
पोलीस टेशन मरखले  भाग  5 cr no 227/2022 कलम 324,,504,भादवी दनांक 17/10/2022 

पोलीस टेशन  

नाव 

गरुन व  कलम  गु हा घ, ता, वळे ठकाण  फयादीच ेनाव थोड यात गु ाची हक कत 

पो टे  

मरखेल 

गरुन  

227/2022  

कलम  

324,504 

भादवी 

 

 

 

गु हा घ, ता, वेळ व ठकाण 

दनांक 16.10.2022 

रोजीच े22.30 वाजता च े

सुमारास फयादीचे शेतात 

घरासमोर मौज ेलोणी 

िशवार तालुका दगेलूर 

 

 

गु हा दाखल तारीख 

द 17/10/2022 रोजी  

वेळ 00.36 वाजता  

न द 002 वर  

 

 

 फयादीच ेनाव  

भाऊराव बाळाजी भा करे वय 

50 वष वसाय शेती 

राहणार लोणी तालुका दगेलूर 

मोबाईल . 9579439579  

 

आरोपीच ेनाव  

 

खुलासा वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 

दा  िपऊन येऊन तान े बाळ हातातून िहसकावून घे याचे 

कारणाव न फयादीस िशवीगाळ क न काठीन े डो यात 

मा न डोके फोडून दखुापत केली वगैरे जबाबदाव न मा. 

PI ी गु े साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील 

तपास कामी वतःकड ेNPC 526 परुी कड ेघेतला 

 

गु हा दाखल करणार  

NPC 526 परुी  पो ट मरखेल मोबाईल न.9823144893 
 

तपास कामी  

NPC 526 परुी  पो ट मरखेल मोबाईल न.9823144893 
 

भारी अिधकारी  

िव णुकांत गु े पोिन पो ट मरखेल मो न. 8830564618 

 

 
 



 

पोलीस 
टेशन 

देगलूर 
 15.10.2022 

रोजी 18.00 वाजताचे 
सुमारास मौ. संुडगी शेत 
िशवार  

िद. 17.10.2022  
रोजी 00.02 वा  
न द . 02 वर  
 

 
सुभाष म लु बरसमवार वय 50 
वष यवसाय शेती रा. संुडगी  
ता. देगलुर  
मो.न. 9356185683 
 

म लु िव ल बरसमवार वय 50 
वष यवसाय शेती रा. संुडगी ता. 
देगलुर  

  
रंग सावळा , बांधा सडपातळ , 
चेहरा लांबट , उंची 5.5, पोषाख 
पांढरे कमीज व पांढरे धोतर व 
भगवी द ती , ग यात सो याचे 
ताईत,  पायात बुट, केस पांढरे, 
भाषा मपाठी    

सादर वनती की, नमुद ता. वेिळ व िठकािण यातील अजदार 
यांचे वडील हे जनावरे घराकडे घेवुन येतो असे हणुन अजदाचे 
आईस सांगीतले परंतु अ ाप पावेते ते घरी परत आले नाहीत 
याचंा नदी काठी व नातेवाईक व ईकडे ितकडे शोध घेतला 

असता िमुन आले नाही वगैरे अज व न नमुद माणे िमस ग 
दाखल  
 

ASI शेख ने. पो. टे. देगलुर 
 

– 
पोहेका / 1984 सकनुरे  ने. .पो. टे.देगलूर 
 

 
पो. िन. ी. माछरे साहेब  9821159844  

 

 

 



                पोलीस टेशन  उ मानगर यथेील दन दन गु हयाचा अहवाल दनाकं.17/10/2022 

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 गु हा रिज टर नंबर 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 

टेशनच ेनाव 

उ माननगर 

गुरन ं

174/2022 

कलम 

,279,337 

,427भादंवी  

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

गु ाच ेकारण 

मारहाण करण 

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

उिशराच ेकारण :-- 

आज रोजी पो. टेला 

जबाब द याने 

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

गलेा माल :-- िनरंक  

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

िमळाला माल :- 

िनरंक  

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

 गु हा घडला दनाक  

दनांक 16.10.2022 रोजी 

दपुारी तीन वाजून पंधरा 

िमिनटाला मि लनाथ बाबा 

महादेव मं दराचे समोर रा य 

महामागावर मौजे कापसे गुफा 

तालुका लोहा येथ े

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

दशा :- 

पूव 18  कलोमीटर 

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

 गु हा दाखल दनाकं: 

- द-17/10/2022 

 वेळ 00.44  वा 

 टे.डा न द    03 वर 

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

 चेक िल टची पतुता केली अगर 

कस े :-होय 

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

 फयादीच ेनाव  

बालाजी हनुमंत च हाण व 23 

वष वसाय िश ण राहणार 

नायगाव िज हा नांदेड जात 

मराठा  मोबाईल नंबर 

8999199904. 

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

एफआर आय त  दली का :-

होय  

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

आरोपीच े नाव :  

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

 

 आरोपी अटक  :---  नाही 

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

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

यातील फयादी व यां या सहकारी फयादीचे मालक म ह ा 

कंपनीची वाहन मांक MH 09/FA-11 99 म य ेबसून फयादी 

वतः वाहन चालवीत नायगावचे नांदेड जात असताना यातील 

नमूद आरोपी चालकानंी याचे ता यातील कंपनीचे वाहन ही हाय 

गाई व िन काळजीपणे चालवून फयादीचे वाहनास जोराचा ध ा 

द यान े फयादीचे वाहन रोडचे बाजूस असले या ख ात जाऊन 

झाडावर आढळल े यामुळे फयादी व सहकारी यांना करकोळ 

मु ा मार लागला व फयादीचे वाहना ि थत ठकाणी मार लागून 

अंदाज े दोन लाख 50 हजार पयाची नुकसान झाल े चालक 

फयादी जखमीस मदत न करता वाहन घेऊन पळून गेला वगैरे 

लेखी अजाव न सदरचा गु हा दाखल क न माननीय सपुन ेभारती 

साहबेांचे आदेशान े पुढील तपासताना पीएसआय क े साहबे 

यां याकडे दला 

दाखल करणार :--   HC 1964 पो. टे उ माननगर 

तपासीक अिधकारी = 

 पो्उप.िन. क े साहेब पो टे उ मान नगर मो.नं.9823996314 

पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नबंर:-  

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

 



 पो. टे िवमानतळ गरुन ं354/2022 कलम 379 भादवी. 
अ. 

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

 िज हा नांदडे, 

पो. टे. 

िवमानतळ 

 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण -   

दनांक 15/10/2022 रोजी 

00.05 वाजता त े सकाळी 

06.00 वाजता च े दर याण 

फयादीचे राहते घरासमो न 

पाक ग मधुन सुदरंनगर नांदडे 

पूवस 1 कमी  

 

गु हा दाखल ता. वळे – 

 द 17.10.2022 रोजी  

वेळ      12.47  वा  

टे.डा. 20 

 

पो. टे 

िवमानतळ 

गुरनं 

354/2022 

कलम  

379 भादवी. 

फयादी-  

रमीज अहमेद मुखतार अहमेद वय 32वष 

वसाय खाजगी नौकरी रा. िवजयनगर पुणा िज. 

परभणी ह.म.ु सेवािन त पोउपिन शेख इ ाहीम 

यांचे घरी सुदरंनगर नांदडे 

 मो. 9623623636 

 

आरोपी- अ ात  

 

उशीराच ेकारण-  

आज रोजी पयत शोध घेवुन त ार द यान े
  
गेला माल- 

 प सर 120 मोटार सायकल ं . MH 26 BW 

4111 का यारंगाची िसल हर प ा असलेली 

िजचा इंजीन नं.DHXCL379347 व चेचीस 

नं.MD2A1ICX2LCG35463 अशी असलेली 

कमंती 90,000/- पयाची जुनी वापरती 

 

खुलासा – सादर िवनंती क,नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादीची प सर 120 मोटार सायकल ं . MH 26 BW 4111 

का यारंगाची िसल हर प ा असलेली िजचा इंजीन 

नं.DHXCL379347 व चेचीस नं.MD2A1ICX2LCG35463 अशी 

असलेली कमंती 90,000/- पयाची जुनी वापरती कोणीतरी अ ात 

चोर ाने चो न नेली आह े तरी अ ात चोर ा िव द कायदशेीर 

कायवाही क न माझी मोटारसायकल परत िमळवुन ावी. वगैरे 

मजकुराचे जबाब मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदशेाने वर माणे गु हा 

दाखल क न तपासकामी ASI कु ळेकर  यांचेकडे दला. 

 

दाखल करणार- 

  HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

 

तपास करणार –  

 ASI कु ळेकर  मो.न. 8668642465 

 

 

  



पो. टे कनवट  द. 17/10/2022 

पो. टे. चनेाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िम सग घडला व 

दाखल  

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

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

कनवट  आ.  नं.  :-  

36/2022  

कलम :-  

174 crpc  

 

 

िमळाला माल :-

िनरंक  

 

 

 

 

 आ.  घडला ता. व वळे :- 

 द.17-09-2022  रोजी 17.00 

वा. चे सुमारास मौजे मलकापूर.  

ठकाण :- मलकापूर  

 

 आ.   दाखल ता. व वळे :-  

द. 17/10/2022  

चे 13:08वा.  

न द नंबर :- 21 वर  

 

मरणाच ेकारण  

:आज रोजी मा. पोलीस अधी क 

कायालय नांदेड येथुन आ. मृ. चे 

कागदप  ा  झा यान.े  

 

 

खबर देणार :- 

 

मयताच ेनाव :-  

राम भारत जाधव वय 39 वष रा. 

मलकापूर . ता. कनवट िज. नांदेड 

 

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

सादर िवनंती क ,  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

मयत नाम ेराम भारत जाधव रा. मलकापूर हा दा  िप याचे 

सवयीचा होता. दा चे नशते कोणतेतरी िवषारी औषध 

िप यान.े यास उपचार कामी स. द. कनवट येथ ेदाखल क न 

पुढील उपचार कामी स. द. आ दलाबाद येथे दाखल केल ेअसता 

द. 18/09/2022 रोजी मरण पावला. अशा मजकुराचे कागद 

प  मा. पोलीस अधी क कायालय नांदेड  

दाखल करणार :-  

PSO npc/2355 मालवाड पो. टे. कनवट 

 मो.नं. 7768853060 

तपािसक अमंलदार :- 

HC/1052 ब डलेवाड पो. टे. कनवट  

मो. नं. 9923471052  

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :- पो. िन. अिभम य ूसोळंुके साहेब पो. 

टे. कनवट  मो. नं. 9422242568 

 



पोलीस टेशन हदगाव ग ुर न 305/2022 कलम कलम 498(अ) 323,504,34 ipc . द 17/10/2022 

पो टेच े

नाव  

ग ुर न न ंव 

कलम 

गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व 

दाखल ता . वळे 

फ या द नाव 

प ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व 

प ा  

 हक कत 

हादगाव  ग ुर न  

305/2022 

 कलम 

 498(अ) 

323,504, 

34 ipc . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

गु हा घडला ता वेळ:-  

द 05/04/2022 ते 

द.17/10/2022 पाव ेतो वेळ न  

नाही माझ ेमाहेरी हदगाव पि मेस 

एक कमी   

     

 गु हा दाखल ता वेळ:-  

द  17/10/.2022 

 च े13.16 वा 

 टे. डा . न द  20 वर  

 

 

 

फ या द नाव व 

प ा :-  

 
 

FIR त दली 

का:- होय 

 

आरोपीच ेनाव  व 

प ा :- 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क , यातील फयादीस नमूद आरोपी यांनी संगणमत क न तू 

तु या माहे न पये 500,000/- लाख ापार कर यासाठी घेऊन ये हणून शारी रक व 

मानिसक ास देऊन सतत मारहाण क न घराबाहरे हाकलून दल ेवगैरे जबाबाव न गु हा 

दाखल क न पुढील तपास मा. पोिन.साहबेां या आदेशान े Hc/2342 हंबड यां याकड े

दला. 

  

दाखल करणार. 

 Asi राठोड  पो टे हदगाव 
 

तपािसक अमंलदार:  

बालाजी हंबड  HC /2342 पो टे हदगाव  
 

मा. पो.िन.जगन पवार  साहबे ps हदगांव  
 

चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 

 



   

  

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

गुरनं  
175/2022 
कलम 
 435,427 
 भा द वी 
 
 

 
 
 

िद.16/10/2022 रोजी चे रा ी अंदाजे 
11.00 वाजताची सुमारास मौजे कौडगाव 
िशवारात गट नंबर 202 मधील सोयाबीन 
जाळून नुकसान केले बाबत 
 

पूवस 19 km  

 

िद-17/10/2022  
वेळ 12.43 वाजता  
टे.डा न द   17 वर 

 

 

 

  

सुभाष मारोतराव कदम वय 50 
वष यवसाय शेती व पोलीस 
पाटील राहणार कौडगाव तालुका 
लोहा  
मो मांक 99 22 25 62 76 

  

 :-अ ात 
 ------------------------- 

   

 

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

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफय दीचे गट नंबर २०२ म ये रचून ठेवलेले सहा बॅग 
सोयाबीन कोणीतरी अ ात इसमाने जाळून अंदाजे दोन लाख 
50 हजार पयाचे नुकसान केले वगैरे जबाबाव न वर माणे 
गु हा दाखल क न माननीय सपोनी साहेबाचें आदेशाने पुढील 
तपास कामी HC 2330 कानगुले यां याकडे िदला 
---------------------------- 

 :- PSO HC 1005 बोइनवाड पो.. टे 
उ माननगर मो न 9049618702 

 HC 2330 कानगलेु साहेब पो टे उ माननगर  
मो न 9923319992 

  
स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर  
मो.नं.  837898949 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहेब याचें सूचना माणे:- 
 



  

अध पूर   गु. र .न 
 291/2022 
 कलम   
452  294. 
504.506 
.34.भा.द.वी  

 िद.16,/१०/२०२२ रोजी 
रा ी 20.30ते 21.00 
वाजता सुमारास माझी 
उमरी िफय दीचे राहते घर 
अध पूर िज हा नांदेड  
 

िद.17/१०/2022 
वेळ.13.46.वा. 
टेशन डायरी मांक 13 

                  

गजानन िपता भुजंगराव साखरे वय 45 वष 
यवसाय शेती ◌ाहणार उंबरी तालुका 

अध पूर िज हा नांदेड मोबाईल नंबर 90 
11 73 17 58 
 
 
 
 

÷

 
 
 

सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वठीकाणी िफय दीचे आई-वडील 
घरात असताना यातील आरोप नी संगमच क न तु ही सुनील पांडुरंग 
बकाल यांनी आणलेले लोखंडी शेती अवजार तुम या जागेत का 
ठेव या या कारणाव न घरात घुसून अ लील िशवीगाळ क न िजवे 
मार या या धम या िद या. वगैरे मजकुराचे जबाब आज रोजी पो ट 
ला येऊन िद याने  वर माणे गु हा दाखल . 
 

 पो हे.का/2940 मोरताडे पो ट अध पूर  
मोबाईल नंबर 9960317910.. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

                  पो टे तामसा 96/2022 कलम 435 भादवी  दनाकं - 17/10/2022 

पो. टे च े

नाव  

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

तामसा गरुन व कलम :-- 

96/2022 

 कलम:-- 

 435 भादवी  

 

 

झाले नकुसान/ 

अंदाजे 18 ते 20 

टल सोयाबीन 

जाळून अंदाजे 80 ते 

85 हजार पयांचे 

नुकसान झाल ेआह.े 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण  

द.16.10.2022 रोजी  

18.00 वा.ते द.17.10.2022 रोजी 

10.00 वा.चे दर यान फयादीच े

शेतात तामसा िशवार  ता.हदगाव  

िज हा नांदडे  

 

 

ग.ुदा.ता.वळे दनाकं:-- 

17.10.2022  

च े14.27 वा 

.न द नं 15 वर . 

 

 फयादी च ेनाव :-   

कैलास रामा भोपळे वय 48 वष 

ा.शेती  रा. होळी ग ली 

तामसा ता.हदगाव िज.नांदडे 

मो.न.9763816595 

 

आरोपी च ेनाव व प ा:--  

अ ात  

 

 

आरोपी अटक नाही 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीची  तामसा िशवारात 

तीन एकर सात गुंठे जमीन असून ितचा गट मांक 252 आह े या तीन एकर म ये फयादी 

सोयाबीनच ेपीक पेरले होत े दनांक 16.10. 2022 रोजी सायंकाळी 18.00 वा.ते दनांक 

17 .10 .2022रोजी  10.00 वा.च ेदर यान कोणीतरी अ ात इसमान े फयादीचे अंदाजे 

18 त े20 टल कमत 80 ते 85 हजाराचे सोयाबीनच ेपीक जाळून नुकसान केले आह े

तरी अ ात इसमावर यो य ती कारवाई करावी असा जबाब द यान ेवर माण े गु हा 

दाखल .  

 

दाखल करनार / 

.pso asi आडे  पो टे तामसा मो.न.9527808877 

 

तपासीक अिधकारी यांचे नाव :--    

hc2498 क याणकर  पो. टे.तामसा  नंबर:-- 9284038840 

 

पो. टे भारी अिधकारी याचंे नाव व मोबाईल नबंर:--  

मा.api दळवे सा.  पो. टे.मो.न.-7744827771 

 

 

 
 
 



 

पो ट चे नाव हदगांव आ  . 44/2022 कलम 174 Crpc  द  17/10/2022 
 पो ट चे 

नाव  

 गरुण  व कलम  आ  घडला ता. वळे ठकाण व दाखल 

ता. वळे 

खबर देणार नाव प ा व मोदी न ं, 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक कत 

 

हदगाव  

आ    

44/2022 

 कलम 

 174 

CRPC  

  

 

 

 आ  घडला वळे व ठकाण :-  

द. 17/10/2022 रोजी वेळ  

06.00 वा. चे जुने बस थानक 

हदगाव  

 

 आ  दाखल  ता.वळे:- 

 द:-17/10/2022  

च े15.11 वा.  

टे.डा न द  21 वर   

 

 मरणाच ेकारण – 

 पॅरलेस या आजारान े मृ य ू 

 खबर दणेार  -  

 

 FIR त दली का:- होय  

 

 मयता च ेनाव –  

िव ल तुकाराम पतंग ेवय 

60 वष रा. नवी-अबादी ता. 

हदगाव  

खुलासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळेी व ठकाणी यातील खबर दणेार यांनी 

पो टेला येऊन खबर दली क  ितच ेवडील िव ल तुकाराम पतंग ेवय साठ वष राहणार 

नवी आबादी हदगाव हा पॅरलेस या आजाराने सतत िबमार राहत होते ते आज रोजी जुने 

बस थानक हदगाव येथ ेमृ य ूपावले बाबत खबर द याने वगैरे अजाव न आ  दाखल 

क न पुढील चौकशी व तपास कामी मा. पोिन.साहबे यां या आदशेान ेHc 2342 हंबड 

यां याकडे दला 

 

 दाखल करणार :- 

ASI RATOD पो टे हदगाव  

 

तपासीअमंलदार- 

Hc 2342 हंबड  पो टे हदगाव  

 

 पोलीस टेशन भारी अिधकारी – 

 हनुमंत जी. गायकवाड पो.िन.पो टे हदगाव  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन रामतीथ   ग.ूर.न.ं 173/2022 कलम 279,304 a 338,  I P C दनांक . 17/10/2022 

  पोलीस टेशनचे 

नाव 

 

 गु हा रिज टर नबंर व 

कलम 

 गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला ता.वळे व 

ठकाण 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नबंर आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 

अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस टेशनचे 

नाव. रामतीथ 

ग.ुरं. नं 

 173/2022  

कलम  

279,304 a 

 338 I P C 

 

 

 

 

ग.ुघ.त.वळे व ठकाण  

27/09/2022 चे  

19.00वा चे सु 

ठकाण :- सुमारा 

सगरोळी येथून 

िचटमोगरा येथ ेयेत 

असताना मौजे आदमपूर 

िशवारात केशव आनंदा 

कोरडे यांचे शेतात 

मा ती मं दराजवळ 

िचटमोगरा 

 

दशा:- 

दि णेस 15 क .मी 

 

गु हा दाखल: 

- द. 17/10/2022 

वेळ 17. 23 वा. 

टे डा.नोद नं. 17 वर       

 फयादीच ेनाव:- 

  

आरोपी:-  

 

आरोपी अटक:- नाही  

 

FIR त दली का:-होय 

 

खुलासा, वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीच े पती दी.27/09/2022 रोजी 

19.00 वा.सुमारास यांची मो.सा. .mh-26-bc -7375 वर बसून सगरोळी येथून िचटमुगरा 

गावी जाताना आदमपूर िशवारात मा ती मं दराजवळ पाठीमागनू मोसा चा चालकाने आपले 

ता यातील मौस आह ेगये व िन काळजीपण ेभरदा वेगात चालून पाठीमाग ेजोराची धडक द यान े

यातील मयत नागनाथ घोडके याची गाडी लीप होऊन खाली पड यामुळे यामुळे डो यात गंभीर 

मार लाग यान ेसहज नांदडे येथे उपचार दर यान दनांक 01.10.2022 रोजी 17.45 वा. मरण 

पावले यांचे मरणास मोसा माकं ts -17-k -6643 चा चालक कारणीभूत आह ेवगैरे  फयाद 

व न मा..स.पो.नी. दघे साहेब यांचे आदशेान ेनमूद माण ेगु हा दाखल क न बीट PSI इंगळे  

यांचे दला आह.े  

चेकिल टची पतुता केली अगर कसे:- होय  

  

दाखल करणार:-  

 PSI- राठोड पो. टे.रामतीथ 

 

तपासीक अमंलदार:-  

PSI इंगळे  मो.नं.7066981443. 

 

भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल : 

सपोिन ही.एस दघ ेपो. टे.रामतीथ मो.नं.9834255985. 

. 



  पोलीस टेशन कंुटूर  आ  न.ं27/2022 कलम 174crpc दनाकं 17/10/2022 

  पोलीस 

टेशनचे नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व 

दखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनचे  

नाव 

 कंुटूर 

आ  न ं

 27/2022 

कलम 

 174 crpc 

  

 

 

 

 

 आ  घडला  

दनांक 08/10/2022 चे 

11.30वाजता  

मौजे सातेगाव 

 

दशा:-.  

उ र सात के एम 

 

आ ा दाखल दनाकं: 

- द- 17/10/2022  

वेळ 18.13वा 

 टे डा.नोद न.ं 14वर  

 

 खबर दणेार नाव:- 

 दशरथ ध डीबा वाघमारे वय 50 वष 

वसाय मजुरी राहणार बोरगाव तालुका 

भोकर िज हा नांदडे 

 मोबाईल नंबर 96 23 96 6004 
 

FIR  त  दली का :-होय  
 

मयताच े नाव   

  मरणाच ेकारन:- 

 वे ाचे भरात घराम ये दोरीने गडफास 

घेऊन मरण पावली 
 

 उिशराचे कारण 

 आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन फयाद 

द याव न दाखल 

खुलासा,सादर िवनंती क , नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  

खबर दणेार यांनी खबर दली  यातील मयत बाई िहने द 

08.10.2022 रोजी 11.30वाजता चे सुमारास ित या डो यावर 

थोडा प रणाम झालेला होता ितने वे ाचे भरात घराम ये दोरीन े

गळफास घेऊन मरण पावली आह ेवगैरे मजकुराचे खबरी व न  मा स 

पो िन सा यां या आदशेाने अम ृदाखल  

 

चेकिल टची पतुता केली अगर कसे:- होय  

 

तपासीक अिधकारी: 

 पो ह ेका कंुमरे साहबे पोलीस ठाणे कंुटूर मो न ं8208788324 

 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नबंर:-सपोिन 

महादवे पुरी साहबे पो. टे. कंुटूर मो.नं.8668543100 

 

 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माण े

 
 

 

 

 



पो. टे. चनेाव कनवट  गरुन न.ं  :- 200/2022 कलम :- 457,380 भादवी द. 17-10-2022 

पो. टे. चनेाव  गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला व 

दाखल  

फयादी चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी च ेनाव 

व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

कनवट  गुरन न.ं  :-  

200/2022  

कलम :-  

457,380 भादवी  

 

 

 

गु हा घडला ता. व वळे :- 

द. 15/10/ 2022 रोजी रा ी 21:00 

वा. ते द. 16/10/2022 वा. च े06:00 

वा दर यान फयादी या राहते घरी 

इ लामपूर कनवट  

 

दि णसे 01 कमी 

 

 

 गु हा  दाखल ता. व वळे :-  

द. 17-10-2022  

चे 13:40वा.  

न द नंबर :- 23वर  

 

फयादी चे नाव:-  

अिमन िजवनभाई डोबाणी वय 54 वष 

वसाय-शेती रा. व मवार कृषी क ाचे 

पाठीमागे इ लामपूर कनवट ता. कनवट िज. 

नांदेड  

 मो. नंबर 8484007653 

 

 

आरोपी चे नाव :- अ ात  

 

FIR दले का होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :- ---- 

 

 

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

कुलूप लावनू शतेात झोप यासाठी गेला असता घरात कोणीही नस याची संधी 

साधून कोणीतरी अ ात चोरटय़ाने कुलुप तोडून गादीखाली ठेवलेले रोख 

19,800 पये चो न नेले. वगैरे मजकुरा या अजाव न वर माणे गु हा 

दाखल क न Do अिधकारी psi सावंत साहबे यांच े आदेशाने पुढील तपास 

कामी HC /1952 क लाळे यांचेकड े दले.  

 

दाखल करणार :- 

 pso npc/2355 मालवाड पो. टे. कनवट   मो. नं. 7768853060 

 

तपािसक अमंलदार :-  

 hc/1952 क लाळे पो. टे. कनवट  मो. नं. 7709711952 

 

पो. टे. भारी अिधकारी  नाव व मोबाईल नंबर : 

 पो. िन. साळंुखे साहबे पो. टे. कनवट  मो. नं. 9422242568 

 

 

 

 

 

 

 



पो. टे. च ेनाव कनवट गरुन न.ं  :- 201/2022  कलम :- 279,337,338,427 भादवी द. 17-10-2022 

पो. टे. चनेाव  गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला 

व दाखल  

फयादी चे नाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी अटक 

होय / नाही 

                 ह ककत  

कनवट  गुरन नं.  :- 

 201/2022  

कलम :- 

 279,337 

,338,427 भादवी  

 

 

 

 

गु हा घडला ता. व वळे :- 

द. 30/09/ 2022 रोजी 

11:40 वा. चे सुमारास घोटी 

फाटा नूर शेठ यांच ेअडत 

दकुानासमोर 

 

 उ रेस 10 कमी  

 

 गु हा  दाखल ता. व वळे :-  

द. 17-10-2022  

च े18:18 वा.  

न द नंबर :- 27वर  

 

 

फयादी च ेनाव:-  

िवपुल भावराव रगे वय 30वष 

वसाय- ापार रा.घोटी 

कनवट ता. कनवट िज. नांदडे  

 मो. नंबर 9022094141 

 

आरोपी च ेनाव :-  

 

 

FIR दल ेका होय/नाही :- 

होय. 

 

आरोपी अटक :- ---- 

 

 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह ेयांचे मोटार 

सायकल मांक MH-26-CA-9714 हीचे वर घ न कनवट ला जात असताना 

घोटी फाटा नुर शेठ यांच ेअडत दकुानासमोर हे भरधाव वेगात भाऊ ढकलीत घेऊन 

जात असले या मोटार सायकला पाठीमागून जोराची धडक मा न गंभीर जखमी केले 

व मोटार सायकलचे नुकसान केले. वगैरे मजकुरा या अजाव न वर माण े गु हा 

दाखल क न Do अिधकारी psi सावंत साहबे यांचे आदशेान े पुढील तपास कामी 

HC /1052 ब डलेवाड यांचेकडे दले.  

 

दाखल करणार : 

- pso npc/2355 मालवाड पो. टे. कनवट  मो. नं. 7768853060 

 

तपािसक अमंलदार :-  

 hc/1052. ब डलेवाड पो. टे. कनवट  मो. नं. 9923471052  

 

पो. टे. भारी अिधकारी  नाव व मोबाईल नबंर : 

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

 

 

 

 



पोलीस 
टेशन 

देगलूर 
 15.10.2022 

रोजी 14.00 वाजताचे 
सुमारास देगलुर येथील 
नागोबा  मंदीर  जवळ  
 
  

िद. 17.10.2022  
रोजी 16.18 वा  
न द . 24 वर  
 

 
तानाजी  मोगलाजी  इसमवार  वय 36  
वष यवसाय – यापार  रा. द नगर . 
देगलुर मो.न. 7981791656 
 

उमाकांत नारायन वडगावकर   
वय 22 वष  
रा.मारजवाडी ता मुखेड  
  

 रंग -गोरा , बांधा सडपातळ , चेहरा 
गोल  , उंची 5.1, पोषाख –फुल 
भायाचा  िपवळा शट व  काळा पा ट   ,  
केस काळे   भाषा – मराठी   
 
  

सादर वनती की, नमुद ता. वेिळ व िठकािण यातील 
अजदार यांचा मेहुना  हा दकुानातुन लधवीला जातो  
हणुन याची माटार सायकल   MH 26 AZ 

7612  व न िनघुन गेला याचा आज  पावेतो  शोध 
घेतला असता  िमळुन आला  नाही वगैरे अज व न 
नमुद माणे िमस ग दाखल  
 
 

ASI  सरोदे ने.  पो. टे. देगलुर 

– 
ASI िमरदोडे   ने. .पो. टे.देगलूर 
 

 
पो. िन. ी. माछरे साहेब  9821159844  

 
 

 

 



 

पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 204/20 22कलम    12 (अ)  महारा  जगुार कायदा  द. 17/10/2022 

पो. टे. 

च ेनाव 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

  लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुर.न 

 204 /20 22 

कलम    

 12 (अ)  महारा  

जुगार कायदा. 

गु हा घडला:- 

द.17/10/2022 रोजी  

16.50 वा.सुमारास 

बेरळी अटो  पॉ ट 

जवळ रोडवर दि णेस 

,लोहा तालुका.लोहा  

 

पवूस  01 क.मी  

 

 

गु हा दाखल:-  

द. 17/10/2022 रोजी 

वेळ 18.09वाजता 

टेशन डायरी न द नं 

34वर.  

 

फयादीच ेनाव : -  

अशोक माधवराव क े वय 57 वष वसाय 

नोकरी पोहकेा 408 नेमणूक पोलीस टेशन 

लोहा  मोबाईल नंबर 97 30 72 63 78 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:- 

बळीराम सखाराम फुलवरे वय 45 वष 

वसाय मजुरी राहणार मान ेनगर लोहा 

तालुका लोहा िज हा नांदडे.  

                     

आरोपी अटक:- नोटीस वर सोडून दल.े  

 

िमळाला माल:-  

नगदी 1890/ व मटका जुगाराचे सािह य. 

 

खुलासा; नमूद तारीख ,वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा बरेळी ऑटो पॉ ट जवळ 

रोडवर लोहा येथे लोकांकडून पैसे घेऊन ते आक ावर लावून बेकायदशेीर र या 

क याण नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळवीत असताना क याण मटका जुगाराच े

सािह य व नगदी 1890/- पयासह िमळून आला हणून माझी याचेिवरोध कलम 

12(अ) महारा  जुगार कायदा माण े कायदशेीर फयाद आह.ेवगैरे फयाद व न.  

मा. पो. िन. तांबे साहेबां या आदशेाने बाजूस माण ेगु हा दाखल. पुढील तपास व 

गु ातील मु ेमाल पोहकेा 1754 सुयवंशी यां या कडे आह.े  

        

 दाखल कारणर :- 

  PSO/ पोह ेका 22 38 एम,डी कदम पो. टे लोहा मो नंबर 94 21 84 90 16 

    

तपासी अमंलदार  

 Hc 1754 सुयवंशी मो. न. 7057524134 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

मा. पो. िन. ी तांब ेसाहबे मो. .9850188100 

 

 



 

पोलीस टेशन कंुडलवाडी गरुन 109/2022 कलम 283 भा द वी द    17/ 10/2022 
पो. टेच ेनाव गरुन ंव कलम  गु हा घडला ता. वळे ठकाण व 

दाखल ता. वळे 

फयादीच ेनाव प ा व मोदी न ं, आरोपीच े

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

कंुडलवाडी गुरनं  

109/2022 

कलम 

283 भा द वी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.घा.ता.वळे व. ठकाण:- 

द.17/09/2022 

रोजी15:30  वाजता 

हेडगेवार चौक कंुडलवाडी 

तालुका िबलोली 

 

दशा :- 

पूवस 01 कमी 

 

 

गु हा दाखल  ता.वळे:-  

द 17/10/.2022 

च े17:09 वा 

 टे.डा न द  20वर  

 

   

 फयादीच ेनाव:-  

शेषराव भीमराव कदम वय  51वष 

वसाय नोकरी Hc 1921 

कंुडलवाडी तालुका िबलोली मो. 

नं.8007733455 

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  

 

आरोपी अटक:- नाही 

  

खुलास_ सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीन े याचे ता यातील अप े ऑटो हा हडेगेवार चौक कंुडलवाडी येथे 

रोडचे म यभागी उभा क न येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण 

होईल व लोकांची जीिवतास  धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा 

केले या िमळून आला वगरेै त ारीव न मा सपोिन  साहेब यांच ेआदशेाने 

गु हा दाखल क न पुढील तपास HC .1921 कदम यां याकडे दला 

 

गु हा दाखल करणार:- 

 Pso. Asi जमजाळ पो. टे. कंुडलवाडी मो.9975530132 

 

तपािसक अमलंदार :- 

HC.1921 पो टे कंुडलवाडी मो न.ं8007733455 

 

भारी अिधकारी :- 

मा .सपोिन कासले साहबे पोलीस टेशन कंुडलवाडी 

 

 

 

 



 

Ps markhel ोगरुन 228/2022कलम 65(ई) म.दा. का.   द.17/10/22 

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 ो .गुरनं. 

228/2022  

कलम 
 65 (ई) म.द.का. 
 

 

िमळाला माल 

देशी दा  भगरी 
सं ा या  180 ml 
या 09 सीलबंद 

बाटल असा एकूण 

630 /- पये चा 
माल 

ग.ुघ.ता.वळे व 

ठकाण:-  

द 17/10/2022 
रोजीवेळ 17.00 

वाजताचे सुमारास मौ. 
येरगी फाटा ता. देगलुर 

 

ग ु.दा.ता.वळे व 

दनाकं:- 

द 17/10/2022 

वेळ 18.18 वा .  

टेडा नंबर 25 वर 
 

फयादी नाव: 
 राज  चांद ूवाघमारे पो.ना. 
338  पोिलस ठाण ेमरखेल ता 
देगलूर 
 

आरोपी नाव:- 
 

आरोपी अटक तारीख वेळ 

िनरंक 

खलुासा:- सादर िवनतंी क  वर नमदू तारीख वेळी व ठकानी यातील आरोपीन े

िबनापरवाना बेकायदेशीररी या देशी दा  भगरी सं ा या  180 m l या नऊ 

िसलबंद बाटल क .अ. 70 पये दरा माण े 630 चा मालाची चोरटी िव  

कर या या उ ेशान े आपल े ता यात बाळगलेला िमळून आला वगैरे फयादव न 

गु हा दाखल. 

 

ग.ु दाखल करणार:. 

A.s.i मठपती  पो. टे मरखेल मो न.ं7776067774 

 

तपास अिधकारी  

पोहेका 2505 कलम पो टे मरखेल मो.न.9823144893 

 

भारी अिधकारी  

पोिन गु े साहेब पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

 

 

  



पो. टे. मनाठा आ.मृ.न. 31/2022 कलम  174 CRPC  द.17/10/2022 

पो. टे. चे 

नाव 

 ग.ुर.न. आम ृव कलम    आ.म.ृघडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

 मनाठा 

ता.हदगाव  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.म.ृन. 

 31/2022 

 कलम 

 174 CRPC.  

  आ.मृ. घडला :- 

11/10/2022 रोजीचे 

सकाळी 06:00 वाजता चे 

पूव  मौज ेचाभरा तांडा 

तलावात तालुका अधापूर  

 

आ .म.ृदाखल:- 

 द. 17/10/2022  

वेळ  17:52  वा . टेशन 

डायरी न द 290 वर 

 

उिशरा च ेकारण:-  

आज रोजी PM चे 

कागदप  हाजर के याने  

 

 

खबर देणार  :   

बालाजी मोतीराम रावल ेवय 42 वष 

वसाय नोकरी पोना 2809 पो टे म ना 

ठा तालुका हदगाव िज हा नांदेड  
 

FIR त दली का:- होय 
 

मयताच ेनाव व प ा :-    

शंकर पांडुरंग पांचाळ वय 36 वष वसाय 

सुतार काम राहणार चीदिगरी ता. भोकर 

िज हा नांदेड 
 

 मरणाच ेकारण:- 

 पा यात बुडून मरण पावला 

 

Pm   झाल े काय :- होय 

 

खुलासा :- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळेी व ठकाणी 

यातील मयत पु ष हा मौजे चाभरा तांडा येथील तलावात पडून 

पा यात बुडून मरण पावला वगैरे मजकुरा या खबरी व न 

माननीय सपोनी साहबे यांच ेआदेशान ेआ  दाखल क न पुढील 

तपास कामी बीट NPC 2809 राव ल ेयांचे कड े दल.े 
 

दाखल करणार  

HC 47, उडघ े मो नंबर. 7350694447 
 

तपास अमंलदार:  

 NPC 2809 रावल ेपो टे मनाठा  

मोबाईल नं. 9867797144 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

    मा. सपोिन च हाण साहबे मोबाईल नंबर 7020408595 
 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

 
            



िद. 17.10.2022 रोजी  
वेळ 17.15 वा करडखेड 
बस थानक जवळ 
सावजिनक रोडवर  देगलुर  
 
 
 

िद. 17.10 ..2022  
वेळ 19.14 वा. 
न द नं  29 
 

आनंद पकाश माळाळे वय 45 
वष यवसाय नौकरी सपोिन. ने. 
पो. टे. देगलुर  
मोनं  9518799390 
 

 - 

– 
 नगदी  370 /- . व मटका 
जुगाराचे सािह य 

:-- .नाही 

 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी  
िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या लोकाकंडुन पैसे घेवुन आक ावर 
लावुन क यान नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळिवत  असताना नगदी 
370/-  व मटका जुगाराचे सािह य सह िमळुन आला हननु वगैरे 
िफय द व न गु हा दाखल .. 
 

ASI सरोदे .ने. पो टे देगलुर
 

पोहेका 2332 प लेवाड     ने पो टेदेगलुर

 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 
 

  



पोलीस टेशन मुखडे दैिनक गु ह ेअहवाल दनाकं 17/10/2022 

 पोलीस 

टेशन  

गू.र.न.व 
कलम 

ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा शरेा 

मुखडे गुरण- 

308/2022 

कलम 

 379 भादिव  

 

 

ग ुघ ता वळे व ठकाण दनाकं 

द.22/10/202 2 रोजी सायंकाळी 06:30 

ते वा 06:50 वा सुमारास लोखंड ेचौक 

कवठा रोड येथील वीट भ ी या जवळ. 

 

 दाखल  

दनांक 17/10/22 रोजी 

 वेळ 15:02  वा.  
 न द मांक 14   

 

उिशराच ेकारण- 

 गाडी हरवली ते हापासून शोध घेतला 

िमळून न आ यान ेआज रोजी पोलीस 

टेशनला येऊन त ार देत आह.े 

फयादी- 

ंकट बाबुराव मोरे व 41 वष 

वसाय नोकरी राहणार बाभळदरा 

तालुका अहमदपूर िज हा लातूर 

ह.म ूसर वती नगर मुखेड  

मोबाईल नंबर 96 44 10 382 

 

आरोपी_ अ ात 

. 

चोरीस गलेे या मालाच ेवणन- 

फॅशन ो मोटरसायकल मांक एम 

एच 24 ए एल 0144 ही कमती 

अंदाज े20.000/- पये. 

. 

 

खुलासा- 

      सादर िवनंती क  नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील फयादीने फयाद दली क  यांची फॅशन ो 

मोटरसायकल मांक एम एच 24 ए एल 0144 कमती 

अंदाज े

20.000/- पयाचे ही दनांक 11/10/22 रोजी सायंकाळी 

06:30ते  06:50 वाजताचे सुमारास लोखंडे चौक कवठा 

रोड येथील वीट भ ी या जवळ लावलेली असता 

कुणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली आह ेवगैरे जबाब 

व न माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या आदेशाने 

गु हा दाखल. 
 

. गु हा दाखल करणार- 

Asi कदम  पोलीस टेशन मुखेड. 
 

तपासीक अमंलदार  –  

 पोह ेका 1793 राठोड पोलीस टेशन मुखेड 
 

 

 



पो. टेशन मनाठा   ग.ुर.ण. 157/2022 कलम  379 भा द वी  दी.17/10/2022  

 पोलीस 

टेशन च े

नाव 

ग.ु र.न व 

कलम 

गु हा घडला दाखल फयादी व आरोपी याचंे नाव व 

प ा  

ह कगत 

मनाठा  

 

ता. 

हदगाव 

गुरण 

157/2022 

कलम 

 379 

 भा द िव  

 

 

आरोपी 

अटक:- 

अ ात 

गु हा घडला :-  

दी.13/10/2022 रोजी रा ी 09:00 ते 

दी.14/10/2022  रोजी सकाळी 06:00 

वाजताचे दर यान फयादीचे घरासमोर 

मौजे बरड शेवाळा तालुका हदगाव 

िज हा नांदेड. 

 

गु हा दाखल:-  

द.17/10/2022 रोजी 

चे 16:34 वा  

टेशन डायरी न द  289 वर 

  

फयादीच ेनाव :-  

बालाजी सोनबा राव म के 

वय 34 वष वसाय शेती 

राहणार बरड शेवाळा 

तालुका हदगाव िज हा नांदेड  

मो नंबर 9096204419 

 

आरोपीच ेनाव :- अ ात  

 

 

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

फयादीने याचे मालक ची िहरो कंपनीची फॅशन ो मोटरसायकल यांचे 

घरासमोर हडँल लॉक क न उभी क न ठेवलेली कोणीतरी अ ात 

चोर ांनी चो न नेली वगैरे मजकुराचे जबाबा व न  मा.सपोनी साहेब  

यांचे आदेशान ेगू हा दाखल क न पुढील  सखोल तपास व चौकशी कामी 

बीट ए एस आय पवार साहबे यांच ेकड े दला. 

 

दाखल करणार:- 

 HC 47  उघडे साहबे मोबाईल 7350694447 

 

तपासी अमंलदार :-  

ASI पवार सर  पो. टे. मनाठा  

 

  



पोलीस टेशन मखुडे दिैनक गु ह ेअहवाल दनाकं 17/10/2022 

 पोलीस 

टेशन  

ग.ु र.न व कलम  ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा शेरा 

मुखडे  गुरण-  

३०९/2022  

कलम 

 १२  अ भादिव 

महारा  जुगार 

कायदा 

 

 

ग ुघ ता वळे व ठकाण 

दनांक द.१७/10/202 2 

रोजी १६: ४० लोखडें चौक  

मुखडे 

. 

 

 दाखल  

दनांक 17/10/22 रोजी 

वेळ १९:१८ 

  न द मांक २१  

फयादी- 

गजानन िवजय अनसापुरे वय ३२वष वसाय 

नोकरी पोलीस उपिनरी क पो ट मुखेड 

मोबाईल नंबर ९१३००५२०६२. 
 

आरोपी_ 
 

ज  मु ेमाल:  

२०० पये दरा या एक नोट १०० घराचे 

तीन नोट ५०  दराच ेएक नोट २०  एक 

नोट एकूण 570 एक पांढ या रंगाची डायरी 

याम य ेिन या शाईची पेन जुना वापरता 

खुलासा- 

      सादर िवनंती क  नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी दनांक १७/१०/२०२२ रोजी 16 40 वाजता लोखडें 

चौकात क याण मटका नावाचा जुगार खेळत व खळेवीत 

असताना रोख र म 570 पये व जुगारा या सािह याचा 

िमळून आला हणून गु हा दाखल 

 

. गु हा दाखल करणार- 

Asi कदम  पोलीस टेशन मुखेड  

 

तपासीक अमंलदार  –   

पोह ेका 1793 राठोड पोलीस टेशन मुखेड.. 

 

 

 

 

  



 

 

   

 

  

 

    

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

 
 आ . . . 
37/2022 
कलम 
174Crpc  
 

 िद. 06/09/2022रोजी चे 09:00 
वाजता या सुमारास  िकनवट ते माहूर रोड 
राजगड तांडा चे पुढे  
 

 
  :-  
िद.17/10/2022 
वेळ  22:00 
टे.डा. 32वर 

मोटार सायकल या मागील चाकात 
साडीचा पदर जाऊन जखमी झाली व 
उपचार दर यान मरण पावली. 

 

 मंुडे गोपीनाथ गणेश वय 50 वष  
रा. पाताळगंगा तालुका कंधार 
 िज हा नांदेड  
 
    

 

आज रोजी मा. पोलीस अधी क 
काय लय नांदेड येथून आ. . चे 
कागदप  ा त झा याने. 
   .   

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी  यातील  खबर देणार यांची मुलगी व जावई असे माहूर 
दशनासाठी मोटर सायकलवर जात असताना यातील मय ये या 
साडीचा पदर मोटार सायकल या मागील चाकात गे याने मोटार 
सायकल व न पडून जखमी उपचार कामे आिदलाबाद येथे 
घेऊन गेले उपचारादर यान मरण पावली असे कागदप  
मा.पोलीस अधी क काय लय नांदेड येथून कागदप  ा त 
झा याने मा.पो.िन. यां या आदेशाने आ. . दाखल क न 
HC/1052 ब डलेवाड यां याकडे िदला. 
 

 PSO / NPC-2388   मारलेवाड   मो.नं.7768850060  

  

 HC/ 1052 ब डलेवाड सर पो. टे.िकनवट   
मो. नं.9923471052 

 

मा. पोलीस िनरी क साळंुखे साहेब   मो.नं. 9422242568 

 

  



पो टे िबलोली भाग गुरनः कलम िद

पो टे चे 
नाव 

गु र न व 
कलम 

गु घ ता वेळ व िठकाण िफय दीचे नाव व प ा आरोपीचे नाव व 
प ा

हकीकत

िबलोली  पो. टे 
िबलोली भाग-

ो  
गुरनः-
214/2022 
कलम  
65 (ई) 
म.दा.का 

 
गु घ ता वेळव िठकाणः
िद. 17.10.2022 रोजी 11.55 वा 
आरोपीचे घरासमोर सावजिनक 
रोडवर मौजे केसराळी ता िबलोली  
 

गु हा दाखल
िद.17.10.2022  
चे 14.50 वा  
टे डा नं 18 वर   

 
  

- 
माधव चं कातं जळकोटे वय 38 वष 
यवसाय नौकरी पो.कॉ 3120 पो. टे 

िबलोली मो.नं 9665966810   

आरोपीचे नाव

 एक िलटर मतेचे शदीने भरलेले 50 
पाकीटे 20  माणे 1000/-  चा ो 
गु हायाचा माल  

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या एक िलटर मतेचे शदीने भरलेले 50 
पाकीट प यकी 20/- पये एकुण 1000/-  चा ो गु हयाचा माल 
चोरटी िव ी कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगलेली िमळुन आली वगैरे 
िफय द व न वर माणे गु हा दाखल क न मा पो.िन साहेब याचें 
आदेशाने िबट PSI ी बोधने साहेब यांचे कडे िदले. 

तपािसकअंमलदार  
जे.के बोधने पो.उपिन  पो. टे िबलोली  मो.नं.  

दाखल करणार
िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. मो.नं. 9823889037  
 
 
 

 

 

  



 

  



                 

                                            

  
      

   
   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

   
  

  
      

    
  

  
    

     
    
    

    
   
    

   
   
 

    
    

   
   

   
 

       
     

 

 
  

    
   

 
    

  
    

  
       

     
   

 

  
   

 

      
 

 

 
        

    

          
         

           
            

         
          

          
          

            
           

        
        

 
  

     
 

   
     

 

       
    



                                                 

         

 

  

  
      

   
   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
  

  

 
   
  
   

  
   

 

    
    

     
    

   
      
        
   
 

 
  

 
     
 

      
     

 
       

  
    

  
      

  
  

 

  

 

   
 

 
   

  
    
    

  

       
          

         
          

       
       
         

       
     

      
   

 

     
  

 

       
   



पोलीस टेशन मु माबाद डी.सी.आर िम सग न.ं17/2022 द.17/10/2022 

पोलीस 

टेशन 

िम सग नबंर िम.ता.वेळ ठकाण व दाखल ता.वेळ  खबर देणार याचंे नाव प ा व 

म .न. 

 थोड यात हक कत 

मु माबाद िम सग नंबर 

17/2022  

 

 

 

 

 

उिशराच ेकारण- 

आज रोजी पो. टे 

ला येऊन त ार 

द यान े

िम सग घ.ता.वळे व ठकाण- 

द15/10/2022 रोजी 

दपुारी.15.00 वाजताचे 

सुमारास माहेर मौजे  गोजेगाव  

 

 

िम सग दा.ता. वळे  

द-17/10/2022 रोजी 

 वेळ 19.25. 

टे.डा.नंबर-23 

 

 

 

खबर देणार  

गो वदराव मोतीराम 

बावलगाव  

वय 48 वष वसाय शेती जात 

मराठा रा गोजेगाव ता मुखेड 

मो नंबर 9022767787 

 

FIR त दली का-होय 

 

हरवलले े च े. 

2) आनंदा द ा जाधव वय 

अडीच वष दोघ ेराहणार देगलरू 

ता.मुखडे. 

खुलासा-सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळेी व ठकाणी यातील 

फयादीची  मलुगी ध डूबाई व ितचे बाळ असे गावातील मै ीण िह या 

घरी जाते असे सांगून मा या प ी कडून शंभर पये घेऊन ती घरातून 

िनघून गलेी व ती सायंकाळ पयत घरी परत आलीच नाही हणून आज 

पावतो नातेवाईकाकडे शोध घेतला पण ती मुळुन न आ यान ेआज रोजी 

पो टेल ला येऊन शोध ूहोणे बाबतचा जबाब दला  

 

दाखल करणार- 

ASI जाधव मु माबाद पो. टे.मु ामाबाद 

 

तपासी अमंलद 

 NPC.811.  पो टे  मु ामाबाद.मो.न.7262845922 

 

पो. टे. भारी अिधकारी--  

स.पो.िन-सं ाम उ वराव जाधव पो. टे.मु माबाद 

मो.नं.8999881900 

 

 

  



पो. टे. कंधार   गु.र.न.  320/2022  कलम 65 (ई )म  दा का . द.17/10/2022 
 

पो. टे. चे 

नाव 

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

आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन.  

320/2022 

कलम 

 65 (ई) म दा का  

 गु हा घडला:- 

 द.  17/10/2022 चे  

15 :00 वा सुमारास 

कंधार ते मुखेड  

जाणारे रोड लगत बस 

टॉप ई तालुका 

कंधार  

 

पवूस 20  कमी 

 

गु हा दाखल:- 

द.17/10/2022  

वेळ 23 : 38    

वाजता टेशन डायरी 

न द   29   वर 

 फयादी च ेनाव.      

बापूराव मरीबा वहारे वय 49 वष वसाय पोह े

कॉ 1959 नेमणूक पो टे कंधार  

मोबाईल नंबर 9404333256 

 

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी च ेनाव व प ा: - 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला माल :-  

 देशी दा  भगरी सं ाचे कागदी लेबल असले या 

180 एमएल मते या  काचे या िसलबंद एकूण 18 

बॉट स कमती अंदाजे 660/- पयाचा माल  

खलुासा; 

 सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील  आरोपीतानी िवनापरवाना बकेायदेशीर र या 

देशी दा  भगरी सं ा या 180 ml मते या  

काचे या कागदी लेबल असले या 11 िसलबंद बॉटल 

येक  कमत 60  पये माण ेएकूण 660/  पयांचा 

ो  गु ाचा माल  चोरटी िव  कर या या उ ेशान े

ता यात बाळगललेा िमळून आला वगैरे फयाद व न 

गु हा दाखल क न तपास  hc/1959 वहारे  

यां याकडे दला .  

 

दाखल करणार:-.  Hc /1735 बाबर     पो टे कंधार. 

मोबाईल नं  9421392709 

           

तपासी अमंलदार:----  hc    / 1959 वहारे      

साहबे   पोलीस टेशन कंधार.मो. न 9404333256 

 

  मा. पोलीस िनरी क साहबे   पो िन पडवळ साहेब 

पो टे कंधार      मो नं    9420841070. 

             



पो. टे  िवमानतळ गरुन.ं355 /2022 कलम 324,323,504,506,34 भादवी 
अ. 

. 

िज हावपो. टे.

चनेाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गुरनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

 िज हा नांदडे, 

पो. टे.  

िवमानतळ 

3)ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण – 

द16.10.2022रोजी वळे 

15.00 वा चे सुमारास नुरी 

चौक येथील तारा  

पानप ी या बाजुला रोडवर 

नांदडे  

 

दशा व अतंर 

- पुवस 1 km 

 

गु हा दाखल ता. वळे  

- द 17.10.2022 रोजी  

वेळ 23.55 वा  

टे.डा.54 

. टे िवमानतळ 

गरुन.ं 

355 /2022  

कलम 

324,323,504 

,506,34 भादवी  

1) फयादी- 

सईदखान नासीरखाँन वय 

18वष वसाय – िम ञी 

रा. महेबुबनगर नांदडे मो. 

नं. 8766821806 

 

2)आरोपी-    

  

उशीराच ेकारण-  

िवलाज  क न आज रोजी 

पो. टे. ला त ार दते आह.े  

5)खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपी  1 यांनी फयादीस मोबाईल 

माग याचे कारणाव न फयादी हा मी  मोबाईल दते 

नाही अशे हणाल े असता याच े हातातील क ान े

फयादी या  डो यात मा न  दखुापत केली.व आरोपी  

2 यांनी फयादी व  िमञ शखे अमीर शेख अजीज हा 

आमचे भांडण सोडव यास आला असता आऱोपी  2 

यांनी फयादीचे व फयादीचे  िमञा या उजवे हातावर 

लाथा बु यानी मारहाण क न दखुापत केली.व िशिवगाळ 

क न िजवे मार याची धमक  दली. वगैरे मजकुराच े

जबाबाव न मा. पो.िन.काकड े सा. यांच े आदशेाने गु हा 

दाखल क न पुढील तपास  पोना/ 631 दशेमुख  यांचेकड े

दला.  

6)दाखल करणार – 

ASI क याणकर मो.न.9623551038 

7)तपास करणार -    

 पोना/ 631 दशेमुख मो.न.9923647631 

 

 

  



पो. टे  मु ामाबाद  दनाकं 17/10/2022 

पोलीस 

ठाण े

 

 

 

मु ामाबाद    

गरुन व 

कलम 

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

प ा मो.न. 

हक कत 

गुरन 

242/2022 

कलम 

 65ई 

मदाका 

 

 

 

 

 

 

  

 

ग.ुघ.ता.वळे ठकाण 

दनांक 17/10/202 2 रोजी 

17.15वाजता या सुमारास आरोपीचे 

टनप ाचे घरासमोर अंगणात 

मौ.खतगाव तालुका मुखेड 

 

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

दनांक17/10/2022 

वेळ 23.14वाजता 

न द नंबर 26 

 

 

फयादीच ेनाव :  

नर  गगंा रे ी यालावर 

वय 36 वष वसाय 

पोना811 नेमणूक पो टे 

मु माबाद 

मो न 7262845922 

 

 

आरोपी  

 

 वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन ेबेकादेशीर र या आपल े

टनप ाचे अगंणात 900/- पयाचा ो हीशन चा माल हातभ ीची गावठी 

दा  9 िलटर ता यात बाळगलेला िमळून आला हणून वर माण े गु हा 

दाखल क न मा.सपोिन साहेब यां या आदेशान ेपुढील तपास कामी पोहकेा 

2000सुरनर यांचेकडे दला 

 

दाखल करणार  

Asi जाधव पो टे मु ामाबाद 

 

तपास अिधकारी  

पोहेका 2000 ससुरनर मो.न.7447271727 

 

पो. टे. भारी अिधकारी 

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

पोलीस ठाण ेमु माबाद 

    

 



 


