
पोलीस टेशन हदगाव गुरनं. 365/2022 कलम 457,380,511भाद व माणे  दनांक 29/12/2022 

  पोलीस 

टेशनचे 

नाव 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला व दाखल फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक 

होय नाह  

हक कत 

हदगाव  गरुनं. 
365/2022 

कलम  

457,380,511 

भाद व   

 
 
  
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक 

- द.28/12/2022रोजी 18.30 ते 20.00 

या या सुमारास जय केदारनाथ 

जिनंग ेिसंग फॅ टर  म ये वाळक  

फाटा   हदगाव रोड   ता. हदगाव   

 
 

दशा : 
 द णेस 7 km  

 
 

 गु हा दाखल  

दनांक:-29/12/2022 

 वेळ 01.42  

टे डा.नोद न.ं  06 वर                   

 
 

 फयाद चे नाव :-  

बापूराव अर वदंराव वानखेडे   वय 

39 वष यवसाय पे ोल पंप चालक   

रा. याहर    ता. हदगांव  

मो. नं. 9922655545 

 
 

आरोपीच ेनाव पता :-  
एफआर आय त 

 दली.  
 

 आरोपी अटक :- -- 

 

खलुासा.------ वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील अ ताफ 

चा भाऊ व इतर दोन अ ात आरोपींनी जिनंगच ेमेन सेटरच ेलॉक 

तोडून  आत वेश क न जिनंग मधील दोन  मोटार चे बो ट  

खोलून यांना बाजलूा काढून पाच ते सहा पाईप खोलनू चो न 

ने या या तयार त होते व फयाद  व  या यासोबत असणारे 

अ वनाश व इतर काह  लोकांना आवाज ऐकून पळून गेले वगरेै 

जबावाव न   गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी मा.पोिन. 

साहेबा या आदेशाने   तपास कामी PSI गायकवाड साहेब 

यां याकडे दले. 

                                          

तपासी अिधकार  ---PSI गायकवाड साहेबमो. न.ं8308161089 

 

दाखलकरणार:- - HC /799 जाधव सा.पो. टे.हदगाव मो.न.ं 

8308100799 
 

 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल नंबर:- 

पो.िन. पवार साहेब पो. टे.हदगाव मो.नं.8806994154 

  

 

 
 

 



पो. टे वमानतळ ,नांदेड गू.र.न. 448 /2022 कलम 224 IPC  - द 29.12.2022 

पो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं 
वकलम 

फया द व आरोपी,नाव 
व प ा 

हक गत 

. िवमानतळ गु. घ. ता.वेळ व ठकाण – द. 02/06/2022 

ते आजपावेतो ल मीनगर नांदेड पूवस 2 

कमी  

 उशीराचे कारण-यातील फयाद  यांनी 

अिध क,औरंगाबाद म यवत  कारागहृ यांच े

आदेशाने पोलीस टेशन येथ े फयाद 

द याने गू हा दाखल 

 
 
गु हा दाखल ता. वेळ - द 29.12.2022 रोजी वेळ 

13.05  वा टे.डा. 28 

 
गू.र.न.   

448 /2022 

कलम 224 

IPC 

 

फयाद  - गोवधन ीधर 

पोतदार,वय 37 वष, यवसाय 

नौकर  नेमणूक औरंगाबाद 

म यवत  कारागहृ 

औरंगाबाद  

मो.न.9503982877) 

 

आरोपी –  

 
 

खुलासा - सादर वनंती क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील बंद  

/कैद  यास अिध क,औरंगाबाद म यवत  कारागहृ यांच े कोराना अक मक 

अिभवचन रजा आदेश मांक 1165/2020 दनांक 17/05/2020 अ वये सदर 

बंदयास 45 दवसाची रजा दनाकं 17/05/2020 रोजी रजेवर मू  कर यात 

आल ेनमदू अिधसचूनानूसार जोपयत ह  अिधसचूना र  होत नाह  तोपयत 30 

दवसा माणे रजा वाढ देय होती परंतू सदरचा आदेश मा.शासन आिधसचूना 

दनांक 04/05/2022 अ वये को वडा-19 अप कािलन रजा र  कर यात आली  

असनू कोराना अक मक अिभवचन रजेवर मू  केलेले सव बंदयाना ता काळ 

कारागहृात दाखल क न घे याबाबत आदेश िनगिमत के याने औरंगाबाद 

म यवत  कारागहृ यांचे कड ल आदेश मांक महारा  शासन प रपञक 

.APP0920/CR-179/2020PRS3 दनांक 08/05/2022 अ वये सदर बंदयास  

कोराना अक मक अिभवचन रजा दनांक 02/06/2022 रोजी समा  झा याने 

िश ा बंद  हा आजपावेतो कारागहृ ओरंगाबाद येथे हजर न झा याने वगैरे 

फयादव न  मा पोिन साहेबांचे आदेशाने गू हा दाखल केला  

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

तपास-सपोिन लोखंडे 952781006 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर  AD न ं37/2022  कलम 174crpc माण े  द.29/12/2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरण ंव कलम आ  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार 

नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 

खलुासा  

कंुटूर AD 37/2022 कलम 174 

crpc माणे दाखल  

          
 
 

मरणाचे कारण : —-- 

व हर त पडून पा यात 

बुडून मरण पावले 

 
 
 

 द 08/12/2022 रोजी चे रा ी चे  23:00 

वा.ते द 9/12/2022 चे सकाळ   6.00 वा 
दर यान मोज ेघुंगराळा िशवार व हर म ये 

 
 
 

दशा : प मेस 120 कलोमीटर 

 

आ    दाखल  ता.वेळ:- द 29/12/2022 चे    
14.430वा टे.डा न द   140वर  

 
 

उिशराचे कारण -- यातील खबर देणार हा 
िश णासाठ  बाहेरगावी राहत अस याने 

आज रोजी पो टला येऊन खबर दली 
 

खबरदेणार नाव:- 

मोहन बालाजी सुगावे 

वय 18 वष यवसाय 

िश ण राहणार 

घुंगराळा तालुका 
नायगाव ज हा नांदेड 

मो.नंबर  

8459499615 
 
 
 

मयताचे नाव व प ा  
—-िसताराम केरबा 
सुगावे वय 80 वष 

राहणार घुंगराळा 
तालुका नायगाव  

 
 
 

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमूद ता,वेळ  व ठकाणी यातील खबर 

देणार यांनी पो टला हजर येऊन जबाब दला क  यातील मयत यांची 
 जीओ ला टक झा याने यांना जा त ास होत अस याने ासाला 
कंटाळून गावातील दादाराव ढगे यांच े शेतातील व हर म ये पडून 

पा यात बुडून मरण पावले वगरेै जबाब द याने माननीय सपुने पुर  

साहेब यांच ेआदेशाने आ  दाखल क न पुढ ल चौकशीकामी बीट पोहे 

का कुमरे 1181 साहेब यां याकडे दे यात आले आहे 

 
 

दाखल करणार :-- पो हे.का.2154 मुंगडे पो टे कंुटुर 

 
 
 

तपािसक अमंलदार-------- पोहे का 1181 कंुबरे  पो टे कंुटुर 

मो नं 8208788324 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस टेशन लोहा गु.र. न.250/2022 कलम 279,337,338 भादवी.    िदनांक 29/12/2022 
पोलीस 

टेशन 
गु.घ. ता.वेळ 
व िठकाण 
गु. द. ता.वेळ 

टे.डा.न द 

गुरंन व 
कलम 

िफयादी 
आरोपी 

 हक कत 

लोहा गु.घ.ता. वेळ व िठकाण िदनांक  

28/12/2022 चे 14.30 वा. चे 
सुमारास मशाभमूी या समोर 
रोडवर लोहा ता लोहा िज हा 
नांदेड  

िदशा व अंतर उ ेस 0.5 
िकलोमीटर अंतरावर 

गु. दा. ता. वे. व िठकाण 

िदनांक 29/12/22 

वेळ 14.39 वा. टेशन डायरी 
नंबर 16 

 
 
   
 
उिशराच ेकारण 
िफयादीने आज रोजी पो ट ला 
हजर येऊन त ार िद याने 

 
 

गु.र. न. 

250/2022 
कलम 279, 

337,338 
भादवी.  

 
िफयादीचे नाव- बालाजी बापुराव गोपे 
वय 25 वष यवसाय शेती रा. 
अिह या नगर सायाळ रोड लोहा 
तालुका लोहा िज. नांदेड 
मो.न.7030058342 

 
 
 
आरोपीचे नाव -  

आरोपी अटक-िनरंक 

गेला मालं - 

 
िमळाला माल िनरक 

 
आरोपी अटक 
नाही 

खुलासा-----सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी हा 
मो. सा.MH-26 AU-1560  आय SMART ने िशवाजी चौक लोहा ते बस थानक 
येथे येत असताना मशाभमूी या समोर रोडवर असताना यातील आरोपीने याचे 
ता यातील क ही आम या गाडी या पाठीमागनू भरधाव वेगाने हयगई व 
िन काळजी पणाने चालवनू िफयादी चालवीत असले या मो.सा. ला पाठीमागनू 
जोराची धडक िदली यामुळे िफयादी या पाठीमागे बसलेले िवनायक मोकले सर 
यां या उज या पायाची फ ी स मार लागनू ॅ चर झाले व उज या पाया चे बोटास 
मार लागला आहे वगरेै जबाब व न मा. स.पो. िन. शेख सर यांचे आदेशाने गु हा 
दाखल क न पुढील तपास HC 408 क े यांचे कडे िदला. 

 
दाखल करणार  HC 2238 कदम PSO पो ट लोहा मोबाईल नंबर 9421849016 

 
तपासी अमलदार HC 408 क े लोहा मोबाईल मांक 9730726378 

 
पो ट भारी अिधकारी स.पो. िन. शेख साहेब मो.8888822811 
घटना थळी भेट देणारे अिधकारी  

आरोपीचा पवू इितहास - िनरंक आरोपीची मािहती -िनरं क 
 

आरोपीवर केलेली ितबंधक कायवाही ------िनरंक 

 
 

                  



पो. टे. उ माननगर  गुरनं 205/2022कलम 324,325,326,323,504,506,427,34 भादंवी द 29/12/2022 

ज हा/ठाणे  गुरनं / कलम  गु.घडला /गु हा दाखल/  ता . 
वेळ व ठकाण 

खबर देणार यांच ेनाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

गुरनं 205/2022 कलम 

324325,326, 
323,504,506,427,34भादंवी  
 

 
गु हयाचे कारण :--  मोटार 

सायकल व धुणे धुव याचे 

दगड काढ याच ेकारणाव न  

 
 

उिशराचे कारण :--   आज 

रोजी उपचार क न पो टेला 
हाजर येवून फयाद द यान े

गु हा दाखल 

 
 

  

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  :--

-  
द 20/12/2०22चे 

18.00वा  
  

 
 
 

ठकाण  :--  मौ .हाळदा 
फयाद चे घरासमोर अंगणात 

सावजिनक रोडवर 
 

 
 

अंतर व दशा   :-- द णेस 10 

क.मी  
 
 

 
 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 29/12/2022 वेळ  12.37 वा 
टे डा नं 10 

 
 

फयाद च े नाव नाव :-- गजानन 

कशन कु-हाडे 

वय 34 वष यवसाय शेती 
रा.हाळदा ता.कंधार ज नांदेड  

मो.नं 

9096509993 
 

 
आरोपीच ेनाव :--  

 
 

 
आरोपी अटक :-- िनरंक 

 
 

खुलासा:--सादर वनंती क  वर नमतूा वेळ  व ठकाणी यातील नमदु आरोपीतांनी संगनमत 

क न वाटेत मोटार सायकल व वाटेत धुणे धुव याचा दगड का काढून टाकला अस े फयाद च े

आई वड लांनी आरोपीस वचारले असता आरोपी 1) याने क ीन े फयाद चे आईचे ओठावर 

मा न दखुापत केली व आरोपी     2)याने फयाद च ेचुलते यंकट  िनवृ ी कु-हाडे यांच ेडावे 

पायावर मुसळाने मा न फॅ चर केल ेव आरोपी  3) याने लाथा बु या मार या व फयाद चे 

वड लास आरोपी  4) याने डो यात दगड मा न दखुापत केली व पाठ त काठ ने मारले व 

फयाद स आरोपी  2)याने डो यात दगड मा न दखुापत केली  िशवीगाळ क न जवे 
मार याची धमक  दली फयाद चे मोटार सायकल वर आरोपी 2) यान ेदगड मा न 5000/-  

नुकसान केल ेवगैरे मचकुराचे फयादव न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी मा.सपोिन 

भारती साहेबांचे आदेशाने पो.ना /127 मंुडे  यांचेकडे दला  
 

तपािसक अंमलदार :-- पो.ना /127 मंुडे   पोलीस टेशन उ माननगर मो नं   94213 90003 

 

दाखल करणार :--  HC /2323 जामकर पो. टे . उ माननगर ता. कंधार ज.नांदेड 

 
 

पोलीस टेशन भार  अिधका-याचे नाव व मोबाईल नंबर :-- मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. 

उ माननगर मो.नं.  

 83789 89949 
 
  
 

आरोपीचे पवू इितहास  िनरंक 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई - िनरंक 

 
 



 .  पो. टे. लोहा  आ.म.ृन.42/2022   कलम  174 CRPC  द.29/12/2022 

पो. टे. चे 

नाव 

     आ  नं . व 

कलम 

   आ म ृघडला व दाखल खबर देणायाचे नाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

            हक कत  

 

   

लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.म.ृन. 42/2022 

कलम 174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला:-  
द 29/12/2022  रोजी 09.00 

वाजता चे पूव   वशाल लंच होम 

लोहाचे समोर  मोक या जागेत 

लोहा तालुका लोहा ज हा नांदेड 

 

 उ रेस 02 कलोमीटर अतंरावर  

 
 

आ .म.ृदाखल:- द.29/12/2022 

वेळ 15.50 वा. टेशन डायर  

न द  17 वर 
 

खबर देणार : ीमंत प.भीमराव 

जायभाये वय 51 वष यवसाय 

नोकर  राहणार नगारवाड  तालुका 
लोहा ज हा नांदेड मोबाईल नबंर 

9403067371 
 
 

FIR त दली का:- होय 
 

मयताच े नाव व प ा= ानोबा 
प.बळ राम जायभाये वय 42 वष 

यवसाय शेती राहणार नगारवाड  

तालुका लोहा ज हा नांदेड 

 

 मरणाचे कारण:- न क  समजनू 

येत नाह   

 
 

खलुासा; ----     सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील यांनी खबर दली क  यांचा चुलत भाऊ ानोबा 
प.बळ राम जायभाये वय 42 वष यवसाय शेती राहणार 

नगारवाड  तालुका लोहा ज हा नांदेड हा आज दनांक 

29.12.2022 रोजी 09.00 वाजता चे पूव  वशाल लंच होम लोहाच े

समोर लोहा येथे मरण पावले या अव थेत िमळून आला वगरेै 

जबाबव न मा स पो नी शेख साहेब यां या आदेशाने आ म ृदाखल 

.       
 

दाखल करणार:- पोहे का 2238 कदम पोलीस टेशन लोहा 
मो.न.9421849016 

तपासीक अमंलदार  -HC 2325 करपणे पो टे लोहा मो. :- 

.9881708474 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .--मा. पो िन तांबे  पो . टे. 

लोहा  मो . .9850188100 

 

आरोपीचे पवू इितहास  िनरंक 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई - िनरंक 



पोलीस टेशन मुदखेड गुरन - 261/2022 कलम 379 भा द वी.  29/12/2022 

पोलीस 

टेशनचे 
नाव मुदखेड  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड .गुरन - 261/2022 

कलम 379 भा द वी. 
 
 
 
 

दनाकं - द.28/12/2022 च े

22.00 त े द.29/12/22 च े

06.00 वा.चे दर यान वेळ 

न क  नाह  मौ.रोह पंपळगाव 

सगंमे र मं दर सगंमे र 

ग ली वाड .2 प मेस 12 

क.मी.Op रोह  पंपळगाव  

 

गुरन - दाखल ता.वेळ. 

द.29/12/2022 रोजी 17.03वा  
टे डा 16 वर 

 
 
 
 
 

फयाद  -   उ म देवबा 
कोकण ेवय 50वष  यवसाय 

पुजार  व शेती रा. रोह  

पंपळगाव ता मदुखेड  मो. न. 

9975044081 
 
आरोपी-  अ ात 

 

गेला माल - दानपटे तील 

नगद  व िच लर 25000 .  

 

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी मौज े

रोह पंपळगाव थत सगंमे र मं दरात कुणीतर  अ ात 

चोर यान े मं दरात असललेी दानपटे च े कुलूप तोडून व 

या पेट चा प ा बाजूला वाकवुन लोकांनी दान केललेी 
र कम िच लर व पय ेनगद  25000 पय ेचो न नले े

वगैरे अजाव न  मा. पो िन. साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा 
दाखल क न पुढ ल  

 
दाखल करणार- pso  HC 1922 रघुवशंी मो. . 

8484981922 
 
तपास - Hc 2232 पवार मो. मांक.  7776088897 

 
 

आरोपीचे पवू इितहास  िनरंक 

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई - िनरंक 

 
 

 



पोलीस टेशन मदुखेड गरुन - 262/2022 कलम 65 ई म ो. का.  29/12/2022 

पोलीस 

टेशनच े

नाव मुदखेड  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व 

ठकाण 

फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड .गरुन - 262/2022 

कलम 65 ई म ो. 
का. 
 
 
 

गरुन - दाखल 

ता.वेळ. 

द.29/12/2022 रोजी 
17.33वा  टे डा  
17वर 
 
 

दनांक - 

द.29/12/2022 चे 

वेळ 13.45वा. SBI 

बँकेचे समोर ल 

पानप ट च ेबाजलूा 
मुगट द णेस 12क  

मी 
 

िमळाला माल -देशी 
दा  िभंगर  सं ा 
180ML या 12बॉटल 

कमती एकूण 960 . 

कमती येक  80  

माणे 

फयाद  -   वजयकुमार 

हादराव आलेवार वय 

50वष  यवसाय पोहे का 
2187पोलीस टेशन 

मुदखेड  मो. न. 

9158756087 
 

आरोपी-   

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आनंदा बाबाराव राऊत 

वय 54वष हा याचे ता यात एका पशवीत ो  गु हाचा माल देशी दा  िभंगर  

सं याचे 180ML या.12बॉटल कमती एकूण 960 .चा माल वनापरवाना 
बेकादेशीर र या चोरट  व  कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला 
हणून  मा. पो िन. साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल  

 

दाखल करणार- pso  HC 1922 रघुवंशी मो. . 8484981922 

 

तपास - Hc 2255 कवठेकर मो. मांक.   

 
 

आरोपीचे पवू इितहास  िनरंक 

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई – िनरंक 

 
 

 

 



पो ट चे नाव इ लापरु 120/2022 कलम 279,304(अ),337,338 ipc दनाकं 29.12.2022 

पो ट च ेनाव गुरंन ंव कलम गु हा दाखल तार ख वेळ व न द नंबर 

/ गु हा घडला तार ख वेळ व ठकाण 

फयाद  खलुासा  

इ लापरु 
 
 
 
 

गुरंन ं-----

120/2022 
कलम 

279,304(अ), 

337,338 ipc 
 

, गु हा दाखल ----- दनांक 

28.12.2022 च ेसायंकाळ  4.30 त े

5.00वाज याच ेसमुारास िनयारा पे ोल 

पंप जवळ झळकवाड  त ेिशवनी कडे 

जाणारा रोड द णसे पंधरा कमी 
तालुका कनवट 

 
 
 

गु हा दाखल 

दनाकं 29.12.2022 

च े13.40 

वाजता 
 न द नंबर 
15 
 
 

फयाद  ------ 

नरेश सभुाषराव ड गरवार 
 वय 44 वष यवसाय यापार राहणार 

कैलास नगर नांदेड मोबाईल नंबर 98 

50 72 22 83 
 
 
आरोपी 
 
 
मयताचे नाव----- 

शंकर नरहर  ड गरवार वय 57 वष 

यवसाय नोकर  पो ट मा टर 

राहणार िशवनी तालकुा कनवट 

,  

खलुासा --------सेवेत सादर वनतंी क  नमूद 

तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

मोटरसायकल चालक आपल े ता यातील 

असललेी मोटार सायकल भरधाव वगेात व 

हाय गाई व िन काळजीपणान े चालनू 

समोरासमोर धडक देऊन मरणास 

कारणीभतू झाला व इतर तीन जखमी होऊन 

दखुापत झाल े सदर ल ित ह  चा उपचार 

नांदेड यथेे चाल ूआहे वगैरे व न गु हा  
 
दाखल करणार Asi/ शेख 

मोबाईल नंबर 9423438221 

 

तपास Psi बोधिगरे 

Mob no. 8767824996 

आरोपीचे पवू इितहास  िनरंक 

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई – िनरंक 

 
 

 



पो टे िसदंखेड  ो हीशन ग.ुर.न. 151/2022 कलम 65 (ई) म.दा.का     द.29/12/2022 
                                                                                                                                    

पो टे च े
नाव 

गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  
घडला व दाखल 

          फयाद                  ह ककत 

पो टे 
सदखेड 

भाग 1 ते 5 ग ुर नं 
151/2022 कलम 
65 (ई) 
म.दा.का    
 
 
उिशराच ेकाऱण :- 
----- 
 
िमळाला माल :- 
1000=00 

हातभ ीची गावठी 
दा  असले या 
5िलटर मते या 
ला टीक या 
02कँन पांढ-या 
रंगा या याम य े
एकुण 10 िलटर 
हातभ ीची गावठी 
दा  कमती अदंाज े
1000 . 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण 
: - दनाकं 
29/12/2022 रोजी वेळ 
16.00 वा.चे 
मौ.तुळशीतांडा यथेील 
आरोपीच े घराच ेसमोर 
असले या पानटपरीम ये 
ता.मा र दि णसे 28 
कमी. बीट नं 03 

 
ठकाण-मौ.आसोली  

ता.मा र 
 
 
 
दाखल वेळ- द  
29/12/2022 वेळ 
13.19वाजता 
टे.डा.न द नं. 13 

 
 

फयादी- गजानन रामा कुमरे वय 53 वष 
वसाय नौकरी पो.ह.ेका.ँ ब. नं. 2471 

नेमणकु पो. टे. सदखेड ता.मा र िज.नांदडे 
मो.नं. 7744002471       
 
 
 

आरोपी – 
 
आरोपी अटक-  CRPC 41 अ, माणे नोटीस 
 
 
दाखल करणार :- पोहकेा ँ1036 गुहाड े
पो. टे. सदखेड मो.नं. 
8888522770 

खलुासा :- सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपी हा आपले पानटपरीम ये बकेायदिेशर र या 
हातभ ीची गावठी दा  असले या 5िलटर मते या 
ला टीक या 02 कँन पांढ-या रंगा या याम य े एकुण 10 

िलटर हातभ ीची गावठी दा  कमती अंदाज े1000 पयाचा 
माल चोरटी िव  करणचे े उ शेान े बाळगललेा िमऴन आला  
वगैरे व न वर माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 
मा स पो िन साहबे याचं े आदशेाने NPC 2471 कुमरे साहबे 
याचंकेडे दे यात आला  मो नं. 7744002471  
 
 
तपािसक अमंलदार- पोहकेाँ 2471 जी.आर.कुमरे  
पो. टे. सदखेड मो.नं.  7744002471 
 
 
पो टे भारी अिधकारी-भालचं  प ाकर ितडके सपोिन पो टे 
सदखेड मो.नं. 9823156052 

आरोपीचे पवू इितहास  िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई - CRPC 41 अ, माणे नोटीस 
 

 



पोलीस टेशन मु माबाद  ग.ुर.न.ं292/2022 कलम 283 भा.द.वी. द.29/12/2022 

पोलीस 

टेशन 

गु हा र ज टर 

नंबर 
गु हा घडला तार ख वेळ  

ठकाण व दाखल तार ख 

वेळ 

 फयाद च ेनाव प ा व म .न.  थोड यात हक कत 

मु माबाद  गु हा 292/2022 
कलम 283 

भा.द.वी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घ.ता.वेळ व ठकाण-

दनांक 29/12/2022 रोजी 
14.50 वा. सुमारास 

मु माबाद बस थानका 
समोर देगलूर उदगीर रोडवर 

 
 
 

गु हा.दा.ता. वेळ--- 

 द- 29/1 2 /2022  

 वेळ-15.30 वा. न द नं-16 

 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव-गोपीनाथ आ दनाथ वाघमारे वय 

32 वष यवसाय नोकर  पोलीस उपिनर क पो. टे 

मु माबाद ता.मखेुड   मो. .7972389995 

 
 
 
 

आरोपीचे नाव- 

 

FIR त दली का-होय 

 
 

उिशरा चे कारण-िनरंक 

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

आ पे ऑटो चा ऑटो चालक हा मु माबाद बस थानकासमोर रोडवर 

ऑटो उभा क न रहदार स व वाशांचे जी वतास धोका व पादचार  

लोकांना अडथळा िनमाण होईल अशा थतीत उभा केलेला िमळून 

आला वगरेै फयाद व न गु हा दाखल क न मा. सपोनी साहेबांचे 
आदेशाने पुढ ल तपास पो.हे.कॉ. 1996 आडेकर यां याकडे दला. 
तपासी अमंलदार-पो.हे.कॉ. 1996 आडेकर पो. टे. मु ामाबाद 

म .नं.9881815115 

 

दाखल करणार-पो.हे.कॉ. 2396 गगंाधर म हपती नरबाग 

पो. टे.मु ामाबाद मो.नं.9773848008 

 

पो. टे. भार  अिधकार -- स.पो.िन-सं ाम उ वराव जाधव 

पो. टे.मु माबाद मो.न.ं8999881900 

 

 

 

 
 

 



पोलीस टेशन हादगाव  गुरन 366/2022 कलम 354(A),354(D)भा द व माण:े- द 29/12/.2022 

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

व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  नं 
, आरोपीचे नाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 1 ते5 गरुनं  

366/2022 कलम 

354(A),354(D)भा 

द व माणे  

 
  

 द.28/12/2022 चे 17:00 

वाचे सुमारास तळणी 
िशवारात  उ रेस 25 कमी  
 
 

दशा :- उ रेस 25 कमी 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

29/12/.2022 चे 18:08 वा 
टे.डा न द  30 वर 

 

 गेला माल :- 

 

िमळाला माल :- िनरंक 

 
 

 फयाद चे नाव: -   

 
 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाह  

 अटक कर याची तजवीज 

ठेवली आहे  

   

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

फयाद  ह  दवसभर शेतात काम क न शेतातून तळणी र याने पायी 
चालत येताना यातील आरोपीने फयाद चा मोटार सायकलने पाठ लाग क न 

फयाद  जवळ येऊन तु या सोबत काह  बोलायचे आहे हणून वाईट उदेशाने  

हात पकडून मला तू खूप आवडते हणून फयाद चा वनयभंग केला वगरेै 

फयाद द याने DO अिधकार  भोसले साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल 

क  मा. प.नी साहेबां या आदेशाने तपास कामी पो उप नी कदम मॅडम 

यां याकडे दला  
 दाखल करणार:-HC/2342 हंबड   पो टे हदगाव मोन.9284422052. 

 

तपािसक अमलदार :- पो. उप िन कदम मॅडम .पो टे हदगाव मो 
नंबर.7387500709 

 

 

 



पो ट मु ामाबाद नाव गुरं न 291/2022 कलम 283 भादवी दनांक 29/12/2022 
 

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

दाखल व कलम 

गु न /आ  /पणा का 
/िमिसगं /घडला व 

दाखल 

फयाद चे नाव व प ा 

आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

मु ामाबाद 

 
 
 
 

गुरं न 291/2022 

कलम 283 भादवी  
 
 
 

गु हा घडला तार ख वेळ 

व ठकाण– दनांक 

29/12/2022 कडा रोजी. 
वेळ 14.10 वाजता 
मु ामाबाद बस 

थानकासमोर रोड या 
म यभागी 
 
गु हा दाखल तार ख 

वेळ-29/12/2022 रोजी 
1506 वाजता टे . डा . 

न द नंबर 15 वर 

 
 

फयाद -माधव सभंाजी 
मरगेवाड वय 39 वष 

यवसाय ना पोका, 647 

पो टे मु ाबाद मोबाईल 

नंबर 8600733027 

 
 
आरोपीच ेनाव– 

वर नमो तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आ प ेऑटो चा ऑटो 
चालक हा मु ामाबाद बस थानकासमोर रोडवर ऑटो उभा क न 

रहदार स व वाशांच ेजी वत धोका व पादचार  लोकानंा अडथळा 
िनमाण होईल अशा थतीत उभा केललेा िमळून आला वगैरे 

फयाद व न गु हा दाखल क न माननीय सपन ेजाधव साहेब 

यां या आदेशान ेतपास पोहे का 1996 आडेकर यां याकडे दला 
 
 
 

 दाखल करणार-पोहे का 2396 नरबाग सर पो ट मु ामाबाद 

 

 

 

 

 



iks-LVs-eukBk xq-j-ua 188@2022 dye 379 Hkk-n-fo fnukad 29@12@2022 

iks-LVs-ps 
uko 

xq-j-ua- o 
dye 

xq-?k-@nk-fn-o osG fQ;kZnhps uko o iRrk FkksMD;kr gfddr rikfld vaeynkj 

eukBk] xq-j-ua 
188@2022 
dye 379 Hkk-
n-fo izekus  - 

fn 24@11@2022 jksth ps 19-
00  ok njE;ku f’kcnkjk ikVh 
esu jksM ps cktql ekS-ts f’kcnkjk 
08 fd-eh    

 

xsyk eky & fgjksLisYUMj Iyl 
eks-lk dz ,e-,p &26 fc-,l 
8329 fdaerh vankts 25000  
gtkj :Ik;s  

 

nk[ky fnukad o osG 
29@12@2022 jksth osG 17-
09 ok-LVs-Mk-uksan 19 oj 

 

fQ;kZnhps uko& Kkus’oj Hkkjr 
ns’keq[k o; 32 o”kZ O;olk; 
[kktxh ukSdjh jk- f’kcnkjk rk-
gnxkao ft ukansM eks-dz 
8806002986vkjksih ps uko& 
vKkr  

 

m’khjkps dkj.k & vkt Ik;Zr ek>s 
fe= eaMGh ikgqus eaMGh ;kaps dMs 
‘kks/k ?ksryk vlrkauk feGqu vkyh 
ukgh vls vkt jksth iks-LVs yk 

;soqu fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky  

 

lknj fouarh fd oj  cktqql ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;rhy fQ;kZnh 
;kauh R;kaph fgjksLisYUMj Iyl eks-lk dz ,e-,p &26 fc-,l 8329 gh 
?ksoqu fnukad 24@11@2022 jksth lk;adkGh 7-00ok-ps lqekjkl ‘kke 
dkGs ;kaps xkbZps jsru dj.;klkBh f’kcnjk ;sFkhy ‘ksrke/;s tk.kslkBh 
ojhy eks-lk fg f’kcnjk ikVh ;sFkhy esujksMP;k cktql ykoqu ‘kkeikVhy 
dkGs ‘ksrkrwu ijr vkyks vlrk ek>h ekslk fg ykoysY;k fBdk.kh fnlqu 
vkyh ukgh vkt Ik;Zr ek>s fe= eaMGh ikgqus eaMGh ;kaps dMs ‘kks/k 
?ksryk vlrkauk feGqu vkyh ukgh eks-lk dz,e-,p &26 fc-,l 8329 
batu dz HA-10AGK4M12801 o psfpl 
uacjMBLHAW083K4MO3657 fdaerh vankts 25000  gtkj :Ik;s 
ph eks-lk pk ‘kks/k gksoqu vKkr pksjV;koj dk;Zokgh Ogkoh oxSjs epdqjkP;k 
tckck o:u oj izekus xqUgk nk[ky d:u ek-l-iks-fu lkgsc ;kaps vkns’kkus 
fcV ,-,l-vk; iokj ;kaps ;kaps dMs fnyk eks-ua 9922921694 

nk[ky dj.kkj iks-gs-dk 2123 fxjh eks-dz 9604822123 

 
 

 

 



पोलीस टेशन मरखेल गुरनं नंबर  278/2022 कलम 324,323,504,506,34 भादवी द 29/12/2022 

पो टे च ेनाव गुरनंवकलम गु हाघडलाता. 
वेळ ठकाणवदाखलता . 
वेळ 

फ या दनावप ावमोन,ं 

आरोपीनाववप ा 
हक कत 

 मरखेल गुरन2ं78/2022 
324,323,504,506 

,34.भा.दं व.. 

गघुता वेळ व ठकाण 

29.12.2022 रोजी च े

सकाळ  6.00 वाजता च े

समुारास फयाद च े

घरासमोर सावजिनक रोड 

वर मौज ेमरखेल 

 

दशा :- उ रेस  1 कमी. 

 

गुरन ंदाखल ता वेळ:- 

दनांक 

29/12/२०२२रोजीवेळ 

17:41 न द  21 

 

फयाद -  

FIR त दलीका:- होय 

- आरोपी -( 

अटकआरोपी- कलम 41(अ)(1) 
Crpc माणेनोट स 

खलुासा----सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  

वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतानी सगंनमत क न 

फयाद ची घरासमोर सावजिनक रोडवर यऊेन 

फयाद ची न नदंचंदरबाई व यांच ेदोघांतील सामाियक 

जाग े या कारणा व न िशवीगाळ क न फयाद  

सवसा ी दार यांना केस ध न थापड बुकयानी 
मारहाण केली वसा ीदार यां या डो यात दगड मा न 

र  काढून दखुापत केली व सवानी िमळून िशवीगाळ 

क न जीव े मार याची धमक  दली वगैरे फयाद  

व न गु हा दाखल 

दाखल करणार ------पोना 338 वाघमारे 

तपािसकअिधकार पोना 338 वाघमारेमोन ं

9552514590. 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मरखेल गुरनं नंबर 279/2022 कलम 324,323,504,506,34 भादवी द 29/12/2022 

पो टे च े

नाव 

गुरन न ंव कलम गु हाघडलाता. 
वेळ ठकाणवदाखलता . वेळ 

फयाद नावप ावमोन,ं 

आरोपीनाववप ा 
हक कत 

मरखेल गुरन 279/2022 
324,323,504 

,506,,34.भादवी. 

गघु ता वेळ व ठकाण 

29.12.2022 रोजीचे सकाळ  6 

वाजता चे समुारास फयाद च े

घरासमोर सावजिनक रोड वर 
मौज ेमरखले 

 

दशा :- उ रेस  1 कमी. 

गुरनदंाखलतावेळ:- दनांक 

29/12/२०२२रोजीवेळ 18.20 

न द  22 

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

 

 

फयाद - नरिसगं चंदरदंडेवारवय 33 

वष यवसाय मजरु रा. मरखेल 

ता.देगलूरमो. न ं9730444365 

 FIR त दलीका:- होय 

 आरोपी – 

कलम-41(अ)(1) Crpc माणेनोट स 

खलुासा:सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीतांनी सगंनमत क न फयाद ची घरा समोर 
सावजिनक रोड वर यऊेन फयाद  सतु ह  वाद तट  

नप ाच े शेडकाटाकता हणून िशवीगाळ क न सा ीदार 
सदगडाने डो या या दगडाने डो या या बाजसू व गुड या 
वर मा न र  काढून दखुापत केली थापडबु यानंी 
वलाथानंी मु कामार सवानी िमळून फयाद  सवसा दारा 
सजीव े मार याची धमक  दली वगैरे फयाद  व न गु हा 
दाखल 

दाखल करणार पोना 338 वाघमारे मो.न ं9552514590 

तपािसक अिधकार  पोहेकॉ/526 पुर  मोन ं9552514590. 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर AD no. 36/2022 क 174crpc   माणे िद  29/12/2022 
पोलीस

ेशनचे
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 
36/2022 क 
174crpc   

माणे 
 

आ मृ घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
20/12/2022 रोजी  21.30  वा 
सरकारी दवाखाना िव ुपरी   
नांदेड   
 
 
 
आ. मृ. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद 29 .12 .2022 रोजी वेळ  
18.21  वा नोदं नं 29 
 
दाखलकरणार:- 
पोना 507 कदम  े . देगलुर 

 
 

खबरदेणार -  भाकर बबनराव िशंदे    वय 34 वष 
वसाय –शेती   रा .तळणी  ता. िबलोली हमु 

ल ीनगर नांदेड   
 मोनं - 
 
  मयताचे नाव  
 
मरनाचेकारण – यातील मयत ही सुतीचे उपचारा 
दर ान मरन पावली असुन ितचे मरणाचे न ी 
कारण समजुन येत नाही   
 
   
 
आरोपीअटकता. वेळ व नोदंनं:-- . 
 

खुलासा:---सादर िवंनती की,   नमुद ता रीख वेळी िठकाणी यातील 
खबर देणार यांची मयत प ी मिनषा भाकर िशंदे वय 28 वष रा 
तळणी ता िबलोली िह गरोदर अस ाने ितस िद 16/12/2022 रोजी 
सरकारी दवाखाना देगलुर येथे ॲडिमट के ांने ितचे  सदर िदवशी 
िसझर कर ात आले िसझर झा ानंतर ितस मुलगा झाला ानंतर 
ितची त ेत खुप खराब होत गेली नुन पुढील उपचारकामी सरकारी 
दवाखाना िव ुपुरी नांदेड येथे िद 19/12/2022 रोजी सकाळी 10.30 
वा सुमारास श रक केले ितचा उपचारा दर ान िद 20/12/2022 
रोजी रा ी 21.30 वा सुमारास मरण पावली  बाबतचा अज  
िद ाव न   वगैरे जबाबा व न आ ा दाखल  
 
तपािसकअंमलदार 
पो.िन माछरे   
नेपो ेदेगलूर . 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:--9821159844 
पोिन  माछरे  

 

 

 

 

 

 

 



पो. टे.धमाबाद गुरन न.ं  281/2022 कलम 326 ,,332 ,504,506,34 भादवी माणे. द 29/12/2022 

पो टे च े

नाव 

गुरन न ंव कलम गु हाघडलाता. वेळ 

ठकाणवदाखलता . वेळ 

फयाद नावप ावमोन,ं 

आरोपीनाववप ा 
हक कत 

धमाबाद 

 
. गरुन न.ं  

281/2022 कलम 

326 ,,332 
,504,506,34 

भादवी माण.े 

गु हा घडला तार ख वेळ 

व ठकाण - द. 

24/12/2022 च े 16-30 

वाजता च े समुारास 

ध ड बा जळबा िशंदे यांच े

शेतात मौज ेबाळापुर शेत 

िशवार 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक  29/12/2022 च े 

12-47 न द न. 08 

 
 
 
 
 

फयाद  - द  ू बाग न 

गुगलवाड वय 55 वष 

यवसाय मजुर  राहणार 

बाळापुर तालुका धमाबाद 

मो. 9075166792 

 
 
 
 
आरोपी = 

 

खलुासा-सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हे 

सरकार  कामे कर त असताना यातील फयाद  व यांचा मलुगा हे दनांक 

चोवीस बारा दोन हजार बावीस रोजी सकाळ  06-30 वाजताची समुारास 

फयाद  हा शेताम य ेकाम कर त असताना हा जवळ आला व मला हणाला 
क  सामाियक शेताम य ेधुयावरचे गवत कापत असताना धुरय्ावरच ेगवत का 
कापत आहे अस े हणून यां या हातातील कुराड या तुं यान े फयाद या 
डा या हाताला जबर मारहाण के याने फयाद च े डा या हाताच े हाड मोडून 

ॅ चर केल ेव फयाद  नागे र याचा मलुगा घर  यऊेन लाथा बु यानंी 
मारहाण क न िशवीगाळ क न ज े मर याची धमक  दली वगैरे व न 

माननीय कोणी साहेबां या आदेशान ेगु हा दाखल. 

दाखल करणार .  पोहे का 2336 जाधव  पो ट धमाबाद मो. 9421841380 

 
तपासी अमलदार पोहे का 1928 वामी  पो. टे धमाबाद मो.न.9823562 

पोलीस िनर क  हबारे सर पो टे  धमाबाद मोबाईल न.ं 9764574333 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मुखेड   गुरण- 392/22 कलम 283 भादवी  दनांक  29/12/2022 

 पोलीस 

टेशन  

गुरण- ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

मखेुड गुरण- 392/22 

कलम 283 

भादवी 
 
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनांक 

द. 29/12/2022 रोजी 12.30वा 
लोखडें चौक मखेुड तालकुा 
मखेुड . ज हा नांदेड. 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 29/12/2022 वेळ 15.14 

 वा  
Sd 23 
 
 
.  

फयाद -  सिचन कशनराव  

मु ेपवार व 36 वष पोलीस 

कॉ टेबल 

 26 44 पोलीस टेशन मखेुड. 

मोबाईल नंबर9766687743 

 

आरोपी – 

 

आरोपी अटक  कलम 41 A 

सीआरपीसी माण ेनोट स दे यात 

आली. 

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

आरोपी यांनी याची ता यातील आपे ऑटो सावजिनक र यावर 

लावनू यणेारे जाणारे वाहनास व लोकांच े जी वत धोका होईल अशा 
थतीमध म य े लावललेा िमळून आला हणून माननीय पोलीस 

िनर क साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल. 

गु हा दाखल करणार ---HC 2433 भतुाळे पोलीस टेशन मखेुड. 

 

तपास करणार– Hc 1793 राठोड पोलीस टेशन मखुेड ज हा 
नांदेड.9075991793. 

 
 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबंधक कायवाह  – िनरंक 

 

 



पोलीस टेशन मुखेड गुरण- 393/22 कलम 283 भादवी दनांक  29/12/2022 

 पोलीस 

टेशन  

गरुण- ग ुघडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खलुासा 

मखेुड गरुण- 393/22 

कलम 283 भादवी 
 
 
 
 
 
 
 

ग ु घ ता वेळ व 

ठकाण दनांक द. 

29/12/2022 रोजी 
1300वा वाजताचे 
सुमारास िशवाजी 
पुत यासमोर मखेुड. 

ज हा नांदेड. 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 29/12/2022 

वेळ 15.29 

 वा  
Sd 24 

फयाद -  सिचन कशनराव  

मु ेपवार व 36 वष पोलीस 

कॉ टेबल 

 26 44 पोलीस टेशन मखुेड. 

मोबाईल नंबर9766687743 

 

आरोपी – 

आरोपी अटक  कलम 41 A 

सीआरपीसी माणे नोट स 

दे यात आली. 
 
 
 
 

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

आरोपी शंकर व नाथ पाट ल यवसाय चालक राहणार बेळ  तालुका मखेुड 

ज हा नांदेड यांनी याची ता यातील काळ  पवळ  जीप ह  सावजिनक 

र यावर लावनू येणारे जाणारे वाहनास व लोकांचे जी वत धोका होईल अशा 
थतीमध म ये लावलेला िमळून आला हणून माननीय पोलीस िनर क 

साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल. 

 

. गु हा दाखल करणार -----HC 2433 भुताळे पोलीस टेशन मखेुड. 

 

तपास करणार–Hc 1793 राठोड पोलीस टेशन मखेुड ज हा 
नांदेड.9075991793. 

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 

 

 
 
 

 



पो. टे. कंधार गु.र.न.406/2022व कलम 279,304 (अ) IPC द.29/12/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

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

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न 406/2022 

कलम 279,304 

IPC द.29/12/2022 

घडला:- द.28/12/2022चे 20.00  

ते 21.00  वा चे सुमारास 

गांधीनगर ते द ज जाणारे 

रोडवर वाकाना जवळ मौजे 
गांधीनगर िशवार द णेस 20 

कलोमीटर. 

 
 

 गु हा दाखल:- 

द.29/12/2022वेळ 12.12 टेशन 

डायर  न द 20 वर. 

 
 

फयाद चे नाव  ; राजकुमार 

प.गो वंदराव टापरे   वय 

33 वष यवसाय घरकाम  

रा. ई ता. कंधार ज.नांदेड 

मो. नंबर 7709577239 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा: (मयत) 

 
 
 

 आरोपी अटक:-  

खलुासा;   सादर वनंती क  यातील नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

मयत यांनी या या ता यातील फॅशन ो ह  हाईगई व िन काळजीपणाने 

भर धाव वेगात चालून रोडवर वतःकडून गभंीर दखुापत होऊन मरण 

पावला वगरेै त ार  जबावाव न मा. पो. िन साहेब यां या आदेशाने गु हा 
दाखल  

 

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

 तपासी अमंलदार: पो उ. प. िन इं ाळे साहेब कंधार मो. .  

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व .  मा. पो.िन पडवळ साहेब. 

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबंधक कायवाह  – िनरंक 

 

 
 
 
 

 



पो. टे. कंधार गु.र.न.407/2022व कलम 379 IPC द.29/12/2022 
 

पो. टे. चे 

नाव 

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

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु.र.न 407/2022 

कलम 379 IPC 

द.29/12/2022 

घडला:- द.26/12/2022चे 
22.00  ते द.27/12/2022 

चे 08.00  वा चे दर यान 

फयाद च ेघरासमोर मौज े

बहादरपुरा  तालकुा कंधार 

पूवस 1 कलोमीटर. 

 
 

 गु हा दाखल:- 

द.29/12/2022वेळ 

17.08 टेशन डायर  न द 

25वर. 

 
 
 

फयाद च े नाव  ; सतंोष पी. व ठलराव 

नामपाटक  वय 40वष यवसाय इले क 

मेकॅिनक   रा. बहादरपुरा ता. कंधार 

ज.नांदेड मो. नबंर 9823299629 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा: ( अ ात) 

 
 आरोपी अटक:-  

 
गेलामाल: मोटर सायकल 

MBLHA10EEAHF24587 असा असलेली 
जनुी वापरते कंमत 30,000 . 

 

िमळाला माल- 

 

खुलासा;   सादर वनतंी क  यातील नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

यांनी याची वर ल वणनाची मो. सा.नेहमी माणे घरासमोर लावून घरात जाऊन 

जवेणखावन क न घर  झोपल ेअसताना कुणीतर  अ ात चोर याने चो न नेली 
चा आज पावेतो शोध घेतला असता िमळून आला नाह  वगरेै मजकुराची त ार   

जबावाव न मा. पो. िन साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल 

 
  

दाखल करणार:-    Hc 1735 बाबर पो  टे. कंधार 

 
 
 तपासी अमंलदार: hc 2059 साहेब कंधार मो. .  

 
पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व .  मा. पो.िन पडवळ साहेब. 

 
 
 
 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 
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पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंन ं194/2022  कलम 12 अ महारा  जगुार कायदा  माण े  द.29/12/2022 

पो. टेचे 
yनाव 

गुरणं व कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 
खलुासा  

कंुटूर  गुरणं 
194/2022 

ककल 12 अ 

महारा  जुगार 

कायदा माणे 

दाखल  

          
 
 

गु हयाचे 

कारण :-  

 
 
 

 गेला माल 

 
 

 गु हा घडला  ता. वेळ 

द 29/12/2022 च े 16:45 वा.    मौ  कहाळा 
ब.ु िशवारात सरकार  बाभळ चे झाडाखाली  
 
 

दशा    — उ रेस  24 कमी  
 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 29/12/2022 च े   

23:43 वा टे.डा न द  21  वर  

 
 
 

उिशराचे कारण – 

 
 
 
 

िमळाला माल — 

 जुगाराच े सा ह य आ ण नगद  12960/-  

पये व मोटार सायकली असा एकूण 

207960/- पया या  मु ेमालासह  

 फयाद  नाव प —-  

 मोहन सुरेशराव कंधारे वय 43 वष पोहे का 1198 नेमणकू पो टे कंुटूर  मो. 
नं8856080025 

 
 आरोपीचे नाव प ा —   

 

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी मांक 1 ते 16हे गोलाकार बसून वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
प यावर पैसे लावून अंदर बाहर नावाचा जुगार खळेत व खेळवीत 

असताना आरोपी मांक 1ते 6 जुगाराच ेसा ह य, नगद  12960/- पये व 

मोटारसायकली असा एकूण 207960/ पयाच ेमु ेमाला सह िमळून आले 

व आरोपी मांक 7 ते 16 हे पोिलसांना पाहून पळून गेले वगैरे फयाद चे 
फयाद व न मा सपोनी साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी psi  अटकोरे साहेब यां याकडे दे यात आले आहे  

 
 
दाखल करणार —_ Hc 2154 मंुगडे पो टे कंुटुर 

 
 
तपािसक अमंलदार----- Psi अटकोरे साहेब पो टे कंुटुर 

मो नं 8669182128 

आरोपी अटक :  -----नाह  —crpc 41 (अ ) (1) माणे नोट स  

 
 



पो. े िबलोली  पो  गुरनः -246/2022 कलम 65 ई महारा  दारबंदी कायदा 1949   िद. 29/12/2022 
 

पो. े  चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

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

हकीकत 

िबलोली  गुरनः -
246/2022 
कलम 65 
ई महारा  
दारबंदी 
कायदा 
1949              

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.29/12/22चे 
20.10वा.  आरोपीचे घरा 
समोर अंगणात.मौजे िबलोली  
 
 
                                      
गु ा दाखल 
िद.29/12/2022.चे 23.35 वा 
नोदं नं 28 वर 
 
 
िमळाला.मालः - िशंदीने 
भरलेले एक िलटर मतेचे 60 
पाँिकटे िकं. अं. 1200 . चा 
माल  

िफयादीचेनाव- ंकट 

सुभाषराव घोगंडे वयः 32.वष 

वसायः पोकाँ. /354 पो. े . 

िबलोली  मो.नं.9158032776 

  
 
 
आरोपीचे.नाव-  
 
आरोपी अटक – नाही 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपी 
यांचे घरा समोर अंगणात छापा घातला असता यातील आरोपी 
यांनी िवनापरवाना बेकायदेशीर र ा चो न िव ी कर ाचे 
उ ेशाने िशंिदने भरलेले एक िलटल मतेचे 60 पाँिकटे िक.अं. 
1200 पयाचा माल बाळगलेला िमळुन आला णुन वर माणे 
गु ा दाखल क न  मा.पो.िन साहेब यांचे आदेशाने पुढील तपास 
िबट पोना/2351 मु ेमवार  यांचेकडे िदला   
 
तपािसकअंमलदार- पोना/2351 मु ेमवार  पोलीस ेशन 
िबलोली मो नं  

 दाखलकरणारः -पोहेकॉ/1985 जी.बी. िशंदे   
पोलीस. ेशन,िबलोली.मो.नं 7721005064 

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

9823802677 
आरोपी अटक :  -----नाह   
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