHkhj nq[kkir dsyh o fQ;kZnhps 
iRuhl dkBhus ek:u nq[kkir d:u fQ;kZnhl FkkiMk cqDD;kus 
ekjgk.k d:u f'kohxkG d:u thos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs 
rksaMh fQ;kZn o:u ek- liksuh lkgsckaps vkns'kkus xqUgk nk[ky- 
 

nk[ky dj.kkj %& iksuk@2536 fc Ogh jkBksM iks LVs mLekuuxj  eks 
9822630689 
 

rikfld vaeynkj %& iksuk@1119 ,u vkj  Jheaxys iks LVs 
mLekuuxj eks- 9511645433 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu ih-Mh-Hkkjrh   eks- ua-  
8378989949 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksmifu iYysokM  iksLVs 
mLekuuxj eks- ua-  7350756405 gs  fnukad  30-12--2022  
jksth ps 13%51 ok uksan ua- 14 oj jokuk   
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

 

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

 

 

 



 
 
iksyhl LVs”ku flan[ksM Hkkx 01 rs 05 xq-j-u 152@2022 dye 304v]279]338 Hkk-n-oh- fnukad 30-12-2022 

 

 

 

 

       

iks-LVs-ps 
uko 

xq-j-u-o dye 
  

    xqUgk 
 

fQ;kZnhps  uko iRrk o
  eks-ua-  

           gfddr 

flan[ksM  
xq-j-u-152@2022 
dye 
304v]279]338 
Hkk-n-fo 
 

d 

xqUgk-?kMyk  
fn-  27@12@2022  
jksth 06%30oktrkps  
lqekjkl okbZ ck-ps iq<s  
ok?kkbZ VsdMhP;k toG  
rk ekgqj mRRkjsl 16 fd-eh- 
fcV ua 2 
 
 
 
xqUgk nk[ky %&fnukad 
30@12@2022  ps  
17-28 oktrk 
 uksan ua -24 

fQ;kZnhps  uko%&fujt  
Hkkjr jkBksM o; 24 o’kZ  
O;olk; f”k{k.k  
jk- fujkGk rkaMk rk- 
fduoV 
eks-9322469187 
 
 
 
vkjksihps uko%  
 
 

vkjksih vVd %&  ukgh 
 
 
 

[kqyklk %& lfou; lknj fouarhdh] oj ueqn rkfj[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy fQ;kZnhpk e;r Hkkm ukeslqjt jkBksM o 
R;kpk fe= vkdk”k iokj vls nks?kstu fujkGk rkaMk ;sFkqu 
eksVkj lk;dy ekgqjdMs tkr vlrkukokbZ ck-P;k leksj 
ok?kkbZ VsdMh toG vpkud eksVkj lk;dy leksj oU; izk.kh 
fuy xk; jksMoj vkY;keqGs eksVkj lk;dypk rkCkk lqVqu 
fuy xk;hl tksjkph /kMd ykxqu nks?ksgh eksVkj lk;dyo:u 
[kkyh iMys-R;ke/;s 
fQ;kZnhpk Hkkm lqjt ;kl MksD;kyk tcj ekj ykxY;keqGs 
R;kl mipkjdkeh l-n-ekgqj ;sFks ?ksoqu xsys vlrk]oSn;dh; 
vf/kdkjh ;kauh lqjt ;kl er̀ ?kks’khr dsys o vkdk”k ;kl 
gkrkyk o ik;kyk ekj ykxY;keqGs R;kl l-n-;orekG ;sFks 
jsQj dj.;kr vkys vkgs-R;kpsoj mipkj pkyq vkgs-oxSjs tckc 
o:u oj izek.ks xqUgk nk[kyd:u iq<hy rikldkeh l-iks-fu-
frMds lkgsc ;kaps vkns”kkus fcV iksgsdkW 2471 dqejs ;kaPksdMs 
ns.;kr vkyk eks-ua 7744002471 iks- LVs- izHkkjh v/khdkjh %& 
liksfu fc-ih-frMds  eks-ua- 9823156052 
HksV ns.kkjs v/khdkjh uko o eks-ua- 

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



      भाग 1 त े5  पो. टे. कंधार ग.ुर.न.408/2022व कलम 324,323,504,506 IPC द.30/12/2022 

पो. टे. च े

नाव 

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

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न 408/2022 

कलम 324,323,504, 

506  IPC  

घडला:- द.30/12/2022चे 
सकाळ  09.0 वा च े

समुारास  मौज ेकळका 
पूवस 18 कलोमीटर. 

 
 
 गु हा दाखल:- 

द.30/12/2022वेळ 13.28 

टेशन डायर  न द 15 वर. 

 
दाखल करणार:- 

  Hc 2259 ीराम ेपो  टे. 

कंधार 
मो. 
 
 

फयाद च ेनाव  ;  भानदुास 

महाजन गायकवाड वय40 

वष रा. कळका ता. कंधार 

ज.नांदेड मोबाईल नंबर 

9325781400. 
 
FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा:  
 
 
 आरोपी अटक:-  

गलेामाल:  

िमळाला माल- 

खलुासा;   सादर वनंती क  यातील नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीन े जुन े भांडणाची कारणाव न 

फयाद  िशवीगाळ क न याचे हातातील क ीन े न े

फयाद च ेडाव ेहाताच ेपोटर वर मा न दखुापत केली आहे 

फयाद ची प ी सोडव यात आली असता यानंा पण थापड 

बु यान े   मारहाण क न जीव ेमार याची धमक  दली 
आहे वगैरे जबाब व न  मा. पो. िन साहेब यां या आदेशान े

गु हा दाखल  

 

 तपासी अमंलदार: hc 2059 साहेब कंधार मो. .  

 
पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व .  मा. पो.िन पडवळ 

साहेब. 

 
भेट देणारे अिधकार  च ेनाव मो. . 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 



पोलीस ेशन देगलूर  गूरन. 562 /2022 कलम 12 अ मजुका  िद 30.12.2022 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 562 /2022 
कलम 12 अ मजुका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 30.12.2022 वेळ 18.35 
अलंकार बार समोरील 
सावजिनक रोड लगत  देगलुर  
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 30.12..2022 रोजी वेळ 
20.14 वा.नोदंनं  43 
दाखलकरणार:- 
ASI  सरोदे 
 .ने. पो े देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा 
मोहन संभाजीराव कनकवले  
वय 52 वष पोहेका 2822 ने. 
पो. े . देगलुर मोनं  
9637465966 
 
आरोपीचे नाव - 
 
िमळाला माल – नगदी 280/- 

 व. जुगाराचे सािह    
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
नोदंनं:-- .नाही 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीर र ा लोकाकडुन पैसे घेऊन आकाडयावर 
पैसे लावुन िहंडत िफरत िमलन नाईट ओपन  नावाचा मटका जूगार 
खेळत व खेळवीत असतांना  जुगाराचे सािह  नगदी 280/- 

पयासह  िमळुन आला नुन वगैरे मजकुराचे िफयाद व न 
मा.पोिन.साहेब यांचे आदेशाने गु ा दाखल  क न पुढील तपास 
ASI िमरदोडे पो. े .देगलुर  यांचेकडे िदला.  
 
तपािसकअंमलदार-     ASI िमरदोडे ने पो ेदेगलुर 

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

 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



                                   181/2022      

 
  

        

    

181/2022  
    

 
   

    
 28/12/2022¸   

   
   
      

    
    

 
   
    

     
 

  
  

     

       
 

    
 
   

                
         

              
           

             
            

            
        

         
 

                                                                                                                                      
                                                                                     

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



 

     पोलीस ेशन देगलूर  गूरन. 563 /2022 कलम 12 अ मजुका   िद 30.12.2022 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 563 /2022 
कलम 12 अ मजुका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 30.12.2022 वेळ 18.45 
करडखेल बस थानक  
सावजिनक रोड लगत   
 
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 30.12..2022 रोजी वेळ 
21.22 वा.नोदंनं  46 
दाखलकरणार:- 
ASI  सरोदे 
 .ने. पो े देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा  
सुधाकर द ा मलदोडे वय 36 
वष पोका 1788 ने. पो. े . 
देगलुर मोनं  8888292576 
 
आरोपीचे नाव - 
 
 
िमळाला माल – नगदी 230/- 

 व. जुगाराचे सािह    
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
नोदंनं:-- .नाही 

 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीर र ा लोकाकडुन पैसे घेऊन आकडयावर 
पैसे लावुन िहंडत िफरत िमलन नाईट मटका नावाचा जूगार खेळत व 
खेळवीत असतांना  जुगाराचे सािह  नगदी 230/- पयासह  िमळुन 
आला नुन वगैरे मजकुराचे िफयाद व न मा.पोिन.साहेब यांचे 
आदेशाने गु ा दाखल  क न पुढील तपास पोना/2332 प ेवाड  
पो. े .देगलुर  यांचेकडे िदला.  
 
तपािसकअंमलदार-     पोना/2332 प ेवाड  पो. े .देगलुर   

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

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

पोलीस टेशन मखेुड  गुरण- ३९६/२०२२ कलम २८३  भाद व   दनांक ३०/12/2022 

 पोलीस 

टेशन 

मखेुड  

गुरण- /कलम ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा शेरा 

मखेुड गरुण- 

३९६/२०२२ 

कलम २८३  

भाद व  

 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनांक 

द.३०/१२/202 2 रोजी १२:१५वा 
सुमारास मखेुड ते जाब जाणा या 
रोडवर बेळ कर यांच ेहॉ पटल समोर 

मखुेड 

 

. गु हा दाखल करणार- पो हे का 
२३६७ माडप े मो ८३९०२४८६९९.  

पोलीस टेशन मखेुड. 

 

 दाखल दनांक ३०/१२/22 रोजी वेळ 

१४:३२ न द मांक २७ 

फयाद : द प रामराव िशंदे वय 

३६वष यवसाय पोका बन ९२९  रा 
मखुेड .मोबाईल नंबर 

८८०५०२१४६१.. 
 

आरोपी_  

तपासीक: Asi भारती  मो 
९७६४१७४३०७  पोलीस टेशन 

मखुेड.. 

 
 

आरोपीचा इितहास :- िनरक 

. 

खलुासा- 
      सादर वनंती क  नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यातील 

ऑटो ह  मुखेड तेजा जाणारे सावजिनक रोडवर 

बेळ कर यांच े हॉ पटल समोर मखेुड येथे 

रहदार या ठकाणी मानवी जी वत धोका होईल 

अगर अ य कोण याह  य ला दखुापत होईल 

कंवा अडथळा होईल असा लावले या िमळून 

आला वगरेै फयाद  व न गु हा दाखल . 

 
 
 
 
 
 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 



 
 

पोलीस टेशन मखेुड गुरण- 394/2022 कलम 283 भादवी दनांक  30/12/2022 

 पोलीस 

टेशन 

मखेुड  

गुरण/ कलम ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा शेरा 

मखेुड गुरण- 394/22 

कलम 283 भादवी 
 
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनांक द. 

30/12/2022 रोजी 11.30 वाजताच े

समुारास ज हा प रषद मलुींची 
शाळा मुखेड समोर रोडवर. 

गु हा दाखल- 

दनाक 30/12/2022 वेळ 13.19 

 वा  
Sd 23 

. गु हा दाखल करणार  

HC 2367  माडप  े

पोलीस टेशन मखेुड. 

 

तपास करणार–Asi 

भारती पोलीस टेशन मुखेड 

ज हा नांदेड. 

9764174307 

फयाद - गजानन द ा काळे व 37  

वष पोलीस उपिनर क पोलीस 

टेशन मुखेड ज हा नांदेड 

मोबाईल मांक 98 50 022078. 

 

आरोपी – 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

 

आरोपीवर कर यात आलेली 
ितबंधक कायवाह  – िनरंक 

 

आरोपी अटक  कलम 41 A 

सीआरपीसी माण ेनोट स 

दे यात आली. 

खलुासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील  आरोपीन ेआपल ेता यातील 

मॅ स गाड  ह  मखेुड त े नरसी जाणारे 

सावजिनक रोडवर ज हा प रषद मलुींची 
शाळा मखेुड समोर रोडवर रहदार च े ठकाण े

अगर अ य कोण याह  य ला दखुापत 

होईल कंवा अडथळा होईल असा लावललेा 
िमळून आला वगैरे व न मा य पोलीस 

िनर क साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल. 

 

घटना थळ  रवाना न द – द.30/12/2022 

मांक 26वेळ 14.11 

घटना थळ  भटे देऊन परत– द.30/12/2022 

नो. .28वेल 15.30 वा  
 
 

 

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबंधक कायवाह  – िनरंक  कलम 41 A सीआरपीसी माण ेनोट स दे यात आली. 

 



पोलीस ठाण ेमु ामाबाद गुरन 294/2022  कलम 283भाद व दनांक30/12/2022 

पोलीस ठाण े

मु ामाबाद     

. .             .       

गुरन व कलम 

ki 

ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव 

व प ा मो.न. 

हक कत 

गुरन 294/2022 

 
कलम 

283भाद व 

माण ेदाखल 

 
 
 
 
 
 
  
  

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण 

 
दनांक 30/12/2022 रोजी  

14.30वा. समुारास 

मु माबाद त ेदेगलूर जाणारे 

गोणगेाव फाटा येथे 

सावजिनक रोडवर 
 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक 30/12/2022 

वेळ 18.08वाजता 
न द नंबर 29वर 
 
 
 
दाखल करणार :पोहे का 
2068 कागण े

पो. टे मु ामाबाद 

  

फयाद -सौ गुणाजी 
मारोती सरुनर वय 53 

वष यवसाय नौकर  

पोहेका 2000 पोलीस 

ठाण ेमु माबाद  

 
 
आरोपी :-  
 

सादर वनतंी वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील 

आरोपीन े आपल े ता यातील अपे ऑटोक हा मु माबाद त े

देगलरू जाणारे सावजिनक रोडवर गोणगेाव फाटा यथेे येणारे 

जाणारे वाहनास अडथळा व अटकाव होईल व पादचार  

लोकांना येणारे जाणारे जवीतास धोका िनमाण होईल अशा 
थतीत म यभागी उभा केललेा िमळून आला वगरेै 

व पाचे फयाद वर माण े गु हा दाखल क न सपोिन 

जाधव साहेब यां या आदेशान े तपास NPC811 यालावार 

यां याकडे दला    
 
तपास अिधकार  :NPC811यालावार 
  पोलीस ठाण ेमु माबाद  

मो न.ं 

पो. टे. भार  अिधकार  

सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 

पोलीस ठाण ेमु माबाद 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

पोलीस टेशन मखेुड   गुरण- ३९७/२०२२ कलम १२ (अ) भाद व   दनांक ३०/12/2022 

 पोलीस 

टेशन 

मखेुड  

 ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा शेरा 

मखेुड गरुण- ३९७/२०२२ कलम १२ (अ) भाद व  

 

ज  मु ेमाल:१०७० पटाचे  खशात 

पाचशे पये दराची एक नोट शंभर पये 

दराची तीन नोटा प नास पये दरा या 
पाच नोटा 20 पये दराची एक नोट असे 

एकूण १०७०. पये नगद  २) पटाचे 

खशात दोन पांढ या रंगाच ेकागदावर 

काबनी मट याचे आकडे िल हलेले जनेु 

वापरते ३) शटचे खशात एक का याची 
पेन जनुी वापरती ४) पटाचे खशात एक 

िन या शाईचा काबन चा तुकडा जनुा 
वापरता. 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनांक 

द.३०/१२/202 2  रोजी वेळ   १५: 

३५ वा साई लॉजच ेबाजसू बाराळ  

नाका मखुेड 

 
 
 

. गु हा दाखल करणार- पो हे का 
२३६७ माडप े मो ८३९०२४८६९९.  

पोलीस टेशन मखेुड. 

 

 दाखल दनांक ३०/१२/22 रोजी वेळ 

१६:४६ न द मांक ३६ 

फयाद : गजानन द ा काळे 

वय 38 वष यवसाय नोकर  

पोलीस उपिनर क पोलीस 

टेशन मखेुड.  .मोबाईल 

नंबर ९८५००७२०७८. 

 

आरोपी_  

तपासीक: Asi भारती  मो 
९७६४१७४३०७  पोलीस 

टेशन मखेुड.. 

 
 

आरोपीचा इितहास :- िनरक 

 

खलुासा- 
      सादर वनंती क  नमूद 

तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी यांनी वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या क याण 

मटका नावाचा जगुार खेळत व 

खेळवीत असताना िमळून आला 
हणून गु हा दाखल . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

आरोपीचा इितहास :- िनरक 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 

 
 
 
 



पो टे  उमर   ग.ु र .न 306/2022कलम 136 भा . व . का .. द 30.12.2022 

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

वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे 

नाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
 
पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता 
वेळ ठकाण 

द 

30.12.2022रोजी 
03.00 त े04:30 

या  वर या िसधंी 
िशवारात ड पी भ ू

पाट ल ड पी 
 
 
 
द 30.12.2022 

 
टे डा न ं21 

दाखल वेळ 19:20 

ग.ु र .न 

306/2022कलम 

136 भा . व . का 
..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव:- 

सनुील कािशनाथ 

कासनाळे सहा यक 

अिभयंता उमर  

महा वतरण 

मो.7875764842 

 
 
 
 
आरोपी नाव:--

अ ात 

 
 
आरोपी अटक:-- 

िनरंक 

 
खलुासा 
सादर वनंतीक  यातील नमूद   अ ात आरोपीअ ात आरोपींनी 
नमूद वेळ  व ठकाणी कोणीतर  अ ात चोर यान ेिसधंी  िशवार 

भ ू पाट ल या या शेतात असलले े ड पी च2े10 िलटर आईल 

कोणीतर  कमती 34000 पयांच े चो न नले े बाबत या 
अजाव न अ ात चोरा या व  

भा.वी का 2003कलम ्136 अ य ेदाखल क न तपासकामी 
HC/465 सवयी यां याकडे दले 
दाखल करणार:---PSOHC-1670जाधवउमर पोलीस ठाण े

आमदार पो ट टेशन उमर मो.न ं8888807597 

तपािसक अंमलदार -पो टे टे करे पोलीस टेशन उमर  मो न ं

.7798354377 

भार  अिधकार  –पो.िन भोसल ेमो. न ं703883358 

घटना थळ  भटे देणारा अिधकार  – 

घटना थळ  भटे देवनु परत 

 

आरोपीचा इितहास :- िनरक 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 



 

पो टे कनवट        गरुनं-256/2022 कलम 294,323,506 भाद व      दनांक 28/12/2022 

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

गुरन ं/कलम खबर देणार यांच े

नाव व प ा 
फयाद /आरोपी 

हक कत 

पो टे चे नाव- कनवट  गु हा घडला ता.वेळ ठकाण-

दनांक 30/12/2022 रोजी 
दपुार  13:30 वाज याचे 
सुमारास D. M. ड गरे यांच े

ऊस तोडत असताना शेतात 

मौज ेबोधड . ता. कनवट 

ज. नांदेड  

 
 

अतंर व दशा-  
 
 

गु हा दाखल ता.वेळ- दनांक 

30/12/2022  

 चे 21:57वा. न द नंबर 57  

गरुनं-256/2022 

कलम 

294,323,506 

भाद व  माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
उिशराचे कारण: 

फयाद च ेनाव :- 

गोपाल पंढर  राठोड 

वय 25वष यवसाय - 

मजुर  रा. व ड B. B. 

ता. उमरखेड ज. 

यवतमाळ मोबाईल 

नंबर 8459892133 

 
 
 
आरोपीचे नाव-  

आरोपी अटक-नाह .  

 

खलुासा-  सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद ने 
आरोपीस फोनव न ऊस तोडून क भरला आहे. क चालकास लप ा असे 

कळ वले असता आरोपीने फयाद  कडे येवुन सा या तु मला झोपेतून का 
उठ वलास तुला थोडा वेळ थांबता येत नाह  का तु या मायचा भोसडा िछनांल 

माईचा असे अ ील भाषेत िशवीगाळ क न लाकड  काठ ने डो यात, पाठ वर, 

डा या हातावर मारहाण क न तु जर पोलीसात त ार देलास तर तुला जव े

मा न टाकतो. अशी धमक  दली आहे. वगरेै जबाबाव न DO पोउपिन राठोड 

साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल कायवाह  कामी HC/1805 पांढरे 

यांच ेकडे दला.  
दाखल करणार-पोहे कॉ/915 राठोड पो. टे. कनवट मो.नं 9850143382 

 

तपासीक अमंलदार- पोहेका◌ॅ /1805 पांढरे पो. टे. कनवट मो.नं 7745001805  

 

पो टे भार  अिधकार -स.पो.िन वाठोरे साहेब पो. टे. कनवट मो.न ं 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकार - – 

घटना थळ  भेट देऊन परत- 

आरोपी चा पुव इितहास -िनरंक  

ितबधंक कायवाह  -िनरंक  

 
 

 

 



 

पोलीस टेशन मखेुड गुरण- 395/22 कलम 283 भादवी  दनांक  30/12/2022 

 पोलीस 

टेशन 

मखेुड  

 गु घडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खुलासा शेरा 

मखेुड गुरण- 395/2022 

कलम 283 भादवी 
 
 
 
 
 
 
 

गु घ ता वेळ व ठकाण 

दनांक द. 30/12/2022 रोजी 
11.45 वाजताच ेसमुारास 

केजीएन िचकन सटर मखुेड 

समोर रोडवर. 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 30/12/2022 वेळ 

13.49 

 वा  
Sd 24 

. गु हा दाखल करणार  

HC 2367  माडप े 
पोलीस टेशन मखुेड. 

 

तपास करणार–Asi 

भारती पोलीस टेशन मखुेड 

ज हा नांदेड.97641743307. 

 

फयाद - बालभारती कैलास भारती वय 57 वष 

सहा यक पोलीस उपिनर क नेमणूक पोलीस 

टेशन मखेुड ज हा नांदेड मोबाईल मांक 

97641743307. 
 

आरोपी – 

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

 

आरोपीवर कर यात आललेी ितबंधक कायवाह  – 

िनरंक 

 
 

आरोपी अटक  कलम 41 A सीआरपीसी माणे 
नोट स दे यात आली. 

खुलासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील  आरोपीन ेआपले ता यातील  

टाटा एस गाड  ह  मखेुड ते नरसी जाणारे 

सावजिनक रोडवर केजीएन िचकन सटर मखुेड 

समोर रोडवर रहदार च े ठकाणी मानवी जी वका 
धोका होईल अगर कोण याह  य ला दखुापत 

होईल कंवा अडथळा होईल असा लावलेला 
िमळून आला वगरेै व न माननीय पोलीस 

िनर क साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल. 

 
 
 

घटना थळ  रवाना न द – द.30/12/2022 

मांक 26वेळ 14.11 

 

घटना थळ  भेट देऊन परत– द.30/12/2022 

नो. .28वे 15.30 वा  
 

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आललेी ितबंधक कायवाह  – िनरंक / आरोपी अटक  कलम 41 A सीआरपीसी माणे नोट स दे यात आली 
 

 

 

 

 



 

पो ट च ेनाव मु ामाबाद गुरं न 295/2022 कलम 283 भादवी दनांक 30/12/2022   

पो ट चे नाव गु न/आ  /पणा का 
/ िमिसगं घडला व 

दाखल व कलम 

गु न /आ  /पणा का /िमिसगं 

/घडला व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा व 

मोबाईल नंबर आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

मु ामाबाद 

 
 
 
 

गुरं न 295/2022 

कलम 283 भादवी  
 
 
 

गु हा घडला तार ख वेळ व 

ठकाण– दनांक 30/12/2022  

रोजी. वेळ 12.30 वाजताच े

सुमारास मु माबाद ते हंगरगा 
फाटा जाणारे रोडवर सावरमाळ 

बस थानक समोर रोडवर 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ-

30/12/2022 रोजी 18.30 

वाजता टे . डा . न द नबंर 

30वर 
 
दाखल करणार-पोहे का  2068 

कागण ेसर पो ट मु ामाबाद 

 
आरोपी अटक -िनरंक 

फयाद -नर  गंगा रे ड  याला 
वार वय 36 वष यवसाय 

नापोका 811 पो ट मु ामाबाद 

मोन 7262845922 

 
 
आरोपीच ेनाव– 

 
 
आरोपीच ेइितहास -िनरंक 

वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आ पे ऑटो चा 
ऑटो चालक मु ामाबाद ते हंगरगा फाटा जाणारे 

सावजिनक रोडवर सावरमाळ बस थानक येथे रोडवर 

ऑटो उभा क न रहदार स व वाशांच ेजी वत धोका व 

पादचार  लोकांना अडथळा िनमाण होईल अशा थतीत 

उभा केलेला िमळून आला वगरेै फयाद व न गु हा 
दाखल क न माननीय सपोनी जाधव साहेब यां या 
आदेशाने  

 
तपास पोहे का 2000 सरुनर साहेब यां याकडे दला 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आललेी ितबंधक कायवाह  – िनरंक  

 
 

 

 

 

 



 

                    पोलीस ेशन देगलूर  गूरन. 564 /2022 कलम 12 अ मजुका  िद 30.12.2022 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 564 /2022 
कलम 12 अ मजुका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 30.12.2022 वेळ 16.30 
खानापुर फाटा येथील शंकर 
िवभुते यांचे िटन शेड जवळ 
रोड लगत.   
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 30.12..2022 रोजी वेळ 
22.44 वा.नोदंनं  49 
दाखलकरणार:- 
ASI  सरोदे 
 .ने. पो े देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा  
अ ासाहेब ानोबा जगताप  
वय 30 वष पोका 897 ने. पो. े . 
देगलुर मोनं  8888828173 
 
आरोपीचे नाव - 
 
 
िमळाला माल – नगदी 290/- 

 व. जुगाराचे सािह    
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
नोदंनं:-- .नाही 

 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीर र ा लोकाकडुन पैसे घेऊन आकडयावर 
पैसे लावुन िमलन  मटका नावाचा जूगार खेळत व खेळवीत असतांना  
जुगाराचे सािह  नगदी 290/- पयासह  िमळुन आला नुन वगैरे 
मजकुराचे िफयाद व न मा.पोिन.साहेब यांचे आदेशाने गु ा 
दाखल  क न पुढील तपास Hc/2462 क े  पो. े .देगलुर  यांचेकडे 
िदला.  
 
तपािसकअंमलदार-     Hc/2462 क े  पो. े .देगलुर   

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

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आललेी ितबंधक कायवाह  – िनरंक  

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 565 /2022 कलम 12 अ मजुका   िद 30.12.2022 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 565 /2022 
कलम 12 अ मजुका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 30.12.2022 वेळ 1915 
भवानी चौक येथे सावजिनक 
रोडचे बाजुला देगलुर 
र  
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 30.12..2022 रोजी वेळ 
23.18 वा.नोदंनं  52 
दाखलकरणार:- 
ASI  सरोदे 
 .ने. पो े देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा  
राजाराम चंदरराव िमरदोडे  वय 
56 वष ने. पो. े. देगलुर मोनं   
 
आरोपीचे नाव - 
 
 
िमळाला माल – नगदी 370/- 

 व. जुगाराचे सािह    
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
नोदंनं:-- .नाही 

 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीर र ा लोकाकडुन पैसे घेऊन 
आकडयावर पैसे लावुन िमलन  नाईट मटका नावाचा जूगार 
खेळत व खेळवीत असतांना  जुगाराचे सािह  नगदी 370 /- 

पयासह  िमळुन आला नुन वगैरे मजकुराचे िफयाद व न 
मा.पोिन.साहेब यांचे आदेशाने गु ा दाखल  क न पुढील तपास 
HC 2822 कनकवले  क े  पो. े .देगलुर  यांचेकडे िदला.  
 
तपािसकअंमलदार-     Hc/2822 कनकवले  पो. े .देगलुर   

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

 
आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आललेी ितबंधक कायवाह  – िनरंक  

 

 

 



          

 

 

 

 

 
 

  
 

          

 
 

  
 

  

  
 

    
     

   
 
 

   
  

     
           

 

   

    

    
      

    
      

     
   

           
           
         

          
       

          
    

      
 

 
      

 
 

    
   

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आललेी ितबंधक कायवाह  – िनरंक  
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पो टे नांदेड ामीण
मो



 

                
  
 

 



Ikks LVs oftjkckn xqjua &  459 @2022dye 307 504- 34  Hkknoh lg dye 4@25  Hkk g dk fn-30@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  

 

 

 

 

 

xqUgk ?kMyk  & 
fn- 29@12@2022ps 
20—15 oktrk ps 
lqekjkl  guqeku 
eanhj rs xq#n~okjk 
xsV  ua 01 dMs 
tk.kkjs jksMoj 
ukansM  
 
fn’kk varj  iqosZl  
1@2 fd-eh-  
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%  
fn-30@12@2022 ps 
20-18  ok LVs-Mk 
ua  36 oj 
 

xqjua &  459 
@2022dye 307 504- 
34  Hkknoh lg dye 
4@25  Hkk g dk  
 

 
 
 

fQ;kZnhps uko %& vejfla?k mQZ lksuq  
jrufla?k ukansMokys o;  28 o”ksZ  O;olk;  
lsoknkj jk-fnyhifla?k dkWyuh ukansM eks ua  
8766868896 
 
 
 
 
vkjksihps uko %& 

  
  
 
vkjksih vVd %&  ukgh 

 

mf'kjkps dkj.k%&fQ;kZnhoj ‘kkldh; 
#Xuky; fo”.kqiwjh ukansM ;sFks mipkj pkyq 
vlY;kus  

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihrkauh lax.ker d#u fQ;kZnhl tqU;k HkkaM.kkps 
dkj.kko#u f’kohxkG d#u  ftos ekj.;kP;k gsrqus ryokjhus 
fQ;kZnhps MksD;kr MkO;k dkukoj  nksUgh gkrkoj vkf.k MkO;k 
[kkan;koj okj d#u xaHkhj t[keh dsys Eg.kqu xqUgk nk[ky- 
 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu Hkxoku eksjs eks ua  9823039870 
 

rikfld vaeynkj %& liksfu nRrk=;  eaBkGs iks-LVs-oftjkckn 
eks ua  8237703777 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu txfn’k HkaMjokj iks LVs 
oftjkckn eks ua  9923696860  
 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& panzlsu ns’keq[k mi 
foHkkxh; iksyhl vf/kdkjh ukansM ‘kgj eks ua  9765390333 
iksfu txfn’k HkaMjokj iks LVs oftjkckn eks ua  9923696860  
liksfu nRrk=;  eaBkGs iks-LVs-oftjkckn eks ua  8237703777 
gs  fnukad  30-12--2022  jksth ps 20%00 ok uksan ua- 34 oj 
jokuk   
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



Ikks LVs oftjkckn xqjua &  460 @2022 dye 307] 294]  506- 34  Hkknoh lg dye 4@25  Hkk g dk fn-30@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  

 

 

 

 

 

xqUgk ?kMyk  & 
fn- 29@12@2022ps 
22%00  oktrk  rs 
22%15  ok-  
lqekjkl  guqeku 
eanhj rs xq#n~okjk 
xsV  ua 01 dMs 
tk.kkjs jksMojhy  
Ncq xzaFkh ;kaps 
nqdkukleksj ukansM  
 
fn’kk varj  iqosZl  
1 fd-eh-  
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%  
fn-30@12@2022 ps 
22-48   ok LVs-
Mk ua  41  oj 
 

xqjua &  460 @2022 
dye 307] 294]  
506- 34  Hkknoh lg 
dye 4@25  Hkk g dk  
 

 
 

fQ;kZnhps uko %& tljktfla?k vftrfla?k 
cqaxbZ o; 22 o”ksZ  O;olk;  f’k{k.k jk-
vcpy uxj ukansM tkr f’k[k  eks ua  
9881000771 
 
 
 
vkjksihps uko %& 
    
 
vkjksih vVd %&  ukgh 

mf'kjkps dkj.k%& vkt jksth ;’kkslkbZ 
gkWLihVy ;sFkqu ,e-,y-lh-izkIr >kY;keqGs 
rsFkqu tckc ?ksoqu nk[ky- 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
ueqn vkjksihrkau lax.ker d#u fQ;kZnhl tqU;k HkkaM.kkps dkj.kko#u 
vf’yy f’kohxkG d#u ftos ekj.;kps mn~ns’kkus ryokjhus fQ;kZnh o 
lk{khnkjkauk nksUgh gkrkoj ] MksD;koj mtO;k gkrkps  euxVkoj mtO;k 
gkrkps naMkoj ek#u xaHkhj t[keh d#u ftos ekj.;kpk iz;Ru dsyk o 
ftos ekj.;kph /kedh fnyh Eg.kqu xqUgk- 
 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu PkOgk.k iks LVs oftjkckn eks ua  9881429988 
 

rikfld vaeynkj %& liksfu fuyi=sokj  iks-LVs-oftjkckn eks ua  
9881201052 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu txfn’k HkaMjokj iks LVs oftjkckn eks ua  
9923696860  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& panzlsu ns’keq[k mi foHkkxh; iksyhl 
vf/kdkjh ukansM ‘kgj eks ua  9765390333 iksfu txfn’k HkaMjokj iks LVs 
oftjkckn eks ua  9923696860  
liksfu nRrk=;  eaBkGs iks-LVs-oftjkckn eks ua  8237703777 
gs  fnukad  30-12--2022  jksth ps 20%01 ok uksan ua- 34 oj jokuk   
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

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

 


