
पोिलस टेशन हमायतनगर आ. . न.ं व कलम 47/2022कलम 174 CRPC माणे दनांक08/12/2022 

िहमायतनगर 

 

आ. . नं. व कलम 
47/2022कलम 174 

CRPC माण े 

दनांक 07/12/2022 रोजी च े रा ी 
21:00 ते दनांक 08/12/2022 च े
06:00 वाजता या सुमारास सुरेश 
माधवराव नारखेडे यां या शेतात 
लबा या झाडाला गळफास घऊेन 

आ मह या. 

 

आ. .दाखल ता रख, वेळ व 

टेडान द :- दनांक08/12/2022 
रोजी11:00वा.न द . 12वर 

 

मरणाचे कारण :-खाजगी कजाला 
कंटाळुन गळफास घऊेन आ मह या  

अशोक म रबा हानवत े वय 55 वष 
वसाय शेती रा. खडक  . 

िहमायतनगर मो. . 9011271419   

 

मयताचे नाव व प ा :-िवलास 
नामदवे हानवते वय 45 वष 

वसाय शेती रा. खडक  ता. 
िहमायतनगर  

 

 

सादर िवनंती क वर नमुद ता रख, वेळी व ठकाणी यातील खबर 

देनार  यांनी याचा चुलत भाऊ िवलास नामदेव हानवते हा 
काल द. 07/12/2022 रोजी 21:00 वा. जेवन क न गलेा तो 
दनांक 08/12/2022 रोजीचे 06:00 वा. गावालगत असलले ेसुरेश 

नारखेडे यां या शतेातील लबा या झाडाला गळफास घऊेन 
आ मह या के याचे व खाजगी कजास कंटाळुन आ मह या केली 
असावी वगैरे खबरी व न बाजुस माणे आ. . दाखल क न मा. पो. 

िन. साहबे यां या आदेशान ेपु ढल तपास बीट W. ASIकांगणे मडॅम 

यां याकडे दला. मो. . 9921623333  

दाखल करणार :-पो.ह.ेकॉ. लायक शेख बन 2281 पो. ठाण े
अंमलदार पो टे िहमायतनगर मो. . 7888218751  

 

ठाणे भारी अिधकारी यांचे नाव व मो. . :- ी. भुसनरू साहबे पो. 
िन. पो टे िह.नगर मो. . 9834774799   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

  



पो. टे.तामसा.गु.र.न.ं111/2022कलम 328,188,272,273,34अअ  सरु ा आिण मनाके  अिधिनयम  2006 अ वये  26,2730(2)(अ) 59 माण े द8/12/2022 

पो. टे चे 

नाव 

गु.र.नं.व कलम 

 

 

गु.र.नं घ.ता.वेळ व ठकाण फयादी चे नाव  ह ककत 

तामसा  ग.ूर.न.111/ 22 

कलम 328,188 272 273 ,34 

भादवी अ  सुर ा आिण मनाके  

अिधिनयम  2006 अ वेय  26, 

27,30(2) (अ ) ,59 माणे  

 

उिशराचे  

द. 8/12/2022रोजी 08. 45 वा. मोजे आरोपीचा राहत े घर संभाजी 

नगर तामसा हदगाव िज. नादेड 

 

 

ग.ुदा.ता.वेळ.:-8/12/20222 चे 12. 16 वा.नोद न. 13 

 

वर 

 

 िमळालामाल _1) ि मीअर  राजिनवास  सुगंिधत  पानमसाला 129 

पॅकेट × येक  कमत  192/_24768/_ 

2) xL01 रा◌ॅयल  जाफरानी जदा  200 पॅकेट × येक  कम  

48/_9600/_ 

3) मसुा फर पानमसाला   

104 पॅकेट × येक   कमत 192/_ 19968/_ 

4)  m रा◌ॅयल जाफरानी जदा _ 225  पॅकेट × येक  कमत  30/_ 

6750/_ 

5) सागर पानमसाला  _ 98 पॅकेट  × यके  कमत 216 /_ 21168/_  

6) sr o1) सुगंिधत  तपासुन 146 पॅकेट  × येक  कमत . 24/_ 

3504/_  

7) v 1 सुगंिधत तंबाख ू  50 पॅकेट  × येक  कमत तंबाख ू   30/_ 

1500/_ 

एकुण र म _ 87258  . 
 

सितश सुभाष राव हाके वय 33 वष 

वसाय  नोकरी अ  सुर ा  अिधकारी 

सहा यक  आयु   याच े कायालय अ  व 

औषध शासन  म.रा.स िगरी  िब डग  

वकशॉप  रोड ीनगर नादेड  मी  

8275860355 

 

 

 

 

Fir त दली का?:-होय 

 

 

आरोपीच ेनावः  

घटना थळी भेट ◌ः  

सादर वती क वर नमुद ता. वेळी व ठकाणी  याितल नमदु  आरीपीतानी 

आप या राहते खोिलत नमदु ता. व वेळी  गुटखा  पानमसाला  व सुगंिधत  

तंबाख ू असा िविवध कप याचा  ितबंिधत  अ   पदाथ  साठा  एकुण  कमत 

. 87268  चा मु ेमाल  म. शासनाने ितबंिधत  केलेला िव  कर याचा  

उ ेशाने बाळगनु  िमळुन आला वगैरै  फयाद  व न  गु हा  दाखल   

    

 

दाखल करणार _ पोहकेा  राठोड  ब. न. 83  पो टे तामसा मो. 9960425932 

 

तपासीक अिधकारी यांचे नावः  M.N. दळव े  सपोिन पो टे तामसा मो  

7744827771 

 

 

पो. टे. भारी अिधकारी यांच े नाव व मोबाईल नंबर:--स.पो.नी.दळव े

. टे.तामसा मो नं:-7744827771 

 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



        

पोलीस टेशन गुरन 475/2022 कलम 12A महारा  जुगार ितबंधक कायदा 1887 दनांक 08/ 12 /2022 

पोलीस 

टेशन 

गुरन व कलम फयादी आरोपी गु हा घडला तारीख वेळ 

ठकाण 

खुलासा 

भोकर गुरन 

475/2022 

कलम 12A 

महारा  जुगार 

ितबंधक 

कायदा 1887 

काश बाबाराव 

वाळव ेवय 53 वष 

पोहकेा ब ल नंबर 

21 52 नेमणूक 

पोलीस टेशन 

भोकर मोबाईल 

नंबर 

8329055771 

 दनांक . 08/12/2022 रोजी 

दपुारी वेळ 13.30वाजता नूतन 

शाळा भोकर समोर गेट जवळ 

तालुका भोकर दशा पि मेस 

01 कलोमीटर अंतरावर. 

 

 

गु हा दाखल दनांक 08/ 12 

/2022 चे 14.28वाजता टे.डा. 

न द नंबर 21वर 

 

 

िमळाला माल- रोख र म मटका 

जुगाराची सािह य असा एकूण  

1150 /- पयाचा माल  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा 

आक ावर पैसे लावून टाईम बाजार नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळवीत 

असताना वरील एकूण 1150/- रोख पैशासह आिण जुगाराची सािह य सह 

िमळुन आला.वगैरे मजकुराचे फयादव न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील 

तपास करणे बीट पोह े का 2090पांढरे यां याकडे मा.पो. िन. साहबे यां या 

आदशेाने दला 

दाखल करणार पोह/2138एस. िब. शद ेपो. टे. भोकर 

तपिसक आमलदा 

पोह/2090 एस डी पांढरे पो टे भोकर  

मो. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी पो. िन.पाटील साहेब मो.9923104521 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो. टे मनाठा. ग.ुर.न ं181 /2022 कलम498 (अ),323,504,506,34,भादवी माण.े द.08/12/2022 

पो. टे 

चे नाव 

गुरन ंव कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद देणार चे नाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 181/2022 

कलम 

498(अ),323,504,

506,34भादवी 

माण.े  

 गु.घ.ता.वेळ व ठकाण- मागील दड 

वषापासून ते द.08/12/2022 पयत 

मौ. फयादीच ेराहते घरी मौ.बामणी फाटा 

ता.हदगांव िज.नांदडे 

 

ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:- 08/12/2022 

वेळ 14:03वा.न द नं 14  वर  

 

 

 

उिशराचे कारण- महीला साह यक  येथे 

त ार दली होती तेथ ेसमाधान न झा यान े

पो. टे.ला येऊन त ार द याने.  

 

फयादी:- 

 FIR त दलीप का ? 

 होय. 

आरोपी :  

खुलासा-सादर िवनंती क वर नमदु ता.वेळी व ठकाणी यातील आरोपी तानी सं◌ंगणमत 

क न तु तु या माहरे न बामणी (फाटा) येथे दवाखाना टाकायचा आह ेकाही अवजारे घेण े

आह े यां यासाठी दड लाख पय ेघेवुन य े हणून िपवुन िशवीगाळ क न मारहाण व नव-

यान ेमारहाण केली व सासु,नंनद, दर,यांनी माणिसक शारी रक छळ क न तुझे माहरे न 

दवाखाना टाक यासाठी दड लाख पय े घेवुन य े नाहीतर तुला घरात घेणार नाही तुला 

ख म क न टाकतो हणुन िजवे मार याची धमक  दली वगैरे जबाब व न बाजुस माण े

गु हा दाखल क न मा.स.पो.िन.साहबे यां या आदशेाने िबट ASI पवार साहबे यां याकडे 

दला. 

तपासीक अिधकारी यांचे नांव-ASI पवार  साहबे  पो. टे.मनाठा मो. नं.9503712588 

दाखल करनारा- PSO HC 47 उघडे  साहेब पो. टे.मनाठा म .न.7350694447 

पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहबे पो. टे. मनाठा  

मो. न.ं 

 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



पोलीस टेशन मुदखेड .गुरन -247/2022 कलम 454, 457,380 भा द िव  08/12/2022 

पोलीस 

टेशनच ेनाव  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयादीचे नाव खुलासा  

मुदखडे .गुरन -247/2022 

कलम 454, 457,380 

भा द िव  

 

 

 

गुरन - दाखल ता.वेळ. 

द. 08/12/2022 रोजी 

14.39 वा  टे डा  

13वर 

 

 

दाखल करणार- pso  

Hc 231 फोले मो. 

.8208651620 

दनांक - द.01/12/2022 रोजी. 

चे  दपुारी 14.00 वा ते 

द.02/12/2022चे सकाळी 08 

. 00वा च ेदर यान वेळ न  नाही 

मौजे चीकाळा तांडा ता. मुदखेड 

येथील अगंणवाडी कायालयात 

दि णेस 15 क  मी  

 

 

उिशराचे कारण - व र  अिधकारी 

यां याशी चचा क न टी ही ची 

पावती बोलावनू घऊेन आज रोजी 

त ार द याने 

 

 

फयादी -  

आरोपी-  अ ात 

गेला माल - एलईडी, 

टी ही व पेन ाई ह, 

वजन काटा खा  तेलाच े

जुने वापरत े असा एकूण 

19815  चा माल. 

सादर िवनंती क , यातील फयादी यांनी जबाब दला क ,वर 

नमूद तारीख वेळी व ठकाणी कोणीतरी अ ात चो ाने 

फयादीचे अगंणवाडी कायालयाचे दाराचा कुलूप क डा तोडून 

आत वेश क न भतीवरील 32 इंची imee कंपनीची एलईडी 

टी ही व पेन ाई ह कमती अंदाजे 15.000  चा. जू वा. व 

वजन काटा अंदाजे 500 . चा जू. वा . व खा  तेलाच ेपॉक ट 

500 ामचे 53 नग 26 कलो 500 ाम वजनाचे अंदाजे 3975 

. व साखरचे 01 कलोचे 10 पॉ कट, कमती 340  असा 

एकूण 19815  चा शासनाकडून िमळालेला माल चो न नेला 

आह े व सदर चोरीबाबत मी व र  अिधकारी यां याशी चचा 

क न टी ही ची पावती बोलावून घेऊन आज रोजी त ार देत 

आह ेवगैरे फयाद व न मा.पो. नी  साहबे यां या आदेशान ेगु हा 

दाखल 

तपास - Hc 2721 मो. .9552516583 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



                                             पोलीस टेशन माहूर गरुण  125/2022कलम   379  भाद व  दनांक 08/12/2022 

पो टेनाव गुरण व कलम गु.घ.ता.वेळ 

ठकाण 

फयाद चे नाव प ा खुलासा  

माहूर 
 
 
 
 
 

गुरण 

125/2022कलम 

379  भाद व 

गेलामाल 

जुनेवापरतीसो याचीपानाची
पोत क. अ. 25000 

ते30000हजार पये 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दनांक 
07/12/2022 
रोजी 14:00 

वासुमारासद िशखरबस थानक
द णेस 09K.M. 
 
 

दा.ता.वेळ 

दनांक08/12/2022 

रोजी12:19 

न दनं11वर 

 
 

 
 
 
 

आरोपीचे नाव 

अ ात 
 
 
आरोपीअटकनाह 

सादर वनंतीक वरनमूदतार खवेळ व ठकाण फयाद ह ितचेपती
सोबतदेवदशनाक रताद िशखरमाहूरयेथेआलीअसतादेवदशन
क नदपुार  14:00 

वापरतजा याकर ताबसम येचढतअसतानाकोणीतर अ ात य
नेगद चाफायदाघेऊन फयाद म हले याग यातीलसो याची

पोततोडूनचो ननेलीवगैरेअजाव नव नमापोिनसाहेबयां या
आदेशानेगु हादाखलक नपुढ लतपासकामीबीट 764 

जाधवयां याकडे दला 
 
तपािसकअमलदार 

 
पोहेका/764 जाधव पो टे माहुर मो7887687478 
 
दाखलकरणा 

PSO NPC/1313 डगवालपो टे माहुर 

मो 9823102513 

पो ट भार  अिधकार  चे नाव पोलीस िनर क 

नामदेव िलंबाजी र ठे मो 9923388510 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

पो ट धमाबाद गरुन नबंर 267/२०२२ कलम 283 भा. द. िव  दनांक 08.12.2022 

पो ट  गूरन नंबर गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण  फयादी-  खलुासा-  

धमाबाद गूरन नंबर 

267/22 

कलम 283 

भा द िव 

गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण -------- 

द. 08/12/२२ रोजीच े 14.30 वा. च े

सुमारास नर  चौक येथील नर  कराणा 

दकुाना समोर सावजिनक रोडवर धमाबाद 

ता. धमाबाद 

 

गु हा दाखल तारीख वळे दनाकं 

08/12/२२ रोजी 15.32   वा टे डा. न द 

मांक 17 

 

दाखल करणार-  

सपोउपिन/कारामुंग ेपो टे धमाबाद 

 

 

फयादी-िशवाजी िव नाथ सूयवंशी, वय 

54 वष, वसाय नोकरी पोहेकॉ/2359 

पो ट धमाबाद मो न.9096515874 

 

 

आरोपी-  

पोलीस िनरी क- एस िहबारे पो ट 

धमाबाद मो.न 9764574333 

खलुासा- सादर िवनंती क  बाजूस नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपी तानी याची ता यातील ऑटो हा सावजिनक 

रोडवर उभा क न येणा या जाणा या वाहनास व लोकां या 

जीिवतास इजा व धोका िनमाण होईल अशा अव थेत वाहन 

थाबंवून िमळवून आला. वगैरे मजकुराच े फयाद व न मा. पोिन 

साहबे यांचे  आदेशान े वर माण े गु हा दाखल क न पुढील 

तपास कमी पोहकेॉ/1928 वामी यांचेकडे दे यात आला आह.े  

 

तपासीअमंलदार- पोहेकॉ/1928 वामी 

पो टे धमाबाद मो न 9823562983 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



 

पोलीस टेशन रामतीथ गूरन. 196/22 कलम 283 भा द िव माने द.8/12/2022 

पो. टेचे 

नाव 

गुरन.व कलम   गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 

वेळ 

फयादीचे नाव प ा व मोनं , आरोपीच ेनाव व प ा 

, आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

रामतीथ  गुरन:ं196/22कल

म,,283IPC 

 

 

 

उिशरा चे कारण:-  

 दनांक.08/ 12/2022 

रोजी 11.30 वाजता  

नस  बस थानक समोर   

नस  ता.नायगाव उ रेस 

8 कमी  

 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.08/12/2022 चे 

17.29   वा टे.डा न द 

 21  वर  

 

 

    

 फयादीचे नाव: अिनल बालाजी रदकवाल े  

वय.32 वष धंदा नोकरी पो का बन .485  पो टे 

रामतीथ तालुका िबलोली मोबाईल 

नंबर.8888602669  

 

 FIR त दली का:- होय  

 

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  

आरोपी अटक:- CRPC 41 A नोटीस  

 

 

खुलासा_ सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीन े आप या ता यातील अँटो   ह े  नस  बस थानक समोर िबलोली 

जाणारे रोडवर  म यभागी उभा क न र तयाचे परी थीती कड ेदलू  क न 

येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण होऊन वासां या जीिवतास धोका 

िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा केलेला िमळून आला वगरेै  फयादव न 

मा,सपोिन  साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल 

 

दाखल करणार -PSI राठोड   मोन. +91 9423137924  

 

तपािसक अमलदार-पोहकेा 

2441 आड ेमोनं. +91 99235 92441  

 

पो टे भारी अिधकारी__API दघे साहेब.मो+91 98342 55985 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद 08.12.2022 

गू.र.न.वक
लम

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गू.र.न.वकल
म---- गूरन. 
543 /2022 
कलम 12 अ 
मजुका   

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 08.12.2022 रोजी 15.20 
वा  एस.बी. आय. बँक समोर 
मोढंा देगलुर   
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 08.12..2022 रोजी 
वेळ 16.15 वा.नोदंनं  25 
 
दाखलकरणार:- 
ASI  शेख 
 .ने. पो े देगलुर 
 

िफयादीचेनाव व प ा 
आनंद काश मळाळे वय 45 वष वसाय सहा. 
पो.िन.. ने. पो. े . देगलुर मोनं  9518799390 
 
आरोपीचे नाव - 
िमळाला माल – 200/- पये दराचे 10 नोटा 100/-

. दराची 06 नोटा 10/-  दरा ा 08 नोटा असा 
एकुण 2680/- . नगदी व िमलन डे मटका व 
जुगाराचे सािह    
 
आरोपीअटकता. वेळ व नोदंनं:-- .नाही 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी  
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा लोकांकडुन पैसे घेवुन आक ावर लावुन 
िमलन डे मटका व जुगार खेळत व खेळिवत  असताना नगदी  2680 /- . 
व मटका जुगाराचे सािह   
 सह िमळुन आला नुन वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल .. 
 
तपािसकअंमलदार-     ASI  िमरदोडे  ने पो ेदेगलुर 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



पो. े िबलोली भाग-1ते 5 गुरनः -242/2022 कलम 454,457,380 भा.द.िव    िद. 08/12/2022 
पो. े  चे 
नाव  

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

हकीकत 

िबलोली  पो. े िबलोली भाग-
1ते 5 गुरनः -
242/2022 कलम 
454,457,380 
भा.द.िव    िद. 
08/12/2022 
 

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.04/12/22 चे 11.00 
वा ते िद.07/12/2022 चे 15.00 
वा दर ान वेळ न ी नाही 
िफयादीचे.घरी गंजगाव 
ताः िबलोली पुवस 18 िक.मी  
                                   
गु ा दाखल 
िद.08/12/2022 चे 16.11 वा 
नोदं नं 15 वर 
 
गेला मालः -15 तोळे चांदीचे 1 
तो ाचे 15 अंग ा ,अधा 
तो ाचे 20 अंग ा ,2 ाम 
सो ाचे ओम चे पान ,1 ाम 
सो ाचे पाचमनी ल एक पान व 
नगदी 20,000/-  25 तोळे चांदी 
िकं.15,000/- 3 ाम सोने 
िकं.15,000/- व नगदी 20,000/- 

 असे एकुण 50,000/- रा चा 
माल  
िमळाला.मालः - िनरंक  

िफयादीचेनाव-

सायलु.शंकर.वनरवाड,वयः 35वष,

वसायः शेतीराः गंजगाव ताः िबलोली 

मो.नं.8263833851 

 

 
आरोपीचे.नाव- अ ात  
 
आरोपी अटक – आरोपी अटक 
नाही. 
 
 
 
उशीराचे कारणः - िफयाद आज 
रोजी पो. े ला येवून िफयाद िदले 
व न गु ा दाखल  

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील िफयादी हा आपले 
प ी व लेकराबाळाला घेवून आपले बिहणीचे गावी तळेगाव येथे गेला व तो 
परत िद.07/12/2022 रोजी 15.00वा सुमारास घरी गंजगाव येथे आला 
असता ास ाचे घराचे दाराचे व घरातील लोखंडी संदुकचे कुलूप तोडून 
कोणीतरी अ ात चोर ाने संदुकम े ठेवलेले 1 तो ाचे 15 अंग ा 
िकं.9000/-,अधा तो ाचे 20 अंग ा िकं.6000/-व दोन ओम व 
ग ातील 05 मनी पान असा एकुण 03 ाम सोने  िकं.15,000/- व नगदी 
20,000/- असा एकुण 50,000/-  चा माल कोणीतरी अ ात चोर ाने 
चो न नेले आहे वगैरे जबाब व न गु ा दाखल क न मा.पो.िन साहेब 
यांचे आदेशाने पुढील तपास िबट पोहेकॉ/2049 आंबेवार यांचेकडे िदला   
 
तपािसकअंमलदार-पोहेकॉ/2049 आंबेवार पोलीस ेशन िबलोली मो नं 
9423615487 

  

दाखलकरणारः -सपोउपिन /शेख आयुब पोलीस ेशन,िबलोली.मो.नं 
9823628983 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 544/2022कलम 65 ई  म ोॲ  िद 08.12.2022 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
544/2022कलम 
65 ई  म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 08.12.2022 रोजी वेळ 
17.30 वा. चे सुमारास खानापुर 
फाटा ते तडखेल जाणारे रोडवर 
ता देगलुर    
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 08.12.2022 रोजी वेळ 
18.09 वा.नोदंनं  30 
 
 
दाखल करणार- asi   शेख  
.ने. पो े देगलुर 
 

िफयादी चे नाव- िवलास 
रामचं  नागमवाड पोका / 
135 ने. पो. े . देगलुर मो.न. 
9075249666 
 
आरोपीचे नाव-   
िमळाला माल –देशी दा  
िभंगरी सं ा चे 10 बाँटल ेकी 
70/-  दरा माणे िक. अ. 
700/- . चा ो मु ेमाल     

खुलासा:---सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा  देशी दा  िभंरी सं ा असे 
लेबल असलेली 180 एम एल मतेची एकुन 10 िसलबंद बॉटल की 
िकमत 70 माणे िक. 700/- पयाचा माल   चोरटी िव ी कर ा ा 
उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
  
तपािसकअंमलदार-    पोहेकाँ 2465 क े      ने. पो े  देगलुर 

 
पो. े . भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



पोलीस टेशन हादगाव  गुरन ं 345/2022 कलम 294,323,504,506,34 भा द िव     माने  द  16/11/2022 

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

ता. वेळ 

फयादीचे नाव प ा व मोदी नं , 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाही 

हक कत 

हदगाव    गुरन ं 

345/2022 कलम  

294,323,504,5

06,34 भादिव  

माने द  

08/12/2022 

  

 द08/.12/2022  चे दपुारी 

14:00वाजता चे सुमारास  मौ द बड  

या ा हदगाव   दि णेस  1 क .. मी.   

 

दशा :- दि णेस  01क . मी  

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

08/12/.2022 च े   18:33वा टे.डा 

न द  30 वर  

 

 गेला  माला :- िनरंक 

  िमळाला माल :-  िनरंक  

दाखल करणार :- AS I राठोड पो टे 

हदगाव   

 फयादीचे नाव: - देवबा संजय नरवाड े  

वय वष ा. िश ण बु भूमी वसाहत 

हदगाव ता  हदगाव मो. न.  

8080498398. 

 

 FIR त दली का:- होय  

आरोपीच ेनाव व प ा :-  

 

आरोपी अटक:- नाही 

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

यातील फयादी हा द भ ी या ेत झोका येत असताना न नमूद 

आरोपीतानी संगणमत क न   फयादीस झो यात बस याच े

कारणाव न  प ् फयादीस लाथा बु यांनी मारहाण क न फयादीस  

अ ील भाषेत िशवीगाळ केली व सोनाली या हणून जीवे मार याची 

धमक  दली वगैरे फयादीव न गु हा  दाखल क न  माननीय पोलीस 

िनरी क साहबे यां या आदेशाव न HC/2342 हंबड  साहबे  

यां याकडे दला.  

 

तपािसक अमंलदार :-HC/2342 हंबड  साहेब पो टे हदगाव मो नंबर 

9284422052. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस टेशन मरखेल दैिनक  गु ह ेअहवाल दनांक 08/१२/२०२२ 

 पोलीस टेशन  ग.ुर.नं.- ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा 

मरखेल ग.ुर.नं.- 

261/२२ कलम 

324,294 

323,506,34 

भा द वी  

 

 

 

 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनांक 

द.08/१२/२०२ रोजी सकाळी 

09.०० वाजता या सुमारास 

जय सेवालाल मं दरा या 

पाठीमाग ेसावजिनक ठकाणी 

दामला तांडा ता. देगलरू  

ग ुदा ता वेळ दनांक 

०8/१२/२०२२ चे 16:18 टे 

डा  न द  18 वर 

आरोपी अटक- आरोपी 

१व४यांना िसआर िप िस 

कलम ४१(अ)अ वये नो टस 

दे यात आली 

फयादी-  

आरोपी-  

दाखल करणार:- ASI मठपती  पोलीस टेशन मरखेल. 

मो .नं9689152492 

तपास : पोना 94  बारी  7776067774मो .  पो टे 

मरखेल 

खुलासा-सादर िवनंती क  वर वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी ानी संगणमत क न फयादीचे मुलास तू आम या 

मुलाबरोबर का खळेतो हणून थापड बु यांनी मारहाण केली ते हा 

फयादी व फयादीची मुलगी ही आल े असता फयादी ही मुलास 

जिमनीवर उचलून घेत असताना यातील आरोपी मांक (१) याने 

फयादीस राड ं तू लई माजलीस हणूनअि ल िशवीगाळ केली व  

दगडाने डो यात मा न फयादीचे व ित या मलुीचे डोके फोडून 

जखमी केल े व आरोपी ं  2,3,व 4 यांनी िशवीगाळ क न लाथा 

बु यांनी मारहाण ण क न िशवीगाळ केलीव जीव ेमार याची धमक  

दली.वगैरे फयाद व न गु हा दाखल. 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो टे धमाबाद गु ाचा कार  गुरन ं 268/22 कलम 279,337,304 अ भादिव दनांक 08/12/2022 

पो ट  गुरन नं. 

 

ग.ुघ.तारीख वेळ व फयादी- खुलासा- 

धमाबाद 

 

 

गरुन नं. 

268/2022 

कलम 

279,337,304 

अ भादिव 

 

 

 

ग.ुघ.तारीख वेळ व  ठकाण- द.02/12/22 

रोजी च ेवेळ 16.30 ते 17.00 वा.चे 

दर यान बाभळी फाटा ते धमाबाद जाणारे 

रोड लगत वाटर स व सग सटर जवळ  ता. 

धमाबाद िज.नांदेड 

 

गु हा दाखल ता. वेळ दनांक- 08/12/२२ 

रोजी 17.52 वा. टे डा . 21 

 

 

दाखल करणार- सपो उपिन/कारामंुगे 

पो टे धमाबाद 

 

 

फयादी----------- मल ा भुमु ा बूयनवाड, वय 50 

वष, वसाय खाजगी, रा. शा ीनगर धमाबाद मो 

नं. 99 22 26 80 23 

 

 

आरोपीचे नाव- 

 

मयताचे नाव- सायलू भुमंना बूयलवाड, वय 

 

 

 

 खुलासा-सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकानी यातील आरोपी ॅ टर 

चालक या या ता यातील ॅ टर वर फयादीचा भाऊ सायल ूभुमना बूयलवाड 

यास बसून बाभळी फाटा ते धमाबाद कड े जाणारे रोडने भरदाव वेगात व 

हयगय व िन काजीपणे ॅ टर चालवीत नेत असताना हडेसह ॅ टर ख ात 

पलटी झा याने फयादीच े भावास गंभीर दखुापत होऊन उपचारापूव  मरण 

पावला याचे मरणास सदर चालक हा कारणीभूत झाला आह े.वगरेै मजकुराचे 

फयाद व न वर माण े गु हा दाखल क न मा. पो िन साहबेांचे आदेशाने 

पुढील तपास कामी पोउपिन/ पंतोजी साहबे यांचेकड े दला आहे. 

 

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

तपासीक अंमलदार-पोउपिन/ पंतोजी  मो.न 9421761274 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो. टे. कंधार      गु.र.न. 377/2022      कलम   85 (1) महारा  दा बंदी कायदा . . द.08/12/2022 

पो. टे. च े

नाव 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन. 377/2022 

कलम   85 (1) महारा  

दा बंदी कायदा  

 गु हा घडला :-   द 

08/12/2022चे    17 : 00 

वा मौजे पेठवडज कु याचे 

फडाचे  बाजूस तालुका 

कंधार पूव स  25 कमी 

 

 

 

गु हा दाखल:- द 

08/12/2022 वेळ  19 : 

12  वाजता टेशन डायरी 

न द   31   वर 

 

 

 

 

 फयादी चे नाव    :-   तुकाराम माधवराव जु े  

वय 35 वष वसाय नोकरी पोका  ब नं  529 

नेमणूक पो टे कंधार मोबाईल नंबर 

9850553011 

 

 

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी चे नाव व प ा: -.     

आरोपी अटक:- नाही 

 

दाखल करणार:  pso. HC/  1735. बाबर     

पो टे कंधार. मोबाईल  . 

 

 

 

खुलासा;  

        सादर िवनंती क   यातील नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांनी 

पो टेला येऊन फयाद दली क  यातील आरोपी हा दा  िपऊन मौजे पेठवडज  तालुका 

कंधार येथील कु तीच ेफडाचे बाजूला आरडा ओरड  क न शांतता भंग करत असताना यास 

ता यात घेऊन पो टेला आणून याची सरकारी दवाखाना कंधार येथे वै क य अिधकारी यांचे 

कडे हाजर क न दा  िप याबाबतची वै क य तपासणी केली असता डॉ टरांनी सदर 

आरोपीचे र ाचे श पल  घेऊन दा  सेवन केले असत ेबाबतचा प  अिभ ाय दला आह े

तरी सदर आरोपीिव  माझी कलम 85 ( 1) महारा  दा बंदी कायदा माण ेकायदशेीर 

फयाद आह ेवगरेै मजकुराचे फयाद व न मा. पो िन  साहेब यांच ेआदशेा वये नमूद माण े

गु हा दाखल क न तपास बीट पोह ेका/  1959 वहारे यांना दला. 

 

तपासी अंमलदार:----         hc / 1959 वहारे पोलीस  टेशन कंधार. मो न ं 

9604333256 

               

  पोलीस टेशन कंधार पो टे भारी अिधकारी यांचे नाव व  मोबाईल मांक पो िन पडवळ 

साहेब   पोलीस टेशन कंधार       

मो नं 9420841070 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो. टे. कंधार .ग.ुर.न.376/2022 क.12(अ) महारा  जुगार अिधिनयम.   द.08/12/2022. 

पो. टे. च े

नाव 

     गु.र.न. व कलम     गु हा घडला दाखल फयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ 

नाही 

       हक कत 

  कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुर.न. 376/2022 

कलम  12( अ) महारा  

जुगार अिधिनयम.  

घडला:- द . 07/12/2022 

च े 23.00 वा .  सुमारास 

मौजे पेटवडज या ेत 

समशानभूमीलगत पूवस  

18 क.मी.. 

 

 

 

गु हा दाखल:- द. 

08/12/2022 वेळ. 02.01 

वाजता टेशन डायरी न द 

08 वर.  

 

फयादीचे नाव :- तुकाराम माधवराव जुने वय 35 वष वसाय नौकरी 

पो.का./ 529 नेमणूक पो. टे .  कंधार मो.नं .9850553011. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:- 
 

आरोपी अटक:- नाही 
 

िमळाला माल:- 1--/नगदी 2930 /- पय ेजुगारे साही य ेव 2-00.00एक 

पांढ या रंगाचा रेघिझनचा कापड यावर वेगवेगळे नंबर व िच  असलेला 

व लाकडी 6 गोट यावर आकडे व िच  असलेले .  

खुलासा; --------       नमूद तारीख ,वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपी हा िवनापरवाना बकेायदशेीर र या 

क याण नावाचा मटका खेळत वर खेळत असताना िमळून 

आला वरील नगदी पय ेव जुगाराचे सािह य सह िमळून 

आला वगैरे व न गु हा दाखल .  

         

तपासी अंमलदार:-HC -/1959 वहारे पो. टे कंधार 

.मो.942161652. 

दाखल करणार:-ASI / कांगणे साहबे           पोलीस 

टेशन कंधार      मो. न9ं42189989. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च े नाव व मो. .   मा. पो.िन 

पडवळ साहबे.    मो. .9420841070. 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर AD no. 34/2022 क 174crpc   माणे िद  08/12/2022 
पो ेचे 
नाव 

गू.र.न.वकल
म 

आ. मृ. .घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गू.र.न.वकल
म :--- 
 
 AD  no 
34/2022 क 
174crpc   

माणे 
 

आ मृ घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 06.12.2022 चे 08.15 वाजताचे 
सुमारास सद िव ुपुरी नांदेड  
 
आ. मृ. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद 08.12. 2022 रोजी वेळ  18.51 
वा. नोदंनं 32 
 
दाखल करणार:- 
ASI /शेख पो. े . देगलुर 

 
 

खबर देणार -   
मयताचे नाव –हानमंत िदगंबर काटवटे  
वय 26 वष रा मंदरना िज िनझामाबाद 
हमु शेवाळा जुने गाव ता देगलुर  
 
 
मरनाचे कारण – 
गळपास घेत ाने मरण पावला  
 
आरोपीअटकता. वेळ व नोदंनं:-- . 
 
 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद तारीक वेळी व िठकाणी यातील अजदार यांचा 
मुलगा हा िद 23/11/2022 रोजी 23.00 वा चे सुमारास शेवाळा गावातील  
िदलीप भालेराव यांचे शातातील िचंचेचे झाडाचे फांदीस वायरने बांधुन 
फाशी घेत ाने ास बेशु द अव थेत उपचार कामी स.द िव ुपुरी 
नांदेड येथे श रक केले असता तो उपचार दर ान िद 06/12/2022 चे 
08.15 वा वाड 15 म े मरण पावला आहे ाचे मरणाबाबत कुणावर 
काही एक संशय अथवा तकार नाही बाबत अज िद ाने वगैरे  खबरी 
व न आमृ. दाखल  
 
.तपािसकअंमलदार 
पो.हे. कॉ / 1984 सकनुरे  ने पो े देगलूर . 
 
पो े भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोउप िन मंुडे  साहेब 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



पो. टे िवमानतऴ िमस ग.न.ं 81/2022 
 

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

 

िज हा नांदेड, 

पो. टे. िवमानतळ 

िमस ग घ.ता.वेऴ व ठकाण – 

द 05.12.2022 रोजी सकाळी 

06.30 वा चे सुमारास 

िशवमंदीर नांदेड येथुन 

 

दशा व अंतर- उ रेस 2 km 

 

िम सग दाखल ता. वळे – द 

08.12.2022 रोजी वळे -

21.33 वा टे.डा.48 

पो. टे 

िवमानतऴ 

िमस ग.न.ं 

81/2022  

1)खबर देणार –2)हरवले या च ेनाव –   

 

4)वणन- वणन-उंची 5 फूट 2 इंच,रंग –गोरा ,चेहरा –

गोल,नाक-सरळ, बांधा-सडपातळ,ग यात – काळी पोत, 

कानात- सो या या प या, पायात जोडव,े केस- काळे 

लांब , अंगात कपडे – आकाशी कलरची साडी, लाऊज 

आकाशी कलर,भाषा- मराठी, सोबत- मो. नं. 

7972239154 

 

 5) खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व ठकाणी यातील खबर देणार यांची सुन  ही 

द  05.12.2022 रोजी सकाळी 06.30 वा च े सुमारास  बेल फुल 

िवक यासाठी िशवमंदीर येथ ेगेली.ती अदयाप पावेतो परत आली नाही.ितचा  

आजु बाजुला बले फुल वा यापाशी ितचा शोध घेतला व बस टँ ड, रे वे टेशन, 

इतरञ ठकाणी शोध घेतला असता िमऴन आली नाही. वगरेै त ारी अज 

द याने मा पोिन सा. यांचे आदेशाने िमस ग दाखल क न पूढील शोध व 

कायवाही कामी पोहकेाँ/ 2735 खंदारे यांचेकड े दला . 

6)दाखल करणार –ASI  क याणकर मो.न.9623551038 

7)तपास करणार-  पोहकेॉ/2735 खंदारे  मो.न. 8551059899 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 

 



पो  चे नाव उमरी  CR no 288 कलम 65  ई. िदनांक 08/12/2022 
पो  
चे 
नाव  

गुरण /पणाका /िमिसंग /व 
कलम 

गु ा /आ / प ाका /िमिसंग 
घडला व दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर व आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय/ नाही 

हिककत 

उमरी गु न/ 288/ 2022 कलम 
65 इ मदाका 
 

िमळाला माल / देशी दा  
िभंगरी सं ा ा 180 एम 
एल काचे ा सीलबंद 12 
बॉटल िकंमत 770 पये 
चा माल 
 
िदशा व अंतर/ पि मेस 
17 िकमी 
 
 
 

गुरंन घडला तारीख वेळ 
िठकाण/ िदनांक 
08/12/2022 चे 16.30 वा. 
बस ॅ  समोर मोखंडी  त. 
उमरी  
 

ो गुरंन दाखल तारीख वेळ 
िठकाण/ 
िद. 08/12/2022 चे 18.16 
वाजता नोदं नंबर 27 

िफयादीचे नाव/ िस ाथ शंकरराव 
केळकर वय 37 वष वसाय 
नोकरी पोना 2533 पो  उमरी 
मोबाईल नंबर 7972767735. 
 
आरोपीचे नाव/ 
 

खुलासा------- 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने िवनापरवाना 
बेकायदेशीर र ा देशी दा  िभंगरी सं ा 180 एम एल काचे ा सीलबंद 11 
बॉटल ेकी बॉटल 70 पये माणे िकंमत 770  चा माल चोरटी िव ी 
कर ाचे उ ेशाने ता ात बाळगलेली िमळून आली .वगैरे िफयादीव न गु ा 
दाखल क न मा. पोिन साहेब यां ा आदेशाने .npc 1017 क े .यांचे कडे िदला. 
मो. न. 79728474. 
 

 
 

 

 

 



पोलीस ेशन भोकर गुरन 476/2022 कलम 379 भा. द. वी. िदनांक 08/ 12 /2022 
पोलीस ेशन गुरन व कलम िफयादी गु ा घडला तारीख वेळ िठकाण खुलासा 

भोकर गुरन 
476/2022 

कलम 379 

भा. द. वी. 

नरिसंग पंढरीनाथ पसणूरवार 
वय 51 वष वसाय नोकरी 
राहणार िव कमा नगर भोकर 
मोबाईल नंबर ८८०६६७७६८८ 
 
 
आरोपी------- अ ात 
 
 
गेला म** मोटरसायकल 

मांक MH26 AY 5829 
का ा रंगाची जु.वा. अंदाजी 
िकंमत 30,000 /- पयाची 
 

िदनांक . 06/12/2022 रोजी 
रा ीवेळ 20.30वाजता उभी क न 
ते िदनांक 07/12/2022 चे सकाळी 
05.00 चे दर ान बालाजी 
मंिदरा ा पाठीमागे िव कमा नगर 
राहते घरी तालुका भोकर िज ा 
नांदेड 
िदशा पूवस 01िकलोमीटर अंतर 
 
गु ा दाखल िदनांक 08/ 12 /2022 
चे 18.40वाजता े.डा. नोदं नंबर 
33वर 
 
 
िमळाला माल-िनरक  
उिशराचे कारण मोटर सायकल चा 
शोध घेऊन िमळून न आ ाने 
पो ला आज रोजी हजर येऊन 
िफयादीने त ार िद ाने 
 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादीची िहरो 
कंपनीची मोटरसायकल िजचा नंबर एम एस 26 ए वाय 58 29 ही गाडी 
िज ा चेसेस मांक mblha 10 bs g04172 व इंिजन नंबर 
ha10ebg4e04701 अशी क***** रंगाची जे ा अंदाजे िकंमत 30,000/-

पये ही िदनांक 6 /12/ 2012 रोजी रा ी आठ तीस ते िदनांक सात बारा 
दोन हजार बावीस चे सकाळी िझरो पाच वाजता चे दर ान घरासमोर 
उभी केलेली कोणीतरी अ ात इसमाने चो न नेली वगैरे जबाब व न 
माननीय कोणी साहेब यां ा आदेशाने गु ा दाखल क न पुढील तपास 
करणे बीट पोहे का 20-90 पांढरे यां ाकडे िदला 
 
 
वगैरे मजकुराचे िफयादव न वर माणे गु ा दाखल क न पुढील तपास 
करणे बीट पोहे का 2090पांढरे यां ाकडे मा.पो. िन. साहेब यां ा 
आदेशाने िदला 
दाखल करणार पोह/2138एस. िब.िशंदे पो. े. भोकर मो.9552500871 
तपिसक आमलदा -------पोह/2090 एस डी पांढरे पो े भोकर  
मो.9850733744 
 
पो. े. भारी अिधकारी पो. िन.पाटील साहेब मो.9923104521 
 

 

 



 

 
 

 



पो टे नांदडे ामीण 

मो.

 

 

 



पो टे मरखेल गुरनं 262/2022 कलम भा.द.िवकलम 379 अ वये द 08.12,2022   

पो. टे. 

चेनाव 

गुरन / आ.मृ / 

पनाका / कलम 

गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम सगघडलावदाखल 

फयादीचे नाव व प ा व मो. नं. आरोपीच ेनाव 

व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

ह ककत 

मरखेल गुरन ं

262/2022 

भादिव कलम 

379 अ वये 

 

 

 

 

 

 

गु हा घडला ता., वळे व ठकाण- 

द०3/१२/२०२२रोजीरा ी 

00.30 ते 01.00 वा सुमारास 

महादेव मं दरा या जवळ धनगर 

वाडी. 

गु हा दाखल ता. ववळे :-  

द. 08/12/2022 चे 22.30 वा. 

न द नंबर :-  25 वर 

गेललेा माल –लुना मोटर 

सायकलक् MH 26 BU 3177 

कमत अंदाजे 30000  

फयादीचेनाव :- हनुमंतयादवरावमाचीवाडवय 

35 वषता.देगलूरमोबाईलनंबर 7766650566. 

आरोपीचेनाव – 

FIR दलेकाहोय/नाही :- होय. 

आरोपीअटक - िनरंक 

उिशराचेकारण, - 

आजरोजीयेऊनपोलीस टेशनलात ार द याने द

यानेपोलीस टेशनलात ार द यानेझाल.ं 

चेकिल टचीपूतताकेलीआह े:- 

िमळालामाल - नरक 

सादर िवनंती क  नमुद नमुद ता रख व वळेी यातील फयादी हा याचे 

िम ाचे त ेजरा मतुकारा मडोण गाव यांचे सोबत यां या सोयाबीन 

ला पाणी दे यासाठी आपली मोटर सायकल ं  MH 26 BU 3177 

बसून घेऊन गेला असता आपली मोटर सायकल ल ु नाम हा देव 

मं दरा या जवळ लावनू सोयाबीन ला पाणी देऊन आला असता याची 

मोटर सायकल ितथेन दस याने याचे िम  ते जरा व तुकाराम 

डोणगा व यांनी सांिगतल ेक  रा ी 12.30 ते 01.00 या दर यान 

िव ल तुकाराम सूयवंशी हा येथ े आला होता याने च तुझी मोटर 

सायकल घेऊन गलेी गेला आह ेअसे कळिवल ेव न गु हा दाखल. 

तपासकरणार - npc 338 वाघमारे 

दाखलकरणार:- PSO- asi मठपतीपोिलस 

टेशनमरखलेमोबाईलनंबर 9689152492. 

पो. टे. भारीअिधकारी----नाववमोबाईलनंबर :-  पोिनगु ेसापो. टे. 

मरखेलमो. न.ं 8830564618 

 



पोलीसठाणे  मु ामाबाद    गुरन 279/2022 कलम.454.457.380.भा .द .िव दनांक 08./12/2022 

 . .             

.पोलीसठाणे 

गुरनवकलम ग.ुदा.ता.वेळव ठकाण त ारदेणारयांचेनाववप ामो.

न. 

हक कत 

 

मु ामाबाद     . .             

.         

गुरन 279/2022 

कलम 

.454.457.380 

.भा .द .िव माण े

दाखल 

 

 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण 

दनांक 

29/11/2003रोजीचेसका

ळी 10.00वा. ते 

07/12/2022चेरा ी 

10.00.वाचेदर यानरा.राजु

रातांडा फयादीचेघरातूनता.

मुखडे 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

दनांक 08./12/2022 

वेळ 18.58.वाजता 

न दनंबर 21 

फयादीचे नाव :  ल मण 

सखाराम च हाण वय 50 वष 

वसाय शेती जात लमाणी 

राहणार .राज ु रातांडा ता 

.मुखेड मो.नबर 

9607249991. 

आरोपी.-- अ ात 

 

उिशराचे कारण.---------. 

आज रोजी पो. टे.ला येऊन 

त ार द याने. 

वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीचे बंद घरात 

ठेवलेल े 150 पोते सोयाबीन पैक  वीस पोते सोयाबीन च े कमती 

40,000 हजार पये चा माल कोणी तरी अ ात चोर ाने चो न 

नेल ेआह े हणून वगैरे व पाच ेजबाबाव न गु हा दाखल 

गु हा तपास अिधकारी------- API जाधव साहबे मो 

नंबर..8999881900  

पो. टे. भारी अिधकारी 

सपोिन/ सं ाम उ व जाधव  .न.8999881900 

पोलीस ठाण ेमु माबाद 

दाखल करणार पो. टेमु ामाबाद HC2068.पो टे मु ामाबाद 

मोन 8459537419 
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