
  

 

पो. टे. माळाकोळी   द. 29/09/2022 

पो. टे. च ेनाव      गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

  पो ट 

माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुर.न. 

103/2022 

कलम   

379. 

 भा .द .िव.  

 गु हा घडला तारीख वेळ 

ठकाण –  

26/09/022च े13:00 ते 

15:00 दर यान वेळ न  

नाही फयादीच ेघरासमोर 

माळेगाव  

 

दि ण 12 Km 

 

गु हा दाखल:- 

 द. 29/09/2022  

वेळ 13:05  

टेशन डायरी न द  09 

 

 

 

 

फयादीच ेनाव:- 

 राजकुमार बालाजी पवार वय तीस 

वष वसाय हॉटेल रा माळेगाव 

या ा तालुका लोहा  

मो. नंबर 84 12 84 20 83  

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव  --   1 अ ात.  

 

आरोपी अटक:- नाही  

 

उिशरा च ेकारण— 

  आज पावेतो शोध घेऊन िमळून न 

आ याने आज रोजी येऊन त ार 

दली. 

खलुासा; 

            सादर िवनंती क   वर नमूद तारीख वेळी  व ठकाणी यातील फयादी 

यांनी यांची मोटरसायकल मांक. MH.26-BY-0026 िहरो ह डा शाईन 

कंपनीची जी चा चेिसस नंबर ME 4jc855cmGo68974 व इंिजन नंबर 

jc85EGo298871 असा असललेी कमत 75000/ ची घरासमो न 

कोणीतरी अ ात चोर ांनी चो न नेली आज पावेतो शोध घेतला असता 

िमळून आलेली नाही वगैरे जबाबाव न माननीय स पो िन.डोके साहबे याचं े

आदशेानेगु हा दाखल क न तपास पो.ह.ेका 1888याचंकेड े दला 

 

दाखल करणार:   

LNPC /2623 गु े पो ट माळाकोळी 

 

 तपासी अमंलदार:  

 HC.1888 ीरसागर यां याकड े दला आह े 

 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .   

  सपोिन डोके साहबे 8652147575 

 

केलेला तपास:- मा.पोलीस अधी क साहबे याचं ेसचूना:- 

 



 

 

 

पो. टे.िवमानतळ गुरन ं329/2022 कलम 498 (अ), 354, 354 (अ),323,504,506,34  IPC द. 29/09/2022  
 

िज हावपो. टे.चने  गरुन.ं वकलम गु हा 

घडला/दाखल/ ा द./वळे  

फया द व आरोपी,नाव व 

प ा 

हक गत 

नादंडे, 

पो. टे. 

 िवमान-तळ 

पो. टे.िवमानतळ  

गरुनं 

 329/2022 

 कलम  

498 (अ), 354, 

 354 (अ),323 

,504,506,34  

IPC 

 

ग.ुघ.ता.वऴे व ठकाण- 

दनांक 08/07/2018 ते 

दनांक 22/09/2022 

चे 16.00 वा फयादीच े

राहते घरी बसेरा 

काँलनी राँयल रोज 

फ शंन हाँल 

आसरानगर, नांदडे व 

िनला (साठापुर) ता. 

बोधन िज. िनजामाबाद   

 

 उ रेस 04 क.मी 

  

दाखल ता. वळे – 

द 29.09.2022 रोजी 

वेळ 14.48 वा 

 टे.डा. 21 

फयादी  
  

आरोपी-  

  

खुलासा -सादर िवनंती क  ,वर नमुद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील संगणमत क न फयादीस माहे न  दोन 

लाख पये घेवुन ये हणुन शारीरक व मानसीक छळ 

क न फयादीस िशवीगाळ क न, थापडा बु यांनी 

मारहान केली व िजव े मार याची धमक  दली. तसेच 

यातील आरोपी नाम े अ दलु हमीद याने फयादी सोबत 

अ ील चाळे क न, शारीरक संबध ठेव असे हणुन 

फयादीचे छातीवर हात फरवला. वगैरे मजकुराच े 

जबाबा व न  मा.पो.िन.काकड े सा.यांच े आदशेान े गु हा 

दाखल क न पुढील तपास कामी HC 1334 जाधव 

यांचेकड ेदे यात आला.  

 

दाखल करणार-  

HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

 

तपास करणार – 

HC/1334  जाधव मो.नं. 8805859640 
 

 



 

पो. टे ई लापरु ग.ुर.न ं93/2022कलम 452,323,504,506 भा.द.वी. द. 29/09/2022  
 

पो. टे चे 

नाव 

गु.र.नं.व कलम गु.घ.ता.वळे व ठकाण  फयादी च ेनाव  खलुासा 

ई लापुर  गूरनं 

93/2022 

कलम 

452,323 

504,506 

भा.द.वी  

.ग.ूघ.ता.वळेी व ठकान :-

द.29/09/2022 रोजी 

07:00  वा.च ेसुमारास 

फयादीचे घरात मौ. 

झळकवाडी ता. कनवट  

जी. नांदेड 

 

 

ग.ूदा.ता.वळे : 

 द 29/09/2022 

.रोजी 10.15 

टे. डा.13 वर. 

 

. 

फयादी: 

  

आरोपी:-  

 

    सादर िवनतंी क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी. यातील नमूद आरोपीने 

मोबाईल घे याच े कारणाव न फयादी बाईचे घरात घुसून थापड बु यांनी 

मारहाण क न िशवीगाळ केली व तुला ख म करतो असे हणून िजव ेमार याची 

धमक  दली वगैरे जबाब व न वर माणे गु हा दाखल क न.  मा.Api सा. 

यां या आदशेान ेपुढील  तपास कामी Asi शेख  सा.या.च ेकड े दला हणुन न द. 
 

दाखल करनार – 

Pso Asi लुंगारे मो.न ं9881153302 

 

तपासीक करणारे :.  

Asi शेख सर    मो.न ंइ लापुर.9423438221 

 

 

 

 



 

 

पोलीस टेशन हादगाव भाग 6 गु र न 296/2022 कलम 12(अ) म ज ुका द .  29.09.2022 
 

पो टेच े

नाव  

गु र न नं व 

कलम 

गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व दाखल 

ता . वळे 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी नाव  

व प ा  

 हक कत 

हादगाव गु र  नं 

296/2022 

कलम 

 12(अ) 

 म ज ुका  

 

गु हा घडला ता वळे:- 

 द 29/09/2022 च े13:00   वा  

च ेसुमारास यादगीर बार बोळी म य े

हादगाव 

 

 गु हा दाखल ता वेळ:- 

 द  29/09/.2022 

 च े15:09  वा 

 टे. डा . न द  25 वर  

 

आरोपी अटक :- 

 कलम 41 (अ)(1) सीआरपीसी माण े

नोटीस दऊेन सोड यात आल े

 

फ या द नाव व प ा :- 

 जगन गणपत पवार वय 54  वष वसाय 

नोकरी पो नी नेमणूक पो टे हदगाव 

 मोबाईल नंबर 8806994154 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपीच ेनाव  व प ा :- 

   

 

 

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

यातील आरोपी ने लोकाकंडून पैस ेघेऊन टाईम बाजार नावाचा 

जुगार खेळत व खेळत असताना िमळून आला वगरेै  व न पोिन 

सा याचं ेआदशेाने वर माण ेगु हा दाखल  

 

चके िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 

 

दाखल करणार. 

 ना पोका क तकुमार रणवीर पो टे हदगाव 

 

तपािसक अमंलदार:- 

 पोह ेका 2342हबंड 9284422952 

 

 

 

 

 



 

 

पो टे चे नाव मुदखडे  गुरन 199/2022 कलम 380 भादवी दनाकं 29/09/2022 

पो टे च ेनाव  

 

गुरन/आ /पनाका 

/िम सग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िम सग घडला 

व दाखल  

फयादी च ेनाव खबर दणेार/आरोपीचे 

नाव व प ा 

हक कत  

 मुदखेड 

 

 

 

भाग 1 ते 5 गुरन 

199/2022 

 कलम 

 380 भादवी 

 

गु हा घडला – 

 दनांक  26/09/2022 

 च े22.00  वा. ते दनाकं 

27/09/2022 च े06.00 वाजता 

या दर यान फयादीच ेराहते 

उघडे घरात नं दनगर  मुदखेड 

 

 पि मसे 01 कमी 

 

गु हा दाखल – 

 दनांक 29/09/2022 

 च े14.35 वा 

 न द नंबर 23 

फयादी च ेनाव – 

 माधव साईब ुपानकोळी वय 35 वष 

वसाय मजुरी राहणार नं दनगर 

मुदखेड तालकुा मुदखेड िज हा नांदडे 

मोबाईल माकं 7559319466 

 

आरोपी च ेनाव -  अ ात चोरटे 

 

गेला माल-  

चादंीच ेजोड, ासलेट व हातातील कड े

अस ेएकूण 33,330/-  

 

खलुासा -सादर िवनंती क  यातील  फयादीने  त ार दल ेक  

वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी कोणीतरी अ ात चोर ानंी 

माझ ेउघडे घरात जाऊन घरातील लोखंडी पटेीत ठेवलेल ेवरील 

वणनाच ेचांदीच ेदािगने एकूण 33,330/- पये कमतीच ेचो न 

नेले आह ेवगैरे जबाब व न वर माण ेगु हा दाखल.  

 

दाखल करणार – 

 NPC/231 फोल ेपो टे मुदखेड 

 

तपािसक अमंलदार  

NPC 1375 ठाकूर नेमणकू पोलीस टेशन मुदखेड 

  मो.नंबर 7774051375 

 

 

 



 

 

 

Ps Markhel  गुरनं 200/2022 कलम 283 भादवी   द.29/09/2022 

पोलीस 

टेशन 

गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व ठकाण त ारदार याचं ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मरखेल गरुनं. 

 200/2022  

कलम – 

283 भादवी  

 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण:- 

 द . 29/09/2022चेवळे 11.15 
वाजताचसेमुारासटाकळीफाटा 
येथ ेमरखले   ते दगेलूर जाणारे 

सावजिनक रोडवर 

मौजमेरखले तालकुा दगेलूर 

 

ग ु.दा.ता.वळे व दनाकं:-

29/09/2022 

वेळ  13.19   वा . 

 टेडा नंबर 24 वर 

फयादी नाव:  

ानोबा िव लराव क  ेवय 31 वष 

वसाय नोकरी पोलीसिशपाई  

ब ल नंबर 258 पोलीस टेशन 

मरखले  ता दगेलूर 

मो.नं.9665702769 

 

आरोपी नाव:- 

 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणीयातीलआरोपी हा याचे ता यातील अ प े ऑटो वाहन हा 

टाकळी फाटा येथ े मरखेलते दगेलूर जाणारे सावजिनक रोडवर 

र या या मधोमध उभा क न येणारे जाणारे लोकां या जीिवतास 

धोका अगर वाहनाच े रहदारीस अडथळा होईल असा ि थतीत िमळून 

आला वगैरे फयादव न माननीय पोनी साहबेां या आदशेाने गु हा 

दाखल क न पढुील तपास बीट पोना.526 पुरी यां याकड े दला 
 

तपास अिधकारी  

पोलीस नाईक 526 परुी पो टे मरखेल 
 

ग.ु दाखल करणार:- 

 ASI मठपती पो. टे मरखेल मो नं.7776067774 
 

भारी अिधकारी  

पोिन गु े साहबे पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

 

 



 

 

Ps Markhelभाग 06 गुरनं 199/2022 कलम 283 भादवी   द.29/09/2022 

पोलीस टेशन गु हा रिज टर नंबर 

व कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व ठकाण त ारदार याचं ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मरखेल गरुनं.  

199/2022  

कलम – 

283 भादवी  

 

 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण:- 

 द . 29/09/2022चेवेळ 10.30 

वाजताचसेुमारासमरखले बस 

थानक येथ ेमरखेल   ते दगेलूर 

जाणारे सावजिनक रोडवर 

मौजमेरखले तालकुा दगेलूर 

 

ग ु.दा.ता.वेळ व दनाकं:-

29/09/2022 

वेळ  13.06   वा . 

टेडा नंबर 23  वर 

फयादी नाव: 

 ानोबा िव लराव क  ेवय 

31 वष वसाय नोकरी 

पोलीसिशपाई  ब ल नंबर 

258 पोलीस टेशन मरखले 
तादगेलूर 
मो.नं.9665702769 

 

आरोपी नाव:- 

 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणीयातीलआरोपी 

हा याचे ता यातील अ पे ऑटो वाहन हा मरखलेबस थानक येथे मरखेलते 

दगेलूर जाणारे सावजिनक रोडवर र या या मधोमध उभा क न येणारे 

जाणारे लोकां या जीिवतास धोका अगर वाहनाच ेरहदारीस अडथळा होईल 

असा ि थतीत िमळून आला वगैरे फयादव न माननीय पोनी साहबेां या 

आदशेाने गु हा दाखल क न पढुील तपास बीट पोना.526 पुरी यां याकड े

दला 

 

ग.ु दाखल करणार:-  

ASI मठपतीपो. टे मरखेल मो नं.7776067774 
 

तपास अिधकारी  

पोलीसनाईक 526 परुीपो टे मरखेल 
 

भारी अिधकारी   

पोिन गु े साहबे पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

 

 

 



 

 

Ps Markhel  गुरनं 201/2022 कलम 283 भादवी   द.29/09/2022 

पोलीस 

टेशन 

गु हा रिज टर 

नबंर व कलम 
गु हा दाखल तारीख वेळ व ठकाण त ारदार याचं ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मरखेल गुरनं. 

201/2022 

कलम -

283 
भादवी  
 

 

 

 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण:- 

 द . 29/09/2022चेवेळ 13.45 

वाजताचसुेमारासटाकळी फाटा येथे 

मरखले   ते दगेलूर जाणारे 

सावजिनक रोडवर 

मौजमेरखले तालकुा दगेलूर 

 

गु .दा.ता.वळे व दनाकं:-

29/09/2022 

वेळ  15.28   वा  

टेडा नंबर 27 वर 

फयादी नाव 

 राजीव उ मराव लोखंड ेवय 35 वष 

वसाय नोकरी पोलीसिशपाई  ब ल 

नंबर 1391 पोलीस टेशन मरखले ता 
दगेलूर 
 

 

आरोपीनाव:- 

 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणीयातीलआरोपी 

हा याचे ता यातील अ प ेऑटो वाहन हा टाकळी फाटा येथ ेमरखलेते दगेलूर 

जाणारे सावजिनक रोडवर र या या मधोमध उभा क न येणारे जाणारे 

लोकां या जीिवतास धोका अगर वाहनाचे रहदारीस अडथळा होईल असा 

ि थतीत िमळून आला वगैरे फयादव न माननीय पोनी साहबेां या आदशेाने 

गु हा दाखल क न पढुील तपास बीट पोना.526 पुरी यां याकड े दला 

 

ग.ु दाखल करणार:-  

ASI मठपतीपो. टे मरखेल मो नं.7776067774 

 

तपास अिधकारी  

पोलीस नाईक 526 पुरी पो टे मरखेल 

 

भारी अिधकारी  

पोिन गु े साहबे पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

 

 

 



 

Ps Markhel  गुरनं 202/2022 कलम 283 भादवी   द.29/09/2022 

पोलीस 

टेशन 

गु हा रिज टर नंबर 

व कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व ठकाण त ारदार याचं ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मरखेल गुरन.ं 

202/2022  

कलम  

-283 भादवी  

 

 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण:-  

द . 29/09/2022चेवेळ 14.10 

वाजताचसेुमारासटाकळी फाटा येथे 

मरखले   ते देगलूर जाणारे 

सावजिनक रोडवर 

मौजमेरखले तालुका देगलूर 

 

ग ु.दा.ता.वळे व दनाकं:-

29/09/2022 

वेळ  15.50   वा . 

टेडा नंबर 28 वर 

 

फयादी नाव:  

राजीव उ मराव लोखंड ेवय 35 वष 

वसाय नोकरी पोलीसिशपाई  ब ल 

नंबर 1391 पोलीस टेशन मरखेल 
ता दगेलूर 
 

आरोपीनाव:- 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणीयातीलआरोपी हा याचे ता यातील अ पे ऑटो वाहन हा 

मरखलेबस थानक येथे मरखेलते देगलूर जाणारे सावजिनक रोडवर 

र या या मधोमध उभा क न येणारे जाणारे लोकां या जीिवतास 

धोका अगर वाहनाच े रहदारीस अडथळा होईल असा ि थतीत 

िमळून आला वगैरे फयादव न माननीय पोनी साहेबां या 

आदशेान े गु हा दाखल क न पुढील तपास बीट पोना.526 पुरी 

यां याकड े दला 

 

ग.ु दाखल करणार:- 

 ASI मठपतीपो. टे मरखेल मो न.ं7776067774 
 

तपास अिधकारी  

पोलीस नाईक 526 पुरी पो टे मरखेल 
 

भारी अिधकारी  

पोिन गु े साहेब पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

 

 



. 

  पो. टे. कंधार   आ.मृ.न.58/2022   कलम 174 CRPC  द.29/09/2022. 
 

पो. टे. च े

नाव 

गु.र.न. व कलम गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

हक कत 

 

कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

आ.म.ृन. 

58/2022 

 कलम 

 174 CRPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.म.ृघडला:- 

 द.29/09/2022  चे  

14.00 वा मौज े कंधार 

िशवारात नळग ेयां या 

शेतात  ता. कंधार 

 

पि मसे 03. क.मी. 

 

आ .मृ.दाखल:- 

 द.29/09/2022  

वेळ 17.01 वा. 

टेशन डायरी न द  26 

वर. 

 

 

खबर देणार :- 

 मा ती मुंजाजी सगळे वय 48 

वष , वसाय - मजुरी रा. 

व भमूी नगर  कंधार  

मो. न.ं9730397692. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

मयताचे नाव व प ा,, :-  

रामा मुंजाजी सगळे वय 35 वष 

वसाय शेती  रा. उमरज   ता. 

कंधार िज.नांदडे. 

 

मरणाचे कारण :. 

 िवजचेा शॉक लाग यान ेमृ य.ू 
 

खुलासा; सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळ ठकाणी 

यातील मयत नळग े यांच े कंदार िशवारातील शेतात पा याची 

बोरची मोटार चालू करीत असताना यास अचानक टाटर 

जवळ िव ुत शाक लाग याने मरण पावला अस ेखबरी व न वर 

माणे आ. . दाखल  

 

दाखल करणार:-  

HC-2259 ीराम ेसाहबे पोलीस टेशन कंधार. 

 

तपासीक अमलदार:-- 

 2059 सानप साहेब नेमणूक पोलीस टेशन.  कंधार 

 मो.  :-9421849989. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

मा. पो. िन. पडवळ साहबे  पो . टे.  कंधार  

मो . . 9420841070. 

 

 



 

पोलीस टेशन मखुेड दिैनक गु हे अहवाल दनाकं 29/09/2022 

 पोलीस 

टेशन  

गुरण कलम ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा 

मखुेड गुरण- 

 296/22 

 कलम  

379 भादिव  

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 

दनाकं 

 द.19/09/202 रोजी  

सकाळी 10:30  वाजता ते 

वेळ 12:30दपुारी 16:50 

वाजता च ेदर यान पंचायत 

सिमती कायालय समोर 

मखुेड 

 

ग ु.दा.ता.वळे व दनाकं:- 
दनाकं 29/09/22 रोजी 

 वेळ 15:43 

 न द माकं 11 
 

 

 

 

फयादी- 

िनतीन पंढरीनाथ सोनकांबळे 39 वष वसाय 

मजुरी राहणार ह डाळा तालकुा मखेुड िज हा 

नांदडे मोबाईल नंबर 9309998191 

. 

आरोपी – अ ात 

 

चोरीस गेला मालाच ेवणन-  

मोटर सायकल नंबर एम एच बीपी कंपनी 

एसपीशाईन ह डा रंग काळा चिेसस नंबर-

MEUJC737FJT057001 इंिजन नंबर -

JC73ET2103985. कमत - 50.000/- 

 

. 

 

खलुासा- 

 सादर िवनंती क  नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी हा 

संडास बांधकामाच ेिबलाची चौकशी करण ेकामी पंचायत सिमती मखुेड 

येथ े गावाकडून येऊन फयादीच े वरील नमूद मोटार सायकल पंचायत 

सिमती कायालयाच ेसमोर लावून कायालयात जाऊन फयादी हा काम 

क न बाहरे येऊन वेळ12:30 वाजता च े समुारास पािहलो असता 

फयादीची मोटरसायकल नंबर  MH 26  B P 2357 ह डा शाईन 

कमती 50.000/- पयाच ेकोणीतरी अ ात चोर ान ेचो न नेली आह े

वगैरे जबाब व न माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने 

गु हा दाखल. 

 

गु हा दाखल करणार-  

ASI वाघमारे पोलीस टेशन मखेुड. 

 

तपासीक अमंलदार  – 

पोह ेका 1793 राठोड पोलीस टेशन मखेुड.मो न  9075991793. 

 

पोलीस टेशन भारी अिधकारी _  

ही एन गोबाड ेपोलीस िनरी क पोलीस टेशन मखुेड  

 

 



 

 

पोलीस टेशन कंुटूर गरुनं. 162/2022 कलम  452,294,323,506,34 ipc दनाकं. 29.09.2022 
 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वळे ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर, आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक होय /नाही 

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव 

 कंुटूर 
 

 

 

 

 

 

 

गुरनं 

162/2022 

कलम  

452,294 

,323,506, 

34 ipc 

 

 

 

 

 

 

 

 गु हा घडला  

दनाकं 28.09.2022 च े

22.30 वाजता  पावतो 

ठकाण फयादीच ेघरात मौज े

घुंगराळा 

 

दशा  

पि मेस 12 क  मी 

 

 गु हा दाखल दनाकं:- 

द-29.09.2022 

वेळ 18.20 

टे डा.नोद नं 20 वर 

 

 फयादीचे नाव  व प ा:- 

  

 

एफआर आय त  दली का :-होय  

 

 आरोपीच ेनाव व प ा :-  

 

खलुासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील  आरोिपतांनी 

संगणमत क न फयादीच ेघरात घुसून हात िपरघळून ढकलून दल े

व अ ील भाषेत तु या मायला झवतो हणून िशवीगाळ केली व 

िवटा रचून ठेवलेली भत पाडली व तू कले टर ऑ फसला त ार 

का केलीस अस े हणाला तू सरपंच पदाचा राजीनामा द ेनाहीतर 

तु या मो ा मलुाला मा न टाकतो अशी धमक  दली वगैरे 

फयाद व न गु हा दाखल क न    मा..सपोिन सा याचं ेआदशेाने 

पुढील तपास कामी दला 

  

 चके िल टची पतुता केली अगर कस े :-होय 

 

 तपासी अमलंदार :- 

 पो ह ेका 1181 कुमरे पोलीस ठाण ेकंुटूर 

  मो नं 8208788324 

 

 मा. पोलीस अधी क साहबे याचंे सचूना माण:े- 
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ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 



िद 29/09/22 रोजी 12.10 वा 
जुने ब थानक  समोर देगलुर   
  ता देगलुर  

 
 
 

िद .29.09..2022 रोजी 
 वेळ   13.23 वा. 
न दनं  37 
 
 

 
 
 

रामचं  िकशनराव काळे पोहेका 
832 ने. पो टे देगलुर मोनं 
8830899396 
 

  
 

 
 
 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप या ता यातील िरयर ऑटो  हा रोडचे पिर थीती 
कडे दलु  क न   येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनम न 
होईल व लोकां या िजवीतास धोका िनम न होईल अ या  

थतीत उभा केलेला िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल  
 

सपोउपिन सरोदे .ने. पो. टे.देगलुर
 

पोहेका 1984 सकनुरे     पो. टे. देगलुर

 
 

पो. िन. ी. माछरे साहेब   9821159844  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 

िद 29/09/22 रोजी 12.10 
वा जुने ब थानक  समोर 
देगलुर   ता देगलुर  

 
 
 

िद .29.09..2022 रोजी वेळ   
13.43 वा. 
न द नं  38 
 
 
 

रामचं  िकशनराव काळे पोहेका 
832 ने. पो टे देगलुर मोनं 
8830899396 
 

  
 

 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने 
आप या ता यातील िडझेल बजाज ऑटो या चालकाने याचे 
ता यातील अँटो  येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनम न केला व 

वाशयाचे िजवीतास धोका िनम न होईल अशया थतीत उभा 
केलेला िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
  

सपोउपिन सरोदे ने. पो. टे.देगलुर

पोहेका  2332/ प लेवाड पो टेदेगलुर

 
 

पो. िन. ी. माछरे साहेब   9821159844  

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

िद 29/09/22 रोजी 12.10 वा 
जुने ब थानक  समोर देगलुर   
  ता देगलुर  

 
 
 

िद .29.09..2022 रोजी वेळ   
13.59 वा.न दनं  39 
 

रामचं  िकशनराव काळे पोहेका 
832 ने. पो टे देगलुर मोनं 
8830899396 
 

 – 
  
 

 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने 
आप या ता यातीलबजाज िडझेल  ऑटो या चालकाने याचे 
ता यातील अँटो  येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनम न केला व 

वाशयाचे िजवीतास धोका िनम न होईल अशया थतीत उभा 
केलेला िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
 

सपोउपिन सरोदे ने. पो. टे.देगलुर 
  

पोहेका 1636 िमरदोडे  पो. टे. देगलुर

 
 

पो. िन. ी. माछरे साहेब   9821159844  

 
 

 



 

 

 

पोलीस टेशन कनवट येथील दनैं दन अहवाल द.29/9/2022 

पो. टेच.े

नाव 

गु.र.नं.व 

कलम 

गु.घ.ता.वळे.व ठकाण द. 

अतंर 

फयादीचे नाव प ा मो.नं.व. 

आरोपीच ेनाव प ा मो नं. 

िमळाला माल खलुासा 

कनवट  गु.र.नं. 

191/2022 

कलम  

12 अ 

म.जु.का  

गु.घ.ता.वळे.व ठकाण  

द.29/9/2022रोजी 

13:05वाजता भाजी 

माकट कनवट येथील 

टेलर लाईनला 

लोकमा य टेलस दकुानच े

आडोशाला  

 

 पवुस 2 फलाग क.मी. 

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

द.29/9/2022 

वेळ 15.17 

टे.डा .29 

फयादीचे नाव.  

गणेश सजंाबराव पवार वय 

40 वष वसाय नोकरी 

पो.उप.िन. नेमणकू पोलीस 

टेशन कनवट  मो. नं. 

9850892665 

 

 
आरोपीच ेनाव प ा मो नं. 

 

िमळाला माल   

720  असम नाम े अिनल मारोली 

जाधव याच ेडाव ेहातात एक आकाशी 

रंगाचा कागद यावर वरील बाजसु 

ई जीम ये टी. ओ. /29 आसे व 

याखाली ई जीत आकड े िलिहलेला 

कागद व जाने हालात एक िन या 

शाहीचा बॉल पेन शट या िखशात 

100 . दरा या पाच नोटा 

50. .दरा या चार नोटा व दहा . 

दरा या दोन नोटा आसे एकुन 720 

. नगदी व वरील मटका जगुाराचे 

सािह य  

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

हा बेकायदशेीर र यी लोकाकंडुन पैस ेघेवुन टाईम बाजार 

ओपन नावाच े मटका जुगाराच े आकडे दवुेन मटका जुगार 

खेळत व खेळिवत आसतांना िमळुन आला वगैरे 

फयादीव न गु हा दाखल क न माननीय 

पो.िन.साहबेां या आदशेाने पुढील तपास कामी पोना 

1326 चौधरी यां याकड े दला.  

दाखल करणार 

पो.ना.2355 मालवाड पो. टे. कनवट  

मो. नं. 7768853060 

तपासी अमंलदार 

पोना1326चौधरी पो. टे. कनवट. 

 मो. नं. 9158134034 

भारी अिधकारी. 

.पो.िन.साळंुके मो. नं. .9422242568 

 

 



भोकर 371@2022 कलम 33,33 (a) महारा  वै कीय यवसाय सेवा अिधिनयम 1961 अ वये  िद 29-09-2022  
 

पो टे 
चे नाव 

गु हा घडला तारीख वेळ 
िठकाण 

 

गु हा रिज टर नंबर 
गुरनगुरन 

 िफय दी व आरोपी चे नाव  हकीकत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

 
गु-घ-ता-वेळ व िठकाण 

िदनाक 28-09-2022 
रोजीचेसकाळी दहा 
वाज या या सुमारास मौजे 
सावरगाव मेट तालुका 
भोकर िज हा नांदेड     
 
 

गु हा दाखल तारीख वेळ व 
िठकाण  

िदनांक 29-09-2022 
 वेळ 17-30    
न द मांक 18 

 

गु हा रिज टर नंबर  

 371@2022 
 कलम 

 33, 33 (a) महारा  
वै कीय यवसाय सेवा 

अिधिनयम 1961 
अ वये   

 

िफय िद  

राहुल माधवराव  वाघमारे वय 38 
वष यवसाय नोकरी तालुका आरो य 
अिधकारी राहणार ह ली मु काम 
िकनी तालुका भोकर िज हा नांदेड 
मामा चौक नांदेड  

मोबाईल नंबर 7722052489   
 
 आरोपी  
 

.खुलासा सादर िवनंती वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातीलिफय दी यांनी पोलीस 

टेशन भोकर येथे येऊन िफय द िदली की   िदनांक 27 09 2023 रोजी यांना 

यांचे गु त बातमी दारा माफत मािहती िमळाली की मौजे सोनारी सावरगाव मेट येथे बोगस 

डॉ टर हा गावातील लोकांवर उपचार करीत आहे याव न िदनांक 28 09 
2022 रोजी सकाळी दहा वाज या या सुमारास िफय दी व याचा टॉप आिण पोलीस 

कमचारी असे सावरगावमेट  येथे डमी ण च धर खानसोळे हा िवलाजा कामी पाठवले 
यां यावर उपचार चालू असताना याने िफय दीस  फोन ारे संपक साधून सदर िठकाणी 

ये यास  कळवले आहे याव न िफय दी व  टॉप असे घटना थळी हजर आले यावेळी 
ितथे एक बोगस डॉ टर याने एक णास तपासत होता यावेळी िफय दीने  याचे नाव 
िवचारणा क न वै कीय माणप ाची मागणी केली असता यां याकडे कोणतेही 

कारचे वै कीय माणप  नस याचे सांिगतले  नंतर िफय दीने सदर डॉ टर कडील 
औषध व वै कीय उपकरणे ज त करीत असताना तो घेऊन पळून गेला नंतर िफय दीने 
याचे विर ठांना वरील हकीकत सांिगतले व आज रोजी पोलीस टेशन भोकर येथे येऊन 

त ार िदली  वगैरे मजकुराचे िफय द व न  मा. पो. िन. साहेब यांचे आदेशाने गु हा 
दाखल  
दाखल करणार   
 H..C.2820 जाधव मंचलवार    मोबाईल नंबर  98 23 22 71 
95        
 
तपासी अमलदार  

-H.C.2058 कदम       मोबाईल नंबर   9049320582          

 
भारीअिधकारी--   

माननीय पोलीस िनरी क बोरसे  साहेब  मोबाईल नंबर  9309737394 
 

 



 

 

 

पोलीस टेशन कनवट येथील दनैं दन अहवाल द.29/9/2022 

पो. टेच.े

नाव 

गु.र.नं.व 

कलम 

गु.घ.ता.वेळ.व ठकाण 

द. अंतर 

फयादीचे नाव प ा 

मो.नं.व. आरोपीचे नाव 

प ा मो नं. 

िमळाला माल खलुासा 

कनवट  गु.र.नं. 

192/2022 

कलम 

 12 अ 

म.जु.का  

गु.घ.ता.वेळ.व ठकाण  

द.29/9/2022 रोजी 

14:45वाजता म छी  

माकट बालाजी सलून 

कनवट येथ ेआडोसा ला  

 

 पवुस 2 फलाग क.मी. 

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

द.29/9/2022 

वेळ 15.46 

टे.डा .30 

फयादीचे नाव 

 गजानन रामदास चौधरी 

वय 40 वष वसाय 

नोकरी नापोका 1326  

नेमणकू पोलीस टेशन 

कनवट   

मो. नं. 9158134034 

 

आरोपीच ेनाव. 

 

िमळाला माल   

840  इसम नाम े  पुणेश आशंना 

साकपे लीवांर याचं े डावे हातात एक 

पांढ या रंगाचा कागद यावर वरील 

बाजसू इं जीम ये एम ओ 29 अस े व 

याखाली इं जीत आकड े िलिहलेला 

कागद व डावे हातात एक िन या शाही 

चा बॉलपेन व शट या िखशात 100 पये 

दरा या सहा नोटा, 50 पये दरा या 

दोन नोटा, 20 पये दरा या पाच नोटा 

व 10 पये दला या 14 नोटा असे एकूण 

840/- पये नगदी व वरील मटका 

जुगाराच ेसािह य. 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी हा बेकायदशेीर र यी लोकाकंडुन पैस ेघेवुन िमलन 

बाजार ओपन नावाच ेमटका जुगाराच ेआकडे दवुेन मटका 

जुगार खेळत व खेळिवत आसतांना िमळुन आला वगैरे 

फयादीव न गु हा दाखल क न माननीय डी. ओ. साहबे 

यां या आदशेाने पुढील तपास हो उपिन पवार यां याकड े

दला.  

 

भारी अिधकारी. 

.पो.िन.साळंुके मो. नं. .9422242568 

दाखल करणार  

पो.ना.2355 मालवाड पो. टे. कनवट  

मो. नं. 7768853060 

तपासी अमंलदार 

पो उप नी पवार पो. टे. कनवट...9850892665 

ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 



िद 29 .09.2022 रोजी  
वेळ  16.30 वा. मौजे शेवाळा ता 
देगलुर  
 

िद. 29 .09..2022 रोजी 
 वेळ 19.48 वा. 
न दनं  49 
 
 

िवलास मारोती बरगे वय 40 वष 
पोना 1176 पो. टे. देगलुर 
मो.न. 8483917964 
 

  

 एका नायलॉन या िपशवी म ये 
देशी दा  भगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 ml मते या 
काचे या िशलबंद एकुन 08 
बॉटल प येकी 70  दरा या 
एकुन िक 560  चा पो ग ुचा 
माल  

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या एका नायलॉन या िपशवी म ये देशी 
दा  भगरी सं ा असे लेबल असले या 180 ml मते या काचे या 
िशलबंद एकुन 08 बॉटल प येकी 70  दरा या एकुन िक 560  चा 
पो ग ुचा माल सह िमळुन आला चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने 
ता यात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
 

ASI सरोदे  .ने. पो टे देगलुर
  

पो.हे. कॉ. 1984 सकनुरे     ने. पो टे देगलुर

 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 
 

  



 

पोलीस टेशन  उ मानगर यथेील दन दन गु हयाचा अहवाल दनाकं.29/09/2022 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 

 गु हा रिज टर नबंर व 

कलम 

 गु हा घडला ता .  वळे ठकाण व दाखल ता. वळे फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नबंर, 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरनं 

165/2022 

कलम 

304 अ,279 

,337,338,429, 

427 भादवंी  

 

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

गु ाच ेकारण 

मारहाण करण 

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

उिशराचे कारण :-- 

आज रोजी पो. टेला 

जबाब द याने 

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

िमळाला माल :- 

िनरंक  

 

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

 गु हा घडला दनाक  

दनांक 27.09.22 रोजी चे सायंकाळी 1900 

वाजता चे सुमारास हदळूा िशव चे 

गोळेगावकडे जाणारे रोडवर गोळेगाव 

िशवारात क डीबा बाबुराव ढाले यांचे 

सीताजवळ मौजे गोळेगाव तालुका लोहा 

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

दशा : 

-पूव दहा कलोमीटर 

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

 गु हा दाखल दनाकं:- 

द-29/09/2022 

 वेळ 18.05 वा 

 टे.डा न द    20वर 

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

 चेक िल टची पतुता केली अगर कसे  :-होय 

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

दाखल करणार :--   

HC 1005 बोईनवाड पो. टे उ माननगर 

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

 फयादीच ेनाव = 

शा राज आबाजी ढाल ेवय 62 वष 

वसाय शेती राहणार गोळेगाव 

तालुका लोहा जात मराठा िज हा 

नांदडे  मो नंबर 9552135770 

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

एफआर आय त दली का :-होय  

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

आरोपीच े नाव : 

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

 

 आरोपी अटक  :---   

आरोपी अटक नाहीत  

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

खुलासा :-  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी ठकाणी माझा मुलगा म छ  ढाल ेव 

नातू मयूर म छ  ढाल ेवय पधंरा वष राजेश रघुनाथ ढाले वय सोळा वष व 

आमचे घर शेजारी संभाजी भुजंगा िशराळे असे माझे शेताकडून बैलगाडी घेऊन 

यात जनावराचा चारा टाकून घरी गोळेगाव येथ े येत असताना गोळेगाव 

फा ा कडून आले या ेलर चे चालकाने याचे ता यातील वाहन भरधाव 

वेगात हयगय व िन काजीपणाने चालवून माझा नात ूराजेश रघुनाथ ढाले वय  

सोळा वष यांचे मरणास कारणीभूत झाला व मुलगा म छ  यास गभंीर 

दखुापत होऊन जखमी केल े मा या बैलास धडक मा न बलैाचे मरणास 

कारणीभूत होऊन बलैाचे कमत साठ हजार पयांचे नुकसान केले व माझी 

हसै कमती 70 हजार पये ची अित गंभीर जखमी झा याने ितचे उपचार 

चालू आह ेव बैलगाडीचा चुराडा होऊन कमत 35 हजार पयांचे असे एकूण 

एक लाख 65 हजार पयांचे नुकसान केले आह े हणून गु हा दाखल क न 

वतः सपिन भारती साहबे तपास करीत आहते 

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

 तपासीक अिधकारी = सपोनी भारती साहबे वतः तपास करीत आह े

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

पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-  

स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.नं.8378989949 

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

 मा. पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे:- 
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पोलीस टेशन  लबगाव  यथेील दन दन गु हयाचा अहवाल दनाकं.29/09/2022 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी चे नाव व प ा व मो. न.ं आरोपी चे 

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

लबगाव गु न नं.  :-  

146/2022 

कलम :- 

 12( अ) म.ज.ुका. 

 

 

िमळाला माल :-  

मटका जुगाराच े

सािह य  न दन 450 

पये 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 29-09-2022च े 17.00 

वा. च ेसमुारास 

ठकाण ◌ ंनांदडे ते नाळे र 

जाणारे रोडच ेबाज ूनाळे र 

िशवारात  

 

दशा अतंर  

दि णसे ,08 क.मी  

बीट नंबर 02 

  

 

गु हा  दाखल ता. व वळे :-  

द. 29 -09-2022 

 च े 21.15  वा.  

न द नंबर :-  22.वर  

 

 

 

फयादी चे नाव : 

िवजय रामह र तोडसाम वय 43 वष 

वसाय नौकरी पोलीस नाईक पो ट 

लबगाव ता.जी नांदडे  

मोबाईल नंबर 83 29 61 18 55 

 

आरोपी चे नाव :-   

 

 

 FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :-  

crpc 41(1)( अ ) माण ेनोटीस 

दऊेन मु ता 

 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने िवनापरवाना बेकायदशेीर र या वतःचे 

फाय ासाठी क याण नावाचा मटका जुगाराच े आकडे 

िल न लोकांना िच ा दऊेन मटका जुगार खेळत व 

खेळवीत असताना जुगाराच ेसािह य व नगदी 450/  सह 

ता यात बाळगून िमळून आला हणून या या िव  कलम 

12 (अ)म.ज.ुकाय ा माण े फयाद आह े वगैरे मजकुराच े

फयाद व न वरील माण े गु हा दाखल क न मा . 

सपोनी पवार साहबे यां या आदशेाने साहबे यां या 

आदशेाने पुढील तपास कामी िबट ASI   सूयवंशी यांचेकडे 

दला.  

चकेिल ट ची पूतता केली आह े:-  
 

दाखल करणार :-  

Pso hc  /2941 मोरे पो. टे. लबगाव 

 मो.नं 9657717259 

तपािसक अमंलदार :- 

 Asi सूयवंशी पो. टे लबगाव मो.नं 9527110777 

पो. टे. भारी अिधकारी  नाव व मोबाईल नंबर :-  

स. पो. िन. पवार साहबे पो. टे. िलबगाव  

 मो. नं. 9823288458. 

 



    

 

 पो. टे. कंधार गु.र.न.306/2022 कलम 65( ई) म.दा.का. द.29/09/2022 

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

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

कंधार   गु.र.न. 

306/2022  

कलम 

 65( ई) म.दा.का. 

घडला:-  

द.29/09/2022 च े15.30 

वाजता  द स ख ूयेथील 

कमानी या बाजूस द स  ब ु

जाणारे रोड लगत मौज े द स 

ता. कंधार 

 

 पूवस 18. क.मी 

 

 गु हा दाखल:- 

द.29/09/2022 

 वेळ 19.28 

टेशन डायरी न द 28 वर 

 

 

 

फयादीच ेनाव:-  

संतोष नारायण काळे वय 39  वष 

वसाय- नोकरी -NPC-/  548 पो. 

टे.कंधार मो. .9325303161. 
 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:- 

  
 

आरोपी अटक:-  

नोटीस दऊेन सोड यात आल े
 

िमळाला  माल:- 

 दशेी दा  भगरी सं ा या कागदी लेबल 

असले या 180 एम. एल . या काचे या 08 

सीलबंद बॉटल  कमती 560/- पय े.  

खलुासा; 

            नमूद ता. वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने वतःच े फाय ासाठी दशेी दा  

भगरी सं ाच े 08 बॉटल कमती 560/- 

पयाचा ोगु ाचा माल चोरटी िव  

कर याच े उ शेाने िवनापरवाना बेकायदशेीर 

र या ता यात बाळगून आलेला िमळून आ याने 

वगैरे फयादीच ेमजकुरा व न गु हा दाखल. 
 

दाखल करणार:-  

2259/ ीराम ेसाहबे पो. टे. कंधार   
 

तपासी अमंलदार:-  

HC-1959 वहारे साहबे.  पो. टे.कंधार 

मो. ., 9604333256. 
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

   मा. पोलीस िनरी क  पडवळ सा.  

मो. .9420841070.  

 

 

  



 

 

 

पो. टे.रामितथ  गुरन 157/2022 कलम 65 ई म ोका  द 29/09/2022 

पो. टे चे 

नाव 

गु.र.न.व कलम गू.घ.ता.वळे व ठकाण  फयादी च ेनाव व प ा मोबाईल  ह ककत 

रामतीथ गु.र.न. 

157/2022 

कलम 

 65(ई)म ो का  

गू.घ.ता.वळेी व ठकाणी : 

दनाकं 29/09/2022  रोजी 18.10 

वाजता समुारास रे ट हाऊस जवळ 

िजगळा रोडवर  

 

गू .दा.ता.वळे  

: द..29/09/ 2022 

रोज21:49 

टे.डा.नं.3  24वर 

    

 

िमळाला माल :=  

सदी च े40पाकँ ट कमत अंदाज े

800  माल   

 फयादी : = 

 हाद मानू आड ेवय 54 वष 

वसाय नोकरी पोह ेका 24 41 

पो टे रामतीथ ता िबलोली िज हा 

नांदडे  मो नंबर 9923592441 

 

आरोपीचे नाव := 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख व ठकाणी 

यातील आरोपीने आप या ता यातील सधी 

चाळीस पॉकेट कमती 800 पये चा माल ितची 

चोरटी िव  कर या या उ शेाने ता यात 

बाळगललेा िमळून आला हणून गु हा 

 

दाखल करणार  

पो ह ेका 2062कोरके पो. टे. रामतीथ 

 

तपासणी अमंलदार = 

पो ह ेका 2476पठान 

 

पो. टे. भारी अिधकारी .याचं ेनाव :  

 सपोिन ी दघ ेसाहबे मो,नं9834255985 

 

 

  



   

 

पो. टे. लोहा गरुन 195/2022 कलम 294,504,506,201,34भा द िव.सह कलम 67 आयटीअ ट  द 29.09.2022  

पो. टे. च े

नाव 

गरुण व कलम     गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

  लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन  

195/2022 

 कलम  

294,504,506, 

201,34 भा द िव.सह 

कलम 67 आयटीअॅ ट  

 

 

 

 

 

 

 

 गु हा घडला:-  

द.-11/08/2022 रोजी 

11.30 वा च ेसुमारास पासुन 

ते द 12.08.2022 रोजी 

रा ी 20.08 वाजेपयत 

फयादी या घरी व मोबाइल 

फेसबुक वर बालाजी मं दर 

जवळ साफ य सदन पालम 

रोड लोहा तालुका लोहा 

िज हा नांदडे 

 

 उ रेस 1.5 कलो िमटर  

   

गु हा दाखल:- 

द.29/09/2022  

वेळ 21.55 वाजता 

 टशेन डायरी न द 24 वर 

   

  

 

 फयादी च ेनाव व पता – 

 ंकटेश िव लराव गायकवाड वय 33 वष राहणार 

बालाजी मं दर जवळ साफ य सदन पालम रोड लोहा 

मोबाईल नंबर 9765477000 
  
FIR त दली:-   होय  

 

आरोपी च ेनाव व प ा— 

  

 

आरोपी अटक:-नाही 

 

उिशरा चे कारण = 

 फयादी यां या िव  पो टे माजलगाव येथे  

498(अ ) माणे गु हा दाखल झा याने आज रोजी 

फयादी हा पो टेला िवलंबाने येऊन त ारी जबाब 

द याव न                                

खलुासा;  

        सादर िवनंती क ,   वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपी ताने संगणमत क न 

फयादीची प ी िहने ित या भावाला बोलावून घेऊन 

घर सोडून जात असताना िशवीगाळ केली व पा न 

घे याची धमक  दली व फेसबुक वरील फोटो वर कमट 

म ये अ ील िशवीगाळ केल े व पुरावा न  केला वगैरे 

मजकुराच े जबाब व न मा.पो. नी. तांबे साहबेां या 

आदशेाने गू हा दाखल 

 

दाखल करणार:- 

 HC/2318 चोपवाड पो. टे. लोहा 

 मो न.9823324584 

 

तपासीक अंमलदार- 

पो िन तांबे साहेब  मोबाईल नंबर 9850188100 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

मा.पो.िन/ तांब े साहबे . पो. टे. लोहा  

मो. नं. 9850188100 

 

  



 

पोलीस टेशन भोकर  गरुन 372/2022 क  द 29.09.2022 

पो टे चे 

नाव 

गरुन / कलम  

  

गु हा घडला तारीख वळे ठकाण 
 

 फयादी व आरोपी चे नाव  हक कत 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

गुरन  

372/2022  

कलम  

188,272 ,273 

328 स ह कलम 

26,(2), 27, 23, 

30 (2)अ व कलम 

59 ( iv)अ  

सुर ा व मानके 

कायदा 2006 

िनयम व िनयमन 

2011 अ वये  

गु हा घडला तारीख वळे ठकाण 

दनाक 29/09/2022 रोजीचे 

15:30 वाजता डॉ टर 

बाबासाहबे आंबेडकर चौक 

येथील भोकर गोळी िब क ट 

दकुाना या समोर तालुका 

भोकर      
 

गु हा दाखल तारीख वळे व 

ठकाण  

दनांक 29/09/2022 

 वेळ 19:30  

न द मांक 22 
 

िमळाला माल:- 

 पांढ या रंगाच ेनायलॉन िपशवी 

म य ेआर के ,जोकर ,AAA 

,िवमल, सागर 

कंपनीच े गुटखा  एकूण 

18859/- पयाचा माल   

फया द – 

परमे र ठाण सग च हाण वय 

52 वष वसाय नोकरी 

पोलीस उपिनरी क नेमणूक 

थािनक गु ह ेशाखा नांदडे 

 मो नंबर 9823650005  

 

 आरोपी :-  

  

 

.खुलासा सादर िवनंती वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी यान ेअवैध र या महारा  शासनाने उ पादन िव  िवतरण व 

वाहतुक क रता ितबंध केलेला गुटका अ पदाथ हे मानवी 

आरो यासाठी घातक असून यामुळे कॅ सर सारख ेदधुर आजार होऊन 

मानवाचा मृ य ूहोतो ह े यास माहीत असूनही वतःच ेआ थक  लोभा 

पोटी जाणीपूवक वरील वणनाचा माल ता यात बाळगलेला  िमळून 

आला आह े  वगैरे मजकुराच े फयाद व न  मा. पो. िन. साहेब यांच े

आदशेान ेगु हा दाखल  

 

दाखल करणार :-   

  ASI  दवण े    मोबाईल  नंबर  9552500385    

  

तपासी अमलदार;-   

पोउपिन अिनल कांबळे  मो नंबर  90 96 25 43 58 

            

भारी अिधकारी— 

 मा पो िन बोरसे  साहेब  मोबाईल नंबर  9309737394 

                              



                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

पोलीस टेशन हादगाव भाग 6 गु र न 297/2022 कलम 12(अ) म ज ुका द .  29.09.2022 

पो टेच े

नाव  

ग ुर न नं व 

कलम 

गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व दाखल ता . वळे फ या द नाव प ा व  मो न,ं 

आरोपी नाव  व प ा  

 हक कत 

हादगाव ग ुर  नं  

297/2022  

कलम 

 12(अ) 

 म जु का  

 

गु हा घडला ता वळे:- 

 द 29/09/2022 च े15:45   वा चे सुमारास 

राज योग िबयरबार चे पाठीमाग ेमोक या 

जागेत पि मेस 500 िमटर हादगाव 

 

 गु हा दाखल ता वळे:-  

द  29/09/.2022  

च े16:45  वा 

 टे. डा . न द  27वर  

 

आरोपी अटक :- कलम 41 (अ)(1) 

सीआरपीसी माण ेनोटीस देऊन सोड यात 

आले 

फ या द नाव व प ा :-  

जगन गणपत पवार वय 54  वष 

वसाय नोकरी पो नी नेमणूक 

पो टे हदगाव  

मोबाईल नंबर 8806994154 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपीच ेनाव  व प ा :- 

   

 

खुलासा:- सादर िवनंती क , वर नमदू तारीख 

वेळी व ठकाणी यातील आरोपी न ेलोकांकडून 

पैस ेघेऊन ए ा बाशा  नावाचा जुगार खेळत व 

खेळवीत  असताना िमळून आला वगैरे  व न 

पोिन सा यांचे आदेशान े वर माण े गु हा 

दाखल  
 

चेक िल टची पतुता केली अगर कस:े-होय 
 

दाखल करणार. 

 ना पोका 1292 क तकुमार रणवीर  

पो टे हदगाव 
 

तपािसक अमंलदार 

 पोह ेका 2342हबंड  पो टे हदगाव 

 Mo no  9284422952 
 

                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

  



 

मु ामाबाद   
पोलीस ठाण े

मु ामाबाद     

. .             .        

गुरन व 

कलम 

ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार दणेार याचंे नाव व प ा 

मो.न. 

हक कत 

गुरन 

224/2022 

कलम  

65 (E)  

म दा का  

 

 

 

 

 

 

  

 

ग.ुघ.ता.वळे ठकाण 

दनाकं 29/09/202 2 रोजी  

वेळ 18.15.वा. याच ेराहते 

घराच ेसमोर मोक या जागेत 

मौज ेकोळनुर ता मखुेड 

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

दनाकं 29./09/2022 

वेळ 20.54 वाजता 

न द नंबर 27 वर 

 

िमळाला माल  

07 बॉटल दशेी दा  भगरी 

सं ा गु ाचा माल 

एकूण 490./- पय े

  

 

फयादीच ेनाव :  

गोपीनाथ आ दनाथ वाघमारे वय 

32 वष वसाय पोलीस 

उपिनरी क पो. टे मु माबाद 

नंबर792389995. 

 

 

आरोपी. 

 

 वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यात 

िवनापरवाना बेकायदशेीर र या दशेी दा  भगरी सं ा . या 180 

ML या 07 सीलबंद बॉटल  कमती 490/ पये चा माल िवनापरवाना 

बेकायदशेीर र या  चोरटी  िव  कर या या उ शेान े ता यात 

बाळगललेा  िमळून आला हणून गु हा दाखल क न. पुढील तपास 

सपोनी साहबेाचं ेआदशेान ेबीट पोना 1402 म ह कर यांना दला    

 

दाखल करणार  

ASI डी.जी. जाधव पो टे मु ामाबाद  मो न 7620394900 

 

तपास अिधकारी  

पोना 1402 म ह कर मु माबाद  मो नं.9765391402 

 

पो. टे. भारी अिधकारी 

सपोिन/ सं ाम उ व जाधव पोलीस ठाण ेमु माबाद  

मो.न.8999881900 

 

 

 

  







 
 

 





            
  
 

                   
         

  
  

 
 

   

    

    

 

    
 

    
    

   
  
  

 

 
   

  
   

    
  

     
       

     
 

 
      

  

 
  

      
  

           
     

      
        
      
       

       
        

 

  
  

   

 
   
     

 
 


